
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

إيــــــســــــيــــــســــــــكــــــو

12 محرم 1439هـ/ 3 أكتوبر 2017م

مقر اإليسيسكو، - الرباط، المملكة المغربية

الـدورة الـثامنة والـثـالثـون

القرارات



  1.1.ق /38/2017ت .قرار رقم م          
 

   
  
  
  
  

@ @
 

 
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@O@ñŠë‡Ûa@ñŠë‡Ûa@ñŠë‡Ûa@ñŠë‡ÛaòäßbrÛaòäßbrÛaòäßbrÛaòäßbrÛa@@@@@@@@æìqýrÛaëæìqýrÛaëæìqýrÛaëæìqýrÛaë@ @@ @@ @@ @

òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a@ @Âbi‹Ûa@ @ìØ�î�í⁄a@‹Ôß 

12@@@@@â‹«1439@@ ç@O3@@@@@‹iìn×c2017@â 

 
@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó1.1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ 

 )ÞbàÇþa@Þë‡u( 

 

 

Ûa@5Ü6a@ægð‰îÐän@Z @

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

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

 ،)مؤقت 38/2017/1.1.ت.م(
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الجارية كما جاء في الوثيقة  والث"ثين الثامنةاعتماد جدول أعمال الدورة 

  ) معتمد 38/2017/1.1.ت.م(
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)wßbã�Ûa@	ß
Ûa(   

  
  

6Ü7a@æg@ð‰îÐänÛa@Z @

المجلس التنفيذي في  اعتمدهالذي ) 5.1.ق/37/2016.ت.م(تذكيراً بالقرار رقم  -

 والث$ثين الثامنةعقد دورته  بشأن، )2016الرباط، أكتوبر ( الث$ثينو السابعةدورته 

  ،في المملكة المغربية، الرباط في

الذي اعتمده المجلس بشأن جدول ) 1.1.ق/38/2017.ت.م(لقرار رقم لستناداً وا -

  الجارية، والث$ثين الثامنةأعمال دورته 

 ،)مؤقت 38/2017/1.2.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 الثامنة لدورتهالزمني  البرنامجاعتماد  - 

  ) معتمد ،38/2017/1.2.ت.م(
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 )@åÇ@âbÈÛa@‹í‡¾a@‹í‹Ômòİ“ãc@@òàÄä¾a@òä�Û2016(@ @@ @@ @@ @
 
@ @

ð‰îÐänÛa@9Ü:a@æg@Z @

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

 ،)38/2017/2.1.ت.م( ةفي الوثيق 2016لسنة المنظمة  أنشطةالمدير العام عن وبعد دراسته لتقرير  - 

 أن،وبعد استماعه إلى العرض الذي قدمه المدير العام في ھذا الش -

 ،هوبناًء على مناقشات المجلس وم.حظات -

@
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

 .)38/2017/2.1.ت.م(في الوثيقة  2016لسنة  المنظمة أنشطةتقرير المدير العام عن اعتماد  .1

بالمساعي المتواصلة التي يقوم بھا المدير العام من أجل توسيع مجا1ت التعاون مع  التنويه .2

 .المنظمات الدولية وا7قليمية والمؤسسات ا7س.مية والعربية في نطاق تنفيذ البرامج

ضمنه من أنشطة متميزة شملت مختلف مجا1ت عمل المنظمة ا7شادة بمحتوى التقرير وبما ت .3

 .ومحاور خطة عملھا

شكر المدير العام ومعاونيه على جھودھم المتميزة في متابعة تنفيذ البرامج وترشيد ا7نفاق عليھا، مع  .4

 .ا7س.مية والمجتمعاتمراعاة ا1ستجابة <ولويات احتياجات الدول ا<عضاء والجاليات 

 .بالمصادقة عليهته الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام القادم وتوصي .5
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@ @@ @

 
ð‰îÐänÛa@8Ü9a@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 (والمواد ) 20-19( ادتانالم �

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

  ،)38/2017/2.2.ت.م( الوثيقة في 2016المالية  لسنةلوتقرير لجنة المراقبة المالية 

ركة تدقيق الحسابات ورئيس لجنة وممثل ش مالعا المدير للعرض الذي قدمهوبعد استماعه  -

 في ھذا الشأن، المراقبة المالية

 وبناًء على ما دار من مناقشات، -

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z  

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

 .)38/2017/2.2.ت.م( الوثيقةفي كما جاء  ،2016 المالية لسنةللجنة المراقبة المالية 
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العمل  توتطوير آلياا+شادة بجھود المدير العام في تحصيل الموارد المالية وترشيد ا+نفاق  .2

للحصول على  المثمرة جھوده ودعوته إلى ا9ستمرار في مساعيه ومواصلة ،المنظمة في

 .مةالمنظ ;نشطةمن الدعم  المزيد

لت تتبرع للمنظمة طيلة السنوات الماضية ظتوجيه الشكر لكل الشخصيات والجھات التي  .3

 .المنظمة ودعوتھا إلى ا9ستمرار في دعم

الوقفية لحثھا و الخيريةالمالية والھيئات ثيف التواصل مع المؤسسات دعوة المدير العام إلى تك .4

خاصة الموجھة لفائدة المجتمعات ا+س/مية في بو ،على دعم تنفيذ مشاريع المنظمة وبرامجھا

 .ا;عضاء رغي الدول

 .ھايعلى إعداد تقريرلجنة المراقبة المالية  شكر .5

 .اھبالمصادقة علي تهإلى المؤتمر العام القادم وتوصي لتقاريراالموافقة على رفع  .6
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 )‹í‡¾a@‹í‹Ôm@@âbÈÛapbàçb�ß@åÇ@õb›Çþa@Þë‡Ûa@ @
@òàÄäàÜÛ@ïÛb¾a@ÉšìÛa@ò§bÈßë@òàÄä¾a@òãŒaìß@À@ÛâbÈ@2016( 

   
@ @

ð‰îÐänÛa@8Ü9a@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 @

المدير العام عن وضعية مساھمات الدول ا,عضاء في موازنة المنظمة ومعالجة تقرير اعتماد  .1
 .)38/2017/2.3.ت.م(كما جاء في الوثيقة رقم  2016 عامل الوضع المالي للمنظمة

توجيه الشكر والتقدير إلى المدير العام على جھوده في تكثيف ا�تصال بالدول ا,عضاء لتحصيل  .2
 .يز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم برامج المنظمة وأنشطتھاأكبر قدر من المساھمات وتعز

تأخرات إلى تسديد ھذه دعوة الدول ا,عضاء التي لم تسدد مساھماتھا في المنظمة والتي عليھا م .3
 .تمكيناً للمنظمة للقيام بمھامھابالتزاماتھا و المتأخرات في أسرع وقت، وفاءً المساھمات 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

رحيب بالمفاھمات التي أجراھا المدير العام مع عدد من الدول ا,عضاء بشأن تسوية متأخراتھا الت .5
 .ي الجمھورية اBسCمية اBيرانية وجمھورية مالي وجمھورية السودانھو ،في موازنة المنظمة

 .الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام القادم وتوصيته بالمصادقة عليه .6
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@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó3NNNN1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ@@@@@ @@ @@ @@ @

@Êë‹“ßòîvîma�üa@òİ©a@òİìnß@aô‡¾@ @

IIII2019@@@@@M@M@M@M@@@@2027@@@@HHHH 

@

ð‰îÐänÛa@9Ü:a@ægZ 

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

 ، )38/2017/3.1ت.م(الوثيقة وبعد اط*عه على  -

  ،في ھذا الشأن عامالعرض الذي قدمه المدير ال بعد استماعه إلى و -

  ،وم*حظاتهوبناًء على مناقشات المجلس  -

@ïÜí@bß@Š‹ÔíZ@ @

، مع ا9خذ 2027- 2019متوسطة المدى ل7عوام  مشروع الخطة ا5ستراتيجيةاعتماد  .1
 .م*حظات أعضاء المجلس التنفيذيب

ا>شادة بمضامين وتوجھات الخطة ا5ستراتيجية متوسطة المدى، وبما تتميز به من  .2
التجديد والشمولية والواقعية، في استشراف القضايا التربوية والعلمية والتكنولوجية 
والثقافية وا5جتماعية وا5تصالية ذات ا9ولوية، وإبراز التحديات التي يتوجب مواجھتھا 

جھة، وتحقيق أھداف التنمية المستدامة في إطار العمل ا>س*مي لتعزيز المكتسبات من 
  .والدولي المشترك من جھة أخرى

 .الخطة ا5ستراتيجية هر المدير العام ومعاونيه على إعداد ھذشك .3

إلى الدورة القادمة للمؤتمر ا5ستراتيجية رفع مشروع الخطة دعوة المدير العام إلى  .4
   .وتوصيته بالمصادقة عليهالعام 
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@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó3.2@ÞbàÇþa@Þë‡u@åß:  

ÝàÈÛa@òİ©@ò›í‹ÈÛa@Âìİ©a@Êë‹“ß@@òîqýrÛa@ @

)2019-2021(  
  

 

ð‰îÐänÛa@7Ü8a@æg@Z   

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،)  ج(الفقرة ) 20(بناًء على مقتضيات المادة  -

 ،)3.2، 38/2017ت .م(وبعد اط%عه على الوثيقة  -

 ،في ھذا الشأن العرض الذي قدمه المدير العام وبعد استماعه إلى -

  ،وم%حظاتهالمجلس  وبناًء على مناقشات -

 

ïÜí@bß@Š‹ÔíZ @

مع ا4خذ ) 2021-2019(الخطوط العريضة لخطة العمل الث%ثية ل2عوام مشروع  اعتماد .1

 .م%حظات أعضاء المجلس التنفيذيب

 .شكر المدير العام ومعاونيه على إعداد ھذه الوثيقة .2

انط%قا  ،)2021-2019(دعوة المدير العام إلى إعداد مشروع خطة العمل الث%ثية ل2عوام  .3

وتقديمه إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي 9عتماده ورفعه  من الخطوط العريضة المعتمدة،

 .إلى الدورة القادمة للمؤتمر العام للمصادقة عليه
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òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a@ @Âbi‹Ûa@ @ìØ�î�í⁄a@‹Ôß 
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@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó4NNNN1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åßZ@ @

 )@ìØ�î�í⁄a@	×‹ß@õb“ãg@Êë‹“ßÛõb›ÐÛa@âìÜÈ@ @

@‡Èi@åÇ@ŠbÈ“n üaë(@ @@ @@ @@ @
 
@ @

ð‰îÐänÛa@9Ü:a@æg@Z @

 من الميثاق،) ج(فقرة ) 20(استناداً إلى المادة  -

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ) ز(، فقرة )20(بناًء على المادة و -

  الشأن،العرض الذي قدمه المدير العام في ھذا بعد استماعه إلى و -

  وبناًء على ما دار من مناقشات، -

@

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z @

وتأجيل النظر فيه  ،وا3ستشعار عن بعدعلوم الفضاء لمركز ا1يسيسكو  بمشروع ا.خذ علماً  -

 .إلى دورات قادمة

 

 



5.1.ق /38/2017ت .قرار رقم م  
 

   
  
  
  
  

  
  

  
  

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@@òäßbrÛa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òäßbrÛa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òäßbrÛa@ñŠë‡ÛaæìqýrÛaë@@òäßbrÛa@ñŠë‡Ûa@ @@ @@ @@ @

òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a@ @Âbi‹Ûa@ @ìØ�î�í⁄a@‹Ôß 
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@ @

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

 )@ñŠë‡Ûa@†bÔÈãa@æbØßòÈ�bnÛa@ëbèãbßŒë@�ÜvàÜÛ@µqýrÛa(  

  
  
  

ð‰îÐänÛa@9Ü: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

 ،)38/2017/5.1.ت.م(وبعد اط.عه على الوثيقة رقم  -

  وبناًء على ما دار من مناقشات، -

 
ïÜí@bß@Š‹Ôí@@Z @

مقر في  2018 أكتوبرشھر خ.ل للمجلس التنفيذي  والث.ثين التاسعةعقد الدورة  -

وإذا طلبت إحدى الدول ا4عضاء استضافة الدورة القادمة للمؤتمر  .لمنظمة بالرباطا

 .العامتعقد في بلد عقد المؤتمر ھذه العام، فإن دورة المجلس التنفيذي 

  

 

 

 


