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òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîi�ÜÛ@òîßý�⁄a@òàÄä¾a 

@ @@ @@ @M@@ìØ�î�ígM@ @
@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@O@O@O@OòÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaòÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaòÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaòÈib�Ûa@ñŠë‡Ûa@@@@@@@@æìqýrÛaëæìqýrÛaëæìqýrÛaëæìqýrÛaë@ @@ @@ @@ @

@áöa‡Ûa@‹Ô¾a–@@Âbi‹Ûa–@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a 

2@â‹«1438@@%ç@O4@@@@@‹iìn×c2016@â 

 

@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó1.1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ 

 )ÞbàÇþa@Þë‡u( 

 

 

îÐänÛa@8Ü9a@ægð‰@Z @

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) 24إلى  22من (استناداً إلى المواد  -

في الوثيقة  والث"ثين سابعةالوبعد اط"عه على مشروع جدول أعمال دورته  -

 ،)مؤقت 37/2016/1.1.ت.م(

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

الجارية كما جاء في الوثيقة  والث"ثين السابعةاعتماد جدول أعمال الدورة 

  ) معتمد 37/2016/1.1.ت.م(

 
 
 

@
@
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@ @
òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîi�ÜÛ@òîßý�⁄a@òàÄä¾a 

@ @@ @@ @M@@ìØ�î�ígM@ @
@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
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@áöa‡Ûa@‹Ô¾a–@@Âbi‹Ûa–@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a 

2@â‹«1438@@%ç@O4@@@@@‹iìn×c2016@â 

 

@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó1NNNN2@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ   

)wßbã�Ûa@	ß
Ûa(   

  
  

Ûa@8Ü9a@ægð‰îÐän@Z @

المجلس التنفيذي في  اعتمدهالذي ) 5.3.ق/36/2015.ت.م(تذكيراً بالقرار رقم  -

 بشأن، )24/11/2015-23جمھورية أذربيجان، ، باكو( الث#ثينو لسادسةادورته 

  ،في المملكة المغربية، الرباط في والث#ثين لسابعةاعقد دورته 

الذي اعتمده المجلس بشأن جدول ) 1.1.ق/37/2016.ت.م(لقرار رقم لستناداً وا -

  الجارية، والث#ثين لسابعةاأعمال دورته 

 ،)مؤقت 37/2016/1.2.ت.م(في الوثيقة الزمني  البرنامج مشروع اط#عه على وبعد - 

  وبناًء على ما دار من مناقشات، -

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

جاء في الوثيقة كما  الجارية، والث#ثين لسابعةا لدورتهالزمني  البرنامجاعتماد  -

  ) معتمد ،37/2016/1.2.ت.م(
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@ @
òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîi�ÜÛ@òîßý�⁄a@òàÄä¾a 

@ @@ @@ @M@@ìØ�î�ígM@ @
@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@O@O@O@OæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡Ûa@ @@ @@ @@ @

@áöa‡Ûa@‹Ô¾a–@@Âbi‹Ûa–@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a 

2@â‹«1438@@%ç@O4@@@@@‹iìn×c2016@â 

 

@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó2NNNN1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ@ @

 )@åÇ@âbÈÛa@‹í‡¾a@‹í‹Ômòİ“ãc@¾a@òàÄä@òä�Û2015(@ @@ @@ @@ @
 

@ @
ð‰îÐänÛa@;Ü<a@æg@Z @

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) أ(فقرة ) 20(استناداً إلى المادة  -

 ،)37/2016/2.1.ت.م( ةفي الوثيق 2015لسنة المنظمة  أنشطةالمدير العام عن وبعد دراسته لتقرير  - 

 ھذا الشأن،في  ل,يسيسكووبعد استماعه إلى العرض الذي قدمه المدير العام  -

 وبناًء على ما دار من مناقشات وما عرضه أعضاء المجلس التنفيذي من آراء وم0حظات، -

@
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

 .)37/2016/2.1.ت.م(في الوثيقة  2015لسنة  المنظمة أنشطةتقرير المدير العام عن اعتماد  .1

ا9شادة بالمساعي المتواصلة التي يقوم بھا المدير العام من أجل توسيع مجا5ت التعاون مع  .2

 .المنظمات الدولية وا9قليمية والمؤسسات ا9س0مية والعربية في نطاق تنفيذ البرامج

مع  شكر المدير العام ومعاونيه على جھودھم المتميزة في متابعة تنفيذ البرامج وترشيد ا9نفاق عليھا، .3

 .مراعاة ا5ستجابة <ولويات احتياجات الدول ا<عضاء والجاليات وا<قليات ا9س0مية

 .بالمصادقة عليهته الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام القادم وتوصي .4
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Ša‹Ó@@‡äjÛa@æd“i2.2@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ@ @

IIIIb�yë@âbÈÛa@‹í‡àÜÛ@ïÛb¾a@‹í‹ÔnÛa@ÞbÐÓ⁄a@pbiÕîÓ‡m@ò×‹’@‹í‹Ômë@ @
@òîÛb¾a@òjÓa‹¾a@òä§@‹í‹Ômë@pbib�¨aÛòä�Ü@òîÛb¾a@2015HHHH@ @
@ @@ @

 

ð‰îÐänÛa@:Ü;a@æg@Z @

 : ما يلياستناداً إلى  -

 من الميثاق، ) 19(و) 16(المادتان  �

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) ز ،و ،ھب، (الفقرات ) 20(المادة  �

 من النظام المالي،) 29إلى  24من (واد والم) 20-19( ادتانالم �

وبعد اط/عه على التقرير المالي للمدير العام وحسابات ا+قفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير  - 

  ،)37/2016/2.2.ت.م( الوثيقة في 2015المالية  لسنةللجنة المراقبة المالية 

تدقيق الحسابات ورئيس لجنة المراقبة وممثل شركة  مالعا المدير للعرض الذي قدمهوبعد استماعه  -

 في ھذا الشأن، المالية

 وبناًء على ما دار من مناقشات، -

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z  

للمدير العام وحسابات ا+قفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة  الماليتقرير الاعتماد  .1

 .)37/2016/2.2.ت.م( الوثيقةفي كما جاء  ،2015 المالية لسنةلالمراقبة المالية 
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 فيالعمل  توتطوير آلياا+شادة بجھود المدير العام في تحصيل الموارد المالية وترشيد ا+نفاق  .2

من  المزيدللحصول على  المثمرة جھوده ودعوته إلى ا9ستمرار في مساعيه ومواصلة ،المنظمة

 .مةالمنظ ;نشطةالدعم 

للمنظمة طيلة السنوات الماضية ودعوتھا ظلت تتبرع توجيه الشكر لكل الشخصيات والجھات التي  .3

 .المنظمة إلى ا9ستمرار في دعم

الخصوص، وإيجاد اAليات على وجه  ثيف التواصل مع المؤسسات الوقفيةدعوة المدير العام إلى تك .4

المعمول بھا لدى ھذه المؤسسات، مثل اللجان الفنية المشتركة على غرار تلك المناسبة لذلك، 

 .عداد المشاريع والبرامج ذات الصلة ومتابعة تنفيذھاووحدات التنسيق، +

وتجديد فترة عضوية  ھمايعلى إعداد تقريرلجنة المراقبة المالية  شكرو شركة تدقيق الحسابات شكر .5

 .اللجنة لدورة جديدة

 .اھبالمصادقة علي تهإلى المؤتمر العام القادم وتوصي لتقاريراالموافقة على رفع  .6
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‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó@@@@2.3@@@@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ@ @

 )‹í‡¾a@‹í‹Ôm@@âbÈÛaÛa@pbàçb�ß@åÇõb›Çþa@Þë‡@ @
@òàÄäàÜÛ@ïÛb¾a@ÉšìÛa@ò§bÈßë@òàÄä¾a@òãŒaìß@À@ÛâbÈ@2015( 

   

ð‰îÐänÛa@:Ü;a@æg@Z @

  ،من النظام المالي) 6(المادة استناداً إلى  -

 المدير العام في ھذا الشأن، ا�ستماع للعرض الذي قدمهوبعد  -

 ،وبناًء على ما دار من مناقشات -

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

ير العام عن وضعية مساھمات الدول ا,عضاء في موازنة المنظمة ومعالجة تقرير المداعتماد  .1

 .)37/2016/2.3.ت.م(كما جاء في الوثيقة رقم  2015 عامل الوضع المالي للمنظمة

المدير العام على جھوده في تكثيف ا�تصال بالدول ا,عضاء  توجيه الشكر والتقدير إلى .2

لتحصيل أكبر قدر من المساھمات وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم برامج 

 .المنظمة وأنشطتھا

تأخرات إلى تسديد ھذه دعوة الدول ا,عضاء التي لم تسدد مساھماتھا في المنظمة والتي عليھا م .3

 .تمكيناً للمنظمة للقيام بمھامھابالتزاماتھا و في أسرع وقت، وفاءً  المتأخراتالمساھمات و

دعوة المدير العام إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول ا,عضاء التي عليھا متأخرات،  .4

والنظر في إعفاء على آليات عملية لسدادھا، معھا  وتفويضه با�تفاقلتحصيل تلك المتأخرات 

 .في ھذا الشأن التنفيذي والمجلس مالمؤتمر العابناًء على قرارات  ،الدول غير القادرة منھا

 .الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام القادم وتوصيته بالمصادقة عليه .5
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òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîi�ÜÛ@òîßý�⁄a@òàÄä¾a 

@ @@ @@ @M@@ìØ�î�ígM@ @
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Ü�a@ð‰îÐänÛa@
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Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@O@O@O@OòÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaòÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaòÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaòÈib�Ûa@ñŠë‡Ûa@@@@@@@@æìqýrÛaëæìqýrÛaëæìqýrÛaëæìqýrÛaë@ @@ @@ @@ @

@áöa‡Ûa@‹Ô¾aM@@Âbi‹ÛaM@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a 

2@â‹«1438@@%ç@O4@@@@@‹iìn×c2016@â 

 

Ša‹Ó@@‡äjÛa@æd“i2.4@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ 

@@@@IIIIµi@ŠaìzÜÛ@ìØ�î�í⁄a@õa‹Ð�@@wßbã‹i@paŠb›¨aë@pbÏbÔrÛaH 
 

 

ð‰îÐänÛa@:Ü;a@æg@Z @

  :استنادا إلى  -

  من الميثاق،) ب(الفقرة ) 4(  المادة �

   ،من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) 24(المادة  �

 ،)2.5.ق/26/2005.ت.قرار رقم م(ة والعشرين، سقرار المجلس التنفيذي في دورته الساد �

  ،)2.8.ق/27/2006.ت.قرار رقم م(والعشرين،  ةسابعقرار المجلس التنفيذي في دورته ال �

 ،)4.1.ق/29/2008.ت.قرار رقم م(قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والعشرين،  �

 ،)37/2016/2.4.ت.م(بعد اط(عه على الوثيقة و -

 ،لى العرض الذي قدمه المدير العامستماع إ+وبعد ا -

 ،وبناًء على ما دار من مناقشات -

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

 "الحضاراتالثقافات وسفراء ا5يسيسكو للحوار بين "اسم  تغييرعتماد تقرير المدير العام حول البرنامج وا .1
 ."سفراء ا�يسيسكو للنوايا الحسنة"إلى 

للبوسنة والھرسك، ومعالي الدكتور  ا9سبقجيا، رئيس الوزراء كو +قوممعالي السيد ز+تاعتماد كل من  .2
 اكستانفي جمھورية ب ،للتعاون العلمي والتكنولوجيللجنة الدائمة  ا9سبق المنسق العامالرحمن،  عطاء

قطاع التربية، المكلفة بديرة العامة المساعدة السابقة لليونسكو مالسيدة عايشة باه، المعالي و ،ا5س(مية
دى عبد الرحمن ھ ا9ستاذةوسعادة غينيا، جمھورية السابقة في  ما قبل العالي والتعليم المھنيووزيرة التعليم 
 .سفراء ا5يسيسكو للنوايا الحسنة المملكة العربية السعودية،في عضو مجلس الشورى، ، صالح الحليسي

ودعوتھا إلى تعزيز  ،لھا صفة سفير ا5يسيسكو للنوايا الحسنةقبور الشخصيات المذكورة على كش .3
لية للتعريف با5يسيسكو وأھدافھا التنسيق مع ا5يسيسكو والجھات التربوية والعلمية والثقافية وا+تصا

 . ومساعدتھا على تحقيق رسالتھا الحضارية

 .الواردة في ھذه الوثيقةاعتماد قائمة سفراء ا5يسيسكو للنوايا الحسنة  .4

دعوة المدير العام إلى دعم جھود سفراء ا5يسيسكو للنوايا الحسنة والعمل على توفير الظروف  .5
، واختيار عدد آخر من الشخصيات على أحسن وجه ھمبمھاموالوسائل المناسبة لھم ل(ضط(ع 

 .المتميزة من الدول ا9عضاء والمجتمعات ا5س(مية

  .شكر المدير العام على إعداد ھذه الوثيقة .6
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Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@O@O@O@OæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡Ûa@ @@ @@ @@ @

@áöa‡Ûa@‹Ô¾a–@@Âbi‹Ûa–@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a 

2@â‹«1438@@%ç@O4@@@@@‹iìn×c2016@â 

 

@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó3NNNN1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ@@@@@ @@ @@ @@ @

IIIIa@òİ�ìnß@òİƒÜÛ@ò›í‹ÈÛa@Âìİ©aa@òİ�ìnß@òİƒÜÛ@ò›í‹ÈÛa@Âìİ©aa@òİ�ìnß@òİƒÜÛ@ò›í‹ÈÛa@Âìİ©aa@òİ�ìnß@òİƒÜÛ@ò›í‹ÈÛa@Âìİ©aô‡¾ô‡¾ô‡¾ô‡¾@ @@ @@ @@ @
ÿÛÿÛÿÛÿÛ@@âaìÇ@@âaìÇ@@âaìÇ@@âaìÇ2019@@@@MMMM@@@@@@@@2027@@@@HHHH 

 

@

ð‰îÐänÛa@;Ü<a@ægZ 

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، التي تنص على ) ج(، فقرة )20(على المادة  ءً بنا -
  أن يدرس المجلس مشاريع خطة عمل المنظمة،

  ، )37/2016/3.1ت.م(الوثيقة وبعد اط)عه على  -

  ،راء وتوجھاتآعلى المناقشات التي دارت في المجلس وما تخللھا من وبناًء  -

@ïÜí@bß@Š‹ÔíZ@ @

، مع ا3خذ 2027-2019لخطة متوسطة المدى ل0عوام ل الخطوط العريضةاعتماد  .1
  .بعين ا5عتبار م)حظات أعضاء المجلس التنفيذي

  .الوثيقة هر المدير العام ومعاونيه على إعداد ھذشك .2

 2027-2019إلى إعداد مشروع الخطة متوسطة المدى ل0عوام  دعوة المدير العام .3

وتقديمه إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي 5عتماده ورفعه إلى الدورة القادمة للمؤتمر 
  .العام للمصادقة عليه

 



  4.1 .ق /37/2016ت .قرار رقم م  
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@ @
@ @

@ @
òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîi�ÜÛ@òîßý�⁄a@òàÄä¾a 

@ @@@@ @M@@ìØ�î�ígM@ @
@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@O@O@O@OæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡Ûa@ @@ @@ @@ @

@áöa‡Ûa@‹Ô¾a–@@Âbi‹Ûa–@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a 

2@â‹«1438@@%ç@O4@@@@@‹iìn×c2016@â 

 

@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó4NNNN1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åß:  

)@†bànÇa‡Çb	¾a@âbÈÛa@‹í‡¾a@µîÈm(  

  
 

ð‰îÐänÛa@:Ü;a@æg :  

 من الميثاق،) ك(اً الفقرة لثثا) 12(استناداً إلى المادة  -

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) ك (الفقرة ) 20(وبناًء على مقتضيات المادة  -

المجلس التنفيذي في الذي اعتمده ) 3.2.ق/34/2013.ت.م(رقم قرار الوتذكيراً ب -
 ،والث-ثين لرابعةادورته 

 وبناًء على العرض الذي قدمه المدير العام، -

  وبناًء على ما دار من مناقشات، -

 

ïÜí@bß@Š‹ÔíZ @

وأخيرة لفترة جديدة  اً عاماً مساعداً مدير الدكتورة أمينة بنت عبيد الحجري تعيين اعتماد
  .2017من فاتح يناير  ابتداءً ، ث-ث سنوات مدتھا
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òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîi�ÜÛ@òîßý�⁄a@òàÄä¾a 

@ @@ @@ @M@@ìØ�î�ígM@ @
@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@ð‰îÐänÛa@
Ü�a@O@O@O@OæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òÈib�Ûa@ñŠë‡Ûa@ @@ @@ @@ @

@áöa‡Ûa@‹Ô¾a–@@Âbi‹Ûa–@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a 

2@â‹«1438@@%ç@O4@@@@@‹iìn×c2016@â 

@ @
@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó5NNNN1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ@ @

 )@ñŠë‡Ûa@†bÔÈãa@æbØßÛaäßbr@òëÛabèãbßŒë@�ÜvàÜÛ@µqýr(  

  
  
  

ð‰îÐänÛa@;Ü<a@æg@Z @

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي يحدد ) 9(استناداً إلى مقتضيات المادة  -

 ،وموعده المجلس بموجبھا أثناء كل دورة مكان اجتماع الدورة التالية

 ،)37/2016/5.1.ت.م(وبعد اط.عه على الوثيقة رقم  -

  وبناًء على ما دار من مناقشات، -

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

المقر الدائم في  2017 أكتوبرشھر خ.ل للمجلس التنفيذي  والث.ثين الثامنةعقد الدورة  -

 .للمنظمة بالرباط

  

 

 


