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ً إلى المواد  -   من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،) 24-22(استنادا
 ،)مؤقت 36/2015/1.1.ت.م(في الوثیقة  والثالثین السادسةوبعد اطالعھ على مشروع جدول أعمال دورتھ  - 

 
 

الجاریة كما جاء في الوثیقة  والثالثین السادسةجدول أعمال الدورة  اعتماد -
  ) معتمد 36/2015/1.1.ت.م(

 
 
 




 

 
 

 
 



1.2.ق/36/2015ت .رقم م قرار  
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ً بالقرار رقم  - المجلس التنفیذي في دورتھ  اعتمدهالذي ) 4.1.ق/35/2014.ت.م(تذكیرا
الذي فوض المدیر العام لتحدید مكان عقد ، )2014یونیو  23، الرباط( الثالثینو الخامسة
 وزمانھما،للمؤتمر العام  12الدورة  وللمجلس التنفیذي  36الدورة 

للمجلس التنفیذي والدورة  36وبناءً على موافقة جمھوریة أذربیجان على استضافة الدورة  -
  ،2015نوفمبر  27إلى  23الفترة من خالل  ،للمؤتمر العام 12

ً للقرار رقم  - الذي اعتمده المجلس بشأن جدول أعمال ) 1.1.ق/36/2015.ت.م(واعتبارا
  الجاریة، والثالثین السادسةدورتھ 

 ،)مؤقت 36/2015/1.2.ت.م(في الوثیقة الزمني  البرنامجاطالعھ على مشروع  وبعد -

 
 

كما جاء في الوثیقة  للمجلس التنفیذي والثالثین السادسةلدورة الزمني ل البرنامج اعتماد -
  )معتمد ،36/2015/1.2.ت.م(

 
 

 
 



2.1.ق /36/2015ت.رقم م قرار  
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2.1 

2014 
 
 

 

ً إلى المادة  -  من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،) أ(فقرة ) 20(استنادا
 ،)36/2015/2.1.ت.م( ةفي الوثیق 2014لسنة المنظمة  أنشطةوبعد دراستھ لتقریر المدیر العام عن  - 
 في ھذا الشأن، لإلیسیسكووبعد استماعھ إلى العرض الذي قدمھ المدیر العام  -
 وبناءً على ما دار من مناقشات وما عرضھ أعضاء المجلس التنفیذي من آراء ومالحظات، - 


 

 .)36/2015/2.1.ت.م(في الوثیقة كما جاء  2014لسنة  المنظمة أنشطةتقریر المدیر العام عن  اعتماد .1
بالمساعي المتواصلة التي یقوم بھا المدیر العام من أجل توسیع مجاالت التعاون مع  اإلشادة .2

 .المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والمؤسسات اإلسالمیة والعربیة في نطاق تنفیذ البرامج
 . بجودة إعداد ھذا التقریر ونوعیة إخراجھ الفني التنویھ .3
والثقافیة  ةمختلف المجاالت التربویة والعلمیبإنجازات المنظمة المتمیزة في  اإلشادة .4

 .وبخاصة ذات الصلة بالحوار الحضاري والتسامح الدینيالمدرجة في ھذا التقریر، 
في ة یالمدیر العام إلى تكثیف الجھود من أجل النھوض بالمؤسسات التربویة والعلمیة والثقاف دعوة .5

 .النزاع والتوتر في العالم اإلسالميوفي مناطق  في القدس الشریفالدول األعضاء وبخاصة 
المدیر العام ومعاونیھ على جھودھم المتمیزة في متابعة تنفیذ البرامج وترشید اإلنفاق  شكر .6

 اإلسالمیة والمجتمعاتاحتیاجات الدول األعضاء وعلیھا، مع مراعاة االستجابة ألولویات 
 .في الدول غیر األعضاء

 .بالمصادقة علیھ تھتوصیو الثاني عشرتمر العام على رفع التقریر إلى المؤ الموافقة .7
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20102012  
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ً إل - تنادا ین  ىاس ة والثالث ھ الثالث رار دورت م م(ق رار رق د و) 2.3ق /33/2012.ت. ق ھ ابع طالع
نوات  ام للس دیر الع ر الم ى تقری نوات  2012-2010عل ي للس ر المرحل  ،2015-2013والتقری
ام )36/2015/2.2.ت.م(حول تقییم عمل المنظمة في الوثیقة  د ق ام ق دیر الع د أن الم ي تؤك ، الت

ة  ات المتعلق ة المعطی بتنفیذ قرارات المجلس على الوجھ المطلوب، من خالل تضمین ھذه الوثیق
  ،2012-2010 برسم السنوات بالتقییم الخارجي للبرامج واألنشطة المنفذة

 وبعد استماعھ للعرض الذي قدمھ المدیر العام، -
 وبعد اإلشادة والتنویھ بجھود المدیر العام ومعاونیھ في ھذا الشأن، -
 وبناءً على ما دار من مناقشات، -

 

ـاد .1 ـوات  اعتم ـام للسن دیر الع ر الم نوات  2012-2010تقری ـي للس ر المرحل -2013والتقری
ة 2015 ل المنظم یم عم ول تقی ا  ،ح اء كم ة ج ي الوثیق ذ )36/2015/2.2.ت.م(ف ع األخ ، م

 .بمالحظات أعضاء المجلس
ادة .2 ازات  اإلش دة باإلنج ي الرائ نوات الت الل الس ة خ ا المنظم ي حققتھ ة الت ب النوعی والمكاس

داد التنویھیغطیھا ھذا التقریر، و ي إع ة ف ة وإسھاماتھا هبالمنھجیة المتبع ود المنظم راز جھ ، إلب
 .في العملیة التنمویة في الدول األعضاء

وم  المزید من التعاون والتفاعلالدول األعضاء إلى  دعوة .3 ي تق یم الخارجي الت ات التقی ع عملی م
 .بھا المنظمة في إطار تنفیذ برامج خطة العمل وأنشطتھا

وة .4 نوات  دع ة للس ل المنظم یم عم ن تقی ر ع دیم تقری ى تق ام إل دیر الع ى 2018-2016الم  إل
 .العامعشرة للمؤتمر  والثالثةوالثالثین للمجلس التنفیذي  التاسعةالدورتین 

 .بالمصادقة علیھ توصیتھعشر و الثانيعلى رفع التقریر إلى المؤتمر العام  الموافقة .5
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2014 
 

2014 
  

 

ً إلى  -  : ما یلياستنادا

  من المیثاق، ) 19(و) 16(المادتان 

  الداخلي للمجلس التنفیذي،من النظام ) ، و، زھب، (الفقرات ) 20(المادة 

 من النظام المالي،) 29-24(والمواد ) 20-19( ادتانالم 

وتقریر شركة  2014لعام وبعد اطالعھ على التقریر المالي للمدیر العام وحسابات اإلقفال  -
 الوثیقة في 2014المالیة  لسنةعن اتدقیق الحسابات وتقریر لجنة المراقبة المالیة 

  ،)36/2015/2.3.ت.م(

وممثل شركة تدقیق الحسابات ورئیس لجنة  المدیر العام للعرض الذي قدمھوبعد استماعھ  -
 في ھذا الشأن، المراقبة المالیة

  

وتقریر شركة تدقیق الحسابات  2014لعام للمدیر العام وحسابات اإلقفال  الماليتقریر ال اعتماد .1
مع  ،)36/2015/2.3.ت.م( الوثیقةفي كما جاء  2014 المالیة لسنةعن اوتقریر لجنة المراقبة المالیة 

 .األخذ بمالحظات أعضاء المجلس

 

 

 

 
 



. ، ص2.3.ق/36/2015ت .رقم م قرار  
 

2 

وتطویر وترشید اإلنفاق التسییر  وفيبجھود المدیر العام في تحصیل الموارد المالیة  اإلشادة .2
 المثمرة جھوده ومواصلةالمقدرة إلى االستمرار في مساعیھ  دعوتھو ،المنظمة العمل في آلیات

 .مةالمنظ ألنشطةمن الدعم  المزیدللحصول على 

 .المنظمة دعملطیلة السنوات الماضیة  تتبرعلكل الشخصیات والجھات التي واالمتنان الشكر  توجیھ .3

 .ھمایعلى إعداد تقریرلجنة المراقبة المالیة و شركة تدقیق الحسابات شكر .4

 .اھبالمصادقة علی تھتوصیو عشر الثانيإلى المؤتمر العام  التقاریرعلى رفع  الموافقة .5
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  ،من النظام المالي) 6(المادة استنادا إلى  -
 المدیر العام في ھذا الشأن، االستماع للعرض الذي قدمھوبعد  -
 ،وبناءً على ما دار من مناقشات -

  
  

تقریر المدیر العام عن وضعیة مساھمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة  اعتماد .1
، مع األخذ )36/2015/2.4.ت.م(كما جاء في الوثیقة رقم  2014لسنة  الوضع المالي للمنظمة

 .بعین االعتبار مالحظات أعضاء المجلس
الشكر والتقدیر إلى المدیر العام على جھوده في تكثیف االتصال بالدول األعضاء لتحصیل  توجیھ .2

 والمؤسسات اإلقلیمیة والوطنیة أكبر قدر من المساھمات وتعزیز التعاون مع المنظمات الدولیة
 .لدعم برامج المنظمة وأنشطتھا

تأخرات إلى تسدید علیھا مالدول األعضاء التي لم تسدد مساھماتھا في المنظمة والتي  دعوة .3
ً للمنظمة للقیام بمھامھابالتزاماتھا و المتأخرات في أسرع وقت، وفاءً ھذه المساھمات و  تمكینا

 .وتحقیق أھدافھا
المدیر العام إلى مواصلة التنسیق والتشاور مع الدول األعضاء التي علیھا متأخرات،  دعوة .4

 المؤتمر العامواالتفاق على آلیات عملیة لسدادھا، بناءً على قرارات  ،لتحصیل تلك المتأخرات
 .في ھذا الشأن التنفیذي والمجلس

 .بالمصادقة علیھ توصیتھو الثاني عشرعلى رفع التقریر إلى المؤتمر العام  الموافقة .5
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ً إلى ما یلي -   : استنادا
  الفقرة ) 12(المادة ً   من المیثاق،) ج(ثالثا
  من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،) ج(الفقرة ) 20(المادة  

ین  - ة والثالث ھ الخامس ي دورت ذي ف س التنفی رار المجل ى ق ارة إل م م(وإش رار رق ت .ق
ن خالل) 3.1.ق/35/2014 د م ذي اعتم ة عم ھال روع خط ة لمش وط العریض ة  لالخط المنظم

 ،)2018-2016 لألعوام
ة لألعوام (وبعد االطالع على  - ة والموازن ة ) 2018-2016مشروع خطة العمل الثالثی ي الوثیق ف

  ،  )36/2015/3.1.ت.م(
 وبعد اإلشادة والتنویھ بجھود المدیر العام ومعاونیھ في ھذا الشأن، -
 وبناءً على ما دار من مناقشات، -

  

اد .1 وام  اعتم ة لألع ة والموازن ل الثالثی ة العم روع خط اء ، 2018- 2016مش ا ج م كم ة رق ي الوثیق ف
غ ) 36/2015/3.1.ت.م( ا بمبل ذھا،   45.210.498وإقرار موازنتھ ل تنفی ً لتموی ا ً أمریكی ا ال دوالرا بم

ة، وأي یُحمل الدول األعضاء  ي مساھماتھا الحالی ادة إضافیة ف ار مالحظات زی مع األخذ بعین االعتب
دول األعضاءمأعضاء المجلس واقتراحاتھ ات واحتیاجات ال والمجتمعات اإلسالمیة  ، ومراعاة األولوی

 .عند التنفیذ غیر األعضاءفي الدول 
ادقة .2 روع  المص منھا مش ي تض ة الت ات التنفیذی ة واآللی اریع التنموی ة والمش رامج الخاص ى الب عل

رامج والمشاریع ل دعوةالخطة و ذه الب ھ ھ ى توجی ام إل دیر الع ة الم دول األعضاءخدم ات ال  أولوی
المیة ات اإلس ا والمجتمع اذوإل ،واحتیاجاتھ ة ى اتخ راءات الالزم ل ل اإلج ة تفعی ات التنفیذی اآللی

 .للخطة بما یتماشى مع أھداف المنظمة ورسالتھا الحضاریة

 
 

 
 



2 .ص 3.1.ق/36/2015ت .رقم م قرار   
 

 
 

وة .3 اھماتھا  دع ع مس ى دف اء إل دول األعض ةال تحقة كامل وة، والمس لة  دع ى مواص ام إل دیر الع الم
ل  ة العم ن خط زء م ر ج ذ أكب ك لتنفی ة، وذل ارج الموازن ن خ ة م وارد المالی یل الم وده لتحص جھ

 .2018-2016لألعوام 
ذ عوةد .4 ؤتمرات  ،المدیر العام إلى وضع مشروع الخطة موضع التنفی ى الم ز عل من خالل التركی

اریع ة والمش اریة المتخصص ة الحض طة النوعی ة واألنش رامج المیدانی رى والب ع الكب اون م ، بالتع
ة المیة والدولی ة واإلس ات العربی ات والمؤسس ة و المنظم ة واإلقلیمی ز الوطنی ات والمراك الجمعی

  .المتخصصة في الدول األعضاء
ة في إعداد مشروع ھذه الخطة وبالمنھجیة التي اعتمدتھا اإلدارة العامة  اإلشادة .5 ى رؤی المرتكزة عل

ز  ات، وتتمی ین التخصص ع ب املة، تجم تراتیجیة ش ة واس التطویر بالواقعی ق، وب ل والتناس التكام
 .واالستشراف والتجدید

 .2018- 2016اد مشروع الخطة الثالثیة والموازنة لألعوام المدیر العام ومعاونیھ على إعد شكر .6
 .ابالمصادقة علیھ توصیتھو ،عشر الثانيعلى رفع مشروع الخطة والموازنة إلى المؤتمر العام  الموافقة .7
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ً إلى ما یلي -  :استنادا

 من المیثاق،) 12(المادة  *

  من النظام الداخلي للمؤتمر العام،) د(فقرة ) 12(المادة  *

 للمجلس التنفیذي،من النظام الداخلي ) ز(فقرة ) 20(المادة  *

 التي قدمھا المدیر العام في ھذا الشأن،) 36/2015/4.1.ت.م(وبعد اطالعھ على الوثیقة  -

  وبناءً على ما دار من مناقشات وما عرضھ أعضاء المجلس التنفیذي من آراء ومالحظات، -


 

 36/2015/4.1.ت.م(لوثیقة على التعدیالت المقترحة للھیكل التنظیمي لإلیسیسكو كما في ا الموافقة .1
 ).معتمد

  .المدیر العام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقة شكر .2

 .بالمصادقة علیھ توصیتھإلى المؤتمر العام الثاني عشر و التعدیلعلى رفع ھذا  الموافقة .3
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ً إلى المادة  -  من المیثاق،) 12(استنادا
ً إلى المادة و -   من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،) ز(الفقرة ) 20(استنادا
في الوثیقة للمنظمة واألنظمة الداخلیة  میثاق اإلیسیسكو مشروع التعدیالت على وبعد االطالع على -

  ،  )36/2015/4.2.ت.م(
 وبعد استماعھ إلى التوضیحات التي قدمھا المدیر العام لإلیسیسكو في ھذا الشأن، -

 

 

 ).معتمد 36/2015/4.2.ت.م(واألنظمة الداخلیة كما في الوثیقة رقم  میثاق اإلیسیسكوتعدیـالت  اعتمـاد .1
 .المدیر العام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقة  شكر .2
ام میثاق اإلیسیسكو على رفع تعدیالت  الموافقة .3 ى المؤتمر الع ة إل انيواألنظمة الداخلی  توصیتھعشر و الث

 .بالمصادقة علیھا
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ً إلى  -  ،من النظام الداخلي للمؤتمر العام) ك(و) ج(، الفقرتان )12(المادة استنادا
ً إلى المادة  -  التنفیذي،من النظام الداخلي للمجلس ) ز(، فقرة )20(واستنادا
  ،  )36/2015/4.3.ت.م(وبعد االطالع على وضعیة المكاتب اإلقلیمیة لإلیسیسكو في الوثیقة  -
  وبعد استماعھ إلى العرض الذي قدمھ المدیر العام لإلیسیسكو في ھذا الشأن، -

 

  .الخاصة بوضعیة المكاتب اإلقلیمیة لإلیسیسكو) 36/2015/4.3.ت.م(الوثیقة رقم  اعتماد .1

رار تطبیق ب األخذ علما .2 ام الحادي عشر ق ؤتمر الع م م(الم رار رق  بشأن) 4.3.ق/11/2012.ع.ق
ام تصاالت والم، ودعم االطھران المكتب اإلقلیمي لإلیسیسكو في دیر الع ا الم ي أجراھ ات الت فاھم

 .مع الجھات اإلیرانیة المختصة في ھذا الشأن

اكو، ب الترحیب .3 ي ب ب إقلیمي لإلیسیسكو ف تح مكت ة أذربیجان ف ا وطلب جمھوری ى استكمال إدعوتھ ل
أن و ذا الش ي ھ ددة ف روط المح ن لالش ي أحس ھ ف ل أداء مھام ن أج ب م ھیالت للمكت ل التس وفیر ك ت

 .الظروف

، ومكاتب إقلیمیة اإلقلیمي في باكو مكتبالالمدیر العام لمتابعة اإلجراءات الخاصة بفتح  تفویض .4
 .جدیدة في مناطق أخرى من الدول األعضاء، واالتفاق مع المسؤولین فیھا على شروط فتح المكاتب

 .على رفع الوثیقة إلى المؤتمر العام الثاني عشر وتوصیتھ بالمصادقة علیھا الموافقة .5
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ً إلى المادة  -   من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،) 24(استنادا

  وبعد االطالع على مشروع شعار اإلیسیسكو الجدید،   -

 وبناءً على ما دار من مناقشات، -

 

 .مشروع الشعار الجدید لإلیسیسكو اعتماد .1

 .بالمصادقة علیھ توصیتھإلى المؤتمر العام الثاني عشر و ھذا التعدیلعلى رفع  الموافقة .2
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ً إلى مقتضیات المادة  -  من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،) د(الفقرة ) 20(استنادا

 الزمني لتنظیم أعمال المؤتمر العام،  والبرنامجوبعد االطالع على مشروعي جدول األعمال  - 

  وبناء على ما دار من مناقشات، - 

 

كما في الوثیقتین  ،مشروع جدول أعمال المؤتمر العام وبرنامجھ الزمني اعتماد -
، مع الموافقة على إدراج بند )مؤقت12/2012/1.3.ع.م(و) مؤقت12/2015/1.2.ع.م(

 قطاع التعلیم في جمھوریة الصومال الفیدرالیة جدید حول عقد مؤتمر المانحین لدعم
 .المؤتمر الثاني عشر بالمصادقة علیھما توصیةو
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 لجھود الكبیرة التي قام بھا وال یزال، المدیر العام الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري،ل تقدیراً  -

َّ تعالى، ثم بما بذلھ المدیر  ّقتھا المنظمة بفضل من هللا وبعد استعراض اإلنجازات المتمیّزة التي حق
ٍ مستمرة في دأب وتفان، سواء على مستوى التنفیذ العام من جھود  متواصلة وما قام بھ من مساع

الجیّد للبرامج واألنشطة، والتسییر المحكم لإلدارة العامة، والتجدید والتطویر في خطط العمل 
إنشاء شبكة واسعة من عالقات   المتعاقبة التي أشرف على وضعھا وعلى تنفیذھا، أو على مستوى

العمل اإلسالمي المشترك في مختلف شراكة مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، وتعزیز التعاون وال
في المؤتمرات والمحافل  حضور المنظمةوتأكید  مجاالت التربیة والعلوم والثقافة واالتصال

الذین مما جعلھ محل تقدیر قادة الدول األعضاء ورؤساء المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة  ،الدولیة
ً منھم بدوره المتمیز في  األوسمة ىلعأ ومنحھكریمھ قاموا بت النھوض بالمنظمة واالرتقاء اعترافا
  .البناء الحضاري مجاالتالمؤسسات الدولیة الكبرى، الفاعلة في مختلف  مصافبھا إلى 

ً إلى -  من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، ) ي(الفقرة ) 20(المادة  واستنادا
ً إلى قرار  -  ، )35/2014ت .قرار م( نالمجلس التنفیذي لإلیسیسكو في دورتھ الخامسة والثالثیواستنادا

 ،)36/2015ت .قرار م(وقراره في دورتھ السادسة والثالثین 

 

الدكتور عبد العزیز بن عثمان  انتخاب تجدیدب الثانیة عشرةفي دورتھ  المؤتمر العام توصیة .1
ً للمنظمة التویجري ً عاما  .2016ینایر  فاتح ابتداءً من لفترة جدیدة ،مدیرا

الشكر والتقدیر لخادم الحرمین الشریفین وحكومة المملكة العربیة السعودیة على تجدید  .2
الدكتور عبد العزیز بن عثمان  ترشیح تجدید لطلب المجلس التنفیذياالستجابة الكریمة 

 .التویجري لمنصب المدیر العام لإلیسیسكو
 .العزیز بن عثمان التویجري على جھوده الكبیرة والمتمیزة في إدارة اإلیسیسكوالدكتور عبد شكر  .3
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ً إلى مقتضیات المادة  - من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي التي یحدد المجلس ) 9(استنادا
 بموجبھا أثناء كل دورة مكان اجتماع الدورة التالیة وموعده،

 ،)36/2015/5.3.ت.م(وبعد اطالعھ على الوثیقة رقم  -

  وبناءً على ما دار من مناقشات، -

 
 

مقر  في 2016الثاني من عام خالل النصف والثالثین للمجلس التنفیذي  السابعةالدورة  عقد -
 .المدیر العام التخاذ اإلجراءات الالزمة في ھذا الشأن تفویضو ،الرباط اإلیسیسكو في

  

 

 

 

 

 
 


