الـدورة األربعـون
للمجلس التنفيذي
2020

EC/CE 40

القرارات

 30-29يناير 2020

المارات العربية المتحدة
ظ� ،دولة إ
أبو ب ي

ق1.1 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  1.1من جدول أ
العمال :
(جدول األعمال)

إن المجلس التنفيذي :
الداخل للمجلس التنفيذي،
 استناداً إىل المواد (من  22إىل  )24من النظامي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
والمتعلقة ي أ
لليسيسكو ،بما ف� ذلك القرارات ت
ال� تدخل ف ي� اختصاصات المؤتمر
الداخلية
واللوائح
نظمة
بال
إ
ي
ي
العام للمنظمة.
 وبعد اطالعه عىل جدول أعمال دورته أال ي ن
ربع� ف ي� الوثيقة ،1.1
يل :
يقرر ما ي

 اعتماد جدول أعمال الدورة أال ي ن
ربع� الجارية كما جاء ف ي� الوثيقة ( 1.1معتمد).

ق1.2 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  1.2من جدول أ
العمال :
(البرنامج الزمني)

إن المجلس التنفيذي :

ين
والثالث�
تذك�اً بالقرار رقم (م.ت/2018/39 .ق )5.1 .الذي اعتمده المجلس التنفيذي ف ي� دورته التاسعة
 يأ
ف
ف
(الرباط ،أكتوبر  ،)2018بشأن عقد دورته ال ي ن
المارات العربية المتحدة،
ظ� ،ي� دولة إ
ربع� ي� أبو ب ي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
ي
أ
ف
ف
ت
ال� تدخل ي� اختصاصات المؤتمر
والمتعلقة بالنظمة واللوائح الداخلية إ
لليسيسكو ،بما ي� ذلك القرارات ي
العام للمنظمة.
 واستناداً إىل القرار رقم (ق )1.1 .الذي اعتمده المجلس بشأن جدول أعمال دورته أال ي ن
ربع� الجارية،

ال�نامج ن
الزم� ف ي� الوثيقة ،1.2
 وبعد اطالعه عىل بي
 وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

الزم� لدورته أ
ال�نامج ن
ال ي ن
ربع� الجارية ،كما جاء ف ي� الوثيقة ( 1.2معتمد).
 اعتماد بي

ق2.1 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  2.1من جدول أ
العمال :
(تقرير أنشطة اإليسيسكو لعام )2018

إن المجلس التنفيذي :
الداخل للمجلس التنفيذي،
 استناداً إىل المادة ( )20فقرة (أ) من النظامي
اليسيسكو لعام  2018ف ي� الوثيقة ،2.1
 وبعد دراسته أنشطة إلليسيسكو ف ي� هذا الشأن،
الدارة العامة إ
 وبعد استماعه إىل العرض الذي قدمه ممثل إ وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

 .1اعتماد تقرير أنشطة اليسيسكو لعام  2018ف� الوثيقة  ،2.1مع أ
الخذ ي ن
بع� االعتبار مالحظات أعضاء المجلس.
إ
ي
الدارة العامة عىل تطبيق قرارات المجلس التنفيذي
الشادة بمحتوى التقرير الذي يعكس حرص إ
 .2إ
ف
ف
ش
والمؤتمر العام بشأن تطوير آليات عمل المنظمة ،بما ي� ذلك توسيع دائرة ال�اكة والتعاون ي� تنفيذ
الولويات ،وإيالء االهتمام الالزم لجودة أ
ك� عىل أ
مشاريع خطة العمل ،ت
وال� ي ز
النشطة المنفذة ،والحرص
عىل مواءمتها مع احتياجات الدول أ
العضاء ،بما يعزز جهودها ف ي� تحقيق التنمية.
 .3دعوة اللجان الوطنية وجهات االختصاص ف� الدول أ
العضاء إىل تقديم المشاريع الوطنية ت
ال�بوية
ي
أ
للمعاي�
الدارة العامة إىل إعداد تصور
والعلمية والثقافية ،ذات الولوية التنموية إىل المنظمة ،ودعوة إ
ي
ن
ت
المال إلنجاز هذه المشاريع.
ال� سيتم وفقها ي
الف� أو ي
توف� الدعم ي
ي

ق2.2 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  2.2من جدول أ
العمال :
(التقرير المالي لإليسيسكو وحسابات اإلقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات
وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنة المالية )2018

إن المجلس التنفيذي :
يل :
 استناد ًا إىل ما ي• المادتان ( )16و( )19من الميثاق،
الداخل للمجلس التنفيذي،
• المادة ( )20الفقرات (ب ،هـ ،و ،ز) من النظام
ي
المال،
• المادتان ( )20-19والمواد (من  24إىل  )29من النظام ي
القفال وتقرير ش�كة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة
اليسيسكو وحسابات إ
 وبعد اطالعه عىل تقرير إف
المالية للسنة المالية  2018ي� الوثيقة ،2.2

 وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

القفال وتقرير ش�كة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة
المال إ
لليسيسكو وحسابات إ
 .1اعتماد التقرير ي
ف
المالية للسنة المالية  ،2018كما جاء ي� الوثيقة .2.2
ت
ت�عت للمنظمة طيلة السنوات الماضية ودعوتها إىل
 .2توجيه
ال� ب ّ
الشكر لكل الشخصيات والجهات ي
ف
االستمرار ي� دعم المنظمة.
ف
ف
المت�عة ،والمؤسسات المالية
 .3دعوة إ
الدارة العامة إىل االستمرار ي� مواصلة جهودها ي� االتصال بالجهات ب
أ
أك� قدر من الدعم لنشطة المنظمة.
الخ�ية والوقفية ،وذلك للحصول عىل ب
والهيئات ي

ق2.3 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  2.3من جدول أ
العمال :

(تقرير مساهمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة
ومعالجة الوضع المالي للمنظمة لعام )2018

إن المجلس التنفيذي :
يل :
 استناداً إىل ما يالداخل للمجلس التنفيذي،
• المادة ( )20من النظام
ي
المال،
• المادة ( )6من النظام ي
أ
ف
المال للمنظمة لعام
 وبعداطالعه عىل تقرير مساهمات الدول العضاء ي� موازنة المنظمة ومعالجة الوضع ي
ف
 2018ي� الوثيقة ،2.3
الدارة العامة ف ي� هذا الشأن،
 وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل إ وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

أ
ف
المال للمنظمة لعام 2018
 .1اعتماد
تقرير مساهمات الدولأ العضاء ي� موازنة المنظمة ومعالجة الوضع ي
ف
ن
بع� االعتبار مالحظات أعضاء المجلس.
كما جاء ي� الوثيقة  ،2.3مع الخذ ي
 .2شكر الدول أ
العضاء ت
ال� سددت خالل عام  2018مساهماتها ومتأخراتها ف ي� موازنة المنظمة ،ودعوة
ي
الدول أ
ف
ت
ت
وال� عليها متأخرات إىل تسديد هذه المساهمات
ال
ال� لم تسدد مساهماتها ي� المنظمة ي
عضاء ي
والمتأخرات ف� أرسع وقت ،وفا ًء ت ز
بال�اماتها وتمكيناً للمنظمة للقيام بمهامها.
ي
أ
ت
ال� عليها متأخرات ،عن
 .3دعوة المدير العام إىل مواصلة التنسيق والتشاور والتواصل مع الدول العضاء ي
طريق اللجان الوطنية وأعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ،لتحصيل تلك المتأخرات ،واالتفاق
عىل آليات عملية لتسديدها.

ق3.1 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  3.1من جدول أ
العمال :
(الرؤية االستراتيجية الجديدة لمنظمة اإليسيسكو)

إن المجلس التنفيذي :
الداخل للمجلس التنفيذي،
 استناداً إىل المادة ( )23من النظامي

 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
والمتعلقة ي أ
لليسيسكو ،بما ف� ذلك القرارات ت
ال� تدخل ف ي� اختصاصات المؤتمر
الداخلية
واللوائح
نظمة
بال
إ
ي
ي
العام للمنظمة.
السالمي ت
ت
لل�بية والعلوم والثقافة ف ي�
 وبعد اطالعه عىل الرؤيةاالس�اتيجية الجديدة لمنظمة العالم إ
الوثيقة ،3.1
 وبعد استماعه للعرض الذي قدمه المدير العام ف ي� هذا الشأن، وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

االس�اتيجية الجديدة لمنظمة اليسيسكو ،كما جاء ف� الوثيقة  ،3.1مع أ
 .1اعتماد الرؤية ت
الخذ ي ن
بع� االعتبار
إ
ي
مالحظات أعضاء المجلس.
 .2دعوة الدول أ
ت
لليسيسكو ،بما يعزز انفتاحها عىل آفاق
العضاء إىل دعم الرؤية
االس�اتيجية الجديدة إ
ين
تحس� ش
مؤ�ات التنمية المستدامة ف ي� الدول
عالمية مستقبلية جديدة ويساهم ف ي� االرتقاء بأدوارها ف ي�
أ
العضاء.

ق3.2 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  3.2من جدول أ
العمال :
(اعتماد الخطة االستراتيجية الجديدة متوسطة المدى لإليسيسكو
لألعوام )2030-2020

إن المجلس التنفيذي :
ين
والمادت� ( ،)20فقرة (ج) ،والمادة ( )23من النظام
 استناداً إىل المادة ( )12ثالثاً فقرة (ج) من الميثاق،الداخل للمجلس التنفيذي،
ي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
ي
أ
ف
ف
ت
ال� تدخل ي� اختصاصات المؤتمر
والمتعلقة بالنظمة واللوائح الداخلية إ
لليسيسكو ،بما ي� ذلك القرارات ي
العام للمنظمة.
أ
ف
 وبعد اطالعه عىل الخطة تلليسيسكو للعوام  ،2030-2020ي� الوثيقة ،3.2
االس�اتيجية الجديدة متوسطة المدى إ
الدارة العامة ف ي� هذا الشأن،
 وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل إ وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي
االس�اتيجية الجديدة متوسطة المدى لليسيسكو أ
 .1اعتماد الخطة ت
للعوام  ،2030-2020كما جاء ف ي� الوثيقة
إ
 ،3.2مع أ
الخذ ي ن
بع� االعتبار مالحظات أعضاء المجلس.
 .2دعوة الدارة العامة إىل إعداد مشاريع خطط عمل اليسيسكو أ
للعوام المقبلة استناداً إىل الرؤية الجديدة
إ
إ
أ
ف
ت
ن
لليسيـسكو للعـوام
و� ضـوء
مضـام� الخـطة االسـ�اتيجـية الجـديدة متوسـطة المـدى إ
ي
للمنـظمـة ،ي
أ
أ
ت
 ،2030-2020ووفقاً لولويات الدول العضاء واحتياجاتها ،وتوجهات االس�اتيجيات المتخصصة
ت
المش�كة للجهات المتعاونة
لليسيسكو ،وقرارات المؤتمرات الوزارية المتخصصة ،واالهتمامات
إ
ش
القليمية والدولية.
وال�يكة،
والمتغ�ات إ
ي

ق3.3 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  3.3من جدول أ
العمال :
(اعتماد خطة عمل اإليسيسكو لعامي )2021-2020

إن المجلس التنفيذي :
س التنفيذي،
الداخل للمجل 
ي
م
ت المادة  (20)الفقر ة )ج( م ن النظا 
ىل مقتضيا 
 بنا ً ء ع  وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
والمتعلقة ي أ
لليسيسكو ،بما ف� ذلك القرارات ت
ال� تدخل ف ي� اختصاصات المؤتمر
الداخلية
واللوائح
نظمة
بال
إ
ي
ي
العام للمنظمة.
 -وبعد اطالعه عىل الوثيقة،)3.3( 
الدارة العامة ف ي� هذا الشأن ،
  -وبعد استماعه إىل العرض الذي قدمه ممثل إ
 وبنا ً ء عىل مناقشات المجلس ومالحظاته،يل :
يقرر ما ي
أ
اليسيسكو لعامي ،2021-2020 مع الخذ بمالحظات أعضاء المجلس التنفيذي.
 .1اعتماد خطة عمل إ
وال�تستن دإىلتشخيصموضوع ي أ
 .2الدعوة إىل تنفيذالخيارات ت
للولويات
االس�اتيجية الواردة ف ي� الخطة ،ت ي 
ال�بويةوالعلميةوالتكنولوجي ةوالثقافيةواالتصالية ف�الدول أ
واالحتياجات ت
العضاء،ومواكبةللتحوالت
ي
المستوي�القليميوالدول ،ف� إطار الموازنة المعتمدة أ
للعوام  .2021-2019
المستقبليةعىل
ي ن إ
ي ي
ف
ىل مقارب ة الجود ة النوعية  ،والمقاربة
م ع 
ى والقائ 
الك� 
 .3تأكي د النه ج المتب ع ي �بلور ة المشاري ع القطاعي ة ب
م نفعاً.
ق وأع 
ث آثار اً ميداني ة أعم 
ىل النتائج  ،وه و م ا م ن شأن ه أ ن يُحد 
القائم ة ع 
ت االختصاص ف� الدول أ
العضاء والجهات
ق مع جها 
لليسيسكو إىل تكثيف التنسي 
الدارة العامة إ
 .4دعوة إ
ي
أ
ف
لل�امج والنشط ة المدرجة ي� الخطة.
ٍ
تنفيذية أنج ع
ٍ
ٍ
متابعة
المتعاونة م ن أج ل
وتقييم أفضل ب

ق3.4 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  3.4من جدول أ
العمال :
(مقترحات حول تسديد متأخرات الدول األعضاء في موازنة اإليسيسكو)

إن المجلس التنفيذي :
الداخل للمجلس التنفيذي،
 استناداً إىل المادة ( )20من النظامي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
والمتعلقة ي أ
لليسيسكو ،بما ف� ذلك القرارات ت
ال� تدخل ف ي� اختصاصات المؤتمر
الداخلية
واللوائح
نظمة
بال
إ
ي
ي
العام للمنظمة.
أ
ف
 وبعد اطالعه عىل تاليسيسكو ف ي� الوثيقة ،3.4
مق�حات حول تسديد متأخرات الدول العضاء ي� موازنة إ
 وبعد استماعه للعرض الذي قدمه المدير العام ف ي� هذا الشأن، وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

أ
ف
 .1اعتماد ت
اليسيسكو كما جاء ف ي�
المق�حات الجديدة حول تسديد متأخرات الدول العضاء ي� موازنة إ
الوثيقة  ،3.4مع أ
الخذ ي ن
بع� االعتبار مالحظات أعضاء المجلس.
 .2دعوة المجلس التنفيذي واللجان الوطنية لليسيسكو وجهات االختصاص ف� الدول أ
العضاء ،إىل تكثيف
إ
ي
ف
ت
جهودها لدى دولها من أجل ت
االس�شاد بهذه المق�حات ومتابعة تطبيقها لدى الجهات المعنية ي� بلدانها.

ق4.1 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  4.1من جدول أ
العمال :
سمى المنظمة إلى
(اعتماد تغيير ُم ّ

«منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة»)

إن المجلس التنفيذي :

ين
والمادت� ( ،)20فقرة (ز) ،والمادة ( )23من النظام
 استناداً إىل المادة ( )12ثالثاً فقرة (ز) من الميثاق،الداخل للمجلس التنفيذي،
ي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
والمتعلقة ي أ
لليسيسكو ،بما ف� ذلك القرارات ت
ال� تدخل ف ي� اختصاصات المؤتمر
الداخلية
واللوائح
نظمة
بال
إ
ي
ي
العام للمنظمة.
تغي� ُمس َّمى المنظمة إىل «منظمة العالم إالسالمي ت
لل�بية والعلوم والثقافة» ف ي� الوثيقة ،4.1
 وبعد اطالعه عىل ي َ وبعد استماعه للعرض الذي قدمه المدير العام ف ي� هذا الشأن، وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

السالمي ت
لل�بية والعلوم والثقافة -إيسيسكو »-وشعارها،
تغي� ُم َس َّمى المنظمة إىل «منظمة العالم إ
 .1اعتماد ي
كما جاء ف ي� الوثيقة .4.1
لليسيسكو وإبراز مكانتها وإثبات
الدارة العامة إىل تعزيز جهودها للتعريف بالمسمى الجديد إ
 .2دعوة إ
ف
ن
السالمية والدولية.
حضورها ي�
الساحت� إ
ي

ق4.2 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  4.2من جدول أ
العمال :
(اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لإليسيسكو)

إن المجلس التنفيذي :
الداخل للمؤتمر العام،
 استناداً إىل المادة ( )12ثالثاً فقرة (ز) من الميثاق ،والمادة ( )12فقرة (د) من النظامي
ين
الداخل للمجلس التنفيذي،
والمادت� ( ،)20فقرة (ز) ،و( )23من النظام
ي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلس التنفيذيف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام والمتعلقة
ي
ي أ
لليسيسكو ،بما ف� ذلك القرارات ت
ال� تدخل ف ي� اختصاصات المؤتمر العام للمنظمة.
الداخلية
واللوائح
نظمة
بال
إ
ي
ي
ف
لليسيسكو ي� الوثيقة ،4.2
 وبعد اطالعه عىل الهيكل التنظيمي الجديد إالدارة العامة ف ي� المملكة العربية السعودية ف ي� هذا الشأن،
 وبعد استماعه للعرض الذي قدمه مم ّثل معهد إ وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي
لليسيسكو ،كما جاء ف ي� الوثيقة .4.2
 .1اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد إ
ين
بغ�ها إىل مركز
تغي� الصبغة القانونية لرابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية
للناطق� ي
 .2الموافقة عىل ي
ن
لليسيسكو.
اليسيسكو للغة العربية
بغ�ها ضمن الهيكل التنظيمي إ
إ
للناطق� ي
ي
 .3تكليف المدير العام بتشكيل لجنة تضم ي ن
ممثل� عن إالدارة العامة والمجلس التنفيذي لدراسة وتقييم
لليسيسكو ،وتقديم ت
مق�حات
وتشخيص أداء ومردودية المكاتب إالقليمية والمندوبيات والمراكز الخارجية إ
أ
ف
إىل الدورة القادمة للمجلس بشأن تطوير آليات عملها ،ف� إطار ت
ن
الجغرا� يب� الدول العضاء.
اح�ام التوزيع
ي
ي
الدارة العامة إىل وضع الهيكل التنظيمي الجديد موضع التنفيذ بصفة تدريجية ،بما ينسجم مع
 .4دعوة إ
ف
لليسيسكو ،ويساهم ي� تطوير آليات عملها واالرتقاء بمستوى أدائها ،وتقديم تقرير إىل
الرؤية الجديدة إ
ت
الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي بشأن نتائج تطبيق الهيكل والمق�حات التطويرية ذات الصلة.
الدارة العامة ف ي� المملكة العربية السعودية عىل تفضله بإعداد الهيكل التنظيمي الجديد
 .5شكر معهد إ
أ
لليسيسكو والدلة التوصيفية له ،ودعوة المعهد إىل مواكبة مراحل تطبيق الهيكل ومواصلة تقديم الدعم
إ
ف
للدارة العامة للمنظمة ي� هذا الشأن.
والمساعدة إ

ق 4.3 .ص 1

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  4.3من جدول أ
العمال :
(اعتماد تعديل ميثاق اإليسيسكو وأنظمتها الداخلية)

إن المجلس التنفيذي :
الداخل للمؤتمر العام،
 استناداً إىل المادة ( )12ثالثاً فقرة (ز) من الميثاق ،والمادة ( ،)12فقرة (د) من النظامي
ين
الداخل للمجلس التنفيذي،
والمادت� ( ،)20فقرة (ز) ،و( )23من النظام
ي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
ي
أ
ف
ف
ت
ال� تدخل ي� اختصاصات المؤتمر
والمتعلقة بالنظمة واللوائح الداخلية إ
لليسيسكو ،بما ي� ذلك القرارات ي
العام للمنظمة.
اليسيسكو وأنظمتها الداخلية ف ي� الوثيقة ،4.3
 وبعد اطالعه عىل تعديل ميثاق إالدارة العامة ف ي� هذا الشأن،
 وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل إ وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

 .1المصادقة عىل التعديالت ت
المق�حة عىل :
اليسيسكو.
• ميثاق إ
لليسيسكو.
• النظام
الداخل للمؤتمر العام إ
ي

ق 4.3 .ص 2

لليسيسكو.
• النظام
الداخل للمجلس التنفيذي إ
ي
أ
اليسيسكو.
ساس لموظفي إ
• النظام ال ي
لليسيسكو.
المال إ
• النظام ي
اليسيسكو.
• النظام
الداخل لصندوق التكافل لموظفي إ
ي
ئ
باليسيسكو.
الداخل لصندوق التعويض عن التوقف
• النظام
النها� عن العمل إ
ي
ي
• نظام وضعية المراقب.
كما جاء ف ي� الوثيقة  ،4.3مع أخذ بمالحظات أعضاء المجلس عليها.
 .2دعوة الدارة العامة إىل تطبيق هذه أ
المعدلة ،واتخاذ إالجراءات إالدارية والمالية الالزمة ف ي� هذا الشأن.
النظمة
إ
ّ

ق4.4 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  4.4من جدول أ
العمال :
(اعتماد إنشاء وقف تنموي لإليسيسكو)

إن المجلس التنفيذي :

ين
الداخل
والمادت� ( ،)20فقرة (ز) ،و( )23من النظام
 استناداً إىل المادة ( )12ثالثاً فقرة (ز) من الميثاق،ي
للمجلس التنفيذي،

 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوض المجلسالتنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه المدير العام
ي
ي
أ
ف
ف
ت
ال� تدخل ي� اختصاصات المؤتمر
والمتعلقة بالنظمة واللوائح الداخلية إ
لليسيسكو ،بما ي� ذلك القرارات ي
العام للمنظمة.
لليسيسكو،
 -وبعد اطالعه عىل الوثيقة  4.4الخاصة بإنشاء وقف تنموي إ

 -وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل الجهة الراعية إلنشاء الوقف ف ي� هذا الشأن،

 وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

اليسيسكو التنموي ،كما جاء ف ي� الوثيقة .4.4
 .1اعتماد إنشاء وقف إ

الدارية والقانونية الالزمة بشأن إنشاء وقف تنموي
 .2تفويض المدير العام التخاذ جميع االجراءات إ
لليسيسكو ،ومتابعة الخطوات التنفيذية لمراحل تأسيس الوقف.
إ
 .3شكر مؤسسة أوقاف سليمان الراجحي ،بالرياض ،المملكة العربية السعودية ،عىل دعمها لتأسيس وقف
اليسيسكو التنموي.
إ
أ
الخ�ية إىل دعم مصادر تمويل الوقف.
 .4دعوة الدول العضاء والجهات المانحة والمؤسسات ي

ق4.5 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  4.5من جدول أ
العمال :
(اعتماد إنشاء المجلس االستشاري الدولي لإليسيسكو)

إن المجلس التنفيذي :

ين
والمادت� ( ،)20فقرة (ز) ،و( )23من النظام
 استناداً إىل المادة ( )12ثالثاً فقرة (ز) من الميثاق،الداخل للمجلس التنفيذي،
ي
 وبنا ًء عىل قرار الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام (قرار م.ع.إ /2019/3ق )1.4 .الذي فوضالمجلس التنفيذي ف� دورته أ
المق�حات ت
ربع� التخاذ القرارات المناسبة بشأن ت
ال ي ن
ال� سيعرضها عليه
ي
ي
والمتعلقة أ
لليسيسكو ،بما ف� ذلك القرارات ت
ال� تدخل ف ي�
الداخلية
واللوائح
نظمة
بال
المدير العام
إ
ي
ي
اختصاصات المؤتمر العام للمنظمة.
لليسيسكو،
 وبعد اطالعه عىل الوثيقة  4.5الخاصة بإنشاء المجلس االستشاريالدول إ
ي
الدارة العامة ف ي� هذا الشأن،
 وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل إ وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

لليسيسكو ،كما جاء ف ي� الوثيقة .4.5
 .1اعتماد إنشاء المجلس االستشاري
الدول إ
ي

لليسيسكو،
 .2دعوة المدير العام التخاذ االجراءات الالزمة بشأن تشكيل المجلس االستشاري
الدول إ
ي
وفقاً
للمعاي� المذكورة ف ي� الوثيقة .4.5
ي
الدارة العامة إىل تقديم تقرير ف ي� هذا الشأن إىل الدورة المقبلة للمؤتمر العام.
 .3دعوة إ

ق5.1 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  5.1من جدول أ
العمال :
(انتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية)

إن المجلس التنفيذي :
يل :
 استناد ًا إىل ما ي• المادتان ( ،)12ثالثاً ،و( )19من الميثاق،
الداخل للمجلس التنفيذي،
• المادة ( )20فقرة (هـ) ،من النظام
ي
المال،
• المادة ( )24من النظام ي
ت
ت
ال� تم تجديد تف�ة عضويتها وفقاً لقرار المجلس
 ونظراً النقضاء ف�ة عمل لجنة المراقبة المالية الحالية يالتنفيذي رقم (م.ت/2016/37 .ق،)2.2.
 وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

 .1انتخاب الدول أ
العضاء التالية لعضوية لجنة المراقبة المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة :
• جمهورية السينغال
• دولة الكويت
• جمهورية أذربيجان
• يز
مال�يا
• المملكة العربية السعودية
أ
ف
ف
الخ�ة واالختصاص ف ي� هذا المجال.
 .2دعوة الدول العضاء ي� هذه اللجنة إىل تسمية ممثليها ي� اللجنة من ذوي ب
أ
ف
القامة طيلة تف�ة انعقاد
اليسيسكو بنفقات إ
 .3تتحمل الدول العضاء نفقات سفر ممثليها ي� اللجنة ،وتتكفل إ
اجتماعاتها.

ق5.2 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  5.2من جدول أ
العمال :
(اعتماد شركة تدقيق الحسابات الجديدة)

إن المجلس التنفيذي :
يل :
 -استناداً إىل ما ي

• المادة ( ،)12ثالثاً ،فقرة (و) ،من الميثاق،
الداخل للمجلس التنفيذي،
• المادة ( )20فقرة (و) ،من النظام
ي

المال،
• المادة ( )20من النظام ي
 ونظراً النقضاء تف�ة عمل ش�كة تدقيق الحسابات الحالية، وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

 .1الموافقة عىل اختيار ش�كة « »Fidaroc Grant Thorntonومقرها مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية،
الدارية والمالية ،وفق
المختصة ف ي� الحسابات للقيام بتدقيق الحسابات الختامية إ
لليسيسكو وإجراءاتها إ
المعاي� الدولية المعتمدة ،لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ي
الحال ،الذي تم اقتناؤه منذ سنة  ،1999وأصبح متهالكاً
 .2تفويض المدير العام لبيع مقر السكن الوظيفي
ي
كب�ة إلصالحه وترميمه ،وتفويضه كذلك القتناء سكن وظيفي جديد،
ويحتاج إصالحات جديدة ومبالغ ي
مناسب من حيث المواصفات المعمارية والموقع والتكلفة.
 .3شكر إالدارة العامة عىل جهودها من أجل إتمام إجراءات تسجيل وتحفيظ ملكية أرض ن
ومب� المقر الدائم
للمنظمة ليصبح ضمن أصولها.

ق5.3 .

المـجـلس التنفـيـذي  /الدورة األربـعـون

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو)

المارات العـربيـة المـتـحدة
ظــ� ،دولــة إ
أبـو ب ي
آ
 5-4جمادى الخرة 1441هـ  30-29 /يناير 2020
قرار بشأن البند  5.3من جدول أ
العمال :
(مكان انعقاد الدورة الحادية األربعين للمجلس وزمانها)

إن المجلس التنفيذي :

ت
ال� يحدد المجلس بموجبها أثناء كل
 استناداً إىل مقتضيات المادة ( )9من النظامي
الداخل للمجلس التنفيذي ي
دورة مكان اجتماع الدورة التالية وموعده،
 وبعد اطالعه عىل الوثيقة رقم ،5.3 وبنا ًء عىل ما دار من مناقشات،يل :
يقرر ما ي

 عقد الدورة الحادية أوال ي ن
ربع� للمجلس التنفيذي خالل شهر يناير من عام  ،2021ف ي� مقر إاليسيسكو بالرباط.

