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من ) 14(بناء على المادة  في  جدول أعمال الدورة الثانیة عشرة للمؤتمر العامتم إدراج ھذا البند 
  .النظام الداخلي للمؤتمر العام

ویستعرض ھذا التقریر ما قام بھ المجلس التنفیذي من متابعة للقرارات التي اعتمدھا المؤتمر العام 
وكذلك ما قدمھ المجلس من دعم للمدیر العام ) 2012دیسمبر  2-1 ،الریاض( الحادیة عشرةفي دورتھ 

في دورتھ التي أقرھا المؤتمر العام  2015-2013الخطة والموازنة لألعوام  ن أجل تنفیذمللمنظمة 
للمؤتمر  الحادیة عشرة الدورةدورات منذ  ، ھذا مع العلم أن المجلس التنفیذي قد عقد ثالثالحادیة عشرة

 الرباط،( والثالثون الخامسةالدورة و، )2013أكتوبر  8-7 الرباط،( ثالثونوال الرابعةالدورة ، وھي العام
التي تم خاللھا اإلعداد  )2015نوفمبر  24- 23باكو، ( ثالثونالو السادسةوالدورة  )2014یونیو  23

   .ة للمؤتمر العامعشر الثانیةة للدور

    .القرار المناسب بشأنھ واعتمادللنظر فیھ  الموقر لمؤتمر العاممعروض على ا التقریرو
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شرة للمؤتمر العام للمنظمة ع الثانیةالدورة  علىتقریر المجلس التنفیذي  عرضقبل 
من النظام الداخلي للمؤتمر ) 14(بموجب المادة  ـكو یسیسإ ـاإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 

المملكة ، الریاض(للمؤتمر العام للمنظمة  الحادیة عشرةالعام، ال بد من اإلشارة إلى أن الدورة 
والتي عقدت تحت الرعایة السامیة لخادم الحرمین ) 2012 دیسمبر 2-1، العربیة السعودیة

كل لإلدارة العامة متمیزة على جمیع المستویات، ذلك أنھا وفرت ناجحة وكانت دورة الشریفین، 
، تلبیة 2015-2013الموازنة لألعوام أسباب النجاح لتنفیذ جل برامجھا المتضمنة في الخطة و

 ، وعززت دور المنظمة في المساھمة الفعالة فيوحاجیاتھ الحتیاجات العالم اإلسالمي وأولویاتھ
 تنمیة العالم اإلسالمي في مختلف مجاالت التربیة والعلوم والثقافة واالتصال، وھي أھم مقومات

  .البناء الحضاري لألمة اإلسالمیة

من المیثاق، التي توصي المجلس بالقیام بمھام ) ب(أوال الفقرة ) 12(وبناء على المادة 
- 7( الرابعة والثالثین دورتیناللإلیسیسكو المراقبة والتنفیذ المنوطة بھ، فقد عقد المجلس التنفیذي 

في بالرباط، للمنظمة في المقر الدائم ) 2014 یونیو 23( والثالثین والخامسة، )2013 أكتوبر 8
  .المملكة المغربیة

 

1 – 214347 - 82013 

في مستھلھا  أعربالجلسة االفتتاحیة برئاسة سعادة الدكتور أبو بكر دوكوري، الذي  انعقدت
الجاللة الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربیة  صاحب لشكر المجلس وتقدیره وامتنانھ عن 

على الدعم المستمر الذي تقدمھ الحكومة المغربیة للعمل اإلسالمي المشترك بعامة ولإلیسیسكو 
اإلیسیسكو خالل عام  بخاصة، مشیدا بالمكاسب واإلنجازات المتمیزة واألنشطة المتنوعة التي نفذتھا

التي تزامنت مع احتفال العالم اإلسالمي بالذكرى الثالثین لتأسیس اإلیسیسكو، واصفا ھذه  2012
یّز واإلدارة مداء المتوأعرب رئیس المجلس عن اعتزاز المجلس وفخره باأل ."االمتیاز ةنبس"السنة 

عثمان التویجري، متمنیا لھ المزید من الحكیمة للمدیر العام لإلیسیسكو، الدكتور عبد العزیز بن 
  .النجاح والتوفیق وتحقیق النجاحات المتواصلة للمنظمة ودولھا األعضاء

كان عاما متمیّزا في التنفیذ  2012كما أوضح المدیر العام لإلیسیسكو في كلمتھ أن عام 
على مستوى واإلنجاز في مسیرة المنظمة، وأكد أن المنظمة تشھد تقدما نوعیا وتطورا مطردا 

مسیرة األمة التنمویة وعلى مستوى االنفتاح والتوسع خارج العالم المھام المنوطة بھا من أجل خدمة 
في اإلسالمي، من خالل شبكة التعاون والشراكة مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة وتأكید حضورھا 

  .العام العالميلقضایا اإلنسانیة التي تحظى باھتمام الرأي لالمحافل الدولیة وتبنیھا 
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تمیزت بارتفاع ملحوظ في معدالت  2012ن حصیلة األنشطة المنفذة خالل عام وبیّن أ
في المائة من مجموع  94اإلنجاز بحیث وصلت نسبة مجموع األنشطة التي نفذتھا المنظمة إلى 

ال، والتي غطت مختلف مجاالت التربیة والعلوم والثقافة واالتص) نشاطا 436( األنشطة المبرمجة
  .وأقسام اإلیسیسكو المعنیة ومراكزالتي برمجتھا مدیریات 

لى السید عیسى نماتا، عضو المجلس التنفیذي سة االفتتاحیة قدم المدیر العام إوخالل الجل
، التي فازت بھا منظمة 2013للمنظمة عن جمھوریة النیجر، جائزة اإلیسیسكو لمحو األمیة لعام 

  ".أونیریك السالم"

  :ه الدورة البنود التالیة وقد درست ھذ

 2012تقریر المدیر العام عن أنشطة المنظمة لسنة   .أ 

التقریر المالي للمدیر العام وحسابات اإلقفال وتقریر شركة تدقیق الحسابات   .ب 
 2012وتقریر لجنة المراقبة المالیة للسنة المالیة 

ومعالجة تقریر المدیر العام عن مساھمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة   .ج 
  2012الوضع المالي للمنظمة لسنة 

 انتخاب المدیر العام المساعد  .د 

ودراسة التقاریر والوثائق ذات الصلة،  ،لى تقدیمات المدیر العام وعروضھوبعد االستماع إ
المعروضة على جدول أعمال الدورة الرابعة والثالثین للمجلس ومناقشتھا، أبدى السادة أعضاء 

التقاریر والوثائق المعروضة علیھ وأوصى  المجلس ظات، ثم اعتمدالمجلس عددا من المالح
  .عشر بالمصادقة علیھا الثانيالمؤتمر العام 

، من سلطنة عمان، مدیرا عاما أمینة بنت عبید الحجريكما اعتمد المجلس تعیین الدكتورة 
  .2014ینایر مساعدا لإلیسیسكو، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ابتداء من فاتح 

ا یرَ مساعد السابق في مناسبة الحقة تقدالمدیر العام ال تكریموطلب المجلس من المدیر العام 
 .للخدمات التي قدمھا إلى اإلیسیسكو خالل تولیھ منصبھ

 

251435232014 

 المتمیز انعقدت الجلسة االفتتاحیة برئاسة سعادة الدكتور أبو بكر دوكوري الذي أشاد بالعمل
ً الذي تنھض بھ اإلیسیسكو القیام بمھامھا أن النجاح المطرد الذي تحرزه المنظمة في ، مبرزا

ّ التنویھ العمل الثالثیة المتعاقبة، ھو حالة جدّ متمیزة تستحق  خططوفي تنفیذ  ومسؤولیاتھا ، كل
كما جدد تقدیر المجلس . یشھدھا العام اإلسالميوالدولیة التي نظرا إلى طبیعة الظروف اإلقلیمیة 

لمكاسب واإلنجازات عبد العزیز بن عثمان التویجري، لالتنفیذي للمنظمة ولمدیرھا العام، الدكتور 
  .اإلیسیسكو یطبع عملالنجاح المتواصل الذي و المحققة،
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ھا ھذه الدورة للمجلس التنفیذي والتي یوأكد المدیر العام في كلمتھ على الخصوصیة التي تكتس
من أھم تجلیاتھا الكبیرة الدالة على أھمیتھا، االرتفاع الكبیر في نسب اإلنجازات التي نفذت، وفي 

التطور المطرد  يوفي جلب موارد مالیة إضافیة، وف ،مجاالتھ، وفي إیجاد شراكات جدیدةتوسیع 
  :الذي تحقق للمنظمة على المستویات الثالثة 

:  ثانیھااالرتقاء في تطویر اإلدارة، وتحسین اآلداء، وتجدید العمل وترشید اإلنفاق،  أولھما
 وثالثھاالتجدید في اإلنجازات والتمدید في مجاالت التنفیذ وفي آفاق التطبیق للبرامج والمشروعات، 

التوسع في االنفتاح على ساحات العمل األولى في المجاالت التي تدخل ضمن اختصاصات : 
ذات اإلیسیسكو، مما جعلھا ترتقي إلى مصاف المنظمات الدولیة الناجحة المتمیزة والمتفوقة و

   .حضور الفاعلال

إنجازا، خالل  385في تنفیذ  2013وأشار المدیر العام إلى أن المنظمة نجحت خالل عام 
في المائة وھي نسبة عالیة تعكس  87بنسبة تنفیذ بلغت ) 2015-2013(السنة األولى من الخطة 

  .مدى الجھود المتواصلة التي بذلتھا اإلیسیسكو

  :تالیة وقد درست ھذه الدورة البنود ال

  2013تقریر المدیر العام عن نشاطات المنظمة لسنة   .أ 

وتقریر شركة  2013التقریر المالي للمدیر العام وحسابات اإلقفال للسنة المالیة   .ب 
 2013تدقیق الحسابات وتقریر لجنة المراقبة المالیة للسنة المالیة 

تقریر المدیر العام عن مساھمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة   .ج 
 2013الوضع المالي للمنظمة لسنة 

  .2018- 2016مشروع الخطوط العریضة وأولویات العمل للخطة الثالثیة   .د 

الخطوط العریضة ودراسة التقاریر ومشروع  ھلى تقدیمات المدیر العام وعروضوبعد االستماع إ
والوثائق ذات الصلة المعروضة على جدول أعمال الدورة الخامسة  2018- 2016الثالثیة  لخطة العمل

ً والثالثین للمجلس ومناقشتھا، أبدى السادة أعضاء المجلس  تقاریر  المجلس واعتمد ،من المالحظاتعددا
  ).2018- 2016(خطة الثالثیة الخطوط العریضة وأولیات العمل للالمدیر العام ومشروع 

 الثالثیةالعمل خطة الخطوط العریضة لشكر المجلس المنظمة على جھودھا في إعداد مشروع و
 السادسةلعرضھ على الدورة تھا وموازن یر العام بإعداد مشروع ھذه الخطةوكلف المد .2016-2018

العریضة وأولیات العمل، والخطة  ھالخطوطس، وذلك في ضوء التوجھات العامة والثالثین للمجل
 .، وفي ضوء حاجیات الدول األعضاء وطلباتھا وأولویاتھا2018-2010 لألعواممتوسطة المدى 

  .ر العام الثاني عشر بالمصادقة علیھاوأوصى المؤتم

وض المجلس التنفیذي المدیر العام بإجراء االتصاالت الالزمة مع الدول األعضاء لتحدید فكما 
  .للمجلس والدورة الثانیة عشرة للمؤتمر العام السادسة والثالثینالدورة مكان عقد 
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24 - 242015 

تمیزت الدورة السادسة والثالثون للمجلس بدراستھا لكل البنود المدرجة في جدول األعمال 
  :واإلعداد التنظیمي للمؤتمر العام الثاني عشر، ومن أھم البنود التي درسھا المجلس نذكر ما یلي

 2014تقریر المدیر العام عن نشاطات المنظمة لسنة   .أ 

التقریر المالي للمدیر العام وحسابات اإلقفال وتقریر شركة تدقیق الحسابات وتقریر   .ب 
 2014لجنة المراقبة المالیة لسنة 

المدیر العام عن مساھمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة تقریر   .ج 
 2014الوضع المالي للمنظمة لسنة 

درس المجلس التقاریر المذكورة واعتمدھا، منوھا بجھود المدیر العام بشأن تنفیذ 
األنشطة وإجراءات ترشید اإلنفاق، وحسن التصرف في موازنة المنظمة مقدرا جھوده 

 متابعة تحصیل مساھمات الدول األعضاء ومعالجة الوضع المالي للمنظمةمن أجل 

والتقریر  2012- 2010تقریر المدیر العام حول تقییم عمل المنظمة للسنوات   .د 
 2015-2013المرحلي للسنوات 

ھذا التقریر، أشاد أعضاؤه باإلنجازات التي تحققت خالل لالمجلس  دراسةبعد 
م الواردة في التقریر ونتائج التقییم الداخلي والخارجي ھذه الفترة، حیث أبرزت األرقا

ھنأ المجلس المدیر العام على ما تضمنھ لذي قامت بھ اإلدارة العامة، وحجم العمل ا
المنظمة ومستوى تقدمھا عمل ھذا التقریر من معلومات ومعطیات تؤكد مدى تطور 

  .وطبیعة الخدمات الممیزة التي تقدمھا للدول األعضاء

 المدیر العام حول وضعیة المكاتب اإلقلیمیة تقریر  .ه 
درس المجلس تقریر المدیر العام حول وضعیة المكاتب اإلقلیمیة وبعد 

وأوصى  ،المناقشات، اعتمد المجلس التقریر مع األخذ بمالحظات أعضاء المجلس
  .الدورة الثانیة عشرة للمؤتمر العام بالمصادقة على التقریر

 : ھذه الدورةبنود منتھا كذلك ومن أھم المواضیع التي تض

 2018- 2016مشروع خطة العمل الثالثیة والموازنة لألعوام   .أ 
ً عن مشروع خطة العمل الثالثیة والموازنة لألعوام  ً مفصال قدم المدیر العام عرضا

المعتمد في للخطة الذي تم إعداده في ضوء مشروع الخطوط العریضة  2018- 2016
ً من المالحظات وتقدم بجملة  من االقتراحات بشأن الدورة السابقة، وقد أبدى المجلس عددا

-2016العمل والموازنة الثالثیة لألعوام خطة ع ثم اعتمد المجلس مشرو .مضامین الخطة
مالحظات  بعرضوستقوم اإلدارة العامة  .من المؤتمر العام المصادقة علیھاوطلب ، 2018

ضمن بشأن مشروع الخطة على لجنة البرامج المكلفة بدراسة مشروع الخطة  المجلس
  .لالطالع علیھا، العام لمؤتمرالثانیة عشرة لدورة ال أعمال
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 تعدیل الھیكل التنظیمي لإلیسیسكو مشروع   .ب 
وافق  التنظیمي للمنظمة، وبعد المداوالتدرس المجلس مشروع تعدیل الھیكل 

  .بالمصادقة علیھ العام المجلس على المشروع وأوصى الدورة القادمة للمؤتمر

 مشروع تعدیل میثاق اإلیسیسكو واألنظمة الداخلیة  .ج 

میثاق اإلیسیسكو واألنظمة درس المجلس في جلسة مغلقة مشروع تعدیل 
، وبعد المداوالت وافق المجلس على المشروع، وأوصى الدورة القادمة الداخلیة

  .ر العام بالمصادقة علیھلمؤتمل

 مشروع تعدیل شعار اإلیسیسكو   .د 

درس المجلس مشروع تعدیل شعار اإلیسیسكو ووافق على مشروع الشعار 
  .الجدید وأوصى الدورة القادمة للمؤتمر العام باعتماده

  التحضیر للدورة الثانیة عشرة للمؤتمر العام  .ه 

وفي ختام ھذه الدورة، قام أعضاء المجلس التنفیذي بالتحضیر للدورة الثانیة عشرة 
  . واعتمدھماللمؤتمر العام من خالل دراسة جدول أعمال المؤتمر وبرنامجھ الزمني، 

 وبما أن مشروع جدول أعمال المؤتمر العام قد تضمن البند الخاص بتجدید
ً للجھود المتمیزة واإلنجازات البارزة للمدیر العام التي  انتخاب المدیر العام، وتقدیرا

المؤتمر العام  المجلس أوصىتجسدت في التقدم المطرد والتطور المتواصل للمنظمة، 
ً  في دورتھ الثانیة عشرة بتجدید انتخاب الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري مدیرا

ً للمنظمة  ً لجھوده المتمیزة 2016ابتداء من ینایر  فترة جدیدةلعاما الناجحة ، تقدیرا
واإلشادة باإلنجازات  ،والرائدة للنھوض بعمل المنظمة في مجاالت اختصاصاتھا

والمكاسب التي حققھا المدیر العام في میادین عمل المنظمة وفي إبراز مكانتھا وإثبات 
تعزیز قدراتھا وتطویر أجھزتھا اإلداریة حضورھا في الساحتین اإلسالمیة والدولیة، و

والمالیة، كما دعا المدیر العام إلى مواصلة ھذه الجھود من أجل المزید من تطویر 
   .المنظمة على جمیع المستویات

في المقر  2016النصف الثاني من عام وفي ختام أعمالھ قرر المجلس عقد دورتھ المقبلة في 
 .كة المغربیةالدائم للمنظمة في الرباط بالممل

الموقر للنظر فیھ واتخاذ القرار المناسب الثاني عشر ھذا التقریر معروض على المؤتمر العام و
 . بشأنھ




