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3 السعودية لليونسكو

رحلة عبر الزمان:
المملكة العربية 

السعودية 
واليونسكو

كانت المملكة ضمن أول 
أربع دول اجتمعت في لندن 

بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية لتأسيس اليونسكو 
لنشر السالم في العالم.

كان للمملكة إسهام كبير 
في ميزانية المنظمة عندما 

انسحبت الواليات المتحدة 
األمريكية من عضوية 

اليونسكو.

عّينت المملكة أول مندوب 
دائم لها لدى منظمة 

اليونسكو معالي الدكتور 
حمد بن عبدالله الخويطر.

19461964

1984200620072007
تأسيس برنامج األمير 

سلطان بن عبدالعزيز يرحمه 
الله لدعم اللغة العربية 

والذي ساهم في الحفاظ 
عليها في اليونسكو كلغة 

رئيسية.

تأسيس أول كرسي بحثي 
سعودي في اليونسكو 

بالتعاون مع جامعة الملك 
سعود.

فازت المملكة  بعضوية 
المجلس التنفيذي لتزيد 

من حضورها الدولي في 
المنظمة كطرفًا فاعاًل 
رئيسيًا في صنع القرار.

فن القط العسيري: فن من فنون النقش والزخرفة التقليدّية على جدران المنازل برعت فيه نساء منطقة عسير
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الثقافة والفنون:
نحن نؤمن بقوة بقدرة المملكة على تسخير موضعها كقلب الثقافات

التعليم والتكنولوجيا:
إن إدخال اإلبتكار في كل مستوى هو في جوهر حرص المملكة على تطوير نظامها 

التعليمي.

تمكين الشباب:
من خالل مجتمعا الكبير والشاب ، تعد المملكة العربية السعودية بأن تكون رائدة في 

التغيير ، وبأن تنمي جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

أهمية اليونسكو لرؤية المملكة 
العربية السعودية 2030

السعودية لليونسكو2

تعتزم المملكة العربية السعودية ترشحها للحصول على 
مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو، وترتكز 

رسالة هذا الترشح على مستقبل أفضل. 

ومن ذلك تلتزم المملكة بمواصلة بناء الجسور التي تسهم في خدمة اإلنسانية وباألخص تمكين 
الشباب. كما تدرك المملكة تماما دورها الرئيسي في صنع التغيير من حيث التعاون مع العالم باعتبارها 

الدولة العربية الوحيدة بين دول مجموعة العشرين. و تعكس هذه الجسور مبادئ منظمة اليونيسكو 
األساسية لجعل العالم أكثر ترابطًا وثراًء وذلك امتدادًا للدعم المتواصل من قبل المملكة منذ حصولها 

على العضوية في عام 4691.
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2010201120112012

201520162017 2015

ُأقيم حفل توزيع جائزة خادم 
الحرمين الشريفين عبدالله 

بن عبدالعزيز العالمية 
للترجمة في مقر اليونسكو 

الرئيسي في باريس.

صوتت المنظمة على 
عضوية فلسطين كدولة 

عضو في اليونسكو وكان 
للمملكة دور كبير في حشد 
الدعم والتأييد لعضوية دولة 

فلسطين.

قدمت المملكة تبرعا سخيا 
عندما امتنعت الواليات 

المتحدة األمريكية من دفع 
حصتها في المساهمة 

االعتيادية بمبلغ 20 مليون 
دوالر أمريكي مما كان له 

األثر اإليجابي في استمرار 
مشاريع كادت أن تتوقف 

في أكثر البلدان حاجة 
للدعم.

انُتخبت المملكة لعضوية 
المجلس التنفيذي للمرة 

الثانية على التوالي وكذلك 
لمنصب نائب رئيس 

المجلس التنفيذي عن 
المجموعة العربية.

سجلت المملكة رابع 
موقع أثري على قائمة 
اليونسكو وهو مواقع 

الرسوم الصخرية في جبة 
والشويمس.

قدمت مؤسسة مسك 
الخيرية دعما سخيا للمنظمة 

إلقامة منتدى اليونسكو 
التاسع للشباب.

توقيع مذكرة تعاون بين 
مؤسسة مسك الخيرية 

واليونسكو لتمكين الشباب 
حول العالم.

استضافة الرياض لمنتدى 
المنظمات غير الحكومية 

بالشراكة مع مؤسسة 
مسك الخيرية لتمكين 

شباب العالم من إحداث أثر 
اجتماعي إيجابي.
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20142015 20142014

ُأقيمت أول أمسية شعرية 
سعودية في اليونسكو 

للشاعر غازي القصيبي 
يرحمه الله والتي شهدت 

حضورا كبيرا بين العرب 
والفرنسيين.

سجلت المملكة ثاني موقع 
أثري على قائمة اليونسكو 

وهو موقع حي الطريف 
في الدرعية التاريخية.

وقع سمو األمير فيصل بن 
عبدالله وزير التربية والتعليم 
السعودي اتفاقية لتأسيس 
برنامج عبدالله بن عبدالعزيز 

العالمي لثقافة الحوار 
والسالم في اليونسكو 

مع المديرة العامة للمنظمة 
السيدة إيرينا بوكوفا.

سجلت المملكة أول موقع
أثري على قائمة اليونسكو

وهو موقع الحجر )مدائن
صالح(.

تأسيس المركز اإلقليمي 
للجودة والتميز في التعليم 
األول في المنطقة العربية 

تحت رعاية اليونسكو 
وذلك لتوفير »حق التعليم 

للجميع« وجودته وتمّيز 
مخرجاته كأحد أهم مرتكزات 

التنمية المستدامة.

سجلت المملكة ثالث موقع 
أثري على قائمة اليونسكو 

وهو موقع جدة التاريخية.

توقيع مذكرة تفاهم بين 
مركز الملك عبدالعزيز 

للحوار الوطني واليونسكو 
لتعزيز قيمة الحوار بين 

الشعوب واألديان.

أسهمت المملكة في 
تطوير األجندة العالمية 

للتعليم 2030 والعمل مع 
اللجان الدولية إلعداد الهدف 

الرابع للتنمية المستدامة 
والمرتكز على التعليم من 

خالل إقامة برامج وورش 
عمل إقليمية ودولية.

محافظة رجال ألمع في منطقة عسير
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رؤيتنا مع اليونسكو

من منطلق العمق الثقافي والتاريخي للمملكة العربية السعودية، نسعى لتمكين الشباب بتوطيد 
االرتباط الثقافي وتطوير الجوانب التعليمية، هذا هو هدفنا للسعودية والعالم وهذه مهمتنا التي 

نسعى لتحقيقها معًا في اليونسكو.

التطوير التعاوني مع منظمة اليونسكو: متابعة تطويرها، وضمان الشفافية والعدل 
والكفاءة لخدمة المصلحة العامة.

الحفاظ على التراث الثقافي: السعي للحفاظ على تراثنا الثقافي والتاريخي.

العمل على تعزيز االبتكار: مواصلة العطاء للشباب الدولي بمبادرات رائدة لتشجيع 
االبتكار من خالل التكنولوجيا والتعليم.

مواجهة تحديات المستقبل: تسليط الضوء وتمكين المنظمات الغير ربحية لخلق تأثير 
أعمق، ومجتمع مدني عالمي أقوى من أجل إنسانية أكثر شموال وتسامحا.

بناء جسور ثقافية: االستمرار في تسخير إمكانات الشباب لبناء الجسور الثقافية 
وتسهيل الحوار بين الثقافات في جميع أنحاء العالم.
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201720182019

2019

2018
أطلقت مؤسسة مسك 

الخيرية جائزتها العالمية 
للمنظمات غير الحكومية 

بالتعاون مع اليونسكو.

رعت مؤسسة مسك 
الخيرية منتدى اليونسكو 
للمنظمات غير الحكومية 
الذي ُأقيم في موسكو 

العاصمة الروسية.

سجلت المملكة خامس 
موقع أثري على قائمة 

اليونسكو وهو موقع واحة 
األحساء.

ُأقيمت ثاني أمسية شعرية 
سعودية في اليونسكو 

للشاعر األمير بدر بن 
عبدالمحسن والتي شهدت 

حضورا كبيرا بين العرب 
والفرنسيين.

توقيع مذكرة تعاون بين 
وزارة الثقافة السعودية 

واليونسكو بحضور صاحب 
السمو األمير بدر آل فرحان 

وزير الثقافة والمديرة العامة 
لليونسكو السيدة أودري 

أزوالي.

نحل تحدياتنا المستقبلية يدًا بيد ، 
 وتقوم قناعتنا المشتركة بدفع

قصتنا أمامًا.

حي الطريف في الدرعية
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