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مقـدمـة
فــي إطــار حــرص اإليسيســكو الدائــم علــى تطويــر آليــات

العديــد مــن البرامــج والمشــاريع فبموجــب اختصاصاتهــا

تقييــم إنجازاتهــا ،وســعيها المتواصــل لتحقيــق نجاعــة

قامــت اإليسيســكو بتكييــف سياســاتها ،وإرســاء آليــات

عملهــا وأثــره الميدانــي ،فــي أفــق االســتجابة لتطلعــات
دول العالــم اإلســامي فــي مجــاالت التربيــة والعلــوم
والثقافــة ،أعــدت المنظمــة تقريــراً
مفصــا حــول
ً

عمــل اســتعجالية مــن أجــل بلــورة برامــج ميدانيــة
وتقديــم الدعــم المالــي والفنــي للــدول األعضــاء،
وتمكينهــا مــن تقليــص تداعيــات الجائحــة علــى قطاعــات

إنجازاتهــا مــن مايــو  2019إلــى ســبتمبر .2020

التربيــة والعلــوم والثقافــة واالتصــال.

يعتمــد هــذا التقريــر علــى آليــات كيفيــة وكميــة ،ســواء

وألجــل ضمــان الحــق فــي التربيــة لــدى الجميــع ،وتمكيــن

علــى مســتوى الهيكلــة الجديــدة وتقييــم عمــل القطاعــات
والمراكــز ،أو علــى مســتوى التقييــم الخارجــي ،عبــر تبنــي
مقاربــة تشــاركية ترتكــز علــى اســتطالع رأي اللجــان
الوطنيــة باعتبارهــا شــريكاً اســتراتيجياً فــي تحديــد

التوجهــات الحاليــة والمســتقبلية لإليسيســكو ،كمــا ارتكــز
التقييــم الخارجــي علــى المقاربــة اإلعالميــة الهادفــة إلــى
تشــخيص عمــل اإليسيســكو وإنجازاتهــا فــي المشــهد
اإلعالمــي اإلقليمــي والدولــي ،ســواء علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي أو مواقــع الصحافــة اإللكترونيــة.

الــدول األعضــاء األكثــر تضــرراً مــن إنتــاج المحتــوى
التعليمــي الرقمــي ،و اســتفادة المتمدرســين فــي
المناطــق األكثــر هشاشــة مــن التعليــم عــن بعــد،
قامــت اإليسيســكو بتعــاون مــع مؤسســة مســك
الخيريــة ،بتقديــم مئــات األجهــزة االلكترونيــة والمعــدات
المعلوماتيــة بقيمــة مليــون دوالر أمريكــي لفائــدة 23
دولــة عضــواً  ،كمــا أطلقــت اإليسيســكو منصــة معرفيــة،
تحــت اســم «بيــت اإليسيســكو الرقمــي» ،تســتعرض وتتيــح
التجــارب الناجحــة لضمــان اســتمرارية التعليــم والتعلــم

وتؤكــد المعطيــات الــواردة فــي التقريــر ،أنــه تــم تحقيــق

عــن بعــد ،مــن دول العالــم اإلســامي وخارجــه ،إلــى جانــب

جــزء كبيــر مــن األهــداف والنتائــج المنشــودة ،التــي

إتاحــة روابــط مكتبــات رقميــة وتطبيقــات تربويــة مجانيــة،

اشــتغلت عليهــا القطاعــات والمراكــز خــال الفتــرة مــن

تهــم مختلــف المســتويات والمــواد الدراســية .وقــد تــم

مايــو  2019إلــى ســبتمبر  ،2020فخــال هــذه الفتــرة تــم
القيــام بـــ 253مــن اإلنجــازات ،تتضمــن ورشــات عمــل وبرامج

علــى ســبيل المثــال إطــاق برنامــج تربــوي لتعليــم اللغــة
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا ،اســتفاد منــه أزيــد مــن

ومســاعدات إنســانية طارئــة ،وتنظيــم مؤتمــرات وزاريــة

ّ
متعلــم مــن مختلــف دول العالــم.
50000

اســتفاد مــن هــذه اإلنجــازات  103339مســتفيداً 2104 ،

وتعزيــزاً لسياســاتها فــي دعــم الــدول اإلفريقيــة األكثــر

واجتماعــات إقليميــة ودوليــة رفيعــة المســتوى ،وقــد
منهــم مــن األطــر التربويــة و 5546منهــم مــن التالميــذ

والطلبــة ،إلــى جانــب الخبــراء واألكاديمييــن ،دون إغفــال
فئــة النســاء ،حيــث اســتفادت  934امــرأة مــن البرامــج
واألنشــطة التــي أعدتهــا مختلــف القطاعــات والمراكــز.
ومــن الســمات التــي تميــزت بهــا هــذه الفتــرة ،تســجيل 140

موقعــاً جديــداً علــى قائمــة التــراث فــي العالــم اإلســامي،
فيمــا تــم االحتفــاء ب 7عواصــم للثقافــة اإلســامية.
وفــي ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد 19 -التــي اعتبرتهــا
اإليسيســكو منحــة وليــس محنــة ،مــن أجــل دعــم الــدول

األعضــاء األكثــر تضــرراً مــن تداعيــات الوبــاء ،تــم إطــاق

تضــرراً مــن الجائحــة قامــت اإليسيســكو بالتعــاون
مــع مؤسســة الوليــد لإلنســانية ،برصــد مــا يقــارب
مليونــي دوﻻر أمريكــي ،خصــص الجــزء األول منــه
لبرنامــج المســاعدات اإلنســانية الصحيــة والغذائيــة
الطارئــة ،فيمــا خصــص الجــزء الثانــي منــه لتمكيــن
فئــات الشــباب والنســاء -وخاصــة العامليــن بالقطــاع
غيــر المهيــكل وفــي الوســط القــروي -مــن تصنيــع
المنتجــات المطهــرة والمعقمــات والكمامــات ،وذلــك
بهــدف تقويــة قــدرات المجتمعــات المحليــة وزيــادة
الوعــي بأهميــة النظافــة والوقايــة فــي مواجهــة
خطــر الفيــروس.
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كلـمـة المديــر العــام
بعــد أن حظيــت بشــرف تقلــدي مهــام اإلدارة العامــة

اعتبــر الكثيــر هــذه الجائحــة منــذ تفشــيها محنــة،

االســتثنائية للمؤتمــر العــام لإليسيســكو ،المنعقــد

اإلقليمــي والدولــي.

لإليسيســكو وبثقــة الــدول األعضــاء فــي الــدورة
بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي  9مايــو ،2019

انطلقــت مرحلــة مفصليــة جديــدة فــي مســيرة
المنظمــة قوامهــا التجديــد والتطويــر واالبتــكار وإعــادة

الهيكلــة ،ممــا ســيمكن اإليسيســكو مــن أن تكــون

منــارة إشــعاع حضــاري دولــي فــي مجــاالت اختصاصهــا،
وتكــون قــادرة علــى كســب الرهانــات ورفــع التحديــات،
وتعزيــز

التعــاون

والشــراكة

متعــددة

األطــراف،

وتوحيــد الجهــود مــن أجــل تعميــق التفكيــر فــي

واقــع التربيــة والعلــوم والثقافــة ،واستشــراف آفاقهــا

اعتبرتهــا منظمتنــا منحــة وفرصــة إلثبــات إشــعاعها

عمــدت اإليسيســكو ومــن منطلــق اختصاصاتهــا إلــى

تحديــث آليــات العمــل بمــا يواكــب مــا اســتجد مــن تحديــات

فرضتهــا الجائحــة ،وبلــورة مشــاريع مــن أجــل دعــم الــدول
األعضــاء فــي مجابهــة آثارهــا .ففــي الوقــت الــذي اعتبــر
الكثيــر هــذه الجائحــة منــذ تفشــيها محنــة ،اعتبرتهــا
منظمتنــا منحــة وفرصــة إلثبــات دورهــا كمنظمــة دوليــة،

وإحــكام تدخالتهــا وفقــاً لمعاييــر موضوعيــة.

فقــد أطلقــت اإليسيســكو عــدداً مــن المبــادرات الرائــدة

لتطلعــات عالمنــا اإلســامي
المســتقبلية ،اســتجابة
ِ
وآم ٍن .
تنمية ُمسـ
إلى
زاه ٍر ِ
ـتقب ٍل ِ
ـتدامة ومسـ َ
ٍ
ٍ

بــدء ا بجائــزة اإليسيســكو
خــال جائحــة كوفيــد،19-
ً

لهــذا الغــرض أعدنــا هيكلــة آليــات العمــل واألنظمــة

لفيــروس كورونــا المســتجد ،ثــم تلتهــا مبــادرة بيــت

َّ
وتوخينــا
الداخليــة ،واســتحدثنا مراكــز وإدارات حديثــة
اإلعــام
ول ن
اســت ْقطاب جديــد
منهــج
للكفــاءات ِ .
ِ
ِ
َ

ـد ْ
ـن أهــم قنــوات التواصــل ،طورنــا جهـ َ
أض َحــى ِمـ ْ
ـاز
الجديـ َ

اإلعالمــي ،واســتثمرنا وســائل التواصــل
المنظمــة
ِ
ِ
االجتماعــي للوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن ِمــن
ـامي.
عالمنا اإلسـ
مجتمعات
ِ
ّ

االستشــرافية الجديــدة
الرؤيــة
عناصــر
واســتلهاماً ِمــن
ِ
ِ
ِ
ِ
أعددنــا خططنــا وبرامــج عملنــا ومشــاريعنا ،لتكــون

وتخطيــط
اســتباق اســتراتيجي
المنظمــة مؤسســة
ُ
ٍ
ٍ
نــاً
وبيتــاً
واالمتيــاز
ــة
ي
الدول
للخبــرة
حاض
منهجــي
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ٍّ
ِ
َ
ً
تعمـ ُـل علــى
العال ِمــي منفتحــة علــى المجتمــع الدولــي،
َ
ـول
ِب َنـ ِ
رة وصناعـ ِ
ـو ِ
المنظومـ ِ
ـاء َ
ـات المتطـ ِّ
ـة القيــادات والعقـ ِ

ـن
ـن المـ ِ
المتنـ ِّ
ـرأة واألطفــال والشــباب ،وتوطيـ ِ
ـورة ،وتمكيـ ِ
اإلبــداع واالبتــكار ،ومواكبــة
وتشــجيع
التكنولوجيــا
ِ
ِ
المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة ومــا اســتجد مــن

تطورات وأحداث.

إن النتائــج المســتخلصة مــن تحليــل األثــر الميدانــي
ومعطيــات

االســتبيانات

التقييميــة،

تؤكــد

أن

اإليسيســكو قــد تمكنــت مــن تحقيــق األهــداف

االســتراتيجية التــي حددتهــا منــذ إرســاء رؤيتهــا
االستشــرافية الجديــدة فــي اســتراتيجيتها وخطــة

عملهــا المحينــة ،كمــا أن المبــادرات االســتباقية
والبرامــج الميدانيــة التــي أطلقتهــا المنظمــة مــن
أجــل تدبيــر أزمــة كوفيــد ،19-ســاهمت فــي إعــادة

تموقعهــا علــى الصعيــد العالمــي .ففــي الوقــت الــذي

الدوليــة لمــن يكتشــف لقاحــا واقيــا أو عالجــا ناجعــا
اإليسيســكو الرقمــي الــذي يعــد منصــة معرفيــة تربويــة
وثقافيــة وعلميــة ،حيــث شــهدت بوابتــه الثقافيــة

إقبــاال كبيــرا مــن خــال برنامــج الثقافــة عــن بعــد بمــا
اشــتمل عليــه مــن كــم غزيــر مــن المعــارف والمكتبــات
والتكوينــات والجوائــز الثقافيــة ،إضافــة إلــى برنامــج

زدنــي علمــا لبنــاء جســور التواصــل بيــن مدرســي وطــاب

اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا .ثــم جــاءت مبــادرة
التحالــف اإلنســاني الشــامل التــي حظيــت باســتجابة

مشــهودة مــن بعــض الــدول والمؤسســات الدوليــة
مشــرعا لمزيــد مــن الشــراكات.
المانحــة ،ويظــل بابهــا
ً
وتبعتهــا مبــادرة المجتمعــات التــي نريــد التــي تســعى
إلــى تقديــم العمــل اإلنســاني ومعالجــة مــا ينجــم مــن
قصــور أو خلــل اجتماعــي إبــان هــذه الظــروف.

ولقــد امتــد عطــاء المنظمــة بمــا عقدتــه مــن مؤتمــرات

معالي الدكتور سـالم بـن محمد المالك

االستشــراف والــذكاء االصطناعــي ،وتعــد للمزيــد منهــا

للتربية والعلـــوم والثقـافـــة –إيـسيسكو-

افتراضيــة فــي مجــاالت اختصاصاتهــا وفــي مجــاالت

المديـــر العـــام لمنظمـة العالم اإلسالمي

فــي مقبــل األيــام .ومــا مؤتمــرا اإليسيســكو االفتراضيــان

لــوزراء التربيــة والتعليــم ووزراء الثقافــة إال شــاهد علــى
نجــاح ذلكــم النهــج.

إن مــا بذلتــه منظمتكــم مــن جهــود ومــا اســتحدثته
مــن مبــادرات لــن يبلــغ المرجــو منــه مــن نفــع وتكامــل

إال بعطــاء منكــم وعمــل متقــن يســتوعب األهــداف

جميعــا لنبلــغ
المبتغــاة ويحقــق مــا تستشــرفه رؤيتنــا
ً
المأمــول مــن عمــل مثمــر مبــارك تســتفيد منــه شــعوبنا
دائمــا إلــى الجديــد المفيــد.
المتطلعــة
ً

الرؤيـــــة الجــديــدة
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تقـــريــــــر اإلنـجــــــازات

مايو  - 2019سبتمبر 2020
لذا تم إعادة الهيكلة من خالل إحداث تغيرات جوهرية في الوحدات التنظيمية بإضافة أنشطة رئيسية جديدة

وأيضاً التوسع في نشاطات قائمة على مستوى القطاعات واإلدارات واألقسام.

الرؤية الجـديــدة
أن نكــون منــارة إشــعاع حضاري في مجــاالت التربية والعلــوم والثقافة.
تهــدف الرؤيــة الجديــدة إلــى أن تصبــح اإليسيســكو منظمــة حديثــة ،مستشــرفة ،وفاعلــة علــى الصعيــد

وبناء على متطلبات العمل ،وبعد االستعانة بمعهد متخصص (معهد
وتماشياً مع الرؤية الجديدة للمنظمة،
ً

اإلدارة العامــة للبحوث واالستشــارات بالمملكة العربية الســعودية) تم اعتمــاد هيكل إداري جديــد للمنظمة،
يشــتمل على :

1
مركز االستشــراف االســتراتيجي  :وتتجلى رؤية هذا المركز في دعم االبتكار
الفكري وثقافة االســتباق إلحداث التغييرات اإليجابية المنشــودة ،ولينهض بأدوار
اســتباق المتغيرات الممكنة ،والتوليد اإلبداعي لألفكار وإعداد الدراســات المواكبة
لحاضر العالم اإلســامي ومستقبله.

الدولــي ،وداعمــة لإلنتــاج الفكــري ،وذات تدخــات هادفــة ودقيقــة .وتعتمــد هــذه الرؤيــة علــى مبــدأ الحوكمــة
الرشــيدة للمــوارد البشــرية والماليــة ،وعلــى أســلوب العمــل االستشــاري ،مــن خــال المجلــس االستشــاري
الدولــي لإليسيســكو ،واســتحضار ثقافــة االســتباق ،لتجعــل مــن اإليسيســكو مرجعــاً لالمتيــاز والتفــوق ،ومطــورة

وداعمــة للتكنولوجيــا الحديثــة ،وداعمــة للــدول األعضــاء فــي مســاعيها المتواصلــة لتحقيــق التنميــة .كمــا

تتوجــه اإليسيســكو ضمــن رؤيتهــا الجديــدة إلــى اعتمــاد معيــار الجــودة فــي معالجــة التحديــات التــي تواجــه

2

دول العالــم اإلســامي ،واالعتمــاد علــى العمــل الميدانــي فــي التشــخيص والتدخــل ،وأن تصبــح منظمــة مطــورة
لمنظومــة البحــث العلمــي ،إلــى جانــب تطويــر منظومــات الــذكاء االصطناعــي.

مركز اإليسيســكو للتراث في العالم اإلســامي  :الذي ســينهض بمسؤولية
التوثيــق الشــامل للمواقع التراثية في العالم اإلســامي ،وبناء القدرات ذات الصلة،
ومواصلــة تســجيل المواقع التراثية على قائمة التراث في العالم اإلســامي.

وتضــع الرؤيــة االســتراتيجية الجديــدة لإليسيســكو نصــب عينهــا مقاومــة التطــرف واإلرهــاب ،مــن خــال مقاربــة
ثقافيــة تســتهدف محاربــة الفقــر ،وتحقيــق المســاواة ،ورعايــة حقــوق اإلنســان ،وبنــاء القــدرات ،وإذكاء ملــكات

اإلبــداع لــدى الشــباب .وتســعى اإليسيســكو إلــى رعايــة التــراث الثقافــي والحضــاري ،وأن تصبــح منظمــة راعيــة
لجــودة التعليــم ،ومواكبــة للتكنولوجيــات الحديثــة فــي مجــال التربيــة ،وداعمــة لقطــاع الصحــة فــي الــدول
األعضــاء ،مؤمنــة بــدور اإلعــام عامــة واإلعــام الرقمــي خاصــة ،ومفعلــة لــدور وســائل التواصــل االجتماعــي.

3
مركــز اإليسيســكو للغــة العربية للناطقيــن بغيرها  :من أجل توطين الخبرات
التربويــة فــي مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وتشــجيع كتابة لغات
الشــعوب اإلسالمية بالحرف العربي المنمط.

التغييرات الهيكلية واإلدارية

• تغيير اسم المنظمة وشعارها

2

تــم تغييــر اســم «المنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة -إيسيسكـــو ،»-إلــى «منظمــة العالــم

إدارة الشــؤون القانونيــة  :تتولى ضبــط إجراءات عمل المنظمة في إطار مقاربة
حقوقية ومؤسسية.

اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة -إيسيسكـــو ،»-بهــدف رفــع االلتبــاس الشــائع بشــأن طبيعــة مهامها

غيــر الدعويــة ،وفتــح آفــاق أوســع لحضورهــا علــى الصعيــد الدولــي .ويعبــر االســم الجديــد بصــورة أوضــح عــن
طبيعــة الرســالة الحضاريــة التــي تنهــض بهــا المنظمــة فــي مجــاالت اختصاصاتهــا ،واألهــداف التــي تعمــل على

تحقيقهــا .وســيتيح االســم الجديــد لــإدارة العامــة للمنظمــة مرونــة فــي خدمــة المســلمين فــي الــدول غيــر
األعضــاء ،ويفتــح لهــا آفاقــاً رحبـ ً
ـة لتوســيع أســس الشــراكة والتعــاون داخــل الــدول األعضــاء وغيــر األعضــاء ،ومــع

5
التميز  :تتولى مهمة اإلشــراف على الجوائز
إدارة الجوائــز والمنــح ومبادرات
ّ
ومنــح الطلبة في العالم اإلســامي ،إلى جانــب المبادرات المتميزة في مجاالت التربية
والعلوم والثقافة.

عــدد مهــم مــن المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة ذات االختصــاص .وارتباطــاً بهــذا التغييــر ،تــم تصميــم واعتمــاد

شــعار لإليسيســكو يتماشــى مــع االســم الجديــد ،ويكــون أكثــر داللــة وأعمــق تعبيــراً .

6

• صياغة ميثاق جديد وأنظمة أساسية متطورة

إدارة اإلعالم واالتصال المؤسســي  :تتولى وضع الخطط اإلعالمية لإليسيســكو،
وبناء وترســيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنظمة والتعريف بأهدافها ورســالتها
ومشــروعاتها وبرامجها ،وتوثيق عالقة اإليسيســكو بجمهورها عبر أنشطة إعالمية
احترافيــة ومبتكــرة .وفي هذا اإلطار ،وضعت هذه اإلدارة الخطة اإلعالمية
لإليسيســكو ،وتشرف على موقعها على شــبكة اإلنترنيت ،وتدير حسابات المنظمة
في مواقع التواصل االجتماعي وتقوم بإعداد النشــرات الخاصة بنشــاطات اإليسيسكو،
وتزويد وســائل اإلعالم بالتحقيقات والتقارير الصحافية عن أنشــطة المنظمة.

فــي إطــار الرؤيــة الجديــدة للمنظمــة ،وانســجاماً مــع المواثيــق والمعاهــدات المعمــول بهــا لــدى المؤسســات

النظيــرة والمماثلــة ،تــم إعــادة صياغــة ميثــاق المنظمــة وأنظمتهــا الداخليــة ،بهــدف تعزيــز مكانة اإليسيســكو

فــي الســاحتين اإلســامية والدوليــة ،ولضمــان الدقــة والوضــوح ،وتالفــي التضــارب بيــن أحــكام المــواد القانونيــة
ومقتضيــات الميثــاق ،واالرتقــاء بالمنظمــة إلــى مصــاف المنظمــات المرموقــة مــن حيــث صــورة التشــريعات،

وخلــق منــاخ يســوده األمــن والثقــة بيــن المنظمــة والمتعامليــن معهــا علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي.

•تغيير الهيكل التنظيمي واستحداث إدارات ومراكز

تم تحديد وتقييم
تطبيقاً للهيكل التنظيمي الجديد لإليسيسكو وتماشياً مع الرؤية الجديدة للمنظمة ّ
الوحدات اإلدارية بالمنظمة إلى :
• أدوار استراتيجية،
• أدوار ونشاطات أساسية،
• أدوار ونشاطات مساندة.

7
مركز اإليسيســكو للذكاء االصطناعي  :ســيقوم هذا المركــز بالعمل على دمج
الــذكاء االصطناعي فــي المنظومات التربوية والمجــاالت الثقافية والعلمية
ـيعد الدراســات المتخصصة واالســتراتيجيات المعرفية
في الدول األعضاء ،كما سـ ّ
لتسترشــد بها المؤسســات المعنية في العالم اإلســامي ،وخارجه ،من أجل تطوير
اســتخدامات الذكاء االصطناعي وتوســيع آفاق االســتفادة منها وتوظيفها في
المجــاالت التنموية بصفة عامة.

وفي هذا النطاق قامت المنظمة بتفعيل وإنشاء دليل تنظيمي جديد وكذلك دليل أوصاف وظيفية يحدد
المهام والمسؤوليات لكل الوحدات اإلدارية.

ويعد تحديد المقومات االستراتيجية والقدرات المستقبلية المطلوبة والتي يجب أن يفي بها الهيكل
ّ

التنظيمي لكي تكون المنظمة قادرة على تحقيق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية في المستقبل.

10

8
مركــز الحــوار الحضاري  :تســتند رؤية المركز إلى تجارب عالمية مشــهودة في ميدان
الحوار الحضاري ،مســتلهمة خطة اإليسيســكو االنفتاحية الجديدة ،وســيتبنى منهجاً
يــزاوج بيــن التأطير النظري الحديــث ،والبرمجة العملية ،التــي تجعل لألفكار قدرة على
ناجز يتســم بالجدة واإلبداع ،وفق األهداف المعلنة.
ـاط
أن تدرج في نشـ ٍ
ٍ
الرؤيـــــة الجــديــدة

11

تقـــريــــــر اإلنـجــــــازات

مايو  - 2019سبتمبر 2020

االرتقاء بالموارد البشرية

تطوير آليات العمل

• استقطاب كفاءات جديدة متميزة ومتعددة االختصاصات
ضمانــاً للرفــع مــن مردوديــة العمــل وجودتــه ،وصناعــة قيــادات مســتقبلية داخــل المنظمــة بصفتهــا بيــت خبــرة
فــي مجــاالت اختصاصهــا ،تــم توظيــف  39إطــاراً متخصصــاً فــي مجــاالت التربيــة والعلــوم والثقافــة واالتصــال

والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة واإلدارة والتســيير .وقــد راعــت اإلدارة العامــة لإليسيســكو عنــد اســتقطاب

هــذه الكفــاءات مبــدأ التــوازن الجغرافــي بيــن الــدول األعضــاء ،وتمكيــن المــرأة داخــل اإلدارة العامــة مــن خــال
تعييــن عــدد مــن النســاء فــي مناصــب قياديــة علــى رأس قطاعــات وإدارات وأقســام.

وقــد رافــق هــذه التعيينــات الجديــدة توفيــر بيئــة عمــل تشــاركية بيــن أطــر المنظمــة ،مــن أجــل تنســيق العمــل

االستثمار في الموارد

البشرية وضمان التوازن
بين الجنسين

اعتماد االبتكار إلعادة
هندسة اإلجراءات
وأتمتتها

تعزيز آليات الحوكمة

والمساءلة والشفافية

تبني شراكات جديدة

وتطويــر أســاليب اتخــاذ القــرارات ذات الصلــة.

لجني تمويالت

من خارج الموازنة

 09مايو 2019
•استقطاب خبرات عالية

• ّ
أنموذج عمل
تبني االبتكار
َ

وكفاءات شابة من الدول

يومي لضمان االستجابة

األعضاء مع المساواة بين

للمتغيرات المتصاعدة

الجنسين.

ومتطلباتها.

•وضع استراتيجية لتسليط
الضوء على قدرات المرأة
والفرص التطويرية
الممكنة كعائد أساسي
من مشاركتها الفعالة
في التنمية المستدامة
عام
و إطالق عام َ 2021
المرأة في اإليسيسكو
•تبني معايير دولية في
تطوير الموارد البشرية
للمنظمة

•تحديد الدراسات التي
تستشرف مستقبل العالم
اإلسالمي للنهوض
بالقطاعات التابعة
للمنظمة
•أتمتة العمليات الداخلية
وتقديم خدمات ذكية

•اعتماد الالمركزية في
األعمال اإلدارية
•التركيز على بناء قاعدة
بيانات وتعزيز قدرات
تحليلها وتقييمها
واالعتماد عليها كمدخل
أساسي التخاذ القرار
•اعتماد الشفافية
والمصداقية مبدأين
أساسيين في عمل
المنظمة

ً
• ّ
سياسة
تبني االنفتاح
عامة توجه كافة المبادرات
المطبقة في المنظمة
•بناء شراكات ممنهجة
مبنية على برامج واضحة
ومردود قابل للقياس
والمتابعة من كافة
األطراف المعنية
•توسيع قاعدة الشركاء
الماليين والتعاون مع
القطاع الخاص لضمان

استباقية تلبي احتياجات

تقديم حلول عملية قابلة

المعنيين بالمنظمة بكافة

للتطبيق

فئاتهم

165
21
38%
94
71
47

سنة

12

 26ديسمبر 2020
عدد الموظفين

عدد الجنسيات
نسبة تمثيل الدول
األعضاء
عدد الذكور

عدد اإلناث
متوسط األعمار

157
20
37%
88
69
42

سنة
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سبتمبر 2020

نسبـــة التـوازن
بيـــن الجنسين

توزيــع الموظفين
حســب الجنسيات

 09مايو 2019

 09مايو 2019

 26ديســمبر 2020

134
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117

100
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80
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٢٠
0

5
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57%

120
100
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 26ديســمبر 2020

33 21 1 21 11 1

5

1 2

20
٢٠
0

43%

45%

55%

الفئــات العمرية
موظفي اإليسيســكو

يمنية

نيجيرية

موريطانية

مصرية

مغربية

ليبية

مالية

كازاخستانية

عمانية

فلسطينية

سورية

سينيغالية

سودانية

جزائرية

جنسيةسعودية

بنغالية

تونسية

إيفوارية

باكستانية

أردنية

أذربيجانية

نيجيرية

كامرونية

موريتانية

مصرية

مغربية

ماليزية

ليبية

مالية

فيليبينية

سورية

فلسطينية

سعودية

سودانية

جزائرية

سينيغالية

تونسية

إيفوارية

باكستانية

 26ديســمبر 2020

 09مايو 2019
20%
16%

16%

12%

4%

20

26

5%
9

6

 09مايو 2019
7%

6%

فئــة رئيس القطاع

فئة رئيس القســم

12

10

15%
24

فئة مســاعد البرامج

 26ديســمبر 2020

119

9%

فئــة رئيس قطاع

13

10%

فئة رئيس القســم

17

18%
28

فئة مســاعد البرامج

3%

2%

-15
-22

63%

-25

-2

13%
30-20

40-30

-11

-13

1%

-17
-27

7%

11%

50-40

15%
60-50

متوســط العمر  47ســنة

14

7

1%

8%

9%

فئــة خدمات إدارية

99

5%

26

28

25

-4

-5

72%

16%

33

توزيــع الموظفين
حسب الفئات

فئــة خدمات إدارية

18%

مافوق

60

17%
30-20

40-30

50-40

60-50

مافوق

60

متوســط العمر  42ســنة
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مايو  - 2019سبتمبر
مايو
سبتمبر 2020

أتمتة ورقمنــة نظام العمــل وتحديث آلياته

تطبيقات الموارد البشرية

• أتمتة ورقمنة نظام العمل وتحديث آلياته
تــم تزويــد المنظمــة بمنظومــة معلوماتيــة مندمجــة حــرة ومفتوحــة المصــدر ،تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة

فــي مجــاالت الرقمنــة وإدارة المشــاريع ،إذ تــم أتمتــة عمــل المنظمــة بالكامــل ،مــن مــوارد بشــرية وإدارة
الماليــة والموازنــة والمشــتريات والمخــزون واإلهــاكات ،إضافةإلــى إدارة المشــاريع والفعاليــات التــي تقــوم
بهــا المنظمــة ،وذلــك للتســيير والمتابعــة والتحليــل وتقييــم األداء المؤسســي للمنظمــة وتجويــد عمليــة
اتخــاذ القــرار.

تطبيقات المالية

تطبيقات نظام أودو

تطبيقات إدارة المشاريع

تطبيقات إدارة أسطول السيارات

16

17
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تعميم الحكامة المالية
من أجل احترام األحكام التنظيمية المتعلقة بالمراقبة

معينة من النظام األساسي للمنظمة ،بالتشاور مع

الداخلية واالمتثال ،عززت اإليسيسكو نظام المراقبة

إدارات الشؤون القانونية واإلدارية والمالية.

المالية لديها ،والذي يدخل في اختصاصات اإلدارة العامة،
تحت إشراف الدول األعضاء.
ويتمثل الدور األساس للمراقبة المالية في ضمان
االمتثال للمعايير والممارسات المهنية واألخالقيات

وقد كلفت اإليسيسكو شركة «جرانت ثورنتون» في نهاية  2019بتشخيص وضعها المحاسبي
َ
ي المحاسبة والمالية ،وذلك عبر
والمالي ومراجعة نظام المراقبة الداخلية لديها ،والخاص بمجال ْ

-أي تدخل محدد إضافي تطلبه اإلدارة العامة.

اإلجراءات اآلتية:

يكون المستوى الثالث من المراقبة من اختصاص:

 -تشخيص الوضعية الحالية لتحديد النقاط التي يتعين تجويدها؛

•لجنة المراقبة المالية  :وتجتمع مرة في السنة،

-تحديد إطار محاسبي يتالءم وخصوصيات اإليسيسكو.

وتتكون من خمسة أعضاء منتخبين ينتمون إلى الدول

-اقتراح َمحاور إلجراء التحسينات الالزمة حسب اإلطار المرجعي المعتمد.

األعضاء.

-تقييم الوضع المالي مع األخذ بعين االعتبار القيود وااللتزامات المالية للمنظمة؛

يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة خالل المؤتمر العام،

حاسبي والمالي للمنظمة.
تقدير المراقبة الداخليةَ
الم َ
للجانب ْين ُ

• على المستوى الداخلي

ويشتغلون لنفس المدة القانونية التي ستعمل فيها

بعد هذا التشخيص ،قامت إدارة الشؤون المالية والمراقبة المالية باإلجراءات التصحيحية

هذه الهيئة.

المحاسبي للمنظمة.
الالزمة لضمان التوافق ُ

يتجلى المستوى األول من المراقبة في ما يلي :

وتستند هذه اللجنة إلى تقرير مدققي الحسابات،

وقد شملت التغييرات الرئيسة الجوانب اآلتية:

والتقرير المالي لإليسيسكو ،وأي مستندات تراها

 -اعتماد المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات ()PCA

واإلجراءات الداخلية ،إضافة إلى ضمان دقة كافة
نفقاتها وصحتها وشرعيتها من حيث جوهر مجاالت
عملها ،وهي التربية والعلوم والثقافة.

•المراقبة الدائمة أو المراقبة الذاتية التي تقوم بها

إدارة الشؤون المالية ،باإلضافة إلى عمليات المراقبة
المستمرة المنصوص عليها في المذكرات اإلجرائية،
يتمثل نظام المراقبة هذا في بعض الفحوصات

اللجنة ضرورية إلعداد تقريرها السنوي ،قبل تقديم
توصياتها إلى اإلدارة العامة للمنظمة .بعد هذا
التقرير ،توضع خطة العمل ونقاط األولوية بما يمكن

الدورية التي يقوم بها موظفو العمليات ورؤساؤهم

أي إجراءات تصحيحية محتملة.
من تنفيذ ّ

المختلفة .كما يهدف إلى ضمان التنفيذ المنتظم

عضو يتم اختياره من بين الشخصيات المختصة في

المباشرون على مستوى القطاعات والمديريات
واآلمن للعمليات التي يقومون بها؛
يتجلى المستوى الثاني من المراقبة في ما يلي :
•تحقق المراقب المالي من موثوقية البيانات
المحاسبية والمالية وشموليتها.

وبالتالي فإن مسؤوليات المراقب المالي تتميز

•المجلس التنفيذي  :ويتكون من ممثل عن كل دولة
مجاالت التربية أو العلوم أو الثقافة أو االتصال.

إن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ( )IPSASهي معايير مستخدمة على نطاق واسع
من قبل المنظمات الحكومية (كاالتحاد األفريقي واألمم المتحدة والمنظمة األفريقية
كثيرا من المزايا.
للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات) والمنظمات الدولية ،كما أن ِلعتمادها
ً
ومع ذلك ،فإن هذه المعايير ليست بالضرورة قابلة للتطبيق في المغرب كما أنها مكلفة جداً
سواء فيما يخص تحسين نظام المعلومات ،تعزيز قدرات الكفاءات الداخلية من خالل توفير
الدورات التدريبية بالنظر إلى الطبيعة التقنية للمعايير المذكورة (الحاجة إلى إتقان استخدام
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .)IFRS -
ونتيجة لذلك ،تم االتفاق على أن تختار المنظمة المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات (تكييف

• على المستوى الخارجي

المخطط العام للحسابات مع نشاط اإليسيسكو)

تماشيا مع الرؤية االستراتيجية الجديدة للمنظمة التي

-تغيير طرق المحاسبة المتبعة ،ويتعلق األمر بالمحاسبة النقدية .واعتماد نظام محاسبي

وضعتها اإلدارة العامة الجديدة ،تم إجراء تغيير في ما

على أساس االستحقاق سيقربنا من صورة أكثر واقعية للوضع المالي لإليسيسكو وأصولها

يخص اختيار المدقق الخارجي؛ فعوض العمل مع شركة

المالية والتزاماتها الحالية والمستقبلية.

بطابعها االستراتيجي والمتنوع :

تم اللجوء إلى خدمات شركة كبيرة تكون
محلية صغيرة ّ

مختلف المؤشرات المالية للمنظمة:
 تحليلِ

عضوا ضمن شبكة دولية.

«والتي تبرع بها جاللة الملك الحسن الثاني رحمه هللا» ،وبذلك تكون أصول المنظمة قد

حاليا من ِقبل شركة
وهكذا فالتدقيق الخارجي يتم ً

عرفت زيادة واضحة قدرت بأكثر من  40مليون درهم.

المساهمات ،وتحصيل المتأخرات ،وبيانات الدخل،
والديون المستحقة ،والسيولة المالية  /الخزينة
وغير ذلك.
-صياغة ملخصات نتائج المالحظات المحتملة الناتجة عن

«فيداروك جرانت ثورنتون» ،عضو في شبكة شركات
التدقيق واالستشارات «جرانت ثورنتون الدولية» (،)GTI

مختلف عمليات المراقبة التي تم إجراؤها ،سواء كانت
ِ
دائمة أو ألغراض محددة.

 -متابعة تنفيذ المراقبة الداخلية وتقييمها وإجراء

اإلقليمية.
التحقق من شرعية اإلجراءات المالية :تدقيق الحساباتوالمصادقة عليها.
-صياغة المذكرات التوضيحية  /التكميلية بشأن مواد

-التحفيظ العقاري للبقعة األرضية التي ُبني عليها مقر المنظمة

مختلف التعديالت المحاسبية الموصى بها والتوصيات الواردة في التقرير المالي.
تطبيقِ

عالميا وتتواجد في أكثر من
التي تحتل المرتبة الخامسة
ً
 150دولة ،وتختص بالمهام اآلتية:

-إرساء أنظمة المراقبة المالية في مختلف المكاتب

18

 ،2020-2019عام االلتزام

التدقيق المالي.
 التأكد من سالمة المعلومات المالية التي تنشرهااإليسيسكو عبر التحقق من مالءمة المعايير
المحاسبية المطبقة وانسجامها ،وذلك بهدف إعداد
الحسابات السنوية.
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التحـــول اإللكتـــروني
األرشــفة اإللكترونية

نحو تخطيط مالي دينامي
تندرج المنهجية الجديدة إلدارة الشؤون المالية لإليسيسكو في إطار الرؤية
المبتكرة لمعالي المدير العام .فإلى جانب دورها التنفيذي البحت ُفسح المجال لها

إنجــازات مشــروع األرشــفة اإللكترونية

في إطار رؤية استراتيجية عميقة لتكون إحدى القوى المحركة للمنظمة.
-التركيز على التحكم في النفقات التشغيلية ويتوقف ذلك على :

لمســتندات اإليسيســكو 2020

 تحليل اإلنفاق ورفع التحدي للتحكم فيه والمتابعة الدقيقة لسيولة اإليسيسكو.ً
ممكنا بفضل الميزات الجديدة اآلتية:
أصبح هذا التحسين
تماشيا مع التخطيط االستراتيجي ،وذلك بهدف إعداد
تخطيط الميزانيةً
خصيصا لالستجابة لألولويات المستقبلية على المدى القصير
ميزانيات مصممة
ً

إدارة الشؤون المالية من 2014-2000

قسم االتصاالت اإلدارية 2017-2000

والمتوسط والطويل ،وذلك وفقا للوالية المحددة لكل قطاع  /إدارة.
•تمت برمجة ورشات عمل بالشراكة مع مركز االستشراف االستراتيجي ومكتب

المدير العام وبحضور جميع القطاعات واإلدارات ،من أجل إشراك جميع الفاعلين

ومالءمة آرائهم قبل الخروج بنتائج موحدة.
•إرساء محاسبة تحليلية تسمح بتسوية النفقات مقابل اإلنجازات في الوقت

1367
ملفاً

787
ملفاً

21.979

683.500

Mega Octet

و ر قة

403.400
و ر قة

5.731

Mega Octet

الفعلي.

 تزكية مصادر التمويل•تعتبر مساهمات الدول األعضاء المصدر الرئيس لتمويل اإليسيسكو.

والمناقشات جارية حول إنشاء لجنة تضم إدارة الشؤون المالية وقطاعات أخرى،

إدارة الشؤون المالية

وتهدف إلى ضمان التتبع عن قرب لعملية تحصيل هذه المساهمات.

الملفات
المؤرشفة

•مضاعفة مصادر التمويل األخرى وتشجيع الشراكات.

• التحديات الكبرى
3190

3500

9666

1140
1170

1002

1250
394

•اقتراح مؤشرات األداء الرئيسة المزمع وضعها ،ومتابعة هذه العملية بالتعاون
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بين إدارة الشؤون المالية والمراقبة المالية.

1500
1000

217
450

عمل متعددة؛

2000
1160

•خطة المراقبة التي سيتم العمل بها خالل عام  ،2021والتي ستشمل مجاالت

1470

الخاصة بالمهن  /اإلدارات؛

2500
1650

•إضفاء الطابع الرسمي على اإلجراءات التنظيمية المالية والمحاسبية وتلك

3000
2110

2470

•أتمتة العمليات المالية واإلدارية؛

3340

•تخفيض الحسابات المصرفية الموجودة إلى غاية 2019/05/19؛

4000
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منح اإليسيسكو للتميز
مكـتــب الفـــاكــس
تولــي اإليسيســكو أهميــة بالغــة لبرنامج منح

خالل العام الدراســي  2020-2019قامت

التميــز ،تشــجيعاً منهــا للطلبــة المتميزيــن

اإليسيســكو بتخصيــص  48منحة دراســية ،في

فــي العالــم اإلســامي ،ليتمكنوا مــن متابعة

حــدود مبلغ مالــي قدره  56300دوالر أمر يكي،

350

مســارهم الجامعــي ،ونيل الشــهادات العليا،

300

وااللتحــاق بســوق العمل لبدء مشــوار مهني

عضو ا ودولــة واحدة مراقبة.
موزعــة علــى  23دولة
ً

كمــا أصبح العــدد اإلجمالي لمنح اإليسيســكو

حافــل بالعطاء.

الدراســية للعام الدراســي  137 ،2020-2019منحة
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بموازنــة ســنوية قدرها  150400دوالر أمر يكي.
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تخصيص
خالل العام الدراسي 2020-2019
فــي حدود مبلغ مالي قدره
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العدد اإلجمالي لمنح اإليسيســكو
منحة

150400

دوالر أمريكي
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توزيع المنح حسب المناطق الجغرافية

توزيع المنح حسب مجاالت التخصص

17%

المنطقة اآلسيوية

48%

المنطقة اإلفريقية

35%

25

المنطقة العربية

دولة مستفيدة

ـوال معرفيــة
تغطــي منــح اإليسيســكو حقـ ً

متنوعــة ،ســواء المنتميــة إلــى العلوم

العام الدراسي 2020-2019

14
العلوم
القانونية
واالقتصادية
واالجتماعية

التخصصــات التــي تواكــب المتغيــرات العالميــة.
وتؤهــل دارســيها لمتابعــة دراســاتهم العليــا

اإلنســانية واالجتماعيــة ،أو المنتميــة إلــى

بالمؤسســات والمعاهــد المصنفــة ،أو االلتحــاق

العلــوم الصحيحــة ،وتشــمل بالتحديــد تخصصــات

بســوق العمــل وامتهــان وظائف تســتجيب

دقيقــة كالهندســة وعلــوم البيئــة وغيرهــا من

لمتطلبــات الحاضــر.

توزيع المنح حسب األسالك الجامعية

6

علوم
البـيئــة

15

علوم
التــربـيــة

30

20
15

منحة

التخصصات الدراسية للطلبة المقترح استفادتهم

من منح المنظمة للعام الدراسي 2020-2019

30%
العلوم

10

13%

5

الدراسات اإلسالمية

0

6
الدراسات
اإلسالمية

25

إجازة داخلية

إجازة خارجية

ماجستير خارجي

ماجستير داخلي

دكتوراه داخلية

دكتوراه خارجية

أكاديمية أوزبكستان
اإلسالمية

24

4

العلوم

3

المجموع 48
35

خالل العام الدراسي 2020-2019

علوم
الهندسة

9%
الهندسة

13%
الهندسة

% 28
العلوم
القانونية
واالقتصادية
واالجتماعية

7%
الهندسة
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االستراتيجيات والخطط
•الخطة االستراتيجية الجديدة
متوسطة المدى لألعوام
2030/2020
تغطــي الخطــة االســتراتيجية الفترة ما بين

 ،2030/2020وتنبثــق منهــا خطــط تنفيذية قصيرة

وتشــجيع البحث واالبتــكار ،وتحفيــز المبادرات ،وتبادل
التجــارب الناجحة ،ومأسســة الممارســات الفضلى،

وتطويــر التشــبيك العلمــي والمعرفــي ،وتعزيز الحوار

الثقافــي والحضاري والقيم اإلنســانية المشــتركة،

وترســيخ قيم الوســطية واالعتدال والعيش المشــترك،

وإنتــاج المعارف ونشــرها ،ومواكبــة التغيرات الدولية
والتحــوالت العالميــة بمــا يخدم النهضــة التنموية

المــدى .وتتميــز هذه الخطــة بمرونتهــا وقابليتها

الشــاملة للدول األعضاء.

المختلفــة .وتتخــذ الخطــة االســتراتيجية الجديدة من

•خطة عمل اإليسيسكو لعامي
2021-2020

للتطويــر والتحديــث ،حســب متطلبــات كل مرحلة،
والمســتجدات التــي قد تطــرأ على المجاالت

«بنــاء المنظومــات  ..صناعة العقول» شــعاراً لها،

بمــا يجعــل اإليسيســكو منارة إشــعاع على النطاق
الدولــي في مجــاالت التربية والعلــوم والثقافة

واالتصــال ،لتســهم في صناعــة القيادات الرائدة،

وتطويــر السياســات التنمويــة والمنظومــات المعرفية

تعبــر خطــة عمل اإليسيســكو لعامي 2021/2020
بشــكل عملي عــن الرؤية الجديدة لإليسيســكو،

وتتبنــى فلســفة عمل تقــوم على العناصــر التالية:

واالبتكاريــة ،وتقديــم الخبرة والمشــورة الفنية .كما
تتميــز بكونهــا تهــدف إلى بناء القيــادات ،وتنمية

التميز،
القــدرات ،وتطوير المهارات ،وترســيخ ثقافــة
ّ

1
تبني عدد محدد بين الخيارات القطاعية االســتراتيجية ،اســتناداً إلى تشــخيص
موضوعــي لألولويات واالحتياجــات التربوية والعلميــة والتكنولوجية والثقافية
واالتصاليــة في الدول األعضاء ،واســتلهاماً من قراءتها االستشــرافية لطبيعة
التحوالت المســتقبلية على المســتويين اإلقليمي والدولي.

2
إعمــال آليــات حديثة وعلمية فــي التخطيط والتنفيــذ والمتابعة ،ونهج تدبيري
للمشــاريع القطاعيــة المقترحــة قائم على النتائج ،بما يحــدث آثاراً ميدانية أعمق،
ويتيــح متابعة تنفيذيــة أنجع وتقييماً أفضل للبرامج واألنشــطة المنفذة.

3
اعتمــاد مقاربــة الجودة النوعية ال المقاربة الكمية في تحديد المشــاريع القطاعية
والبرامج التنفيذية .واالنخراط في نهج المســاءلة والشــفافية من خالل أهداف
اســتراتيجية قابلة للقياس والمتابعة والتقييم وفق مؤشــرات محددة.

وقــد جــاءت هــذه الخطة لتكــون ترجمة عمليــة لرؤية اإليسيســكو الجديدة ،وعنصراً رئيســاً في مســيرتها

لدعــم الــدول األعضــاء فــي مجاالت االختصاص .كمــا حرصت الخطة علــى ضمان تحقيــق خياراتها االســتراتيجية

القطاعيــة ،مــن خــال المشــاريع المحددة للنتائــج المرجوة منهــا وألهدافها ولمؤشــراتها االســتراتيجية والفئات
المســتهدفة منها.

26
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التربية والعلوم والثقافة في العالم اإلسالمي،
الرهانات والتحديات

التـــــربــيــــــة

28.9 %
من الشــباب في دول العالم اإلسالمي،

يصنفون فــي خانة اإلقصاء من فرص التعليم والعمل

20 %
من األطفال في ســن التمدرس اليلتحقون بالمدارس
وال يستفيدون من التعليم

40 %
من سكان العالم اإلسالمي

أميون أو شبــــــه أميــيـــن
ّ

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

30 %
معدل البطالة

في دول العالم اإلسالمي

35 %
نسبة الفقراء

من مجموع سـ ّ
ـكان العالم اإلسالمي

79.6 %
تستضيف دول العالم اإلسالمي

 % 79.6مــن الالجئين وتعتبر موطنا

لـ 58.3%مــن النازحين داخليا على صعيد العالم،
ووجهــات لـ  74.5مليون مهاجر دولي

الثقافة واالتصال

70 %
من المواقع المدرجة في قائمة التراث اإلنساني العالمي
المهدد بالخطر موجودة في العالم اإلسالمي

18 %
فقط من المواقــع المدرجة في قائمة التراث العالمي
موجودة في العالم اإلسالمي

1,1 %
معدل مســاهمة الصناعات الثقافية
في الناتج المحلي اإلجمالي

العلوم والتقنية

23.3 %
نسبة االنخفاض التي شهدتها بلدان العالم اإلسالمي
في معدالت توافر المياه للفرد

24 %
نســبة دول العالم اإلسالمي التي ّ
تأثرت

من إجمالي حاالت الفيضانات في العالم

3.97 %
متوســط قيمة القدرة على االبتكار
في دول العالم اإلسالمي

0.81 %
نســبة مساهمة دول العالم اإلسالمي

من إجمالي اإلنفــاق العالمي على البحث العلمي

28
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288

103339

إنجــــــازا فـــــي مجــاالت
التربيــة والعلــوم والثقافة

ً
مســتفيدا ومستفيدة

توزيــع طبيعــة إنجــازات اإليسيســكو

فــي الفترة مــا بين 2020-2019

توزيــع المســتفيدين مــن إنجازات
اإليسيســكو حســب الفئــات

توزيــع المســتفيدين مــن إنجازات
اإليسيســكو حســب الهيئــات
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إجمالــي الدعــم الفني والمالي المقـــدم إلى

1.510.268.00

الدول األكثـــر تضــ ً
ـررا من جــــائحة كــوفيــــد 19 -
في العـــالم اإلسلـامي

دوالراً أمر يكيــا

المبلــغ المخصص لدعم

22%

المنطقــة اإلفريقية

26%

اســتمرارية التعلــم خــال جائحة

المنطقة اآلســيوية

المســتفيدة مــن مبــــــادرة دعـــم

52%

توزيــع مناطق العالـــم اإلســامي

توزيــع مناطق العـــالم اإلســامي

المســتفيدة مــن المســـــــاعدات

اإلنســانية الطارئــة خــال جائحة

كوفيــد 19 -

70%

دوالراً أمر يكيــا

دوالراً أمر يكيــا

المنطقــة اإلفريقية

132.268.00

395.000.00

المنطقــة العربية

لدعـــــــم العـلــــــــوم

ا لطــا ر ئـة

15%

المبــلـــــغ المخصـــص

للمســاعدات اإلنسانية
المنطقــة العربية

دوالراً أمر يكيــا

المنطقة اآلســيوية

983.000.00

المبــلـــــغ المخصـــص

15%

استمــراريــــة التعـلــــم

كوفيــد19 -
32

الجــديــدة
األول
الفصل
الرؤيـــــة
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توزيع اإلنجازات
حسب المناطق الجغرافية

30%

المنطقـــة العربيـــة

24%

المنطقــة اآلســيوية

34%

المنطقــة اإلفر يقية

12%

منــاطــــق أخـــــرى
من العــالــــم

34

الجــديــدة
األول
الفصل
الرؤيـــــة

35

تقـــريــــــر اإلنـجــــــازات

مايو  - 2019سبتمبر 2020

السيـــاسة العــامــة
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أنشطة المدير العام
في الفترة ما بين مايو 2019
وسبتمبر 2020
ارتكــزت أنشــطة المديــر العام في الفتــرة ما بين

مايــو  2019وســبتمبر  ،2020علــى عرض الرؤية

االســتراتيجية الجديــدة لإليسيســكو ،وتعزيــز عالقات

الشــراكة والتعــاون مع الدول األعضــاء والهيئات

لفائــدة الــدول األعضــاء بالمنظمــة ،والمجتمعات

المســلمة فــي جميع أنحــاء العالم.

وقــد أســفرت أنشــطة المدير العــام عن تحقيــق نتائج

مثمــرة ،على مســتوى إعــادة تموقع اإليسيســكو

الدبلوماســية والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ،وكذا
الهيئــات الحكوميــة .ولم تسـ ْ
ـتثن هذه األنشــطة الدول

وتقويــة مكانتهــا علــى الصعيديــن العالمي

مع ســفراء مــن المنطقة األوروبيــة وأمر يــكا الالتينية

احتياجــات العالــم اإلســامي في مجــاالت التربية

غيــر األعضــاء ،حيث أجــرى المدير العــام لقاءات عديدة

وشــرق آســيا ،وذلك بهدف عقد شــراكات مع دولهم

فخامة الرئيس الســنغالي ماكي سال

فخامــة الرئيس الغيني الدكتور ألفا كوندي

واإلقليمــي ،وإقــرار رؤيتهــا ،الهادفة إلــى تلبية

والعلــوم والثقافة.

لقــاءات المدير العام مع رؤســاء الدول األعضاء
ـد م المديــر العــام خالل لقاءاته برؤســاء الدول األعضــاء ،الرؤية الجديــدة لإليسيســكو والخطــوات التطويرية ،التي تم
قـ ّ
التأســيس لهــا فــي خطــط المنظمــة واســتراتيجياتها ،واآلليــات الخالقة المقترحــة لتعزيــز اســتدامتها المالية ،كما تم

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن زايد آل نهيان،

صاحب الســمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،

ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية

عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة

بحــث ســبل تطويــر التعــاون بيــن المنظمة والدول التي تــم زيارتها في مجــاالت التربية والعلــوم والثقافة.

38

جاللة الســلطان حسن البلقيه

فخامة رئيس الجمهورية اإلســامية الموريتانية

سلطان بروناى دار السالم

الســيد محمد ولد الشيخ الغزواني

فخامة رئيس جمهورية النيجر محمدو إيســوفو

صاحبة السمو الملكي
األميرة ســمية بنت الحسن بن طالل

السيـاسة العـامة

39

تقـــريــــــر اإلنـجــــــازات

مايو  - 2019سبتمبر 2020

فتــح آفــاق جديدة للشــراكة البناءة مع الدول األعضاء
أجــرى المديــر العــام فــي الفتــرة مــا بيــن مايــو  2019وســبتمبر  ،2020لقــاءات مكثفــة مــع الســفراء وممثلــي البعثــات
الدبلوماســية المعتمديــن بالمملكــة المغربيــة ،وقــد ارتكــزت هــذه اللقــاءات علــى تطويــر عالقــات التعــاون المتميــزة،
وفتــح آفــاق جديــدة للشــراكة البنــاءة بيــن المنظمــة والــدول األعضــاء ،فــي إطــار الرؤيــة الجديــدة لإليسيســكو ،القائمــة
علــى توســيع التعــاون مــع هــذه الــدول ،عبــر مزيــد مــن التواصــل للتعــرف علــى احتياجاتهــا وأولوياتهــا ،وتصميــم برامــج
ونشــاطات تنفذهــا اإليسيســكو بالتعــاون مــع الســلطات المختصــة فــي كل دولــة ،بنــاء علــى تلــك االحتياجــات.
وقــد جمعــت هــذه اللقــاءات المدير العام بالســفراء وممثلــي البعثات الدبلوماســية التالية أســماؤهم :
•الســيد آك حاجي شــاهرين بن حاجي بكر ،القائم باألعمال في
سفارة بروناي دار السالم؛
•الســيد جمال الشوبكي ،سفير دولة فلسطين؛
•الســيد عبد المجيد غيث ســيف النصر ،القائم باألعمال
لسفارة دولة ليبيا؛
•الســيد أوكتاي سوديف أوغلو قوربانوف ،السفير فوق
العادة لجمهورية أذربيجان؛
•السيد زياد عطا هللا ،ســفير الجمهورية اللبنانية؛
•الســيد خالد بن سلمان بن جبر المسلم ،سفير
مملكة البحرين؛
•الســيد حســام الدين الطيب ،القائم باألعمال باإلنابة في
سفارة جمهورية السودان؛
•الســيد عبد الحميد عبداوي ،الســفير المفوض فوق العادة
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشــعبية؛
•الســفير محمد ســيف الشحي ،القائم باألعمال في سفارة
دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
•السيد أشــرف إبراهيم ،سفير جمهورية مصر العربية؛
•الســيد ســعيد بن محمد البرعمي ،سفير سلطنة عمان؛
•الســيد أبوبكر ديون ،سفير جمهورية غينيا؛
•الســيد محمد مولود محمد ســالم ،القائم بأعمال سفارة
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية؛
•الســيد إبراهيم الخليل سيك ،سفير جمهورية السنغال؛
• الســيد عبــد هللا بن ســعد الغريري ،ســفير المملكة
العربية الســعودية؛

توقيع اتفاقية تعاون بين

مشــاركة المدير العام في الدورة األربعين

اإليسيسكو واليونسكو

للمؤتمر العام لمنظمة اليونســكو

•السيد ســيلفر أبوبكار مينكو مي-نسيمي ،سفير
جمهورية الغابون؛
•الســيد كودجو أدانو ،القائم بأعمال ســفارة جمهورية توغو؛
•الســيد زاكاليا كوتي ،سفير بوركينا فاسو؛
•الســيد أرماندو ألبينو عرفة ،ســفير جمهورية غينيا بيساو؛
•الســيد حازم الخطيب التميمي ،سفير المملكة
األردنية الهاشمية؛
•الســيد حميد أصغر خان ،ســفير جمهورية باكستان اإلسالمية؛
•السيدة ســافي لوي سيزاي ،سفيرة جمهورية غامبيا؛
•السيد محمدو يوســيفو ،سفير جمهورية الكاميرون؛
•السيد ســيرج داغنون ،سفير جمهورية بنين؛
•الســيد يحيى دانجوما فاروق ،القائم بأعمال سفارة
جمهورية نيجيريا االتحادية؛

توقيع اتفاقية تعاون وشــراكة بين اإليسيسكو

اتفاق اإليسيســكو ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ورابطة العالم اإلسالمي

على تنظيم ورش عمل مشــتركة

•الســيد أولوغبيك مقصودوف ،سفير جمهورية أوزبكستان؛
•الســيد هاسرول أزوار ،سفير جمهورية إندونيسيا؛
•السيدة أســتانا عبد العزيز ،سفيرة ماليزيا؛
•الســيد أحمد أيدين دوغان ،سفير الجمهورية التركية؛
•الســيدة باروانا بايكان ،القائمة باألعمال بالنيابة في ســفارة
جمهورية أفغانستان اإلسالمية؛
•الســيد طراوري إدريسا ،سفير جمهورية كوت ديفوار؛
•الســيد بوتان دزه يى ،القائم باألعمال في سفارة
جمهورية العراق؛
•الســيد محمد بن عياد ،سفير الجمهورية التونسية.

تقوية عالقات الشــراكات والتعاون مــع المنظمات
الدوليــة واإلقليمية

توقيع مذكرة تفاهم بين اإليسيســكو والمجلس العالمي

توقيع مذكرة تفاهم بين اإليسيســكو

للمجتمعات المسلمة

ومؤسسة الوليد لإلنسانية

حــرص المديــر العــام علــى توطيــد عالقــات الشــراكة والتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ،وذلــك فــي إطــار

أنشــطته ،المتواصلــة التــي قــام بهــا منــذ مايــو  .2019حيــث تباحــث مــع المنظمــات ذات االهتمــام المشــترك ،أساســيات

التعــاون والتكامــل وســبل إقامــة شــراكات اســتراتيجية شــاملة ومندمجــة ،ومركــزة علــى المبــادرات الميدانيــة العمليــة،
التــي تســتجيب الحتياجــات الــدول األعضــاء.

توقيع اتفاقية تعاون بين اإليسيســكو واأللكسو

40

بحث التعاون بين اإليسيســكو وشركة هواوي
السيـاسة العـامة
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لقــاءات المدير العام مــع ممثلي الهيئــات الحكومية
في الدول األعضاء
قــام المديــر العــام فــي إطار أنشــطته المتواصلة ،بعقــد لقاءات مــع ممثلي الهيئــات الحكومية في الــدول األعضاء ،حيث

التقــى وزراء الخارجيــة ووزراء التربيــة والتعليــم ووزراء الثقافــة وغيرهــم مــن المســؤولين الحكوميين ،وذلــك من أجل بحث

ســبل إطــاق شــراكات نموذجيــة بين اإليسيســكو والهيئــات الحكوميــة المعنيــة .وتعزيز العمل اإلســامي في المجاالت

ذات االهتمــام المشــترك ،وتحديــداً مــا يتعلق بسياســات التربيــة والتعليــم والعناية بالتــراث الثقافي المــادي وغير المادي،

وغيرهــا من المجــاالت الحيوية.

فــي إطــار هــذه األنشــطة ،التقى المديــر العام عدداً من رؤســاء الحكومات ووزراء الخارجيــة بالدول األعضاء :

الســيد سعد الدين العثماني

السيد شينجيز أيداربيكوف،

رئيــس حكومة المملكة المغربية

وزير خارجية قيرغيزستان

السيد ناصر بوريطة،

صاحب الســمو األمير فيصل بن فرحان،

وزير الشــؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة

وزير الخارجية في المملكة العربية الســعودية

السيد رياض المالكي،

الســيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد

وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلســطين

وزير الخارجية الموريتاني

الســيد إبراهيما كاسوري فوفانا،

السيد خميس الجهيناوي

رئيس الوزراء الغيني

وزير الشــؤون الخارجية التونسي

المقيميــن بالخارج ،في المملكة المغربية

42
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ولكــون التربيــة مــن المجــاالت التي تحظى باألولويــة في اســتراتيجيات اإليسيســكو ،عقد المديــر العام لقاءات مع
عــدد مــن وزراء التربيــة والتعليم العالــي في الدول األعضاء :

الدكتور حمد بن محمد آل الشــيخ

الســيد عبد الحكيم بلعابد،

السيد حاتم بن سالم

وزيــر التربية الوطنية الجزائري

وزير التربية التونسي

وزير التربية في المملكة العربية الســعودية

السيد سعيد أمزازي،

السيدة كانديا كامارا،

الســيد ميشيل مينجا ميسون،

السيد موري سانجار،

وزيــر التربية الوطنيــة والتكوين المهني والتعليم العالي

وزيــرة التعليم والتدريب الفنى في كوت ديفوار

وزير الدولــة ،وزير التعليم الوطنى بالغابون

وزيــر التعليم ومحو األمية الغيني

والبحــث العلمي بالمملكة المغربية

44

السيد مامادو تاال،

الســيد حسين بن إبراهيم الحمادى،

وزير التعليم ومحو األمية الســنغالي

وزير التربيــة والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

السيد داوودا ممادو مارتي،

لقاء المدير العام بكل من الســيد نبيل أحمد ،وزير التعليم

وزيــر التعليم األولي ومحو األمية والنهوض باللغات

العالي والبحث العلمي في جيبوتي ،والســيد مصطفى

المحليــة والتعليم المدني في النيجر

محمد محمود ،وزيــر التربية الوطنية والتكوين المهني
السيـاسة العـامة
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وتعزيــزاً للعمــل الثقافــي فــي العالم اإلســامي ،أجرى المدير العــام لقاءات مع عدد مــن وزراء الثقافة في
الدول األعضاء:

ســمو األمير بدر بن عبد هللا بن محمد بن فرحان آل ســعود
وزير الثقافة في المملكة العربية الســعودية
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السيد أبو الفاس قراييف،

السيد عاطف أبو سيف،

وزيــر الثقافة في جمهورية أذربيجان

وزير الثقافة الفلسطيني

السيدة يمنى مأمون،

السيد عبد الالي ديوب،

وزيرة الفنــون والثقافة والتراث بجمهورية المالديف

وزير الثقافة السنغالي

السيدة إيناس عبد الدايم،

الســيدة نورة بنت محمد الكعبي،

وزيرة الثقافة المصرية

وزيــرة الثقافة وتنمية المعرفة اإلماراتية

السيد محمد األعرج،

السيد سنوسي بانتانا سو،

وزير الثقافــة واالتصال في المملكة المغربية

وزيــر الثقافة والتراث والرياضة الغيني
السيـاسة العـامة
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االنفتــاح على الدول غير األعضــاء وتقوية عالقات
الشــراكة والتعاون معهم
عقــد المديــر العام لقاءات عديدة مع ســفراء وممثلي البعثات الدبلوماســية ،للدول غيــر األعضاء ،أكد خاللها أن رؤية

اإليسيســكو واســتراتيجية عملهــا تتبنى االنفتاح على الجميع وعقد الشــراكات لخدمة الــدول األعضاء في المنظمة

والمجتمعات المســلمة فــي جميع أنحاء العالم.

وفــي إطــار هذا االنفتاح وضعت اإليسيســكو ميثاقا جديدا لنظام الــدول المراقبة بالمنظمة ،يتيح لهذه الدول مشــاركة

حقيقية في النشــاطات المختلفة ،ويســهم في تطوير الشــراكة بينها وبين اإليسيســكو.

وخــال هــذه اللقــاءات وجه المديــر العام الدعوة لممثلي الدول غيــر األعضاء من أجل االنضمام للمنظمــة بصفة عضو مراقب.

الســيد جوليو غلينتيرنيك بيتيلي،

ســفير جمهورية البرازيل ّ
االتحادية
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السيد شينوزوكا تاكاشي،

الســيد راؤول إغناسيو غواستافينو،

سفير اليابان

سفير جمهورية األرجنتين

السيد كلوس كوجلر،

السيد غوتس شميت بريم،

سفير جمهورية النمسا

ســفير جمهورية ألمانيا االتحادية

السيد مارك ترونتيسو،
سفير بلجيكا

السيد نيكوالوس أرغيروس،

السيد نيكوالي هاريس،

سفير جمهورية اليونان

سفير مملكة الدنمارك

السيـاسة العـامة
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األمانــة العامة للجان
الوطنية والمـؤتمـــرات

أوال  :تنظيم المؤتمرات الوزارية
ً

المؤتمر الثامن لوزراء البيئة في دول
العالم اإلسالمي

دور العوامــل الثقافيــة والدينية في حمايــة البيئة والتنمية
المستدامة

مقر اإليسيسكو ،الرباط ،المملكة المغـربية 3-2 ،أكتوبر 2019

السيـــدة زيـنـــب عـراقـــي

المشــرفة علــى األمانة العامـــة
للجـــان الوطنيـــة والمـؤتمـــرات

تمهيد

الشركاء :
• الهيئة العامة لألرصاد وحماية

للجــان الوطنيــة مكانــة رفيعة

أساســها وقاعدتها تقاســم

وأدوار جوهريــة فــي منظومة

المنافــع هي الشــراكة التي

عمــل اإليسيســكو باعتبارها

نبنيهــا اليوم مــع لجاننــا الوطنية
َل ِبنـ ً
ـة بعــد أخرى ُبنيانــاً مرصوصاً

شــريكنا االســتراتيجي في الدول

األعضاء.

فرؤية اإليسيســكو االســتراتيجية

قيم ثــاث هي :تبادل
ـه
ِ
ٌ
أعمدتُ ـ ُ
ـتمر ،
المعرفــة ،واالبتكار المسـ ّ

علــى العالم ،أتاحــت لنا إعادة

ا لمضا فة .

الجديــدة المنفتحة بشــكل أوســع

واإلنتــاج المشــترك للقيمة

تحديــد أولوياتنــا وتطويــر آلياتنا

ووســائل عملنا .والشــراكة التي

•وزارة البيئة والزراعة في

المملكة العربية السعودية

• منظمة التعاون اإلسالمي

عدد الدول والمنظمات
المشاركة :
وإقليمية مهتمة بقضايا البيئة

18
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السعودية

 42دولة عضواً و 12منظمة دولية
والتنمية المستدامة.

ً
إنجازا

الفئات المســتهدفة :

الدول المســتفيدة :

 -اللجــان الوطنيــة

 -المنطقــة العربيــة

 -الهيئــات الحكوميــة

 -المنطقــة اإلفريقيــة

 -صنــاع القرار

 -المنطقــة اآلســيوية

 -هيئــات المجتمــع المدنــي

 -المنطقــة األوروبيــة

 -الخبــراء واألكاديميــون

البيئة في المملكة العربية

األهداف :
•تعزيز التعاون اإلسالمي المشترك
في مجال الحفاظ على البيئة

أنظار المؤتمر للمصادقة عليها
بعد إقرارها من المكتب التنفيذي
اإلسالمي للبيئة.

محاور المؤتمر وجلساته
الجلسة االفتتاحية :
حفل توزيع جائزة المملكة العربيةالسعودية لإلدارة البيئية
الجلسة األولى :
اعتماد جدول أعمال المؤتمروبرنامجه الزمني
 انتخاب أعضاء المكتبتقرير االجتماع الخامس للمكتبالتنفيذي اإلسالمي للبيئة
تقرير عن جهود اإليسيسكو فيمجال البيئة والتنمية المستدامة

وتحقيق التنمية المستدامة

بين الدورتين السابعة والثامنة

ومواجهة التحديات البيئية الحالية

للمؤتمر.

والمستقبلية.

•دراسة التقارير والوثائق والمشاريع
التي تعرضها اإليسيسكو على

الجلسة الثانية:
مشروع إنشاء الشبكة اإلسالميةللعمل البيئي
السيـاسة العـامة
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 تقرير عن التقدم المحرز بشأن إنشاء«األكاديمية اإلسالمية للبيئة والتنمية
المستدامة».
 تقرير عن جائزة المملكة العربيةالسعودية لإلدارة البيئية في العالم
اإلسالمي.
 تقرير عن برنامج االحتفاء بالعواصماإلسالمية الصديقة للبيئة.
 تقرير اإليسيسكو حول الخطة التنفيذيةللحد من مخاطر الكوارث الطبيعية
وإدارتها في الدول األعضاء.
الجلسة الثالثة :
 -مشروع استراتيجية تفعيل دور العوامل

 اعتماد مشروع اإلعالن الصادر عنالمؤتمر
 اعتماد مشاريع قرارات المؤتمر -كلمات االختتام

المخرجات
توزيع جائزة المملكة العربية السعوديةلإلدارة البيئية في العالم اإلسالمي
اعتماد “إعالن الرباط” ،الذي أوصىبتبني أفضل الممارسات القائمة في
العالم اإلسالمي أو خارجه في مجال
العمل مع المؤسسات ذات الطابع
الديني في حماية البيئة وتحقيق

الثقافية والدينية في حماية البيئة

التنمية المستدامة ،وذلك من خالل

وتحقيق التنمية المستدامة في العالم

جرد نماذج وخصوصيات تجارب العالم

اإلسالمي

اإلسالمي من جهة ،والتكامل مع

 مشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دورالشباب والمجتمع المدني في حماية
البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
 كلمات وتقارير رؤساء وفود الدولاألعضاء والمنظمات الدولية
 انتخاب أعضاء المكتب التنفيذياإلسالمي للبيئة
 تحديد مكان انعقاد الدورة التاسعةللمؤتمر وزمانها.

52

الجلسة الختامية :

استراتيجية األمم المتحدة وبرامجها
التنفيذية في المجال ،مثل “بادرة
األديان من أجل األرض” ،إلى جانب
المنظمات الدولية األخرى كاالتحاد
الدولي لصون الطبيعة ،وكذا
المؤسسات الدينية العاملة في
المجال ،مع االستفادة من تجارب
المؤسسات الوطنية والجمعيات
العلمية والميدانية في العمل
البيئي والثقافي.

السيـاسة العـامة
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المؤتمــر اإلســامي الحــادي عشــر لــوزراء الثقافة
من أجل تطوير السياســات الثقافية الراهنة في العالم اإلســامي
تونــس ،الجمهوريــة التونســيةَ 17 ،و  18ديســمبر 2019

الشركاء :
• وزارة الشــؤون الثقافية التونســية

•

منظمــة التعاون اإلســامي

عدد الدول والمنظمات المشــاركة :
 50دولــة و  16منظمــة دوليــة وإقليمية،
وممثلــون عــن البعثات الدبلوماســية

المعتمــدة في تونس.

األهداف :
• دراســة التقاريــر والوثائق والمشــاريع التي
تعرضهــا اإليسيســكو علــى أنظــار المؤتمر

للمصادقــة عليهــا بعــد إقرارها مــن المجلس
االستشــاري للتنميــة الثقافيــة فــي العالم
اإلسالمي.
• تعزيــز التعاون اإلســامي المشــترك في مجال
الحفــاظ على الثــرات الثقافي لــدول العالم

اإلسالمي.

•

تنميــة الثقافــة اإلســامية وتحديثها
وإغناؤهــا واالرتقــاء بها في إطــار الحفاظ
علــى ثوابت الهويــة الثقافية اإلســامية
الجامعــة ،واحتــرام الخصوصيــات المحلية
و ا لو طنية

•

ـو ع الثقافــي واالنفتــاح اإليجابي
تشــجيع التنـ ّ

علــى الثقافات األخرى

ا لمخر جا ت
محاور المؤتمر وجلساته :
جلســة عمل رئيســة :
 اعتماد جدول أعمال المؤتمر وبرنامجه الزمني تشــكيل مكتــب المؤتمر -اعتمــاد التقريــر الختامــي لالجتماع الســابع

عشــر للمجلــس االستشــاري للتنميــة الثقافية

في العالم اإلســامي
-اعتماد تقرير اإليسيسكو حول إنجازاتها في

المجاالت الثقافية بين الدورتين العاشرة والحادية
عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة

المخرجات
اعتمــد المؤتمــر إعــان تونس من أجل
تطويــر السياســات الثقافيــة الراهنــة

فــي العالــم اإلســامي وطلب عند

والذكــرى  2200علــى تأســيس مدينة

شمكنت .

واعتمــد المؤتمــر التقريــر الختامــي

إعــداد السياســات الثقافيــة الوطنية

لالجتمــاع الســابع عشــر للمجلس االستشــاري
وتقريــر اإليسيســكو حــول إنجازاتهــا في

-اعتماد تقرير لجنة التراث في العالم اإلسالمي،

االسترشــاد بالتوجهــات العامــة في

المجــاالت األربعــة لإلعالن وهي :

للتنميــة الثقافيــة فــي العالم اإلســامي،

 -اعتمــاد الوثيقــة التوجيهيــة حــول الثقافة

 -تعزيــز مفهــوم التنميــة الثقافيــة

المجــاالت الثقافيــة بيــن الدورتين العاشــرة

الرقميــة :الفــرص والتحديات

 اعتمــاد المقترحــات العمليــة بشــأن مصادرالتمويــل المــوازي للمشــاريع الثقافية

 اعتمــاد إعــان تونس مــن أجل تطوير السياســاتالثقافيــة الراهنــة في العالم اإلســامي

 -عرض كلمات رؤســاء الوفود المشــاركة

والتقاريــر حــول جهودهــا وإنجازاتها في

المجــاالت الثقافية
 انتخــاب أعضــاء المجلــس االستشــاري للتنميةالثقافيــة في العالم اإلســامي

 تحديــد مــكان انعقاد الدورة الثانية عشــرةللمؤتمــر وزمانها.

والحضاريــة اإلســامية الحاضنــة للتعدديــة

الثقافيــة والدينيــة

 التمكيــن مــن الحقــوق الثقافيــة تشــجيع التميــز االبداعــي الثقافــي الفني اإلنمــاء الثقافــي للمســاهمة فيالتنميــة المســتدامة.

وشــكل المؤتمــر مكتبــه للــدورة الحادية

عشــرة ،برئاســة تونس ،وبوركينا فاســو

ومصــر وكازاخســتان نوابا ،والســودان مقررا.

والحاديــة عشــرة للمؤتمر اإلســامي لوزراء
الثقافــة ،وتقريــر لجنــة التراث فــي العالم

اإلســامي ،والوثيقــة التوجيهيــة حول
الثقافــة الرقميــة :الفــرص والتحديات،
والمقترحــات العمليــة بشــأن مصادر

التمويــل المــوازي للمشــاريع الثقافيــة.
كمــا انتخــب المشــاركون فــي المؤتمر
أعضــاء المجلــس االستشــاري للتنميــة

الثقافيــة فــي العالم اإلســامي لمدة

عاميــن ،ويتكــون مــن اإلمارات وقطــر وليبيا

عــن المنطقــة العربيــة ،وبروناي دار الســام

كمــا رحــب المؤتمــر بمبادرة كازاخســتان

وأوزبكســتان وأفغانســتان عــن المنطقــة

الفيلســوف الكبيــر أبــو النصــر الفارابي،

عــن المنطقــة اإلفريقية.

لالحتفــاء بالذكــرى  1150على والدة

اآلســيوية ،والكاميــرون وأوغنــدا والغابون،

الجلســة الختاميــة :
 اعتماد مشــاريع قــرارات المؤتمر -كلمــات االختتام
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الــدورة األربعــون للمجلــس التنفيــذي لإليسيســكو
أبــو ظبــي ،دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 30-29 ،يناير 2020
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الشركاء :
وزارة الثقافــة وتنميــة
المعرفــة في دولة اإلمارات
العربيــة المتحدة.
عدد الدول المشــاركة :
 44دولة.
األهداف :
• االرتقــاء بمســتوى أداء المنظمة
فــي مجــاالت اختصاصهــا خدمة للدول

•

التربيــة فــي جمهورية الســينغال،
والســيدة صفيــة حقي مــن جمهورية
بنغالديش الشــعبية.
 جائــزة اإليسيســكو للمــوارد التربويةالرقميــة المفتوحــة لدورة ،2019

الجلســة الثانية :

اعتمــاد تغيير اســم المنظمة
إلى «منظمة العالم اإلســامي

وفــازت بهــا منصــة ينبع الرقميــة لمركز

للتربيــة والعلوم والثقافة» –

مصــادر التعلم فــي محافظــة ينبع في

اعتمــاد الهيــكل التنظيمي الجديد

المملكــة العربية الســعودية.

لإليسيســكو – اعتمــاد تعديل ميثاق

الجلســة األولى :
اعتمــاد جــدول أعمال الــدورة وبرنامجه

األعضاء

الزمنــي –تقريــر أنشــطة اإليسيســكو

تحســين الجــودة وتعزيــز الفعالية في

لعــام  – 2018التقريــر المالــي

تنفيــذ برامج اإليسيســكو ومشــاريعها

ا لمخر جا ت

لإليسيســكو وحســابات اإلقفــال وتقريــر

اإليسيســكو وأنظمتهــا الداخلية.

الجلســة الثالثة :

 اعتماد إنشــاء وقــف تنمويلإليسيســكو
 -اعتمــاد إنشــاء المجلس

شــركة تدقيــق الحســابات وتقريــر لجنة

االستشــاري الدولي لإليسيســكو

المراقبــة الماليــة للســنة الماليــة 2018

– انتخــاب أعضــاء لجنــة المراقبة

– تقريــر مســاهمات الــدول األعضاء في

الماليــة – اعتمــاد شــركة تدقيق

حفــل توزيع جوائــز اإليسيســكو التالية :

موازنــة المنظمــة ومعالجــة الوضــع

الحســابات الجديــدة – مكان

 -جائــزة اإليسيســكو فــي مجال محو

المالــي للمنظمــة لعــام  – 2018الرؤيــة

محــاور االجتماع وجلســاته :
الجلســة االفتتاحية:

األميــة والتربية غيــر النظاميــة لفائدة

االســتراتيجية الجديــدة لمنظمــة العالــم

منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمات

اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة –

غيــر الحكوميــة لعــام  ،2019التي فاز

اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية الجديــدة

بهــا «مركــز عرفة» من جمهورية تشــاد.

متوســطة المــدى لإليسيســكو لألعــوام

 جائــزة اإليسيســكو للمــوارد التربويةالرقميــة المفتوحــة لدورة ،2018

 2030-2020اعتمــاد خطــة عمل
اإليسيســكو لعامــي – 2021-2020

التــي فــازت بها كل مــن وزارة التربية

مقترحــات حــول تســديد متأخــرات الدول

الوطنيــة فــي مملكــة البحرين ،ووزارة

األعضــاء فــي موازنة اإليسيســكو.

انعقــاد الدورة الحاديــة واألربعين
وزمانها.

الجلســة الختامية:
 اعتمــاد التقريــر الختاميوالقــرارات – كلمة رئيــس المجلس
التنفيــذي – كلمــة المديــر العام
لإليسيســكو – كلمــة وزيرة

اســتراتيجية واعــدة وبرامج
تنفيذيــة مبدعــة... .رؤية
تستشــرف المســتقبل للعمــل بما
يتناســب معه.
 إقرار تعديــل الميثــاق والهيكلواألنظمــة الداخلية.
  إنشــاء وقف تنمــوي لضمانتمويــل مســتدام للبرامج.
  تشــكيل مجلس استشــاري دوليلتحقيــق الطفرة المؤسســية
هــذه العناويــن تمثل أهــم النتائج
التــي خرجــت عن الدورة الـ40
للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة
العالــم اإلســامي للتربية
والعلــوم والثقافة (إيسيســكو).
وقــد تم خــال الجلســة الختامية
توقيــع اتفاقيتــي تعاون بين
اإليسيســكو و«المجلــس العالمي
للمجتمعــات المســلمة»
و«مؤسســة تربويــون بال حدود»،
كما تــم تكريم ســعادة الدكتور
أبــو بكر دوكوري ،رئيــس المجلس
التنفيــذي لإليسيســكو ،تقديــراً له

الثقافــة وتنميــة المعرفة.

علــى الجهــود التــي بذلها على

المخرجات :

رأس المجلــس التنفيــذي.

 اســم جديد يعبر عن الرســالةالحضاريــة للمنظمــة ..خطة
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المؤتمر االستثنائي االفتراضي
لوزراء التربية في الدول األعضاء باإليسيسكو
المنظومات التربوية في مواجهة األزمات وحاالت الطوارئ – كوفيد 19-
 14مايو 2020
المخرجات :
إصدار إعالن المؤتمر ،الذي جدد

فيه المشاركون التزامهم بالعمل

الشركاء :
• وزارة التعليم بالمملكة العربية

 -دور الــذكاء االصطناعي فــي تطوير

عدد الــدول والمنظمات المشــاركة :

الجلســة الرابعة :

السعودية

•

 43دولــة عضــواً و  12منظمــة دولية.

األهداف :

• تنســيق جهــود الدول األعضاء واســتخالص
الدروس مــن تجاربهــا الحاليــة لضمان الحق
فــي التعليم.
• اقتراح أنســب اآلليــات والبدائل التــي توفرها
التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي لضمان
الحق فــي التعليم.

المنظومــات التربوية.

 التعريــف بمبــادرة «التحالف اإلنســانيالشــامل لإليسيســكو» وســبل دعمها

ومســاندتها.

الجلســة الحوارية :
 -كلمات الوزراء المشــاركين ورؤســاء

المنظمــات الدوليــة  -اعتمــاد إعــان المؤتمر

الجلســة الختاميــة :كلمــة االختتام.

 2030الهدف الرابع من أهداف
التنمية المستدامة ،والمتمثل

في ضمان التعليم الجيد والمنصف

والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع.

قدم وزراء التربية والتعليم

في العالم اإلسالمي ،ورؤساء

المنظمات الدولية واإلقليمية

المشاركون في أعمال المؤتمر

الشكر والتقدير للمملكة العربية
السعودية ولخادم الحرمين

الشريفين جاللة الملك سلمان بن
عبد العزيز ،على التكرم بتبني

مبادرة عقد المؤتمر وترؤسه

وتقديم الدعم التقني والفني له،

• توحيــد الخطــاب التشــخيصي للوضــع التربوي

كما قدموا الشكر إلى منظمة

• تحديــد التوجهــات التربويــة المناســبة لتوفير

والثقافة ،ولمديرها العام ،على

الحالــي على مســتوى العالم اإلســامي.
تعليــم آمن أثنــاء األزمة الوبائيــة وبعدها.

محاور المؤتمر وجلساته :
الجلســة األولى :
 -التجــارب الناجحــة لبعــض الدول األعضاء

والتحديــات الميدانيــة خــال جائحة كورونا.

الجلســة الثانية :
 -اســتعدادات الــدول لتأمين العودة

المدرســية في ظــل جائحة كورونا.
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الجلســة الثالثة :

على أن تبلغ دولهم بحلول عام

العالم اإلسالمي للتربية والعلوم
الدعوة لعقد المؤتمر خالل هذا

الظرف الصعب الذي يمر به القطاع

نتيجة تفشي جائحة (كوفيد ،)19-

وما صاحبه من إغالق وتعطيل
للمرافق العمومية التربوية.

وجدد المجتمعون دعمهم لرؤية
منظمة العالم اإلسالمي للتربية

والعلوم والثقافة ،القائمة على

ضمان الحق في التعليم باعتباره

حقا جوهريا من حقوق اإلنسان،

وعلى ضمان الكرامة والعدالة
االجتماعية والمساواة بين

المتعلمين .وثمن المشاركون

مجهودات الدول األعضاء والتدابير
واإلجراءات التي انتهجتها من

أجل ضمان استدامة التعليم

في ظل تفشي جائحة كورونا

(كوفيد  ،)19-ودعوا اإليسيسكو
إلى إعداد دراسة شاملة حول

اآلليات واإلجراءات التي اتبعتها

الدول األعضاء للحد من انعكاسات
جائحة (كوفيد )19-على قطاع

التربية والتعليم ،وآليات التوقي
المستقبلية لحاالت الطوارئ
واألزمات.

وأكد إعالن المؤتمر التزام

الدول األعضاء ،قدر اإلمكان،

بتوظيف خبراتها وإمكاناتها

المادية والبشرية قصد دعم

بعضها البعض ،وتكثيف التشاور

والتنسيق والتواصل فيما بينها

لتمكين كل طفل داخل العالم

اإلسالمي من حقه في التعلم،
ال سيما خالل األزمات وحاالت

الطوارئ.

ورحب المجتمعون بالدليل

التوجيهي الذي أعدته اإليسيسكو
لضبط اإلجراءات والتدابير التي

يمكن االسترشاد بها لضمان

عودة مدرسية آمنة ،في حال
استمرار تفشي جائحة كورونا

أو وقوع موجة ثانية تزامنا مع

العودة المدرسية .كما رحبوا

السيـاسة العـامة
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المؤتمر االستثنائي االفتراضي
بالتقرير المتعلق بأدوار الذكاء االصطناعي

وتطبيقاته ،في تطوير المنظومات التربوية

من جهة ،وفي تكريس مبادئ الجودة

واإلنصاف والمساواة والشمول إبان حاالت
الطوارئ واألزمات من جهة أخرى ،وأكدوا

االلتزام بتسخير اإلمكانات المادية والفنية

الالزمة لالستفادة قدر اإلمكان من المزايا التي
توفرها هذه التطبيقات الذكية في مجاالت

التربية والتعليم.

وأكد اإلعالن االلتزام بالعمل على إتاحة

الموارد التعليمية والبيانات المفتوحة لجميع

فئات المتعلمين ،وعلى مالءمة التشريعات
الوطنية في اتجاه إرساء مرافق عمومية

تربوية رقمية وإدراج التعليم االفتراضي في

المنظومات القانونية لدول العالم اإلسالمي،

واعتباره مكمال للنظم التربوية الحضورية.
وتعهد المجتمعون باتخاذ إجراءات سريعة

وإطالق مبادرات عملية ناجعة في مواجهة
الفاقد التعليمي ،المرتفع أصال في العالم

اإلسالمي ،والمتفاقم نتيجة تفشي جائحة

(كوفيد  ،)19-بما يهدد جودة التعليم ومبادئ
اإلنصاف والشمول والمساواة .وأكدوا ضرورة

مواكبة المالمح الجديدة للمنظومات التربوية

وحاجاتها البشرية والفنية ،والعمل على

دعم القدرات من خالل السياسات التكوينية
والبرامج التأهيلية واألدلة التوجيهية

والدورات التدريبية لفائدة جميع مكونات

األسرة التربوية.
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لوزراء الثقافة بالدول األعضاء في اإليسيسكو

وجدد اإلعالن التأكيد على التزام الدول األعضاء في
اإليسيسكو بإعداد االستراتيجيات وخطط العمل
والميزانيات الخاصة بالتربية والتعليم ،باعتماد

اســتدامة العمل الثقافي فــي مواجهة األزمات (كوفيد )19-

مقاربات تقوم على المساواة بين الجنسين ونبذ

 17يونيــو 2020

جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير فرص
تعليمية متساوية لجميع الفئات دون استثناء.
وكذلك االلتزام بالعمل تدريجيا على توحيد معايير
الرياضيات والعلوم في دول العالم اإلسالمي،
وعهد المجتمعون لمنظمة اإليسيسكو ،بالتعاون
مع المنظمات الدولية المتخصصة ،مهمة تقديم
مقترحات في ذلك ،تعرض على الجهات المعنية
في الدول األعضاء ،قبل المصادقة عليها خالل
الدورة القادمة لمؤتمر وزراء التربية والتعليم.

عــدد الدول والمنظمات المشــاركة :
 50دولــة و  22منظمــة دولية

األهداف :
• تعزيــز مكانــة الثقافــة فــي مجتمعات الغد
لمواجهــة التحديــات المســتقبلية

وأكد المشاركون في المؤتمر دعمهم لمبادرة
“التحالف اإلنساني الشامل” التي أطلقتها

•

والثقافة من أجل الحد من انعكاسات جائحة

• تعميــق الوعــي بأهميــة المــوروث الثقافي

(كوفيد )19-على الدول األعضاء ،وأهابوا

•

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم

بالدول وبالمنظمات الحكومية وغير الحكومية
وبالهيئات المانحة وبالقطاع الخاص إلنجاح
التحالف من خالل العمل على دعم أنشطته
ومبادراته .كما أكدوا االلتزام بضمان استدامة
موارد منظمة اإليسيسكو ،من خالل االنتظام
في دفع المساهمات في ميزانيتها والعمل
قدر اإلمكان على توفير موارد خارجية ،حتى

العمــل علــى دعم وتطويــر الثقافــة الرقمية

تشــجيع ثقافــة التضامــن والتكافــل الثقافي

مســاعد المديــرة العامة للثقافــة ،واختتمت
الجلســة االفتتاحيــة بكلمة الدكتور ســالم بن
محمــد المالــك ،المدير العام لإليسيســكو.
الجلســة األولى  :مناقشــة التحديــات الثقافية
خــال األزمات ومنهــا جائحة (كوفيد،)19 -
الجلســة الثانيــة  :مناقشــة مســتقبل الثقافة ما
بعــد كوفيد.19 -
الجلســة الثالثــة  :تناولــت التوجهات الجديدة
للســياحة الثقافيــة ،وهو الملــف الذي توليه

محــاور المؤتمر وجلســاته

اإليسيســكو أهميــة كبيرة ،لما للســياحة من

الجلســة االفتتاحيــة  :كلمة الســيدة نورة

أهميــة كمصــدر من مصادر الدخــل القومي في

الكعبــي ،وزيــرة الثقافة وتنميــة المعرفة
باإلمارات رئيســة المؤتمــر ،تلتهــا كلمة الدكتور
يوســف بــن أحمــد العثيمين ،األمين العــام لمنظمة

عــدد كبيــر من الدول األعضــاء بالمنظمة.
الجلســة الرابعــة  :خصصت للتعريف بالمشــروع
االســتراتيجي الثقافــي الرقمي لإليسيســكو.

تضطلع باألدوار الموكلة إليها بمقتضى ميثاقها

التعاون اإلســامي ،ثــم كلمة الســيد ميجيل

التأسيسي وقرارات المؤتمر العام والمجلس

موراتينــوس ،المندوب الســامي لألمــم المتحدة

الجلســة الختاميــة  :تضمنــت اعتماد إعالن

لتحالــف الحضــارات ،وكلمــة المديرة العامة

المؤتمــر ،وكلمــة ختــام للدكتور ســالم بن محمد

لليونســكو ألقاها الســيد إرنســتو أوطون رامريز،

المالــك ،المدير العام لإليسيســكو.

المتخصصة.
التنفيذي والمؤتمرات الوزارية
ّ

السيـاسة العـامة
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ثانياً  :االجتماعات اإلقليمية والدولية

االجتماع الخامس
لأليام التعريفية بالمنظمات الدولية:

المخــرجـــات :
جدد المشــاركون فــي المؤتمر ،في

معرفيــة فــي مجاالت التربيــة والعلوم

ســالم بن محمــد المالــك ،المدير العام

برنامــج “الثقافــة عن بعد” ،الــذي أعلنوا

البيــان الختامــي الذي تــاه الدكتور

لإليسيســكو ،دعمهــم لرؤيــة المنظمة
القائمــة علــى صون التــراث الثقافي

والحضــاري للعالــم اإلســامي وحمايته

ودعمــه وتأهيلــه للحفاظ علــى الهوية
الثقافيــة للعالــم اإلســامي ،وعلى

التزامهــم بدعمــه وإغنــاء محتوياته

الرقميــة ،ومحتويــات بوابــة التراث في

العالــم اإلســامي والمكتبــات الرقمية.

الشركاء :

وأكــدوا التزامهــم بالتعــاون مع مركز

• األلكســو  -اإليسيســكو  -مكتــب التربية

تكريــس حقوق االنســان ،ومن أبرزها

المنظمــة إلــى ضمان اســتدامتها

غنــى الموروث الثقافــي والحضاري

خاصة خــال األزمات والكوارث.

فــي الدول األعضاء ،والمســارعة إلى

تســجيل أكبــر عدد ممكــن من مواقع

وأشــار البيان إلى أهمية المشــروع
الــذي قدمته اإليسيســكو كمبادرة

وأشــاد البيــان بجهــود اإليسيســكو

هــذه المرحلة ،وكبرنامج استشــرافي

مشــروعات مبتكــرة تقــوم علــى

اســتباقية لتدبيــر الشــأن الثقافي في

العربي لــدول الخليج

فــي العالم اإلســامي ،في إبراز

التراث المادي.

االســتراتيجي الثقافــي الرقمي،

مقــر األلكســو ،تونــس ،الجمهوريــة التونســية 15-14 ،أكتوبــر 2019

واالبتــكار والعلــوم اإلنســانية ،تضمنت

اإليسيســكو للتــراث ،ولجنــة التراث

الحقــوق الثقافيــة ،التي تســعى

(األلكسو ،اإليسيسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج)

المنظمــات الدولية.

مســتدام للعمــل الثقافي المســتقبلي.
كمــا تضمــن تأكيد المشــاركين على

اإلســامي ،خصوصــا فــي ظل األزمات

 -وضع رؤيــة اســتراتيجية لتحقيق

وقدم المشــاركون الشــكر لإليسيسكو

المنظمــات الثــاث بهدف إحداث

الحضــري وفــي األرياف ،والنهوض

و ا لكو ا ر ث .

بواقــع العمــل الثقافــي والمثقفين من

ومديرهــا العام علــى الدعوة لعقد

وتطــورا وتالؤما مــع التوجهات الكبرى

تمــر بهــا دول العالم ،نتيجة تفشــي

خالل إرســاء رؤية جديــدة أكثر إبداعا

التــي تفرض نفســها بقوة على الســاحة

الدوليــة ،كتعزيز التنــوع الثقافي

وحمايــة التراث المــادي وغير المادي

وتوظيــف تطبيقات الــذكاء االصطناعي.

وأشــار البيان إلــى أهمية تطوير

الســياحة الثقافيــة وتعزيز العالقة

التكامليــة بيــن قطــاع الثقافة وقطاع
الرياضــة في بناء اإلنســان ،من خالل

إعــداد منظومة مندمجــة من البرامج

لفائــدة مختلــف الفئــات المجتمعية.
وثمن المشــاركون فــي المؤتمر

فــي البيــان الختامــي مبادرة “بيت

اإليسيســكو الرقمــي” بوصفــه منصة

المؤتمــر خالل الظــروف الصعبة التي
وبــاء كوفيد ،19-كما تم توجيه الشــكر

والتقديــر إلى دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة ،لرئاســة المؤتمر.

التنســيق والتعاون والتشــارك بين
التكامــل بيــن أدائها مع وضع

الخصوصيــة لــكل منظمة في

الحسبان.

 دعــوة المنظمات الثالث إلىضرورة التشــاور فيما بينها

بالتنســيق مع اللجــان الوطنية عند
مناقشــة أهــم القضايا التي تهم

العالم العربي واإلســامي ،للخروج
بموقف موحــد يعزز التضامن

العربي واإلســامي وبما يخدم

قضايا األمة العربية واإلســامية.
 وضع خطة مشــتركة لتوحيدالتوجهــات في البرامج
ُّ

والمشروعات المســتقبلية

للمنظما ت .

والوثائق المرجعية واتفاقيات التعاون

التي تربطها بمختلف المنظمات

اإلقليمية والدولية.

 تفعيــل التوصيــات الصادرة في إطاربرنامــج التعاون بيــن المنظمات

الدولية ووضع آليات مناســبة
لتنفيذ ها .

 -تنفيذ مشــاريع مشتركة في

مجاالت معينــة تمثل تحديات

للمنظمــات الثالث مثل (األمية،

مشــكالت الشباب ،الجودة في
التعليــم ،مكافحة التطرف

الفكــري ،المحافظــة على الهوية

العربية واإلســامية).

تشــكيل لجنة فنية مشــتركة

ُتمثــل المنظمــات الثالث يكون من
ضمن مهامها:

 -وضع خطة إعالمية مناسبة لتغطية

 -تنسيق المشاركة في المؤتمرات

الجوانب المتعددة للتعريف

 -تعزيز التواصل مع اللجان الوطنية

المنظمات.

والمنتديات العربية والدولية.

من خالل عقد االجتماعات الدورية

وتزويدها بمختلف التقارير واإلصدارات
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المنظمــات الدولية
• تبــادل الخبــرات والمعــارف بيــن العاملين في هذه

الثقافــة الرقميــة فــي تدبيــر العمــل

الثقافــة مــن المواطنين فــي المجال

• تعزيــز التعــاون وتطويــره وتنســيقه بين هذه

 20دولــة عربية

المخــرجـــــات

تطوير مشــاريع وبرامــج ثقافيــة لتقريب

المنظمــات الدولية

ومديرهــا العــام فــي وضــع وتنفيذ

الثقافــي واســتدامته فــي العالــم

التربيــة والعلــوم والثقافة
• االطالع على ســبل وطرق االســتفادة مــن عمل هذه

عدد الدول المشــاركة :
•

األهداف :
• التعريــف بالمنظمــات الدوليــة العاملــة في مجاالت

بالمشاريع واألنشطة التي تنفذها
 وضــع آليات لالســتفادة من الخبراءالمتميزيــن المكلفيــن بمهام

التخطيــط والتنفيــذ للبرامج
المشتركة.

 -إطالق شــبكة إلكترونية موحدة

للمنظمــات الثالث ،تحقق األهداف
المطلوبــة ،وتســاعد على التعريف
ببرامجهــا ،والتواصل بين الدول

األعضاء عن طريــق مواقع اللجان

الوطنيــة ،والتفاعل مع أنشــطتها،
وتوفير فرص االســتفادة منها.

 -دعوة المنظمــات الثالث واللجان

الوطنيــة إلــى تبادل الخبرات في

التجــارب الناجحة في مجاالت
التربيــة والثقافة والعلوم

وتعميمهــا علــى اللجان الوطنية.

 إطالق اســم ملتقــى التعاون بيناأللكســو واإليسيســكو ومكتب
التربيــة العربي لــدول الخليج

علــى االجتمــاع ابتداء من الدورة
ً
عوضا عن «األيام
القادمة ،وذلــك
التعريفيــة» وتقــرر عقد االجتماع
القــادم بمقر مكتــب التربية

العربــي لدول الخليــج بالرياض خالل

شــهر أكتوبر .2020

السيـاسة العـامة
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االجتماع العشرون ألمناء اللجان
الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم
مقــر األلكســو ،تونــس ،الجمهوريــة التونســية 18-16 ،أكتوبــر 2019

االجتماع اإلقليمي للجان الوطنية العربية :
بناء القدرات وتعزيز دور وقدرات اللجان الوطنية العربية
القاهــرة ،جمهوريــة مصــر العربيــة 25 – 24 ،فبرايــر 2020
اللجنــة الوطنيــة المصر يــة للتربيــة والعلــوم والثقافة

الشركاء :
مكتب التربية العربي لدول الخليج.

عدد الدول المشــاركة :

 20دولة

األهداف :
• تعزيــز التعــاون بين األلكســو واللجان

ودعوة اللجان الوطنية إلعداد تقارير سنوية
تتضمن اإلنجازات والتحديات التي واجهتها
في أداء مهامها ،على أن تتولى المنظمة
تعميمها على اللجان الوطنية عبر المنصة
لتبادل الخبرات ،إضافة إلى دعوة المنظمة

الشركاء :
اإليسيســكو  -مكتب التربية العربي

واللجان الوطنية لتفعيل توظيفها لمنصات

لدول الخليج – األلكســو  -اليونسكو.

التواصل االجتماعي المختلفة في نشر رسالتها
وتعميم عملها.

المنظمات المشاركة :

 14لجنــة وطنيــة عربية ،واثنان من

وأكد المجتمعون على إنشاء الكراسي العلمية

ممثلــي اللجــان الوطنية األوروبية

التربويــة والثقافيــة والعلميــة للدول

لأللكسو الخاصة بالقدس الشريف للتأكيد على

(فرنســا ،سويســرا) عالوة على خبراء

األعضاء.

تاريخها وتراثها الحضاري والثقافي العربي.

الوطنيــة العربية.
• التنســيق فــي مجال وضــع خطط عمل
المنظمــة بما يســاهم فــي التنمية

المخــرجـــــات :
صــدر عــن االجتمــاع تقرير تضمن عــدة توصيات

كما تم االتفاق على مشروع إنشاء المدارس
المنتسبة ونوادي اإليسيسكو.

مــن بينهــا أن تكــون رئاســة اجتماعات أمناء

وتم االتفاق على إطالق جائزة (ابن خلدون ـ

اللجــان الوطنيــة العربية دوريــة ،وللدولة

سنغور ،للترجمة في العلوم اإلنسانية).

التــي تتــرأس المؤتمر العــام ،ووفقا لذلك
تؤول رئاســة االجتماع العشــرين إلــى اللجنة
الوطنية الســودانية.
وتم االتفاق على إنشاء منصة تفاعلية فيما
بين اللجان الوطنية وشركائها تحت إشراف

وأكد المجتمعون على متابعة تنفيذ الهدف
الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030
في المنطقة العربية ،وتأطير دعم األلكسو
للجان الوطنية العربية ،في إطار برنامج وميزانية

قسم اللجان الوطنية ،والتشديد على ضرورة

المنظمة ،إضافة إلى تحرير دليل بناء القدرات

تعزيز وتطوير دور اللجان الوطنية اإلعالمي،

العربية لتلبية احتياجات الدول األعضاء.

من منظمة اليونســكو واأللكســو
واإليسيســكو بإجمالي  60مشاركا

األهداف :
•تعزيــز دور اللجان الوطنية العربية
وتنسيق جهودها في مجاالت
التربية والعلوم والثقافة
•بناء قدرات اللجان الوطنية
العربية وتعزيز وســائل عملها
•تبادل الخبرات وأفضل الممارسات
بين اللجان الوطنية العربية في
مجاالت التنمية التربوية والثقافية
والعلمية للدول األعضاء.

المخــرجـــات :
ضرورة تعظيم االستفادة منأدوات وموارد منظمة اليونسكو
لمواجهة التحديات الخاصة
بقضايا العلوم والمعارف والتربية
والثقافة والمعلومات.
ضرورة إحداث توأمة بين كراسياليونسكو فى المنطقة العربية
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المعنية بذات المجال.
ضرورة أن تنعكس أولوياتالمجموعة العربية على مناقشة
وصياغة االستراتيجية متوسطة
األجل .2029-2022
ضرورة متابعة خطة إصالحالمكاتب الميدانية للمنظمة من
خالل التواجد الميداني مع الحرص
على عدم تخفيض تواجد المنظمة
في المنطقة العربية خاصة وأنها
من أشد المناطق احتياجا لمثل
هذا التواجد.
 ضرورة إحداث تكامل (عدماالزدواجية) بين مواقف الوفود
الدائمة بالمنظمة واللجان
الوطنية.
 ضرورة التنسيق داخل كلدولة عضو فى المنظمة
بين اللجنة الوطنية وأجهزة
الدولة المعنية بمجاالت عمل
اليونسكو حتى ال يتحول المسار
من مواز إلى مناقض.
 -ضرورة مشاركة كل اللجان

ضرورة خلق آلية الطالع كافةالدول على مشروعات إعداد
ملفات عناصر التراث غير المادي
التي تعتزم إعدادها للتسجيل قبل
إعدادها لفتح المجال أمام جميع
الدول الراغبة في المشاركة في
إعداد الملف.
إنشاء شبكة اللجان الوطنيةالعربية Network of Arab
 Natcomsلتبادل الخبرات وعرض
أفضل الممارسات.
ضرورة تعزيز التعاون والتكاملبين اللجان الوطنية والمنظمة
وفق اإلمكانيات المتاحة.
على اللجان الوطنية العربية تحفيزالمانحين وكذلك حث الحكومات على
رفع الوعي بوالية منظمة اليونسكو
وأهمية المشاركة في تنفيذ
المشروعات التي تتم في إطارها.
ضرورة التنسيق على المستوىالعربي ورفع تقارير االجتماعات
التحضيرية التي تعقدها
المجموعة العربية باليونسكو

الوطنية العربية مع مكاتب

لالطالع على ما يستجد من أمور

اليونسكو اإلقليمية في

ليتم التوافق على أولويات

مشروعات ذات أولوية للمنطقة

المنطقة وكذلك العمل على

العربية ،كالعلوم المفتوحة

التنسيق مع جامعة الدول العربية

والذكاء االصطناعي

واجتماعاتها الوزارية المتعددة

()Artificial Intelligence، Open Sciences

في مجاالت عمل المنظمة.
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الملتقــى االفتراضي لإليسيســكو واأللكســو

ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليج لمواجهــة تداعيات
-ضــرورة عقد عدة دورات تدريبية عملية

جائحــة كوفيــد  19-واالســتعداد لمرحلــة ما بعــد الجائحة
 22أبريل 2020

لتمكيــن اللجان الوطنية العربية من
االســتفادة من منصة اللجان الوطنية وذلك
لتعزيــز تبادل الخبرات والمعلومات وتقوية
التعــاون بين اللجان الوطنية العربية.
العمــل على توفير الوثائق ذات األهميةللجان الوطنيــة العربية باللغة العربية ليتم
نشــرها على أوسع نطاق على مستوى
المنطقة العربية مثل التقرير الســنوي للجان
الوطنية والنشــرة الشهرية للجان الوطنية.
وقد دعا االجتماع منظمة اإليسيســكو إلى
تفعيــل التوصيتين التاليتين :
التأكيد على أهمية التنســيق مع منظمةاإليسيســكو فيما يتعلق بتعزيز الشراكة
والتعــاون مع اللجان الوطنية في الدول
األعضاء وتســجيل مواقع التراث بالعالم
العربي اإلسالمي.
الترحيب بمبــادرة اللجنة الوطنية المغربيةبعقد اجتمــاع أمناء اللجان الوطنية بالعالم
اإلسالمي خالل العام  ،2020ودعوة
اليونســكو واأللكسو واإليسيسكو إلى
التعاون في تنســيق هذا االجتماع من أجل
توحيد المواقف وتعزيز الشــراكة مع
اللجان الوطنية.

المنظمــات المشــاركة :
األلكسو ،اإليسيسكو ومكتب التربية العربي
لدول الخليج

اإلنســاني الشــامل الــذي أعلنت عنه
اإليسيســكو؛
 -الدعوة إلى إنشــاء المرصد اإلسالمي العربي

الشركاء :

المشــترك إلدارة الكوارث ومواجهة األزمات

مكتب التربية العربي لدول الخليج

والحد من مخاطرها؛

– األلكسو.

األهداف :
• اســتعراض الجهــود التــي قامت بها
المنظمــات الثــاث لمواجهــة تداعيات
جائحة كوفيــــد.19 -
• تنســيق الجهــود فيمــا بين األطــراف الثالثة
حــول تنفيــذ المبادرات التــي أطلقها كل
منهــم لمواجهة االنعكاســات الســلبية
لجائحــة كورونا
• التوافــق بشــأن آليات محــددة لتنفيذ
مجموعــة مــن التوصيــات لدعم مجاالت
التربيــة والثقافــة والعلــوم في ظــل جائحة
كوفيــــد . 19-

المخــرجـــــات :
 دعــوة المنظمــات اإلقليميــة والدولية ،بمافيهــا األلكســو ومكتب التربيــة العربي
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لــدول الخليج ،إلــى االنضمام إلــى التحالف

 وضع برنامج تدريبي مشــترك شــامل لبناءالقــدرات وتنمية المهــارات للمعلمين العرب
في مجــال التعليم عن بعد؛
مرافقة الدول األعضاء ،وخاصة منها األكثراحتياجا ،في تعزيز جهودها بخصوص التعليم
عن بعد ،والسعي لدى الهيئات والمنظمات
المانحة لدعم بنيتها األساسية للتعلم عن بعد؛
 َر ْصد وتوثيق جهــود المنظمات الثالثومبادراتها فــي التعامل مع األزمة التي
ّ
تفشــي جائحة كوفيد19-؛
أحدثها
 ِّتبنــي المنظمات الثالث لبرنامج مشــترك في
التربيــة النفســية والصحية لمواجهة األزمات؛
 اقتراح عنوان“ :جائحــة كوفيد .19-التجربةواآلفاق” للملتقــى القادم ،والمقرر عقده
في مدينة الرياض خالل شــهر أكتوبر 2020
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االجتمــاع االفتراضــي للجــان الوطنية،

عالــم ما بعــد كوفيد  :19-أي أولويات عمل وإجراءات
من أجل التربية والعلوم والثقافة»؟
 22يونيــو 2020
عدد الدول المشاركة :

 56بلداً من العالم اإلسالمي وخارجه

األهداف :
• االنفتاح على

اللجان الوطنية خارج العالم

اإلسالمي واالستفادة من تجاربها
• تجديد الشراكة متعددة األطراف،
وتأكيد دور اللجان الوطنية في صميم
عملية التفكير والعمل الذي تقوم به
ا إل يسيسكو ؛
• تعزيز إسهامات اللجان الوطنية في
الخروج من األزمة والتخطيط لما بعدها
في مجاالت التربية والعلوم والثقافة..

المخــرجـــات :
التربية
-إنشاء منصة لدعم الدول األعضاء في

إعداد استراتيجية لتطوير النظامالكالسيكي لعملية التربية والتعلم
(الفصل ،السبورة ،الطالب )...من خالل
استغالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال،
بما يتيح للمعلم توسيع مجال التدريس
بشكل فعال والتعامل بمرونة مع األزمات
المحتملة؛
تعزيز الولوج العادل إلى التعليم وتوفيرحلول تعليمية رقمية مجانية وآمنة ،تلبي
مختلف االحتياجات وتأخذ بعين االعتبار
مسائل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين؛
-مواكبة زيادة معدالت االستجابة لدى

الذكاء االصطناعي لخدمة قطاعات

من التدابير للتخفيف من آثارها

على صياغة خطط استرشادية وتوفير

التربية والعلوم والثقافة؛

وضمان مرونة أنظمة التعليم؛

الخبرات الالزمة؛

 إنشاء نوادي تعليمية للتنميةالمستدامة والمواطنة ،من أجل
تدريب القادة الشباب القادرين على

ومواجهة األزمات والحد من

زيادة الوعي المجتمعي باألضرار

مخاطرها؛

الجسيمة التي تشكل خطرا على
العالم؛
تقديم الدعم المادي والفني العاجلللدول المتعثرة ماليا واألشد حرمانا
من أجل التخفيف من اآلثار السلبية
إلغالق المؤسسات التعليمية؛
-إقرار المساواة بين الجنسين لضمان استمرار

ومواكبة الدول في تكوين األطر التربوية

عن بعد؛
إﺻﺪر ﻧﺸﺮات وﻛﺘﻴﺒﺎت وﻣﻌﺎﺟﻢ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ،

المرتبطة بالتعليم والتدريب ووزارات

واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار

التعليم؛

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛

وتحفيز االبتكار لديهم؛
إقامة وتعزيز الشراكات بين القطاعينالعام والخاص وتمويل تحالفات
المجتمع المدني؛
-االستفادة من الخبرات المتراكمة

االستفادة من كنوزها؛
خلق فضاءات ثقافية تستجيبلمتطلبات ما بعد كوفيد 19؛
إعادة النظر في القوانين والتشريعاتالمنظمة للملكية الفكرية وحقوق
المؤلف في ظل التطورات المتسارعة
في التقنيات الرقمية الحديثة؛

الشراكات والتعاون
-إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ

تعليم الفتيات والنساء ،نظرا لتعرضهن
للعنف واالنقطاع عن الدراسة خالل األزمات؛

المدني ذات العالقة ،وتحفيز

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،وﻋﻘﺪ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ

القطاع الخاص نحو دعم المؤسسات

واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻸﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ

التربوية والثقافية والمشاريع

ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻻﺳﺘﺸﺎرات؛

العلوم
-دعم البحث العلمي واالبتكار

األنظمة السيبرانية وإنترنت األشياء
والحوسبة السحابية والذكاء
االصطناعي؛
الرفع من الموازنة المخصصة للبحثالعلمي بجميع أشكاله (الحديثة
والتقليدية) ؛
اإلسراع في استكمال التحولالرقمي ،وتوظيف الذكاء االصطناعي
والتكنولوجيا الحديثة إلنتاج محتوى
رقمي تعليمي وثقافي؛
دعم البنية التحتية للتحول الرقميوالتعلم عن بعد في الدول األكثر احتياجاً ؛
دعم الدول االعضاء في بناء القدراتفي مجال السياسات والحوكمة

التعليمية عن بعد؛

الثقافة
تشجيع األفالم الوثائقية أو البرامجذات الصلة بثقافة السالم والالعنف؛
تشجيع الفنانين على المساهمة فيرفع مستوى الوعي العام ،من خالل
الرسومات أو األغاني أو الوسائط األخرى
حول تدابير السالمة التي يجب مراعاتها
عند مواجهة موقف معين؛
االرتقاء باألداء الثقافي واإلعالميوتحديثه وتطويره عن طريق إنشاء
قنوات فضائية عالمية؛
رقمنة ِم َه ِن التراث ّبكل أنواعها

مستقبلية ،وإدخال
أولوي ًة
وجعلها
ّ
ّ

المميزة ّ
لكل بلد أو
الفالحية
المنتجات
ِّ
ّ

إﻃﻼق ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮاﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ للمنظمات ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ واإليسيسكو
واأللكسو وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ لدول
الخليج ،وكذا عبر مواقع اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻄﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺎت أو ﻣﺒﺎدرات ؛
تعزيز أدوار اللجان الوطنية لتزويدالمنظمة بالبيانات والروابط
اإللكترونية للفعاليات والبرامج
واألنشطة ذات الصلة؛
إشراك اللجان الوطنية في تحديداألولويات واألهداف المناسبة في
مجاالت التربية والعلوم والثقافة؛
دعم اللجان الوطنية في تمكينالشباب من اكتساب المهارات

منطقة ضمن مفهومنا للتراث؛
ٍ

الالزمة المتصلة بالمجاالت التربوية

واالبتكار والمناهج الدراسية عبر

-ضرورة منح أولوية مطلقة لحماية

والتكنولوجية والعلمية والثقافية؛

فضال عن أهمية إحداث
اإلنترنت،
ً

التراث الثقافي في العالم العربي

المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا
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ّ
المنظمة للسنوات العشر المقبلة

التراث والثقافة المختلفة وتعميم

والمتوفرة لدى مؤسسات المجتمع

مشاركة أولياء األمور بشكل أكبر في

-تعزيز القدرات المؤسساتية التربوية من

أولوية
جعل النهوض بالشبابّ

-ابتكار أساليب جديدة إلبراز جوانب

ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ

ذات األولوية ،وبخاصة في مجال

المتابعة اليومية ألبنائهم؛

اإلسراع في إنشاء المرصد اإلسالميالعربي المشترك إلدارة الكوارث

الطلبة لعملية التعليم عن بعد ،وضرورة

جهودها في قطاع التربية عن بعد،

-إحداث مكتبات رقمية داخل المراكز

والمشاريع القائمة على تطبيقات

من خالل أنظمة اإلنذار المبكر وغيرها

الثقافة ،بما في ذلك مساعدتها

التكنولوجي وتشجيعه في المجاالت

خالل توفير مواد تعليمية للتدريب التقني

في هذا المجال؛

 -إنشاء منصة للمبادرات واألفكار

-االعتماد على إدارة مخاطر الكوارث،

 -بناء قدرات الدول األعضاء في مجال

-االنفتاح على اللجان الوطنية خارج

طفرة علمية السيما في ضوء مبادرة

واإلسالمي في ضوء التهديدات غير

العالم اإلسالمي وتوطيد عالقات

العلوم المفتوحة؛

المسبوقة التي يتعرض لها؛

الشراكة والتعاون معها؛
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رابعا  :اإلنجازات

إنشــاء صفحــة األمــانـة العـامـة

ا لتـــقـــر يـــــر
األهداف :
• تسليط الضوء

للجـــان الوطنيــة والمـــؤتمــرات
على الموقع اإللكتروني للمنظمة

على المبادرات

التي اتخذتها اللجان الوطنية
على المستوى الوطني في
مجاالت اختصاص اإليسيسكو؛
• تقاسم التصورات المتوقعة
لمرحلة ما بعد األزمة والخروج
من تداعياتها في مجاالت التربية
والعلوم والثقافة؛
• تبادل الخبرات الناجحة
والممارسات الجيدة ،وتعزيز
الرؤية المشتركة.

الجهات المستفيدة :
• اللجان الوطنية داخل العالم
اإلسالمي وخارجه

•

خبراء ومتخصصون عالميون

األهداف :
•التعريف بمهام وأدوار األمانة العامة
للجان الوطنية والمؤتمرات؛

• إبراز أدوات وآليات عمل األمانة العامة؛
• إقرار آلية التواصل مع اللجان الوطنية،
عبر تقارير اليقظة القطاعية لجعلها

على دراية مستمرة بمستجدات قطاعات التربية
والعلوم والثقافة ،في العالم اإلسالمي وخارجه؛
• إتاحة روابط األخبار والمنشورات التي
تهم عمل وأنشطة األمانة العامة

واللجان الوطنية
• تثمين أدوار اللجان الوطنية

ومبادراتها االستباقية في قطاعات

التربية والعلوم والثقافة؛

الجهة المستفيدة :
• اللجان الوطنية لدول العالم اإلسالمي
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األهداف :
• تعزيز التشبيك

ثالثاً  :الورشات التدريبية والندوات

إنشـــاء المنصة الرقميـــة

ورشة عمل إقليمية حول اإلدارة الثقافية

التفاعليــة للجــان الوطنية

لفائدة األطر العاملة في اللجان الوطنية
تونــس ،الجمهوريــة التونســية  3-1أغســطس 2019

الشركاء :

• تقاسم األفكار والخبرات وصياغة المشاريع
بين اللجان الوطنية؛

• تعزيز التعاون والتكامل بين اللجان
الوطنية والمنظمة؛
• تبادل التجارب والممارسات الناجحة في

ا لمبتكر ة .

وزارة الشؤون الثقافية والهيئة الوطنية لمكافحة

الوطنية للمشاريع الثقافية وتطوير آليات

الفساد في الجمهورية التونسية

تنفيذها وتمويلها.

المشاركون :

الجهة المستفيدة :

 12لجنة وطنية وممثلون عن الهيئات الوطنية

• اللجان الوطنية لدول العالم اإلسالمي

ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال
الثقافة

قطاعات التربية والعلوم والثقافة؛

• تطوير أساليب وطرق إعداد اللجان

• إبراز دور الثقافة باعتبارها عنصرا أساسياً
من عناصر التنمية المستدامة الشاملة.
• تبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين
على قطاع الثقافة في اللجان الوطنية

األهداف :

والمؤسسات العاملة في مجال الثقافة

• تعزيز قدرات العاملين في اللجان الوطنية
في مجال الثقافة ،واالطالع على أحدث

في التنمية التربوية والثقافية والعلمية
للدول األعضاء.

التجارب النموذجية وأفضل الممارسات في
مجال اإلدارة الثقافية والحوكمة الرشيدة.

ا لمخــر جـــا ت
-دعوة اللجان الوطنية العربية للتربية

ممثلي القطــاع الحكومي والقطاع

مختلف المؤسسات الثقافية في

الوطنية ،ويقوم بتوجيه السياســات

وتشــجيع القطاع الخاص والمؤسسات

واألولويات الثقافيــة الوطنية ،والبحث

للمســاهمة في رعاية المنتجات

للعمل الثقافي ،والتنســيق بين

الثقافي وتطويرهما.

والثقافة والعلوم إلى التنسيق مع

بلدانها لتبادل الخبرات وتعزيزها في

الثقافيــة بما يتفق مع األهداف

وتطويرها.

عن مصــادر التمويل ،وإعداد الخطط

مجال تجديد أساليب اإلدارة الثقافية

 -دعوة الدول األعضاء إلى تشــجيع

القطاع الخاص ومنحه التســهيالت

اإلدارية والتشــريعية الكفيلة بتحفيزه

مختلف النشــاطات الثقافية.

  -دعوة اإليسيســكو إلى تنظيم دورات

على االســتثمار في المجاالت الثقافية

تدريبية في مجال وضع المشــاريع

الرســمية المخصصة لقطاع الثقافة.

األعضاء وذلك بالتعاون مع مؤسســات

بما يســاهم في تعزيز الموازنات

  دعوة الجهات المســؤولة عن الشؤونالثقافيــة في الدول األعضاء إلى وضع
آليات قانونية وإدارية تســاعد على

التخطيــط المحكم للمشــاريع الثقافية.

 -دعوة الدول األعضاء إلى إنشــاء

مجلس وطني أعلى للثقافة يشــمل
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الخاص والمؤسســات الثقافية

الثقافيــة وتصميمها في الدول

التمويل العربية واإلســامية والدولية.

 -الدعوة إلى إنشاء شــبكة عربية للجان

 -حث الدول األعضاء على تحســين

مناخ االســتثمار في المجال الثقافي

التمويليــة في الدول األعضاء

الثقافية ولتشــجيع االبتكار واإلبداع

 -دعــم مبادرات اإلنتاج الثقافي

المشــترك بين الدول األعضاء في

مجال الســينما والمسرح والموسيقى

وعرضهــا في الدول األعضاء في إطار
االحتفاء بعواصــم الثقافة العربية

واإلسالمية.

 -إيالء المزيد مــن العناية بالتراث

الوطنية للتواصــل ولتبادل المعلومات

المــادي وغير المادي وتوظيف

في العمل التشــاركي الثقافي

إدارته وتوثيقه وترويجه.

والخبــرات وتطوير المعارف والقدرات

المعاصر.

تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت في

السيـاسة العـامة
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ورشة عمل تدريبية حول استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر

ندوة تعريفية بمنظمة اإليسيسكو

لإليسيسكو في الدول اإلفريقية األعضاء الناطقة باللغة الفرنسية

للذكاء االصطناعي في مدارس التعليم العام

مقــر اإليسيســكو ،الربــاط 14 - 12 ،ســبتمبر 2019

عدن ،الجمهورية اليمنية 30-29 ،ديسمبر 2019

في العمل المؤسساتي لفائدة األطر العاملة في اللجان الوطنية

المشاركون :

ممثلو اللجان الوطنية في الدول اإلفريقية

التالية :بوركينا فاسو والكاميرون والكوت ديفوار
والغابون وغينيا وجيبوتي ،وعدد من موظفي
اإليسيسكو.

األهداف :
• تمكين المشاركين

المخــرجـــات :
التعرف على األدوات والخدمات البرمجيةالميسرة للمهام اليومية في اإلدارة
ُ

العمومية

المقارنة بين البرمجيات التجارية والخاضعةلحقوق الملكية الفكرية ،والحرة
من تطوير كفاءاتهم

وتنمية قدراتهم الوظيفية،
• تحقيق االستفادة المثلى من
اإلمكانيات والفرص التي توفرها

ومفتوحة المصدر،
التمييز بين التطبيقات الرقمية والخدماتالسحابية واستعماالت تراخيصها على
المستويين الشخصي والمؤسساتي.

وبتكنولوجيا التعليم والتطبيقات التربوية

الشركاء :

وزارة التربية والتعليم (اإلدارة

في التعليم للرفع من التحصيل

العامة للتعليم االلكتروني)،

ا لمعر في .

اللجنة الوطنية اليمنية للتربية
والثقافة والعلوم

المشاركون :

أكاديميون ومتخصصون في التعليم.

األهداف :
• التعريف بمنظمة
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اإليسيسكو

وبإنجازاتها وبرامجها وخطط

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
مجالي البرمجيات الحرة ومفتوحة

لإل يسيسكو .
• إبراز دور نظام  STEMفي مناهج
ا لتعليم .

المخــرجـــات :
 -ضرورة تفعيل التعليم المرتبط

عملها في ضوء الرؤية الجديدة

المصدر والحوسبة السحابية.

• مواكبة التطور التكنولوجي

بالتكنولوجيا والتطبيقات التربوية
وربطها بالمواد الدراسية.
اعتماد الذكاء االصطناعي فيالتعليم العام.
تشجيع البحوث والدراسات فيمجال تكنولوجيا التعليم.
إعداد برامج تأهيلية متكاملةلألطر التربوية لالرتقاء بمستوى
التعليم.

السيـاسة العـامة
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قطــــاع الشراكــات

والتعــــاون الدولي

نوعية الشــراكة :

الفئات المســتفيدة :

 9 -اتفاقيــات تعــاون

 -المفكرون والباحثون

 3 -مذكــرات تفاهم

 -األطــر التربوية

 4 -اتفاقيــات تعــاون مشــترك

 التالميــذ والطلبــة -الشــباب والنســاء

النطــاق الجغرافي :

 -الفئــات الهشــة

 -المنطقــة العربيــة

 -هيئــات المجتمــع المدنــي

 -المنطقــة اإلفريقيــة

الشريك :

 المنطقــة اآلســيويةالجهات المســتفيدة من الشــراكة :
 المؤسســات التربويــة -المؤسســات العلميــة والفكريــة

منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة – يونســكو -
نوعيــة الشــراكة  :اتفاقيــة تعاون

 -المؤسســات الثقافيــة

السفيــــر خالــد فتـــح الرحمـــن
المشرف على قطاع الشراكات والتعاون الدولي
تعليم

تمهيد

الفتيات والنساء

الحفاظ على التراث

الثقافي في العالم

الذكاء االصطناعي

اإلسالمي وأفريقيا

إدارة

التحول االجتماعي

الموارد

الطبيعية والمياه

قــام قطاع الشــراكات والتعــاون الدولي بتوحيد وتعزيز وإنشــاء
مجموعــة متنوعــة من التحالفــات االســتراتيجية واالتفاقيات

التعاونيــة لتعزيــز مكانة اإليسيســكو فــي دورها القيادي فــي التعليم

والعلــوم والثقافــة ،من خالل توســيع شــبكته من منظمــات التنمية

الدوليــة ،والمجتمــع المدني ،وقــادة الفكر المؤثرين والمؤسســات

ـور ا للمنظمة للمشــاركة في برامج
األكاديميــة .بنــى القطــاع جسـ ً

مبتكــرة تتــراوح مــن الذكاء االصطناعــي للحفاظ علــى التراث المادي

إلــى تمكيــن الفتيــات المراهقات في حالــة المجتمعــات المحرومة.
ملتزمــا بتحســين تعبئــة المــوارد الفنيــة والمالية واالســتراتيجية
ً
لتحقيــق مزيــد مــن الكفــاءة والفعاليــة  ،يتخذ قطاع الشــراكات

المناطــق والــدول المعنيــة بالشــراكة  :الدول األعضاء
الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة من الشــراكة :

المؤسســات التربويــة والثقافيــة والعلميــة

المشــاريع والبرامــج المنفــذة داخل نطاق الشــراكة :
 -نــدوات حــول قضايا الــذكاء االصطناعي

 تأهيــل المســؤولين عــن تســجيل المواقع األثريةالمصممــة في نطاق الشــراكة :
المشــاريع والبرامــج
َّ
 -نــدوات علمية

 -أوراش تدريبيــة

 -تنظيــم المنتــدى الدولي حــول المياه

 -نــدوات حــول صيانة التراث

والتعــاون الدولــي نهــج المحفظــة العالمية  ،حيــث يدعم وضع

مقترحــات للمشــاريع والمبــادرات على أســاس األولويــات المحددة،
ويحافــظ علــى الحــوار االســتراتيجي المنتظم مع الشــركاء

التقليدييــن ويــزرع قاعــدة متناميــة ومتنوعــة مــن المانحين .في هذا
الصــدد ،أطلــق القطــاع مبادرات مبتكــرة مع القطــاع الخاص ،بهدف

تعزيــز االســتدامة وزيادة التأثير ،ال ســيما في الســياقات الهشــة

وبيــن الفئــات الضعيفة.

تركــز اإلنجــاز الرئيــس للقطاع في اســتجابة اإليسيســكو لجائحة

 COVID-19حــول التحالف اإلنســاني ،مما أدى إلــى وصول الفئات

الضعيفــة فــي حــاالت الطوارئ إلى خدمــات التعليم ،ومعــدات الحماية

ومنتجــات النظافــة في المغــرب ومنطقة الســاحل اإلفريقي.

على المســتوى المؤسســي ،تشــمل مســاهمة القطــاع في بناء

القــدرات تطويــر أدوات تصميــم المشــروع ،وتخطيط الجهــات المانحة
والتوعيــة ،وسلســلة مــن اجتماعات التيســير وجلســات العمل

الشــخصية عبــر اإلنترنت.
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الشــر يك  :المجلــس العالمــي للمجتمعــات المســلمة
نوعيــة الشــراكة  :مذكــرة تفاهم
مواضيع وقضايا الشــراكة  :مشاريع ثقافية وفكرية
المناطــق والــدول المعنيــة بالشــراكة  :الدول األعضاء
الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة من الشــراكة :

المؤسســات الثقافيــة والقيــادات الفكرية.

الموازنــة المخصصــة لبرامج ومشــاريع الشــراكة :

.$ 100.000

المشــاريع والبرامــج المنفــذة داخل نطاق الشــراكة :

المؤتمــر الدولــي حول القيــادات الدينية

الشــريك  :منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية
نوعيــة الشــراكة :اتفاقية تعاون
مواضيع وقضايا الشراكة :

 -التكويــن علــى التخطيــط التربوي

 -تأهيل القيادات التربوية على تقييم األداء والجودة

 الدراســات والبحوث حول االستشــراف االســتراتيجيفي المجــاالت التربوية

 تبــادل الخبــرات والبيانــات في المجــاالت التربويةالمناطــق والدول المعنية بالشــراكة  :الدول األعضاء
الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشراكة :

المؤسســات التربويــة والتربويون

المدة التي تغطيها الشــراكة  3 :سنوات
المشــاريع والبرامج في نطاق الشراكة :

الشــر يك  :منظمــة التعــاون من أجــل التربية
نوعيــة الشــراكة  :اتفاقيــة تعاون (في طــور التوقيع

خــال هذا العام)

 -دورات تدريبيــة

 -أوراش عمل ونــدوات فكرية

 -دراســات ميدانية

مواضيــع وقضايا الشــراكة  .:دعم البرامــج التربوية
واالجتماعيــة

المناطق والدول المعنية بالشــراكة  :الــدول اإلفريقية
الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشراكة :

الشــرائح االجتماعيــة الهشــة والمؤسســات التربوية
الموازنة المخصصة لبرامج ومشــاريع الشراكة :

$ 500.000

المدة التي تغطيها الشــراكة  :ثالث ســنوات
المصممة في نطاق الشراكة :
المشــاريع والبرامج
َّ
 دعــم المؤسســات التربويــة بالمعــدات اإللكترونية -دعــم قوافل صحيــة وتربوية

الشــر يك  :الهيئــة الخير يــة اإلســامية العالمية

الشــر يك  :قطــر الخير ية

نوعيــة الشــراكة :اتفاقيــة تعاون

نوعيــة الشــراكة :اتفاقيــة تعاون

مواضيــع وقضايا الشــراكة

 -الدخــول في التحالف اإلنســاني الشــامل

 -دعــم المشــاريع التعليمية

مواضيــع وقضايــا الشــراكة  :المشــاريع التربويــة لفائدة

الالجئيــن  /القوافــل الطبيــة والتربوية واإلنســانية

المناطــق والــدول المعنيــة بالشــراكة :المنطقة

المناطــق والــدول المعنيــة بالشــراكة  :الدول األعضاء

اإلفريقية/العربيــة

الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة من الشــراكة :

الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة من الشــراكة:

المؤسســات التربوية

المشــاريع والبرامــج المصممــة في نطاق الشــراكة :
 -دعــم التعليــم عن بعد

 -دعــم تعليــم الالجئين

 -الالجئون

 الفئات المهمشــةالموازنــة المخصصــة لبرامج ومشــاريع الشــراكة :تحدد

الحقــاً حســب التكاليــف الفعلية

المــدة التــي تغطيها الشــراكة  :ســنة واحدة
المشــاريع والبرامــج المنفــذة داخل نطاق الشــراكة :

مشــروع اللغــة العربية

المشــاريع والبرامــج في نطاق الشــراكة :
 -شــراء معــدات إلكترونية

 -تنظيــم قوافــل طبيــة وتربوية
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الشــر يك  :صنــدوق قطــر للتنمية
نوعية الشــراكة :تعاون مشترك
مواضيــع وقضايــا الشــراكة  :دعم مشــاريع تربوية

الشــريك  :صندوق الشــيخ حمدان بن راشــد آل

المناطــق والــدول المعنيــة بالشــراكة  :المنطقة

مكتــوم لدعم اإليسيســكو

اإلفريقية/اآلســيوية

نوعيــة الشــراكة  :اتفاقية تعاون

الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة من الشــراكة :

مواضيع وقضايا الشــراكة  :دعم التحالف اإلنســاني

 -الالجئون

ا لشا مل

 المناطــق النائيةالمــدة التــي تغطيها الشــراكة  :ســنة واحدة

الشــريك  :مؤسســة الوليد لإلنســانية

المصممة في نطاق الشــراكة:
المشــاريع والبرامــج
َّ

نوعية الشــراكة :مذكرة تفاهم

مشــاريع تربويــة لفائــدة الالجئيــن والمناطــق النائية

مواضيع وقضايا الشــراكة  :دعــم  10دول إفريقية
لمواجهــة جائحــة كورونا

الشــر يك  :رابطة العالم اإلســامي
نوعيــة الشــراكة :اتفاقيــة تعاون
مواضيــع وقضايا الشــراكة :

 -دعــم أنشــطة ثقافية وتربويــة وعلمية

 -دعم برامج ومشــاريع اإليسيســكو

المناطــق والدول المعنية بالشــراكة  :المنطقة

ا إل فر يقية

الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشراكة :

الفئــات االجتماعية الهشــة

الموازنة المخصصة لبرامج ومشــاريع الشراكة :

$ 2.100.000

المناطــق والــدول المعنيــة بالشــراكة  :الدول األعضاء

المدة التي تغطيها الشــراكة  :ســنة واحدة

الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة من الشــراكة :

المصممة في نطاق الشراكة :
المشــاريع والبرامج
َّ

 -المجتمعــات المســلمة خــارج الدول األعضاء

 المؤسســات التربويــة والعلميــة والثقافيــة فيالدول األعضاء

 -قوافــل طبية

 -مختبــرات لصناعــة مــواد التعقيم

 -تكوين الشــباب والنســاء

الموازنــة المخصصــة لبرامج ومشــاريع

الشــراكة  $ 1.000.000 :مليــون دوالر أمريكــي
المــدة التي تغطيها الشــراكة  :ســنتان
المشــاريع والبرامــج المنفــذة داخل نطاق الشــراكة :
 المؤتمــر الدولــي االفتراضــي للقيــادات الدينية(  21يوليــو ) 2020

 -دراســة تحليليــة حــول وثيقة مكــة المكرمة

 نــدوة دولية حــول حقــوق المجتمعات المســلمة(جنيــف ،فبراير )2021

المصممــة في نطاقات الشــراكة :
المشــاريع والبرامــج
َّ
 -نــدوة فكرية

 -دراســات علمية

 -مؤتمــرات دولية

الشــريك  :حكومــة أذربيجان
نوعية الشــراكة :تعاون مشترك
مواضيع وقضايا الشراكة :

 -دعم التحالف اإلنســاني الشــامل؛

المناطــق والدول المعنية بالشــراكة  :الدول األعضاء
الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشراكة :

المؤسســات التربويــة والعلميــة والثقافيــة في الدول
األعضاء

الموازنة المخصصة لبرامج ومشــاريع الشراكة :

 $ 1.000.000مليــون دوالر

النطــاق الجغرافي المناطق والدول المعنية

بالشــراكة  :الدول األعضاء

الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشراكة :

المؤسســات التربوية

الموازنة المخصصة لبرامج ومشــاريع الشراكة :

 $ 1.000.000مليــون دوالر أمريكي

المدة التي تغطيها الشــراكة  :ســنة واحدة
المشــاريع والبرامج المنفذة داخل نطاق الشراكة :

 -إنشــاء كراســي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرها

 فتــح مراكــز تربوية للغة العربيــة للناطقين بغيرها -تكويــن وتأهيــل األطــر التعليمية

الشــريك  :مؤسســة عبدهللا العثيم
نوعية الشــراكة :تعاون مشترك
مواضيــع وقضايــا الشــراكة  :دعــم التحالــف
اإلنســاني الشــامل

المناطــق والدول المعنية بالشــراكة  :الدول األعضاء
الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشراكة :

الجهــات االجتماعيــة الهشــة والمؤسســات الخيرية في

الدول األعضاء

الموازنة المخصصة لبرامج ومشــاريع الشراكة :

 $ 135.000دوالر أمريكــي

المــدة التي تغطيها الشــراكة  :نهاية تنفيــذ البرامج
المصممة في نطاق الشراكة:
المشــاريع والبرامج
َّ
 -القوافــل الطبية

 -تحســين الحالــة الصحيــة واإلنســانية للفئات

الهشــة والمهمشة.

المدة التي تغطيها الشــراكة  :سنة
المشــاريع والبرامج المنفذة في نطاق الشراكة :
مشــاريع تربويــة وعلميــة وثقافية
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الشــر يك  :المنتــدى اإلنســاني العالمي
نوع الشــراكة :عقد تعاون
مواضيع الشــراكة والقضايا  :المســاعدة اإلنســانية والتنمية
ا لد و لية

المناطق والبلدان المعنية بالشــراكة  :الــدول األعضاء في

اإليسيســكو والــدول المعرضــة للخطر

الفئات المســتهدفة والمســتفيدون من الشراكة  :صناع

القــرار وصنــاع الرأي فــي القطاعــات العامة والخاصــة العاملة

في مجال المســاعدات اإلنســانية

المشــاريع والبرامج المصممة ضمن نطاق الشراكة :

تتضمــن هــذه الشــراكات رعاية السلســلة الرقمية ومشــاركة

اإليسيســكو فــي جائزة .ChangeMaker
الشــريك  :مشروع Soar
نوع الشــراكة  :مذكرة تفاهم

مواضيع الشــراكة والقضايــا  :تحســين النتائــج التعليمية
والقياديــة للفتيــات المراهقــات في المــدارس الثانوية

العامــة فــي البلدان المســتهدفة

المناطــق والبلدان المعنية بالشــراكة  :المغــرب  ،بوركينا

فاســو  ،مالــي  ،موريتانيا  ،الســنغال

الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشــراكة  :الفتيات
المراهقــات فــي المناطــق الريفية

الميزانية المخصصة لبرامج ومشــاريع الشراكة :

 20.000دوالر أمريكــي للمغــرب و ســيتم تحديدهــا الحقاً

للمرحلــة التاليــة من المشــروع

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة:
 مســاعدة فتيــات مشــروع  Soarفــي جميع أنحــاء المنطقةالالئــي يعشــن تحت خــط الفقر للوصول إلــى اإلنترنت
والمــواد التعليميــة التكميليــة عبــر اإلنترنت

 إنشــاء نــوادي الفتيات القائــدات بالمــدارس التجريبية المنتــدى اإلقليمــي لقيــادات الفتيات GLCالشريك HP :
نوع الشــراكة :مذكرة تفاهم
موضوعات وقضايا الشــراكة :التوســع في اســتخدام برنامج

 HP Lifeفــي الــدول األعضاء فــي اإليسيســكو لريادة األعمال
وتطويــر الشــراكة مع كالســيرا وميــراو للوصول إلــى التعليم
عبــر اإلنترنت للمــدارس الثانوية.

المناطق والبلدان المعنية بالشــراكة :الــدول األعضاء في

ا إل يسيسكو
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الفئات المســتهدفة والمســتفيدون من الشراكة :المدارس
الثانويــة والشــباب المقاولون

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة:
 منــح الشــباب في الدول األعضاء فــي اإليسيســكو الفرصةلبنــاء مهاراتهــم للمســتقبل  ،ســواء كانــوا يريدون بدء

أعمالهــم الخاصــة أو تطويرهــا  ،أو دخــول القــوى العاملة

أو تأميــن وظيفــة أفضــل من خالل توفيــر الوصول إلى

دورات تدريبيــة مجانيــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومات

والمهــارات التجارية.

 تطويــر مــورد تعليمي قابل للتكيف يســتخدم على أرض الواقعمن قبــل المدربين والمعلميــن والموجهين إلغناء المناهج

الدراســية ودعم إنشاء األعمال وتحســين مهارات التوظيف

الشريك World School Refugee :
نوع الشــراكة  :مذكرة تفاهم
موضوعــات وقضايا الشــراكة  :التعليــم  ،الالجئون
المناطق والبلدان المعنية بالشــراكة  :الــدول األعضاء في

اإليسيســكو وخاصة فــي إفريقيا

الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشــراكة  :الالجئون
والنازحون

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
 -دعــم برامج  WRSللوصــول إلــى التعليــم للمجتمعات

المهمشــة مــن حيــث تدريبــات المعلمين  ،ومســتودع

المحتــوى  ،وتطويــر مبادرات جديدة

الشريك Mercy Ships :

إطار الشــراكة  :التحالف اإلنســاني الشــامل

نوع الشــراكة  :مذكرة تفاهم

نــوع الشــراكة  :مذكرة تفاهــم  ،خطاب اتفاق

مواضيع الشــراكة والقضايا  :القوافــل اإلنســانية واالجتماعية

موضوعات وقضايا الشــراكة  :االســتجابة اإلنســانية لمكافحة

والطبيــة فــي أفريقيا

المناطــق والبلدان المعنية بالشــراكة  :غــرب أفريقيا ابتداء

من الســنغال

الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشــراكة  :البلدان

منخفضــة الدخــل واألشــخاص الذيــن يحتاجون إلــى دعم طبي

وتعليمــي

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
 دمــج القوافــل الطبيــة واالجتماعيــة التربوية دورات تدريبيــة للطــاب األفارقة -حمــات توعية

Covid-19

المناطــق والبلدان المعنية بالشــراكة  :عالميا
الفئات المســتهدفة والمستفيدون من الشراكة :

الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدني
المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
 تزويــد الدول األعضــاء بالمعــدات والمــواد التكنولوجيةالذكيــة وبرامــج التعليــم عــن بعــد  ،لتمكين الطالب

والمعلميــن مــن التواصــل بانتظــام ومواصلة الدروس عن

الحجر بســبب انتشــار COVID-19
ُبعــد  ،أثناء
ْ

 دعــم إنشــاء مبــادرات تصنيــع المنتجــات المجتمعيــة للنظافةوالصــرف الصحــي والمعــدات الطبيــة الوقائيــة للحد من

التلــوث المجتمعي.
الشــريك  :مؤسسة ساويرس
نوع الشــراكة  :مذكرة تفاهم
مواضيع الشــراكة والقضايــا  :التعليــم  ،التمكيــن االجتماعي
واالقتصــادي  ،التدخــات الصحية

 تقديــم المســاعدة اإلنســانية الطارئة من خــال القوافلاالجتماعيــة التعليميــة والخدمــات الطبيــة لصالــح

المجتمعــات الضعيفــة

الشــريك  :مؤسســة حمدان بن راشــد آل مكتوم لألداء

المناطق والبلدان المعنية بالشــراكة  :مصر
الفئات المســتهدفة والمستفيدة من الشــراكة  :الفئات

نوع الشــراكة  :تعاون

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
 تحســين الرعايــة الصحيــة وتوفيــر المــواد التعليميةاألساســية من خــال القوافل ؛

 توفيــر تعليــم جيــد من خالل مشــاريع جيــدة التخطيطوالمراقبــة تحقــق هذا الهدف.

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
جائزة حمدان  -اإليسيسكو للتطوير التطوعي للمنشآت التعليمية
الشريك KOICA :
نوع الشــراكة  :مذكــرة تفاهم (جارية)
مواضيع الشــراكة والقضايا :كفــاءة الطاقة ،والذكاء
االصطناعــي ،واالســتجابة لـ Covid-19

المناطق والبلدان المعنية بالشــراكة :المغــرب حاليا
الفئات المســتهدفة والمستفيدون من الشــراكة  :المساجد،
المجتمعــات الضعيفــة  ،الشــباب

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
 -دعم مشــروع مركز االستشــراف االســتراتيجي حول

مســتقبل الوظائــف فــي إفريقيا والــذكاء االصطناعي

 المســاجد الخضراءالشــريك  :جامعــة محمــد الســادس بوليتكنيك ()UM6P
نوع الشــراكة  :مذكــرة تفاهم (جارية)
مواضيع الشــراكة والقضايا  :اســتخدام الــذكاء االصطناعي
للحفــاظ على التــراث الثقافي

المناطق والبلدان المعنية بالشــراكة  :المغــرب حاليا
الفئات المســتهدفة والمستفيدون من الشــراكة  :المواقع
الثقافيــة والتراثية

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
 تغطيــة التــراث الثقافــي ورصــده وحمايتــه وتوثيقه ،وكذلكتطويــر وتمكيــن المجتمعــات حــول مواقع محددة

ً
حديثا
الشــريك  :مؤسســة اإلغاثــة التعليمية المســماة

منظمــة التعــاون التربوي ( )OEC
التعليمــي المتميــز

الضعيفــة في مصر

الفئات المســتهدفة والمستفيدون من الشراكة :

الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدني

مواضيــع وقضايا الشــراكة  :تقديــم تعليم جيــد حيث تهدف
الجائــزة إلــى تحفيــز وتكريم المشــاركين في المبادرات

التطوعيــة واألعمــال الخيرية فــي مجــال التعليم ،وتحديداً
لتطويــر المرافــق التعليميــة في دول العالم اإلســامي.

المناطــق والبلدان المعنية بالشــراكة  :عالميا

نوع الشــراكة  :مذكــرة تفاهم (جارية)
مواضيع الشــراكة والقضايــا  :التعليم الشــامل والجيد
المناطــق والبلدان المعنية بالشــراكة  :الدول األعضاء
الفئات المســتهدفة والمســتفيدون من الشراكة  :نظام

تعليمــي

المشــاريع والبرامج المصممة في نطاق الشراكة :
 المســاهمة فــي تطويــر وتنفيــذ الحلــول المنهجيــة لتحقيقالتعليــم الشــامل والجامــع والجيد.

السيـاسة العـامة
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قطاع التربية

60

2298

ً
إنجازا

إجمالــي المســتفيدين

35

مجموع الــدول المســتفيدة

المســتفيدون مــن إنجــازات قطــاع التربيــة فــي الفترة

السيــــدة بـــــاري كــومبــــو
رئيســـة قـطــــــاع التـربـيـــــة

مــا بين 2020-2019

تمهيد
في إطار رؤية اإليسيســكو الجديدة
المعبرة عن التزامها القوي،
بتكثيــف معاضدتها لجهود الدول
األعضــاء في طريقها نحو تحقيق
الهــدف اإلنمائي الرابع لعام :2030
«ضمــان التعليم الجيد والمنصف
والشــامل للجميع وتعزيز فرص
التعلــم مدى الحياة للجميع»،

واستناداً إلى األدوار الطالئعية
التــي ينهض بها قطاع التربية في
اإليسيســكو في تطوير السياسات
التعليمية في الدول األعضاء
وترســيخ مبادئ التضامن والتعاون
فضال عن تنســيق العمل
بينها،
ً

التربوي اإلسالمي المشترك
ومعالجة التحديات التربوية

القائمة التي تواجهه ،وال ســيما
معالجــة ثغرات العملية التعليمية

في هذا اإلطار أربعة وخمســين
( )54إنجــازاً خالل الفترة من مايو

1452

إلى ديســمبر  ،2019توزعت على
مشــاريع األنشطة التالية  :مشروع

1500

تعميم التربية ما قبل المدرســية،
ومشــروع بناء التعليم المتكامل

1000

لمحــو األمية وتعليم الكبار،
ومشروع تعزيز مهارات التعلم

635

والتدريــب التقني والمهني لدى
الشباب ،ومشروع التكنولوجيات
التربويــة في خدمة األنماط البديلة

500

81 80

للتعليم والتعلم ،ومشــروع تعزيز
منظومة القيم والعمل المشــترك
من أجل تعليم معاصر ،ومشــروع
تطوير الدبلوماســية التربوية .وأما
في ما يخص خطة اإليسيســكو
للطوارئ  2020من أجل ضمان
استمرارية العملية التعليمية،

وبرامج ومسارات دراسية بديلة،

فقد نفذت ســتة ( )6إنجازات في

تربــط العملية التعليمية بالذكاء

هذا الشأن.

10 40
الخبــراء والمتخصصــون

86

القادمة ،حيث نفذت اإليسيســكو

2000

األكاديميــون

مــن خالل تطوير مناهج ابتكارية

تجربــة رائدة ومختلفة إلى األجيال

األطــر التربوية

مواجهــة تحديات المرحلة القادمة،

الرقمية ،ما من شــأنه تقديم

التالميــذ والطلبــة

التعليــم إلعداد العدة من أجل

2500

ا لنسا ء

إضافة إلى استشراف مستقبل

ـريع
االصطناعي ،وتُ ْف ِضي بنا إلى تسـ ِ
الخطى نحو مدرســة المستقبل
ُ

0

المؤسســات
التربويــة

التــي برزت مع بدء األزمة الحالية
التي ســببتها جائحة كوفيد ـ ،19

3000
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بناء التعلم المتكامل

لمحو األمية وتعليم الكبار

تعميم التربية ما قبل المدرسية
األهداف :

الفئات المستفيدة :

• تحســين خدمات المؤسسات وتعزيز

-خمس مؤسســات تربوية في القدس

مهــارات األطر العاملة في مجال

الشريف (مؤسسة ذكور البيروني،

التربية ما قبل المدرسية،

ومدرســة النظامية الثانوية ،ومدرسة

• تطويــر هياكل التربية ما قبل

بنات الروضة الحديثة الثانوية ،ومدرســة

المدرسية ومواردها وبرامجها

النبي صموئيل األساســية المختلطة،

وإتاحتها للجميع،

ومؤسسة النظامية األساسية

• بنــاء منظومات التعلم والكفاءات من

شعفاط)،

أجل التنمية المستدامة.

 )40(-مشــاركا من معلمي التعليم ما

النتائج والمخرجات :

قبل المدرســي التابعين ألكاديميات

دعم برنامج تطوير رياض األطفالالمفتقرة إلى التجهيزات والمرافق
التربوية في مدينة القدس الشريف
(في إطار االحتفاء بالقدس الشريف
عاصمة للثقافة اإلسالمية لسنة ،)2019
فلسطين ،مايو ،2019
ورشة عمل وطنية للمدرسين العاملينفي التعليم ما قبل المدرسي في مجال
الدعم النفسي -االجتماعي والمساعدة
على التدارك ،باماكو ،جمهورية مالي،
 14 - 11يونيو .2019

التعليــم في العاصمة باماكو.

النطاق الجغرافي :

مدينة القدس الشــريف ،فلسطين،باماكو ،جمهورية مالي.

الشركاء :

 اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربيةوالثقافة والعلوم.
-باماكو ،جمهورية مالي

األهداف :

• تحســين إدارة برامج محو األمية تخطيطاً وتنفيذاً
على مســتوى القطاعات الفرعية والمجموعات
المحلية،
• الدمج التربوي لألطفال غير المتمدرســين وتحسين
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للنســاء والفتيات
المتحررات من األمية،
• تحســين أنظمة محو األمية والتربية غير النظامية
فــي مجالي التدريب الحضوري والتدريب عن بعد،
• تعزيز مهارات األطر التربوية الخاصة باســتعمال
تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت عن بعد وحضوريا
ودمجها في برامج محو األمية واســتراتيجياتها.

النتائج والمخرجات :

تنفيذ برامج التدريب الســنوية ألطر محو األمية فيمقر مركز اإليسيســكو اإلقليمي للتميز في مجال
محــو األمية وتعليــم الكبار ،نيامي ،جمهورية النيجر ،
السنة الجامعية ،2019/ 2018

إيفاد خبير لزيارة مركز اإليسيســكو اإلقليمي للتميزفي مجال محــو األمية وتعليم الكبار في نيامي
وتقييم أنشــطته ،نيامي ،النيجر 14-12 ،يونيو ،2019
حيث تم خالل هــذه الزيارة الميدانية متابعة برامج

88

التدريــب التي يوفرها المركز في
مجــال محو األمية وتعليم الكبار بدعم من
اإليسيسكو،
تنفيذ مشــروع محو األمية والتكوين المهنيلفائدة المجموعات النســائية في جمهورية بنين،
كوتونــو ،يونيو  ،2019وذلك لتدريبهن على المهن
والحرف المــدرة للدخل (الخياطة والتطريز) وتزويدهن
بالتجهيزات الضرورية،
المشــاركة في المؤتمر الدولي حول «تعليم البناتوتكوين النســاء في الفضاء الفرنكفوني :التحديات،
الممارســات الجيدة ومسارات العمل» ،انجمينا،
جمهورية تشــاد 19 - 18 ،يونيو ،2019
منح جائزة اإليسيسكو السنوية لمحو األمية والتربيةغير النظامية لفائدة المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية (الدول األعضاء الناطقة بالفرنسية) سبتمبر
،2019فاز بها مركز عرفة في جمهورية تشاد.
ورشــة عمل وطنية حول برامج التدريب والتعليمالذاتي باســتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال
وتنفيذها لفائــدة المختصين في تكنولوجيا
المعلومــات واالتصال المكلفين بمحو األمية ،دكا،
جمهورية بنغالدش الشــعبية 30 ،سبتمبر
 2أكتوبر .2019

تنفيذ مشــروع محو األميــة والتكوين المهني لفائدة المجموعات

منح جائزة اإليسيســكو الســنوية لمحو األمية والتربية غير

النسائية

النظاميــة لفائدة المجتمــع المدني والمنظمات غير الحكومية
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تعزيز مهارات التعلم والتدريب التقني
والمهني لدى الشباب

الفئات المستفيدة :

تكوين أربعة مفتشــين من األطر العاملة في مجال محواألمية والتربية غير النظامية :مســتوى الســنة الثانية من
الماجســتير المهني في تعليم الكبار ،الســنة الجامعية
، 2019/2018
الطلبة والمفتشــون في مجال محو األمية وأطر اإلدارةالتربوية،
 40متدربة من المجموعات والجمعيات النســائية فيالمناطــق النائية من بنين،

متخصصون،
 مســؤولون تربويون وخبراءّ
 مركز عرفة في جمهورية تشــاد ،ـؤوال وخبيراً تربوياً متخصصاً في مجال محو األمية.
 40 -مسـ ً

النطاق الجغرافي :

 جمهوريــة النيجر ،نيامي، جمهوريــة بنين ،كوتونو، جمهورية تشاد ،انجامينا، -جمهورية بنغالدش الشــعبية،دكا.

الشركاء :

 اللجنة الوطنية لليونيســكو واإليسيسكو في جمهوريةالنيجر،
 الهيئة الخيرية اإلســامية العالمية، -المنظمــة الدولية للفرنكوفونية.

األهداف :
•تجديد محتوى البرامج وتحديث الممارســات التربوية

واحتياجــات القطاعات االقتصادية المحلية ،الرياض،
المملكة العربية السعودية،

للتعليم والتدريب،
•تحســين السياسات وتقوية القدرات اإلدارية لنظام
التعليــم والتدريب الفني والمهني،
•تعزيز االنســجام والتالؤم بين التعليم المهني
والتقني واحتياجات ســوق العمل.

النتائج والمخرجات :

تقديم الدعم لتطويــر المناهج والبرامج التعليميةللمدارس ومؤسســات التعليم المهني والتقني

 3-1ديسمبر .2019

الفئات المستفيدة :

 6مؤسســات تربوية في مدينة القدس الشريف هيمدرســة الحسن الثاني ،ومدرسة الروضة الحديثة
اإلســامية ،ومدرسة النهضة اإلسالمية األساسية،
ومدرســة جبل المكبر ،ومدرسة الشابات الثانوية
الشــاملة ،ودار الفتاة الالجئة األساسية،

(في إطار االحتفاء بالقدس الشــريف عاصمة للثقافة

-المنظمــات العربية والدولية واإلقليمية،

اإلسالمية لسنة  ،)2019فلسطين،

 -عشــرون ( )20مســؤوال وخبيرا من العاملين في مجال

مايو ،2019

تخطيــط برامج التعليم والتدريب المهني.

المشاركة في االجتماع التشاوري للمنظمات العربيةواإلقليمية والدولية حول تنفيذ قرارات القمة العربية
التنموية االقتصادية واالجتماعية ،تحت شعار االرتقاء
بمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية،
مقر جامعة الدول العربية ،القاهرة ،جمهورية مصر
العربية 25 – 24 ،سبتمبر  ،2019حيث تم فيه تقديم رؤية
اإليسيسكو الجديدة ،في هذا المجال ،الداعية إلى إيالء
أولوية خاصة لتطوير أنساق التعليم المهني والتقني،
للرفع من مردوديته وتحسين جودته ،وربط مقرراته
باحتياجات سوق العمل،

النطاق الجغرافي :

القدس الشريف ،ودولة فلسطين،جمهورية مصر العربية،المملكة العربية السعودية،والمملكة األردنية الهاشــمية ،ودولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ومملكة البحرين ،وســلطنة عمان،

الشركاء :

اللجنة الوطنية الفلســطينية للتربية والثقافةوالعلوم،

اجتماع شــبه إقليمي للمسؤولين والخبراء حول آلياتالتنســيق وتحقيق التالؤم بين برامج التدريب المهني

اللجنة الوطنية الســعودية للتربية والعلوم والثقافة– وزارة التعليم.

اجتماع شــبه إقليمي للمســؤولين والخبراء حول آليات التنســيق وتحقيق التالؤم بين
برامــج التدريب المهني واحتياجــات القطاعات االقتصادية المحلية
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التكنولوجيات التربوية في خدمة األنماط
البديلة للتعليم والتعلم

األهداف :
•تعزيــز دمج تكنولوجيا المعلومات

شــعار« :مفاتيح المستقبل :قابلية

ذوي االحتياجات الخاصة

واالتصاالت في السياسات التربوية

التعلم والتوظيف» ،أبيدجان،

في جمهورية السودان،

للدول األعضاء وفي مؤسساتها

جمهوريــة الكوت ديفوار25 - 23 ،

على مدى سنة  ،2019من

التعليمية،

أكتوبــر  .2019حيث تم تقديم عرض

خالل توفير األجهزة اللوحية

•تطويــر النظم التربوية للتكوين

حول مشروع اإليسيسكو الخاص

وتوفير البرمجيات والتطبيقات

والتعليــم اإللكتروني عن بعد،

بــــ «التكنولوجيات التربوية في

المتخصصة والتكنولوجية

خدمــة األنماط البديلة للتعليم

المساندة ،وتدريب األطر العاملة

التعليمية الرقمية المفتوحة

والتعلــم» تحت عنوان « تكنولوجيا

في هذا المجال،

المعبرة عن قيم الثقافة

المعلومات واالتصاالت والقيادة

اإلسالمية

للتطوير المهني للمدرس:

في مجال إعداد مســاقات تعليمية

مبادرات اإليسيسكو».

تســتجيب لمعايير هندسة التكوين

•دعم إنتاج ونشــر واستخدام الموارد

النتائج والمخرجات :

المشاركة في منتدى جوائزالقمــة العالمية لالبتكار الرقمي
العربي World Summit Award.
، Digital Arabic Innovation
بيروت ،الجمهورية اللبنانية،
 27 - 26يونيــو  ،2019بهدف
حشــد أحسن جهود الرواد الشباب
العامليــن في المجال الرقمي من
المنطقــة العربية ،وتبادل التجارب
والحلــول العملية في المجال
الرقمي ،وتقوية شبكات االتصال
اإلقليميــة مع التركيز على تطوير
وإغنــاء المحتوى الرقمي باللغة
العربية.
المشاركة في الدورة الرابعةعشرة لـ eLearning Africaفي
مؤتمرها ومعرضها الدوليين
حــول « تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التعليم
والتدريب وتطوير المهارات» ،تحت
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الفئات المستفيدة :

المكونين
ورشــة إقليمية لتكوينّ

-جائزة اإليسيسكو في مجاالت

عن بعد ،مســقط ،سلطنة عمان،

دمج تكنولوجيا المعلومات

خالل الفترة  4-3ديســمبر ،2019

واالتصــاالت في التربية والتعليم

تهدف إلى تمكين المشــاركين

وإنتاج الموارد الرقمية الحرة

مــن التعرف على واقع برامج

ذات المضامين التربوية،

التعليــم والتدريب عن بعد لألطر

ديسمبر ،2019خصصت ألفضل

التربويــة وتطويرها ،بالتركيز على

ثالث مبادرات من الدول األعضاء،

مجاالت وأساليب تطوير العالقة

بهدف تشــجيع التجديد واالبتكار

بين الجامعات والمؤسسات

التربــوي في الدول األعضاء وتعزيز

التربويــة في اعتماد برامج التعليم

التنافســية العلمية فيها ،وإبراز

والتدريب عن بعد.

مــا تزخر به من كفاءات وقدرات

-تنظيم ورشة عمل وطنية

الرواد الشــباب العاملون في المجالالرقمي،
 المسؤولون التربويون والمدرسون،الفاعلــون التربويون (أفراداً  ،وجمعيات،ومؤسسات)،
األطــر العاملة في مجال تقنية المعلوماتواالتصاالت،
ثالثــون ( )30خبيراً من الموجهين التربويينومســؤولي المناهج بوزارات التربية،
ثالثون ( )30مشــاركاً من خبراء تربويينوعامليــن في لجان إعداد وتطوير المناهج
وأســاليب التدريس في وزارة التربية
الوطنية والمؤسســات التربوية المعنية
بالمناهج والتقويم التربوي.

النطاق الجغرافي :

-الجمهورية اللبنانية،

أبيدجان ،جمهورية الكوت ديفوار،الــدول األعضاء ،منصة ينبع الرقمية،محافظــة ينبع بالمملكة العربية
السعودية،
جمهورية السودان،-ســلطنة عمان ،دولة اإلمارات العربية

إبداعيــة في مجال التكنولوجيا

لمسؤولي المناهج ومعدي

التربوية ،والتعريف بالمشاريع

المقررات المدرســية حول التحويل

الرائــدة في هذا المجال ودعمها

الرقمي للمناهج والمقررات

-جمهورية العراق.

ونشــرها .وقد فاز بها هذه السنة

المدرسية ،ببغداد ،جمهورية

الشركاء :

مشــروع منصة ينبع الرقمية

العراق 24-23 ،ديسمبر ،2019

لمركز مصادر التعلم ،في

من أجل اســتعراض واقع المناهج

محافظــة ينبع بالمملكة العربية

والمقررات المدرسية ،وسبل

السعودية،

تحويلها رقمياً وتقاســم أفضل

تنفيذ مشــروع استخدام تقنيةالمعلومات واالتصاالت لتمكين

المتحــدة ،مملكة البحرين ،ودولة الكويت،

شــركة التعليم والتدريب عن بعد ،DLT البنك اإلسالمي للتنمية،المجلس القومي لألشــخاص ذوي اإلعاقةبالسودان.

التجــارب الوطنية والدولية الخاصة
بالتحويل الرقمي للمناهج.
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تعزيز منظومة القيم والعمل المشترك
في مجال التربية من أجل تعليم معاصر

العربية ودراسات الحضارة اإلسالمية»،
استمر تنفيذه على مدى سنة ،2019
المشاركة في المؤتمر الدولي التطبيقي(الم ُ
وق َيم اإلسالم في
ثل العليا ِ
لبحث ُ

مجاالت التعليم في القرن الحادي

والعشرين) ،مدينة أوفا ،جمهورية

األهداف :
•تعزيز منظومة القيم وسبل التعايش

باشكورتستان ،روسيا االتحادية24 – 23 ،
كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة

في مناهج التعليم األصيل ومقرراته

من المرحلة الثانوية ()TERMINALE

المدرسية،

للمدارس العربية الفرنسية العمومية

•تطوير برامج التعليم األصيل ومناهجه
ووسائله التعليمية وتأهيل أطره
التربوية وتفعيل أدواره التنموية،
•تعزيز مهارات معلمي المدارس الدينية
في استثمار تكنولوجيا المعلومات
واالتصال ،وتمكينهم من آليات توظيف
تقنيات المعلومات واالتصال في مجال
التعليم والتعلم،
•تعزيز أدوار التعليم األصيل داخل العالم
اإلسالمي وخارجه في الحوار بين
الثقافات وتحقيق السالم والتعايش
والتماسك المجتمعي،
•توطين الخبرات التربوية في مجال
التعليم األصيل ودمجه في المنظومات
التربوية الرسمية للدول األعضاء وخارج
العالم اإلسالمي،
•تنسيق العمل التربوي بين مؤسسات
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
في إطار مؤسساتي جامع للجهود
وموحد للمعايير،
•تحديث الطرائق والوسائل التعليمية
لمواد التعليم األصيل واالستفادة مما
توفره التكنولوجيات الحديثة من بدائل
تعليمية.

النتائج والمخرجات :
«دعم طباعة المناهج الدراسية العربيةاإلسالمية لصالح التعليم الحكومي
والخاص في السنغال» ،دكار ،السنغال،
تمت في إطاره طباعة
يونيو ّ ،2019

في جمهورية السنغال،
الدورة التكوينية الثانية لمدرسيالتعليم األصلي ،نواكشوط ،موريتانيا،
مواصلة أعمال الدورة السنوية التي
انطلقت أعمالها في شهر سبتمبر
من عام  2018إلى غاية نهاية شهر
يونيو ،2019في مركز اإليسيسكو
التربوي اإلقليمي لتطوير التعليم
األصلي في موريتانيا،
«ورشة عمل وطنية حول تعليم اللغةالعربية في المرحلة الجامعية» ،كانو،
نيجيريا 11 - 08 ،يوليو ،2019
«ورشة عمل للقيادات التربويةوالمدرسين العاملين في مجال تعليم
ّ

اللغة العربية حول تطوير طرائق تعليم

أكتوبر،2019
«المشــاركة في اجتماع تشاوري ّفني
ّ
البنك اإلســامي
أعدها
حول مبادرة ّ
ُ

مرجعي
إطار
للتنميــة بعنوان :إعداد
ٍ
ّ
ُّ
وتعلمها»،
ـترك لتعليم اللغة العربية
مشـ َ
مقر األلكسو ،تونس،
ّ

 15-14نوفمبر ،2019
«ورشة عمل حول تنمية مهارات اللغةالعربية لدى الطالب الناطقين بلغات
أخرى» ،إسطنبول ،جمهورية تركيا،
 30-27نوفمبر ،2019
«ورشة عمل وطنية حول تنمية المهاراتالتواصلية وأثرها في تعليم اللغة
العربية وتعلمها للناطقين بغيرها»
احتفاء باليوم العالمي
و«أنشطة ثقافية
ً

للغة العربية» ،كاتر بورن ،جمهورية

موريشيوس 18 - 16 ،ديسمبر ،2019

للغــة العربية ،المقــر الدائم للمنظمة،
الرباط ،المملكة المغربية 27 ،ديســمبر
 .2019حيــث عقدت المنظمة ندوة
علميــة بعنوان «تعليــم اللغة العربية
في المدرســة الرقمية» ،كما احتضن
مقرهــا في اليوم نفســه معرضاً للخط
ّ

ـات جمالية ّللغة
العربــي ،بعنوان «تجليـ ٌ
العربية والثقافة اإلســامية» .شارك

وأدت ،في
خطاطاّ .
فيه حوالــي أربعين ّ

طالبية عربية
وفود
هذه المناســبة،
ّ
ٌ

ـات تربوية لتعليم
وغيــر عربية من مؤسسـ ٍ
اللغــة العربيــة للناطقين بها وبغيرها

تم
زيارة إلى
مقر اإليسيســكو .كما ّ
ّ

تقديم أنموذج تعليمي عبر الســبورة
الرقمية لدرس فــي اللغة العربية

للناطقين بغيرها.
مخرجات مركز اإليسيسكو التربوي في

ماليزيا

«ورشــة عمل إقليمية حول طرائق تنميةمهــارات اللغة العربية لدى الطالب
الناطقين بلغات أخرى في إندونيســيا
ودول جنوب شــرق آسيا» جامعة أحمد
دحالن ،يوغجاكرتا ،إندونيسيا21-17 ،
يونيو ،2019

اللغة العربية للناطقين بغيرها »،
طشقند ،جمهورية أوزبكستان13 - 10 ،
سبتمبر ،2019
«دورة تكوينية وطنية حول استخدامتقنيات المعلومات واالتصال في تطوير
المدارس الدينية» ،ألماتي ،قازاخستان،
 26 - 23سبتمبر ،2019
دورة تدريبية وطنية حول أساليب تعليمالقرآن الكريم للمتعلمين الكبار ،دكا،
بنغالديش 25 ،سبتمبر –  18أكتوبر
،2019
«تنفيذ برنامج تعزيز القدرات األكاديميةللجامعات والمؤسسات التربوية
والتعليمية العليا في مجال اللغة
المثل العليا وقيم اإلســام
المؤتمر الدولي التطبيقي لبحث ُ
في مجاالت التعليم في القرن الحادي والعشــرين
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-احتفاء اإليسيســكو باليوم العالمي

دورة تكوينية وطنية حول اســتخدام تقنيات المعلومات
واالتصــال في تطوير المدارس الدينية
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«ورشة عمل حول استراتيجيات التعلم المدمجفي تدريس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية»،
الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور2 ،
مايو ،2019
«دورة تدريبية حول بيداغوجية تعليم اللغةالعربية في القرن  ،21المنطقة الشرقية»،
مدرسة إنانام الثانوية الوطنية الدينية بكوتا

مخرجات المركز التربوي اإلقليمي لإليسيسكو

في تشاد

 «برنامج إعداد معلمي التعليم العربي لمرحلةمقر المركز التربوي
األساس في تشاد»،
ّ

اإلقليمي لإليسيسكو في انجمينا وفرعه في
مستمر ،2019
مدينة أبشة ،تشاد،
ّ

«-برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية

كنابلو ،والية صباح ،ماليزيا  17-16يوليو ،2019

مقر المركز التربوي اإلقليمي
في تشاد»،
ّ

الداخلية» .مركز اإليسيسكو التربوي في ماليزيا،

مستمر ،2019
مدن بنغور ومندو وسار ،تشاد،
ّ

«دورة تعليمية تحفيزية لطالب المدارس 22 - 21يوليو ،2019
«دورة تدريبية حــول التكنولوجيا وتعليم اللغةالعربية للناطقيــن بغيرها ،المنطقة الجنوبية»،
اإلدارة التربوية اإلسالمية
بوالية جوهر ،ماليزيا 22-21 ،أغســطس ،2019
«-زيارة أكاديمية إلى جامعة أنتاساري

لإليسيسكو في انجمينا والمراكز التعليمية في

المشــاركة في «ورشة عمل إلعادة النظر فيالقطاع التربوي في تشــاد وتقييم عمل الوزارة
لسنة  ،»2018انجمينا،
 31-29مايو ،2019
«أطر مدير المركز الدورة التكوينية لمعلمياللغة العربية بالدوائر العشرة التابعة لمدينة

بنجرماسين ،إندونيسيا»  9-7أكتوبر .2019

انجمينا» ،جمعية الصداقة التشادية الخليجية،

تكون الوفد من رئيس الكلية الجامعية
وقد ّ

 6-4سبتمبر ،2019

اإلسالمية العالمية بسالنجور ومدير مركز

اإليسيسكو التربوي في ماليزيا،
«-دورة تدريبية حول بيداغوجية تعليم اللغة

تنظيم «محاضرة للتعريف بمنظمة التعاوناإلسالمي وأهدافها وبرامجها» ،مركز
اإليسيسكو التربوي ،انجمينا ،تشاد 12 ،ديسمبر

العربية في القرن  ،21المنطقة الشمالية»،

 .2019بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس

المدرسة الثانوية الوطنية ساوجانا بهانج،

منظمة التعاون اإلسالمي،

ماليزيا 16-15 ،أكتوبر ،2019
«زيارة أكاديمية إلى فيتنام» ،جامعة العلوماالجتماعية واإلنسانية ( ،)USSHبفيتنام،
 26 - 24أكتوبر.2019
 «ورشــة العمل اإلقليمية حول اســتثمار طرائقالفعالة في القرن
تعليــم اللغــة العربيــة
ّ

مقر
«االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية»،ّ
مركز اإليسيسكو التربوي في انجمينا18 ،

عقد ندوة
ديسمبر  ،2019تم في هذا اإلطار
ُ

وطنية بعنوان «مستقبل اللغة العربية في
إفريقيا» ،ألقى فيها الدكتور علي محمد قمر
مدير المركز ،عرضا في الموضوع.

 21لــدى الطالب الناطقيــن بغيرها في دول

مخرجات مندوبية اإليسيسكو في جمهورية

نوفمبر ،2019

«-تنظيم برنامج تعليمي سنوي للغة العربية»،

جنوب شــرق آســيا» ملقا ،ماليزيا08-04 ،
«احتفاء المركز باليوم العالمي ّللغة العربيةلعام  ،»2019الكلية الجامعية اإلسالمية
العالمية بسالنجور وجامعة ماليا18-14 ،
تم تنظيم ورشة الخط
ديسمبر  .2019وقد ّ

العربي ،ومسابقة الخط العربي ،ومسابقة
المناظرة واألمسية الثقافية ،ومسابقة قراءة
األنباء العربية عبر الفيسبوك ،ومسابقة قراءة
النصوص العربية ،ومسابقة لغز كاهوت في
النحو والصرف ،ومسابقة اإلمالء ومسابقة
مشاهدة الفيديو العربي وإجابة األسئلة عنه.

جزر القمر

موروني ،طوال  ،2019استفاد منه طالب
قمريون من مختلف المستويات التعليمية.
«محاضرة تعريفية بمنظمة التعاون اإلسالميوأهدافها وبرامجها» بمناسبة مرور خمسين
سنة على تأسيس المنظمة ،موروني ،جزر
القمر ،ديسمبر .2019
مقر
«االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية»،ّ
المندوبية في موروني 18 ،ديسمبر ،2019

أقامت مندوبية اإليسيسكو في جمهورية
القمر المتحدة أنشطة لغوية وثقافية احتفاء
باليوم العالمي للغة العربية.
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الفئات المستفيدة :
( )35دارسا من العاملين في مجال التعليماألصلي والتعليم غير النظامي،
ومدرساً للغة العربية،
( )25مسؤوال تربوياّ
( )30مشاركا من العاملين في عدد من المدارسالدينية،
( )40من المتعلمين الكبار في مجال حفظالقرآن الكريم وتعلم علومه،
( )41أستاذا موفداً للغة العربية والثقافةاإلسالمية في عدد من المؤسسات التربوية
داخل العالم اإلسالمي وخارجه،
ومدرساً للغة العربية،
( )30مسؤوال تربوياّ
خبراء من البنك اإلسالمي للتنمية واإليسيسكوواأللكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج

واتحاد الجامعات العربية وشركة ّ
العربي
التنال
ّ
للتدريب واالختبارات،

خطاطا ،و( )300مشارك ،من دبلوماسيين،
(ّ )40طالبية
ووفود
وأساتذة جامعيين ،ومهتمين،
ّ
ٌ

مؤسسات تربوية لتعليم
عربية وغير عربية من
ٍ
اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها،

( )60من األطر التربوية العاملة في تعليم اللغةالعربية للناطقين بغيرها،
مدرسي المدارس الحكومية ومن
( )231منِّ
المحاضرين الجامعيين،

( )1060مشاركاً ومشاركة من طلبة المدارساالبتدائية والثانوية والمعاهد والجامعات
الحكومية واألهلية،
( )27من الطالبات بالكلية الجامعية اإلسالميةالعالمية،
أطر القطاع التربوي في وزارة التربية في تشاد، طالب قمريون ،ومسؤولون تربويون وأساتذةجامعيون وطالب ومهتمون بالتعليم العربي
اإلسالمي.

النطاق الجغرافي :
 دكار ،السنغال، نواكشوط ،موريتانيا ،كانو ،نيجيريا، طشقند ،جمهورية أوزبكستان، ألماتي ،قازاخستان، دكا ،بنغالديش، -تشاد وبنين وبوركينافاسو والصومال ونيجيريا

والنيجر وموريتانيا وغينيا وكوت ديفوار
وكوستاريكا والكاميرون والفلبين وتاجيكستان
وجمهورية القمر المتحدة،
 أوفا ،جمهورية باشكورتستان،مقر األلكسو ،الجمهورية التونسية،
ّ
 إسطنبول ،جمهورية تركيا، جمهورية موريشيوس، مقر اإليسيسكو ،المملكة المغربية، يوقجاكرتا ،إندونيسيا، ماليزيا، الصين وفيتنام وتايلند وماليزيا وبرونايدار السالم،
 -تشاد ،جزر القمر.

الشركاء :

 المعهد اإلسالمي بدكار،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فيالجمهورية اإلسالمية الموريتانية،
اللجنة الوطنية لإليسيسكو في جمهورية نيجيريااالتحادية وجامعة بايرو،
 البنك اإلسالمي للتنمية،اإلدارة الدينية في جمهورية قازاخستان،أكاديمية أوزبكستان اإلسالمية الدوليةومؤسسة غرناطة للنشر والخدمات التربوية،
البنك اإلسالمي للتنمية واأللكسو،جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةمؤسسة الهالل األزرق في موريشيوس،رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقينبغيرها والملحقية الثقافية السعودية في
الرباط والجمعية المغربية لفنون الخط،
سكولوجي ماليزيا ( )Schologyوهي إحدىالشركات التربوية العالمية التي تعنى بالتعليم
المدمج.
وزارة التربية الوطنية ،ماليزيا،جامعة أنتاساري ببنجرماسين في إندونيسيا،جامعة العلوم االجتماعية واإلنسانية  USSHفيفيتنام،
المصرف العربي للتنمية االقتصادية فيإفريقيا،
 -وزارة التربية التشادية.

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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تطوير الدبلوماسية التربوية
األهداف :
واللغويــة ،الرباط ،المملكة المغربية،

هــذا المهرجان بمجاالته التربوية

المشــترك في إطار التنسيق اإلقليمي

مايــو  .2019تم تقديم الدعم المادي

والثقافيــة والفنية يعكس مقدار

والدولي بشــأن خطط التربية والتنمية

والفني لهذه المؤسســة لمراجعة

الجهــود المهمة التي بذلتها وزارة

المستدامة،

دالئل وكراسات الدعم المدرسي

التربيــة والتعليم في مملكة البحرين.

الخاصة باألساتذة والتالميذ،

كما شــاركت المنظمة في « المؤتمر

•تطوير العمل التربوي اإلسالمي

•ترســيخ الثقة والتفاهم والتعاون عبر
التربية بين المؤسســات واألفراد في

جــودة البرامج والتكوين في كليات

العــرب الذي عقد في إطار االحتفالية،

التربية وتفعيل دورها في ترســيخ قيم

تحت عنوان «السياســات التعليمية

واللغويــة ،وتمكينهم من مواكبة

المواطنــة والتعايش والحوار ،القاهرة،

ودورهــا في تحقيق الهدف الرابع من

العمليــة التربوية التعليمة ،للحد من

جمهوريــة مصر العربية31 – 29 ،

أهداف التنمية المســتدامة» ،التعليم

ظاهرة الهدر المدرسي،

أكتوبر  ،2019وقد شــارك فيها أربعون

 ،»2030الــذي نُ ِّظم في إطار المؤتمر

مــن (جامعات القاهرة ،والمنوفية،

المذكور ،حيث عرضت فيه اإليسيســكو

والسادات ،وبورسعيد ،وحلوان،

رؤيتهــا التربوية الجديدة الرامية إلى

وأسيوط ،ودمياط ،واإلسكندرية،

النهــوض بتطوير المنظومات التربوية

وأسوان)،

في الدول األعضاء ،وفي مؤسســات

مختلف دول العالم،
• تعزيــز قدرات التالميذ العلمية

•النهــوض بالمنظومات التربوية في
الدول األعضاء،
•االرتقاء بالكفاءة التربوية للمســؤولين
والخبــراء الوطنيين العاملين في مجال
التخطيط التربوي،
•تعزيــز القدرات الوطنية ،وتبادل الخبرات

المشــاركة في الملتقى المغاربيالســادس حول إصالح التعليم ،تونس،

المســلمين التربوية خارج العالم
اإلسالمي.

التربويــة والمهارات الفنية لدى خبراء

الجمهورية التونســية 14 - 13 ،نوفمبر

تحســين جودة البرامج والتكوين في

 ،2019الذي عقد تحت عنوان ســبل

التربويين من أجل
والمســؤولين
ّ

كليات التربية،

معالجة ظاهرة االنقطاع والتســرب

محاربة الهدر المدرســي لدى الطالب

•تمكين المشــاركين من معارف وخبرات

والهــدر التعليمي في بلدان المغرب

وتيســير إدماجهم االجتماعي ،تونس،

جديدة في مجال تحســين جودة برامج

العربي ،حيث عرضت فيه اإليسيســكو

الجمهورية التونســية19 – 17 ،

كليات التربية،

تصورها للحد من اتســاع هذه الظاهرة

ديسمبر ،2019

•تقديم دراســات تحليلية حول مواضيع
التســامح ونبذ العنف والتطرف في

وأنجع الســبل إلعادة إدماج المتسربين.
-المشــاركة في احتفالية مملكة

الموجهين
ملتقــى إقليمي لفائدةّ

إعداد دليل «آليات وأدوات إدارةاألنظمــة التعليمية والمدارس» باللغة

مناهــج دول مجلس التعاون الخليجي،

البحريــن بمائوية التعليم النظامي،

الفرنســية ،ديسمبر  ،2019عن كتاب

وطــرح أفكار جديدة حول تضمين

المنامــة ،مملكة البحرين07 - 05 ،

«حكامــة النظام التربوي المغربي

المناهج الدراســية موضوعات نوعية

نوفمبــر  ،2019بدعوة من وزارة التربية

والنجاح المدرســي للتالميذ ،مستوى

محفزة على التســامح والوسطية

والتعليــم في مملكة البحرين التي

وطبيعة التأثير».

واحترام اآلخر.

تعمل على ترســيخ معاني المواطنة،

النتائج والمخرجات :

دعم مشــروع المؤسسة المغربيةللدعم المدرســي الخاص بتنمية
قــدرات التالميذ في المجاالت العلمية
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-ورشــة عمل وطنية حول تحسين

الحادي عشــر لوزراء التربية والتعليم

-ورشــة عمل شبه إقليمية حول بث روح

مــن خالل تنفيذ العديد من البرامج

التســامح والمشاركة في المؤسسات

واألنشــطة التربوية المتنوعة التي

التربويــة من منظور المقاربة بالمنهاج،

تهدف إلى االرتقاء بالمنظومة

المنامة ،مملكة البحرين 10 ،ديســمبر

التربويــة ،وأن النجاح الذي يحققه

.2019

الفئات المستفيدة :
 -األساتذة والتالميذ،

( )40مــن عمداء كليات التربيةومسؤولي وحدات الجودة،
الخبراء التربويون وعدد من مؤسســاتالمجتمــع المدني المهتمة بمجال
مقاومة الهدر المدرسي،
( )30من الموجهين والمســؤولين عنالتخطيــط التربوي ومديري المدارس،
ومستشارين تربويين،
( )50مشــاركا من الموجهين التربويينومسؤولي المناهج.

النطاق الجغرافي :
 -المملكة المغربية،

جمهورية مصر العربية،الجمهورية التونســية ،دول المغربالعربي،
 مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الدول األعضاء،مملكــة البحرين ،دولة اإلمارات العربيةالمتحدة ،دولة الكويت ،ســلطنة عمان.

الشركاء :

المؤسســة المغربية للدعم المدرسي،وزارة التربيــة والتعليم في مملكةالبحرين،
األلكسو،-البنك اإلسالمي للتنمية.

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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أنشطة قطاع التربية المنفذة خالل
جائحة كوفيد)2020( - 19 -

اإلنجازات :
•مبادرة اإليسيســكو لضمان استمرار
التعليــم والتعلم عن بعد في ضوء

متنوعة
تخصصات تربوية
ّ
ـراء من ّ
خبـ َ

أزمة كوفيد  -19-تحت شــعار «جميعا

ودول مختلفة ،حول االســتخدامات األنجع

من أجل دعم اســتمرار التعلم في

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دول العالم اإلســامي» ،مارس – يوليو

للمســاهمة في استمرارية العملية

ـم تقديم دعم مالي وفني عاجل
 ،2020تـ ّ

التربوية والتعليمية وتحســين جودتها.

إلى أربعة وعشــرين بلداً  ،تتوزع على
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لمداخالت
منهــا في حدود خمس دقائق،
ِ

•المشــاركة في ندوة عبر اإلنترنت

المناطــق الجغرافية للدول األعضاء في

حــول «أثر أزمة كوفيد  19على الحق

اإليسيســكو ،القتناء األجهزة الرقمية

فــي التعليم :المخاوف ،التحديات

والســمعية البصرية الضرورية ،وتوزيعها

والفــرص» ،من تنظيم األمم المتحدة،

علــى الجهات ذات الصلة ،من أجل دعم

ضمت هذه الندوة
 4مايــو  .2020حيث ّ

جهود المؤسســات التربوية في مواجهة

االفتراضيــة أصحاب القرار من أفريقيا

هــذه اآلفة ،وزيادة قدراتها وتطوير أدائها

وأوروبا وأمريكا وآســيا ،وركزت على

والتعامــل مع التحديات التي تواجهها

القضايــا المتعلقة بتفاقم ظاهرة عدم

فــي ظل أزمة وباء كورونا (كوفيد،)19-

المســاواة في التعليم ،وقدمت أمثلة

وضمان اســتمرارية العملية التعليمية

ملموســة لتوضيح هذه المشاكل واقتراح

ّ
والتعلميــة ،من خالل إنتاج محتويات

التوصيات المناســبة لها .وخالل الندوة

تعليمية ســمعية وبصرية ،وتسجيل

حدد المشاركون الفاعلون وأصحاب

الــدروس وبثها عبر اإلنترنت ،وإتاحة

َ
األزمة الصعوبات
نتيجة
القــرار المتأثرون
ِ

المحتــوى التعليمي الرقمي وتوزيعه

علــى أرض الواقع ،واقترحوا إجراءات

علــى مختلف المتعلمين ،بالتعاون مع

ملموســة وسياسات عامة لدعم إعادة

مؤسسة مسك الخيرية.

فتــح المدارس وفق رؤية بعيدة األمد.

•مبادرة سلســلة محاضرات اإليسيسكو

كما ســاهمت الندوة في تسليط الضوء

التربويــة« :التعلم عن بعد في زمن

على منظمة اإليسيســكو ،من خالل دمج

كوفيد ،19-مســتمر  ،2020في ظل

مبادراتهــا في تقرير األمم المتحدة،

الحجر الصحي من أجل الحد من انتشــار

والتعريــف بأهم إنجازاتها ،وتعزيز أدوارها

جائحــة كوفيد  ،19وصعوبة تنفيذ

كشــريك رئيس للتعليم في العالم.

األنشــطة التربوية الحضورية ،أطلقت

ودعا معالي المدير العام لإليسيســكو

منظمة العالم اإلســامي للتربية والعلوم

المشــاركين في الندوة إلى تكوين لجنة

والثقافة – إيسيســكو – مبادرتها

رفيعة المســتوى ،تهدف إلى رصد

«سلسلة محاضرات اإليسيسكو

المخاطــر واالضطرابات المحتملة التي

التربوية» تحت شــعار «التعلم عن بعد

قد تؤثر على المؤسســات التعليمية في

فــي زمن كوفيد  .»19-ويجري ُ
بثها في

جميــع أنحاء العالم والتنبؤ بها ،مؤكداً

موقــع المنظمة .وتتيح هذه المبادرة
مدة ٍّ
كل
سلســلة فيديوهات ،تتراوح ّ

أهمية التنســيق العالمي لتظافر الجهود

مبادرة اإليسيســكو لضمان اســتمرار التعليم والتعلم عن بعد في ضوء أزمة كوفيد 19-
تحت شــعار «جميعا من أجل دعم اســتمرار التعلم في دول العالم اإلسالمي»

وتبــادل الخبرات والمعرفة ،وضرورة إعداد
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تصــور نموذجي جديد للتعليم يكون

وتم في إطار المؤتمر التوقيع على

إلــى تبادل التجارب في مجال

محوره اإلنسان إلطالق اإلمكانات

اتفاقية إطارية للشراكة االستراتيجية

اســتثمار التكنولوجيا التعليمية

نو َه معاليه
الكاملــة لكل متعلمّ ،
ثم َّ

بين منظمة العالم اإلسالمي للتربية

بتوظيف الذكاء االصطناعي في

والعلوم والثقافة – إيسيسكو-

وصوال إلى بلورة تصور
وتشــجيعها،
ً

التعامل مع جائحة كوفيد19-

عملي لالرتقاء بــدور التكنولوجيا

ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم

لضمــان تدخالت فعالة ،من خالل

لألداء التعليمي المتميز ،بشأن إنشاء

الرقمية في اســتمرارية العملية

تطويــر برامج تعليمية رقمية

« صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم

وصوال
مبتكــرة للبلدان المحتاجة،
ً

لدعم اإليسيسكو» ،وتم اإلعالن عن

إلى إرســاء مبادئ توجيهية مرنة

إطالق الدورة الثانية لجائزة حمدان

وقابلة للتكيف لالســتعداد بشكل

بن راشد آل مكتوم – اإليسيسكو

كاف إلعادة فتح المدارس.

للتطوع في تطوير المنشآت التربوية

•عقد المؤتمر االستثنائي
االفتراضي لوزراء التربية في

 ،)2020كما تم التعريف بمبادرة

الدول األعضاء باإليسيسكو ،برئاسة

اإليسيسكو لبناء التحالف اإلنساني

المملكة العربية السعودية 14 ،مايو

الشامل وسبل دعمها ومساندتها،

 ،2020تحت شعار «المنظومات

والتعريف كذلك بوثيقة المبادئ

التربوية في مواجهة األزمات

التوجيهية التي أعدتها اإليسيسكو

وحاالت الطوارئ (كوفيد،»)19 -

إلعادة فتح المؤسسات التعليمية

حيث شاركت فيه  43دولةَ ،م َث َل

تم في
في دولها األعضاء ،وأخيراً ّ

الوزراء المعنيون بالتربية
 38منها
ُ

الجلسة الختامية اعتماد «إعالن

تم تمثيلها على
والتعليم ،وّ 5

مستوى نواب أو وكالء الوزراء ،كما
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في دول العالم اإلسالمي (2021-

المؤتمر».
• نــدوة تربوية عن بعد

التعلمية.
•ندوة افتراضية حــول «التعليم
ومبــادرة المجتمعات التي
نريد» 24،ســبتمبر  ،2020شرفها
بحضــوره فخامــة الرئيس البرازيلي
األسبق (الســيد لويس إيناسيو
لوال دا ســيلفا) ،كما شارك في
مداوالتهــا ،الحائز على جائزة
نوبل للســام لعام  ،2014السيد
كايالش ســاتيارثي ،ومعالي وزيرة
التعليــم الســابقة بجمهورية غينيا،
الســيدة عائشــة باه ديالو ،والرئيس
التنفيــذي للشــراكة العالمية
للتعليــم ،الســيدة أليس أولبرايت،

الســيد لوال دا سيلفا
الرئيس البرازيلي الســابق

إضافة إلى مشــاركة كوكبة
متميــزة من عــدد من وزراء التربية
والتعليــم العالــي في عدد من بلدان

شارك في المؤتمر  10من رؤساء

حــول «التكنولوجيا في

ومديري  12منظمة دولية .ومن

خدمة اســتمرارية العملية

بين أهم نتائجه تنسيق العمل

التعليميــة» 10،يونيو ،2020

التربوي المشترك حول قضايا التربية

تناولت واقع استخدامات

والتحديات اإلقليمية والدولية

التكنولوجيــا وآفاقها في عالم

بشأنها ،وال سيما مسألة ضمان

التربيــة والتعليم طوال فترة

استمرار العملية التعليمية في ظل

الجائحة وما بعدها .وشــارك فيها

جائحة كوفيد ،19-وتبني التكنولوجيا

عشرون مســؤوال تربويا ،منهم وزيرا

الحديثة وتطبيقات الذكاء

التربية والتعليم في فلســطين

االصطناعي ،وتأهيل المنظومات

وكوت ديفوار واألســاتذة الجامعيون

التربوية لمجابهة التحديات

والخبراء فــي مجال علوم التربية

المستقبلية بتطوير بناها التحتية

والتكنولوجيــا التعليمية والتربويون

وتحديث برامج التكوين فيها ،لجعلها

من المجتمــع المدني ،المعنيون

ً
قادرة على التكيف مع األزمات،

باســتمرارية العملية التعليمية

ومجابهة الفاقد التعليمي الذي

أثنــاء الجائحة وما بعدها في الدول

أضحى مرجحاً لالرتفاع ،نتيجة تعطيل

األعضــاء .كما هدفت الندوة إلى

العملية التعليمية ،واالستعداد

تشــخيص واقع توظيف التكنولوجيا

لفتح المؤسسات والمرافق التربوية

في اســتمرارية العملية التعليمية،

الم ْثلى ،وهو ما
عــن المعالجــات ُ

لتفادي تعقيدات العودة المدرسية

والتوعية بأهميــة المعارف الرقمية

في حال ما إذا استطال أمد الجائحة.

ً
إضافة
وبضرورة إتاحتهــا للجميع،

جســدته المنظمــة في مبادرتها:
َّ

الدول األعضاء وخارجها ،كما شــارك
فيها أســاتذة جامعيون وخبراء
مرموقون من البرازيل وسويســرا
وكوريا الجنوبيــة .وتناولت الندوة
سياســات وآليات ضمان التعليم
الجيــد والمنصف والشــامل للجميع،
بهــدف بناء رؤية رائدة ،عبر
نقــاش متنوع الرؤى ،حول أدوار
التعليــم الالزمة لتحقيق ســمات
المجتمعــات التــي نريدها ،انطالقا
من الرؤية الجديدة لإليسيســكو
فــي معالجــة القضايا المحورية،
بالحــوار الجاد ،الســيما في فترة
جائحة كوفيد ،19-التي كشــفت
عــن هشاشــة المجتمعات ،وحاجتها
الماســة لمن يبــادرون بالبحث الناجع

الســيد كايالش ساتيارثي
الحائــز على جائزة نوبل للســام لعام 2014

«المجتمعــات التي نريد».
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قطاع العلوم
والتـقنــيـــة

35
38

3173

ً
إنجازا

إجمالــي المســتفيدين

مجموع الــدول المســتفيدة
المســتفيدون مــن إنجــازات قطــاع العلــوم والتقنيــة

فــي الفترة مــا بين 2020-2019

أ .د .رحيـــل قـمــــر
رئيــس قطـــاع العلــوم والتقنيــة

تمهيد
تتمثل رؤية قطاع العلوم
والتقنية في كون االرتقاء

الملحــة إلى دعم التعاون في

بأوضاع العالم اإلسالمي ال

العلــوم والتكنولوجيا بين الدول

يمكــن أن يتم إال من خالل إحداث

اإلسالمية المتقدمة والناشئة،

التغييــر عبر االبتكار وتطوير

والناميــة في هذا المجال .ولن

التكنولوجيا .ولكي يتحقق

يتعــزز هذا التعاون من خالل

هــذا التغيير ينبغي تطبيق

تبادل أفضل الممارسات بين

أساليب مبتكرة وأدوات حديثة

الدول األعضاء فحســب ،بل أيضا

وتقنيات ناشئة ومستقبلية

من خالل اســتفادة بعضها من

في جميع المجاالت واعتماد

مزايــا بعضها اآلخر في مجاالت

مناهــج تفاعلية أفقية وعمودية

قوة كل منها ،ما يؤســس آللية

وخارجية .ومقابل ذلك ،فإن

مساعدة وتكامل إقليميين

35

طبيعــة التحديات التي تواجهها

في بناء القدرات ،بطريقة

البلدان اإلسالمية ومدى

يتيســر معها للبلدان اإلسالمية

قدرتهــا على التعامل مع هذه

المحافظة على نســق إعمالها

المشاكل تتجليان من خالل

وتنفيذها في إطار أهداف

مســتويات مختلفة أساساً  ،بسبب

التنمية المستدامة.

األطــر التربوية

2000

ّ
يؤكد الحاجة
بينهــا .وهو ما

1500

1000

497
300

250

240

350

500

0
ا لنسا ء

ا لشبا ب

الخبــراء والمتخصصــون

األكاديميــون

التالميــذ والطلبــة

المجتمــع المدنــي

الفجوة التنموية الواسعة
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المؤتمر الدولي الخامس

«الزراعة والتكنولوجيا اإلحيائية واألمن الغذائي :
دور تكنولوجيا العلوم واالتصال»

 6-4نوفمبر  ،2019المنستير ،الجمهورية التونسية.

اجتماع الخبراء بشأن «األطعمة الحالل:
االعتماد والمعايير والتسويق»،
 15-13مايو  ،2019ياوندي ،جمهورية الكاميرون

عدد الدول المشاركة 5 :دول
األهداف :

•مناقشــة مفهوم الحالل وآليات اعتماد
األطعمة الحالل ومعاييره وأسواق

األطعمة الحالل في إفريقيا ،الســيما في
عدد الدول المشاركة27 :
األهداف:

•زيــادة المعارف وبناء القدرات في مجال

األمن الغذائي والزراعة المســتدامة بين
الباحثين؛

•ربــط الصالت وتبادل التجارب ما وراء الحدود
الجغرافية والسياســية واالجتماعية بغية

•الهدف الثاني عشــر :االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن؛

•الهدف الثالث عشــر :العمل المناخي
•الهدف الســابع عشر :عقد الشراكة
لتحقيق األهداف

المستفيدون:

تأمين االســتمرارية والتواصل بين الباحثين

 57-عالما شــاباً وخبيراً رفيع المستوى

العلمية؛

المجال الجغرافي:

الكبار والشــباب من مختلف التخصصات
•ســد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق
العملي لمخرجاته؛

•النظر فــي المناهج المتبعة لمعالجة

تحديــات األمن الغذائي في الدول النامية.

األثر والنتائج والمخرجات:
من أجل وضع مشــاريع بحثية تعاونية متعلقة
بــاألدوات المبتكرة في الزراعة واألمن
الغذائــي والتكنولوجيا اإلحيائية ،أوصى

الموازنة:
 10آالف دوالر أمريكيالشركاء:
 اللجنــة المعنيــة بتســخير العلموالتكنولوجيــا من أجــل التنمية
المســتدامة في الجنوب (كومســاتس)،

ً
مراعاة
-تطوير التبادل العلمي والشــراكات

المعلومــات (إينيــت) ،أكاديمية العالم

االســتئناس بمخرجات المؤتمرات التيتســاهم في تحقيق أهداف األمم
المتحدة التالية:
•الهــدف الثاني  :القضاء التام على الجوع

المحســنة
وتوفير األمن الغذائي والتغذية
ّ
وتعزيز الزراعة المســتدامة والقضاء على

الفقر في األرياف؛

تنظيــم حلقات علمية في مختلف البلدانلمناقشــة مفهوم الحالل والتعريف به؛
تشــجيع إنشاء هيئات العتماد األطعمةالحــال ووضع معاييره في البلدان التي
تغيــب فيها تلك الهيئات؛
تشكيل فريق خبراء في كل دولة مشاركةتسند إليه مهمة تعزيز مفهوم الحالل
ومنتجاته؛

المنتجات والخدمات الحالل إلى األسواق.
المستفيدون :
  32مشاركاًالمجال الجغرافي :
  5دولالموازنــة  10 :آالف دوالر أمريكي
الشركاء :
اللجنة الوطنية الكاميرونية لليونيســكوواإليسيسكو
الحضور :
د .ســالي مايريكا ،أمين عام اللجنةالوطنية بالكامرون

والعربية؛

المؤتمر بما يلي:

نهج شمولي ومتكامل؛

األثر والنتائج والمخرجات :

بتعزيز مفهوم الحالل وتيسير نفاذ مصدري

 27-دولة من المنطقة اإلفريقية واآلســيوية

والشــبكة اإلســامية الدولية لتقنية

لمشــاغل السكان بشأن األمن الغذائي باتباع

106

•الهــدف الثالث :الصحة الجيدة والرفاه؛

البلدان المشاركة

-تأسيس شبكة للخبراء األفارقة تُ عنى

الثالــث للعلوم
الحضور :
 الســيد تاجمول حســين ،مسؤول البرامج()COMSATS
 الســيد محمد عتيق الرحمان ،مســؤولبرامج ()INIT
 د .جليلــة بــن صالح عبــاس ،أخصائيه فيالعلــوم البيولوجيــه المعهــد العالي
الم َن ْسـ ِـتير ،الجمهوريــه
للبيولوجيــةُ ،

ا لتو نسية .

المؤتمر الدولي بشأن الشفرات وعلم
التشفير وأمن المعلومات ،الذي عقد
بالتعاون مع جامعــة محمد الخـامس،
 25-23أبريـل  ،2019الربـــاط ،المملكــة المغربيـة

عدد الدول المشــاركة  18 :دولة
األهداف :

•كان المؤتمــر منصة دولية للباحثين من

الجامعات والممارســين في المجال الصناعي

للنقاش حول علم التشــفير ونظرية الترميز
وأمن المعلومات.
األثر والنتائج والمخرجات :

الباضع وفقا للمعيار العالمي ISO/IEC 17825
وذلك من خالل تحليل تعرض المعدات والبرمجيات
عبر تنفيذ معيار التشفير المتقدم ،وخوارزمية
آر-إس-إي للتشفير بواسطة مفتاح عام
والتشفير التقليدي والتشفير ما بعد الكمي.
وناقش المؤتمر كذلك أحدث القضايا البحثية
في مجال تحليل القناة الجانبية ،والسيما
الجانب البولياني

استضاف المؤتمر ورشة حول تحليل القنواتالجانبية ( )SCAوبالخصوص طريقة االختبار غير
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االجتماع االستشاري حول إنشاء مرصد العالم
اإلسالمي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار،
 19-18فبراير  ،2019عمان المملكة األردنية الهاشمية

الجهات المشاركة :
مصر وتونس وليبيا وإيران وماليزيا وتركيا والســنغال وفلســطينواألردن وكذا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا التابعة
لمنظمة األمم المتحدة
األثر والنتائج والمخرجات
في إطار أنشــطة اإليسيســكو لسنة  2019المتعلقة بإنشاء
مرصد العالم اإلســامي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار (قرار:
م.إ.و.ت.ع.ب.ع ،)-8/2016/3.5نظمــت مديرية العلوم والتكنولوجيا
اجتماعا استشــاريا حول إنشــاء مرصد العالم اإلسالمي للعلوم
والتكنولوجيــا واالبتــكار من أجل إعداد خارطة طريق وتحديد اآلليات
التي من شــأنها مســاعدة اإليسيسكو والدول األعضاء على تنفيذ
المشــروع .وقرر هذا االجتماع رفع تقريره الختامي إلى المؤتمر
اإلســامي التاســع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي .كما
خلــص االجتماع إلى النتائج التالية:
 -إعداد خطة عمل المرصد وتحديد متطلبات إنشــائه؛

الورشة التدريبية اإلقليمية حول تطوير مهارات المرأة
الريادية في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،
 9-7أكتوبر  ،2019بندر سري بغوان ،بروناي دار السالم .وقد تم تنظيم هذه الورشة
في إطار فعاليات احتفالية بندر سري بغوان كعاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي
لسنة  2019عن المنطقة اآلسيوية.

الدول المشاركة :

المستفيدون :

-بروناي دار الســام والجزائر وإندونيسيا وماليزيا

-أزيد من  80مشــاركاً بما في ذلك عدد من كبار

وباكستان وتونس ومصر.

الخبراء.

األثر والنتائج والمخرجات :

المجال الجغرافي :

يعــد تعزيز مكانة المرأة في العلوم إحدى

 -كافة الدول األعضاء

أولويات اإليسيســكو ،وتعتبر «مساواة النوع»
خامس أهداف التنمية المســتدامة السبعة
عشــر التي وضعتها األمم المتحدة .وقد خلصت
الورشــة إلى عدة نتائج أهمها:
«إعداد مقترح مشــروع حول تطوير مهاراتالمرأة الرياديــة في مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار؛

الموازنة :
  12.350دوالراً أمريكياًالشركاء :
لجنة بروناي دار الســام الوطنية لإليسيسكو
وجامعــة بروناي ووزارة الطاقة والقوى العاملة
والصناعة ببروناي.

 أخذ توصيات الورشــة بعين االعتبار في إعدادهذا المقترح.

 دعم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتحديد ســبل بناءشــراكات قوية بين الدول األعضاء لإليسيسكو في مجال
سياســات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل مرصد العالم
اإلسالمي؛

ورشة تدريبية إقليمية حول تعزيز مفهوم المدن الخضراء،
 03-02ديسمبر  ،2019الدوحة ،دولة قطر

 تحديــد أولويات الدول األعضاء واحتياجاتها؛اســتكمال اآلليات والتوجيهات حول إنشاء المراصد الوطنيةفي الدول األعضاء وتحسينها؛
 تعميــم نتائج االجتماع على كافة الدول األعضاء.المستفيدون :
شــارك في االجتماع ممثلو المراصد الوطنية للعلوموالتكنولوجيا واالبتكار لتســع دول.
المجال الجغرافي :
 المنطقة اآلســيوية والعربية واإلفريقيةالموازنة  9.710 :دوالر أمريكي

عدد الدول المشاركة :

والنظام القانوني لتعزيز المدن الخضراء وفقا

-إيــران ،بروناي ،أوغندا ،قطر (الدولة

ألهداف التنمية المستدامة لفائدة الدول األعضاء.

المســتضيفة) وفي المجموع  50مشاركا.
األثــر الميداني والنتائج والمخرجات :

-اســتفاد من هذا النشاط مختلف القطاعات

سبق لإليسيسكو أن أعدت وثيقة حول المدن

الوزاريــة في قطر باإلضافة إلى حضور أكثر من

الخضراء في الدول األعضاء وعالقتها بتحقيق

 45مشاركا.

أهداف التنمية المستدامة .وأخذا بعين االعتبار
الحاجة الملحة لتطوير مدن خضراء ومستدامة

الشركاء :

والرقي بالمدن التقليدية لتأخذ سمات المدن

-وزارة التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي

الخضراء (الطاقة المتجددة ،النجاعة الطاقية ،تدبير

والمجلــس األعلــى للعلــوم والثقافــة واللجنــة األردنية

استهالك المياه وتدوير المياه العادمة) .وقد أصبح

للتربيــة والثقافــة والعلــوم.

هذا ضمن أولويات الحكومات .وركز الخبراء في
هذه الورشة على األدوات الكفيلة بدعم السياسات
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المستفيدون :

النطــاق الجغرافي  :جميع المناطق
الموازنة  10.000 :دوالر أمريكي
الشركاء :
اللجنــة الوطنية القطرية للتربيةوالثقافة والعلوم.
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ورشة تدريبية إقليمية حول األمن السيبراني وحماية
الهوية العربية في ظل البيئة الرقمية الحديثة،

ورشة عمل إقليمية حول ريادة األعمال لفائدة
العلماء والمهندسين من الدول األعضاء،

 25-24سبتمبر  ،2019مقر اإليسيسكو بالرباط ،المغرب.

 5-4أغسطس  ،2019عمان ،األردن.

الدول المشاركة :

االصطناعي يرفعان وعي المجتمع والمؤسســات

-المغرب ،تونس ،مصر ،الســودان ،عمان ،اإلمارات

بالمخاطــر المتصاعدة للهجمات اإللكترونية

حضر هذه الورشــة أكثر من  75مشاركا من األردن

التي تســتهدف األنظمة المعلوماتية في الدول

ومصــر والكويت ولبنان واإلمارات العربية المتحدة

والمهندســين وتطوير مهاراتهم في مجال نقل

العربيــة وتركز على المخاطر التي تؤثر على

والسعودية.

التكنولوجيا والتســليم لألسواق وتوفير المقاربات

العربية المتحدة ،الســعودية ،األردن.
األثــر الميداني والنتائج والمخرجات :
حماية المؤسســات العربية من االختراقات تحت
عنوان حــروب الجيل الرابع والقواعد الجنائية.

شــبكات البنية التحتية وتداعياتها على االقتصاد
واألمن القومي للدول األعضاء.

ومن المســلم به أن االعتماد المتزايد على

المستفيدون :

المعلومات العلمية والتكنولوجية واالســتعمال

-حضر الورشــة أكثر من  150مشاركا من مختلف

الواســع لتكنولوجيا المعلومات والبيانات

القطاعــات المعنية بتكنولوجيا المعلومات

الضخمة فــي مختلف التطبيقات والمجاالت أدى

واالتصال باإلضافة إلى الطلبة.

إلى نشــوء اقتصاد المعرفة وتوطين التكنولوجيا
الحديثة وتنفيذ المشــاريع من أجل تسريع وتيرة

النطــاق الجغرافي  :الدول العربية

أنشــطة التنمية المستدامة في الدول األعضاء.

الموازنة  5.000 :دوالر أمريكي

كما تم اإلشــارة إلى أن أحدث االختراعات

الشــركاء  :مركز القادة للتدريب ،اإلمارات العربية

التكنولوجيــة مثل البيانات الضخمة والذكاء

المتحدة.

ورشة لصناع القرار حول منافع استعمال
تكنولوجيا الفضاء في الدول األعضاء،

الدول المشاركة :

على النجاح في األســواق العالمية األكثر تنافسية.
وركزت التوصيات باألســاس على رفع وعي العلماء

األثــر الميداني والنتائج والمخرجات :
يتســم االقتصاد العالمي بعولمة األسواق التي

المستفيدون :

تشهد تنافســا ودعوات متزايدة للبحث عن تكنولوجيا

-العلماء ،المهندســون ،العالمات ،أفراد آخرون من

جديدة قائمة علــى المعرفة العلمية وتعزيز القدرات
التكنولوجية للدول األعضاء وتعزيز الدور األساســي
للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المســتدامة.
وأصبحــت ريادة األعمال وتعزيز القدرات من أهم
المســتلزمات التي ال غنى عنها في اآلونة األخيرة
من أجل ضمان تدبير وتطوير مشــروع مربح يتميز
باالبتكار والمخاطرة اللذين يعدان أساســا لقدرة الدولة

الدول المشاركة:
تونس ،المغرب ،الجزائر ،مصر ،الســودان ،ليبيا،

حضر الورشة  50مشاركا :

موريتانيا.

 -صنــاع القرار والقادة ،الوزارات ،الهيئات،

األثــر الميداني والنتائج والمخرجات:
إشراك صناع القرار في بناء قاعدة بيانات رقميةللتعاون العلمي القائم على شبكات مراقبة
األرض ،خصوصا في مجال البيئة والمناخ؛
تعزيز فهم مزايا ومخاطر االقتصاد القائم علىالبيانات الجيوفضائية واكتشاف التكنولوجيا
الرقمية الفعالة وحماية البيانات واحترام
الخصوصية في ضوء القوانين الجاري بها العمل؛
-تمكيــن صناع القرار من تطبيق هذه المعارف
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المؤسســات ،المراكز الوطنية المتخصصة
المعنية بمحتوى الورشة
الباحثون والمتخصصون في المؤسساتالعلمية واألكاديمية والجامعات والهيئات
البحثية والمراكز الوطنية

الدول المشاركة :
-حضر المنتدى أكثر من  60مشــاركا من مصر

السياسات المالءمة.
وركزت التوصيات على تشــارك التجارب والربط

إفريقيا ،والهيئة الوطنية لالستشــعار عن بعد

الشــبكي بين الدول لمواجهة التحديات المماثلة.

وعلوم الفضاء (مصر).

 الجمعيــة العلمية الملكية ،المملكة األردنيةالهاشمية.

التفاعل بين األوساط األكاديمية والشركاء وأصحابالمصلحة ،الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ونقل

والبحرين واإلمارات.

تقريب التكنولوجيا.

األثــر الميداني والنتائج والمخرجات :

المستفيدون :

-تعزيز التعاون بين الجامعات واألوســاط الصناعية

-األوســاط األكاديمية واألوساط الصناعية والمنظمات

من أجل تطوير االبتكار عبر تبادل المعارف .وســعى
المنتدى إلى رأب الصدع بين الجامعات واألوســاط
الصناعية.

الموازنة 10.000 :دوالر أمريكي

اإلقليمي لالستشــعار عن بعد لدول شمال

الشركاء :

والســودان وسلطنة عمان واألردن والسعودية

-التعاون بين األوساط األكاديمية واألوساط الصناعية،

في المجتمعــات المحلية المعنية وتعزيز

الموازنــة  10.000 :دوالر أمريكي

التكنولوجيا باإلضافة إلى االبتكار وريادة األعمال في

النطــاق الجغرافي :الدول العربية

وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي ،المركز

النطــاق الجغرافي  :الدول العربية

 17-14أكتوبر  ،2019الكويت ،دولة الكويت.

وركــز المنتدى على أربعة محاور :

الشركاء:

األوساط األكاديمية والصناعية.

منتدى إقليمي حول التآزر بين األوساط
األكاديمية وشركائهم في تقريب التكنولوجيا،

 11-9سبتمبر  ،2019القاهرة ،مصر.
المستفيدون:

الكفيلــة بتحقيق االبتكار وريادة األعمال.

 الهوة بين األوساط األكاديمية واألوساط الصناعية،التحديات التي تواجه التعاون بين األوساط األكاديميةواألوساط الصناعية،

غير الحكومية.
النطاق الجغرافي :
 المنطقة اآلســيوية والمنطقة العربيةالموازنة :
  10.000دوالر أمريكيالشركاء :
اللجنة الوطنية الكويتية بالتنســيق مع مكتباإليسيسكو في الشارقة.
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الحلقة الدراسية الدولية حول الطاقة المتجددة
بين اإليسيسكو والشبكة العالمية للطاقة المتجددة،
 6-1يوليو  ،2019برايتون ،المملكة المتحدة.
الدول المشاركة :

المائيــة .كما تم إيالء اهتمام خاص بالبيئة

-أكثر من  70مشــاركا من البحرين وماليزيا

والنجاعــة الطاقية وتوفير الطاقة .كما أتيحت

والعراق والســعودية والواليات المتحدة
واإلمــارات والمملكة المتحدة وإيطاليا واليونان
وهنغاريا وبولندا والمغرب واألردن.
األثــر الميداني والنتائج والمخرجات :
تعزيز التدبير المســتدام لمصادر الطاقة المتاحة
وتحسين اســتعمال المصادر الجديدة والمتجددة
في الدول األعضاء .وتطرقت الحلقة الدراســية
للتغيــر المناخي واالحتباس الحراري ودور أنظمة
الطاقــة المتجددة في تلبية الطلب العالمي
مــن الكهرباء والنقل والصناعة والبيئة مع
التركيز على أحــدث التكنولوجيا في تدبير الموارد

الفرصة للمشــاركين من أجل التعلم والتعاون مع
مختلف األوســاط الصناعية واالطالع على تطوير
الطاقات المتجددة .ويعتبر الربط الشــبكي من
أفضل الفرص التي اســتفاد منها المشاركون.
المســتفيدون  :أكثر من  60مشاركا.
النطاق الجغرافي :
 جميع المناطق (اآلسيوية واإلفريقية والعربية)الموازنة  10.000 :دوالر أمريكي
الشركاء  :الشــبكة العالمية للطاقة المتجددة

ورشة عمل إقليمية حول الطاقة والنوع االجتماعي.
ُعقدت من  19إلى  21مارس  2019في بانجول ،جمهورية غامبيا.
عدد البلدان المشاركة :

-تشكيل فريق عمل تقني مختص في الطاقة والنوع

ثالثة بلدان

االجتماعي.
-تنفيذ ورشة عمل على الصعيد الوطني حول الطاقة

األهداف :
هدفت ورشــة العمل إلى توفير تدريب نظري وتطبيقي
للمشــاركين ،خاصة النساء منهن ،حول مختلف مصادر
الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة .وقد شــكلت
هذه الورشــة فرصة لتعزيز استخدام مصادر مختلفة
من الطاقة المتجددة على مســتوى المجتمع لتلبية

األهداف:

• يســتعرض دليل تنفيذ آلية قياس األداء

الجامعــي المتكاملة جهود الدول األعضاء في

منظمة التعاون اإلســامي ومؤسساتها من
أجل تطوير أنظمة التعليم العالي ،وتحســين
أداء الجامعــات من أجل تحقيق التميز في
التعليم .وكذلك تطوير أشــكال الشراكة،
ومدى مالءمة اإلجراءات واآلليات ذات

-تنفيذ استراتيجية إقليمية متكاملة ،مع نهج يراعي

 -ثالث دول (غامبيا وغينيا بيساو والسينغال)

النوع االجتماعي.
تشجيع إدخال الطاقة المتجددة في األوساط القرويةمن خالل مشروع مشترك بين غامبيا وغينيا بيساو.
التشجيع على وضع منهج حول الطاقة المتجددةمدعوم بمشروع رائد في الجامعات الرئيسة.

الحضور :
 د .ســالك محفوظ نورية ،متحدثد .حســين نفاوي ،برفسور في الطاقة المتجددة،بجامعــة محمد الخامس .بالرباط

 3-2مايو  ،2019مقر اإليسيسكو.

• وصف األداة
هذا الدليــل المعدل والنهائي موجه للجامعات
اإلفريقيــة .ويهدف إلى تجميع كل المبادرات
لتمكيــن هذه الجامعات من االبتكار آخذة بعين
االعتبــار قيم وأخالقيات المفهوم العالمي
للحــال في جميع مجاالت التطبيق.

والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان اإلســامية.

الدول األعضاء لإليسيســكو البالغ عددها 54

األثــر الميداني والنتائج والمخرجات

الميزانية:

تتكون اآللية من عشــرة معايير رئيسة ،ويتكون

  10،000دوالر أمريكيالشــركاء :اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

عدد الدول المشــاركة  7 :دول
األهداف :
•نظمت اإليسيســكو االجتماع الثاني لفريق
عمل مشــروع  ،PIRENفي إطار خطة عملها
لســنة  ،2019كما دعت مجموعة من الخبراء،
الذين يمثلون عددا من الدول اإلســامية ،إلى
مراجعة توصيات فريق العمل الســابقة ووضع
اللمسات األخيرة عليها.
األثر الميداني والنتائج :
إعداد نموذج مالي قائم على مســاهمات الدولاألعضاء ،ضمانا الستدامة .PIREN
إنشــاء أمانة  PIRENفي اإليسيسكو والتعاقدمــع موظفين ألجل ذلك في أقرب وقت ممكن،
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• المبادئ الرئيسة

الصلة بالمعايير الدولية الســتراتيجية العلوم

أداء رئيس خاص به .وقد ُق ِّســم الدليل إلى ثالثة

الميزانيــة  10.000 :دوالر أمريكي

إطالق مشروع الشبكة اإلسالمية
للبحث والتعليم (،)PIREN

• القضايا الرئيسة

النطاق الجغرافي

كل معيار من عدة نماذج وكل نموذج له مؤشــر

التوصيات.

األثــر الميداني ،النتائج والمخرجات :

إعداد دليل آلية قياس مؤشرات
األداء الرئيسة وترجمته إلى ثالث لغات وطباعته.
الجامعة اإلســامية العالمية في ماليزيا.

-تشكيل فريق عمل مسؤول عن متابعة تنفيذ هذه

النطاق الجغرافي :

الطاقة المتجددة في غرب إفريقيا.

واستخدامه ،وهي:

الطاقة الشمسية.

االحتياجات الطاقية للســكان المحليين بشكل مستدام.

واإلدارة ،لتقوية مشاركتهن الفعالة في تطوير

البلدان المشاركة:

-تشجيع المستثمرين على إعادة توجيه األولويات نحو

عدد المســتفيدين  16 :مستفيداً

-تعزيز بناء قدرات النساء في ميادين التخطيط

أجزاء لتسهيل فهمه

والنوع االجتماعي.

إذ ســيتولون مهمة إعداد البرامج واألنشطة
العمليــة انطالقا من خطط العمل المقترحة
والعمــل على دخول  PIRENحيز النفاذ في
أقرب اآلجال.
تقديم خدمات ســحابية من قبل شبكة التعليموالبحوث الباكستانية ()PERN-Pakistan
الســتضافة موقع  PIRENاإللكتروني ومنصة
المعرفة خالل السنوات األولى.
المستفيدون  20 :مشاركاً
النطــاق الجغرافي  7 :دول (مصر واألردن
والمغرب ونيجيريا وعمان وباكســتان والسينغال)
الموازنة  10000 :دوالر أمريكي
اإلنجـــازات القطــاعيـة
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بناء خزان مياه في أنوزيغرين،
منطقة ميناكا ،جمهورية مالي
عدد الدول المشــاركة  :دولة واحدة

النطــاق الجغرافي  :منطقة ميكانا

األهداف  :تحســين الظروف المعيشية للسكان.

الموازنة  10000 :دوالر أمريكي

األثر الميداني والنتائج :

الشــركاء  :اللجنة الوطنية المالية لليونسكو

تســهيل عملية الحصول على الماء الصالح

واإليسيسكو.

للشــرب في المنطقة ،حيث يعاني أكثر من60
في المائة من الســكان من ندرة المياه.

اجتماع اإليسيسكو االفتراضي حول
األمن المائي من أجل السالم والتنمية في العالم اإلسالمي
 27يوليو 2020

الحضــور  :د .ديالوكاديــا مايغا ،أمين عام اللجنة
الوطنية في مالي.

المســتفيدون  :سكان أنوزيغرين

دعم منتدى البيئة الساحلية العاشر حول
التنوع البيولوجي في السواحل العربية،
 5-1أكتوبر  ،2019شرم الشيخ (مصر)

الدول المشاركة :

اإلســامي ،قدموا من خاللها وضعية

شــهد االجتماع مشاركة أكثر من  60دولة

المياه في العالم اإلســامي وسبل التعاون

خاصة من العالم اإلســامي والعالم كافة.

فــي هذا المجال ،والفرص التمويلية

األهداف :
• التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه
المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار
العام المقبل ،وضمان مشاركة واسعة
ونشطة لمؤسسات ومنظمات دول العالم
اإلسالمي في أعماله ،وذلك من خالل إعالم
المشاركين بالمراحل المختلفة والتدابير

عدد الدول المشاركة
دولتان
األهداف:
• كان المنتدى فرصة لمناقشــة مجموعة من
المواضيــع من بينها :توصيات مؤتمر األمم
المتحــدة للتنوع البيولوجي ( 29-13نوفمبر
2018شــرم الشيخ ،مصر) حول « االستثمارفي التنوع البيولوجي من أجل الشــعوب
والكوكب».
األثر الميداني والنتائج :
أهميــة تعزيز التعاون العربي في مجال حمايةالســواحل العربية والحفاظ على تنوعها.
دعوة وزارات التربية والتعليم في الدول العربيةإلى إدماج مفاهيم التنوع البيولوجي والبيئة
الساحلية في البرامج التعليمية للشباب.
تنظيــم دورات تدريبية لتنمية الوعيبالمحافظــة على البيئة البرية.
-إنشاء شــبكة من اإلعالميين الشباب المهتمين

ربط الحفاظ علــى البيئة النظيفة بالمبادئالدينية والقيم اإلنســانية من خالل الحمالت
والبرامج التوعوية.
دعــوة جامعة الدول العربية إلى اعتمادمشــروع إنشاء المساحات الخضراء في بلدان
الجنوب العربية.
ضــرورة الحفاظ على التوازن البيولوجي والحدمن االســتغالل المفرط للموارد الطبيعية.
المستفيدون  21 :شابا وشابة إضافة إلى 81
خبيرا رفيع المستوى
النطــاق الجغرافي  :مصر ولبنان

المتخذة إلعداد المنتدى والخطوات
القادمة.
األثر الميداني والنتائج :
اســتفاد من االجتماع عدد كبير من ممثليالدول األعضاء باإليسيســكو ومنظمات
وجمعيات دولية،
شــهد االجتماع االفتراضي حضورا دوليارفيع المســتوى ،حيث أدار جلساته السيد
كابيني كومارا ،رئيس وزراء غينيا الســابق،
وشــارك فيه السيد سيريغني مباي تيام،
وزيــر المياه والصرف الصحي بجمهورية
الســنغال ،والسيد لوييك فوشون ،رئيس

الموازنة  10000 :دوالر أمريكي

مجلــس المياه العالمي ،ومجموعة من

الشــركاء :االتحاد العربي للشباب والبيئة

أبــرز الخبراء العالميين في مجال المياه،

الحضور  :د .ممدوح رشــوان ،أمين عام اإلتحاد
العربي للشباب والبيئة

والمؤسســات والمنظمات الدولية المعنية
بهذا المجال.
عــرف االجتماع مداخالت لعدد من أهمالخبــراء الدوليين في مجال المياه بالعالم

المتاحة للمشــاريع في قطاع المياه.
شــهد االجتماع توقيع اتفاقية بين منظمةالعالم اإلســامي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيســكو) ووزارة المياه والتطهير
بجمهورية الســنغال للتعاون في
تنظيم المنتدى العالمي التاســع للمياه
(داكار.)2021
 أكد المشــاركون فــي االجتماع ضرورةالعمــل المشــترك لتحقيــق األمن المائي،
الذي هو أســاس التنمية المســتدامة
فــي دول العالم اإلســامي وفي العالم
بشكل عام.
طالب المشــاركون بالعمل من اآلن علىوضــع خارطة طريق لما بعد انعقاد
المنتدى العالمي التاســع للمياه (داكار
 )2021لتحقيــق هذا الهدف الحيوي.
شــهد االجتماع حضوراً دولياً رفيعالمســتوى ،حيث أدار جلساته السيد
كابيني كومارا ،رئيس وزراء غينيا ســابقاً ،
وشــارك فيه السيد سيرنيغي مباي تيام،
وزيــر المياه والصرف الصحي بجمهورية
الســينغال ،والسيد لوبيك فوشون ،رئيس
مجلــس المياه العالمي ومجموعة من
أبــرز الخبراء العالميين في مجال المياه،
والمؤسســات والمنظمات الدولية المعنية
بهذا المجال.

بالبيئة المائية والبرية.
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سلسلة المحاضرات عن بعد حول
« التعامل مع األزمات والكوارث
 21-20أبريل 2020
الدول المشاركة :
 23دولة من العالم العربي واإلســامي.
األهداف :
• تهدف سلســلة المحاضرات عن بعد إلى تعزيز
المعرفــة بكيفية التعامل مع األزمات والكوارث
والوقــوف على الجانب اإلداري واإلعالمي والتقني
فــي إدارتها مع التركيز على أزمة كورونا
األثر الميداني والنتائج :

ً
مشاركا من
اســتفاد من سلسلة المحاضرات 1481

التأكيــد على ضرورة االعتماد على طرق مبتكرةفــي مواجهة األزمات والكوارث ،تأخذ بعين االعتبار
جميــع الجوانب اإلدارية التقنية واإلعالمية.
االعتماد على التعاون الدولي والدبلوماســيةفعالة في مواجهة األزمات
العامــة باعتبارها أداة ّ
والكوارث في العالم العربي واإلســامي.
تطوير القدرة على االســتجابة السريعة فيمواجهــة األزمات والكوارث باالعتماد على
التقنيــات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
-إدراج إدارة األزمــات والكوارث فــي المناهج

المتخصصيــن في إدارة األزمات والكوارث من 23

التعليميــة إلعداد الكــوادر المتخصصــة ،والتوعية

دولة من الخبــراء والباحثين واألكاديميين من العالم

مــن خالل تنظيــم المنتديــات والمحاضرات في

عددا من الموضوعات حول
اإلســامي ،وتداولوا
ً

هذا المجال.

كيفيــة التعامل مع األزمات والكوارث أخذا بعين
االعتبار جميــع الجوانب اإلدارية والتقنية كما قاموا
بتبــادل التجارب الناجحة في بعض الدول.
وخرجت سلســلة محاضرات التعامل مع األزمات
والكــوارث بعدة توصيات ،أكدت ضرورة :
-تعزيز قدرات البلــدان فيما يتعلق بتطوير البنية

دعم البحث العلمــي واالبتكار المتعلق بمجابهةاألزمات والكوارث.
تعزيز دور اإلعالم واالســتراتيجيات اإلعالمية فيمختلف مراحل مجابهة األزمة.
ولقد افتتح سلســلة المحاضرات الدكتور عبدالمجيد بــن عبد هللا البنيان ،رئيس جامعه نايف

التحتيــة والقدرات في مجال الصحة ،وحثها على

العربيه للعلــوم األمنيه وقدم َّثلة من المختصين

اتباع األنظمة الصحيةالدولية واالســتفادة من

من العالم اإلســامي محاضرات حول الموضوع.

التجارب السابقة.
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دعم مشروع إنتاج األقنعة الواقية
من فيروس كورونا المستجد ،ومستلزمات
أجهزة التنفس االصطناعي

تنظيم ندوة علمية عن بعد حول « التقنيات المتقدمة
والبحث العلمي للتعامل مع األزمات و الكوارث»،
 11مايو 2020

الدول المشاركة :
المملكة المغربية
األهداف :

•دعــم المبادرات التكنولوجية في الدول األعضاء

الدول المشاركة :

التجــارب والمبادرات الناجحة في تطوير البحث

 31دولة هي المملكة األردنية الهاشــمية،

والتكنولوجيــا أثناء األزمات والكوارث .وقد قدم

اإلمــارات العربية المتحــدة ،مملكة البحرين،

خبراء من كل من المملكة العربية الســعودية

الجمهوريــة التونســية ،الجمهورية الجزائرية

والمملكــة المغربية وماليزيا محاضرات حول أهم

الديمقراطية الشــعبية ،جمهوريــة القمر المتحدة،

التكنولوجيــات المعتمدة أثناء األزمات والكوارث

المملكــة العربية الســعودية ،جمهورية العراق،

كما تقاســموا تجارب بلدانهم في مواجهة

ســلطنة عمان ،دولة فلســطين ،دولة قطر،

فيروس كورونا فيمــا يتعلق باالبتكار التكنولوجي

دولــة الكويت ،الجمهوريــة اللبنانية ،دولة ليبيا،

والبحث العلمي.

المملكــة المغربيــة ،جمهورية مصر العربية،

وتوصل المشــاركون في الندوة العلمية حول

الجمهوريــة اإلســامية الموريتانية ،الجمهورية
اليمنية ،بريطانيا ،كازاخســتان ،نيجيريا ،فرنســا،

المتقدمة والبحث العلمي للتعامل
التقنيــات
ّ

مــع األزمات والكوارث ،إلى عدة توصيات ،هي:

اســتفاد من هذا المشروع العديد من المناطق

بوركينا فاســو ،الكاميرون ،كنــدا ،الهند ،إيطاليا،

-ضرورة إيــاء األهمية الالزمة للبحث العلمي في

بالمملكــة المغربية كما هو مبين في الخريطة

ماليزيــا ،الفلبين ،أمريكا.
األهداف :

•رفع مســتوى الوعي بين المجتمع العلمي،
والفنيين ،وصناع القرار ،والمســتخدمين

النهائيين ،بأهميــة التقنيات الحديثة والفائقة
التي تســتخدم أثناء األزمات والكوارث.

•مساعدة الدول األعضاء في تطبيق التقنيات

المبتكرة وتعزيز البحث العلمي والتعاون بينها.

•تســليط الضوء على أفضل الممارسات والتقنيات
المبتكــرة لمكافحة كوفيد 19

• التعريف بأهم التجارب في اســتخدام تقنيات

متقدمــة لمكافحة األوبئة ،والكوارث ،واألزمات.

األثر الميداني والنتائج :
اســتفاد من هذه الندوة العلمية أكثر من 670
مشــاركا وتخلل الندوة جلستان خصصت األولى
للبحث العلمــي وتطوير التكنولوجيا في مكافحة
ومواجهــة األزمات والكوارث والثانية حول
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من أجل مواكبة انتشــار الوباء ونقل هذه التقنيات

المبتكرة

•المســاهمة في مجهودات الدول األعضاء في

مواجهــة فيروس كورونا من خالل إنتاج األقنعة

الواقية ومســتلزمات أجهزة التنفس االصطناعي؛

•التوســع في إنتاج المواد والمعدات الضرورية
لمكافحة كوفيد  19بدول العالم اإلســامي،

وخصوصا بالقــارة اإلفريقية ،ونقل التكنولوجيا
واالبتكارات في هذا المجال.
األثر الميداني والنتائج :

مجــال مكافحة األزمات والكوارث والوقاية منها

التالية و قــد تم صناعة األقنعة الواقية لفائدة

في عالمنا العربي واإلسالمي.

الكوادر الطبية في مستشــفيات منطقة الرباط

-تعزيز التعــاون العلمي والبحثي بين الجامعات

وخاصة المستشــفى العسكري ومستشفى األطفال

ومراكز البحوث في العالم العربي واإلســامي

بالرباط ومستشــفى ابن سينا ومستشفى السعدية

فيما يتعلق بمجال األزمات والكوارث واالســتفادة

التخصصي و المنطقة الشــرقية.

من التجارب الناجحة.
إطالق شــبكة من الخبراء والباحثين في المجال،ومنصــة رقمية للتعرف على أبرز المبادرات
واالبتكارات العلمية في مجال االســتجابة للحد
من األزمات والكوارث.
تعزيز الشــراكة بين القطاع الخاص والجامعاتومراكــز البحوث من أجل تطوير المبادرات
واالبتــكارات ووضعها في خدمة المجتمع
وللوصــول إلى تطبيقها على أرض الواقع.
وترأس الجلســة أ .د .سلمان بن علي بن وهف،عميد كليه علوم الحاســب والمعلومات بجامعة

زيارة معالي المدير العام

الميزانيــة  329 000 :درهم مغربي
الشركاء - :
-الجامعة الدولية للرباط

المعدات التكنولوجية

المــنــتــجــــات

حضر حفل إطالق المشــروع الدكتور نور الدين
المؤدب ،رئيس الجامعة الدولية للرباط ،والســيد
محمد الخلفاوي ،الكاتــب العام لقطاع التعليم العالي
والبحث العلمــي بوزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالــي والبحث العلمي بالمملكة
المغربية.

الملك ســعود وقدم المحاضرات مجموعة من
الخبــراء الدوليين في هذا المجال.
اإلنجـــازات القطــاعيـة
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دعم إنتاج جهاز جديد بتقنية االستشعار

الحركي بأوغندا لتعزيز النظافة اآلمنة

إنشاء معامل اإليسيسكو
لتصنيع المطهرات بالعالم اإلسالمي
(مالي ،غامبيا ،السنغال ،غينيا كوناكري و أوغندا و كازاخستان )
مارس  -يوليو 2020

الدول المشاركة :
المملكة المغربية
األهداف :
•االرتقــاء بجودة التعليم العالي في دول العالم

الدول المشاركة :

اإلســامي ،ودعم االبتكار في التكنولوجيات

مالي ،غامبيا ،الســنغال ،غينيا كوناكري وأوغندا

الفائقة ،ونقــل التكنولوجيا للبلدان المحتاجة،
وتعزيــز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث في

وكازاخستان

الدول المختلفة.

األهداف :
•تدريب القــوى العاملة في المناطق الحضرية

اسم النشاط :

والريفيــة على إنتاج معقمات األيدي القائمة

دعم إنتاج جهاز جديد بتقنية االستشــعار الحركي

علــى الكحول والصابون وما إلى ذلك؛

بأوغنــدا لتعزيز النظافة اآلمنة

•إنشــاء وحدات تصنيع صغيرة لهذه المنتجات في

الدول المشاركة  :أوغندا

مناطق مختلفة؛

األهداف :

• إنتــاج أكبر قدر ممكن من هذه المنتجات؛

•دعــم المبادرات التكنولوجية في الدول األعضاء

•التوزيع الشــامل لهذه المنتجات على المجتمع

من أجل مواجهة انتشــار الوباء

المحلي.

•إنتاج عــدد كبير من وحدات الجهاز بفضل تمويل

األثر الميداني والنتائج :

اإليسيسكو،

تدريب ما يفوق  150مســتفيداً وإنتاج ما يعادل

•توزيعها مجانا على الجامعات والمستشــفيات

 15000لتر من المطهرات الكحولية وإنشــاء

والمــدارس وغيرها من أماكن التجمع العامة.

العديد من الوحدات بكل بلد مســتفيد.

األثــر الميداني والنتائج :

الميزانية :

إنتاج  30جهــازاً مبتكراً لتعزيز النظافة اآلمنة.

 75 000دوالر أمريكي

الميزانيــة  20 000 :دوالر أمريكي

الشركاء :

الشركاء :

اللجان الوطنية بكافة الدول المســتفيدة وجامعة

-الجامعة اإلســامية بأوغندا و اللجنة الوطنية

الفارابي بكازاخســتان وجامعة غمبيا بجمهورية

بأوغندا.

غامبيا
وأعطى إشــارة انطالق هذا المشروع الدكتور

وأعطى إشــارة انطالق هذا المشروع سعادة

مهامــدو فامنطا بجمهورية مالي وممادو تاال،

الســيد إليودا تومويزنغي وزير العلوم واالبتكارات

وزير التعليم بالسنغال.

التكنولوجيــة في جمهورية أوغندا.

حفل افتتاح مشــروع الموزع التلقائي دون
استخدام اليدين ومعقـــم اليدين الفــوري

ورشــة تدريبية في صناعة المطهرات الكحولية

يوم 2020/09/18
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تنظيم ورش عمل وطنية حول
إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير

القدس ،دولة فلسطين ،من  04إلى  11سبتمبر 2019

الدول المشــاركة  :دولة فلسطين
األهداف :
•تعزيــز الوعي البيئي لمختلف الفئات
ســواء على مستوى مجالس الخدمات
ومجالــس النفايات الصلبة والطلبة في
الجامعــات والمدارس ومختلف فئات
المجتمــع وتمكينهم من مفاهيم
المواطنة البيئية،
•تشــجيع المشاركة الفاعلة في حل
قضيــة النفايات الصلبة حال خالقا ومثمرا
ومستداما،
•تحقيق معاني التنمية واالســتدامة في
بيئة آمنة ومصادر مصونة.
األثر الميداني والنتائج :
قام مختصون وخبراء في هذا الشــأن من

دعم المؤتمر الخامس للمركز

الدولي للدراسات واألبحاث االستراتيجية
في الحكامة المجالية والتنمية
المستدامة بالواحات .والمناطق الجبلية

ســلطة جودة البيئة بتنفيذ  4ورشات
بمحافظــات الخليل ،وجنين ،ونابلس
وطولكرم بحضور ما يقارب  100شــخص في
كل ورشــة وفي كل موقع وذلك بواقع يوم
تدريبي واحد لكل ورشة.
وقد مكنت هذه الورشــات من
تعميق معرفة األطر الفلســطينيةبالقضايا البيئية،
 تنــاول موضوع إدارة النفايات الصلبة منجميع الجوانب،
التعريف بأبــرز التقنيات الحديثة لمعالجةالنفايات،
التعريــف بأهم القوانين واالتفاقيات فيمجال حماية البيئة.
الميزانيــة  7000 :دوالر أمريكي

أســهمت اإليسيسكو في إطار الشراكة والدعم
المــادي والمعنوي مع المركز الدولي
للدراســات واألبحاث االستراتيجية في الحكامة
المجالية والتنمية المســتدامة بالواحات
والمناطــق الجبلية  ERSG-DDOMفي تنظيم
الدورة الخامســة لمؤتمره الدولي الذي انعقد
بتعاون مــع الكلية متعددة االختصاصات وغيرها
من الشــركاء الوطنيين والدوليين ،حول موضوع:
«الكنوز البشــرية الحية والتدبير المستدام
للبيئة والموارد الثقافية والســياحية» ،وذلك
بمدينــة ورزازات بالمملكة المغربية أيام 17-
 16-15يونيــو  .2019وقد حضر المؤتمر أكثر من
 200من المشــاركين من مختلف الدول العربية
واإلفريقيــة واألوروبية .وقد تم ترتيب االفتتاح
بحضور وزير الثقافة واالتصال ،ووزير الســياحة
وكتــاب الدولة في مختلف القطاعات ذات الصلة.

وقامــت طواقــم من اإلدارة العامة للتوعية والتعليــم البيئي ومن اإلدارة العامة لحماية البيئة
وســلطة جودة البيئة ،بالتعاون مع المحافظات بتدريب المشــاركين في هذه األوراش.

122

اإلنجـــازات القطــاعيـة

123

تقـــريــــــر اإلنـجــــــازات

مايو  - 2019سبتمبر 2020

المشاركة في أعمال التحكيم للدورة السابعة عشرة

لبرنامج «الصحفيون الشباب من أجل البيئة» بالمغرب
المشاركة في افتتاح مركز الحسن الثاني الدولي

للتكوين في مجال البيئة تحت الرئاسة الفعلية
لصاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء ،رئيسة
مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

شــاركة اإليسيسكو في أعمال التحكيم في الدورة

كافة المؤسســات التعليمية بالمملكة .وقد اختارت

السابعة عشــرة لبرنامج «الصحفيون الشباب من

الجمعيــة الدولية فائزين اثنين من المغرب ،األول عن

أجــل البيئة» ()Young Reporters for Environment

مقال بعنوان « األســطح الخضراء ،مستقبل الزراعة

في إطار الشــراكة مع مؤسسة محمد السادس

فــي مدينــة الدار البيضاء» والثاني عن صورة عن دور

لحماية البيئة والمؤسســة الدولية للتربية البيئية

النســاء في حماية غابات األركان .وقد أسفر االجتماع

( )FEEالتي يوجد مقرها في الدنمارك وتشــرف على

التنســيقي في  18أكتوبر  2019عن اختيار موضوع «

التباري على المســتوى الدولي .وقد أسفر التنافس

الســلوكيات البيئية الجيدة ألجل بيئة دون نفايات

عن اختيار  6تغطيات صحفية من بين  313مشــاركة

بالســتيكية» للدورة الالحقة لهذه المباراة الشبابية.

و  6صور فوتوغرافية من أصل  980مشــاركة من
شاركت اإليسيســكو في افتتاح مركز الحسن الثاني

والقاعــات الخضراء المتواجدة بالطابق األرضي .كما

الدولــي للتكوين في مجال البيئة ،الذي تم تحت

تمت زيارة المرافــق البيئية المتواجدة بالواجهة

الرئاســة الفعلية لصاحبة السمو الملكي األميرة

الخارجية للمركــز ،ومتابعة عرض حول تصميم الحديقة

لال حســناء ،رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية
البيئــة ،وذلك يوم  18يونيو  2019بمنطقة بوقنادل
على طريق الربــاط القنيطرة ،بحضور مجموعة من
الوزراء ،والســفراء ،وممثلي المنظمات الدولية،
والمنتخبيــن ،وممثلي االتحاد العام لمقاوالت المغرب
وأعضاء المجلس اإلداري للمؤسســة .وقد تابع
المشــاركون الشروحات التي قدمت لسمو األميرة،

البيداغوجيــة للمركز وعرضين آخرين حول محطة
الطاقة الشمســية ،ومحطة معالجة مياه الصرف
الصحي ،وحوض تجميع مياه األمطار والتســميد،
وحديقة الزراعة المستديمة.
ويســعى المركز الدولي الحســن الثاني للتكوين في
مجــال البيئــة إلى أن يضطلع بدور القاطرة في مجال

بعد إزاحة الســتار عن اللوحة التذكارية للمركز ،حول

التحســيس والتربية على البيئة لفائدة جميع الفئات

أنشــطة المركز ،حيث تمت زيارة فضاء االستقبال وبهو

التي يســتهدفها ،والتي تشمل األطفال والمجتمع

المركز وقاعــة التكوين والتعلم والقاعة الكبرى،

المدنــي والمقاوالت واإلدارات والجماعات الترابية.

عقد اجتماعات تنسيقية بوزارة البيئة
حول إنشاء مشروع األكاديمية اإلسالمية
للبيئة والتنمية المستدامة
عقدت اإليسيســكو عدة اجتماعات تنسيقية حول

بنيحيى الكاتب العام للوزارة والســيد محمد فيرادي

إنشاء مشــروع األكاديمية اإلسالمية للبيئة والتنمية

مدير التعاون الدولي.

المســتدامة بالرباط ،وإعداد تقرير الحكومة المغربية
عن التقدم المحرز في إنشــائها لتقديمه للمؤتمر
الثامن لوزراء البيئة الذي انعقد بمقر اإليسيســكو
فــي أكتوبر  .2019وقد تواصلت االجتماعات أيضاً بعد
المؤتمر مــع جهات االختصاص في المملكة وعلى
رأســها الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الخارجية،
وأكاديمية الحســن الثاني للعلوم ومكاتب الدراسات،
غيرها للتقدم في المشــروع الذي رصدت له موازنة
أولية لســنة  2020للدراسات المعمارية وانطالق بناء
مقر األكاديمية بشــارع النصر بالرباط .وتجري اآلن ،عن
بناء
بعد ،دراسة مشــتركة لمسودة النظام التأسيسي ً

على الصيغ المقترحة من مكتب الدراســات ومالحظات
اإليسيســكو خاصة ما يتعلق بدور المنظمة وسبل
إشــراك الدول األعضاء أو مؤسساتها في المشروع،
وذلك في أفق إعداد تقرير للدورة التاســعة للمؤتمر
اإلســامي لوزراء البيئة ،الذي سينعقد في جدة سنة
 .2021ويحضر عادة هذه االجتماعات الســيد محمد
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وترجع الصلة بين اإليسيســكو ومشروع األكاديمية
اإلســامية للبيئة والتنمية المستدامة إلى كونها
تأسســت في إطار المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة
الذي تعقده اإليسيســكو كل عامين ،ومن الرسالة
الملكيــة الموجهة للمؤتمر ،والتي جعلت من
األكاديمية فكرة لمشــروع يحظى بدعم المؤتمر من
ويعزز عملها الذي سيتجاوز نطاقه
خالل اإليسيســكوُ ،
العالم اإلســامي .وتعتبر « األكاديمية اإلسالمية

للبيئة والتنمية المســتدامة مؤسسة ذات طابع دولي
تهدف إلــى إنتاج المعرفة العلمية وإذكاء الوعي
بالتحديات البيئية والتنموية الحالية والمســتقبلية،
وســبل التعامل معها ،وتشجيع العمل في مجاالت
الحوكمة والعلــوم والتكنولوجيا وتقوية الكفاءات،
كما تســعى إلى تحقيق الريادة المطلوبة في مجال
التنمية المســتدامة داخل مجتمعات العالم اإلسالمي
وخارجها ،والحرص على مناهج العمل المســتوحاة من
المنظور اإلســامي الستخدام موارد األرض».

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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إعداد التقرير األكاديمي وتقرير التحكيم
للجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية
لإلدارة البيئية في العالم اإلسالمي

قامت اإليسيســكو بإعداد التقرير األكاديمي

إدارياً  ،إضافة إلى محاوالت أخرى للمشــاركة بالبريد

وتقريــر التحكيم لجائزة المملكة العربية

اإللكتروني المباشر.

الســعودية لإلدارة البيئية في العالم اإلسالمي،
التي تم تســليمها في افتتاح المؤتمر اإلسالمي
لــوزراء البيئة في أكتوبر  2019بالرباط .وجاء
بناء على توصيــات اللجنة العليا للجائزة في
ذلــك ً

اجتماعهــا األول بجدة بتاريخ  24ذي الحجة 1437
الموافق  26ســبتمبر  ،2016والذي صادقت فيه
علــى الئحة أعضاء لجنة التحكيم وعددهم 13
عضواً  ،وأعطــت االنطالقة للجائزة ،وعلى الصالحيات
الممنوحــة لمعالي رئيس الهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة بالمملكة العربية الســعودية،
رئيس اللجنــة العليا للجائزة ،ومعالي المدير العام
لإليسيســكو ،األمين العام للجائزة باعتماد نتائج
التحكيم فــي الجائزة ،وهكذا تمت المصادقة على

وعقدت اإليسيســكو اجتماعاً تنسيقياً بمقر
اإليسيســكو في  25يوليو  2019مع الهيئة العامة
لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية الســعودية
للمصادقة علــى التقرير األكاديمي وتقرير التحكيم
وذلك في إطار اإلعــداد الجتماع اللجنة العليا للجائزة
قبيــل المؤتمر الثامن لوزراء البيئة.
وأشــرفت اإليسيسكو على عقد االجتماع الثالث
للجنة العليا للجائزة في مقر اإليسيســكو ،يوم 30
ســبتمبر  ، 2019برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن
بن ســليمان الطريقي ،الرئيس العام للهيئة العامة
لألرصاد وحماية البيئــة ،رئيس اللجنة العليا لجائزة

نتائج هذه الدورة حيث فاز  17ترشــيحاً من  13دولة

المملكة العربية الســعودية إلدارة البيئية ،وبحضور

من العالم اإلسالمي.

معالي الدكتور ســالم بن محمد المالك ،المدير العام

وقد توصلت اإليسيســكو بمجموع  196ترشيحاً

لإليسيســكو ،األمين العام لجائزة المملكة العربية

على المنصــة اإللكترونية للجائزة ،وذلك من أكثر

الســعودية لإلدارة البيئية ،حيث تم االستماع إلى

من  40بلداً من بلدان العالم اإلســامي ومن خارجه،

عرض حول التقرير األكاديمي للجائزة وســير عملية

مسؤوال
وتجاوز عدد المشــاركين فيها  350باحثاً أو
ً

التحكيــم للجائزة ،ثم اعتماد قائمة الفائزين.

إعداد الوثائق والتقارير النهائية

المقررة في جدول أعمال المؤتمر
اإلسالمي لوزراء البيئة

قامت اإليسيسكو بإعداد
الوثائــق والتقاريــر النهائية

اإلسالمية للعمل البيئي

المقــررة في جدول أعمال

والتنمية المستدامة.

المؤتمر اإلســامي لوزراء
البيئــة (أكتوبــر  2019بالرباط)
وفــق مالحظات الدول
األعضــاء التي تــم التوصل بها
مــن خالل المكتــب التنفيذي
اإلســامي للبيئــة الذي انعقد
على مســتوى الوزراء وكبار
الخبــراء في مقر اإليسيســكو
خــال  ،2019ويتعلق األمر
بالوثائــق التالية:
تقرير حول أنشطةاإليسيســكو في مجال البيئة
والتنمية المستدامة بين
الدورة السابعة والثامنة
للمؤتمر.
استراتيجية تفعيل دورالعوامل الثقافة والدينية
فــي حماية البيئة وتحقيق
التنمية المستدامة في
العالم اإلسالمي.
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-مشروع إنشاء الشبكة

وثيقة توجيهية بشــأن تعزيزدور الشباب والمجتمع
المدني في حماية
البيئة وتحقيق التنمية
المستدامة.
تقرير اإليسيسكو حولالخطــة التنفيذية للحد من
مخاطر الكوارث الطبيعية
وإدارتها في الدول األعضاء.
تقريــر عن التقدم المحرز فيإنشاء «األكاديمية اإلسالمية
للبيئة والتنمية المستدامة»
بالرباط.
تقرير عن جائزة المملكةالعربية السعودية لإلدارة
البيئية في العالم اإلسالمي.
تقرير عن برنامج االحتفاء
بالعواصم اإلسالمية الصديقة
للبيئة .2021-2020
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عقد المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء البيئة
بمقر اإليسيسكو ،أكتوبر 2019

المشاركة في االجتماع الخامس لفريق العمل

الموضوعاتي لدى اليونسكو حول التغيرات المناخية
 25نوفمبر 2019

عقدت اإليسيســكو المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء

وقد تخلل جلســات المؤتمر االســتماع إلى الكلمات والتقارير

البيئة تحت الرعاية الســامية لصاحب الجاللة الملك

الوطنية التي قدمها عدد من رؤســاء وفود الدول األعضاء

محمد الســادس ،ودعم من حكومة خادم الحرمين

والمنظمــات المدعوة ،وأخــذ علماً بما تضمنته من جهود

الشــريفين ،الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود ،بمقر

ومبادرات ومشــاريع وبرامج في مختلف قضايا البيئة

المنظمة ،تحت شــعار «دور العوامل الثقافية والدينية

والتنمية المستدامة.

في حماية البيئة والتنمية المســتدامة» ،وذلك يومي

كمــا تم أيضــاً اعتماد إعالن الرباط حول «تعزيز العوامل

 4-3صفــر  1441الموافق  3-2أكتوبر  ،2019بحضور الوزراء
المعنيين في الدول األعضاء والوزراء ورؤســاء وممثلي
وفود المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية وســفراء الدول
المعتمدين لدى المملكة المغربية ،ومنســق بادرة األديان

اإلقليمــي في الرباط ،في مقر البنك األفريقي

لمنظمات دوليــة مختلفة( ،مثل منظمة األغذية

للتنميــة ( )ADBبالربــاط  ،في  25نوفمبر  ، 2019وذلك

والزراعة ،والمؤسســة األلمانية للتعاون الدولي (، )GIZ

لمناقشــة موضوع «تمويل مشاريع المساهمة

والوكالة الفرنســية للتنمية ( ،)AFDومؤسسات وطنية

المحددة وطنيا في المغرب».

ودوليــة) ،النقــاش عن طريق فيديو تفاعلي مع خبراء
البنك اإلفريقــي للتنمية بكل من أبيدجان وتونس.

الثقافية والدينيــة في حماية البيئة والتنمية
المســتدامة» ،وذلك من خالل تبني أفضل الممارسات
القائمة في العالم اإلســامي أو خارجه في مجال العمل مع
المؤسســات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق

تنظيم ورشة إقليمية حول «مكانة النظم اإليكولوجية

تكامال مع اســتراتيجية األمم المتحدة
التنمية المســتدامة،
ً

البحرية في البرامج الوطنية حول التغيرات المناخية»

ومن خارجه.

الدولية والجهويــة والوطنية ومع المنظمات األهلية على

جدة ،ديسمبر 2019

وقــد تميــز هذا المؤتمر عن ســابقيه بكونه المؤتمر األول

اختالف أديانهــا وثقافتها في مجتمعات الدول األعضاء

مــن أجل البيئة لدى برنامــج األمم المتحدة للبيئة ،وممثل
الفاتيكان ،وشــخصيات علمية مرموقة من العالم اإلسالمي

الــذي تنظمه اإليسيســكو تحت إجراء «مؤتمر دون ورق»،
كما تشـ ّـرف المؤتمر بالرســالة الملكية السامية التي
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تم تنظيم االجتماع من قبل مكتب اليونســكو

وبعد المداخــات المغربية ،تناول متحدثون ينتمون

وبرامجهــا التنفيذية فــي المجال ،ومع مختلف المنظمات

وخارجها ،وتشــجيع البحث العلمي في الموضوع ،وتأطير
الدعم المطلوب في حفظ البيئة والتنمية المســتدامة.

نظمت اإليسيســكو في إطار خطة عمل مديرية

واستفاد من هذه الورشة التكوينية مشاركون من

العلوم والتكنولوجيا لســنة  ،2019بتعاون مع

مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال واألردن

الهيئة اإلقليميــة لحماية البيئة في البحر األحمر

والمملكة العربية السعودية ،تم تأطيرهم من خبراء

وجههــا له صاحب الجاللة الملك محمد الســادس ،وبحضور

كمــا دعا المؤتمرون الجهــات المختصة في الدول األعضاء

صاحبة الســمو الملكي األميرة ســمية بنت الحسن،

ورئاســة المؤتمر ومنظمة العالم اإلســامي للتربية

رئيســة الجمعية الملكية بالمملكة األردنية الهاشــمية

والعلــوم والثقافة ـ إيسيســكو ـ إلــى متابعة تنفيذ هذه

نيابة عن والدها صاحب الســمو الملكي الحســن بن طالل،

االلتزامــات والتوجهات والتوصيات ،بالتعاون والتنســيق

كمــا تضمنت جلســته االفتتاحية حفــل توزيع الجوائز على

مــع الجهات ذات الصلة .وقد أعدت اإليسيســكو التقرير

الفائزيــن في جائزة المملكة العربية الســعودية لإلدارة

الختامي للمؤتمر وأرســلته إلــى كافة الدول األعضاء قبل

وذلك بمقر الهيئة بمدينة جدة أيام  19-17ديســمبر

البيئية في العالم اإلســامي.

نهاية .2019

 .2019وتــرأس افتتاح الدورة د .زياد أبو غرارة األمين

لكل بلد مشارك وتبادل الخبرة في مجال البيئة البحرية

العام للهيئة.

وقضايا التغيرات المناخية.

وخليج عدن – برســكا  -PERSGAوالبنك اإلسالمي
للتنمية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ورشــة
إقليمية حــول «مكانة النظم اإليكولوجية البحرية
في البرامــج الوطنية حول التغيرات المناخية»،

من هيئة البرسكا نفسها ،ومن برنامج األمم المتحدة
للبيئة بجانب خبراء من «مجموعة االستشراف
المناخي» بألمانيا ومن جامعة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنيات بالمملكة العربية السعودية .كما كانت هذه
الورشة فرصة لعرض تجربة اإليسيسكو وأنشطتها في
العمل البيئي المشترك بجانب عرض التجارب الوطنية
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المشاركة في أعمال الفريق

البيداغوجي لمركز الحسن الثاني
الدولي للتكوين في مجال البيئة

المتحدة للبيئة لمشروع «ميثاق
العالم اإلسالمي للبيئة والتنمية
المستدامة»

تأتي هذه المشاركة بعد

وقد كان هذا االجتماع مناســبة

يعد هذا المجهود المشترك

تربط الجامعات والمؤسسات

االجتماع األول للخبراء

لمديرة المركز الســيدة سميرة

جزءا من الخطة التنفيذية

الدينية والهيئات الرسمية

من أجل تشكيل اللجنة

بــن عبد هللا ،لتقديم المركز

«الستراتيجية تفعيل دور

البيداغوجية ،الذي عقد

في الدول األعضاء من خالل

ومشاريعه البيداغوجية

فــي  7ماي  2020عبر تقنية
الفيديو ،والذي جمع خبراء
من المغرب وخارجه ،وتحديداً
من اليونسكو ،واإليسيسكو،
والمؤتمر العالمي للتربية
البيئية ( ، )WEECوالجامعات،
ومديرية المناهج والبرامج
بوزارة التربية والتعليم،
وأكاديمية الحسن الثاني
للعلوم والتقنيات ،وسفير
مركز الشباب األفريقي

130

اإلطالق المشترك مع برنامج األمم

المستقبلية على جميع
المستويات وكذا الشركاء على
الصعيدين الوطني والدولي،
والعمل بالموازاة مع أنشطة
مؤسسة محمد السادس
لحماية البيئة.
وخلصت النقاشات بعد ذلك
إلى إمكانيات الشراكة وتبادل
الخبرات في المستقبل ،من
خالل عقد اجتماعات تنســيقية

العوامل الثقافية والدينية
فــي حماية البيئة وتحقيق
التنمية المســتدامة في العالم
اإلسالمي» ،التي اعتمدها
المؤتمر اإلسالمي الثامن
لــوزراء البيئة في أكتوبر .2019
وستسترشد أعمال الصياغة
بمحتويات وثيقة مكة ()2019
وإعالن الرباط بشأن تعزيز
األدوار الثقافية والدينية في
حمايــة البيئة وتحقيق التنمية
المستدامة ( )2019واإلعالن

للمنــاخ .وغيرهم من الباحثين

منتظمة كل سنة ،وتدارس

واألساتذة رفيعي المستوى

سبل التعاون مع مؤسسة

العالمي (.)2015

في مجال الطاقة ،وتلوث

محمد السادس في هذا

الهــواء  ،وإدارة المياه  ... ،إلخ.

المجال.

وتضم الشراكة األكاديمية

اإلسالمي بشأن تغير المناخ

علماء رفيعي المستوى

اللجان الوطنية لإليسيسكو.
كما ســيتم تقديم وثيقة هذا
الميثاق في الدورة الخامسة
لجمعية األمم المتحدة
للبيئــة  ،نيروبي  2021من أجل
الموافقة األخيرة في المؤتمر
التاســع  ICEMبجدة  ، 2021مع
مشاريع أخرى مثل األكاديمية
اإلسالمية للبيئة والتنمية
المستدامة ( )IAEDفي الرباط
مع الحكومة المغربية .هذا
اللقاء هو تنظيم مشترك
مــن قبل كل من الدكتور أياد
أبــو مغلي من برنامج األمم
المتحــدة للبيئة والدكتور

من تخصصات متعددة ،

عبد المجيد الطريباق من

وستنهج طريقة استشارية

اإليسيسكو.

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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قطاع الثقافة واالتصال

70

3173

ً
إنجازا

54

إجمالــي المســتفيدين

مجموع الــدول المســتفيدة

أ .د .محمــد زيــن العابدين
رئيــس قطاع الثقـــافة واالتصـــال

تمهيد
أساســية من لبنات التنمية

لتطويــر العمل الثقافي لصالح

الشاملة والمستدامة ،كما

الدول األعضاء ،على المرجعيات

تتعلــق باألمن الثقافي ،وبناء

والتزامات الدول األعضاء

مجتمــع المعرفة ،وتعزيز الحوار

بشأنها ،وعلى قرارات المؤتمر

والتعاون مع الثقافات األخرى،

العام والمجلس التنفيذي

هذه األهمية تسعى عبر

المرجعية في مجاالت العمل

رؤيتهــا الجديدة إلى ابتكار نماذج

الثقافي المنجزة حتى اآلن.

حديثة للحوكمة الثقافية،

وتتميز هذه الرؤية بانتهاج

واعتماد مقاربات ثقافية

مقاربة تنموية شــاملة ،تنأى

مناسبة لمعالجة انعكاسات

بقضايــا الثقافة عن المقاربات

األزمات الناتجة عن الهجرة

التقليدية التي ترى في الشــأن

الصراع والحروب والفقر ،وكذلك

باقي القطاعات األخرى ،بينما

األزمات الطارئة والصحية ،إذ

تالمس هذه الرؤية القضايا

واكبت المنظمة أزمة

ً
مقدمة عددا من
كوفيــد19 -
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المطروحة على الساحتين

ا لشبا ب

ونزوح الالجئين من مناطق

الثقافــي قطاعاً
منفصال عن
ً

55%

ً
وإدراكا من اإليسيسكو لحجم

تسترشد بوثائق اإليسيسكو

47%

والكراهية والعنف واإلرهاب.

المجتمــع المدني

والتصدي للفكر المتطرف

لإليسيسكو ،والمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة ،كما

20%

أصبحت لها أدوار جديدة

الثقافية اإلقليمية والدولية،

فــي الفتــرة مــا بيــن مايو  2019و ســبتمبر 2020

والمتخصصون
الخبــراء
ّ

أضحت الثقافة اليوم لبنة

وتعتمد رؤية اإليسيسكو

المســتفيدون مــن إنجــازات الثقافــة واالتصال

اإلقليمية والعالمية المؤثرة

البرامــج أثناء فترة الحجر الصحي

في المشــهد الثقافي ،انطالقاً

بهــدف تمكين الجماهير من

من التحوالت التي عرفتها

الوصول إلى المنتج الثقافي

الدول األعضاء بتفاعالتها

خالل األزمة الصحية.

المحلية والوطنية واإلقليمية
والدولية.
اإلنجـــازات القطــاعيـة
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عقد االجتماع الثامن
للجنة التراث في العالم اإلسالمي

عقد دورة تدريبية إقليمية حول دور المرشدين السياحيين
في تنمية السياحة الثقافية في العالم اإلسالمي

 19-18يونيو 2019

عمان األردن  18-16 -مايو 2019
عدد الدول المشــاركة  8 :دول .

فــي المجال وبخاصة في مجال التعريف
بالمــزارات الثقافية وبيان أهميتها بوصفها

األهداف :
•إبراز مكانة الســياحة الثقافية في التنمية

حافظة للهوية.

االجتماعيــة واالقتصادية في العالم

الفئات المستفيدة :

اإلسالمي.

 -خبراء متخصصون ومســؤولو السياسات

• التعريف باألدوار الثقافية للمرشــدين

الثقافية والســياحية في العالم العربي،

السياحيين.

وممثلو جمعيات اإلرشــاد السياحي فيها.

•االرتقــاء بثقافة الجماعات المحلية في
حمايــة الموروث الثقافي والفضاء البيئي.

الموازنــة  12.000 :دوالر أمريكي
النطاق الجغرافي :

النتائج والمخرجات :

المنطقة العربية

رصد تعميق الوعي بمكانة الســياحةالثقافية في النســيج االقتصادي

الشركاء :

واالجتماعــي في المنطقة العربية ،وتأهيل

 -اللجنــة الوطنية األردنية للتربية والثقافة

عدد من المرشــدين السياحيين الممارسين

والعلوم.

عقد االجتماع العاشر للجنة خبراء اإليسيسكو
اآلثاريين المكلفين بإعداد تقارير فنية حول االعتداءات
اإلسرائيلية على المسجد األقصى ومحيطه
 6يونيو 2019
عدد الدول المشاركة :
 فلســطين ،األردن ،مصر ،المغرب. وكالة بيت مال القدس الشــريف.األهداف :

•رصد االنتهاكات اإلســرائيلية التي تطال

مدينة القدس الشــريف والمسجد األقصى

إصــدار تقرير فني متخصص باالعتداءات،وإرفاقــه بمجموعة من التوصيات.
وضع تقارير حديثة رهن إشــارة الجهاتالفلسطينية المختصة.
الفئات المستفيدة :
-مدينة القدس الشــريف (مديرية أوقاف

المبــارك ،وخاصة الحفريات فيها ،وإعداد

القدس ،وهيئة المحافظة على المســجد

تقاريــر في الموضوع ،وتعميمها على الدول

األقصى).

األعضــاء والمنظمات الدولية المعنية.

النطاق الجغرافي :

النتائج والمخرجات :

 -المنطقة العربية

-تســجيل اهتمام الدول األعضاء بالتجاوزات

الموازنــة  8000 :دوالر أمريكي

عدد الدول المشــاركة  9 :دول .

اعتماد التقرير الفني للجنة خبراء اإليسيســكواآلثارييــن المكلفين بإعداد تقارير فنية حول

األهداف :

• حماية التراث في العالم اإلسالمي وتسجيل

مواقع جديدة للمحافظة عليها على قائمة

االعتداءات اإلســرائيلية على المسجد األقصى
ومحيطه.
الموازنــة  10.000 :دوالر أمريكي

التراث في العالم اإلسالمي
المستفيدون :

الفئات المستفيدة :

 -العلماء ،المهندسون ،العالمات ،أفراد آخرون

 -الدول األعضاء

من األوساط األكاديمية والصناعية.
النتائج والمخرجات :

النطاق الجغرافي :
 -جميع الدول األعضاء

 تسجيل  23موقعاً جديداً على قائمة التراثفي العالم اإلسالمي
 -اعتماد شــعار للتراث في العالم اإلسالمي

عقد ورشة عمل وطنية حول تنمية المعارف التقليدية
والحرف اليدوية وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة
بغداد -العراق 26-24 ،يونيو 2019
الدول المشاركة  :العراق .
األهداف :
• دراســة واقع الحرف التقليدية والصناعات
اليدوية في العراق
• دراســة سبل تطوير هذه الحرف والنهوض بها
•البحث في ســبل توظيف الحرف اليدوية في
التنمية المســتدامة في العراق
النتائج والمخرجات :
تأهيل عدد مــن الحرفيين والصناع التقليديينوتطوير مهاراتهم.

االرتقاء بقــدرات الصناع التقليديين وحمايةعدد مــن الحرف التقليدية المهددة باالندثار.
الفئات المستفيدة وعددها :
 ثالثون حرفيــاً وصانعاً تقليدياً من مدينة بغداد.الموازنــة  5.000 :دوالر أمريكي
النطاق الجغرافي :
 العراقالشركاء :
 اللجنة الوطنيــة العراقية للتربية والثقافةوالعلوم.

واالنتهاكات اإلســرائيلية وتعزيز صمود
المقدســيين المدافعين عن المدينة
المقدسة.
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دعم عقد اللقاء العربي حول تنمية وتطوير قدرات
المسؤولين عن أنشطة وبرامج تنمية المجتمع
القاهرة  -مصر  6-2 -يوليو 2019
عدد الدول المشــاركة  18 :دولة.

دعم األيام التشاورية حول الصناعات التقليدية
في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

إعداد دليل للقيادات الشــبابية حول التنميةالمجتمعية.

األهداف :

•االرتقاء بقدرات مســؤولي البرامج التنموية
الشــبابية في العالم العربي.

•تأهيل عدد من ممثلي القيادات الشــبابية

والكشــفية وتوعيتهم بسبل صياغة البرامج

التنموية المجتمعية.

الفئات المستفيدة وعددها :
خمســون رائداً من رواد الحركة الكشفيةالعربيــة وممثلو عدد من الجمعيات التنموية.
الموازنــة  5.000 :دوالر أمريكي
الشركاء :

النتائج والمخرجات :
-تأهيل عدد من القيادات الشــبابية العربية

 -االتحاد العربي لرواد الكشــافة والمرشدات.

الدول المشاركة :

الفئات المستفيدة :

موريتانيا.

 -الصناع التقليديون والحرفيون في نواكشــوط.

األهداف :

النطاق الجغرافي :

•البحث في واقع الصناعات التقليدية والحرف

 -موريتانيا

اليدوية الموريتانية ودراسة أفضل السبل
للنهوض بها.

الشركاء :

النتائج والمخرجات :
-وضع خطة وطنيــة لتنمية الصناعات التقليدية

حول صياغة البرامج ورســم المشروعات

الموريتانية.

التنموية.

دعم المؤسسات الثقافية في القدس الشريف في إطار
االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام :2019

إنتــاج فيلــم وثائقي حــول الحرف اليدويــة والصناعات التقليدية في فلســطين والقدس الشــريف.

أغسطس  -سبتمبر 2019
الدول المشــاركة  :دولة فلسطين .
األهداف :
•تعزيز صمود المؤسسات الثقافية في
القدس الشريف ،من خالل التعريف بالتراث
الثقافي للمدينة المقدسة كالحرف اليدوية،
والمخطوطات النادرة وصونها ،وصون وحماية
التراث الوطني الفلسطيني المهدد بالتهويد
واإلقصاء.
النتائج والمخرجات :
التعريف بالحرف التقليدية والصناعات التقليديةفي القدس والعمل على حمايتها بوصفها
مظهراً من مظاهر الحق العربي التاريخي
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المقدسية.
الموازنة  30.000 :لألنشــطة الثالثة
الفئات المستفيدة :
القطاعــات والهيئات المتخصصة في مجالحمايــة التراث في الدول األعضاء.
الخبــراء والمتخصصون واألطر العاملة في مجالحمايــة التراث في الدول األعضاء.

البرلمان في موريتانيا..

 11-10سبتمبر 2019
الدول المشاركة  :فلسطين ،األردن.
األهداف :
•التعريف بالتراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر

التراث الوطني من قبل عدد من المؤسسات

-وزارة الثقافــة والصناعة التقليدية والعالقات مع

عقد ندوة إقليمية حول «التراث الثقافي والطبيعي
في مدينة القدس الشريف :الواقع والتحديات»

دعــم مشــروع حفــظ وترميــم المخطوطــات والوثائــق اإلســامية والمســيحية فــي القــدس.
عقــد ورشــة عمــل وطنيــة حــول التــراث الوطنــي الفلســطيني وحمايتــه (التــراث الثقافــي)

الموازنــة  5.000 :دوالر أمريكي

به مدينة القدس.
•دراسة واقع حال التراث الثقافي في المدينة
المقدسة وما يتعرض له من تدمير وتزوير.
•اقتراح السبل الممكنة للحفاظ على هذا التراث
وحمايته وصونه.
النتائج والمخرجات :
استنهاض الطاقات اإلسالمية والعربية لحمايةالتراث الثقافي الطبيعي في القدس.
-حث المقدسيين على التمسك بمظاهر التراث

العربي اإلسالمي وصونه.
وضع خطة عمل ميدانية لحماية التراث الثقافيالمهدد باالندثار والتهويد والسرقة.
الموازنة  10.000 :دوالر أمريكي
الفئات المستفيدة :
 خبراء آثاريون ومهتمون باحثون وممثلو عددمن الجمعيات المقدسية ،إسالمية ومسيحية.
النطاق الجغرافي :
 عمان ،األردنالشركاء :
 -المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

مؤسســات وجمعيات المجتمع المدني العاملةفــي مجال التراث الثقافي في الدول األعضاء.

في المدينة ،كما المخطوطات التاريخية،

النطاق الجغرافي :

والبدء في حماية وصون عدد من مظاهر

 رام هللا ،القدس2019 ،اإلنجـــازات القطــاعيـة
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عقد ورشة عمل وطنية حول
التنـوع الثقـافي وتدبيـر السـالم

عقد ورشة عمل شبه إقليمية حول تعزيز
الحوار والتماسك المجتمعي في إطار
العمل الثقافي اإلسالمي المشترك

بيساو 4 ،أكتوبر 2019

الكويت  17-15 -سبتمبر 2019

الدول المشــاركة  :دول مجلس التعاون الخليجي.

الدول المشاركة :

لهيئــات المجتمع المدني ودورها

األهداف :

غينيا بيساو.

في ترســيخ ثقافة السلم االجتماعي

•نشــر ثقافة الحوار والعيش المشــترك بين أبناء الشعوب العربية
•تعزيــز قيــم الحوار والحق في االختالف واحترام اآلخر ،في إطار
مرجعية العمل اإلســامي المشترك
النتائج والمخرجات :
تعزيز ثقافة العيش المشــترك ونشــر قيم الحوار والحق فياالختــاف بين مكونات المجتمع.
الفئات المستفيدة وعددها :
ممثلو الجمعيات التنموية ومســؤولو البرامج الشــبابية في دولمجلس التعاون الخليجي (30مشــاركاً ).
الموازنــة  12.000 :دوالر أمريكي
النطاق الجغرافي :
 الكويت،الشركاء :
 -اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والثقافة والعلوم.

األهداف :

•تعزيز ثقافة الســلم والتسامح
والمواطنــة لدى فئات المجتمع.

•إبراز القيم اإلسالمية ودورها

في تعزيز ثقافة الســام والتنوع
الثقافي.

•تعزيز التدبير التشــاركي للتنوع
الثقافي.
النتائج والمخرجات :
ترســيخ إيجابيات التنوع الثقافيفي غينيا بيســاو ،ودوره في تعزيز
الهوية الوطنية.
التوعية بأهمية التدبير التشــاركيللتنــوع الثقافي والتربية على قيم
المواطنة والسلم االجتماعي.
 -توفيــر مجموعة من التجارب الناجحة
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واحترام التنوع الثقافي.
الموازنة  8.000 :دوالر أمريكي
الفئات المستفيدة :
أكاديميون وخبراء وباحثون فيمجاالت الســلم والتنوع الثقافي.
 منظمــات غير حكومية وجمعياتثقافية.
ممثلون عن الوزارات المكلفةبقطاعات الثقافة والتربية والشــباب
واالتصال والمرأة.
النطاق الجغرافي :
 المنطقة اإلفريقيةالشركاء :
 -اللجنة الوطنية في غينيا بيســاو.

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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تنظيم معرض القدس الشريف  :تاريخ وحضارة
بيروت  -لبنان 16-14 ،أكتوبر 2019

دعم تنظيم المؤتمر الدولي الخامس
للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية
تحت عنوان « الحضارة بين الموروث الثقافي
والتقنيات الحديثة »
تونس 28-22 ،أكتوبر 2019

الدول المشــاركة  :فلسطين ،لبنان .

عدد الدول المشــاركة  9 :دول .

األهداف :

األهداف :

•التعريف بتاريخ وحضارة القدس الشــريف من خالل معرض الكتب

•تطوير الدراســات المعنيــة بقضايا التأثيرات

واللوحــات الفنية والصــور التاريخية .وبيان التغيير الجغرافي الذي

الحضاريــة ،وإبراز دورها فــي التنمية واالبتكار

لحق بالمدينة المقدســة بســبب االستيطان اإلسرائيلي والتهويد

والتعايش الســلمي بيــن الحضارات المختلفة.

المقدسة.
لمعالم المدينة
ّ
النتائج والمخرجات :
رصد التغيير الجغرافــي والديمغرافي الذي لحق بالمدينةالمقدســة منذ عام  ،1948وبيان المخاطر المحدقة بالمدينة
بســبب السياسات اإلســرائيلية التوسعية ،وفضح تلك السياسات
المخالفة للشرعية الدولية.
الفئات المستفيدة :
الجمعيــات والهيئات والمنظمات اللبنانية والفلســطينية العاملةالمقدسة.
في مجال المدينة
ّ
الموازنــة  10.000 :دوالر أمريكي

• التنســيق العلمي والتقنــي بين المنظمات
والجامعات المتخصصــة المحلية والدولية
باســتخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا
المعلومــات لزيادة الوعي الثقافي
واالجتماعي.
• استكشــاف برامج مــوروث ثقافي تعمل على
إيجاد فرص لتوليد الدخل والمســاعدة في
إنشــاء قوائم حصــر لجوانب التراث الثقافي
في البالد ،مع المســاهمة في الحفاظ
على المدن األثرية الرئيســية ذات األهمية
المعمارية.
• التوصــل إلى مجموعة مــن النتائج والتوصيات

النطاق الجغرافي :

يمكــن تحقيقها مع المؤسســات الجامعية

 -بيروت ،لبنان

والهيئات العلميــة واألكاديميات الثقافية

الشركاء :
 -المؤتمر الوطني الشــعبي للقدس.

المعنيــة بالتــراث وتأثيراته الحضارية بين

النتائج والمخرجات :
 التأكيد على إظهار ســماحة اإلسالموالتعايــش مع اآلخر ،لتحقيق أهداف
الجمعيــة بتكوين تراث علمى يظهر فكر
وثقافة العالم اإلســامى بجوانبه المعرفية
واإلنســانية وتأثيره وتأثره بالحضارات
المختلفــة ،والتأثيرات الحضارية والتقنيات
الحديثــة في فهم وحماية التراث المادي
والالمــادي ودورها في التنمية واالبتكار
وإظهار القيم الســامية لتلك الحضارات
المختلفة.
الفئات المستفيدة :
الباحثون واألكاديميون والقائمون على تســييرالمواقــع التراثية في العالم العربي
النطاق الجغرافي :
 المنطقة العربيةالموازنة  5.000 :دوالر أمريكي
الشركاء :
 -الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلســامية.

الــدول العربية والغربية.
المستفيدون :
الباحثون واألكاديميون والقائمون على تســييرالمواقــع التراثية في العالم العربي.
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عقد دورة تدريبية وطنية حول واقع الصناعات
التقليديـة في دولة قطر وسبل النهـوض بها
الدوحة ،قطر 20-19 ،نوفمبر 2019
الدول المشاركة  :قطر .

وضــع عدد من االقتراحات والتصورات لتنميةالصناعــات التقليدية واالرتقاء بأوضاع الصناع

األهداف :

•الوقــوف على واقع الصناعات التقليدية في
دولة قطر.

•دراســة المعيقات التي تحول دون النهوض
بالحرف التقليدية.

•اقتراح أفضل الســبل لتنمية الصناعات التقليدية
والنهوض بها.

التقليديين القطريين.
الفئات المستفيدة :
 دولة قطر.الموازنــة  8.000 :دوالر أمريكي
الشركاء :

ثالث ندوات في إطار سلسلة ملتقى اإليسيسكو
الثقافي باستضافة شخصيات فكرية وثقافية بارزة
الندوة  :1تحديات الثقافة المستقبلية في العالم اإلسالمي ( 22أكتوبر )2019
د .عباس الجراري
الندوة  :2من حقوق اإلنسان إلى حقوق اإلنسانية 10( ،ديسمبر )2019
د .أحمد عبادي ،أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب
الندوة  : 3مستقبل اإلعالم :من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية ( 21يناير )2020
د .خالد المالك ،رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

-اللجنــة الوطنية القطرية للتربية

النتائج والمخرجات :
 -تأهيل عدد من الحرفيين التقليديين في دولة قطر.

د .محمد الصديق معنينو ،صحفي وكاتب

والثقافة والعلوم.

عقد االجتماع االستثنائي
للجنة التراث في العالم اإلسالمي
 3-2ديسمبر 2019

ذ .عالء ثابت ،رئيس تحرير جريدة األهرام المصرية

عدد الدول المشــاركة  :3 :المغرب ،مصر،

النتائج :

السعودية .

 -أفالم فيديو.

األهداف :

المخرجات :

•منصة النخــب الفكرية ومحضن الكفاءات
الثقافية
•تدارس موضوعات الشــأن الثقافي ذات
األولوية على الســاحة العربية واإلسالمية
والدولية

عدد الدول المشاركة  9 :دول .
األهداف :

• تبني الرؤية الجديدة للمنظمة في مجال
حماية التراث الثقافي

النتائج والمخرجات :
تسجيل  117موقعاً جديداً على قائمة التراثفي العالم اإلسالمي واعتماد االحتفال بيوم
التراث في العالم اإلسالمي وأسبوع المتاحف

اعتماد استمارة تسجيل العناصر الثقافية علىقائمة التراث في العالم اإلسالمي
الموازنة  25.000 :دوالر أمريكي
الفئات المستفيدة :
 -الدول األعضاء

•استكشــاف االتجاهات الفكرية والثقافية
والتربويــة لدى صناع القرار في هذه
المجاالت.
األثر الميداني :

 زيادة الوعي لدى الشبابالفئات المســتفيدة وعددها :
أوســاط المثقفين واإلعالميين والشبابوالمرأة  1200حضورياً
النطاق الجغرافي :
 المنطقة العربية واإلســاميةالموازنة :
 3000 -دوالر أمريكي.

 -كتيبات.

النطاق الجغرافي :
 -جميع الدول األعضاء

في العالم اإلسالمي
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منح جائزة اإليسيسكو ألفضل مشروع ثقافي
في إطار االحتفاء بعواصم الثقافة اإلسالمية
عن سنة  ،2018وسنة 2019

خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر اإلسالمي الحادي عشر لوزراء الثقافة

منح جوائز اإليسيسكو التشجيعية ألربعة صناع في مجال
الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في عواصم الثقافة
اإلسالمية المحتفى بها عام 2019
 17ديسمبر 2019

تونس 17 ،ديسمبر 2019

الدول المشاركة :

الصنــاع الحرفيين التقليديين ومهاراتهم

الدول المشاركة :

التنميــة االقتصادية واالجتماعية لعواصم

القدس الشريف ،تونس،

اإلبداعية.

تونس ،فلســطين ،بروناي دار السالم ،غينيا بيساو،

الثقافة اإلسالمية.

بندر سيريبيغاوان ،بيساو.

البحرين ،أذربيجان.
األهداف :

•تشــجيع األعمال الثقافية المتميزة للمبدعين
من األفراد والمؤسســات في مختلف مجاالت
الثقافة.

• إبراز التدبير التشــاركي للمشاريع الثقافية
ومحورية البعد الثقافي في السياســات
الحضرية لعواصم الثقافة اإلســامية وفي
مخططاتها العمرانية.

• إدمــاج خدمات قطاع الثقافة والتراث في
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النتائج والمخرجات :
قيام مشــاريع ثقافية رائدة ومستدامة فيعواصم الثقافة في العالم اإلســامي.
الموازنــة  35.000 :دوالر أمريكي
الفئات المستفيدة :
جميــع العاملين في القطاع الثقافي (العاموالخــاص) في العواصم المحتفى بها
النطاق الجغرافي :
 -المناطق الثالث

األهداف :

•تشــجيع اإلبداع واالبتكار في أوساط الصناع
والحرفيين التقليديين في العالم اإلســامي.

•االرتقاء بقــدرات الصناع التقليديين وتطوير
مهاراتهم وإبداعاتهم االبتكارية.

•حماية بعــض المهن التقليدية والصناعات
التقليدية من االندثار.
النتائج والمخرجات :
-الرفــع من الوعي بالحاجة إلى تطوير قدرات

المســاهمة في إحياء عدد من الحرفالمهددة
التقليدية في العالم اإلســامي
ّ
باالندثار .
الموازنــة  8.000 :دوالر أمريكي
الفئات المستفيدة :
العاملون فــي مجال الصناعات التقليدية فيالعواصم المحتفى بها
النطاق الجغرافي :
 -المناطق الثالث

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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تسجيل  140موقعاً جديداً على قائمة التراث
في العالم اإلسالمي

عقد المؤتمر الحادي عشر لوزراء الثقافة في العالم اإلسالمي تحت عنوان

«من أجل تطوير السياسات الثقافية
الراهنة في العالم اإلسالمي»
تونس 17 ،ديسمبر 2019

عدد الدول المشاركة .54 :
األهداف :

•حماية التراث في العالم اإلســامي وتسجيل

مواقع جديــدة للمحافظة عليها على قائمة

التراث في العالم اإلسالمي.
األثر الميداني :
اعتماد التقرير الختامي لالجتماع الســابععشــر للمجلس االستشاري للتنمية الثقافية
في العالم اإلسالمي
اعتماد تقرير اإليسيســكو حول إنجازاتها فيالمجاالت الثقافية بين الدورتين العاشــرة
والحادية عشــرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء
الثقافة
-اعتمــاد تقرير لجنة التراث في العالم

الرقميــة :الفرص والتحديات ،والمقترحات
العملية بشــأن مصادر التمويل الموازي
للمشاريع الثقافية.
إصدار إعالن تونس من أجل تطوير السياســاتالثقافية الراهنة في العالم اإلســامي.
الفئات المستفيدة :
 صناع القرار الهيئات الحكومية الخبراء المتخصصونالنطاق الجغرافي :
 الدول األعضاءالشركاء :
 -وزارة الشــؤون الثقافية التونسية

اإلســامي ،والوثيقة التوجيهية حول الثقافة
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تخصيص جوائز تشجيعية لعدد من الصناع
التقليديين في مدينة سال بالمملكة المغربية،
المتوجين بجائزة سال للصناعات التقليدية لعام 2019
َّ
 20ديسمبر 2019

الدول المشــاركة  :المغرب .

المشاركة في افتتاح الدورة العامة الرسمية الخامسة عشرة
لعام  2020ألكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالرباط
تحت شعار “التراث الطبيعي والتنمية المستدامة”،
 25و 26و 27فبراير  ،2020بحضور معالي رئيس الوزراء المغربي

الفئات المستفيدة وعددها :
-الصناع التقليديون والحرفيون في مدينة ســا

األهداف :

• تحفيز الصنــاع التقليديين والحرفيين المتوجين
بجائزة ســا للصناعات التقليدية ،وتشجيع

العاملين فــي القطاع الحرفي والتقليدي لمزيد
من اإلبداع واالبتكار

(خمسون صانعاً ).

تشجيع االبداع واالبتكار لدى عدد من الصناعالتقليديين والحرفيين المغاربة ،وتحفيزهم على

المغرب واالتحاد األوروبي.

التراث البيئي.

األهداف :

•تمثيــل المنظمة وتلبية دعوة

الموازنــة  5.000 :دوالر أمريكي

االكاديمية.

النطاق الجغرافي :

النتائج والمخرجات :

 -مدينة ســا ،المملكة المغربية

النتائج والمخرجات :

الدول المشاركة :

حمايــة التراث بأنواعــه المختلفة ومنها

الفئات المستفيدة :
 الحضــور في دورة المجلس.النطاق الجغرافي :
 -المغرب واالتحاد األوروبي

 -التعريف باإليسيســكو ودورها في

الشركاء :
 -جمعية أبي رقراق في مدينة ســا.

المزيد من اإلبداع واالبتكار.

االحتفاء بعواصم الثقافة لعامي  2020 – 2019طيلة السنة
( تونس  /بندر سيريبيغاوان  /بيساو  /باماكو  /بخارى  /القاهرة )

االجتماع التنسيقي للقاهرة عاصمة الثقافة في
العالم اإلسالمي عن المنطقة العربية
القاهرة  4-1فبراير 2020
الدول المشاركة :
جمهورية مصر العربية..
األهداف :

• التنســيق مع الجانب المصري بشأن االحتفاء

بالقاهرة عاصمة للثقافة في العالم اإلســامي

عــن المنطقة العربية لعام . 2020
النتائج والمخرجات :
 اإلعالن الرســمي عن االحتفاء بالقاهرةعاصمة للثقافة في العالم اإلســامي عن
المنطقــة العربية لعام . 2020

عدد الدول المشاركة :

العصيبة التي يمر بها عالمنا اليوم وتســتدعي من

 7 -دول.

المجتمع الدولي تضافر الجهود جميعاً على شــتى

األثر الميداني :
 نشر الثقافة اإلســامية وتجديد مضامينها وإنعاشرســالتها وتخليد األمجاد الثقافية والحضارية للمدن
التي تختار كعواصم للثقافة في العالم اإلســامي

المســتويات من أجل إنقاذ اإلنســانية مما يتهددها من
مخاطر جمة.
الفئات المســتفيدة :
-الخبراء والمثقفون والفنانون والمســرحيون

بالنظــر لما قامت به في خدمة الثقافة واآلداب

والمؤسســات والهيئات الثقافية في الدول المحتفى

والفنون والعلوم والمعارف في العالم اإلســامي.

بها وغيرها

النتائج :

النطاق الجغرافي :

 -تقديــم الصورة الحقيقية للحضارة اإلســامية ذات

 -المناطق الثالث

المنزع اإلنســاني إلــى العالم أجمع من خالل إبراز
المضاميــن الثقافية والقيم اإلنســانية لهذه الحضارة.

الموازنة :
 100.000 -دوالر أمريكي

المخرجات :
 تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات وإشــاعة قيمالتعايش والتفاهم بين الشــعوب في هذه المرحلة

الفئات المستفيدة وعددها :
 العاملون في الشــأن الثقافي في الدولالعربيــة األعضاء بالمنظمة وعددها  22دولة.
النطاق الجغرافي :
 المنطقة العربية.الشركاء :
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 7منصات بمحتويات ثقافية رقمية
في إطار مبادرة اإليسيسكو للثقافة عن بعد
بداية من أبريل 2020

عدد الدول المشــاركة  54 :دولة
األهداف :

• الوساطة.

األثر الميداني :
 التعريف بإبداعات الشــباب .النتائج :
التعريــف بالتراث الثقافي لدى الدول األعضاءالمخرجات :
التخفيف من اآلثار النفســية لفترة الحجرالمنزلي.
الفئات المستفيدة وعددها :
 الشــباب والتالميذ والطلبة والمتخصصون المشاركون 1000 : المستفيدون 40.000 :النطاق الجغرافي :
 المناطق الثالث وخارج العالم اإلســاميالموازنة :
  100.000,00دوالر أمريكيالشركاء :
 مكتبة اإلسكندرية مؤسسة اليان مكتبة الشارقة الرابطــة المحمدية للعلماء في المغرب -المؤسســة الوطنية للمتاحف المغربية
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بناء القدرات عن بعد في مجال حماية
التراث الثقافي في العالم اإلسالمي،
في ظل أزمة كوفيد19-
 15أبريل 2020

تنظيم ندوة عن بعد حول  :دور المدن والمنتخبين في
استدامة الثقافة خالل أزمة كوفيد ، 19 -بمناسبة
االحتفال باليوم العالمي للمواقع األثرية والمعالم
التاريخية تحت شعار
«معاً من أجل قارة إفريقية محلية وفاعلة»
 23أبريل 2020

عدد الدول المشــاركة  54 :دولة .
األهداف :
•الحفاظ على التراث الثقافي ،بشقيه المادي وغير المادي،
والتراث الطبيعي ،عن طريق تعزيز التوثيق والتسجيل على
قوائم التراث في العالم اإلسالمي والتراث العالمي.
•ضمان الحماية والمحافظة على التراث في وقت األزمات
والمخاطر.
•رفع عدد من مواقع الدول األعضاء من قائمة اليونسكو
للمواقع المهددة بالخطر.
• إشراك المجتمعات المحلية في مشروعات توثيق عناصر
التراث وحمايته في وقت األزمات والمخاطر،
•تسجيل عدد من المواقع التراثية وعناصر التراث غير المادي
في مجاالت التنمية المستدامة الثقافية والسياحية
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.
النتائج والمخرجات :
 ضمان اســتمرارية العمل الثقافي خالل أزمة كوفيد .19-الموازنــة  20.000 :دوالر أمريكي
الفئات المستفيدة :
القطاعات والهيئــات المتخصصة في مجال حماية التراثفي الدول األعضاء.
الخبــراء والمتخصصون واألطر العاملة في مجال حمايةالتراث في الدول األعضاء.
مؤسســات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالالتــراث الثقافي في الدول األعضاء.

عدد الدول المشــاركة  7 :دول .
األهداف :

• إشــراك جهات االختصاص من مسؤولين

حكومييــن ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني
في اســتدامة الثقافة على المستوى المحلي

• نقاش أهــم التحديات الثقافية التي تواجهها
المدن خالل جائحة كورونا.

• االستفادة من المؤسسات الثقافية الحاضنة
في نشر الثقافة عن بعد على المستوى
المحلي.

• ضمان استدامة الثقافة في فترة ما بعد األزمة.
النتائج والمخرجات :

الفئات المستفيدة :
المنتخبون على المســتوى المحلي.العاملون في القطاعات والمؤسســات الثقافية.الخبــراء والمتخصصون واألطر العاملة في مجالحماية التراث.
مؤسســات وجمعيات المجتمع المدني العاملةفي مجال الثقافة والتراث.
النطاق الجغرافي :
 المنطقة العربيةالشركاء :
منظمة المــدن والحكومات المحلية المتحدةبإفريقيا

-تبادل التجارب الناجحة واستشــراف الخطط

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ووزارة

واالســتراتيجيات بمشاركة مجموعة من

الثقافة والشــباب والرياضة ،ووزارة الشؤون

المنتخبين المحليين الســتدامة الثقافة داخل

الخارجية والتعــاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين

المدينة -.اعتماد شــعار للتراث في العالم

بالخارج ،والمكتب الوطني المغربي للســياحة،

اإلسالمي

ومجلــس الجالية المغربية بالخارج ،وأكاديمية

-اعتماد التقرير الفني للجنة خبراء اإليسيســكو

المملكة ،والمدرســة الوطنية للهندسة

اآلثارييــن المكلفين بإعداد تقارير فنية حول

المعمارية بالرباط والمدرســة الوطنية للهندسة

االعتداءات اإلســرائيلية على المسجد األقصى

المعماريــة بمراكش ،ووالية جهة مراكش-

ومحيطه.

آســفي ،والمجلس الجهوي لمراكش-آسفي،
ومجلــس مدينة مراكش ،وصندوق اإليداع
والتدبير ،والمعهــد الملكي للثقافة األمازيغية

النطاق الجغرافي :
 -الدول األعضاء
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إنتاج  70فيديو لثلة من العلماء واألدباء والمفكرين
وبثها على موقع اإليسيسكو اإللكتروني تحت عنوان
«نفحات رمضانية» و«آفاق ثقافية وفكرية»

مبادرة تفكيك خطاب التطرف

بمناسبة شهر رمضان 2020
الدول المشــاركة  :عالمي.
عدد الدول المشــاركة  70 :دولة.
األهداف :

•إســماع صوت صناع القرار في المجاالت الدينية
والفكريــة واألدبية والعلمية والتربوية

•تواصل القيادات الفكرية والدينية مع شــرائح
مجتمعية واســعة وتوجيه رسائل مركزة
وصادقة

•نشر القيم النبيلة

•تجاوز الوضعية النفســية االستثنائية النتشار
وباء كورونا
األثر الميداني :
 -التثقيف بالقدوة.

154

النتائج :
 الرفع من مســتوى الوعي.المخرجات :
تقديــم خالصات معارف وأفكار في مجاالتفكرية وعلمية وأدبية.
الفئات المستفيدة :
 المثقفون ،المبدعون ،الشــباب ،الطلبة ،األطرالدينيــة ،المراكز الثقافية ،الجامعات
النطاق الجغرافي :

األهداف :

•
•
•

المخرجات :
 -برنامج التشــبيك البحثي في الجامعات.

تعزيــز حوار الحضارات والثقافات

الفئات المستفيدة :

مواجهة ظاهرة التطرف والتشــدد والكراهية

-الجامعات ،الشباب ،الطلبة

التعريف بالصورة الصحيحة لإلســام

األثر الميداني :
إعــداد ثالثة أدلة توجيهية للتحصينمن خطاب التطرف.
النتائج :
 -إعداد موســوعة تفكيك خطاب التطرف.

النطاق الجغرافي :
 عالميالموازنــة  1.500.000 :دوالر أمريكي
الشركاء :
 -الرابطــة المحمدية للعلماء في المغرب

 داخل ا لعالم اإلســامي وخارجهالموازنــة  15.000 :دوالر أمريكي
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اجتماع استثنائي عن بعد
للجنة التراث في العالم اإلسالمي

المشاركة في منتدى شباب العالم اإلسالمي
االفتراضي (الموروث الفكري اإلسالمي بعيون الشباب)
 12مايو 2020

 18مايو 2020

الدول المشاركة :

النطاق الجغرافي :

الدول األعضاء بمنظمة التعاون

-الــدول األعضاء في منظمة التعاون

اإلسالمي.

اإلسالمي.

األهداف :
عدد الدول المشــاركة  9 :دول .
األهداف :
• مناقشــة التحديات المرتبطــة بتدبير المواقع
التراثيــة والمتاحف خالل أزمة كورونا

وبعدها.
النتائج والمخرجات :
 تقديم مشــروع إنشاء مركز التراث في العالماإلسالمي
-اعتماد معايير اســتمارة تسجيل عناصر التراث

غيــر المادي على قائمة التراث في العالم
اإلسالمي
التحديات والرهانــات المتعلقة بتدبير المواقعالتراثيــة والمتاحف خالل أزمة كورونا وبعدها
الفئات المستفيدة وعددها :
ممثلو الجمعيات التنموية ومســؤولو البرامجالشــبابية في دول مجلس التعاون الخليجي
(30مشاركاً ).

•إبراز دور اإليسيســكو في تمكين الشباب

الشركاء :
 -منتدى شــباب العالم اإلسالمي.

في العالم اإلســامي ودور علماء

المســلمين في الحضارة اإلنسانية.
النتائج والمخرجات :
زيادة الوعي بدور اإليسيســكو فيالعالم اإلســامي بين أوساط الشباب
الفئات المستفيدة :
 -الشــباب في العالم اإلسالمي.

النطاق الجغرافي :
 -المناطق الثالث

ندوة عن ُبعد لمناقشة «تعزيز عمل
المؤسسات الثقافية والمحافظة على التراث الثقافي،
في فلسطين ،خالل أزمة كورونا وبعدها»
األربعاء  20مايو 2020

عدد الدول المشــاركة  3 :دول .
األهداف :
•استشــراف الخطط واالستراتيجيات
الكفيلة بضمان اســتدامة الحق في
الثقافــة خالل هذه األزمة الصحية
وبعدها.
النتائج والمخرجات :
مناقشــة أهم التحديات الثقافية التيتواجهها المؤسســات الثقافية في
فلسطين خالل جائحة كورونا.
تبــادل التجارب الرائدة للدولة والمجتمعالمدني في استدامة الثقافة.

الفئات المستفيدة :
األطر العاملة في القطاعاتوالمؤسســات الثقافية في فلسطين.
الخبــراء والمتخصصون واألطر العاملةفي مجال حماية التراث في فلســطين.
مؤسســات وجمعيات المجتمع المدنيالعاملــة في مجال التراث الثقافي في
فلسطين.
النطاق الجغرافي :
 المنطقة العربيةالشركاء :
 -وزارة الثقافة الفلســطينية

تعزيز تثمين التراث الثقافي المقدســيبين الواقع ومســتقبل المحافظة.
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إعداد دورة تدريبية في إدارة المتاحف،
ضمن برنامج الثقافة عن بعد الذي أطلقته اإليسيسكو
يونيو 2020

الدول المشــاركة  :الدول األعضاء

النطاق الجغرافي :

األهداف :

-الدول األعضاء من المنطقة اآلســيوية والعربية

إعداد دورة تدريبية في التراث الثقافي غير المادي في
العالم اإلسالمي ،ضمن برنامج الثقافة عن بعد الذي
أطلقتهاإليسيسكو
يونيو 2020

واإلفريقية.

• تكويــن العاملين في مجال المتاحف.
النتائج والمخرجات :
 -تكويــن العاملين في مجال المتاحف.

الدول المشاركة :

 -زيادة الوعي بدور اإليسيســكو في مجال المتاحف.

 -الدول األعضاء

الفئات المستفيدة :

األهداف :

-العاملــون في مجال المتاحف في الدول األعضاء.

•تكويــن العاملين في مجال التراث الثقافي
غير المادي.
النتائج :
زيادة الوعي بدور اإليسيســكو في مجال التراثالثقافي غير المادي.

إعداد وتقديم دورة تدريبية في التراث المغمور بالمياه،
ضمن برنامج الثقافة عن بعد الذي أطلقته اإليسيسكو
يونيو 2020
الدول المشاركة :

الفئات المستفيدة :

الدول األعضاء بالمنظمة

-العاملون فــي مجال التراث المغمور بالمياه في

األهداف :
•تكويــن العاملين في مجال التراث المغمور
بالمياه..
النتائج والمخرجات :

الفئات المستفيدة :
العاملون فــي مجال التراث الثقافي غير المادي فيالدول األعضاء.
النطاق الجغرافي :
الدول األعضاء من المنطقة االســيوية والعربيةواإلفريقية.

الدول األعضاء بالمنظمة.
النطاق الجغرافي :
الدول األعضاء من المنطقة اآلســيوية والعربيةواإلفريقية

تكوين العامليــن في مجال التراث المغمور بالمياه.زيادة الوعي بدور اإليسيســكو في مجال التراثالمغمور بالمياه.
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المؤتمر االستثنائي االفتراضي
لوزراء الثقافة في العالم اإلسالمي
 17يونيو 2020

عدد الدول المشاركة :

مشاركة خمسين دولةَ ،م َتل
وزراء الثقافة ،كما شــارك
 38منها
ُ

فــي المؤتمر  22منظمة دولية

عاملــة في مجال الثقافة وحماية
التراث الثقافي.
النتائج والمخرجات :
تأكيد وزارات الثقافة التزامهابمسؤولياتها تجاه استدامة الحق
في الثقافة خالل األزمات.
اإلجماع على ضرورة انتهاج مزيدمن التعاون والشراكات في زمن
الكوارث ،ال سيما في فترة الجائحة
الراهنة.
االلتزام بتبني الطرائق المستحدثةفي نشر الثقافة ،والعمل على
إتاحة تطبيقات الرقمنة والذكاء
االصطناعي كوسائط ثقافية
معتمدة.
التوافق على حق كل دولة فياتباع الرسائل واآلليات المثلى
لمعالجة األوضاع الثقافية خالل
فترات األزمات ،وفقا للخصوصيات
واإلمكانات المتاحة.
ضرورة توثيق الصالت الثقافيةبين منظومة الدول األعضاء
والمجتمع الدولي في هذه
الظروف االســتثنائية ،نظرا إلى ما
اتضح من حاجة المجتمع اإلنســاني
برمتــه إلى التعاون في مثل
هــذه الفترات ،من منطلق تبادل
التجارب وتجسيد فوارق الموارد
واإلمكانيات المادية.
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التشجيع على مزيد من الجهودلترسيخ دعائم العمل اإلبداعي ال
سيما المتصل منه بتجليات األزمة
ذاتها.
ضرورة وضع خطط عاجلة تلتزمبالنهج االستشرافي في حقول
العمل الثقافي.
ضرورة أن تكون الثقافة صناعةتساهم في االقتصاد والتنمية
المستدامة
إدراج مفهوم االقتصاد الثقافيضمن الرؤى االستراتيجية للدول
األعضاء
إعادة النظر في اآلليات المتبعةحاليا في تسيير السياحة والثقافة
-االستمرار في رقمنة الثقافة،

النائية
ضرورة تكافؤ الفرص في الوصولإلى المنتج الثقافي الرقمي
التعاون وتكثيف الجهود الستدامةالعمل الثقافي خالل األزمات
ضرورة االنخراط في مشروعاإليسيسكو االستراتيجي الثقافي
الرقمي
توجيه الدعم الالزم للدول األعضاءاألقل نموا ،لتعزيز قدراتها في
مواجهة الوباء
االستثمار في رأس المال البشري،وفي المهارات والمعارف ،وتنمية
المهارات الشخصية والعلمية
دعم المبدعين والفنانين ،وزيادةالموارد المالية المخصصة

وتطوير البنية التحتية للثقافة

لتشجيعهم ،وتدريبهم على

الرقمية

استخدام الوسائط الرقمية

-ضرورة استمرار جهود توثيق

-تشجيع الشركات والقطاع الخاص

التراث الثقافي وعرضه خالل

على المساهمة في المجال

الجائحة وبعدها

الثقافي

-المحافظة على الهوية الثقافية

-ضرورة إشراك المجتمع المدني

للعالم اإلسالمي ،والتشبث بالقيم

في صياغة البرامج الثقافية وفي

اإلسالمية لتجاوز األزمات

تنفيذها

بناء قدرات العاملين في مجالحماية التراث
التأكيد على أهمية الحقوقالثقافية خالل األزمات
تكثير البدائل الضامنة الستدامةالثقافة
استخدام الوسائل التقليدية،كاإلذاعة والتلفزيون والمجالت
الثقافية ،للوصول إلى المناطق

إنشاء صندوق لدى اإليسيسكو لدعمالعمل الثقافي في الدول األعضاء
زيادة االهتمام ببعض المهنالثقافية التي تواجه االنقراض بسبب
األزمة
الفئات المستفيدة :
➢ -الدول األعضاء .
➢النطاق الجغرافي :
➢ -المناطق الثالث

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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عقد دورة تدريبية افتراضية عن المخطوطات التراثية
بالمشاركة مع الجامعة المصرية اليابانية
 19-18يونيو 2020

إعداد وتقديم دورة تدريبية في استخدامات
تقنيات الذكاء االصطناعي في مجاالت التراث،
ضمن برنامج الثقافة عن بعد الذي أطلقته
اإليسيسكو

عدد الدول المشاركة :

الفئات المستفيدة :

الدول المشاركة :

الــدول األعضاء بالمنطقة العربية  22دولة.

 -العاملون في مجاالت التراث في المنطقة

الدول األعضاء .

األهداف :

• تكويــن العاملين في مجال المخطوطات.
النتائج والمخرجات :
تكويــن العاملين في مجاالت التراثفــي المنطقة العربية عبر أول دورة
تدريبيــة افتراضية متكاملة في مجال
المخطوطات.

العربية.
النطاق الجغرافي :
 المنطقة العربية.الشركاء :
 -الجامعــة المصرية اليابانية.

األهداف :

• تكويــن العاملين في مجال التراث.

النتائج والمخرجات :
 تكويــن العاملين في مجال التراث.الفئات المستفيدة :
العاملــون في مجاالت التراث المختلفةفي الدول األعضاء.
النطاق الجغرافي :
الدول األعضاء من المنطقة اآلســيويةوالعربية واإلفريقية.
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المنتدى الدولي للقيادات الدينية
في مواجهة األزمات
 21يوليو 2020

الدول المشاركة :

الشركاء :

تشــاد ،السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة،

 -رابطة العالم اإلسالمي

األردن ،الســودان ،أذربيجان ،مصر ،المغرب،

 -وزارة األوقاف المصرية

سويسرا ،فلسطين ،لبنان.
األهداف :

•تعميم االســتفادة من المبادرات والتجارب
الفضلى للمؤسســات والقيادات الدينية

في مواجهة األزمات.
النتائج والمخرجات :
إنشــاء المنصة اإللكترونية لتبادل التجاربالفضلى.
التعاون بين المؤسسات الدينية العالميةلمواجهة األزمات.
 إعالن اإليسيســكو للتضامن األخالقي.الفئات المستفيدة :
 الشــباب ،النساء ،القادة ،الهيئات العلمية.النطاق الجغرافي :
 5 -قارات.
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 هيئة علماء المســلمين دار اإلفتــاء في أذربيجان والقوقاز جامعة سنغافورة، األزهر الشريف، المجلــس البابوي لحوار األديان، اللجنــة اليهودية األمريكية، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،مركز الملك عبد هللا العالمي للحوار بين أتباعاألديان والثقافات

المؤتمر االفتراضي حول «تطوير آليات
مكافحة االتجار غير المشروع في الممتلكات
الثقافيةواسترجاعها»
 28يوليو 2020

عدد الدول المشــاركة  8 :دول و 5منظمات .

االتجار غير المشــروع في الممتلكات

األهداف :

الثقافية :الوســائل المستحدثة لالتجار في

•وضــع آليات جديدة قادرة على مكافحة االتجار
غير المشــروع بالممتلكات الثقافية وتقليص

-مناقشــة التحديات التي تواجه مكافحة

حجمها إلى أدنى مســتوياتها إن لم يكن

االتجار غير المشــروع في الممتلكات

إنهاءها بشكل جذري.

الثقافية :االتفاقيات الدولية والتشــريعات

•تعزيز دور اإليسيســكو في مكافحة االتجار
غير المشــروع بالممتلكات الثقافية.
النتائج والمخرجات :
-تقريــر الحالة الراهنة في االتجار غير

 -الجامعة اللبنانية

المشــروع بالممتلكات الثقافية في العالم

 -مجلس حكماء المسلمين

اإلسالمي.

 -اللجنة الدولية العليا لألخوة اإلنسانية

الممتلكات الثقافية

-مناقشــة أهم التحديات التي تواجه مكافحة

المحلية
الفئات المستفيدة :
 المتخصصــون في حماية التراث في العالماإلسالمي وخارجه.
النطاق الجغرافي :
 -المنطقة العربية

 إدارة الشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية، جامعة القرويين -جامعة إفريقيا العالمية

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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المشاركة في المؤتمر العلمي والعملي الدولي:
«الدين في عالم متغير ،دور التعليم في تربية الشباب»
 24سبتمبر 2020

ندوة الثقافة اإلسالمية وإسهاماتها
في الحضارة اإلنسانية
القاهرة  21سبتمبر2020

عدد الدول المشاركة :

واإليجابية بشــأن القضايا التي تتم

الذين يعيشــون في الخارج والتعاون

 20دولة.

مناقشتها.

اإلنساني الدولي ،ومعهد

األهداف :

•مناقشــة دور ومكانة الدين في
عالم ســريع التغير ،بما في ذلك
قضايــا تعامل المنظمات الدينية
مع الهيئات الحكومية ،واألوساط

الدول المشاركة :
جمهورية مصر العربية.
األهداف :

•التعريف بدور العلماء المســلمين في إنجازات
الحضارة اإلنسانية.

النتائج والمخرجات :
 التوصية بنشــر البحوث التي ألقيت في الندوةضمن إصدارات اإليسيسكو.
الفئات المستفيدة :
 الشباب من مختلف الفئات والتخصصات في العالماالسالمي .
النطاق الجغرافي :
 المنطقة العربية.الشركاء :

العلمية والتعليمية ،واألحزاب
السياسية ،والمنظمات العامة
(بمــا في ذلك المنظمات الدولية)،
والمنظمات فوق الوطنية.

•تحليــل الوضع في مجال التعليم من

وضــع التوصيات العملية المفيدةبنــاء على نتائج المؤتمر الموجهة
للسلطات الحكومية واألوساط
العلمية والتعليمية ،والمنظمات
العامة (بما في ذلك المنظمات
الدولية) ،والمؤسسات الدينية،
والمجتمع الدولي بشكل عام.
الفئات المستفيدة :
-الشــباب والمراكز الثقافية والجمعيات

االستشــراق التابع ألكاديمية العلوم.
األكاديمية الروســية لالقتصاد الوطنيواإلدارة العامة تحت إشــراف رئيس
روسيا االتحادية،
جامعة موســكو الحكومية للقانونباسم كوتافين ،جامعة سانت
بطرسبرغ الحكومية،
 جامعة تومســك الحكومية للبحوثالوطنية،
 جامعة إيركوتســك الحكومية ،جامعةأورال الحكومية للتعدين،

الدينية في روسيا االتحادية

 -أكاديمية بلغار اإلسالمية،

الشــباب للعالم المحيط ،والمسؤولية

والجمهوريات المســلمة ضمن االتحاد

-أكاديمية أوزبكستان اإلسالمية

المدنيــة ،والحفاظ على القيم

الروسي.

وجهة نظر تكوين تصور شــامل لدى

التقليديــة ،والتنمية اإلبداعية للمثل
اإلنسانية.

•دراســة التجربة اإليجابية واإلشكالية
لعمــل المنظمات الدينية في مجال
تعليم وتربية جيل الشــباب.

النطاق الجغرافي :
 -روســيا االتحادية وشعوبها المسلمة

الدولية،
 مجلس التعليم اإلســامي في روسيا،معهد داغســتان اإلنساني ،الكنيسةاألرثوذوكسية الروسية،
 -اتحاد الجاليات اليهودية في ر وسيا،

الشركاء :

 -سانغا البوذية التقليدية في روسيا،

-إدارة رئيس روســيا االتحادية،

-اإلدارة الدينية لمسلمي سانت

النتائج والمخرجات :

والوكالة الفيدرالية لشــؤون رابطة

بطرسبرغو المنطقة الشمالية

-تحليل شــامل للتجربة اإلشكالية

الدول المســتقلة والمواطنين

الغربية في روسيا،

أكاديمية البحــث العلمي والتكنولوجيا ،والجامعةالمصريــة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.،
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ندوة افتراضية حول «استثمار التكنولوجيا الحديثة
في إدارة المخاطر واألزمات التي تواجهها المتاحف
في العالم اإلسالمي»
 30سبتمبر 2020

الدول المشاركة :

الممتلــكات المعروضة ،خاصة في ظل

 -الدول األعضاء.

الظــروف الصحية الناتجة عن أزمة كورونا.

األهداف :

• اســتثمار التكنولوجيا الحديثة في إدارة
األزمات في المؤسســات المتحفية.

• الحلول البديلة في تســيير المتاحف

وقاعــات العرض في ظل البروتوكول
الصحي لكوفيد.19 -

النتائج والمخرجات :
-تبادل التجارب الناجحة واستشــراف

168

الفئات المستفيدة :
األطر العاملة في القطاعات والمؤسســاتالمتحفية.
الخبــراء والمتخصصون في مجال حمايةالتراث.
هيئات ومنظمات المجتمع المدني العاملةفي مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه.
الشركاء :

الخطط واالســتراتيجيات لضمان استدامة

 -مديرو المتاحف في العالم اإلســامي

الحــق في الولوج إلى المتاحف وتثمين

 -المجلــس الدولي للمتاحف «اإليكوم»
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قطاع العلوم
اإلنسانية واالجتماعية

17
24

93634

ً
إنجازا

إجمالــي المســتفيدين

مجموع الــدول المســتفيدة
المســتفيدون مــن إنجــازات العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة

فــي الفترة مــا بين 2020-2019
الســيدة رامـاتـــا ألمــــامي مبــــاي
رئيســة قطــاع العلــوم اإلنســانية واالجتماعية

323

تمهيد
تنفيـ ً
ـذا لرؤيتها التي تنبني
على وضع نهج شامل

ومتعدد القطاعات في

مجال التنمية االجتماعية

والمساهمة في بناء رأس

المال البشري ،قام قطاع

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

بتحديد ثالثة أهداف

استراتيجية )1( :الريادة واتخاذ
المبادرات تحقيقاً للسالم

والمواطنــة )2( ،تعزيز التنمية

األعضاء وخارجها.

وفــي ظل جائحة كوفيد،19 -
الملح مالءمة
بات من ُ

أنشطتنا وبرامجنا للمساعدة

في مواجهة األزمة

االجتماعية التي ال تقل

صعوبة عن األزمة الصحية.

وفــي هذا الصدد نفذ القطاع
خطة التصدي للطوارئ،

بشأن التحوالت االجتماعية.

األعضاء على مواجهة

هذا التقرير تغطي المجاالت

الثالثة ،كما تجسد النهج

المتكامل للتنمية االجتماعية
الذي نتبناه ،والذي يعطي

األولوية القصوى لبناء

السالم والمواطنة ،إلى جانب
التمكين االجتماعي للنساء
والشباب والفئات الضعيفة

وإجــراء البحوث من أجل تعزيز

المعرفة في مجال التحوالت

170

االجتماعية داخل الدول

البشرية والتمكين االجتماعي

إن األنشطة الموضحة في

ا لتال ميذ

الشباب

التــي تهدف إلى بناء قدرات

( )3تشــجيع البحث والتحليل

1700

المجتمعات في الدول

األزمات ،وفي الوقت

نفسه مساعدة السكان

التبعات
على التعامل مع ِ

وإيماناً منه بالضرورة

مجتمعاتنا ،وهي الحاجة

التــي أظهرتها الجائحة ،أطلق

القطاع مبادرة «المجتمعات
التي نريد» ،ونظم سلسلة

من الندوات االفتراضية التي

نجاحا كبيرا ،وتم خاللها
عرفــت
ً

مناقشة السياسات وتبادل

الخبرات وأفضل الممارسات
بشــأن القضايا الرئيسة بين

الدول األعضاء والمنظمات

الدولية والخبراء ومنظمات
المجتمع المدني ،كما

شهدت إصدار ثالثة منشورات
رفيعة المستوى.

االقتصاديــة الناتجة عن الحجر
الخطة المذكورة في 18

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ً
مركزا للمعرفة في مجال

دولة عضواً لفائدة 90.000

ً
وجهازا لتنفيذ مبادرات

من األطفال والنساء وكبار

المنظمة ،بل ســاهم ً
أيضا في

شخص تقريبا ،معظمهم

السن والفئات الضعيفة من

السكان.

النساء

األطفال

الملحة إلعادة التفكير في
ُ

ولــم يقتصر القطاع على كونه

الصحي .ولقد تم تنفيذ

594

1017

التنمية البشرية داخل

تعزيز الشراكات االستراتيجية

وتوسيعها

من خالل ما يلي :
• جــذب شــركاء جدد مثــل المجموعة الخماســية

• وفــي إطار التوجــه االســتراتيجي الذي يضع

لمنطقــة الســاحل ( ،)G5 Sahelومكتــب األمين

أفريقيــا فــي قمة أولويات اإليسيســكو،

العــام لألمــم المتحدة ،واالتحــاد األفريقي،

حــرص القطاع علــى تعزيــز التعاون مع الدول

وصنــدوق األمــم المتحدة للســكان ،والبنك

األفريقيــة األعضــاء من خــال العمل مع

اإلفريقــي للتنميــة ،ومؤتمر وزراء الشــباب

صانعــي السياســات المرموقين مثل رؤســاء

والرياضــة للفرنكوفونيــة (،)CONFEJES

الــدول أو الشــخصيات المؤثرة مثل الســيدات

ومؤتمــر وزراء التربية لــدول وحكومات

األوليات.

الفرنكوفونيــة ( ،)CONFEMENوالشــراكة
العالميــة مــن أجــل التعليــم  ،GPEوالمنتدى
العالمــي للميــاه (داكار )2021؛
• توطيــد التعــاون مــع منظمة التعاون اإلســامي
مــن خــال مؤتمرات رفيعة المســتوى؛
• تعزيــز التعــاون مع مؤسســة الوليد لإلنســانية،
التــي ســاهمت في برامجنــا اإلنســانية بمنحة
قدرهــا  2.9مليــون دوالر لمكافحــة الجائحة
فــي  10دول أفريقية.

• وقــد ســاهم قطاع العلوم اإلنســانية
واالجتماعيــة فــي تظافر جهــود جميع
القطاعــات ،بفضــل تنظيم نــدوات افتراضية
مشــتركة ،كما كان له دور أســاس في
تنفيــذ رؤيــة اإليسيســكو الجديدة من خالل
معالجــة بعــض القضايــا الرئيســة في مجاالت
عمــل اإليسيســكو ،مثل الســام والمواطنة،
والقيــادة المبنيــة علــى النــوع والتمكين
والصحــة بأبعادهــا الثالثــة المهمــة ،أي التغذية
والصحــة البدنيــة والصحــة العقلية.

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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الدورة األولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية
االجتماعية الذي عقدته منظمة التعاون اإلسالمي
تحت شعار « ضمان المساواة االجتماعية والرفاه
للجميع في الدول األعضاء :الفرص والتحديات»،

مخيم التميز لتوجيه الفتيات في
مجال التنمية البشرية»،

 14-08يوليو  ،2019كمباال ،جمهورية أوغندا

 7-9ديسمبر  ،2019إستانبول ،الجمهورية التركية

عدد الدول المشاركة :

منظمة التعاون اإلسالمي

 46 -دولــة عضواً في منظمة

لتمكين مؤسسة الزواج واألسرة

التعاون اإلسالمي.
الجهة المشاركة :
 إيسيسكو.النتائج والمخرجات :
تمكين ودعم األسرة ورفاه الطفلوالرخاء والضمان االجتماعي
والمسنين واألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة.
التعريــف بالجهود التي تبذلهااألمانــة العامة لمنظمة التعاون
اإلسالمي واإليسيسكو لمتابعة
تنفيذ قرارات المؤتمرات الوزارية
القطاعية ذات الصلة بمؤسســة
الزواج واألسرة ورفاه الطفل
والمسنين واألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة.
-مناقشة واعتماد استراتيجية

وصون قيمها في العالم

اإلسالمي والتي ُأعدت أثناء
اجتمــاع فريق الخبراء الحكوميين.
التعريف بجهود الدول األعضاءوتجاربها في مجال تمكين النســاء
وقصص النجاح والعراقيل التي
تواجهها في مجاالت الحماية
االجتماعية وتعزيز التماسك
المجتمعي والعدالة االجتماعية.
صياغة توصيات ومقترحاتملموســة من أجل تكثيف التعاون
بيــن الدول األعضاء في مجال
الشؤون االجتماعية.
النتائج والمخرجات :
-وضع الدول األعضاء لسياسات

اتخاذ الدول األعضاء لتدابير تعليميةوتربوية وثقافية لتحقيق المساواة
والعدل بين الجنسين
➢-اتخاذ قرارات ووضع توصيات وتقديم
مقترحات ملموسة لتكثيف التعاون
بين الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي في مجال
التنمية المجتمعية
➢-وضع خطة استراتيجية لرفاه الطفل
ورخائه في العالم اإلسالمي..
الفئات المستفيدة :
عــرف المؤتمر حضــور ممثلين عن

إسهاماً في تحسين وضع النساء

بــاألدوات التعليمية الضرورية الجتياز

ومكانتهن من خالل ضمان المساواة

امتحانات البكالوريا

بين الجنسين ،وضعت اإليسيسكو
برنامج «مخيم التميز لتوجيه الفتيات

مجــال التربية (المعارف والمهارات

في مجال التنمية البشرية» ،وهو

والسلوك) لدى المشاركات

موجه إلى الفتيات اللواتي تتراوح
أعمارهن بين  15و 17سنة .وسعى
البرنامج إلى أن يكون أداة للتدريب

الثقافي

لتقوية المهارات التعليمية ألولئك
الفتيات.
وقد استفاد من المخيم  15فتاة من

نســائية يعملن في مجاالت متعددة

أربع دول إفريقية لتمكينهن من
عيش تجربة تعليمية لمدة أسبوع
واحد .وسير المخيم ُخطباء من ذوي
المؤهالت العلمية في المجاالت
االجتماعية والتربوية .كما تم تقديم

اإلســامي وأجهزتها الفرعية

الرياضة والفنون والحرف اليدوية

ومؤسســاتها المتخصصة ووكاالت

والخرجات والرقص والموسيقى

النجاح فيها

المنظمــات اإلقليمية والدولية.

➢•تقويــة األدوار القيادية لدى الفتيات
مــن خالل عيش تجربة لقاء قيادات

األمانــة العامــة لمنظمة التعاون

التنمية االجتماعية واستلهام قصص

➢•تنظيم أنشــطة قائمة على التعليم
والتعلــم القائم على التبادل

دروس تعليمية وأنشطة أخرى مثل

األمــم المتحدة ذات الصلة وكذا

➢•تنمية الوعي والمهارات في

وغيرها.
الجهة المشاركة

➢•اكتســاب الفتيات تجربة إيجابية
للعيــش والتعلم مع بعضهن البعض
النتائج والمخرجات
➢-تنميــة مهارات العمل الجماعي
ومهارات التعامل مع اآلخرين
➢ -تنميــة المهارات التواصلية
➢ -تقويــة مهارات الخطابة والمناظرة
➢-تقوية مهارات حل المشكالت
والتفكير النقدي من خالل دراســة
الوضعيات

 -اللجنة الوطنية األوغندية لليونســكو

➢ -تنمية مهارات القيادة

األهداف:

الفئات المستفيدة وعددها:

•تعزيــز ثقافة التميز في المدارس

➢ 15-فتــاة ناطقة باإلنجليزية تتراوح

والمساواة بين الجنسين
•تشــجيع الفتيات على اإلقبال على
األنشطة االجتماعية
•تقديــم المعارف إلى الفتيات (من

أعمارهن بين  15و 17سنة.
➢النطاق الجغرافي:
➢-أوغندا ،ومصر ،والسودان ،ونيجيريا

15إلى 17سنة) اللواتي يتابعن

الموازنة:

دراستهن في السنة الثانية

➢ 20 -ألف دوالر أمريكي

مــن التعليم الثانوي وتزويدهن
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ورشة عمل وطنية حول تقوية قدرات النساء من خالل
األنشطة المدرة للدخل في محمية باولي،
 4-2سبتمبر  ،2019نيغيال ،جمهورية مالي

تمثل النســاء في مالي حوالي
 51.2%من السكان تعيش 80%
منهن في األرياف .وتمارس النســاء
في معظم األحيان أنشــطة غير

لدى النســاء في أوضاع هشة.

•تشجيع روح ريادة المشاريع
الفردية بين النساء

تشــكل المشاريع المدرة للدخل
رافعة أساســية لتنمية منطقة
معينة إذ أنها تســتهدف الفئات

والشيوخ وذوي االحتياجات الخاصة

للتدريب ووسائل اإلنتاج لضمان

الفئات المســتفيدة وعددها :
 20 -امــرأة من بلدة نيغيال

الحــرف اليدوية .هذه الفئة األخيرة

ولجوئهن إلى االستغالل المفرط

وفالديجي وكوندو (مالي) يعشــن

تحظى باألولوية في األنشطة

لألخشــاب إلنتاج الفحم .وتزيد هذه

في أوضاع هشة

المدرة للدخل.

الظاهرة من ضغط اإلنســان على
الغابات والســيما في محمية الغالف
الحيوي لباولي.
وقد تضمن المشــروع ورشة عمل
تمتــد لثالثة أيام حول بناء قدرات
النســاء من خالل تعزيز األنشطة
المدرة للدخل .واســتهدف المشروع
 20امرأة من ثــاث مناطق لتدريبهن
على تربية الدجاج وتســمين األغنام
وتحويل جوز الشيه.
الجهة المشاركة :

•اللجنة الوطنية لمالي لليونيســكو
واإليسيسكو.

األهداف :

•تمكين النســاء من خالل األنشطة
المدرة للدخل

•تعزيز اســتقاللية النساء عن طريق
تعزيز اندماجهن االقتصادي
واالجتماعي في البالد

 ثــاث مناطق في مالي (نيغيالوفالديجي وكوندو)
مخرجات النشاط :
 اكتساب النساء المشاركات لوحداتإدارة األنشطة المدرة للدخل
 إتقــان وحدات تربية الدجاج وإطعامالشية
األغنام وإنتاج زبدة
َّ
 اإلبقاء على ســت نساء بعدنهاية التدريب لمســاعدتهن على
البدء في أنشــطة مدرة للدخل
في مجــال تربية الدجاج وإطعام
األغنام وإنتاج زبدة الشـ َّـية
 التعريــف بموارد محمية باولي اكتساب المشاركات لوحداتالتسويق

•تطوير أســاليب جديدة لإلنتاج في

(زرابي وسالل وركائز أوعية

والشباب العاطل عن العمل
والمشــتغلين الصغار في قطاعات

النطاق الجغرافي :

العامالت في مجال النسيج

األكثر تهميشــا وإقصاء من النساء

مدفوعــة األجر مما يزيد وضعهن

عيشــهن ،مما يؤدي إلى فقرهن

• إيجاد مداخيل مســتدامة للنساء

مجال النسيج

• ترويــج منتجات من محمية باولي.

االقتصادي سوءا .وتفتقر النساء
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•تشــجيع المشاريع المدرة للدخل

مشروع األنشطة المدرة للدخل في المناطق الريفية
بالمغرب 22-20 ،أكتوبر  ،2019إقليم جرادة ،جهة
الشرق ،المملكة المغربية

ومن خالل هذا المنظور ،تســعى
اإليسيســكو إلى تعزيز التنمية في
المناطق غير المطلة على الســواحل
في المغرب من خالل دعم المشــاريع
المدرة للدخل لتحســين عيش السكان
وذلــك بتمكينهم من الحصول
على مداخيل مســتدامة .ويتضمن
المشــروع تدريبا لفائدة  14امرأة
يعملن في مجال النسيج.
الجهة المشاركة
 اللجنــة الوطنية المغربيةاألهداف:

•تقديم الدعم للفئات المســتضعفة،
وخصوصا النســاء ،من خالل تعزيز

•تطوير منتجات نســيج تقليدية
وغيرها) باســتخدام نبتة الحلفاء

•إنعاش النسيج االقتصادي في
المناطــق غير المطلة على
السواحل في المغرب.
الفئات المستفيدة وعددها:
  14امرأة من مختلف ربوعالمملكة المغربية
النتائج والمخرجات
تطوير المقاوالت الصغرىوالمتوسطة في جهة الشرق،
السيما في إقليم جرادة

تأمين دخل مســتدام من أنشطةالنسيج
 تحســين عيش الفئات المستضعفةإتقان المشاركات ألدوات إدارةحشد التمويل
النطاق الجغرافي :
 -المغرب

اندماجهم االجتماعي واالقتصادي

الموازنة :

عن طريق المشــاريع المدرة للدخل

 10 -آالف دوالر أمريكي.

الموازنة :
 6000 -دوالر أمريكي
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القافلة الطبية واالجتماعية والتربوية،
 19-15ديسمبر  ،2019الجوفة  -الشونة الجنوبية،
المملكة األردنية الهاشمية

اســتجابة لحاجة العالم اإلسالمي

والنساء بالقضايا االجتماعية

للمساعدة اإلنسانية ،نفذت

الجوانب التربوية :

والتربوية؛

-توزيــع  5500قطعة من اللوازم

مؤسســة الوليد لإلنسانية برنامجا

والنصائح الطبية؛

المملكة الهاشــمية األردنية في

الطبية واألدوات التربوية

اإليسيسكو بالتعاون مع
إنســانيا حول الصحة والتعليم في
الفترة ما بين  15و 19ديســمبر
 .2019وسعى هذا البرنامج

•التبرعات  :تقديم المعدات
للفئات المستضعفة.

إلــى تعزيز قدرات األفراد لزيادة

النتائج والمخرجات :

فرص اســتفادتهم من التنمية

الجوانب الطبية :

وتحسين ظروفهم المعيشية
مــن أجل التغلب على التفاوتات
االجتماعية واالقتصادية .وقد
وضــع هذا البرنامج من أجل
تعزيز التماســك االجتماعي من
خالل تقديم االستشارات الطبية
المتخصصة والرعاية الصحية
للفئات المستهدفة والتوعية
بالجوانب التربوية والصحية
وتقديــم اللوازم التربوية للمدارس
باإلضافــة إلى التجهيزات للمراكز
الصحية بالقرى.
الجهة المشاركة :

 مؤسسة الوليد لإلنسانيةالخيرية ووزارة الصحة األردنية
واللجنة الوطنية األردنية
والجامعة األردنية.
األهداف :

•التربية  :التوعية بالمســاواة بين
الجنسين وتمكين النساء؛

•التوعية  :توعية األطفال
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•الصحة  :تقديم االستشارات

شــارك في القافلة عشرون ()20طبيبا متخصصا في أمراض
القلب واألوعية الدموية وطب
النساء والتوليد وطب األطفال
والجهاز التنفســي وطب العيون
باإلضافــة إلى الطب العام وقد
تم من خالل الفحص:

المدرسية (الكتب ،كراسات
التلوين ،أقالم ملونة أدوات
مدرسية)؛
توزيع  1336قطعة منالمالبــس (لباس رياضي للفتيات
والفتيان)؛
تنظيــم دورات للتوعية بالعنفوالتنمر وأهمية النظافة
لفائدة  1700تلميذ؛
توزيع حواسيب محمولة،وطابعات ،ومكيفات على
المدارس.
الفئات المستفيدة وعددها :

-تشــخيص ثالث ( )03حاالت إصابة

-اســتفاد من القافلة الطبية أكثر

بالسرطان وخمس ( )05حاالت

من  1500مريض ،معظمهم

إصابة بالتوحد بين األطفال؛
ثماني ( )08حاالت إدمان علىالمخدرات؛
التبرع بأربع وعشــرين ( )24وحدةمن المعدات الطبية لفائدة
بعض المراكز الصحية في
المنطقة؛
تقديم خمسة عشر ()15كرسيا متحركا لألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة؛
تقديم ألف وخمسمائة ()1500استشارة طبية.

من النساء واألطفال .كما
اســتفاد من القافلة التربوية
أكثــر من  1700تلميذ ،باإلضافة
إلى  3مدارس موجودة في
المنطقة
النطاق الجغرافي :
الجوفة – الشونة الجنوبية،المملكة األردنية الهاشمية.
الموازنة :
 70 -ألف دوالر أمريكي
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مايو 2019

تطوير المعارف والقدرات المحلية لدى النساء،
 29نــوفمبـر إلى  01ديسمبـر  ،2019الخـرطــوم ،الســودان

ورشة وطنية لتعزيز قدرات النساء في ريادة األعمال
وتطوير المشاريع االجتماعية،
 30سبتمبر –  02أكتوبر  ،2019الخرطوم ،جمهورية السودان

الجهات المشاركة :

النتائج والمخرجات :

الجهة المشاركة:

-مركز ســنار اإلقليمي للحوار والتنوع

-تشــجيع رائدات األعمال السودانيات على

 -مركز ســنار اإلقليمي للحوار والتنوع الثقافي؛

مشــاركة النساء السودانيات في أنشطة

االهتمام بتنمية مهاراتهن وتحســين

 -اللجنة الوطنية الســودانية للتربية والعلوم

وبرامــج التنمية وآليات مواجهتها؛

مكانتهــن على جميع األصعدة؛

والثقافة.

الثقافي؛
اللجنة الوطنية الســودانية للتربيةوالعلوم والثقافة.
األهداف :

• تعزيــز مكانة قطاع الصناعة التقليدية
ودوره في التنمية والمســاهمة في

الجهود المبذولة لتحســين القطاع
وتشــجيع االقتصاد االجتماعي ودعم
التعاونيات المحلية من أجل تســويق
منتجاتها؛

• تعزيز قــدرات الصناع التقليديين وتطوير
قدراتهم اإلبداعية؛

• ترســيخ ثقافة اإلنتاج في الصناعة

التقليدية المحلية وتحديد الوســائل
الكفيلــة بإدماج حاملي المعارف

المحليــة في تعاونيات إنتاجية؛

• نشر المعارف والوعي الثقافي

بأهميــة المهارات وتطويرها لدى

النساء؛

• تدريب النســاء على المهارات والسلوك

 نشــر ثقافة العمل واإلنتاج لدى النساءالســودانيات وتنمية حس المسؤولية
لديهن؛
تعزيز مكانة النســاء السودانياتاجتماعيــا واقتصاديا وتطوير معارفهن
ومهاراتهن التقليدية باالستعانة
ببنيات إدارية وأسس قانونية.
الفئات المستفيدة وعددها :
 30مشــاركة من الجمعيات والتعاونياتالعاملــة في مجال تعزيز المعارف
المحليــة والحرف اليدوية والصناعة
التقليدية من ســنار والمدن المجاورة.
النطاق الجغرافي :
 إقليم ســنار والمدن المجاورة.الموازنة :

األهداف:

•تشــخيص الوضعية االقتصادية والقانونية

للنســاء السودانيات في مجال ريادة األعمال
وقيادة المقاوالت االجتماعية؛

•معالجة أبرز التحديات التي تواجه مشــاركة
القيادات النســائية في عمليات التنمية

المستدامة؛

•استشــراف مستقبل النساء السودانيات في
مجالي ريادة األعمال والمشــاريع اإلنتاجية
ذات الصلة باالقتصاد االجتماعي.

-تحديد أهم المشــاكل والتحديات التي تعرقل

فتح اآلفاق المســتقبلية أمام النساءالســودانيات في مجالي ريادة األعمال
والمشــاريع االقتصادية واالجتماعية وتوفير
الفــرص االقتصادية والمبادرات الكفيلة
بتشــجيعهن على العمل واإلنتاج واالبتكار.
الفئات المستفيدة وعددها:
 30ســيدة أعمال يعملن في مجاالت التمويلوالتدريب المهني المتصل بتمكين النســاء
وتقويــة قدراتهن في مجاالت اإلنتاج
والتسويق
النطاق الجغرافي:

النتائج والمخرجات:

 -والية الخرطوم وواليات ســودانية أخرى

 -التعريف بوضعية النســاء السودانيات

الموازنة:

على المســتوى االقتصادي واالجتماعي

 5000 -دوالر أمريكي

والقانوني في ريادة األعمال والمشــاريع
اإلنتاجية؛

 5000 -دوالر أمريكي

الالزم من أجل حشــدهن للمساهمة
في عملية التنمية المســتدامة.
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برنامج القيادات اإلسالمية الشابة،

مشروع تزويد مدارس الالجئين
في جيبوتي باألجهزة المعلوماتية

 13-2سبتمبر  ،2019أكسفورد ،المملكة المتحدة

جمهورية جيبوتي ،يوليو 2019

برنامج القيادات اإلســامية الشابة برنامج

والتعايــش ،من أجل بناء مجتمعات

شــبابي يهدف إلى تبادل المعارف

مسلمة متماسكة ومزدهرة.

والتجارب ومناقشــة التحديات الرئيسة
الجهة المشاركة
 اللجنــة الوطنيــة الجيبوتية للتربية والعلوم والثقافةاألهداف:

• تعزيــز إدراج المعلوميــات في نظام التعليم في جيبوتي؛

• دعم اســتخدام الوســائل المعلوماتية في مدارس الالجئين بجيبوتي؛
• الحد من التفاوتات الناتجة عن عدم المساواة االجتماعية داخل

المؤسسات التعليمية في مخيمات الالجئين في جيبوتي ،وتحديداً في

منطقة علي صبيح؛

التي تواجه الشــباب المسلم في مجاالت

أجــل إعداد قادة ورواد أعمال قادرين

التعليم والثقافة والشــغل والسياسة

على التأثير في واضعي السياســات

والقيــادة واألعمال والتمويل وغيرها.

وإشراك متخذي القرارات.

وقد نظم مركز أكســفورد للدراسات
اإلســامية ( )OCISالدورة الرابعة عشرة
لبرنامج القيادات اإلســامية الشابة

المستدامة.

بالتعاون مع مؤسسـ�ة �Prince’s of Chari
 tiesالخيرية واإليسيسكو.
يركز برنامج القيادة اإلســامية الشابة

ً
أداة لتعليم أبناء الالجئين.
• تشــجيع اســتخدام المعلوميات
النتائج والمخرجات

وإســهاماتها في بريطانيا .ويتضمن

عدي وحلحول وأبخ؛
إطــاع التالميذ على المفاهيــم المتعلقة بالمعلوميات في المدارسالمستفيدة؛
تزويد المؤسســات التعليمية الموجــودة بمخيمات الالجئين الثالثة باألجهزةالمعلوماتية ،لنشــر الثقافة العامــة العلمية بين التالميذ وإغناء المواد
التعليمية للمدرسين.
الفئات المستفيدة وعددها:
  3مؤسســات تعليمية بمخيمات علي عدي وحلحول وأبخ.النطاق الجغرافي:
منطقــة علي صبيح التي توجــد بها مخيمات الالجئين الثالثةالموازنة:
 5000 -دوالر أمريكي

البرنامــج ورش عمل وندوات وزيارات
لمؤسســات وطنية بارزة .ولقد مكنت
الجلســات الرسمية المشاركين من تطوير
مهاراتهــم القيادية المهنية ،ونمت
لديهــم روح العمل الجماعي من خالل

مشــروع عملي مشترك ُأعد خارج الجلسات
الرسمية.
األهداف:

•تعزيــز دور التعليم الحيوي في تنمية
األجيال الصاعدة ،من خالل ترســيخ

المعــارف والمهارات لديهم ألداء أدوار
تعليمية جديدة.

•تمكين الشــباب من اإلسهام الفاعل
فــي معالجة القضايا االجتماعية

المعاصرة ،على المســتوى الوطني أو
اإلقليمــي أو الدولي ،من خالل تعزيز
الديمقراطية وحقوق اإلنســان ،واحترام
التنوع الثقافي والديني وتعزيز الســام
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•التوعية بمكانة الشــباب ودورهم في
تنميــة المجتمع وتحقيق التنمية

على الدور الوطني للجاليات المســلمة

-تنفيــذ البرامج والتعليمات التربوية في المؤسســات التعليمية بمخيمات علي

•تلبية تطلعات الشــباب واحتياجاتهم من

الجهة المنظمة:
مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية()OCIS
الجهة المشاركة
مؤسسة  Prince’s of Charitiesالخيريةواإليسيسكو
النتائج والمخرجات:
تعزيز ثقة المشــاركين بهويتهماإلسالمية
تنميــة المهارات القيادية لدىالمشاركين
إتاحة فرص متنوعة للمشــاركين داخلالمجتمع البريطاني (إقامة شــبكة من
العالقات)
الفئات المستفيدة وعددها:
 25مشــاركاً من المملكة المتحدةالنطاق الجغرافي:
المملكة المتحدةالموازنة:
 13000 -دوالر أمريكي
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إطالق سلسلة المنتديات االفتراضية
«المجتمعات التي نريد»

ورشة عمل وطنية حول تعزيز قدرات الشباب

 30أبريل  ،2020الرباط ،المملكة المغربية

على مواجهة خطاب الكراهية ،ياموسوكرو ،كوت ديفوار
يؤدي خطاب الكراهية إلى العنف ،ال
بل إلى أكثر الممارسات تطرفاً  ،من
قبيل كراهية األجانب والعنصرية
ومعاداة السامية والتطرف ونبذ
اآلخر ،الشيء الذي يزعزع االستقرار
االقتصادي ويؤدي إلى اإلقصاء

•تحليل سياسات محاربة خطاب
الكراهية ومنع انتشاره في

الفضاء الواقعي واالفتراضي.

•توضيح كيفية إنجاز مشروع

التوعية بأهمية محاربة خطاب
الكراهية.

االجتماعي ،كما تترتب عليه تداعيات

•تحليل سياق استخدام خطاب

وآفاق التنمية المستدامة في

•التعرف على قيم ثقافة السالم.

خطيرة على الشباب األفريقي
القارة .وفي هذا السياق ،كانت
ورشة العمل الوطنية حول تعزيز
قدرات الشباب على مواجهة خطاب
الكراهية فرصة لتبادل الممارسات
الجيدة ووضع استراتيجيات
لمواجهة خطاب الكراهية من
أجل تعزيز المواقف اإليجابية في
سبيل العيش المشترك والوئام بين
الشباب.
األهداف :

•توعية الشباب بأهمية مواجهة
جميع أشكال خطاب الكراهية

(العرقي واالثني والجنساني...
إلخ ).مع تشجيعهم على تعزيز
قيم ثقافة السالم والالعنف في
الفضاء الواقعي واالفتراضي.

•تحديد مهام مختلف الجهات

الفاعلة ومسؤولياتها في مجال
محاربة خطاب الكراهية ومنع
انتشاره.

الكراهية؛

•استخدم األدوات والتقنيات

واألساليب التشاركية الفعالة
من أجل تيسير اكتساب العيش
المشترك.

•توضيح الصلة بين خطاب
الكراهية في الفضاء

االفتراضي والعنف والتطرف
واإلرهاب اإللكتروني.
الجهة المشاركة :

مؤسسة فيليكس هوفويبوانيي للبحوث عن السالم
المركز اإلقليمي للتربية علىثقافة السالم
النتائج والمخرجات :

 إلمام الشباب بقيم ثقافةالسالم؛
استخدام األدوات والتقنياتواألساليب التشاركية الفعالة من
قبل الشباب تيسيراً الكتسابهم

مبادئ العيش المشترك؛
-استيعاب الشباب للصلة القائمة

تعــد جائحة كوفيد 19-أحدث
األزمات العديدة التي ضربت

الجهة المشاركة :

 -كلية اآلداب والعلوم

المجتمعية من الشــيوخ
والنساء واألشخاص ذوي

بين خطاب الكراهية االفتراضي

العالــم في عصر العولمة .لقد

والعنف والتطرف واإلرهاب

اإلنســانية ،جامعة محمد

كشــفت عن هشاشة مجتمعاتنا

االحتياجات الخاصة والشــباب

الخامس بالرباط.

اإللكتروني؛

وأبرزت الحاجة إلى التعجيل

واألطفال.

تحديد مهام ومسؤولياتمختلف الجهات الفاعلة في
مجال محاربة خطاب الكراهية
ومنع انتشاره؛
تحليل سياسات الحد من خطابالكراهية في الفضاء الواقعي
واالفتراضي؛
تنفيذ مشروع التوعية بأهميةمحاربة خطاب الكراهية.
الفئات المستفيدة وعددها :

حوالي  20مشاركا من القادةالشباب (طالب الدكتوراه

والطلبة الباحثين ،وقادة نوادي
الشباب ،والمؤثرين ،والمدونين،
واألساتذة الباحثين والمدرسين،
وأساتذة التعليم الثانوي،
واألئمة ،والصحفيين ،وصناع
القرار والسياسيين ،وغيرهم)
النطاق الجغرافي:
 كوت ديفوارالموازنة:

 13000 -دوالر أمريكي

بإعــادة النظر في بنياتها .ولقد
تجلــت األزمة متعددة األبعاد التي
يمــر بها العالم اليوم في مناحي
عديــدة خالل العقد األخير ،وما
فتئــت تنبه إلى ضرورة التدخل
العاجل والشروع في مسار
تحويــل جذري لمجتمعاتنا .وقد
كانت غاية المنتدى االفتراضي
«المجتمعــات التي نريد» جمع
ونشر المعلومات والمعارف
بشــأن السبل التي انتهجتها
الــدول لمعالجة أزمة كوفيد.19 -
ويندرج المنتدى االفتراضي ضمن
مبــادرة «المجتمعات التي نريد»
التــي في إطارها تم دعم الدول
والمجتمعــات في مناطق العالم
اإلســامي التي أصابتها الجائحة
وألحقت بها الخسائر .وبذلك
فالمبادرة تســعى لنشر الوعي
وتنفيذ برامج مبتكرة من شــأنها
أن تســهم في بناء مجتمعات
سليمة وسلمية ومزدهرة
وشاملة وقادرة على الصمود
ومستدامة.
وفي المنتدى االفتراضي الذي
ُأطلقت فيه المبادرةُ ،أعلن
كذلــك عن إطالق مرصد العلوم
اإلنسانية واالجتماعية وتم
نشــر بحث علمي بعنوان «آفاق
كوفيــد 19 -من منظور العلوم
اإلنسانية واالجتماعية» والذي
«تضمــن مقاالت تتطرق للجوانب
المتعددة لكوفيد( 19-االجتماعية،
والنفسية واالقتصادية وغيرها).

األهداف :

•جمع واضعي السياسات
والخبراء والقطاع الخاص
واألكاديمييــن لتبادل وجهات
النظــر الحالية حول أزمة
كوفيــد 19 -والحلول الممكنة
لها.
•مناقشــة الرؤية الكفيلة ببناء
ـموال
مجتمع أفضل وأكثر شـ
ً

قائم على القيم المشــتركة.
•دعم الدول األعضاء في
اإليسيســكو التي تضررت بفعل
الجائحة.
•إطالق مرصد العلوم اإلنســانية
واالجتماعية.
•دراســة األبعاد المختلفة ألزمة
كوفيد19 -
• إيجــاد مزيد من التآزر في
العمل بين واضعي السياســات
والباحثيــن والقطاع الخاص
والجهــات العاملة في مجال
المساعدة اإلنســانية والتنمية.
النتائج والمخرجات :

ـموال
بناء مجتمعات أكثر شـً

قائمة على القيم المشــتركة

إنشــاء دائرة من الممارساتمن شــأنها أن تزيد من تآزر
الجهود وتبني شــراكات على
المدى البعيد.
الفئات المستفيدة :

جميــع الدول األعضاء فياإليسيســكو ،والمنظمات غير
الحكومية والمؤسسات...
النطاق الجغرافي :
 -جميــع دول العالم.

تدبير المعارف والتحوالت

االجتماعية :

 ثالثــة ( )03إصدارات من مجلة«المجتمعــات التي نريد»؛

 المجلة األولــى :المجتمعات التينريد؛
 المجلــة الثانية :آراء حولالســام والمواطنة والصمود
في األزمات والنزاعات
وســياقات ما بعد النزاع؛
 المجلة الثالثة :تســخير الصحةالنفســية والدعم النفسي
واالجتماعــي من أجل الصمود
في ســياق األزمات والهشاشة

اعتماد الدول األعضاءفي اإليسيســكو لمبادرة
«المجتمعــات التي نريد»
مســتقبل مشترك يسودهالســلم والعدالة االجتماعية
من خــال مبادرة «المجتمعات
التي نريد»
رأســمال بشري مبني علىالصمود والمساواة يراعي
حاجات أضعف الفئات
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منتدى افتراضي حول «تسخير الدعم النفسي
واالجتماعي من أجل الصمود في سياق األزمات
والهشاشة» 25 ،يونيو  ،2020الرباط ،المملكة المغربية،

منتدى افتراضي حول «آفاق السلم
والمواطنة والصمود أثناء النزاعات وبعدها»،
 28مايو  ،2020الرباط ،المملكة المغربية

بحضور معالي السيد روش مارك كريستيان كابوري ،رئيس
بوركينا فاسو ،ضيف المنتدى الخاص

تهــدف مبــادرة «المجتمعات التي نريد»

فــي المقام األول على منطقة الســاحل مع

أظهــرت أزمة كوفيد 19 -أهمية مراعاة

رؤســاء دول ومســؤولون كبار في منظمة

إلى نشــر المعارف ووضع برامج من شــأنها

اإلتيــان برؤى مــن مناطق أخرى من العالم.

الصحة النفســية في وضع استراتيجيات

األمــم المتحدة واالتحــاد األفريقي ومنظمات

الصمــود .وفي ظل األزمة العالمية غير

دوليــة أخرى باإلضافة إلــى خبراء رفيعي

المســبوقة التي زعزعت أركان النسيج

المســتوى من مختلــف بقاع العالم.

أن تســهم في بناء مجتمعات ســليمة
وســلمية ومزدهرة وشــاملة وقادرة على
الصمود ومســتدامة .واســتناداً إلى منظور
اإليسيســكو للســلم واألمن الذي يتبنى رؤية
شــمولية تراعي عوامــل عديدة تتقاطع
مع بناء الســلم والصمود ،شــكل المنتدى
ملتقــى لوجهات النظر التــي عبرت عنها
المنظمــات والمؤسســات الدولية والجامعات
والمؤسســات البحثية والخبراء المســتقلون
حول الســلم والمواطنــة والصمود أثناء
النزاعــات وما بعدها.
ومن خالل التطرق إلى مواضيع شــتى من
قبيــل األمن الغذائي والمــوارد المائية والبعد
االقتصادي والعوائــد الديمغرافية وإعادة
التأهيل النفســي واالجتماعي وبناء القدرة
علــى الصمود ودور تعميم منظور الجنســين
وحوكمة القطاع األمنــي وتعزيز المواطنة
العالمية ،ناقش المشــاركون ديناميات
النزاعــات والصمود وآفاق الســلم ،مع التركيز

الجهة المشاركة:

كلية اآلداب والعلوم اإلنســانية ،جامعةمحمــد الخامس بالرباط.

الهدف المنشود:

•يســعى هذا المنتدى االفتراضي إلى
الخروج بمواضيع مشــتركة والبحث عن
أفضل الممارســات في مجال بناء السلم
واستكشــاف فرص التعاون بين مختلف
المؤسسات.

النتائج والمخرجات:

➢-تقديم أفضل الممارســات والدروس
المســتقاة حول الســلم واألمن أثناء النزاعات
ومــا بعدها من خالل المنتدى.

الفئات المستفيدة:

جميع الدول األعضــاء ،والمنظمات غيرالحكومية

المجتمعي والممارســات المجتمعية ،لم يعد
مــن الممكن تجاهل آثار الحجر الصحي طويل
األمد على الصحة النفســية لألطفال والشباب
والنســاء .وبالنظر إلى األزمات المتعددة التي
تصيــب مجتمعاتنا والتي تكون إما ذات طبيعة
أمنيــة أو بيئية أو صحية ،أصبح من العاجل
إطالق حوار متعدد الفاعلين بشــأن الصحة
ً
مراعاة لهذه
النفســية والجوانب النفسية
األبعاد في عملية وضع السياســات في سبيل
تقوية صمود الســكان ،السيما الفئات األكثر
ضعفا.
وتجمــع سلســلة المنتديات االفتراضية
«المجتمعــات التــي نريد» حول موضوع «
تســخير الدعم النفســي واالجتماعي من أجل
الصمود في ســياق األزمات والهشاشــة»
القادة السياســيين رفيعي المســتوى
والخبــراء في المجاالت الطبية والنفســية
واالجتماعيــة والتنموية من أجل مناقشــة
خطــط الــدول والمنظمات الدولية حول
الموضــوع وإطالق حوار وتبــادل التجارب بين
الخبراء والممارســين من أجل تســليط الضوء
علــى اآلليات األكثر ابتكاراً والممارســات
السياســية .وقد تناول الكلمــة في المنتدى
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الجهات المشاركة :

➢-مركز السياســات للجنوب الجديد وجامعة
محمد الخامس بالرباط

األهداف :

➢•تحســين الصحة النفسية للفئات األكثر عرضة
لجائحة كوفيد19 -
➢•تقديم الدعم النفســي واالجتماعي من أجل
الصمود في ســياق األزمات والهشاشة.

الفئات المستفيدة :

➢➢-جميــع الدول األعضاء والمنظمات غير
الحكومية والمؤسسات...

النتائج والمخرجات :

➢-تقليص عوامل اإلجهاد النفســي أثناء
الجائحة
➢-وضــع خطة لضمان اإلدماج الجيد لقضايا
الصحة النفســية في السياسات والبرامج

النطاق الجغرافي :

-جميع دول العالم.
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المساعدة اإلنسانية الطارئة – تعزيز القدرات الوطنية
والمحلية في مجال الوقاية المبكرة واالستجابة لفائدة
الفئات المهمشة في ظل جائحة كوفيد1 9 -
 25مارس ،2020

فــي أوقات الجوائح ،تنبري

من خالل توفير مســتلزمات

النتائج والمخرجات :

الدول لوضع الخطط

النظافــة (صابون مطهر وهالم

 -توزيع معدات غســل اليدين

لمواجهتها وتصمم

مضــاد للجراثيم ومعدات تنظيف

اســتراتيجيات الحتوائها من

اليديــن) ومعدات الحماية

إغالق للحدود والمدارس

(أقنعــة وأجهزة التنفس

الشــخصية (األقنعة )...على

والجامعات وذلك اســتجابة

االصطناعــي وبعض األطعمة

المستشفيات والمراكز

للحاجة إلــى التدابير الوقائية.

الضرورية).

الصحية؛

بــل إن بعض الدول ذهبت أبعد
مــن ذلك إلى حد إعالن حالة
الطــوارئ في ظل غياب لقاحات
لفيروس كورونا المســتجد.
وقامت اإليسيســكو بالتعاون
مع مؤسســة الوليد لإلنسانية
بوضــع مقاربة متكاملة من

الجهات المشاركة :
مؤسســة الوليد لإلنسانية
واللجــان الوطنية للدول

األهداف :
•تعزيز القدرات الوطنية من

شــأنها تعزيز القدرات المحلية
مــن خالل تحديد اإلجراءات

الغذائية ومواد التنظيف)

االجتماعيــة الهادفة لفائدة 13

لفائدة الفئات الهشة؛

والنيجر ومالي وتشــاد والمغرب
وتوغــو وغينيا والكاميرون

 -توزيع معدات الحماية

 تشــجيع إنتاج وتوزيع معداتغسل اليدين؛
 توفير الدعم النفســيواالجتماعي للفئات

المعنية.

خالل التبرعات (الطبية والمواد

دولة إفريقية  :بوركينافاســو

علــى المجتمعات المتضررة؛

•وقاية الفئات الهشــة من
اإلصابة بالفيروس؛
•تمكيــن القطاع الصحي

وفلسطين وأفغانستان

وتخفيــف اآلثار االقتصادية

وبنغالدش والســنغال والكوت

للجائحــة في  13دولة

ديفوار .وســعى البرنامج إلى

إفريقية.

المتضررة.
الفئات المستفيدة وعددها :
أكثر من  1.000.000شــخص من
الفئات الضعيفة.
النطاق الجغرافي:
بوركينافاســو والنيجر ومالي
وتشاد والمغرب وتوغو
وغينيا والكاميرون وفلســطين
وأفغانستان وبنغالدش
والسنغال والكوت ديفوار.

توعية الســاكنة بمخاطر الجائحة

أولوية أفريقيا
لقــد ســاعد قطاع العلوم اإلنســانية واالجتماعيــة على دعم أفريقيا ،كأولوية في رؤية اإليسيســكو الجديدة،
وشــمل الدعــم المجال اإلنســاني ،والتربوي ،وتنمية التــراث الثقافي .كانت مديرة القطاع ضمن وفد االيسيســكو
برئاســة معالي المدير العام ،الذي ســافر إلى الســنغال والنيجر وغينيا كوناكري لالجتماع مع رؤســاء الدول
والســيدات األوائل والوزارات وبعض الجهات الفاعلة الرئيســة فــي مجال التنمية.
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مركز االستشراف
االستراتيجي

22

ً
إنجازا

الدول المســتفيدة :
 -العالم اإلســامي

الفئات المســتهدفة :
 الخبــراء والمستشــرفون األكاديميــون -الطلبــة الباحثــون

إنشـــاء مــركــز اإليـــسيـسكــو
لالستشـــراف االستــراتيجــي

د .قيــس الهمامــي
مديــر مركز االستشــراف االســتراتيجي

تمهيد
بادرت منظمة العالم اإلســامي للتربية
والعلوم والثقافة – إيسيســكو  -إلى
إدماج االستشــراف كعنصر أساس في
رؤيتها االســتراتيجية الجديدة ،باعتباره
عنصرا علميا أساســيا فــي نجاح مهمتها
الشــاملة لدعم القدرات التنموية وإيجاد
َ
مبتكرة والتعديــل المنهجي آلليات
حلــول
العمل المتبعة.
وقد كان إلحداث مركز االستشــراف
االســتراتيجي دور كبير في دمج ثقافة
االســتباق ضمن أولويات اإليسيسكو
بهدف دعم مؤسســات العالم اإلسالمي
لتصبح أقطابــا تنموية فعالة في
المنطقة ،مــن خالل اعتماد مقاربة
تشاركية وحشــد الخبرات لتحقيق إنجازات
اســتراتيجية ناجعة .وال تساهم هذه
المقاربة فــي توجيهنا صوب األنماط
المســتقبلية الكبرى فحســب ،بل ترصد
كذلك اإلشــارات التي من شأنها مساعدة

إحــداث مدير يــة جديدة في اإليسيســكو
اإلنســانية على التحكم في الصعوبات
الراهنة والمســتقبلية وخلق فرص جديدة
ومجتمعات المستقبل.
تتناســب
ِ
وبالتالي فاالستشــراف ُي َم ِّ
كن من
التنبــؤ بفرضيات المســتقبل قصد تحديد
الوسائل المســاعدة على اتخاذ القرارات
االســتراتيجية في مختلف المجاالت.
أما على صعيد العالم اإلســامي،
فاالستشــراف يساعد على استغالل
إمكانات دولــه وتقليص المخاطر
المســتقبلية التي قد تهددها .إضافة
إلــى التركيز على متطلبــات التكنولوجيا
الجديدة ،أعادت اإليسيســكو النظر في
أهدافها التربويــة والمعرفية والعلمية
والثقافية في إطار منظور إنســاني
وأخالقي مســؤول ومستدام قصد الوصول
إلــى المســتقبل المرغوب فيه .ومن هنا
نشــأت فكرة تطوير مفهوم االستشراف
االســتراتيجي في اإليسيسكو.

األهداف :

في العالم اإلســامي من أجل تكوين إنسان

• تحقيق اليقظة االســتراتيجية في العالم

الغــد وتزويده بالمهارات الالزمة .

اإلســامي في مجاالت التربية والعلوم

والثقافــة والتكنولوجيا الحديثة من منظور
األخالق والتنمية المستدامة.
• االضطــاع بدور «خلية تفكير» من خالل

تنظيــم منتديات دولية باعتبارها قاطرة
للتنمية وإحدى ســبل تعزيز األدوات

المســاعدة على اتخاذ القرارات االستراتيجية.
• إعداد الدراســات االستراتيجية الالزمة التي

أســاس في االستشراف واعتماد الشراكات

االســتراتيجية كمسار للتقدم .
المخرجات :
 اقتــراح تطوير مفهوم االستشــرافاالســتراتيجي باإليسيسكو
 -رؤيــة اســتراتيجية جديــدة لمنظمة العالم

تتطرق لقضايا العالم اإلســامي بهدف

اإلســامي للتربية والعلــوم والثقافة

إنشــاء قاعدة بيانات خاصة باإليسيسكو

 -إعــداد خارطة طريق لمركز االستشــراف

باعتبارها «مرجعا دوليا»
• تعزيز ثقافة االســتباق واالستشراف

َ
ي التخطيط والعمل
وترســيخها في
مرحلت ْ
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• تبنــي الملكية والــذكاء الجماعي كعنصر

االستراتيجي
 كتيــب تعريفي بمركز االستشــرافاالستراتيجي
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الخطة االستــراتيجيــة متوسـطــة
المدى الجديدة للسنوات 2030-2020

خطــة ا لعمــل 2021-2020
إعـــداد خطــة عمـــل السنـــة الحاليـــة
وتعزيزهــا وهيكلتهــا

المخرجات :

الجديدة متوســطة المدى لألعوام 2020-

المخرجات :

التي ترســم المعالم المستقبلية للمجتمع

ـ خطة العمل 2021-2020

 ،2030إلى جانب مناقشــة العديد من

ـ الخطة االستراتيجية 2030-2020

اإلنســاني في أفق  ،2030وبناء على النتائج

النطاق الجغرافي :
ـ العالم اإلســامي
المستفيدون :
ـ دول العالم اإلســامي
األهداف :
• تحديــد المحاور االســتراتيجية
• وضــع مقترحــات عمل خطة العمل
(ع ِرضت خالل الدورة 40
ُ 2021-2020

العامــة إلى المجلس التنفيذي.
وقــدم المدير العام في خطابه الرؤية
الجديدة لإليسيســكو ،مؤكدا أن المنظمة

ـ دول العالم اإلســامي
األهداف :

إلــى اإلنجازات الواقعية ،وتضمن لها مكانة

•
• تحديــد التحديــات والرهانات
• تحديــد األهداف والفئات المســتهدفة
• اقتــراح خطة اســتراتيجية جديدة

ســتعمل على تطوير آليات العمل التي

الخطة االســتراتيجية متوسطة المدى

تبنت رؤية استشــرافية ستنقلها من اآلمال
مرموقة ،كفيلة بجعلها منارة إشــعاع
دولــي في مجاالت اختصاصها ،كما أنها

التوج َهين األساســيين
تحديــد
ُّ

والدولية ودراســاتها التقييمية والميدانية،
حددت اإليسيســكو في الخطة االستراتيجية
متوسطة المدى للفترة 2030-2020
توجهين كبيرين شــاملين يواكبان التحوالت
العميقة والمتســارعة التي يشهدها العالم
قاطبة ،ويســتجيبان للرهانات والتحديات التي
يشــهدها العالم اإلسالمي ،والتي تم حصرها
في خمســة أهداف استراتيجية متكاملة
تستهدف ثالث فئات.

تدعم تطلعات الدول األعضاء وشــعوبها نحو

لألعوام 2030-2020

مستقبل أفضل.

بناء على الرؤية الجديدة لإليسيســكو وعمال
ً

في الــدورة األربعين للمجلس التنفيذي

وقد عمل مركز االستشــراف

باألطــر المرجعية اإلقليمية ،المتمثلة

لمنظمة العالم اإلســامي للتربية والعلوم

االســتراتيجي ،بالتعاون مــع مختلف

أساســاً في مضامين وثيقة مكة المكرمة

والثقافة -إيسيســكو -لتطوير الرؤية

القطاعــات باإليسيســكو ،علــى هيكلة

( ،)2019وبرنامج العمل العشــري اإلسالمي

الجديدة لإليسيســكو وخطة عملها لعامي

خطــة العمل  2021-2020التي تم

( ،)2025-2015وأجنــدة إفريقيا لعام ،2063

من حقوقهــم التربوية والعلمية والثقافية

 ،2021-2020وخطتها االستراتيجية

تقديمهــا إلى المجلــس التنفيذي.

وتماشــياً مع األهداف  17للتنمية المستدامة

والتكنولوجية والبيئية.

للمجلــس التنفيذي بأبو ظبي)

شارك مركز االستشراف االستراتيجي
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األســئلة التنظيمية التي قدمتها اإلدارة

المستفيدون :

المســتخلصة من التقارير القطاعية اإلقليمية

وتتجلــى التوجهــات الكبرى للخطة
االســتراتيجية في:
بنــاء منظومات حضارية مبتكرة وذكيةللعالم اإلسالمي
-تمكين فئات الشــباب والنساء واألطفال

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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تنظيم ملتقى التحوالت االجتماعية
واالستشراف االستراتيجي

تنظيم منتدى المستقبل
 18-17فبراير  ، 2020مقر اإليسيسكو

المستفيدون :

االســتراتيجي والذكاء االصطناعي وطالب من

ـ المشــاركون والخبراء

مختلف التخصصات.

الشركاء :
ـ مؤسســة كونراد أدينــاور األلمانية

والتبادل مع جميــع الفاعلين المعنيين بالتحوالت
والتحديات التي تواجه دول العالم اإلســامي

تنظيم منتدى المستقبل
عقــد في  17-18فبراير  2020في مقر

الخلفيات ،والتي التأمت الستكشــاف القدرات

اإليسيســكو بالرباط بالشراكة مع مؤسسة كونراد

االســتباقية المحلية واإلقليمية وبالتالي تحديد

أديناور ( ، )KASوقد توج «منتدى المســتقبل» في
المداخــات وكذا جودة المتحدثين الذين ْأثروا

ـه َد هذا المنتدى حضور السيد
النقاش .ولقد َشـ ِ

ســعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين
المهنــي والتعليم العالي والبحث العلمي
المغربي ،والدكتور حاتم بن ســالم وزير التربية
والتعليم التونســي ،إلى جانب الوزير المغربي
المنتــدب المكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي ،والعديد من المســؤولين والسفراء
المعتمدين لدى المغرب ،فضال عن مشــاركة
أكثر من  25خبيرا دوليا مرموقا في االستشــراف
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فضاء لاللتقاء
وكان «منتدى المســتقبل»
ً

وكذلك المتخصصين في االستشــراف من جميع

نســخته األولى بنجاح كبير على مستوى جودة

 4ديسمبر  ،2019مقر اإليسيسكو
بشراكة مع إدارة العلوم االجتماعية واإلنسانية

التصورات المســتقبلية المحتملة.

الدول المشاركة :

الشركاء :

ومن خالل تبني مقاربة استشــرافية ،شكل

ـ خبراء ومشاركون من الدول األعضاء

ـ مؤسسة كونراد أديناور األلمانية

المنتدى فرصة للقيام بجولة تحليلية والســماح

ـخبراء ومشاركون من خارج الدول غير األعضاء

األهداف :

للخبراء المتخصصين في االستشــراف بالتدخل
في مجــال خبرتهم وتقديم االتجاهات والرهانات

المخرجات :

• تساؤالت حول تغيرات المستقبل

ـ تقرير حول المنتدى

• بحث قدرات االستباق المحلية واإلقليمية

اليــوم الثاني لورش العمل الموضوعاتية ،بغرض

المستفيدون :

إتاحة مســاحة جماعية وتشاركية بين الفاعلين

ـالمشاركون والخبراء والشخصيات السياسية

• تحديد االحتماالت المستقبلية

الرئيســة للعالم في أفق  .2040وقد تم تخصيص

الرئيســيين في التنمية ،من أجل تحليل وربما

والطالب

توقع مســتقبل الموضوعات التي تم تناولها
(التربيــة ،الثقافة ،العلوم ،الذكاء االصطناعي)...
بحلول عام .2040

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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المشاركة في تحضير المؤتمر اإلسالمي
الحادي عشــر لـوزراء الثقافـة وتنظيمه

نظمت اإليسيسكو يومي
17و 18ديسمبر  2019المؤتمر
اإلسالمي الحادي عشر لوزراء
الثقافة بتونس العاصمة ،تحت
الرعاية السامية لفخامة الرئيس
التونسي ،السيد قيس سعيد.
وتــم خالل هذا المؤتمر توزيع
جوائز اإليسيسكو التشجيعية
لفئات الصناعات التقليدية
والحرف اليدوية وجائزة
اإليسيسكو ألفضل إنتاج إعالمي
وجائزة اإليسيسكو ألفضل
مشروع ثقافي في عواصم
الثقافة اإلسالمية.

وعقب ذلك ،اطلع المشاركون
على جدول أعمال المؤتمر
ومشاريع قراراته.
اختيــرت تونس عاصمة للثقافة
اإلسالمية لسنة  2019عن
المنطقــة العربية إلى جانب
القدس ،عاصمة الثقافة
اإلسالمية الدائمة ،وبيساو
عاصمة غينيا بيساو عن
المنطقة اإلفريقية وبندر ســري
بغوان عن المنطقة اآلسيوية.

ورقة مفاهيمية

دراسة حول التوقعات المحتملة
لمستقبــل العـالـــم اإلســـالمي

المحتفى بها سنة  2019شعارات
االحتفالية لعواصم الثقافة
اإلسالمية برسم سنة ،2020
وهي :القاهرة عن المنطقة
العربية وباماكو عن المنطقة
اإلفريقية وبخارى عن المنطقة
اآلسيوية .وقد تسلم الشعارات
رؤساء وفود الدول المعنية.

ورقة مفاهيمية تشرح اإلطار المرجعي للدراسة حول
مستقبل العالم اإلسالمي

ويذكر أن مركز االستشراف
االستراتيجي قد شارك في تنظيم
هذه الفعالية.

خالل حفل اختتام المؤتمرَ ،س َّلمت
عواصم الثقافة اإلسالمية

الدول المشــاركة :
ـ كافــة الدول األعضاء

الضعف فــي مياديــن التربية والعلوم

المخرجات :

والثقافــة في الدول األعضاء

ـ تقرير عن الدراسة

ورقة مفاهيمية

دراسـة حـول مستقبـل القــارة اإلفريقيـة
ورقة مفاهيمية تشرح اإلطار المرجعي للدراسة المنجزة حول
مستقبل القارة اإلفريقية

ـ إعداد فيلم وثائقي
المســتفيدون :
ـ المشــاركون والخبــراء والدول األعضاء
النطــاق الجغرافي :
ـ الدول األعضاء
األهداف :

الدول المشــاركة :
ـ كافة الدول األعضــاء اإلفريقية
ـ بلــدان إفريقية أخرى
ا لمخر جا ت :
ـ تقرير عن الدراسة
ـ إعداد فيلم وثائقي
المســتفيدون :
ـ المشــاركون والخبــراء والدول األعضاء
النطــاق الجغرافي :
ـ الدول األعضــاء اإلفريقية
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األهداف :

• دراسة التوجهات االستراتيجية الكبرى
للقارة اإلفريقية ومدى مالءمتها

• تحديد أوجه القصور ومؤشــرات

• دراســة أهم التوجهــات العالمية
ومــدى مالءمتها لســياق العالم
اإلسالمي

• بحــث الفــرص المتاحة في هذه
المجاالت وســبل تعزيزها
• تحديد المشــاريع االســتراتيجية ذات
األولوية
• تحديــد التموقع االســتراتيجي
لإليسيســكو ودولهــا األعضاء من
أجــل مواجهة التحديــات الحالية
والمســتقبلية في مجــاالت التربية
والعلــوم والثقافة

للسياق العالمي

• إعداد تشخيص شامل لوضعية التربية
والعلوم والثقافة في الدول األعضاء

• تحديد الفرص االستراتيجية وتطويرها
• وضع أولويات األنشطة المستقبلية
وتحديد أهدافها االستراتيجية

• تحديد إجراءات وموارد ووسائل تحقيق
األهداف االستراتيجية المستقبلية للقارة
اإلفريقية استنادا إلى معطيات ظرفية

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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ورقة مفاهيمية

مستقبل العمل الثقافي

ورقـة مفــاهيميــة تشــرح اإلطــار المرجعــي
للدراســة حــول مستقبـل العمــل الثقــافي

المخرجات :

عقد شراكات

األهداف :

ـ تقرير عن الدراسة
المستفيدون :
ـ المشــاركون والخبراء والدول
األعضاء
النطاق الجغرافي :
ـ الدول األعضاء

•
• تحديــد العالقة بيــن الثقافة
تحديد الســياق العام

والتنمية المســتدامة

•
• تحليــل الوضــع الثقافي وتحديد
تشــخيص الوضع الراهن

مكامــن الضعــف في العمل
الثقافــي وجرد الفــرص المتاحة

عمد مركز االستشراف االستراتيجي
منذ تأسيسه إلى اتخاذ نهج الشراكة
كأحد أهم مبادئ عمله.
وفي هذا الصدد ،نجح المركز في
بناء عالقات وتوسيع شبكة شركائه
من المؤسسات ذات األهداف
المشتركة أو المتكاملة في مجاالت
عمل اإليسيسكو .ونفذ المركز عددا
من األنشطة والفعاليات المشتركة
بالتعاون مع شركائه.
أسس مركز االستشراف االستراتيجي
شراكات مع المؤسسات التالية:

ورقة مفاهيمية

االنـتـقــال مــن العولمــة
إلـى «العولمة المحلية»
ورقة مفاهيمية تحدد اإلطار المرجعي للدراسة
حول االنتقال من العولمة إلى العولمة المحلية

المخرجات :
ـ تقرير عن الدراسة

المحلية التي من شــأنها حشــد

المستفيدون :

القــدرات وتوحيد الجهود.

ـ المدعــوون والخبــراء والدول األعضاء
النطاق الجغرافي :
ـ الدول األعضاء
األهداف :
• تســليط الضــوء على اإلمكانات
التنمويــة المحلية
• دعــم قدرات االســتباق المحلية
• تحديــد المشــاريع المعلقة وتعزيز
دورهــا في تســهيل التنميــة المحلية
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• تســليط الضــوء على المبادرات

• تقييــم مفهوم العالقــات الزمنية
لدى الشــعوب وتشخيصه
• إحــداث خلية تدريــب ُمهمتُ ها إحداث
برامــج توعوية فــي المجالين التربوي
والثقافــي مرتبطــة بالعالقــة الزمنية
• االســتثمار فــي التكنولوجيــا الحديثة

مؤسسة كونراد أديناور  :من
خالل مكتبها في المغرب .وتدعم
هذه المؤسسة األلمانية عددا من
مشاريع اإليسيسكو على غرار منتدى
المستقبل الذي كان حدثا مهما
شاركت المؤسسة في تنظيمه.
المعهد الملكي للدراسات
االستراتيجية بالمغرب :ستُ َوقع
اإليسيسكو والمعهد مذكرة تفاهم
تؤطر التعاون المشترك في إعداد
الدراسات االستراتيجية .وستتطرق
أول دراسة إلى مستقبل القارة
اإلفريقية.
جامعة الملك عبد العزيز  :تتجلى
الشراكة مع هذه الجامعة من خالل
مشاركة ممثليها في المؤتمرات
والمنتديات االفتراضية التي ينظمها
المركز.
مؤسسة ألغورا  :مؤسسة مختصة
في األبحاث في مجاالت متعددة
تعمل على إعداد نظام أخالقي

تداولي للذكاء االصطناعي واالبتكار
الرقمي وتحلل المظاهر االجتماعية
والسياسية للمجتمع اللوغارثمي
الجديد .وتشارك هذه المؤسسة في
المؤتمرات والندوات االفتراضية التي
ينظمها المركز.
معهد ميال  :معهد لألبحاث في
الذكاء االصطناعي يضم  500باحث
مختص في مجال التعلم العميق
والمعزز .ويشارك هذا المعهد
في تسيير المؤتمرات والندوات
االفتراضية التي ينظمها المركز.
جامعة مونتريال  :تتجلى الشراكة
مع هذه الجامعة من خالل مشاركة
ممثليها في المؤتمرات والمنتديات
االفتراضية التي ينظمها المركز.
مجتمع المستقبل  :هو خلية
تفكير وعمل مستقلة غير ربحية
تعمل في مجال تعزيز الحوكمة
العالمية للذكاء االصطناعي
وغيره من التكنولوجيات الجديدة.
وتشارك هذه الخلية في المؤتمرات
والمنتديات االفتراضية التي ينظمها
المركز.
منتدى الذكاء االصطناعي
( : ) IA Civic Forumهو منصة
رائدة في إشراك شعوب العالم
بشكل استباقي ومنتظم في
نقاش أخالقيات الذكاء االصطناعي
وحوكمته ،وهي منصة تابعة
لمجتمع المستقبل واختارها منتدى
باريس للسالم كأحد المشاريع
الواعدة .وتشارك هذه المنصة في
المؤتمرات والمنتديات االفتراضية
التي ينظمها المركز.

مــن أجــل تحقيق أثــر بيداغوجي كبير
• اعتمــاد مقاربة منهجية للمشــروع
وبرمجة نشــاطاته
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اقتراح خطة استراتيجية  :حالة طوارئ كوفيد19-
خـطــة عمل استثنـائيـــة لالسـتجابـــة للـحالــــة
المقلقـة المتعلقة بانتشار الفيروس في العالم

ثانيا  :األنشطة المنجزة بعد كوفيد19-

المخرجات :
ـ خطة عمل
المســتفيدون :

أزمـــة كوفيد :19-فرضيات الخـروج مـن

األزمــــــة فــــي أفــــق نهــايـة 2021-2020
وثيقــة تقترح عــدة فرضيات للخروج من األزمة

• التواصــل الدائم عــن بعد مع الدول
األعضاء والشركاء
• مســاعدة الدول األعضاء علــى الصعيد

ـ الــدول األعضاء التي تــم تحديدها

اللوجيســتي لمواجهــة األزمة في

األهداف :

مياديــن التربية والصحــة والثقافة

• تحديد الحاجات الملحة والضرورية للدول
األعضاء
• تطويــر آليات الدول األعضــاء للتدخل
الســريع ،عبر االســتعانة بشركاء

والعلوم
• أن تصبــح اإليسيســكو ُمولدة

للتوصيــات المحــددة والقابلة
للتطبيــق فــي حالة الطوارئ

خارجييــن (منظمات دولية ،شــركات،
وغيرها)

المخرجات :
ـ تقرير عن الدراسة
األهداف :
• مراجعــة وتلخيص الفرضيات الرئيســة
للخــروج من األزمة حســب مكاتب
الدراسات والخبراء

• تحليــل إدارة األزمــة الصحية وأضرارها
ا لجا نبية
• تقديــم  4فرضيــات للخروج من األزمة
ا لعا لمية

خطة عمل استثنائية للحد من انتشار
فيــروس كــوفيــد 19-في إفــريقيــا
خطــة عمـل استثنائية لمواجهـة الحالة المقلقة الناتجـة
عن تفشي الفيروس في إفريقيا

المخرجات :

األهداف :

ـ خطة عمل

• وصــف الحالة الوبائية فــي إفريقيا

المســتفيدون :
ـ الــدول األعضاء التي تــم تحديدها

يــوم  9أبريل 2020
• تحديد المســتفيدين
• وصــف آليات التدخل
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التحالف اإلنساني الدولي
تحالـف يضم المنظمـات اإلقليمية والدوليـة ،والمصــارف،
والمؤسسـات وشركات التنمية والمانحين ،ويعمل على
تنفيذ برامج ومشاريع ميدانية

المخرجات :
ـ التحالف اإلنساني الشامل جاهز
المستفيدون :
ـ الــدول األعضاء التي تــم تحديدها

الذكاء االصطناعي والتعليم :
الممارسات الناجحة والتوجهات الفضلى
منتــدى افتراضي عن دور الــذكاء االصطناعي في ميدان التعليم
في ظل أزمة كوفيد19 -

األهداف :

•

جمــع التبرعات

• الســعي للحصــول على الدعم
ا للو جيستي
• تعزيــز المكانة االســتراتيجية
لإليسيســكو على نطاق واســع

عدد الدول المشاركة :

األهداف :

ـ أكثر من  10.000مشــارك عبر الفيســبوك

• تعزيــز فهم شــامل ل « الذكاء

المخرجات :
ـ تقرير المنتدى االفتراضي
المستفيدون :
ـ الدول األعضاء
األثر الميداني :

المنتــدى االفتـراضي
«الذكـاء االصطناعي والتصدي
لفيروس كورونا :بين التحديات والفرص»
منتـــدى افتــراضي عـن دور الذكــــاء االصطنـــاعي في
ظـــــــــل أزمــة كوفيـــد19-

ـ الدول األعضاء
الشركاء :
ـ جامعــة الملــك عبد العزيز
ـ معهــد ميال للــذكاء االصطناعي ()MILA
ـ مختبــر ألجورا ()ALGORA
ـ مختبــر األفــكار (مجتمع المســتقبل)
The Future Society
ـ جامعــة مونتريال
ـ المنتــدى المدني للــذكاء االصطناعي

عدد الدول المشاركة :

ـ مختبــر ألجورا ()ALGORA

ـ  236مشــاركا عبر الفيســبوك

ـ مختبــر األفــكار (مجتمع المســتقبل)

المخرجات :
ـ تقرير المنتدى االفتراضي
المستفيدون :
ـ الدول األعضاء
الشركاء :
ـ معهــد ميال للــذكاء االصطناعي
()MILA
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االصطناعي فــي التعليــم» و»التعليم
في الــذكاء االصطناعــي» :المفاهيم
واألحداث الرئيسة
• تســليط الضوء علــى الرهانات األخالقية،
مــع التركيــز على الصعوبــات التي تحول
دون تبنــي األدوات التربويــة وتوافرها
فــي مختلف النطاقــات االجتماعية
واالقتصادية
• تقديــم أمثلة ملموســة عــن تطبيقات
وتجــارب ناجحة للــذكاء االصطناعي في
التعليــم عبر العالم
• وضع رؤية حــول مســتقبل التعليم
ومشــاركة أفضــل التوصيات لتكون
بمثابــة دليــل للدول األعضاء باإليسيســكو

()AI Civic Forum

The Future Society
ـ جامعــة مونتريال
األهداف :
• تقديــم حلول الــذكاء االصطناعي للحد
مــن أزمة كوفيد19 -
• تبــادل الخبرات حــول الجانب األخالقي
للمو ضو ع

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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أ .األعمال في طور التنفيذ
مبادرة :بيت اإليسيسكو الرقمي

مبــادرة ُأطلقــت إثر األزمة الناتجة عن جائحة كوفيد19 -

.1برنامج التدريب /العمل على االستشــراف
االستراتيجي
إطالق برنامج التدريب/العمل على االستشــراف االستراتيجي
لفائــدة ممثلي المجتمــع المدني والطالب الجامعيين وصناع

النتائج الرئيســة باإلضافة إلى أفضل التوصيات.

مقدما لمواجهة التحديات
يهدف االستشراف إلى االستعداد
ً
التي ُيتوقع ظهورها .لكن استكشاف المستقبل ال يكون ذا

المخرجات :
تيب العرض
ـ كُ ّ
المســتفيدون :
ـ الدول األعضاء
األهداف :
• دعــم جهود الدول األعضــاء والمجتمع
المدنــي بأكملــه لمحاربة هــذه الجائحة
• اقتــراح أفضل الحلــول لمواجهة الظروف
الطارئة
• توفيــر التقانــات المتطــورة واألكثر كفاءة
ومرونــة ،والتي يمكــن أن تُ فيد في

مجــاالت التعليم والعلــوم والثقافة.
• تقديــم عدد من وســائل المعرفة

فائدة حقيقية إال عندما يدفع إلى التساؤل حول المستقبل

المرغوب فيه ال المستقبل المحتمل ،بل حول هامش تصرف
ممثلي المجتمع المدني ،وأخيرا حول األهداف التي يمكن

المفتوحــة بما في ذلك أحــدث تطبيقات

وضعها من أجل تحقيقها.
للشركاء
ُ

البرامــج التي يحتــاج إليها الطالب في

ولهذا الســبب ،يتكون النهج االستشرافي من شقين :فاألول

المــدارس ومؤسســات التعليم العالي
والجامعــات ،وكذلك الباحثــون والمعلمون

ُّ
للتعلم
ومنتجــو المحتوى الرقمــي
• توفيــر منصــة تفاعلية لزوار «بيت

اإليسيســكو الرقمــي» قصد تقديم
المحتويــات اإلبداعيــة واالبتكارية وتبادلها

يهم استباق المســتقبل المحتمل لمختلف اإلشكاليات

 .4المســتقبل بعيون الشباب
يمثل شــباب اليوم مســتقبل الغد ،فهم جيل جديد شديد
الترابطُ ،م َ
ولــع بالتجارب الجديدة واإلثارة ،ويمثل الفاعل
الرئيس للتغيير وصنع القرار في المســتقبل.
يرغب الشــباب في المشــاركة فــي تحســين مجتمعهم،
مــن خالل اقتراح أفــكار جديدة إلحراز التقــدم االجتماعي،
وهــم قلقون أيضا بشــأن الغمــوض الذي يحيط
مســتقبلهم.

واستكشــافها ،ويتجلى الثاني في التفكير االســتراتيجي في

وفي هذا اإلطار ،تطلق اإليسيســكو ،من خالل مركز

المســتقبل الذي نطمح إليه.

االستشــراف االستراتيجي ،دراسة عن رؤية شباب اليوم حول

وتــم التطرق لهذيــن الجانبين خالل الدورات التدريبية التي

مستقبلهم.

تســتمر لمدة  3أيام .ونُ ِّظمت الدورة التدريبية األولى يومي

ســتُ جرى هذه الدراســة عن طريق تنظيم ورش عمل تجمع

 17و 18ســبتمبر بجامعة األخوين بالشراكة مع مؤسسة

رواد الفكر الشــباب من جميع األقطار من أجل إدارة نقاشــات

كونراد أديناور (.)KAS

حول فرص مســتقبل الشــباب بحلول عام  2050فيما يتعلق

 .2مسرد الذكاء االصطناعي

بالتربيــة والعلوم والثقافة والتعلم.

من أجل تعميم مفهوم الذكاء االصطناعي وتبســيط

والهــدف النهائي من هذه الدراســة هــو إطالق مختبر

اســتيعاب مفاهيمه الرئيسة ،تُ طلق اإليسيسكو ،من خالل
مركزها لالستشــراف االستراتيجي وبالشراكة مع ألغورا
  ALGORAوجامعة مونتريال ،مشــروع إنتاج مسرد يشملالمفاهيم األساســية في الذكاء االصطناعي وأخالقيات
الذكاء االصطناعي .هذا المســرد موجه لألشخاص الذين
ليســت لديهم معرفة بهذا الموضوع.

خاص بمســتقبل الشــباب وربط الحاضر بالمســتقبل من أجل
خلق غد أفضل.
في نهاية هذه اللقاءات ،ســيتم إعداد وثيقة عن نتائج
الدراســة تشــمل آراء وأفكار الشباب التي تم تجميعها حول
مستقبلهم.
كما ســيتم إنتاج فيلم وثائقي يأخذنا في رحلة خيالية عبر

 .3أخالقيات الذكاء االصطناعي

الزمن من أجل التعرف على شــهادات المؤثرين الشباب

ســتُ جرى دراســة من خالل تنظيم سلسلة من ُورش العمل

المعروفين فــي بالدهم حول تطلعاتهم ووجهات نظرهم

في الــدول األعضاء بغية تناول موضوع أخالقيات الذكاء

202

تهم اإليسيسكو.
وعند االنتهاء من هذه الدراســة ،ســيتم إعداد تقرير يتضمن

القرار وغيرهم.

ـاته على
حــاالت رفع الحجــر وتعالج انعكاسـ ِ

االصطناعي من خالل مناقشــة العديد من الموضوعات التي

عن الشباب في المستقبل.
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 .5مؤتمــر الذكاء االصطناعي بتونس
سـ ُـينظم مؤتمر في تونس حول موضوع الذكاء االصطناعي
وسيشــارك فيه كبار الخبراء في هذا المجال.

 .6ندوة :علم التربية في اإلســام
ترتكــز البيداغوجيا علــى العلوم التربوية وكذا التقنيات
العملية للتنمية ،وهي أحد شــروط نجاح أي برنامج تعليمي
التعليم
عتبر اإلسالم
َ
أو حضاري .وفي هذا الســياقَ ،ي ِ

ً
ً
ـاملة ومتحررة ومسؤولة وإنسانية في نفس
ممارسة شـ
اآلن ،وذلك من خالل فلســفته والتعاليم والممارسات التي
يدعو إليها .والهدف من هذا العلم هو االرتقاء باإلنســان
وتحقيق توازنه الفكري واألخالقي والنفســي المثالي
حتى يتمكن من المســاهمة في بناء عالم صحي وغني
ومســتدام .ورغم ذلك ،فإن هذه الفكرة المثالية تصطدم مع
واقع تعليمي أقل إشـ ً
ـراقا ،والسبب راجع لعدة عوامل.

المهن المســتقبلية وأيضا إلعادة التفكير في المســتقبل
بطريقــة مختلفــة تتكيف مع متطلبات هذا الوضع الجديد.
وفي هذا السياق ،ســتنظم اإليسيسكو يوم  22ديسمبر
 2020بالرباط ،من خالل مركز االستشــراف االستراتيجي التابع
مؤتمرا عن موضوع «مهن الغد».
لهــا،
ً
وســتكون األهداف الرئيسة لهذا المؤتمر كاآلتي:
• تقييــم حالة تطور المهن.
•تحديــد القطاعات االقتصادية الواعدة وتصورها والمهن
الجديــدة التي يمكن أن تخلقها.
•تشــجيع الجامعات ومراكز التدريب المهني على إدراج
برامــج للتدريب علــى هذه المهن الجديدة في مناهجها.
 .8محاضرة ابن خلدون
ســتُ َّ
عالم االجتماع ابن خلدون
نظم في الرباط محاضرة عن ِ

زد علــى ذلك أنه فــي الوقت الذي يمر فيه العالم الحديث

ومقاربته االستشرافية.

معان غير مســبوقة ،حيث أدت المنافســة االقتصادية
بأزمة
ٍ

وسيشــارك فيها أكاديميون وباحثون وخبراء اشتغلوا على

إلــى تجريد العالقات االجتماعية من إنســانيتها وتدمير البيئة،
َي َت َح َّتم على الحضارة العربية اإلســامية أن تلجأ إلى قوتها
األخالقية والروحية والتربوية لتكون ذات مســاهمة فعالة
على الصعيد العالمي.
وفي هذا الســياق ،سـ َّ
ـتنظم يوم  20أكتوبر  2020بالرباط
ندوة لمناقشــة موضوع التربية في اإلسالم ،وسيشارك
فيهــا باحثــون جامعيون من المغرب وألمانيا .والهدف من
هذه الندوة هو إنشــاء شــبكة من الخبراء الجامعيين من
أجل تبادل المعارف ومقارنة األبحاث والدراســات .وسيكون
التركيــز خالل هذا اللقــاء على المعطيات الحالية وعوامل
التحــول واآلفاق المتوقعة للبيداغوجيا.
 .7ندوة حول :مهن الغد

أعمال ابن خلدون ليناقشــوا معا مؤلفاته ،باعتباره ســابقاً
لزمانه.
 .9محاضرة محمد إقبال
ســتُ َّ
نظم محاضرة عن محمد إقبال ومقاربته االستشرافية،
يوم  17ســبتمبر  2020بالرباط ،وســتعرف مشاركة أكاديميين
وباحثين وخبراء اشــتغلوا على أعمال محمد إقبال ليناقشــوا
معا مؤلفاته وإنجازاته.
 .10مجلة «استشراف»
سينشــر مركز االستشراف االستراتيجي بالشراكة مع إدارة
الحوار والتنوع الثقافي المجلة الدورية «استشــراف»
الخاصة باإليسيسكو.

إن  60٪من مهن اليوم آيلة لالختفاء في المســتقبل
القريــب .وبالتالي ،فالحاجــة ملحة للنظر في موضوع طبيعة
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مركز اإليسيسكو
ّللغة العربية للناطقين بغيرها

206

للغة العربية للناطقين بغيرها في نيامي

أداها
فــي إطار متابعــة نتائج الزيارة التي ّ
المدير العام لإليسيســكو إلــى جمهورية النيجر

تمهيد

وفي إطار مبادرة اإليسيسكو
الشاملة «بيت اإليسيسكو

في إطار مشروع إنشاء مركز اإليسيسكو التربوي

تعريف النشاط

أ .د .مجــدي حــاج إبراهيم
رئيــس مركــز اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا

مركز اإليسيسكو ّللغة العربية
للناطقين بغيرها هو أحد
المتخصصة.
مراكز اإليسيسكو
ّ
وقد أنشئ حديثاً في بداية
عام  2020من أجل المساعدة
على بناء القدرات الوطنية
في مجال اللغة العربية
للناطقين بغيرها في دول
العالم اإلسالمي وخارجه.
إن نشأته وانطالقة
وحيث ّ
أعماله في شهر فبراير 2020
تزامنت مع بدايات انتشار
جائحة كورونا على الصعيد
العالمي ،فقد جعل المركز،
بناء على توجيهات اإلدارة
ً
العامة لإليسيسكوِ ،من
أولويات عمله خالل الفترة
ِ
من مارس إلى يوليو 2020
توفير بدائل تعليمية وتربوية
َ
رقمية وأنشطة علمية
وثقافية افتراضية لفائدة
األطر التربوية وطالب العربية
الناطقين بلغات أخرى.



زيارة استطالعية ميدانية إلى جمهورية النيجر

تم خاللها
فــي الفتــرة  9-8يناير  ،2020والتي ّ
مناقشــة عدد من المبادرات مع السلطات
تابع ْت ،انطالقا من
الرقمي»َ ،ت َ
مبادرات المركز
مارس 2020
ُ
الرقمية واالفتراضية .فأطلق
البرنامج التعليمي الرقمي
َ
المفتوح لطالب العربية من
َّ
«تعلم
الناطقين بلغات أخرى
العربية ،كُ ْن ماهراً بها في
«لغات إفريقيا،
بيتك» ،فمبادرة
ُ
جسور الثقافة والتاريخ»
ُ
للتثقيف والتوعية الصحية
باستخدام لغات الشعوب
اإلفريقية المكتوبة بالحرف
العربي؛ ثم مسابقة «بيان»
لإلبداع التعبيري باللغة
َ
ومبادرة «زدني علما»
العربية؛
لفائدة األطر التربوية العاملة
في مجال اختصاصه .كما
ّ
منتدى افتراضياً
نظم المركز
ً

دوليا بعنوان «اللغة العربية
للناطقين بغيرها بعد كوفيد
تجديد االستراتيجيات
:19
ُ
وتطوير الوسائل والمنهجيات».
وأشرف المركز أيضا على
مركزي اإليسيسكو
أعمال
ْ
التربويين في ٍّ
كل من تشاد

ّ
ونظم زيارة إلى
وماليزيا،
جمهورية النيجر لتدارس
مشروع «إنشاء مركز تربوي
وطني للغة العربية» في
نيامي .كما شارك في
«االجتماع الفني الثاني عن
بعد بشأن اعتماد وثيقة -اإلطار
المرجعي المشترك للغة
العربية.»-
وعلى المستوى ّ
وعي،
الن
ّ
ّ
توزعت أنشطة المركز المنفذة
متنوعة
على  4محاور
ّ
ومتكاملة .حيث ّ
نفذ  4أنشطة،
إجمالي
بنسبة  40%من
ّ
األنشطة المنفذة في إطار بناء
القدرات المستديمة لقطاع
ونشاطين (،)2
التعليم العربي،
ْ
بنسبة  20%في إطار البرامج
ونشاطين ( )2بنسبة
التعليمية،
ْ
 20%يندرجان ضمن المحور
ونشاطين
الثقافي التوعوي؛
ْ
( ،)2بنسبة  20%في محور
التأطير التربوي والعلمي
للمؤسسات واألطر العاملة
في هذا المجال.

ـاء مركز وطني
الوطنيــة العليا ،من بينها إنشـ ُ
لإليسيســكو في النيجــر متخصص في مجال
يتكون
اللغــة العربية ،قام وفد من اإليسيســكو
ّ
من الســيد عادل بوراوي والســيد زكريا محمد
ربانــي ،بزيارة جمهوريــة النيجر خالل الفترة من
يــوم اإلثنين  10إلــى الجمعة  14فبراير ،2020
تم إعداده
حيــث اجتمعا وفــق برنامج
لقاءات ّ
ٍ
بالتنســيق مع اللجنة الوطنية لليونســكو
واإليسيســكو في النيجر ،مع عدد من
المســؤولين التربويين وخاصة منهم مســؤولي
بزيارات ميدانية إلى
التعليــم العربي ،كما قامــا
ٍ
معني ٍة
ـات
ّ
إدارات مركزية وإقليمية ومؤسسـ ٍ
ٍ
بالتعليــم العربــي في أربعة ( )4أقاليم هي
نيامي وتيالباري ودوســو وتاوا.
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مركز اللغة العربية
للناطقين بغيرها

الفئات المستفيدة وعددها :
ـ مســؤولو التعليــم العربــي في جمهوريــة النيجر،
ـ األطــر التربويــة العاملة فــي مجــال التعليم العربي
في النيجر؛
ـ مؤسســات التعليــم العربي فــي النيجر.
النطاق الجغرافي :
ـ جمهوريــة النيجر
موازنة التنفيذ :
ـ $ 7615
الشركاء :
ـ مؤسســة حمدان بن راشــد آل مكتوم لألداء

ـ تأكيد الحضور الميداني لإليسيســكو
وتجاوبها الســريع مع االحتياجات

عدد اإلنجازات10 :

األطر التربوية1089 :
التالميذ والطلبة1096 :
األكاديميون45 :

( )1جمهورية النيجر
األهداف

توزيــع طبيعــة إنجــازات مركز

اللغــة العربيــة للنــــاطقين

• اســتطالع آراء أكبــر عدد ممكن من المســؤولين

بغيرهـــا فــي الفتــــرة مــــن

التعليــم العربي .واالســتفادة مــن تصوراتهم

فبرايــر إلـــى سبتمبـــر 2020

التربوييــن فــي النيجر ،وخاصة منهم مســؤولي

ومقترحاتهــم فــي تحديــد طبيعة األدوار ونوعية

التعليــم في العاصمة وفي األقاليم الداخلية؛
•جمع المعطيات والبيانات التي من شأنها بلورة

تصور متكامل عن رسالة المركز وأولويات عمله

ومهامه وأهدافه ومخرجاته المأمولة.

متخصصــة وذات خبــرات عالية مثل

ـحصول إجماع من المسؤولين في

الواســعة من الشعب النيجري؛

النيجر على أن يكون اختصاص المركز

ـ إعراب المســؤولين المعنيين

باألساس اختصاصا تربوياً  ،وأن ُيسهم

بالتعليــم العربي في النيجر عن

في عملية إعداد معلمي التعليم

اهتمامهم الشــديد بإنشاء مركز
وطني لإليسيســكو في مجال اللغة

العربي للمرحلة االبتدائية ،اعتباراً

العربيــة ،اعتباراً لحاجــة التعليم ثنائي
اللغة (عربي ـ فرنســي) إلى توفير

لعدم قدرة المؤسسات التربوية
المتخصصة في النيجر على توفير
األعداد الكافية من معلمي التعليم
العربي المقتدرين لغويا ومعرفيا

ؤم ُل منه أن يساعد
وتربويا .كما ُي َ

لجنة التأليف الوطنية على تطوير
رات مدرسية حديثة باللغة
مقر ٍ
َّ
العربية؛

ـ الدعوة إلى أن يهتم المركز بنشــر
اللغــة العربية بين القيادات اإلدارية
الناطقة بالفرنســية في النيجر،
وذلك مــن خالل توفير برنامج
تعليمــي حديث للكبار؛
ـ الرغبة في االســتفادة من تجربة
اإليسيســكو في مركزها الموجود

في تشــاد ،نظراً لتشابه أوضاع

التعليم العربي في النيجر وتشــاد،
حتى يكــون لمركز نيامي المزمع
نفس المهام واألدوار التي
إنشــاؤه
ُ

ينهض بها حاليا مركز اإليسيســكو

انجمينا ،تشــاد ،في دعم التعليم
فــي
ّ
ثنائي اللغة (عربي ـ فرنســي).

أرقـــــــام ودالالت

ـ:4

عــدد أقاليــم النيجر التي

شــملتها زيارة وفد اإليسيسكو

اللغات الوطنية فهي الهوســا وزرما
والفوالنــي وكوناري والطارقية

(نيامي ،تيالباري ،دوســو ،تاوا) .وقد

وطوبو وغرمنشــي .ومن هذه اللغات

أقاليــم ،من بينهــا ثالثة أقاليم داخلية،

مثل الهوســا والفوالني وزرما.

التعليــم العربي فــي مختلف المناطق

ـ سنة :1957

اطالع أوســع على أوضاع
إلى تحقيق ّ

60%

النيجر ،من خالل زيارة عدد من مؤسســات هذا

البرامــج التعليميــة لقطاع
التعليــم العربي

•التعرف عــن كثب على أوضاع التعليم العربي في

بالمنظمة وتحقيق إشــعاعها في

اإليسيسكو؛

النيجــر .وهو ما يتطلــب دعماً تربوياً

ســعى الوفد من خالل زيارة أربعة

المهــام التــي ُيؤمل أن ينهــض بها المركز

المزمع إنشاؤه؛

جانب مهامــه التربوية والثقافية

ً
قويــاً
جهة
ومصاحبة إرشــادية من
ٍ

للمنظمة ،وســينهض هناك إلى

كفــاءات تربوية وطنية قادرة على

التعليمــي المتميز.
عدد الدول المشاركة :

أشبه شيء بســفارة تربوية وثقافية

الدوائر الرســمية ولدى الشريحة

مستفيداً ومستفيدة

تعميــم تعليم اللغــة العربية في

جميع المــدارس االبتدائية في

بمهمــة إعالمية للتعريف

إجمالي المستفيدين:

2230

توجهها نحو
ـ تأكيــد الســلطات ّ

إن المركز المزمع إنشــاؤه سيكون

دولة

جيــد باللغة العربية
تأمين تدريس ّ

في مؤسســات التعليم االبتدائي؛

التربويــة لجمهورية النيجر ،حيث

مجموع الدول المستفيدة:

75

النتائج والمخرجات

بما فيهــا المناطق الداخلية التي
عادة ما تشــكو تحديات ونقائص أكبر
من منطقــة العاصمة والمدن الكبرى.

ـ : 16

عدد المؤسســات (وزارات،

جامعات ،معاهــد عليا ،جمعيات،

إدارات تعليــم إقليمية ،مدارس) التي

اإلفريقية مــا ُي َ
كتب بالحرف العربي

تاريــخ إدراج تعليــم اللغة العربية في
برامج التعليم الوطنية الرســمية في
النيجر .ورغم عراقــة التعليم العربي
في المنظومة التربوية الرســمية
فــي النيجر ،فإن حضــور اللغة العربية
في المجتمــع النيجري يظل محدودا
جدا ،وهو ما يطرح تســاؤالت بخصوص

40%

أنشــطة بناء القدرات
المســتديمة لقطاع
التعليــم العربي

زارها وفد اإليسيســكو ،والتقى فيها

العوائــق والنقائص التي واجهت هذا

من الطالب.

الحاجــة الملحة إلى تطويره من خالل

بمســؤولي هذه المؤسسات وعدد

ـ:8

عــدد اللغــات الوطنية في

ّ
ويؤكد
التعليم طوال العقود الســابقة
ـتمر له.
توفير الدعم التربوي المسـ ّ

ـد اللغة العربية إحدى هذه
النيجــر .وتعـ ّ
أما بقية
اللغــات الوطنيةّ .
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ّ
لتعلـم اللغــة
الدروس المفتـوحـة
العربيـة على قنــاة اإليسيسكو
على اليوتيوب
تعريف النشاط
هو أحد أنشطة البرنامج التعليمي المفتوح

تم تنفيذه من خالل وضع مضامين تعليمية
أخرىّ ،

ّ
«تعلم العربية ،كُ ن ماهراً بها في
على االنترنت

المؤسسات الشريكة على قناة
من إعداد إحدى
ّ

بيتك» الذي بادرت اإليسيسكو إلى إطالقه ضمن

تشغيلية
اإليسيسكو على اليوتيوب في شكل قوائم
ٍ

مبادرة «بيت اإليسيسكو الرقمي» ،توفيراً

َ
لبدائل تعليمية في فترة اإلغالق المدرسي بسبب

وتتميز هذه الفيديوهات
لفيديوهات تعليمية.
ّ
ٍ
متعد دة (النص المكتوب،
وسائط
بتوظيفها ِل
ّ
َ

جائحة كوفيد ،19-ودعماً لجهود الدول األعضاء

الصوت ،الرسم والصورة الثابتة والمتحركة ،الرموز

والمجتمع الدولي في الحد من انعكاسات الجائحة

َ
الحيوية
اللغوي
الد رس
واأليقونات) تُ ْض ِفي على ّ
ّ
َ
دافعية التعلم مع
وتقو ي لدى الطالب
المطلوبة
ّ

على مجاالت التربية والعلوم والثقافة.
برنامج مفتوح لتعليم اللغة العربية عن بعد،
وهو
ٌ

حواسه بشكل متزامن.
تحفيز
ّ

موجه إلى طالب اللغة العربية من الناطقين بلغات
َّ

النتائج والمخرجات
الفئات المستفيدة :

عدد الدول المشاركة :

ـ مسؤولو طالب اللغة العربية الناطقون بلغات

المشاركة في هذا البرنامج واالستفادة منه

أخرى؛
ـ طــاب اللغة العربية مــن األطفال العرب؛
ـ عمــوم الراغبين فــي تعلم اللغــة العربية.
ـاهدات الفيديوهــات التعليمية
ـ بلــغ عدد مشـ َ
على قناة اإليسيســكو علــى اليوتيوب إلى
حدود شــهر ســبتمبر ثالثة وخمســين ألفا وخمس
مشاهدات (.)53.005
َ

ُمتاحة للطالب من دول العالم جميعاً .
األهداف

•
إغناء المضامين الوطنية للتعليم عن بعد؛
ُ

• تحقيق اســتمرارية دراسة اللغة العربية سواء
في الوســط الحضري أو القروي ،وفي ظل

من طالب اللغة العربية االستفادة من مضامين تعليمية رقمية
متنوعة وذات جودة عالية؛

التلفزية واإلذاعية؛

• تقويــة الدافعية إلى تعلم العربية لدى الطالب

ـتم توفير تعليم افتراضي للغة العربية ُيحاكي متطلبات التعليم

غيــر العرب وخاصة الصغار منهم ،من خالل عرض
الصوت ،الرســم والصورة الثابتة والمتحركة،

شاهدات
لم َ
بداية سبتمبر ُ )2020

الرموز واأليقونات)

العدد اإلجمالي (إلى حدود
الفيديوهات التعليمية التي

38.444

شاهدات دروس
عدد ُم
َ

المســتوى التحضيري ،وهو ما

ّ
أن المبتدئين أو الراغبين
يؤكــد ّ

نشــرتها اإليسيسكو على قناتها الجدد في تعلــم اللغة العربية
علــى اليوتيوب في مجال اللغة
العربيــة للناطقين بغيرها.

210

وتصريف؛

الفيديوهات التعليمية عشرات المشاهدات ،حظيت فيديوهات
يبين أن هذا البرنامج أتاح
أخرى بآالف المشاهدات .وهو ما ّ
للطالب إمكانية اختيار الدروس والمضامين وفق احتياجاتهم.
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53.005

المتعددة (النص المكتوب،
الدرس عبر الوســائط
ّ

وإمالء ونحو
قراءة وتعبير شفوي وكتابي ورسم
اللغوية من
ٍ
ٍ
ـتفاوت اإلقبال على الدروس ،ففي حين لم تتجاوز بعض

الحاســوب واللوحة الرقمية والهاتف الذكي ،أو

ـ مختلــف دول العالم

(باريس ،فرنسا).

ـأتاحت الفيديوهات التعليمية في فترة اإلغالق المدرسي لآلالف

إلى التنمية الشاملة والمتوازنة للمعارف اللغوية والمهارات

ـتخدام هذا البرنامج من خالل مؤسساتها
اسـ
َ

ـ مؤسســة غرناطة للنشــر والخدمــات التربوية

التحضيري إلى المستوى السادس من التعليم األساس؛

المواد
توزيع محتويات الدرس الواحد بشكل متوازن على مختلف
ّ

ظروف الطوارئ الصحية واإلغالق المدرســي ،عبر

النطاق الجغرافي :

ـمركز اإليسيسكو للمعلومات والتوثيق والنشر

الخاصة بسبعة مستويات تعليمية ،انطالقا من المستوى

(الخط والرسم واإلمالء والتعبير الكتابي) والمحادثة ،من خالل

الحضوري ُّللغات ،وينتهج منهجاً تربوياً حديثاً
ومتكامال يسعى
ً

من خــال التلفاز والمذياع في الدول التي ترتئي

الشركاء :

ـ ّ
وفرت اإليسيسكو على قناتها على اليوتيوب أشرطة الفيديو

اللسانية األربع المتمثلة في فهم المسموع والقراءة والكتابة

شـ ّ
إقباال على
ـكلوا الفئة األكثر
ً

111

7

عدد الفيديوهــات التعليمية

عدد المســتويات التعليمية التي

التي نشــرتها اإليسيسكو على

شــملتها الفيديوهات التعليمية

قناتهــا على اليوتيوب خالل

(من المســتوى التحضيري إلى

الفترة من مارس إلى ســبتمبر

المستوى السادس).

.2020

هذه السلســلة التعليمية.
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مفتـوحتيــن
رقميتيــن
منصتيــن
توفير
ْ
ْ
ّ

النتائج والمخرجات

لتعليـم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنصاف من

المنــزل أو في أي مــكان آخر ،وفي الوقت

خــال توفيــر مــواد تعليمية جيدة بشــكل

الــذي يناســب المتعلمين؛

مجانــي علــى مدى أشــهر عديدة ألعداد
كبيــرة من طــاب اللغــة العربية في

ـتعــزز االتجاهات والمواقف اإليجابية نحو اللغة
العربية لدى الطــاب الناطقين بغيرها ،باعتبارها

مختلــف دول العالــم؛
تعريف النشاط

ـ تزايــد اإلقبال علــى تعلم اللغــة العربية

هو أحــد أنشــطة البرنامج

اللغــة العربية مــن الناطقيــن بلغات

التعليمــي المفتــوح علــى

تم تنفيــذه من خالل وضع
أخــرىّ ،

ّ
«تعلــم العربيــة ،كُ ن
االنترنــت

مضاميــن تعليميــة من إعداد

ماهــراً بها فــي بيتك» الذي

المؤسســات الشــريكة على
إحدى
ّ

بــادرت اإليسيســكو إلى إطالقه

قنــاة اإليسيســكو علــى اليوتيوب

ضمــن مبــادرة «بيت اإليسيســكو

ـغيلية
في شــكل قوائم تشـ
ٍ

الرقمــي» ،توفيــراً لبدائـ َـل تعليميــة

وتتميــز
ـات تعليميــة.
ّ
لفيديوهـ ٍ

فــي فترة اإلغالق المدرســي

هــذه الفيديوهــات بتوظيفها

بســبب جائحــة كوفيــد  ،19-ودعماً

متعد دة (النــص المكتوب،
ـائط
ّ
ِلوسـ َ

لجهــود الــدول األعضــاء والمجتمع

الصوت ،الرســم والصــورة الثابتة

الدولــي فــي الحد من انعكاســات

والمتحركــة ،الرمــوز واأليقونات)

الجائحــة علــى مجــاالت التربية

اللغوي
ـد رس
تُ ْض ِفــي على الـ ّ
ّ
الحيويـ َ
وتقو ي لدى
ـة المطلوبــة
ّ

والعلــوم والثقافة.
برنامج مفتوح لتعليم اللغة
وهــو
ٌ

موجه إلى طالب
العربيــة عن بعد،
َّ

لغة حية تســتفيد من التطورات التكنولوجية
علــى غرار اللغات العالمية األخرى.

بوســائل حديثــة وبآليــات مرنة تتيــح التعلم في

الفئات المستفيدة :

األهداف

ـ طالب اللغة العربية من األطفال الناطقين

• تحقيق اســتمرارية دراسة اللغة العربية

بلغات أخرى؛

بوســائط رقمية متطورة ،طوال فترة

ـ طالب اللغة العربية من األطفال العرب؛

اإلغالق المدرسي؛

ـ عموم الراغبين في تعلم اللغة العربية.

الطالــب دافعيـ َ
ـة التعلم مــع تحفيز

• تحســين دافعية تعلم اللغة العربية لدى

النطاق الجغرافي :

الطــاب الناطقين بلغات أخرى ،من خالل

ـ مختلــف دول العالم

توفير مضاميــن تعليمية جذابة وتفاعلية؛
المجانية للمواد التعليمية الرقمية
• اإلتاحة
ّ

الشركاء :

حواسه بشــكل متزامن.
ّ

عدد
أكبر
والتفاعلية من أجل استفادة
ٍ
ِ

ـ الجامعــة الســعودية االلكترونية؛

طالب اللغة العربية..
ممكن من ّ

ـ مؤسسة غرناطة للنشر والخدمات التربوية
عدد الدول المشاركة :
المشاركة في هذا البرنامج واالستفادة
منه متاحة للطالب من دول العالم جميعاً .

أرقـــــــام ودالالت
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عدد الزيارات إلى المنصة
التعليمية الرقمية لمؤسسة
غرناطة للنشر والخدمات
التربوية..
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عــدد الزيارات إلى «برنامج

7

عدد المســتويات التعليمية التي عدد المســتويات التعليمية

ّ
تتوزع عليهــا الدروس التفاعلية
العربية علــى االنترنت» للجامعة
السعودية االلكترونية.

16

ّ
تتوزع عليها دروس
التــي

في منصة مؤسســة غرناطة

«برنامــج العربية على االنترنت»

للنشــر والخدمات التربوية.

للجامعة الســعودية االلكترونية.
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مبــادرة «لغــات إفــريقيــا،

جســور الثقـافـة والتـاريـخ»

تعريف النشاط
ـات تنموية
تواجهه إفريقيــا من
وعيــاً بمــا
ّ
تحد يـ ٍ
ُ
القار ة
ـتد ت وطأتُ هــا على كثيــر من دول
اشـ ّ
ّ

بســبب جائحــة «كوفيد  ،»19-وإســهاماً في
للحد من انتشــار
جهــود التوعيــة والوقايــة
ّ
الجائحــة داخــل المجتمعــات اإلفريقيــة ،أطلقت
منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلوم
والثقافــة (إيسيســكو) ضمــن مبادراتها في

ً
ـادرة بعنوان
«بيــت اإليسيســكو الرقمي» مبـ
«لغــات إفر يقيا ،جســور الثقافــة والتاريخ»،
الصحي
ســعت من خاللها إلى نشــر الوعــي
ّ

وثقافــة الوقايــة فــي المجتمعــات اإلفريقية
ـي الصحــراء ،باســتخدام اللغــات المحلية
جنوبـ ّ
لهــذه المجتمعات.

كمــا اندرجــت هذه المبادرة في إطار مشــروع
ـتر ك مع البنك اإلســامي
اإليسيســكو المشـ َ
للتنميــة الســتخدام الحــرف العربي فــي كتابة
اللغــات المحليــة للمجتمعــات المســلمة في
إفريقيــا ،وحوســبة نظــام كتابتهــا بالحرف
العربي.

الفئات المستفيدة :

عدد الدول المشاركة :

ـ المجتمعــات اإلفريقيــة المســتخدمة للغات

( )21نيجيريا ،النيجر ،توغو ،تشاد ،السودان،

الهوســا والســواحلية والماندنكــو والفوالني

السنغال ،مالي ،غامبيا ،غينيا ،بوركينا

(فلفلــدي) والولــوف والنوبية والفور.

فاسو ،كوت ديفوار ،موريتانيا ،سيراليون،

النطاق الجغرافي :
ـ الــدول اإلفريقيــة جنوبي الصحراء
الشركاء :
ـ البنــك اإلســامي للتنمية
 (مركــز يوســف الخليفــة لكتابة اللغاتبالحــرف العربــي) ،جامعة إفريقيــا العالمية
في جمهورية الســودان.
النتائج والمخرجات :
ومتنوعة لتعزيز
توفير مواد إعالمية حديثة
ّ
الوقاية الصحية للمجتمعات اإلفريقية
جنوبي الصحراء من خالل:
لغات إفريقية
أـ نشر لوحات إنفوجرافيك بسبع ()7
ٍ

الكاميرون ،أوغندا ،غانا ،تنزانيا ،كينيا ،الكنغو
الديمقراطية ،بوروندي ،رواندا.
األهداف :

•
إغناء اإلســهام في وقاية المجتمعات
ُ
اإلفريقية من فيروس كوفيد19-؛

• تعزيــز أدوار اللغات المحلية في مواجهة
الطوارئ،

التنوع ّ
اللغوي في إفريقيا؛
• إبــراز
ّ

وصل الشعوب اإلفريقية بتراثها المكتوب
• ْ
بالحرف العربي؛

• تعميم برامــج محو األمية باللغات المحلية؛
• إيجاد منابــر إعالمية باللغات المحلية في
إفريقيا؛

للتوعية والوقاية من «كوفيد »19-وتوزيعها

• مواكبة اللغــات المحلية للتكنولوجيا

المعنية؛

• إبراز الروابــط بين ّ
جنوبي
اللغة العربية ولغات
ّ
الصحراء.

على جهات االختصاص في الدول األعضاء
ب ـ بث فيديوهات على قناة اإليسيسكو على
لغات إفريقية للتوعية
اليوتيوب بسبع ()7
ٍ
في مواجهة «كوفيد.»19-

المعلوماتية؛ 

أرقـــــــام ودالالت
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7

15

15

عــدد لوحــات االنفوجرافيك

عــدد الفيديوهات التوعوية

عدد الدول اإلفريقية

عــدد اللغات اإلفريقية التي

أعد تها
التوعويــة التــي
ّ

التي نشــرتها اإليسيسكو

األعضاء التي استفادت

يشــملها برنامج اإليسيسكو

باللغات اإلفريقية.

مجتمعاتها من هذا النشــاط.

المشــترك مع البنك اإلسالمي

اإليسيســكو فــي إطار هذا
النشــاط ،ونشــرتها بســبع

للتنمية لحوســبة كتابة اللغات

لغــات إفريقيــة مكتوبــة

اإلفريقيــة بالحرف العربي.

بالحــرف العربي.
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مبــادرة مسابقة اإليسيسكو «بيــان»
لإلبـــداع التعبيــري باللغـة العربيـة

تعريف النشاط
أطلقــت اإليسيســكو مســابقة «بيان»

ُف ِتحت المشــاركة فــي المســابقة للطالب

لإلبــداع التعبيــري باللغــة العربية في

المنتميــن إلــى ثالث فئــات؛ هي فئة

دورتهــا األولــى لعام  ،2020بهــدف تحفيز

األطفــال ،وفئــة الفتيــان والفتيات ،وفئة

القــدرات التعبيرية واإلســهام فــي تنمية

الشــباب من الطــاب الجامعييــن ،مع إتاحة

ـي التعبيــر التحريري والشــفوي
مهارتـ ْ
لــدى طــاب اللغة العربيــة الناطقيــن بلغات

ـرص متســاوية للطالب من ثــاث مناطق
فـ ٍ

جغرافيــة للفــوز بالجائــزة ،وهــي المنطقة

أخرى فــي جميع المســتويات ومــن مختلف

اإلفريقيــة ،والمنطقة اآلســيوية وأســتراليا،

دول العالــم غيــر الناطقــة بالعربية .وقد

والمنطقــة األوروبيــة واألمريكيتان.

الفئات المستفيدة :

•  6دول من إفريقيا:

الفائزان بجائزة األطفال:

غامبيا  -نيجيريا  -جزر القمر  -السنغال -

.1وان مسينا المويهب بن مسعودين،
جمهورية سنغافورة.
.2عبد الهادي مؤيد بن حاج أزرول ،سلطنة
بروناي.
الفائزان بجائزة الفتيان:
 .1ناصر سابيتش ،البوسنة والهرسك.
 .2أديبة وي سأنيء ،تايلند.
الفائزون بجائزة الشباب:
.1رياض سوباشيتش ، ،البوسنة والهرسك.
.2كو عبد هللا حكيم بن كو سولونغ،
ماليزيا.
 .3عبد هللا غاي ،السنغال.
 .4رضوان – أبو ميدي – أكنبي ،نيجيريا.
النطاق الجغرافي :
ـ قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا واألمريكيتين
موازنة التنفيذ :
ـ $ 13500
عدد الدول المشاركة :
•  9دول من آسيا:
إيران  -تايالند  -بروناي  -ماليزيا  -فيتنام
 الصين  -إندونيسيا  -سنغافورة -المالديف.
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بوركينا فاسو  -تشاد.
واألمريكيتين:
•  9دول من أوروبا
ْ

كوسوفو  -هولندا  -الدنمارك  -الواليات

جائزة سلطان القاسمي  -اإليسيسكو الدولية

المتحدة األمريكية  -البوسنة والهرسك -

«بيان»

فرنسا  -مقدونيا  -بلجيكا  -السويد.
األهداف

لإلبداع التعبيري باللغة العربية

• تحفيز اإلبداع واإلنتاج باللغة العربية؛
• إبراز عالمية اللغة العربية؛
• دعم استمرارية عملية التعلم؛
•التكامل بين البعدين التربوي والثقافي
في اكتساب مهارات اللغة العربية؛
•تنمية مهارتين لغويتين إنتاجيتين
(الكتابة اإلبداعية؛ التعبير الشفوي).
النتائج والمخرجات
شهدت عملية الترشح لجائزةجيداً  ،حيث
اإليسيسكو «بيان»
ً
إقباال ّ
ملفات الترشح التي ّ
بلغ عدد ّ
تلقاها

المركز عبر اإلنترنيت خمسة وستين ()65
ملفاً من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا
واألمريكيتين.
العامة لإليسيسكو أن
قررت اإلدارة
ّ
ّ -

ً
ً
سنوية
مسابقة
تكون جائزة «بيـــان»
لتصبح الجائزة الدولية األولى من نوعها

في العالم اإلسالمي.

أرقـــــــام ودالالت

65

24

9

عــدد الملفــات التي ترشــحت

عدد الدول التي شــارك طالبها

عــدد الفائزين بالجائزة في

للفــوز بالجائــزة.

في المسابقة.

فئاتها الثالث.

27.119

ـاهدات الفيديوهات
عدد مشـ َ
ّ
موفى
الفائــزة بالجائزة إلى

ســبتمبر ( .2020تم بثها
على حســاب اإليسيسكو على
الفايسبوك).

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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المنتدى الدولي االفتراضي للغة العربية

للناطقين بغيرها بعد (كوفيد :)19 -تجديد

االستراتيجيات وتطوير الوسائل والمنهجيات،
الخميس  9يوليو 2020

فيــه نخبــة من مســؤولي المراكــز والهيئات
اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا وكبــار الخبراء

• تنظيم دورات تدريبية افتراضية لمدرسي اللغة العربية تحت

•تشجيع الطلبة الجامعيين على إنجاز بحوث علمية حول

استعمال االستراتيجيات والتقنيات الحديثة ودعمهم من خالل

•إعادة تنظيم الزمن المدرسي لتعليم اللغة العربية في

في مهارات لغوية مختلفة بين دارسي اللغة العربية في

•إقامة المسابقات اللغوية واألدبية المكتوبة والشفوية

مختلف المراحل الدراسية على المستويين المحلي والدولي.

•إصدار دليل لمواقع تعليم اللغة العربية لمختلف

المؤسسات التعليمية للتعريف بالمتاح منها ،ونشره على

مواقع التواصل.

•دعم برامج كتابة لغات الشعوب اإلسالمية بالحرف العربي
المنمط ،والعمل على استكمال عملية إدخال الخط
العربي المنمط إلى الرقمنة والتكنولوجيا.

• انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها واالستفادة من

اإلســامي والدولــي في المرحلــة القادمة.

والمؤسسات المختصة.

•مواصلة العمل المشترك لوضع إطار عام مرجعي عربي موحد

واالستماع إلى اللغة من أصحابها األصليين.

الصعيدين
وتعزيــز مكانــة اللغــة العربية علــى
ْ

إشراف جهة راعية يشارك فيها مختصون من شتى المراكز

توفير المنح الدراسية لهم.

• تحسين أفق التعلم ،بيئة تسمح باستعمال المخزون اللغوي

العوائــق واالرتقاء بجــودة التعليــم ومخرجاته

•تنظيم سلسلة من المنتديات بصورة دورية لمناقشة

خبرات خارجية.

مختلف قضايا تعليم اللغة العربية وتعلمها.

األهداف

ـتراتيجيات جديدة في مجال
• بلورة رؤى واسـ
ٍ

والمدر ســون العاملــون في مجــال تعليم اللغة
ّ

اللغــة العربيــة للناطقين بغيرها قائمة على قيم

العربيــة للناطقيــن بغيرها (حظــي المنتدى

االســتدامة والنجاعة واالنفتاح والتجديد؛

• وضع خطط استشــرافية تواكب التغيرات ،وتعتمد

بأكثــر من  36.600مشــاهدة على موقع

وتحدد مجاالت العمل
أنســب الخيارات االستراتيجية
ّ

اإليسيســكو على الفايســبوك).

ذات األولوية؛

• االســتفادة من االبتكارات التكنولوجية لتطوير
المناهج والبرامج والمواد والوســائل التعليمية؛

• االنتقال من المناهــج القائمة على تلقين المعلومات
إلــى مناهج تنمية المهارات والكفايات؛

• توســعة المضامين وتنويع األدوار ،لالنتقال من العربية
متعددة األغراض واألبعاد.
ـرض واحد إلى العربية
ّ
لغـ ٍ
النتائج والمخرجات
انتهى المنتدى إلى التوصيات اآلتية:

•دعم استخدام التقنيات الحديثة واالستفادة من زخم

الســودان ،فرنســا ،صربيا ،الهنــد ،فيتنام ،البرازيل،

اإلقبال عليها خالل جائحة كوفيد 19-في تجديد

الواليات المتحــدة األمريكية.

االستراتيجيات وتطوير الوسائل والمنهجيات الخاصة
بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
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الظروف الطارئة واالستثنائية.

في كل مستوى تعليمي.

االســتراتيجية التــي يرونها أنســب لتجاوز

أوزبكســتان ،الصيــن ،بروناي دار الســام ،بنين،

•إنتاج البرمجيات باللغة العربية وتطوير استخداماتها،

إلعادة التفكير في األولويات وتحديد المهارات األساس

أولويــات العمــل المســتقبلي والخيارات
وحد دوا
ّ
ّ

لبنــان ،اإلمارات العربيــة المتحدة ،إندونيســيا ،مالي،

بتعليــم اللغة العربيــة للناطقين بغيرها.

مقاييس جودة التعليم في مختلف الظروف بما فيها

•التركيز على أساسيات البرنامج التعليمي ،وفسح المجال

المســتفادة من انعكاســات جائحــة (كوفيد ،)19-

المغــرب ،األردن ،المملكــة العربية الســعودية،

والمعنية
المتخصصة
والمجامــع اللغوية والمؤسســات
ّ
ّ

التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

العاملــة فــي هــذا المجال أبرز الدروس

•  18دولة :

• إعداد وثيقة مرجعية أو «دليل تطبيقي للجودة» يحدد

مؤسسات تعليمها في الغرب ،عبر إقرار مبدأ التناوب بين

المؤسســات الجامعية
الد ولييــن ومســؤولي
ّ
ّ

عدد الدول المشاركة :

• تحقيــق مزيد من التعاون والتنســيق بيــن المراكز اللغوية

التربوي وإعدادهم إلدارة ناجعة ومتكيفة مع واقعها.

لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

الدوليــة واإلقليميــة المتخصصــة فــي مجال

الناطقــة بغير اللغــة العربية

المعلومات المتسارعة.

•ترشــيد وتحســين القــرار التربوي من خالل :تأهيل
القائمين على المؤسسات التعليمية الذين بيدهم القرار

الحديثة لتعليم اللغة العربية.

وقد م
ـم تنظيمه عبــر برنامج زووم.
ّ
 .2020وقــد تـ ّ

ـ مختلــف دول العالم وأساســا الدول

واألزمات ،ومؤازرة اقتحامها عصر العلم والتكنولوجيا وثورة

بغيرها وتأهيلهم ،وتطوير مهاراتهم في توظيف األساليب

للناطقيــن بغيرهــا منذ إنشــائه فــي فبراير

النطاق الجغرافي :

استمرارية تعليمها وتعلمها خاصة في ظروف الجوائح

•إقامة مراكز تربوية لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين

ينظمــه مركــز اإليسيســكو للغــة العربية

االفتراضي

واعتبار كل متعلم حالة منفردة تحتاج إلى مرافقة خاصة.

مواقع الشبكة الدولية (اإلنترنت).

األو ل الذي
التخصصي
هــو الملتقــى الدولــي
ّ
ّ

والموجهون
ـ المســؤولون التربويــون والمشــرفون
ّ

•وضع القوانين الالزمة لحماية اللغة العربية وتأمين

الر ْقمي بالعربية على
والعمل على زيادة نسبة المحتوى ّ

تعريف النشاط

الفئات المستفيدة :

•فردنــة التعليم  :إقرار متابعة خاصة لذوي الصعوبات

أرقـــــــام ودالالت

36.729

ـاهدات فيديو
عــدد مشـ َ

المنتــدى علــى صفحة

24

العدد اإلجمالــي للمتحدثين في
المنتدى.

5

عدد جلسات المنتدى.

191

عدد شــهادات الحضور التي

أرســلتها اإليسيسكو إلى الذين

اإليسيســكو علــى الفايســبوك.

قاموا بالتســجيل المسبق

وهو مــا يدل علــى االهتمام

وتابعوا المنتدى بشــكل مباشر

الــذي حظي به لــدى فئة

عبر برنامج زووم.

عريضــة مــن الجمهور.
اإلنجـــازات القطــاعيـة
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ّ
الفني الثاني عن بعد
مبــادرةاالجتماع
بشأن اعتماد وثيقة اإلطار المرجعي المشترك ّ
العربية،
للغة
ّ
 18يونيو 2020
تعريف النشاط
شــاركت اإليسيســكو من خالل مركزهــا ّللغة
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا فــي االجتمــاع الفني

مرجعيــة» إلنجاز مشــروع «اإلطار المرجعي

الثاني بشــأن مشــروع «اإلطــار المرجعي

المشــترك للغة العربية» وأرســلتها خالل شــهر

المشــترك للغــة العربيــة» .وقد تــم تنظيم هذا

لالطالع
مايو إلى الشــركاء ،ومنهم اإليسيســكو،
ّ

االجتمــاع عــن بعــد عبر برنامــج زووم بدعوة من

والمراجعــة واإلغناء .وقد قام مركز اإليسيســكو

منظمة األلكســو يــوم  18يونيو .2020

للغــة العربيــة للناطقين بغيرهــا آنذاك بمراجعة

وكان االجتماع األول بشــأن هذا المشــروع قد انعقد

الوثيقــة وإغنائها بعدد مــن اإلضافات وخاصة في

البنك
أعدها
نوفمبــر  2019لمناقشــة
مبادرة ّ
ٍ
ُ
مرجعي
إطار
اإلســامي للتنمية حول «إعداد
ٍ
ّ
مشترك لتعليم اللغة العربية وتعلُّ مها».
َ

ـاء علــى نتائج االجتمــاع األول (نوفمبر
وبنـ ً

 الجامعــات والكليــات العربية -دارســو اللغة العربية

 .1البنــك اإلســامي للتنميــة (الجهة صاحبة

الممارســون في وسائل اإلعالم
 رجال الســلك السياســي أو الدبلوماسيونالذيــن يعملــون في إطار البعثــات إلى العالم
العربي؛
 الموظفــون األجانب العاملــون في العالمالعربي.
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إلنجاز مشروع «اإلطار المرجعي المشترك

للغة العربية» ،باعتبارها خطوة إجرائية
تمهيدية للمضي قدما في تنفيذ المشروع

من قبل المؤسســات المشــاركة.

الشركاء :

 -المســتثمرون األجانــب والســياح والمهنيون

الدعم الكامل لهذا المشروع الحضاري الكبير..

وتوجهاتهــا ،كمــا تمت مناقشــتها ثــم اعتمادها

 -معاهــد تعليم اللغــة العربية

كفــاءة اللغــة العربية لــدى موظفيهم

إغناء اعتماد «وثيقة البيانات المرجعية»
•
ُ

وعبر الجميع عن
من الشركاء االستراتيجيينّ ،

أبــرز مضاميــن «وثيقــة البيانــات المرجعية»

العالميــن العربي واإلســامي
ـ دول
ْ

 -أربــاب العمل الذيــن يحتاجون إلى قياس

األهداف

المقدرة
األلكسو ،بعد تضمينها اإلضافات
ّ

وقــد تم خالل هــذا االجتماع الثاني اســتعراض

الفئات المستفيدة :

الدولية

الصعيدين العربي واإلسالمي.
ْ

ّ
منظمة
أعدتها
الوثيقة المرجعية التي ّ

مــا يتعلــق بمجال اللغــة العربيــة للناطقين بغيرها.

النطاق الجغرافي :

 -شــركاء التنميــة والمنظمات والوكاالت

 8مؤسسات دولية وإقليمية ووطنية

اعتمدت المؤسسات المشاركة في االجتماع

معنية بقضايا اللغة العربية على
ّ

 ،)2019قامــت األلكســو بإعداد «وثيقــة بيانات

فــي مقر األلكســو في تونس في الفترة 15-14

عدد المؤسسات المشاركة :

النتائج والمخرجات

المبادرة)،
المنظمــة العربيــة ّ
ّ
للتربيــة والثقافة
.2
والعلــوم (الجهة المتابعــة للمبادرة)،
 .3اتحــاد المغرب العربي؛
 .4اتحــاد الجامعــات العربية،
 .5مكتــب ّ
التربيــة العربي لــدول الخليج،
 .6المركــز الوطنــي للقياس –جــدة ،المملكة
العربية الســعودية

أرقـــــــام ودالالت

8

4

عدد المنظمات والمؤسسات

ـيمر بها
عدد المراحل التي سـ ّ

مشروع «اإلطار المرجعي

ـترك ّللغة العربية» حتى
المشـ َ

الشريكة والمتعاونة في
المشترك ّللغة العربية»
َ

مشروع «اإلطار المرجعي

6

عدد الفرق التي ستتقاسم

3

عدد ســنوات تنفيذ المشروع.

مسؤوليات تنفيذ مشروع

ـترك ّللغة
«اإلطار المرجعي المشـ َ

بلوغه درجــة االكتمال النهائي؛

العربية»؛ وهي فريق القيادة،

وهــي مرحلة بناء التصور،

وفريق السياقات ،وفريق ضبط

ومرحلــة التخطيط والتصميم،

المعاييــر ،وفريق بناء التصور

ومرحلــة الصياغة وتطوير المادة التقييمــي ،وفريق تقييم وثيقة
المضمونيــة ،ومرحلة التنفيذ

اإلطار ،وفريق اإلسناد.

والتقييم.

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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النتائج والمخرجات
 17فيديو تجيب عن أسئلة متنوعة تتعلق
بـ  7محاور ،وهي:



 .1الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية.

برنامج «زدني علما» لألطر التربويــة العاملة

 .2طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها.

في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها

 .3التكنولوجيا التعليمية.

 .4إعداد الدرس.
 .5إعداد االختبارات.
 .6مؤهالت المدرس النفسية والمعرفية
والتربوية.
 .7إدارة الصف.

ّ
َ
َ
عينة من الخبراء المقتر ِحين للمشاركة

تعريف النشاط
أتاحت اإليسيســكو في هــذا البرنامج

فيديوهات شــرعت اإليسيســكو في
ٍ

در ســي اللغــة العربية من
لم ّ
المجال ُ

نشــرها خالل شــهر ســبتمبر على موقعها

الناطقيــن بلغــات أخرى فــي مختلف دول

االلكترونــي وقناتها علــى اليوتيوب

العالــم لتوجيه أســئلتهم واستفســاراتهم

وحســابها على الفايســبوك ،إســهاماً في

ذات العالقــة بتعليــم اللغــة العربية

ـن التواصل التربــوي والعلمي
ـور ِمـ َ
بناء جسـ ٍ

ُّ
نخبة من
وتعل ِمهــا إلــى
للناطقيــن بغيرهــا
ٍ

الدائــم في مجال اللغــة العربيــة للناطقين

المتخصصيــن المتعاونين
كبــار الخبــراء
ّ

بغيرهــا بيــن أهل العلــم والخبرة واألطر

مع اإليسيســكو .وقد أجــاب الخبراء عن

التعليميــة.

د .محمد عبد الخالق محمد فضل (السودان)؛
خبير المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،أستاذ متقاعد من جامعة
الملك سعود والجامعة السعودية االلكترونية؛

ّ
د .صالح بن حمد السحيباني (المملكة العربية السعودية)؛

بـرنـــامــج

ً
ْ
« زدنــــي عـلـمــــا »

أستاذ الدراسات العليا في قسم علم اللغة التطبيقي بجامعة اإلمام محمد بن سعود
ّ ُ
ّ ُ ّ
اإلسالمية ،ومدرب دولي لِمدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها؛

د .خالد حسين أبوعمشة (األردن)؛
ّ
المدير األكاديمي لمعهد «قاصد» لتعليم العربية ،عمان ،األردن؛ والمدير التنفيذي
لبرنامج «مركز الدراسات العربية بالخارج»  CASAفي العالم العربي؛

د .مجدي حاج إبراهيم (اإليسيسكو)؛

سلسلة
األســئلة واالستفســارات ،من خالل
ِ

ّ
خبير ًبمركز اإليسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها ،ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها
سابقا بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا؛

د .حسين السوداني (تونس)؛

الفئات المستفيدة :
مدر ُســو اللغة العربيــة للناطقيــن بغيرها
ـ
ّ
فــي مختلف دول العالم.

النطاق الجغرافي :
ـ مختلــف دول العالم ،وأساســا الدول
الناطقــة بغير اللغــة العربية
عدد الدول المشاركة :
•  6دول :

العدة التربوية لمدرســي اللغة
تعهد
•
ّ
ّ
العربيــة للناطقين بغيرها وتجديدها

ّ
د .موالي امحمد إسماعيلي علوي (المغرب)؛

وتنميتها.

أستاذ اللسانيات التطبيقية ،جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل ،ومدير مركز
اللغات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل؛

• إيجــاد قنوات تواصــل ،عبر بوابة

المتخصصيــن في اللغــة العربية
و تعليمها .

• ترسيخ ثقافة المناقشة والحوار والتعلم

السعودية ،الســودان ،ماليزيا.

حس االستقصاء والبحث لديهم.

مع مشــاغل المدرسين ومستجيبة

الحتياجاتهم.

المدير األكاديمي في مؤسسة غرناطة للنشر والخدمات التربوية المتخصصة في
إعداد الكتب المدرسية لتعليم العربية للناطقين بغيرها.

مــن مختلف األعــراق والثقافات وكبار

األردن ،المغــرب ،تونس ،المملكــة العربية

• توفيــر برامج تربوية عن بعد متوافقة

ذ .رضا رجيبي (فرنسا)؛

اإليسيســكو اإللكترونيــة ،بين الطالب

التعاوني لدى طالب اللغة العربية وتنمية

األهداف

أستاذ جامعي بمعهد الدوحة للدراسات العليا ،وباحث في اللسانيات ومناهج تعليم
العربية للناطقين بغيرها؛

• توفيــر مرجعية معرفية تربوية ولغوية
ألكثر االستفسارات والتساؤالت تداوال
فيمــا يتعلق بمجال اللغة العربية
للناطقين بغيرها.

أرقـــــــام ودالالت

1089

مدرســي اللغة العربية للناطقين
عدد
ّ

بغيرهــا من مختلف دول العالم الذين

أســهموا في هذه المبادرة ،من خالل
أعدتها اإليسيسكو،
ملء االســتبانة التي ّ

وضمنوها أسئلتهم واستفساراتهم
ّ
الموجهــة إلى الخبراء الدوليين
ّ

7

تم
عدد المحــاور الموضوعاتية التي ّ

في إطارها تبويب وتصنيف أســئلة

المدرســين ،ثم تكليف كل خبير من
ّ
الخبراء المشــاركين ،وفق تخصصه

2858

ـاهدات الفيديوهات األربعة
عدد مشـ َ

األولى من سلســلة «زدني علماً » ،والتي
تــم بثها على قناة اإليسيســكو على
اليوتيوب خالل شــهر سبتمبر.

ومجال خبرتــه واهتمامه ،باإلجابة عن
أسئلة كل محور.

المتخصصين.
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البرامج التربوية في مركز اإليسيسكو
التربوي اإلقليمي في تشاد

في تشــاد بتنفيــذ ثالثة برامج تربوية ســنوية
مستمرة هي:
1ـ برنامــج إعــداد معلمي التعليــم العربي لمرحلة
األساس؛
2ـ برنامــج تعليــم اللغة العربيــة للقيادات
اإلدارية؛

1ـ برنامج إعداد معلمي التعليم العربي لمرحلة
األساس :
ـتم تنفيذ  1590ساعة دراسية في شهري يناير وفبراير
 , 2020أما الشهر الثالث وهو شهر مارس فخصص للتربية
 21مارس  2020بأمر من السلطات العليا في البالد بسبب

 3ـ برنامــج رفع المســتوى الدراســي للمعلمين
ا لمتطو عين .
قــام المركــز خالل األشــهر الثالثة األولى من عام
 2020بتنفيــذ برامجــه الثالثة بشــكل عادي .وفي
الفتــرة مــن  5أبريل إلــى  25يونيو  2020اعتمد
المركــز علــى نظــام التعليــم والتكوين عن بعد
لتأميــن اســتمرارية برامجه.

جائحة فيروس كورونا.
ـبتاريخ  5أبريل  ،2020قام المركز باعتماد التعليم عن بعد
من خالل شبكات التواصل االجتماعي وتحديدا الواتساب.
وتم اختصار كل حصة تعليمية في فيديو من ثالثين دقيقة
المعني في مختبر اللغة التابع للمركز.
يسجله األستاذ
ّ
ّ
المدرسين في هذه العملية وساعدهم
وقد رافق
ّ

مهندس مختص في الحاسب اآللي انتدبه المركز
لهذا الغرض.
ـتفاعل الطالب بشكل جيد مع الدروس عن بعد ،إال أن عدم

الفئات المستفيدة وعددها :

عدد الدول المشاركة :

ـ طالب برنامــج إعداد معلمــي التعليم

ـ ( )2تشــاد والكاميرون.

العربــي في تشــاد ( 926طالبا)؛
ـ القيــادات اإلداريــة الفرنكفونية في تشــاد ؛
ـ معلمــو التعليــم العربــي من حملة
الشــهادة اإلعدادية؛ ( 45معلما)
ـ طالبــات  10مــدارس حكومية فــي اُ نجمينا
( 90طالبة).
النطاق الجغرافي :
ـ جمهوريــة تشــاد وجمهوريــة الكاميرون .
موازنة التنفيذ :
ـ $ 11,050
الشركاء :
ـ وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة في
جمهورية تشاد

األهداف

• اإلســهام في تحقيق الثنائية اللغوية التي
تســعى إليها جمهورية التشاد في خدمة

اللغة العربية؛

• تأهيــل معلمي المدارس العربية والمزدوجة
واالرتقــاء بكفاءتهم التربوية والمهنية؛

• المســاعدة في تطوير مناهج التعليم

العربي وبرامج التدريب وتصميم الوســائل

التعليمية وإنتاجها؛

• النهــوض بالمدارس القرآنية والعربية
اإلسالمية؛

• تدريس اللغــة العربية للناطقين بغيرها من
األطر اإلدارية الفرنكفونية؛

•  تشــجيع األنشطة التربوية والعلمية

والثقافيــة واإلعالمية الناطقة بالعربية في
جمهورية تشاد.

2ـ برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية:
ـتم اعتماد برنامج المستوى المتقدم في تعليم اللغة العربية

العملية التي بدأت بشكل طبيعي إلى أن توقفت بتاريخ

تعريف النشاط
يقــوم مركز اإليسيســكو التربــوي اإلقليمي

النتائج والمخرجات

امتالك عدد قليل منهم للهواتف الذكية جعل متابعتهم
للدروس بطيئة ومتقطعة.
ـاستمر التعليم عن بعد في المركز حتى صدور القرار
الحكومي القاضي بإعادة فتح المدارس بتاريخ
 25يونيو  2020مع االلتزام التام بالتوجيهات الصحية
التي أقرتها الحكومة.
ـتمكن المركز في اُ نجمينا وفرعه في أبشة قبل الجائحة
من إكمال ما نسبته  75%من البرنامج الدراسي المقرر
وتنفيذ معظم مستويات التربية العملية (المشاهدة
والتجريب وتحمل المسؤولية)؛
ـبلغ مجموع طالب هذا البرنامج الذين استفادوا من حصص
التربية العملية  926طالبا وطالبة ،وبلغ عدد المدارس
التي نفذت فيها هذه الحصص العملية  19مدرسة
ابتدائية عربية؛
ـقام المركز خالل الربع األول من  2020بإعادة طباعة
 1000نسخة من كتاب «المقررات الدراسية»
لطالب وطالبات برنامج إعداد معلمي التعليم العربي
لمرحلة األساس؛

للقيادات اإلدارية الفرنكفونية في تشاد ،بحجم زمني مقداره
أريع ساعات في األسبوع ،خالل الفترة المسائية؛
ـاستنادا إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين المركز
والمدرسة الوطنية لإلدارة في تشاد فقد تم استقبال 32
طالبا وطالبة من هذه المدرسة لتعلم العربية في إطار
هذا البرنامج لمدة ستة أشهر؛
3ـ برنامج رفع المستوى الدراسي للمعلمين
المتطوعين:
ـانطلق هذا البرنامج يوم  05يناير  2020بعد أن تم وضع
ّ
المعلمين وجاهزية
الخطة الدراسية والتأكد من جاهزية
الموازنة المخصصة للبرنامج؛
ـبلغ عدد المشاركين في هذا البرنامج  45معلما ومعلمة
من حملة الشهادة اإلعدادية القادمين من األقاليم
الداخلية من تشاد ،والذين مارسوا التدريس لفترات طويلة
دون أن تتاح لهم فرصة الحصول على الشهادة الثانوية؛
ـعدد ساعات التكوين المنفذة في هذا البرنامج من يناير
إلى مارس 220 :ساعة.
3ـ  البرامج اإلضافية غير المنتظمة:
ـتم يوم  21فبراير  2020تنظيم حفل اختتام أعمال دورة
تعليم اللغة العربية والحاسب اآللي التي عقدها المركز
ومولتها منظمة النهضة النسائية في تشاد ،وقد
استفادت من الدورة ( 216ساعة)  90طالبة من  10مدارس
حكومية بمدينة أنجمينا.
ـأسهم المركز في التعريف بمبادرات اإليسيسكو
للتعليم عن بعد في مجال اللغة العربية أثناء الجائحة
وفي تحقيق استفادة الطالب التشاديين منها .ومن
هذه المبادرات مبادرة «تعلم اللغة العربية ،كن ماهرا
في بيتك» ومسابقة «بيان» لإلبداع التعبيري باللغة
العربية ،ومبادرة «لغات إفريقيا ،جسور الثقافة والتاريخ»
والتي كان الهدف منها مد جسور الثقافة بين الشعوب
اإلفريقية واللغة العربية.

أرقـــــــام ودالالت

926

الطالب الذين تابعوا خالل الســنة
عدد
ّ

الدراسية 2019ـ 2020دراستهم في

1000

عدد النســخ التي أعــاد المركز طباعتها

لطالب
«المقررات الدراســية»
من كتاب
ّ
ّ

البرنامــج الرئيس للمركز« :إعداد معلمي

برنامج إعداد معلمــي التعليم العربي

التعليم العربي لمرحلة األســاس في

لمرحلة األساس.

جمهورية تشاد».
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النتائج والمخرجات
1ـ االجتماعات التنسيقية والتحضيرية ،ومن أبرزها:
ـاجتماع مع وفد زائر من جامعة أحمد دحالن في يوغجاكرتا،

البرامج التربوية والتعليمية والثقافية

في مركز اإليسيسكو التربوي في ماليزيا

إندونيسيا 20( ،يناير) :مناقشة التعاون بين الطرفين وآليات
مما ّ
ينظمه المركز من دورات في
استفادة الجامعة ّ
مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها.
ـاجتماع مع وفد من قسم التربية اإلسالمية بوزارة التربية
الماليزية ( 5فبراير) :بمناسبة انطالق فعاليات «عام اللغة
العربية في ماليزيا».
ـاجتماع مع وفد من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي،
مكتب ماليزيا 02( ،مارس) :مناقشة آفاق التعاون

تعريف النشاط
يقــوم مركــز اإليسيســكو التربــوي اإلقليمي في

كمــا يوفــر المركــز برنامجــا تعليميا مســائيا لطالب

ماليزيــا بتوفيــر الدعــم التربــوي للنهوض بأداء

الدراســات اإلســامية في ماليزيا.

المؤسســات التربويــة واألطــر العاملــة في مجال
التعليــم العربــي فــي ماليزيا ودول جنوب شــرق
آســيا ،وتزويدهــا بأفضل الخبــرات التربويــة والفنية
فــي هــذا المجال ،وذلك من خالل األنشــطة

واالستفادة من أنشطة المركز في مجال اللغة العربية.
ـاجتماعان مع مسؤولي الكلية الجامعية اإلسالمية

وفــي مــا يتعلق بتنفيــذ أنشــطته المحلية في
ماليزيــا ،فــإن المركز يعمل بتنســيق مســتمر مع
وزارة التعليــم الماليزية (قســم التربية اإلســامية).

الفئات المستفيدة وعددها :
مدر ســو اللغة العربية،
ـ
ّ
ـ طــاب اللغــة العربية في كليات الدراســات
اإلســامية ( 80طالبا)
ـ األطفــال في المســتوى التحضيري.
النطاق الجغرافي :
ـ ماليزيــا وســنغافورة وتايلند وإندونيســيا
وبرونــاي دار الســام والصين وتايــوان والفلبين
وكمبوديــا وفيتنــام وميانمار والوس
وسر يالنكا.
الشركاء :
ـ وزارة التربيــة الماليزية.
ـ الكليــة الجامعيــة اإلســامية العالمية
بسالنجور.
عدد الدول المستفيدة :
ماليزيا وإندونيسيا.

مجال تعليــم اللغة العربية في ماليزيا والدول
اآلســيوية غير العربية على تعميق خبراتهم

لمدرســي اللغة
• التأهيل المعرفي والتربوي
ّ

العربية في ماليزيا وفي دول جنوب شــرق آسيا.

والمقررات
• اإلســهام في تطوير المناهج
ّ

( 26يونيو؛  03يوليو)2020
لقاءين توجيهيين لطلبة كلية الدراسات والحضارة
ـتنظيم
ْ
اإلسالمية وطلبة كلية الشريعة والقانون حول برنامج اللغة
العربية للدراسات اإلسالمية ( 17يوليو؛  24يوليو)2020
3ـ األنشطة التعليمية:
ـشرع المركز بتاريخ  10أغسطس في تنفيذ برنامج اللغة

أغسطس) :يهدف هذا المشروع إلى تقوية المهارات
اللغوية األربع لدى الطالب في كلية الشريعة والقانون

العربية وتعلمها».
4ـ األنشطة الثقافية:
ـتنظيم مخيم لغوي لطالب اللغة العربية في منطقة
قونتور ( 7-8فبراير) ،بالشراكة مع نادى دار السالم لطلبة
الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور.
ـتنظيم لقاء تربوي في موضوع «متعة التعلم ،واإلبداع

ـورشة عمل حول «تنفيذ أنشطة وبرامج أكاديمية عن بعد
باستخدام األجهزة والتقنيات الحديثة» ( 21-23فبراير)،
تامن نجارا ،باهنج ،ماليزيا ،بالتعاون مع قسم التربية
اإلسالمية بوزارة التربية الماليزية والكلية الجامعية

هذا المجال.

أقســام الدراسات اإلســامية في ماليزيا ،ALIS

وقد تم االعتماد على كتاب «المفيد في تعليم اللغة

التربية الماليزية.

الــدول المعنية من بناء قدراتها الوطنية في

لبرنامــج اللغــة العربيــة تعليم اللغــة العربية في

العربية لطالب الدراسات اإلسالمية  ALIS» (9يونيو ـ 7

( 21فبراير) ،بالتعاون مع قسم التربية اإلسالمية بوزارة

وتنمية مهاراتهم التربوية ،ســعياً إلى تمكين

ـتي عمل حول تطوير المقرر الدراســي
ـ تنظيــم ورشـ ْ

الشريعة والقانون وكلية الدراسات والحضارة اإلسالمية.

ـندوة حول «مكانة اللغة العربية في التعليم الماليزي»

• مساعدة المســؤولين والمشرفين التربويين في

خبير اإليسيسكو التربوي د .امحمد إسماعيلي علوي.

العالمية بسالنجور حول مشروع «برنامج تعليم اللغة

2ـ األنشطة التربوية والعلمية:
األهداف

قدمها
العربية في البيت خالل فترة اإلغالق المدرسي»ّ ،

العربية للدراسات اإلسالمية لفائدة  80طالبا في كلية

وكلية الدراسات والحضارة اإلسالمية.

للمدر ســين واألطــر التربوية،
التدريبيــة
ّ

ّ
«تعلم اللغة
ـ 22أبريل :محاضرة عن بعد في موضوع

اإلسالمية العالمية بسالنجور ،ماليزيا.
ـورشة عمل حول «تعليم اللغة العربية في المدارس

واالبتكار» في المدرسة الثانوية الوطنية الدينية بتراجايا
( 20فبراير) ،بمناسبة انطالق فعاليات «عام اللغة العربية
في ماليزيا».
5ـ أنشطة الدعم:
ـتوفير وسائل ومواد تعليمية لألطفال :تم بتاريخ  13فبراير
تقديم عدد من المواد التعليمية لتدريس اللغة العربية

الثانوية الوطنية الدينية( )SMKAوالمدارس الدينية

الخاصة بالمستوى التحضيري (كتب تعليمية وأقراص

المعتمــدة لتعليم اللغة العربية في الدول

المدعومة من الحكومة  5( .مارس  ،)2020بالتعاون مع

مدمجة ووسائل إيضاح) إلى روضة األطفال بكويسيل

المعنية.
ّ

قسم التربية اإلسالمية بوزارة التربية الماليزية.

(.)KUISCELL

• مزيــد التعريف بقيم ومضامين الثقافة
اإلسالمية الوسطية.

ّ
لتعلم
• فتح المجــال لعموم الناس في ماليزيا
اللغة العربية على أســس منهجية سليمة

أرقـــــــام ودالالت

14

80

13

عدد األنشطة التي ّ
نفذها

عدد طالب كلية الشــريعة

عدد الــدول في منطقة جنوب

مركز اإليسيسكو التربوي في

والقانون وكلية الدراسات

شرق آســيا التي تشملها برامج

ماليزيــا خالل الفترة من يناير إلى

والحضارة اإلسالمية الذين

مركز اإليسيســكو التربوي في

أغسطس .2020

يســتفيدون من برنامج تعليمي

ماليزيا في مجــال اللغة العربية

ّ
يوفــره المركز في مجال اللغة

سنة

2016

انطالقة أنشــطة المركز بعد
توقيع اتفاقية إنشــائه في شهر
أكتوبر .2015

للناطقين بغيرها.

العربية.
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 .1تعديالت النظام األساســي لإليسيســكو:

إدارة الشؤون
القـانــونيــة

 -النظــام الداخلــي للمؤتمر العام،

 -النظــام الداخلــي لصندوق التكافل،

 -النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

 النظــام الداخلي لصنــدوق التعويض عنالتوقــف النهائي عن العمل.

 -النظــام المالي،

 .2وقف تنموي لإليسيســكو:

الســيد محمد الهادي الســهيلي

تأســيس مشــروع وقف تنموي لمنظمة اإليسيســكو

مديــــر الشــــؤون القــــانــونـــية

لتنميــة مواردها المالية.
 .3مراجعــة العقــود واالتفاقيات والوثائق :

تمهيد

وتفحــص أكثر مــن  125عقداً واتفاقيــة أبرمتها المنظمة مــع األطراف الخارجية
مراجعــة
ّ
المتعاونــة ،ومراجعة الوثائــق المتعلقــة باللجان والمؤتمرات.

عرفت منظمة العالم اإلســامي

الشــؤون القانونية ،قامت هذه

للتربيــة والعلوم والثقافة

األخيرة بإدخــال تعديالت جذرية

-إيسيسكو -ســنة  ،2020تغييراً

وشــاملة على ميثاق منظمة

ـامال  ،كان ثمرة
مهماً وشـ ً

اإليسيســكو وأنظمتها األساسية

للتعديالت التــي اقترحتها اإلدارة

ونظــام الموظفين وأنظمة

العامة وصــادق عليها المجلس

الصناديــق الداخلية ،كما قامت

التنفيــذي في دورته األربعين،

كذلــك بمراجعة االتفاقيات

30

بمدينــة أبو ظبي ،يومي  29و30

والعقــود وااللتزامات التي

25

يناير من نفس الســنة.

تبرمهــا المنظمــة مع الغير،

ومن أبرز هــذه التغييرات وحرصاً
منهــا على االرتقاء بجودة
العمل ،قامت اإليسيســكو بإعادة
بنــاء هيكل تنظيمــي جديد يعتمد
أسســاً قوية تضمــن النجاح وتمنح
أعلى درجــات التركيز وتقلل
تميز
االزدواجية فــي العمل .وقد
ّ
هــذا الهيــكل التنظيمي الجديد

لإليسيســكو ،وبلورة اتفاقيات
جديدة مع منظمات ومؤسســات

10

وقطاعــات حكومية ،إضافة إلى
مهمة
اإلشــراف على ملفات
ّ

5

ـص المنظمة،
حساســة تخـ ّ
وقضايا ّ

0

وإعداد دراســات والمشاركة
إدارة االعالم والتواصل

PICS

التصوير الطباعي

قطاع الشراكات

مركز التخطيط

أمانه المجلس التنفيذي

قطاع العلوم اإلنسانية

مركز اإلعالم

مشاريعها المســتقبلية

مركز الترجمة

القانونيــة إلــى مواصلة تنفيذ

قطاع العلوم والتكنولوجيا

هذا وتتطلع إدارة الشــؤون

قسم اإلتصاالت اإلدارية

المهمات.
المنظمــة في
ّ

قطاع الثقافة

والحقوقــي المنوط بإدارة

15

قطاع التربية

وتفعيــا للدور القانوني

األولى لتأســيس وقف تنموي

إدارة الشؤون المالية

المســؤوليات والمهام.

وصياغة اإلعالنــات ،ووضع اللبنة

فــي منتديــات افتراضية وتمثيل

35

20

إدارة الديوان

التي أســندت لها العديد من

مبيان إجمالي عدد المراسالت حسب كل
إدارة ومركز وقطاع

إدارة الشؤون االدارية

بإحداث إدارة الشــؤون القانونية،

228

 -ميثاق اإليسيســكو،

 -النظام األساســي لموظفي اإليسيســكو،

الطموحة.
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 .4صياغــة اإلعالنات :
 إعــان مؤتمر وزراء التربية، إعــان مؤتمر وزراء الثقافة. .5بلــورة االتفاقيات :
 اتفاقيــة مع ،UNESCO اتفاقيــة مع ،OCDE مشــروع اتفاقية مــع وزارة االتصاالت وتقنيةالمعلومــات فــي المملكة العربية الســعودية حول

مبــادرة العطاء الرقمي.
مهمة :
 .6ملفــات
ّ

تعديل ميثاق اإليسيسكو

 طلب تســجيل ميثاق اإليسيســكو فــي بمحفوظاتاألمانــة العامة لمنظمــة األمم المتحدة.
 القيــام باإلجراءات الداخلية لتســجيل مقـ ّـر المنظمةفي الســجل العقاري.
 تفحــص العقــود والتواصل مع الموثقيــن في عمليةالتفويــت واقتناء عقارات لفائدة اإليسيســكو.

الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الدول األعضاء.

ـ كل ما له عالقة بالمنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• تحقيق الرؤية االستراتيجية الجديدة.

ـ الدول األعضاء

النتائج والمخرجات :

 .7متفرقات :

ـ مواكبة المســتجدات

ـإعداد دراسة حول أخالقيات الذكاء االصطناعي

ـ تحديث اإلطــار المرجعي.

ومقتضيات حماية الحقوق والحريات األساسية ؛
ـتأسيس مشروع مبادرة التحالف اإلنساني الشامل
لإليسيسكو ؛

تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام

ـ المشاركة في منتدى المستقبل ؛
ـالمشاركة في ويبنار حول التعليم والذكاء االصطناعي ؛
ـمقابالت عبر المباشر مع فريق عمل مؤسسة وقف
سلمان الراجحي بشأن الوقف التنموي لإليسيسكو ؛
ـاستقطاب أربع كفاءات شابة مختصة في القانون
والوقف ؛
ـتقديم التعديالت الواردة على ميثاق اإليسيسكو أمام
اللجنة المختصة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ؛
ـالمشاركة في تنظيم الدورة  40للمجلس التنفيذي

الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الدول األعضاء.

ـ جميع أجهزة المنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• المالءمة مع المستجدات.

ـ الدول األعضاء

النتائج والمخرجات :

لإليسيسكو في أبو ظبي ؛

ـ تحديد اإلجراءات

ـالمشاركة في أعمال الدورة  40للمؤتمر العام

ـ تحديــد االختصاصات.

لمنظمــة اليونســكو بباريس ؛
ـ المشــاركة فــي االجتماع التنســيقي ألجهزة منظمة
التعاون اإلســامي في جدة ؛

تعديل النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

ـ المشــاركة في تنظيم المؤتمر اإلســامي  11لوزراء
الثقافــة في تونس.

تطورات الذكاء االصطناعي
ومقتضيات حماية الحقوق
والحريات األساسية

الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الدول األعضاء.

ـ أجهزة المنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• المالءمة مع المستجدات.

ـ الدول األعضاء.

النتائج والمخرجات :
ـ تبسيط المساطر
ـ تحديد االختصاصات
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تعديل النظام الداخلي لصندوق التعويض
عـن التوقـف النهــائي عـن العمـل

تعديل النظام المالي
الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الدول األعضاء.

ـ العاملون في المنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• مواكبة المستجدات.

ـ عمــل المنظمة

النتائج والمخرجات :

الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الدول األعضاء.

ـ العاملون في المنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• تسوية الوضعية.

ـ عمــل المنظمة

النتائج والمخرجات :
ـ تســديد المستحقات

 -تحســين الوضــع المالي

ـ توضيح اإلجراءات.

 -زيادة الكفاءة.

تأسيس مشروع وقف تنموي

تعديل النظام األساسي لموظفي اإليسيسكو
الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الدول األعضاء.

ـ العاملون في المنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• تحديد االختصاصات.

ـ عمــل المنظمة

الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ منفتــح على كل الدول.

ـ موارد المنظمة ،مختلف الفئات

األهداف :

النطاق الجغرافي

• تنمية موارد المنظمة.

ـ الدول األعضاء

النتائج والمخرجات :

الشركاء

ـاالنفتاح على عدة مشاريع ،تحقيق االستقرار

 -مؤسســة وقف ســليمان الراجحي فــي المملكة

المالي للمنظمة ،دعم اقتصاديات الدول ،توفير

النتائج والمخرجات :

العربية الســعودية.

فرص العمل ،دعم الميدان االجتماعي

 سالســة العمل -تحقيــق األهداف

تعديل النظام الداخلي لصندوق التكافل
الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الدول األعضاء.

ـ العاملون في المنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• حماية العاملين في المنظمة.

ـ عمــل المنظمة

النتائج والمخرجات :
 تغطيــة النفقات -التحصيــن الوظيفي
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بلورة مشروع اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات بالمملكة العربية السعودية

الدول المشاركة :

الفئات المستهدفة :

ـ الســودان ،موريتانيــا ،المغــرب ،لبنان ،مصر،

ـ الدول األعضاء

الجزائــر ،جيبوتي ،تونــس ،البحرين ،األردن.
األهداف :

• دعم المشاريع في مجال الذكاء االصطناعي،

دعم بيت اإليسيسكو الرقمي ،دعم المشروع

الثقافي الرقمي لإليسيسكو ،إطالق مبادرة
العطاء الرقمي.

النطاق الجغرافي
ـ نطــاق الدول األعضاء
الشركاء
 وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات. -وزارة الثقافــة بالمملكــة العربية الســعودية.
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طلب تسجيل ميثاق اإليسيسكو في محفوظات
األمانـة العامـة لمنظمـة األمم المتحـدة

األهداف :

الفئات المستهدفة :

• تسجيل المنظمة لدى منظمة األمم المتحدة.

ـ منظمة اإليسيسكو

النتائج والمخرجات :

النطاق الجغرافي

ـ االنفتــاح علــى مختلف الــدول والمنظمات

ـ نطــاق المنظمة

إعداد دراسة حول أخالقيات الذكاء االصطناعي
ومقتضيات حماية الحقوق والحريات األساسية

المســاهمة في إشــعاع المنظمة.

األهداف :

• إبراز مجهودات الدول األعضاء في مجال حماية

تسجيل مقر المنظمة في السجل العقاري

الحقوق والحريات األساسية.

عدد الدول المشاركة :
ـ الدول األعضاء.

ـ مقر المنظمة

األهداف :

النطاق الجغرافي

• تحصين مقر المنظمة.

ـ الرباط

ـ الدول األعضاء.
الشركاء

النتائج والمخرجات :

ـ المملكــة المغربيــة ،تونس ،اإلمــارات العربية

ـ الدفــاع عــن الحقوق والحريات األساســية لألفراد
الفئات المستهدفة :

النطاق الجغرافي :

داخــل المجتمــع مــن ســلبيات التطبيقات الذكية.

المتحــدة ،المملكــة العربية الســعودية،
إندونيسيا.

الدول األعضاء.

النتائج والمخرجات :
ـ اســتيفاء اإلجراءات القانونية

تأسيس مشروع مبادرة

ـ تطبيــق قوانين دولــة المقر الخاصة بتســجيل

التحالف اإلنساني الشامل لإليسيسكو

العقارات.

يحدد إجراءات االنضمام
إنشاء نظام
ّ
لإليسيسكو بصفــة مراقـب

األهداف :

• االنفتاح على الدول غير األعضاء والمنظمات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.

النتائج والمخرجات :

234

 توســيع دائــرة عمل المنظمــة في ميادينا ختصا صها .
الفئات المستهدفة :
ـ مجاالت عمل المنظمة.

ـ االســتفادة من التجــارب وتبادل الخبرات

الشركاء

ـ زيادة عدد الشــركاء

ـ الــدول غير األعضــاء ،المنظمــات ،القطاع الخاص.

الدول المشاركة :

توفير الوسائل التكنلوجية الحديثة للمساعدة

ـ مختلــف الدول.

في الوقاية والتوعية والرصد والتتبع .تنظيم

األهداف :

• التصدي لتداعيات كوفيد .19 -

النتائج والمخرجات :
ـتزويد الدول األعضاء بالتجهيزات الذكية والمعدات
التقنية والبرمجيات الخاصة بالعملية التعليمية
عن بعد .إنشاء مخابر مخصصة لتحليل اإلصابة

قوافل صحية وتحسيسية مع إصدار أدلة توعوية
وتفسيرية لرفع الوعي العام
الفئات المستهدفة :
ـ الدول المتضررة بسبب الجائحة
النطاق الجغرافي
ـ الدول األعضاء

بفيروس كورونا ،وتصنيع معقمات ومطهرات

الشركاء

قليلة التكلفة ،وتوفير مستلزمات طبية محمولة.

ـ الــدول ،المنظمــات الحكومية وغيــر الحكومية.

اإلنجـــازات القطــاعيـة
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المشاريع
المستقبلية إلدارة
الشؤون القانونية :
 ميثاق اللجان الوطنية،نظــام المراقبين الخاص بالدول غير األعضاء فياإليسيسكو،
نظام الكراســي العلمية لإليسيسكو في الجامعات،نظام برنامج ســفراء النوايا الحسنة لإليسيسكومشــروع دليل حول «أخالقيات الذكاء االصطناعي»،مشــروع توصية حول «الملكية الفكرية» بالدول األعضاءفي اإليسيسكو،
المبرم بين المملكة المغربية
تعديل اتفاق المقـ ّـر ُومنظمة اإليسيسكو،

الدخول في شــراكات مــع إدارة المعايير الدوليةوالقانــون باليونســكو بهدف متابعــة تنفيذ االتفاقيات
والمعاهــدات الدولية التي صادقــت عليها الدول
األعضــاء فــي المنظمة في مجــاالت التربية والعلوم
والثقافــة والمجــاالت األخرى ذات الصلة،
بلــورة اتفاقيات دولية في المجاالت المذكورة ودعوةثم المســاهمة في
الدول األعضاء للتصديق عليها ومن ّ
إشعاع المنظمة.
ملف اضمام االيسيســكو كعضو مراقبفــي الجمعية العمومية لألمم المتحدة

15

ً
إنجازا

الجهة المســتهدفة :
 منظمــة اإليسيســكو العالم اإلســامي236
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دور اإليسيسكو في تدبير جائحة كوفيد19-
238

دور اإليسيســكو في تدبير جائحة كورونا
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دور اإليسيسكو
في تدبير جائحة كوفيد19-

ويمكن تشخيص أهم
المبادرات التي أطلقتها
المنظمة لمواجهة أزمة

كورونا على النحو التالي:
تجتــاح العالــم اليــوم أزمة صحيــة أفضت إلى وقوع

خســائر بشــر ية واجتماعيــة واقتصاديــة جســيمة ،إنها

أزمــة تفشــي جائحة كورونــا ،التي أرغمــت الحكومات

علــى اتخــاذ بعض التدابيــر االســتعجالية غير

وقطــاع الثقافــة ،وهو ما دفــع المنظمــات اإلقليمية

والدوليــة المهتمــة إلى تكييف سياســاتها مــن أجل تدبير

الوضع القائم.

وتأتي منظمة اإليسيســكو في مقدمــة المنظمات الدولية

المســبوقة الحتوائها.

التــي أطلقت مجموعة من المبادرات الرائــدة لتدبير جائحة

ولــم تســلم دول العالم اإلســامي من الجائحــة وتداعياتها،

كوفيــد ،19-ففي الوقت الذي اعتبــر الكثير هذه الجائحة

صحــة المواطنيــن وتأميــن ســامتهم ،كان من أبرزها إغالق

إلثبــات دورها وتموقعها علــى الصعيد الدولي .فبموجب

والتباعــد االجتماعــي واإلعالن عن حالة الطــوارئ الصحية.

مشــاريع ومبادرات مــن أجل دعم الدول األعضاء ﻓﻲ تجاوز

حيــث اتجــه معظمها إلــى اتخاذ تدابيــر صارمة تروم حفظ

الحــدود ،وفرض الحجــر الصحي وااللتزام بقواعــد النظافة

منــذ تفشــيها محنة ،اعتبرتهــا المنظمة منحة وفرصة

اختصاصاتهــا قامت اإليسيســكو بتعديــل آليات عملها وبلورة

وبالرغــم مــن نجاعة هــذه التدابير فــي التقليص من رقعة

هــذه المرحلة الصعبة ،من خالل تشــخيص تأثيراتها على

حيويــة كالقطــاع االقتصــادي وقطاع التربيــة والتعليم

لمعاييــر موضوعية ومنهجية.

تفشــي الجائحــة فقــد كان لها بالغ األثــر على قطاعات

قطاعــات التربية والعلوم والثقافة ،وإحــكام تدخالتها وفقاً

جائــزة اإليسيســكو للتصدي لفيروس
كورونا ،لتشــجيع البحــث العلمي من أجل استكشــاف

واق أو إيجــاد عالج ناجــع للفيــروس ،وتبلغ قيمة
لقــاح
ٍ

الجائــزة  200ألــف دوالر أمريكي .وقد تــم اإلعالن عنها
بالنظر إلى انعكاســات تفشــي هــذا الفيروس على

المنظومــات التعليميــة والتربويــة والعلميــة والثقافية

في العالم اإلســامي.

التحالف اإلنســاني

الشامل ،وينبني على

مشــاريع ميدانية وبرامج تنفيذية وخطط اســتراتيجية

المجتمعــات التــي نر يــد،

العنــف مــن أجل بنــاء مجتمعــات مزدهرة ومرنة

432.6

100

اإلســالمــــي غـــادروا األقسـام

فيه العالـــم اإلســامي محرومون

مـــليون متمــدرس في العالم

الدراسيــــة بسبـــب تفـشـي
فيـــروس كـورونــا

مبادرة تهدف

لنشــر العلــم والســلم وبلــورة برامج مبتكــرة ومحاربة
ومســتدامة تشــمل الجميع.

بيــت اإليسيســكو

مليــون تلميذ حول العـــالم بما

مــن متابعة دراســتهم لعدم توافر
تقنيــات التواصل عبــر اإلنترنيت

الرقمي ،وهو منصة

معرفيــة الســتضافة المحتويات الرقميــة ،أطلقتها

اإليسيســكو بهــدف دعم جهود الدول األعضــاء والمجتمع

الدولــي كافــة في مواجهة جائحــة كورونا ،عبر اقتراح

أفضــل الحلول فــي التعامل مع األوضــاع الحالية ،وأنجعها
الحد من انعكاســات الجائحة علــى مجاالت التربية
فــي
ّ

والعلــوم والثقافة ،وتشــتمل علــى مجموعة من البرامج

90%

من المتـــاحف فـــي العـالم

أغلقـــت بشكـــل نهــائي

240

أدى تفشــي جائحة كوفيد 19 -إلى خســارة

320

المتميــزة التالية:

الثقافة عن بعد ،لتحفيز المواهب والطاقات اإلبداعية

مليــار دوالر

في إيـــرادات السيــــاحة الدولـيــة

خالل إعداد برامج تعليمية رقمية متكاملة تساهم في

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وفي هذا اإلطار تم

إطالق برنامج تربوي لتنمية المعارف والمهارات بعنوان
«زدني علماً » ضمن مبادرات مركز اإليسيسكو للغة

العربية للناطقين بغيرها.

لغات إفريقيا :جسور الثقافة والتاريخ ،لإلسهام

استشــرافية للعالم اإلســامي ،وصندوق لجمع التبرعات.

تداعيــات جائحة كوفيد19-

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وذلك من

في جهود التوعية الصحية لوقاية المجتمعات اإلفريقية
من فيروس كورونا ،وتعزيز األدوار الثقافية واالجتماعية
والتربوية للغات اإلفريقية المحلية ،ووصل شعوبها

بتراثها المكتوب بالحرف العربي.

استمرارية التعلم ،تجارب وطنية ،من خالل إعداد

قائمة للروابط المتعلقة بالممارسات والتجارب في مجال
التعلم عن بعد ،والتي أطلقتها عدة دول من العالم

اإلسالمي وخارجه ضماناً الستمرارية التربية والتعليم.
حقيبة اإليسيسكو للمحتويات التربوية ،الهدف

منها تزويد الدول األعضاء خاصة المحتاجة منها واألكثر
ضرراً  ،بدعم لوجيستي عاجل ،وتسجيل المواد التعليمية
عن بعد ،ودمج التكنولوجيات في المنظومات التربوية

في الدول األعضاء.

روابط وبيانات تربوية مجانية مفتوحة المصدر،

من خالل جمع وترتيب وتدقيق باقة من روابط التطبيقات
التربوية والمجانية مفتوحة المصدر باللغات العربية
واإلنجليزية والفرنسية.

والفنية ،واالستفادة الثقافية عبر المراحل التالية :اقرأ

قائمة «شركاء وروابط» ،وهي منصة تفاعلية

عمال إبداعياً عن بعد ،وتخصيص جوائز
تجول عن بعد ،أنجز
ً

دوليين لهم اهتمامات كبيرة وإسهامات غنية في

عن بعد ،اكتب عن بعد ،ارسم عن بعد ،انشر عن بعد،
تشجيعية ألفضل األعمال.

رقمية تضم محتويات علمية أكاديمية متنوعة لشركاء
مجاالت التربية والعلوم والثقافة.

دور اإليسيســكو في تدبير جائحة كورونا
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وفي نفس السياق ،قامت

اإليسيسكو بمواصلة إنجازاتها
عبر اإلعالن عن مجموعة من المبادرات
يمكن عرضها على النحو التالي :

مبـادرات إنسـانيــة
• تقديــم الدعم الفني والمالي،

إلنشــاء

وحــدات مصغــرة وتدريــب أفــراد المجتمعــات المحلية

إنتاجات وإصدارات علمية
• إصــدار دراســة بحثية حــول «تطورات الذكاء

االصطناعــي ومقتضيــات حماية الحقوق

علــى تصنيــع المنتجــات المطهــرة بتكلفــة منخفضــة

جـوائـــز تحـفيـزيــة

برامج فكرية وثقافية

في الــدول األعضاء.

• إطالق اإليسيســكو ومؤسسة الوليد
لإلنســانية مبادرة لالســتجابة إلى

• اإلعـالن عـن جـــائزة اإليسيسكو
لألفــام القصيرة،

لتشــجيع الشــباب على اإلبداع

الفنــي ،واكتشــاف مواهبهــم فــي إنتاج األفــام التخيلية

والتوثيقيــة القصيــرة.

مــن خالل بــث مقاطع فيديو خالل شــهر رمضــان لكبار

العلمــاء واألئمــة من العالم اإلســامي وخارجــه على موقع
اإليسيســكو وشــبكة األنترنيــت ،وذلك بالتنســيق مــع الرابطة
المحمديــة للعلمــاء فــي المملكــة المغربيــة ،ورابطــة العالم

• اإلعـالن عن جـائـــزة «بـيــان»

لإللقـــاء التعبيري باللغـــة العربيـة

للناطقيــن بغيرهــا،

• إطــاق برنامج نفحــات إيمانية رمضانية،

لتحفيــز اإلبداع واالنتاج

باللغــة العربيــة لــدى الطالب مــن مختلف األعمار.

اإلســامي في المملكــة العربية الســعودية.

• برنامــج آفاق فكريــة

وثقافية ،من خالل بث

مقاطــع فيديــو لمفكريــن وباحثيــن من العالم اإلســامي

وخارجــه علــى موقع اإليسيســكو وشــبكة األنترنيــت .وتحمل
هــذه الفيديوهات رســائل مركــزة لشــخصيات مؤثرة في

• إطـــاق ثـــاث جوائـز في مجـاالت
ثقافيــة

( كتا بــة ا لقصــة ا لقصيــر ة  ،و ر ســم لو حــة

فنيــة  ،تأ ليــف مو ســيقى أ و إ بــد ا ع فنــي )  ،لتشــجيع
ا لطــا ب علــى ا إل بــد ا ع خــا ل فتــر ة ا لحجــر ا لصحــي في

ظــل تفشــي و بــا ء كو ر و نا .

مجــال الفكــر والثقافة واألدب.

• إنتاج مجموعة مــن الفيديوهات
والمرئيــات

للتوعيــة بأهميــة الوقاية من انتشــار

فيــروس كورونــا المســتجد باللغات الثــاث :العربية

والحريات األساسية»

تداعيــات جائحــة

كوفيد  19-في كوت

ديفــوار ،وذلــك مــن خــال توفير إمــدادات غذائية

ومنتجــات طبيــة للمجتمعــات األكثــر احتياجــاً وتضــرراً ،
وبهــدف المســاعدة فــي تخفيــف المعانــاة الناتجــة عــن
انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد.

• إطالق برنامج المســاعدات اإلنسانية

الطارئــة ،لفائــدة الدول األكثــر تضرراً بجائحــة كوفيد ،19-

حيث ســتقوم اإليسيســكو بتقديم مســاعدات إلى :الســودان،
المغــرب ،بوركينافاســو ،تشــاد ،مالــي ،نيجيريــا ،موريتانيا،
النيجــر ،الســنغال.

•

إعــداد تقر يــر االجتمــاع االفتراضــي للجــان الوطنية

حــول «عالم مــا بعد أزمة كوفيد:19-

أي أولويــات عمل وإجراءات من أجل
ّ
التربيــة والعلوم والثقافة؟»

• إصــدار أكثر مــن  20كتاباً في المجاالت
التربويــة والعلميــة والثقافية

• إعداد دراســة حول مســتقبل القارة

اإلفريقيــة لما بعــد جائحة كوفيد19-

• إعداد دراســة حول مســتقبل العالم

• برنامج الدعــم الفني والمالي

اإلســامي لما بعــد جائحة كوفيد19-

للمبــادرات التكنولوجيــة لمحاربة

فيــروس كورونا

فــي الدول األعضاء وبالشــراكة مع

مراكــز البحــث والجامعات.

واإلنجليزيــة والفرنســية.

242
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اجتماعات ولقاءات عن بعد
•

عقــد اجتماع حــول «دور المدن
والمنتخبيــن فــي اســتدامة

بإفر يقيــا ،يــوم  20أبر يل ،2020

•

لمناقشــة دور المــدن والمنتخبيــن

المســتقبل ،والتفكيــر مليــاً فــي
التحــوالت التــي ســتطال قطاعات
التربيــة والعلــوم والثقافــة.

خدمــات التعليــم عــن بعد .وقد
خلُ ــص المنتــدى إلى عــدة توصيات

يــوم  27أبر يــل  ،2020لبحث

ومقترحــات مهمــة مــن أجل دمج

اإلمكانــات التــي يتيحهــا الذكاء

الــذكاء االصطناعــي فــي الخدمات

االصطناعــي لمواجهــة الكــوارث

التعليميــة واالســتفادة منــه فــي

الطبيعيــة واألزمــات الصحيــة،

تطويــر المنظومــات التربويــة

بصفتــه أحــد التوجهــات العالميــة

بصفــة عامة.

االســتراتيجية الكبــرى ،التــي يبــرز
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األزمة إلــى منطق استشــراف

التحتيــة للــدول األعضــاء لتوفيــر

بين التحديات والفرص»،

•

عقــد لقــاء افتراضــي حول اإلطالق
الرســمي لمبــادرة المجتمعــات
التــي نريــد ،وقد عقــد اللقاء األول
مــن سلســلة لقاءات اإليسيســكو

واأللكســو ومكتــب التربيــة العربــي

حــول «المجتمعــات التي نر يد»

لــدول الخليــج لمواجهــة تداعيات

في موضــوع «التعليــم من أجل

جائحــة كوفيد  19-واالســتعداد

األعضــاء فــي االنتقال مــن معالجة

الحضــوري وعــدم جاهزيــة البنية

االصطناعي والتصدي لكوفيد19-

الســام» لمواجهــة التحديــات

الحلقــات الدراســية علــى االنترنــت أكثر من  3000مشــارك
من  32دولة.

•

تنظيــم سلســلة محاضــرات اإليسيســكو التربويــة للتعلــم

•

آثارها الســلبية فــي مجاالت التربية

والعلــوم والثقافة بعنــوان (التعليم

اإللكتروني في زمــن كوفيد)19-

مقاطــع فيديــو يتحــدث فيهــا خبــراء فــي علــوم التربية
والتكنولوجيــا التربويــة وأســاتذة جامعيــون ،ومســؤولون
تربويــون ،وباحثــون أكاديميــون مــن عدة دول حول
االســتخدامات األنجــع لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال

المســتوى المتعلــق بالصحــة
قدراتهــم علــى الصمــود خالل
األزمــات وحــاالت الضعف .وقد
شــارك في هــذا اللقاء ،الذي
افتتحــه معالــي الدكتور ســالم
بــن محمــد المالــك ،المديــر العام
لإليسيســكو ،فخامــة الســيد
روشــن كريســتيان كابــوري ،رئيس
بوركينافاســو ،والســيدة أميــرة
محمــد الفاضــل ،مفوض الشــؤون
االجتماعيــة باالتحــاد اإلفريقــي

لمرحلــة مــا بعــد الجائحــة .يوم

الكبيــرة للســلم واألمــن ،وضرورة

وعــدد مــن الخبــراء المرموقين

 22أبر يــل  2020لعــرض المبادرات

العمــل معــاً لبنــاء مجتمعــات

فــي ميــدان الصحة النفســية.

داخل

بيــت اإليسيســكو الرقمــي .وتتضمــن سلســلة المحاضــرات

عقــد اللقــاء االفتراضــي رفيع
النفســية للمواطنيــن ،وتعزيــز

اإللكترونــي فــي زمــن كورونا ،في إطــار دعم جهود

التصــدي لجائحــة (كوفيد )19-ومواجهة

فــي ذات الوقــت لطموحــات دولنا

التعليميــة وهيمنــة التعليــم

تنظيــم اجتمــاع حــول «الذكاء

بالتعاون

مــع جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة .وقــد تابع هذه

والممارســات الناجحــة ،واالســتجابة

مــن أبرزهــا ضعف السياســات

صــون التــراث خالل هــذه الجائحة.

واســتخدام التكنولوجيا الحديثــة،

لتبــادل الخبــرات وتقاســم التجارب

جائحــة ،كوفيــد  ،19-والتي

واالســتراتيجيات الهادفــة إلــى

كيفيــة التعامــل مع األزمات والكوارث

أتــاح االجتمــاع ســانحة ممتازة

المنظومــات التعليميــة خــال

الناجحــة واستشــراف الخطــط

•

وخبــراء دولييــن متخصصيــن .وقد

التحديــات الميدانيــة التــي تواجــه

مــن أجل تبــادل التجارب

عقــد لقــاء افتراضــي لإليسيســكو

إلــى جانب مشــاركة ضيوف شــرف

يونيــو  ،2020وذلــك لمناقشــة

«بيــت اإليسيســكو الرقمــي»،

•

تنظيــم سلســلة مــن المحاضــرات علــى االنترنــت حول

مــن العالم اإلســامي وخارجه

للــذكاء االصطناعــي ،يوم 18

أطلقتهــا اإليسيســكو فــي إطار

«عالــم مــا بعد أزمــة كوفيد :19-

والثقافــة؟» بمشــاركة  56بلــداً

عبــد العزيــز والمنتــدى المدني

«الثقافــة عــن بعــد» التي

المســتقبل وتحقيــق التنميــة.

حــول «الــذكاء االصطناعي

بالتعــاون مــع جامعــة الملك

وذلــك ضمن أنشــطة مبادرة

احتيــاج البشــر ية إليــه فــي بناء

تنظيــم المنتــدى االفتراضــي

تنظيــم االجتمــاع االفتراضــي
أي أولويــات عمل وإجراءات
ّ
مــن أجــل التربيــة والعلوم

والتوصيــات الفضلــى»،

أزمــة كورونــا – كوفيد ،19-

دورهــا أثناء هــذه الجائحــة وتأكد

•

والتعليــم :الممارســات الناجحــة

فــي اســتدامة الثقافــة من خالل

•

الظــروف االســتثنائية ،التــي أدت

والتعايــش اآلمن.

العمليــة التعليميــة الحضوريــة.

بالتعــاون مــع منظمــة المدن
والحكومــات المحليــة المتحــدة

التــي نفذهــا كل طــرف لمواجهة

تتمتــع بمقومــات الصحــة والســام

إلى إغــاق المــدارس وتعطيل

الثقافــة خــال جائحــة كورونا»،

محاضرات وبرامج تكوينية

للمســاهمة فــي اســتمرارية العمليــة التعليميــة وتحســين
جو د تها .

•

إعــداد مجموعــة مــن البرامــج التكوينيــة فــي مجاالت

التــراث المادي وغيــر المادي ،وتتعلق

بتوثيــق التــراث وإدارة المخاطر في

المواقــع التراثية ،ومبادئ اإلدارة
المتحفيــة في العالم اإلســامي،

وغيرها

المواضــع المتســمة بالراهنيــة.
مــن
ِ
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منح ومشاريع تقوية القدرات

ندوات تربوية وعلمية وثقافية
• عقــد نــدوة علمية عبــر األنترنت حــول «التقنيات

المتقدمــة والبحث العلمــي للتعامل

مع األزمات والكــوارث»

•

اإليسيســكو وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنية .وذلك

الثقافــي في فلســطين خالل أزمة

فــي إطــار جهود مواجهــة االنعكاســات الســلبية لجائحة

كورونــا وبعدها»

كوفيــد  ،19-وبهــدف رفع الوعــي المجتمعــي بأهمية
تطبيــق التقنيــات المبتكــرة وتعزيــز البحــث العلمــي أثناء
األزمات والكوارث.

• عقــد نــدوة تربوية عن بعد حــول «توظيف

االصطناعي أســاس لالرتقاء بجودة

التعليــم» حيــث دعا المشــاركون فيها إلــى العمل

والتنســيق المشــترك لتطويــر التعليــم المندمــج ،والعمل
علــى مأسســة التعليــم عن بعد فــي األطــر التنظيمية
والتشــريعية ،وتشــجيع البحــوث والدراســات في مجال
تكنولوجيــا التعليــم ،وأن ترتكــز المؤسســات التعليميــة علــى

الفلســطينية حــول «تعزيز عمل المؤسســات

الثقافيــة والمحافظــة على التراث

بالتعاون بين

تكنولوجيــا المعلومات والذكاء

عقــد نــدوة ثقافيــة عن بعــد بالتعاون مــع وزارة الثقافة

يوم  20مايــو  .2020وذلك بهدف

• إحــداث منحة لتطويــر التكنولوجيا

مــن أجل دعم المبــادرات التكنولوجية

العاجلــة واالرتقاء بالمبادرات ذات
الصلة والتشــبيك بين المؤسســات

األكاديميــة والصناعــات التكنولوجية.

النظــر فــي ســبل الحفاظ علــى التــراث الثقافي الفلســطيني،

وقــد خصصــت هــذه المنحــة لدعــم ثالثة مشــاريع في الدول

ودوره فــي نحــت الهويــة الثقافية للعالم اإلســامي،

األعضــاء لمعاضــدة الجهــود الوطنيــة ومســاندة الســلطات

واستشــراف الخطــط واالســتراتيجيات الكفيلــة بضمان

المحليــة والقطاعيــن الصحــي والطبــي.

اســتدامة الحــق فــي الثقافة خالل انتشــار جائحــة كوفيد .19-

•

عقــد الــدورة االســتثنائية الثانية عــن بعــد للجنة التراث

فــي العالم اإلســامي بهدف تدارس ســبل حماية

التراث في العالم اإلســامي وصونه،

في ظل تفشــي فيروس كورونا

المســتجد ،الذي أثــر في عدد مــن القطاعات وفي

مقد متهــا المؤسســات الثقافيــة ،التــي أغلقــت أبوابها
ّ

مكتســبات الثــورة التكنولوجيــة ،وآفــاق اقتصــاد المعرفة،

فــي وجــه الجمهور وبخاصــة المواقــع التراثية ،والمزارات

وأن يتــم تحويلهــا إلى مؤسســات رقمية.

الســياحية.

• إطالق مشــروع لبناء القــدرات المحلية
بهــدف تطوير منتجــات التعقيم
والنظافــة

في ســت (  )06دول ،حيث تــم في هذا

اإلطــار تدريــب  300شــخص وإنتــاج أكثر من  50ألــف لتر من
المطهــرات الكحوليــة لفائــدة المجتمعــات المحليــة.

• تدريب أكثر من ( )500شــخص من

المناطــق الجغرافيــة الثالث للعالم

اإلســامي،

بمن فيهم النســاء والشــباب ،فــي مجاالت

عديــدة مثــل األمــن الســيبراني ،وريادة األعمــال ،وتعزيز

دور النســاء فــي العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،وعلــوم
األرض وسياســات العلــوم .وتمويــل  5مشــاريع علميــة في
خمــس دول أعضــاء باإلضافــة إلى توفيــر (  )162فرصة
تدريــب صيفيــة لفائــدة الطلبــة من الــدول األعضاء.
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مؤتمرات وزارية
استثنائية افتراضية

منتديات دولية افتراضية

إجمالــي الدعــم الفني والمالي المقـــدم إلى الدول

1.324.000

األكثـــر تضــ ً
ـررا مـــن جائحـــة كوفيد 19 -في العـالـم
اإلسلـامي

دوالر أمر يكــي

•

تنظيــم المؤتمــر االســتثنائي االفتراضــي لــوزراء التربية في

• عقــد المنتــدى الدولــي االفتراضــي «اللغة العربية

الــدول األعضــاء باإليسيســكو ،يــوم  14مايو  ،2020وخصص

للناطقيــن بغيرهــا بعد كوفيد،»19-

فــي مواجهة األزمات وحاالت الطوارئ،

لتمكيــن اللغــة العربيــة علــى الخارطة اللغويــة الدولية،

موضوعــه لتــدارس «المنظومات التربوية

كوفيــد.»19-

وقد أصــدر المؤتمر في نهايــة أعماله

إعالنــاً جدد فيــه ممثلو ( )43دولــة التزامهــم بالعمل
علــى أن تبلــغ دولهــم بحلول عــام (  )2030الهدف الرابع
مــن أهــداف التنمية المســتدامة (ضمــان التعليــم الجيد
والمنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلم مدى

فــي ظل وضع دولــي مقبل علــى تحــوالت مصيرية بعد
كوفيد .19-

الدينيــة في مواجهة

الحيــاة) ،كمــا جــدد المجتمعــون دعمهم لرؤية اإليسيســكو،
القائمــة علــى الحــق فــي التعليــم باعتباره حقــاً جوهرياً من

الرئيــس التشــادي إدريــس ديبي إتنــو ومجموعة من الشــخصيات

حقوق اإلنسان.

الدينيــة والفكريــة العالميــة المرموقــة وممثليــن لعــدد كبير

فــي الــدول األعضاء باإليسيســكو ،يــوم  17يونيو ،2020

وخصــص موضوعه لتدارس «اســتدامة العمل

الثقافــي في مواجهة األزمات،

كوفيــد »19-بمشــاركة  50دولــة و  22منظمة دولية

وإقليميــة .وقــد أصــدر المؤتمر فــي نهايــة أعماله إعالناً

أكــد فيــه المشــاركون علــى أن الثقافة الرقميــة هي الوجه
الجديــد للعمــل الثقافــي المســتقبلي واســتدامته.

المنطقة اآلســيوية

المنطقــة اإلفريقية

26%

المنطقــة العربية

األزمات»  ،تحت شــعار
بمشــاركة فخامة

مــن الهيئــات والمؤسســات .ودعا المنتــدى في بيانــه الختامي،

•

22%

• عقــد المنتــدى الدولي االفتراضــي« :دور القيادات
«نحــو نظام أخالقــي عالمي»

تنظيــم المؤتمــر االســتثنائي االفتراضــي لــوزراء الثقافة

52%

حيــث أكــد المشــاركون فيه علــى ضرورة العمل المشــترك

إلــى ضــرورة االلتزام بمبادئ أساســية خمســة ،أولهــا حق اإليمان
واحتــرام األديــان ،وحق الحياة ونشــر الســلم ،إلى جانــب التضامن
اإلنســاني والتعــاون فــي بناء اقتصــاد عالمي عــادل ،وأخيراً االلتزام
بثقافــة التســامح فــي القول والســلوك ،وأخيرا مبدأ المســاواة في

المبلــغ المخصص لدعم
استمــراريــــة التعـلــــم

توزيــع مناطق العالـــم اإلســامي

929.000.00

اســتمرارية التعلــم خــال جائحة

دوالر أمر يكــي

المســتفيدة مــن مبــــــادرة دعـــم

كوفيــد 19 -

الحقــوق والواجبــات بيــن المرأة والرجل.

• عقــد المنتــدى الدولــي االفتراضي حــول مكافحة االتجار
غير المشــروع بالممتلــكات

الثقافية ،

بمشــاركة مجموعــة مــن الــوزراء المعنييــن باآلثار في

70%

15%

المنطقــة اإلفريقية

المنطقة اآلســيوية

عــدد مــن دول العالــم ،وأبرز الخبــراء الدوليين فــي مكافحة

15%

ســرقة وتهريب اآلثار.

المنطقــة العربية

المبــلـــــغ المخصـــص
لقد كانت منظمة اإليسيسكو من المنظمات الرائدة على المستوى الدولي ،في التصدي لآلثار السلبية
لجائحة كوفيد 19-في مجاالت اختصاصاتها ،ودائما ما تجدد منظمتنا التأكيد على أنها ستظل تتابع عن

كثب األوضاع التربوية والعلمية والثقافية واالجتماعية واإلنسانية بعد األزمة ،والعمل على تزويد الدول

األعضاء بأنجع السبل لدعم جهودها وفق ما يستجد من تطورات.

للمســاعدات اإلنسانية

ا لطــا ر ئـة

توزيــع مناطق العـــالم اإلســامي

395.000.00

اإلنســانية الطارئــة خــال جائحة

دوالر أمر يكــي
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وقد بلغت نسبة االستبانات المعبأة من طرف اللجان الوطنية 75٪
وكشف تفريغها على االتجاهات التالية:

استجابة إنجازات اإليسيسكو الحتياجات الدول األعضاء

استطالع رأي الدول األعضاء
حـول عمـل اإليـسيـسكـو

2%
88%

يتضح من خالل الرسم البياني أن  ٪ 88من اللجان الوطنية رأت أن

إنجازات المنظمة خالل الفترة من مايو  2019إلى سبتمبر 2020

لالســتمرار فــي مواصلــة رســالتها الحضاريــة وتحســين

لهــذا الغــرض قامــت اإليسيســكو بتوجيــه اســتبانة للجــان

أداء عملهــا فــي العالــم اإلســامي ،واالســتجابة لتطلعــات

الوطنيــة ،باعتبارهــا شــريكاً اســتراتيجياً فــي إعمــال رؤيــة

مجتمعاتــه ،تولــي اإليسيســكو أهميــة قصــوى لعمليــة

اإليسيســكو الجديــدة وتعزيــز مكانتهــا وإشــعاعها داخــل الــدول

تقييــم إنجازاتهــا ،وذلــك بغيــة تكويــن فكــرة واضحــة عــن
أهميــة وأثــر مــا تضطلــع بــه مــن أدوار ،ومــا تحققــه مــن أثــر

ـاء علــى النتائــج المســتخلصة مــن تفريــغ
األعضــاء وخارجهــا .وبنـ ً
االســتبانات تــم التوصــل إلــى آراء ومقترحــات اللجــان الوطنيــة

ميدانــي ،ومــا تختــاره مــن محتويــات ألنشــطتها ومــن آليــات

بشــأن فعاليــة اإلنجــازات التــي تــم تنفيذهــا فــي الفتــرة مــن

لتنفيــذ برامجهــا.

مايــو  2019إلــى ســبتمبر  2020لفائــدة الــدول األعضــاء.

«لبت تماماً احتياجاتهم» في قطاعات التربية والعلوم والتكنولوجيا

تماما
إلى حد كبير
إلى حد ما

والثقافة واالتصال ،و  ٪ 10منهم يرون أنها لبت احتياجاتهم

«إلى حد كبير» ،في حين يرى  ٪ 2منهم أن هذه اإلنجازات استجابت
«إلى حد ما» الحتياجات الدول األعضاء.

اختيار مواضيع إنجازات اإليسيسكو ومحتوياتها
5%
75%

المنهجية المعتمدة
تــم إرســال اســتبانة إلــى اللجــان الوطنيــة الســتطالع رأيهــا
بشــأن إنجــازات اإليسيســكو خــال الفتــرة مــن مايــو  2019إلــى
ســبتمبر  ،2020وتقييــم عملهــا بشــكل عــام.

10%

20%

وقــد اســتندت االســتبانة إلــى مرجعيــة تقــوم علــى النقــاط
الخمــس التاليــة:

تبين من خالل نتائج االستجواب أن  ٪ 75من اللجان الوطنية ،يرون أن

اختيار الموضوعات والمحتويات المتعلقة بإنجازات المنظمة كان

تماما» ،في حين يرى  ٪ 20منهم أن اختيارها كان «مناسباً
«مناسبا
ً
ً

تماما
إلى حد كبير
إلى حد ما
االستجابة الحتياجات
الدول األعضاء

مالءمة اإلنجازات وآليات
تنفيذها الحتياجات الدول

إلى حد كبير» ،و ٪ 5يرون أنها كانت «مناسبة إلى حد ما».

الظروف العامة لتنفيذ
اإلنجازات

معالجة القضايا ذات األولوية بالنسبة للدول األعضاء
2%
89%

9%

كما هو مبين فإن  ٪ 89من اللجان الوطنية ترى أن األسئلة

«ذات األولوية» للدول األعضاء قد تم تناولها «بالـكامل» من قـبل

اإليـسيسكو خـالل الفترة من مايو  2019إلى سبتمبر  ،2020في حين

يرى  9٪من المستجوبين أن القضايا «ذات األولوية» بالنسبة للدول
اختيار المواضيع والمحتويات

األعضاء قد تم تناولها «إلى حد كبير»  ،مقابل  ٪ 2منهم اعتبروا أن

تحقيق األهداف المحددة
والنتائج المنشودة

هناك جملة من القضايا «ذات األولوية» لم تعالجها اإليسيسكو خالل

تماما
إلى حد كبير
إلى حد ما

هذه الفترة ،والتي يمكن أن تتم مقاربتها بشكل أفضل في السنوات

القادمة ،ويتعلق األمر على وجه الخصوص بتنفيذ البرامج التعليمية

والثقافية واالجتماعية والتكنولوجية في مخيمات الالجئين والنازحين
والمهجرين جراء الحروب والصراعات التي تجتاح مناطق عديدة من

العالم اإلسالمي.
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اإلنجازات ذات األثر اإليجابي

42%
31%

المسابقات والجوائز والمنح

تحقيق األهداف المحددة
والنتائج المنشودة

الدعم الفني و/أو المالي

تعتبر اللجان الوطنية أن اإلنجازات التي حققتها اإليسيسكو
في الدول األعضاء ،ما بين مايو  2019و سبتمبر ،2020
والتي خلفت أثراً إيجابياً واسعاً  ،هي كالتالي  :الدعم الفني و/
أو المالي بنحو  42٪؛ الندوات والمؤتمرات والمنتديات بنسبة
 ،31٪المسابقات والجوائز والمنح بنسبة 27٪

الندوات والمؤتمرات والمنتديات

27%

5%

63%
يعتقد  ٪ 63من المســتجوبين أن األهداف التي حددتها
اإليسيســكو إلنجازاتها في الدول األعضاء ،في الفترة ما بين
مايو  2019إلى ســبتمبر  ،2020قد تحققت «بالكامل» ،و32
 ٪منهــم يرون أن األهــداف قد تحققت «إلى حد كبير»  ،فيما
 ٪ 5من المســتجوبين يعتقدون أنها قد تحققت
«إلى حد ما».

32%

تماما
إلى حد كبير
إلى حد ما

الظروف العامة
لسير إنجازات اإليسيسكو

9%

73%
تماما» عن
أكــد  ٪ 73مــن اللجان الوطنية أنهم «راضون
ً
الظروف العامة التي رافقت تنفيذ إنجازات اإليسيســكو في
الدول األعضاء من مايو  2019إلى ســبتمبر  ،2020و٪ 18
منهــم كانــوا راضين «إلى حد كبير» ،و ٪ 9منهم كانوا راضين
«إلى حد ما».
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18%

تماما
إلى حد كبير
إلى حد ما
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اإليسيسكو

في المشهد اإلعالمي

المنهجية المعتمدة
يرتكــز هذا المحور على تقييم كمي
ونوعي للحضور اإلعالمي لإليسيســكو

اإلقليمي والدولي.

على شــبكة اإلنترنت في الفترة ما بين

ولتحقيــق هذا المبتغى ،تم تبني

لكونه يعد واحداً من المؤشــرات المحددة

العناصر التالية:

مايــو  2019ونوفمبر ،2020وذلك نظراً

اإلعالم العام
التقليدي والرقمي؛

الســـيد ســـــامي القمحــــاوي

لمكانــة المنظمة على الصعيدين

مقاربة إعالمية شــاملة تقوم على

مواقع
التواصل االجتماعي؛

المحتوى الرقمي
للمنظمة على شبكة
اإلنترنيت؛

منصة المنظمة
على تطبيق نبض.

المشــرف علــى إدارة اإلعــام والتواصل المؤسســي

تمهيد
في إطار خطتها االستراتيجية

اإليسيسكو أو تشارك في تنظيمها.

الجديدة ،وإيمانا بدور اإلعالم

كما أصبح للمنظمة وجود نشط

المحوري ،في عالم اليوم ،وضعت

على وسائل التواصل االجتماعي

منظمة العالم اإلسالمي للتربية

من خالل حساباتها المختلفة بلغات

والعلوم والثقافة  -إيسيسكو-

عمل المنظمة الثالث (العربية-

خطة إعالمية تواكب التطور الذي

اإلنجليزية -الفرنسية) .وجرى إنتاج

يشهده عمل المنظمة وتساهم

مقاطع فيديو هادفة تساهم

المشهد اإلعالمي
في تطوير
ْ

في التنمية المجتمعية ،وتعزز

بالدول األعضاء .وتعتمد الخطة

قيم الثقافة اإلسالمية ومبادئها

اإلعالمية الشاملة لإليسيسكو

السمحة الداعية إلى األخوة

على اتباع أحدث أساليب التواصل

والتسامح والتعايش.

مع اإلعالم والجمهور ،سواء داخل
الدول األعضاء أو خارجها لتعزيز نهج
االنفتاح الذي تتبناه اإليسيسكو.
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وقد ساعد في هذا النجاح الجهود
الكبيرة التي يبذلها فريق اإلعالم
باإليسيسكو ،والتطور الكبير الذي

وقد حققت اإليسيسكو طفرة

شهده العمل في قطاعاتها

كبيرة خالل العام ونصف العام

المختلفة ،وعدد وحجم المؤتمرات

المنصرمين من حيث الحضور

والمنتديات والملتقيات العالمية

اإلعالمي على جميع وسائل

التي نظمتها خالل تلك الفترة،

اإلعالم ،سواء التقليدية أو الحديثة،

وكذلك المبادرات والبرامج

وتحديداً في الفترة ما بين مايو

واألنشطة التي أطلقتها ونفذتها

 2019ونوفمبر ،2020حيث أصبحت

خالل جائحة كوفيد ،19-لدعم

وسائل اإلعالم تتسابق إلى نقل

جهود دولها األعضاء في مواجهة

وتغطية األحداث التي تنظمها

االنعكاسات السلبية للجائحة.

أوال  :على صعيد اإلعالم العام التقليدي والرقمي
ً
تتم مشــاركة األخبار من خالل قائمة إرســال عبر البريد

اإللكترونــي ،والتي تضــم وكاالت األنباء العالمية ووكاالت

األنبــاء الوطنية في الدول األعضــاء والقنوات الفضائية
واإلذاعــات وعدد كبير من الصحفييــن المتخصصين في

مجاالت عمل اإليسيســكو ،باإلضافة إلى مجموعة واتســآب
باســم (إعالم اإليسيســكو) تضم مجموعة كبيرة من

الصحفييــن الذيــن ينتمون إلــى دول مختلفة ،ومن خالل هاتين

345

خبـر وتقرير صحفي

من  9مايو إلى  31ديســمبر 2019

الوســيلتين يتم إرســال األخبار والبيانات الصحفية الخاصة
باإليسيســكو والصور الخاصة بها إلى وســائل اإلعالم.
وقد أصدرت اإليسيسكو من  9مايو إلى  31ديسمبر 2019
 345خبراً وتقريراً صحفياً  ،ومن أول يناير إلى  30نوفمبر 2020
أصدرت  393خبراً وتقريراً  ،ليصبح مجموع ما تم إصداره من
أخبار اإليسيسكو خالل العام  738خبراً وتقريراً صحفياً .

393
خبـراً وتقريراً

مــن أول يناير إلى  30نوفمبر 2020

وتتنــوع هذه األخبار والتقارير حول النشــاطات المختلفة

738

خبراً وتقريراً صحفياً

المجمــوع خالل العام ونصف العام

ذلك من خالل البحث عن اســم اإليسيســكو في محركات

لقطاعات المنظمة ،ونشــاطات معالــي المدير العام ولقاءاته

البحــث العالميــة ،حيث أصبحت تظهر مالييــن النتائج لمثل

الخارجيــة .وقد لقيت هذه األخبار تغطية واســعة وصدى

األخبــار ،بمــا يتوافق مع أحدث المعايير المناســبة لإلنترنت

الرســمية مع المسؤولين ســواء داخل المقر أو في زياراته
كبيراً في وســائل اإلعالم المختلفــة (صحافة مطبوعة -

إذاعــة -تليفزيون  -مواقع إلكترونيــة) ،ويمكن الوقوف على

هــذا البحث ،وهذا التراكم تحقق بتطوير أســلوب كتابة

ومحركات البحث ،وســاهم ذلك في إغنــاء المحتوى الرقمي

لإليسيســكو على اإلنترنت.

التقييم الخارجي لعمل إليسيســكو
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صفحة اإليسيسكو الفرنسية على فيسبوك

ثانياً  :على صعيد مواقع التواصل االجتماعي
أصبح لإليسيسكو اآلن حضور نشط على مواقع التواصل
االجتماعي ،لم يكن بهذه القوة قبل مايو  ،2019ومن خالل

 -1فيسبوك

جداول األرقام التالية يتضح حجم التطور الذي شهدته حسابات
المنظمة على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة:

عدد اإلعجابات

1856

54.443

عــدد المتابعين

1881

54.465

أفضــل وصول في يوم واحد

صفحة اإليسيسكو
العربية على فيسبوك

التاريخ

 9مايو 2019

 30نوفمبر 2020

عدد اإلعجابات

8.378

176.263

عــدد المتابعين

8.453

179.119

أفضــل وصول في يوم واحد

التاريخ

 9مايو 2019

 30نوفمبر 2020

273.169

381.020

 -2تويتر

صفحة اإليسيسكو اإلنجليزية
على فيسبوك
التاريخ

 9مايو 2019

 30نوفمبر 2020

حساب اإليسيسكو العربي على تويتر

عدد المتابعين للحساب حاليا  4323مقابل أقل من  19متابعاً في مايو 2019

التاريخ

 9مايو 2019

 30نوفمبر 2020

Tweets

50

225

Impressions

34.100

180.000

Profile visits

2.910

4.410

Mentions

39

868

New followers/m

118

212

حساب اإليسيسكو اإلنجليزي على تويتر

عدد اإلعجابات

6.926

48.164

التاريخ

 9مايو 2019

 30نوفمبر 2020

عــدد المتابعين

7.067

48.221

Tweets

43

190

Impressions

33.400

240.000

Profile visits

1465

5292

Mentions

74

3503

New followers/m

77

425

أفضــل وصول في يوم واحد

196.697

فإن اإليسيسكو
ورغم حداثة حسابات المنظمة على تويترّ ،
تصعد إلى (تريند المغرب) بشكل متكرر خالل الفترة األخيرة.
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 -3يوتيوب
قناة اإليسيســكو

مشتركون
مايو2019

مشتركون
نوفمبر 2020

مقا طع
مايو2019

مقا طع
نوفمبر 2020

34

2860

17

403

إجمالي المشــاهدات إجمالي المشــاهدات
بالساعة مايو 2019بالساعة نوفمبر 2020

3702

128

ثالثاً :على صعيد المحتوى الرقمي
للمنظمة على شبكة اإلنترنت
شهد المحتوى الرقمي لإليسيسكو على شبكة اإلنترنت نقلة

وعقــب تغييــر اســم المنظمة إلــى منظمة العالم

نوعية كبيرة ،سواء من حيث الكم أو الكيف ،ومن بين أهم

اإلســامي للتربيــة والعلوم والثقافة (إيسيســكو)

عناصر المحتوى الرقمي صفحات المنظمة على الموسوعة

 -4حســاب المنظمة على إنســتجرام
- 1تم النشر على حساب المنظمة على إنستجرام للمرة
األولى في أغسطس .2019

ثم بلغ عدد متابعي الحساب حتى 30
َّ - 2
نوفمبر 2020

4479
ً
متابعا

ما تم عمله فيما يتعلق بمنصات التواصل

3

5

تحديث بيانات صفحات وحسابات
المنظمة على منصات التواصل
االجتماعي؛

باالسم القديم للمنظمة (المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة) ،هي العربية ،األذرية ،الدانماركية ،األلمانية،
اإلنجليزية ،اإلسبرانتو ،اإلسبانية ،الفارسية ،الفرنسية،
القوقازية ،اإلندونيسية ،اإليطالية ،الروسية ،التركية.

المحتــوى المتعلــق بهــذه الصفحــات ،وقد تم حتى اآلن
تحديــث الصفحــات بـ 8لغــات ،هي :العربيــة -اإلنجليزية-
الفرنســية -اإلندونيســية -الروســية -اإلسبانية-
اإليطالية -الفارســية.

كمــا تــم :
•تحديث صفحة المدير العام على ويكبيديا باللغة العربية،
•إنشاء صفحة للمدير العام على ويكبيديا باللغة الفرنسية
•إنشاء صفحة جديدة للمنظمة على ويكبيديا باللغة

تنشيط حساب المنظمة
على إنستجرام؛

إنشاء حساب رسمي
للمدير العام؛
استحداث حساب للمنظمة باللغة
الفرنسية على تويتر؛
ربط حسابات وصفحات المنظمة
بالموقع الجديد؛

إنشاء هوية بصرية خاصة
بنشر األخبار؛

2

البرتغالية؛

•إنشاء صفحة جديدة على ويكبيديا بلغة األردو؛
•إنشاء صفحة جديدة على ويكبيديا باسم «قائمة التراث في
العالم اإلسالمي».

إنشاء صفحة للمنظمة
على لينكدإن؛

7

التعامل مع كافة الرسائل التي
تم استقبالها على صفحات
فيسبوك باللغات الثالث منذ
عام  2013وحتى تاريخه وأصبح
يتم الرد عليها بشكل يومي؛

إنشاء هوية بصرية خاصة بالترويج
للفعاليات والندوات.
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كان لإليسيسكو على ويكبيديا صفحات بـ 14لغة مختلفة

المنظمــة إلــى االســم الجديد وتغيير الشــعار ،وإغناء

وربطها بصفحة المنظمة والعكس؛

الشروع في تفعيل التواصل
مع الزمالء في المديريات
المختلفة بخصوص األنشطة
المعلن عنها للتفاعل مع متابعي
حسابات المنظمة على مواقع
التواصل االجتماعي؛

9

الحرة ويكبيديا ،وفيما يلي شرح مختصر لهذا األمر:

تحديــث الصفحــات علــى ويكبيديا ،من حيث تغيير اســم

وربطها بصفحة المنظمة والعكس؛

االجتماعي الخاصة باإليسيسكو:
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وشــعارها في نهايــة يناير  ،2020بدأنــا العمل على
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رابعاً :منصة اإليسيسكو على تطبيق نبض
تطبيــق نبــض هــو التطبيق اإلخباري العربي األول ،حيث حقق

على تطبيق نبض ،يجري نشر أخبار وتقارير اإليسيسكو عليها،

حسب أحدث اإلحصاءات أكثر من  24مليون تحميل ،والتواجد

لتصل مباشرة إلى هذا الجمهور العريض من المستخدمين

عليه يعني الوصول المباشر إلى متابعيه.

إقباال جيداً منذ لحظة إنشائها ،حيث
للتطبيق ،وتشهد المنصة
ً

وقد وقعت اإليسيسكو اتفاقية شراكة مع التطبيق بتاريخ 14

بلغ عدد المتابعين لها حتى يوم  30من نوفمبر  2020حوالي

من يوليو  ،2020أصبح للمنظمة بموجبها منصة خاصة بها

 80ألف متابع ينتمون لدول مختلفة.

التقييم الخارجي لعمل إليسيســكو
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