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من الميثاق ) ط( ةالفقر) 11(بناء على المادة عمال األتم إدراج ھذا البند في مشروع جدول 

النظام الداخلي للمؤتمر من ) 24(من النظام الداخلي للمؤتمر العام والمادة ) ط(الفقرة ) 12(والمادة 

 ،)35/2014ت .قرار رقم م( المرفق العام وكذلك قرار المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثالثين

الدكتور عبد العزيز بن عثمان الذي طلب فيه من حكومة المملكة العربية السعودية إعادة ترشيح 

انية عشرة للمؤتمر العام بتجديد انتخابه التويجري لمنصب المدير العام لإليسيسكو، وأوصى الدورة الث

ً لإليسيسكو،  إلى رئيس المجلس  ةالمملكة العربية السعودية الموجھ رسالةواستناداً إلى مديراً عاما

إعادة ترشيح الدكتور  بموافقتھا على اي تعلمه من خاللھتھـ وال 25/1/1436التنفيذي للمنظمة بتاريخ 

نصب المدير العام لإليسيسكو لفترة جديدة ابتداًء من فاتح يناير عبد العزيز بن عثمان التويجري لم

وفي ضوء الردود اإليجابية  .30/12/2014على الدول األعضاء بتاريخ  اتعميمھب، والذي قام 2016

غالبية جھات االختصاص في الدول األعضاء التي رحبت التي توصل بھا رئيس المجلس التنفيذي من 

المملكة العربية السعودية  موافقةوكذا  ،التنفيذي في دورته الخامسة والثالثينت توصية المجلس ديوأ

لجھوده المتميزة والناجحة للنھوض بعمل المنظمة في  مؤكدة تقديرھا ،على طلب المجلس التنفيذي

ومشيدة باإلنجازات والمكاسب التي حققھا في ميادين عمل المنظمة، وفي إبراز  ،مجاالت اختصاصھا

في اتخذ المجلس التنفيذي قراراً  ،حضورھا في الساحتين اإلسالمية والدولية مكانتھا وإثباتوتعزيز 

بتوصية المؤتمر العام بتجديد انتخاب الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري دورته السادسة والثالثين 

   .)5.2.ق/36/2015ت .قرار رقم م( مديراً عاماً لإليسيسكو

  .على المؤتمر العام العتماد القرار المناسب بشأنھاة ضوھذه الوثيقة معرو
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 20(والمادة ، قالمیثامن ) أ(فقرة ) ثانیاً -13(، و)ط(فقرة ) 11( تینالمادإلى  اً استناد (
 من النظام الداخلي للمجلس،) ي(فقرة 

  ًالقاضي  ،5.2.ق/10/2009.ع.م على قرار المؤتمر العام في دورتھ العاشرة رقم وبناء
ً لإلیسیسكو لفترتین  ً عاما بانتخاب الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري، مدیرا

  متتالیتین مدة كل منھما ثالث سنوات قابلة للتجدید،
  ًإلى التطور الكبیر الذي عرفتھ اإلیسیسكو في مجاالت اختصاصھا، واإلنجازات  ونظرا

 المتمیزة التي حققتھا تحت إدارتھ الحكیمة والمخلصة،

  ًعلى استمرار الحفاظ على ھذه المكتسبات وتنمیتھا، وحرصا 

  
 

دعوة المملكة العربیة السعودیة إلى ترشیح الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري  .1
لفترة ثالثیة  ـإیسیسكوـ لمنصب المدیر العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 

 .معمول بھا في ھذا الشأن، وفق اإلجراءات ال2016من فاتح ینایر  اجدیدة ابتداءً 

بانتخاب الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري  الثاني عشر المؤتمر العام توصیة .2
ً لإلیسیسكو لفترة ثالثیة جدیدة  ً عاما  ).2018-2016(مدیرا

الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري، المدیر العام لإلیسیسكو على جھوده  شكر  .3
ً الكبیرة وعملھ  ً متواصال مجاالت اختصاصھا،  لإلیسیسكو فيالدؤوب الذي حقق تطورا
  .في الساحة الدولیةومكانة متمیزة 
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 لجھود الكبيرة التي قام بھا وال يزال، المدير العام الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،ل تقديراً  - 
وبعد استعراض اإلنجازات المتميّزة التي حقّقتھا المنظمة بفضل من هللاَّ تعالى، ثم بما بذله المدير 

متواصلة وما قام به من مساٍع مستمرة في دأب وتفان، سواء على مستوى التنفيذ العام من جھود 
الجيّد للبرامج واألنشطة، والتسيير المحكم لإلدارة العامة، والتجديد والتطوير في خطط العمل 

إنشاء شبكة واسعة من عالقات   المتعاقبة التي أشرف على وضعھا وعلى تنفيذھا، أو على مستوى
العمل اإلسالمي المشترك في مختلف شراكة مع المنظمات الدولية واإلقليمية، وتعزيز التعاون وال

 ،في المؤتمرات والمحافل الدولية حضور المنظمةوتأكيد  مجاالت التربية والعلوم والثقافة واالتصال
كريمه الذين قاموا بتمما جعله محل تقدير قادة الدول األعضاء ورؤساء المؤسسات الدولية واإلقليمية 

 مصافالنھوض بالمنظمة واالرتقاء بھا إلى اعترافاً منھم بدوره المتميز في  األوسمة ىلعأ ومنحه
  .البناء الحضاري مجاالتالمؤسسات الدولية الكبرى، الفاعلة في مختلف 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ) ي(الفقرة ) 20(المادة  واستناداً إلى -

، )35/2014ت .قرار م( نالمجلس التنفيذي لإليسيسكو في دورته الخامسة والثالثيواستناداً إلى قرار  - 
 ،)36/2015ت .قرار م(وقراره في دورته السادسة والثالثين 

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z@ @

الدكتور عبد العزيز بن عثمان  انتخاب تجديدب الثانية عشرةفي دورته  المؤتمر العام توصية .1
 .2016يناير  فاتح ابتداًء من لفترة جديدة ،مديراً عاماً للمنظمة التويجري

الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على تجديد  .2
الدكتور عبد العزيز بن عثمان  ترشيح تجديد لطلب المجلس التنفيذياالستجابة الكريمة 

 .التويجري لمنصب المدير العام لإليسيسكو

 .العزيز بن عثمان التويجري على جھوده الكبيرة والمتميزة في إدارة اإليسيسكوالدكتور عبد شكر  .3
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 ،)35/2014ت .رقم م( فیذي في دورتھ الخامسة والثالثینالمجلس التنالذي اتخذه قرار ال بناءً على

الدكتور عبد العزیز بن عثمان إعادة ترشیح بالتكرم  فیھ من حكومة المملكة العربیة السعودیةالذي طلب 
ً الثاني عشر لمؤتمر العام االتویجري لمنصب المدیر العام لإلیسیسكو، وأوصى  ً عاما بتجدید انتخابھ مدیرا

ً إلى، للمنظمة بموافقة من خادم الحرمین الشریفین لھذا الطلب،  المملكة العربیة السعودیة استجابة ونظرا
بتاریخ  لإلیسیسكو من خالل رسالةرئیس المجلس التنفیذي قامت الجھات المعنیة السعودیة بمخاطبة 

إعادة ترشیح الدكتور عبد العزیز بن عثمان  بموافقتھا على اي تعلمھ من خاللھتھـ وال 25/1/1436
بتعمیمھا قام  والذي، 2016سیسكو لفترة جدیدة ابتداءً من فاتح ینایر التویجري لمنصب المدیر العام لإلی

د عدد ، 30/12/2014بتاریخ على الدول األعضاء  ّ من الدول دعمھم لھذا الترشیح وأشادوا كبیر حیث أك
بجھود المدیر العام من أجل تطویر العمل في المنظمة ونوھوا بمبادراتھ الخالقة ومساعیھ البناءة في سبیل 

المنظمة في العملیة التنمویة في ویة عالقات اإلیسیسكو مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة وتعزیز دور تق
  .الدول األعضاء

 ً لمجلس امن النظام الداخلي للمؤتمر العام، قام المدیر العام بإرسال قرار ) 24(إلى المادة واستنادا
لإلیسیسكو إلى السادة الوزراء رؤساء اللجان الوطنیة وجھات التنفیذي المتعلق بتجدید انتخاب المدیر العام 

االختصاص في الدول األعضاء، حیث أكد أغلبیتھم تجدید الدعم والمساندة للمدیر العام وأوصوا المؤتمر 
ً للمنظمة ً عاما   .العام بإعادة انتخابھ مدیرا

إطار التحضیر للمؤتمر  وقد درس المجلس التنفیذي في دورتھ السادسة والثالثین ھذا البند في
العام، ودعا المؤتمر العام في دورتھ الثانیة عشرة إلى تجدید انتخاب الدكتور عبد العزیز بن عثمان 

ً لإلیسیسكو ً عاما   .التویجري مدیرا

  .وتتضمن ھذه الوثیقة نص القرار الذي اتخذه المجلس التنفیذي في دورتھ الخامسة والثالثین

  .تمر العام الموقر للنظر فیھا واعتماد القرار المناسب بشأنھاالوثیقة معروضة على المؤو

 




