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واألربـعون الحادية  الدورة   / التنفـيـذي  المـجـلس 
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)إيسيسكو(

المغربيــــــة المملكة  الرباط،  اإليسيسكـــــو،   مقــــــر 
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الــــقــــــرارات



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 1.1 من جدول الأعمال :

)جدول األعمال(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل المواد )من 20 إىل 22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

ي الوثيقة 1.1،
ف �ف وع جدول أعمال دورته الحادية والأربع�ي - وبعد اطالعه عل م�ش

يقرر ما يلي : 

ي الوثيقة 1.1 )معتمد(.
ف الجارية كما جاء �ف وع جدول أعمال الدورة الحادية والأربع�ي - اعتماد م�ش

ق. 1.1



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 1.2 من جدول الأعمال :

)البرنامج الزمني(

إن المجلس التنفيذي :

مارات  ، دولة الإ ي ف )أبو ظ�ب ي دورته الأربع�ي
اً بالقرار رقم )ق. 5.3( الذي اعتمده المجلس التنفيذي �ف - تذك�ي

يسيسكو بالرباط، ي مقر الإ
ف �ف العربية المتحدة، 29-30 يناير 2020(، بشأن عقد دورته الحادية والأربع�ي

ف الجارية،  - واستناداً إىل القرار رقم )ق. 1.1( الذي اعتمده المجلس بشأن جدول أعمال دورته الحادية والأربع�ي

ي الوثيقة 1.2،
ي �ف

نامج الزم�ف وع ال�ب - وبعد اطالعه عل م�ش

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ي الوثيقة 1.2 )معتمد(.
ف الجارية، كما جاء �ف ي لدورته الحادية والأربع�ي

نامج الزم�ف وع ال�ب - اعتماد م�ش

ق. 1.2



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 2.1 من جدول الأعمال :

)تقرير عن أنشطة اإليسيسكو لسنتي 2019 و2020(

إن المجلس التنفيذي : 

- استناداً إىل المادة )19( فقرة )أ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

ي الوثيقة 2.1،
ي 2019 و2020 �ف

يسيسكو لسن�ت - وبعد دراسته أنشطة الإ

ي هذا الشأن،
يسيسكو �ف - وبعد استماعه إىل العرض الذي قدمه المدير العام لالإ

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ف العتبار مالحظات  ي الوثيقة 2.1، مع الأخذ بع�ي
ي 2019 و2020 �ف

يسيسكو لسن�ت 1. اعتماد تقرير أنشطة الإ
المجلس. أعضاء 

ة شملت مختلف مجالت عمل المنظمة ومحاور  ف شادة بمحتوى التقرير وبما تضمنه من أنشطة متم�ي 2. الإ
عملها. خطة 

المانحة  والجهات  قليمية  والإ الدولية  المنظمات  مع  وتعزيزها  التعاون  مجالت  توسيع  إىل  الدعوة   .3
امج. ال�ب تنفيذ  إطار  ي 

�ف والعربية  سالمية  الإ والمؤسسات 

ق. 2.1



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 2.2 من جدول الأعمال :

)التقرير المالي لإليسيسكو وحسابات اإلقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات
وتقرير لجنة المراقبة المالية لعام 2019(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل : 

ن )16( و)19( من الميثاق،  • المادت�ي

• المادة )19( الفقرات )ب، د، و، ز( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

، ن )19-20( والمواد )من 24 إىل 29( من النظام الماىلي • المادت�ي

كة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة  قفال وتقرير �ش يسيسكو وحسابات الإ - وبعد اطالعه عل التقرير الماىلي لالإ
ي الوثيقة 2.2، 

المراقبة المالية للسنة المالية 2019 �ف

كة تدقيق الحسابات  يسيسكو وممثل �ش دارة العامة لالإ ْ الإ ي َ
ي قدمها كل من ممّثل�ت

- وبعد استماعه للعروض ال�ت
ي هذا الشأن،

ورئيس لجنة المراقبة المالية �ف

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

كة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة  قفال وتقرير �ش يسيسكو وحسابات الإ 1. اعتماد التقرير الماىلي لالإ
ف العتبار مالحظات أعضاء المجلس. ي الوثيقة 2.2، مع الأخذ بع�ي

المالية للسنة المالية 2019، كما جاء �ف

ي المنظمة، ودعوتها إىل 
ي تحصيل الموارد المالية وتطوير آليات العمل �ف

دارة العامة �ف شادة بجهود الإ 2. الإ
مواصلة جهودها المثمرة للحصول عل المزيد من الدعم لأنشطة المنظمة.

عة والمؤسسات المانحة، ودعوتها إىل الستمرار  دارة العامة إىل تكثيف التواصل مع الجهات المت�ب 3.   دعوة الإ
امج لفائدة الدول الأعضاء. ي دعم المنظمة، لتمكينها  من إنجاز المشاريع وال�ب

�ف

المراجعة  وإجراء  المنظمة  حسابات  لفحص  دوىلي  استشارات  بمكتب  الستعانة  إىل  العامة  دارة  الإ 4.   دعوة 
للمجلس. القادمة  الدورة  إىل  الشأن  ي هذا 

�ف تقرير  وتقديم  إنشائها،  منذ  لها  المالية 

ق. 2.2



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 2.3 من جدول الأعمال :

)تقرير اإليسيسكو عن مساهمات الدول األعضاء في موازنة اإليسيسكو
والوضع المالي للمنظمة للسنة المالية 2019(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل : 

• المادة )19( الفقرة )ب( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

، • المادة )6( من النظام الماىلي

ي موازنة المنظمة والوضع الماىلي للمنظمة لعام 2019 
-  وبعد اطالعه عل تقرير مساهمات الدول الأعضاء �ف

ي الوثيقة 2.3، 
�ف

ي هذا الشأن،
يسيسكو �ف - وبعد استماعه للعرض الذي قدمه المدير العام لالإ

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ي 
ي موازنة المنظمة والوضع الماىلي للمنظمة لعام 2019 كما جاء �ف

1. اعتماد تقرير مساهمات الدول الأعضاء �ف
ف العتبار مالحظات أعضاء المجلس. الوثيقة 2.3، مع الأخذ بع�ي

ودعوة  المنظمة،  موازنة  ي 
�ف ومتأخراتها  مساهماتها   2019 عام  ي سددت خالل 

ال�ت الأعضاء  الدول  2.   شكر 
ي عليها متأخرات إىل تسديد هذه المساهمات 

ي المنظمة وال�ت
ي لم تسدد مساهماتها �ف

الدول الأعضاء ال�ت
القيام بمهامها. للمنظمة من  اماتها وتمكيناً  ف بال�ت ي أ�ع وقت، وفاًء 

والمتأخرات �ف

الوطنية  اللجان  ي عليها متأخرات، عن طريق 
ال�ت الأعضاء  بالدول  العام إىل تكثيف التصال  المدير  3.  دعوة 

وأعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، لتحصيل تلك المتأخرات، والتفاق عل آليات عملية لتسديدها.

 ق. 2.3



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 3.1 من جدول الأعمال :

)رؤية منظمة اإليسيسكو(

إن المجلس التنفيذي : 

- استناداً إىل المادة )22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

الرؤية  التنفيذي )قرار 3.1( الذي دعا الدول الأعضاء إىل دعم  ف للمجلس  - وبناًء عل قرار الدورة الأربع�ي
يسيسكو، لالإ الجديدة  اتيجية  الس�ت

ي الوثيقة 3.1، 
يسيسكو �ف وع رؤية منظمة الإ - وبعد اطالعه عل م�ش

ي هذا الشأن،
دارة العامة �ف - وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل الإ

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ف العتبار مالحظات أعضاء  ي الوثيقة 3.1، مع الأخذ بع�ي
يسيسكو، كما جاء �ف وع رؤية منظمة الإ 1. اعتماد م�ش

المجلس.

اف  ي است�ش
ف به من التجديد والشمولية �ف يسيسكو، وبما تتم�ي ف وتوجهات رؤية منظمة الإ شادة بمضام�ي 2. الإ

التنمية  لأهداف  تحقيقاً  والتصالية،  والجتماعية  والثقافية  والتكنولوجية  والعلمية  بوية  ال�ت القضايا 
المستدامة.

يسيسكو، بما يساعدها عل تبّنـي سياسات سليمة لمواجهة  3.  دعوة الدول الأعضاء إىل دعم رؤية منظمة الإ
ات الدولية ووضع التوجهات المستقبلية المالئمة. ي تفرضها المتغ�ي

التحديات ال�ت

ق. 3.1



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 3.2 من جدول الأعمال :

)تقديم عروض عن المشاريع القطاعية لإليسيسكو لعام 2021(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل المادة )19( فقرة )أ(، والمادة )22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

دارة العامة إىل إعداد مشاريع  ف للمجلس التنفيذي )قرار 3.2( الذي دعا الإ - وبناًء عل قرار الدورة الأربع�ي
ف الخطة  يسيسكو لالأعوام المقبلة عل ضوء الرؤية الجديدة للمنظمة، وعل ضوء مضام�ي وخطط عمل الإ

اتيجية الجديدة متوسطة المدى لالأعوام 2030-2020، الس�ت

ي هذا الشأن،
ي قدمها ممثلو كل قطاع �ف

- وبعد استماعه للعروض ال�ت

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ف العتبار مالحظات أعضاء المجلس. يسيسكو لعام2021، مع الأخذ بع�ي - اعتماد المشاريع القطاعية لالإ

ق. 3.2



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 3.3 من جدول الأعمال :

)نظام كراسي اإليسيسكو(

إن المجلس التنفيذي :

- بناءً   عل   مقتضيات   المادة )22(     من   النظام   الداخلي   للمجلس   التنفيذي،

ي   الوثيقة  )3.3 ( ،
يسيسكو كما جاء �ف وع نظام كراسي الإ  - وبعد   اطالعه   عل م�ش

ي   هذا   الشأن،  
دارة العامة  �ف  -   وبعد   استماعه   إىل   العرض   الذي   قدمه  ممثل الإ

-  وبناءً   عل   مناقشات   المجلس   ومالحظاته،

يقرر ما يلي : 

ف العتبار مالحظات أعضاء المجلس .   يسيسكو،  مع الأخذ بع�ي وع نظام كراسي الإ 1. اعتماد م�ش

يسيسكو لدعم جهود مؤسسات التعليم العاىلي والبحث  2  . دعوة الدول الأعضاء إىل تبّنـي برنامج كراسي الإ
. ي عل الصعيد الدوىلي

نتاج المعر�ف العلمي من أجل تطوير برامجها البحثية ومواكبة حركة الإ

ق. 3.3



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 3.4 من جدول الأعمال :

)نظام برنامج المهنيين الشباب(

إن المجلس التنفيذي : 

- استناداً إىل المادة )22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

ف الشباب،  وع نظام برنامج المهني�ي - وبعد اطالعه عل الوثيقة 3.4 الخاصة بم�ش

ي هذا الشأن،
دارة العامة �ف - وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل الإ

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

العتبار  ف  بع�ي الأخذ  مع   ،3.4 الوثيقة  ي 
�ف جاء  كما  الشباب،  ف  المهني�ي برنامج  نظام  وع  م�ش اعتماد   .1

المجلس. أعضاء  مالحظات 

الشابة  الكفاءات  ف  لتمك�ي الشباب  ف  المهني�ي برنامج  نظام  وع  اعتماد م�ش إىل  الأعضاء  الدول  2. دعوة 
وإداراتها،  ومراكزها  قطاعاتها  ي مختلف 

�ف يسيسكو  الإ ة  الستفادة من خ�ب من  سالمي  الإ العالم  ي 
�ف

الشغل. إىل سوق  ولوجهم  بتيس�ي  كفيلة  إضافية  مهارات  اكتساب  من  وتمكينهم 

ق. 3.4



المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
16-17 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

قرار بشأن البند 4.1 من جدول الأعمال :

)ميثاق اللجان الوطنية للدول األعضاء في اإليسيسكو(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل المادة )14( فقرة )أ( من الميثاق، والمادة )22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

ي الوثيقة 4.1، 
يسيسكو �ف ي الإ

وع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء �ف - وبعد اطالعه عل م�ش

ي هذا الشأن،
دارة العامة �ف - وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل الإ

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ف  ي الوثيقة 4.1، مع الأخذ بع�ي
يسيسكو كما جاء �ف ي الإ

وع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء �ف 1. اعتماد م�ش
العتبار مالحظات أعضاء المجلس.

يسيسكو، لتوطيد  ي الإ
وع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء �ف ي إعداد م�ش

دارة العامة �ف شادة بجهود الإ 2.  الإ
ي الستعانة بها 

ي الدول الأعضاء، وكذا تعزيز أدوارها �ف
ف المنظمة والوزارات والهياكل �ف صالت التعاون ب�ي

ي مجالت اختصاص المنظمة.
لتحديد متطلبات الدول الأعضاء والرتقاء بها �ف
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قرار بشأن البند 4.2 من جدول الأعمال :

)تقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لإليسيسكو
والمقترحات التطويرية ذات الصلة(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل المادة )22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

الهيكل  وضع  إىل  العامة  دارة  الإ دعا  الذي   )4.2 )ق.  التنفيذي  للمجلس  ف  الأربع�ي الدورة  قرار  عل  وبناًء   -
ي 

يسيسكو، ويساهم �ف التنظيمي الجديد موضع التنفيذ بصفة تدريجية، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لالإ
التنفيذي بشأن  آليات عملها والرتقاء بمستوى أدائها، وتقديم تقرير إىل الدورة الحالية للمجلس  تطوير 

الصلة، التطويرية ذات  حات  والمق�ت الهيكل  تطبيق  نتائج 

حات التطويرية ذات  يسيسكو، والمق�ت - وبعد اطالعه عل التقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لالإ
ي الوثيقة 4.2، 

الصلة �ف

ي هذا الشأن،
دارة العامة �ف ي قدمها ممّثلو الإ

- وبعد استماعه للعروض ال�ت

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

حات التطويرية ذات الصلة، كما  يسيسكو، والمق�ت 1. اعتماد التقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لالإ
ف العتبار مالحظات أعضاء المجلس. ي الوثيقة 4.2، مع الأخذ بع�ي

جاء �ف

مواكبًة  بالمنظمة،  الخاص  التنظيمي  الهيكل  بناء  عادة  لإ التقرير  هذا  إعداد  عل  العامة  دارة  الإ شكر   .2
المنظمات  ي صدارة 

�ف لتكون  المنظمة  بأداء  ترتقي  أن  ي من شأنها 
ال�ت الدولية،  والمستجدات  ات  للمتغ�ي

المتخصصة. الدولية 
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)إيسيسكو(
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قرار بشأن البند 4.3 من جدول الأعمال :

)تقديم عرض حول أتمتة ورقمنة نظام عمل اإليسيسكو وتحديث آلياته(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل المادة )22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

يسيسكو وتحديث  ي شأن أتمتة ورقمنة نظام عمل الإ
كة كاريزما �ف - وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممثل �ش

آلياته،

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ف  ي العرض المقدم، مع الأخذ بع�ي
يسيسكو وتحديث آلياته، كما جاء �ف 1. اعتماد أتمتة ورقمنة نظام عمل الإ

المجلس. أعضاء  العتبار مالحظات 

ي مصاف المنظمات الدولية 
دارة العامة إىل متابعة تحديث آليات نظام عمل المنظمة لجعلها �ف 2. دعوة الإ

ولتمكينها من أداء واجبها عل الوجه الأكمل.
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)إيسيسكو(
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قرار بشأن البند 4.4 من جدول الأعمال :

)تقرير عن أداء ومردودية المكاتب اإلقليمية والمندوبيات
والمراكز الخارجية لإليسيسكو، وتقديم مقترحات بشأن تطوير آليات عملها(

إن المجلس التنفيذي :

- استناداً إىل المادة )22( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

ف للمجلس التنفيذي )ق. 4.2( الذي كّلف المدير العام بتشكيل لجنة تضم  - وبناًء عل قرار الدورة الأربع�ي
قليمية  دارة العامة والمجلس التنفيذي لدراسة وتقييم وتشخيص أداء ومردودية المكاتب الإ ف عن الإ ممثل�ي
حات إىل الدورة الحالية للمجلس بشأن تطوير  يسيسكو، وتقديم مق�ت والمندوبيات والمراكز الخارجية لالإ

ف الدول الأعضاء، ي ب�ي
ام التوزيع الجغرا�ف ي إطار اح�ت

آليات عملها، �ف

ي الوثيقة 4.4، 
- وبعد اطالعه عل التقرير �ف

ي هذا الشأن،
دارة العامة �ف - وبعد استماعه للعرض الذي قدمه ممّثل الإ

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

يسيسكو، وتقديم  قليمية والمندوبيات والمراكز الخارجية لالإ 1.  اعتماد التقرير عن أداء ومردودية المكاتب الإ
ف العتبار مالحظات أعضاء  الوثيقة 4.4، مع الأخذ بع�ي ي 

آليات عملها، كما جاء �ف حات بشأن تطوير  مق�ت
المجلس.

ي تحقيق أهداف الرؤية الجديدة 
دارة العامة عل إعداد التقرير لضمان مساهمة هذه الأجهزة �ف 2.  شكر الإ

مقراتها  بلدان  داخل  المنظمة  موقع  وإبراز  وبرامجها  المنظمة  مشاريع  تنفيذ  ي 
�ف والمشاركة  يسيسكو  لالإ
تغطيها. ي 

ال�ت والمناطق 
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قرار بشأن البند 5.2 من جدول الأعمال :

)مكان انعقاد الدورة الثانية واألربعين للمجلس وزمانها(

إن المجلس التنفيذي : 

ي يحدد المجلس بموجبها أثناء كل 
- استناداً إىل مقتضيات المادة )8( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ال�ت

دورة مكان اجتماع الدورة التالية وموعده،

ف للمجلس، - وبناء عل موافقة جمهورية مرص العربية عل استضافة الدورة الثانية والأربع�ي

- وبناًء عل ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي : 

ي القاهرة بجمهورية 
ف للمجلس التنفيذي خالل شهر ديسم�ب من عام 2021، �ف - عقد الدورة الثانية والأربع�ي

مرص العربية.
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