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تجديد انتخاب المدير العام للمنظمة

البند  1.5من جدول أ
العمال
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الوثيقة م.ع 1.5/2015/12

@ @

@ @
@ @òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîiÜÛ@òîßý⁄a@òàÄä¾a
@ @M@ìØîíg@M

ñ‹“Ç@òîãbrÛa@ñŠë‡Ûa@O@âbÈÛa@‹¸û¾a
@ @æbvîiŠˆc@òíŠìè»@–@ì×bi
â@2015@àÏìã@27@@M@26@O@ç@1437@‹Ð–@15@M@@14
@ @Z@ÞbàÇþa@Þë‡u@Êë‹“ß@åß@1N5@‡äjÛa@æd“i@òÔîqë

HâbÈÛa@‹í‡¾a@lbƒnãa@‡í‡¤I

@¸Z@‡îè
تم إدراج ھذا البند في مشروع جدول األعمال بناء على المادة ) (11الفقرة )ط( من الميثاق
والمادة ) (12الفقرة )ط( من النظام الداخلي للمؤتمر العام والمادة ) (24من النظام الداخلي للمؤتمر
العام وكذلك قرار المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثالثين المرفق )قرار رقم م.ت ،(2014/35
الذي طلب فيه من حكومة المملكة العربية السعودية إعادة ترشيح الدكتور عبد العزيز بن عثمان
التويجري لمنصب المدير العام لإليسيسكو ،وأوصى الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام بتجديد انتخابه
مديراً عاما ً لإليسيسكو ،واستناداً إلى رسالة المملكة العربية السعودية الموجھة إلى رئيس المجلس
التنفيذي للمنظمة بتاريخ  1436/1/25ھـ والتي تعلمه من خاللھا بموافقتھا على إعادة ترشيح الدكتور
عبد العزيز بن عثمان التويجري لمنصب المدير العام لإليسيسكو لفترة جديدة ابتدا ًء من فاتح يناير
 ،2016والذي قام بتعميمھا على الدول األعضاء بتاريخ  .2014/12/30وفي ضوء الردود اإليجابية
التي توصل بھا رئيس المجلس التنفيذي من غالبية جھات االختصاص في الدول األعضاء التي رحبت
وأيدت توصية المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثالثين ،وكذا موافقة المملكة العربية السعودية
على طلب المجلس التنفيذي ،مؤكدة تقديرھا لجھوده المتميزة والناجحة للنھوض بعمل المنظمة في
مجاالت اختصاصھا ،ومشيدة باإلنجازات والمكاسب التي حققھا في ميادين عمل المنظمة ،وفي إبراز
وتعزيز مكانتھا وإثبات حضورھا في الساحتين اإلسالمية والدولية ،اتخذ المجلس التنفيذي قراراً في
دورته السادسة والثالثين بتوصية المؤتمر العام بتجديد انتخاب الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري
مديراً عاما ً لإليسيسكو )قرار رقم م.ت /2015/36ق.(5.2.
وھذه الوثيقة معروضة على المؤتمر العام العتماد القرار المناسب بشأنھا.

ﻗرار رﻗم م.ت /2014/35
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 اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (11ﻓﻘرة )ط( ،و)-13ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ( ﻓﻘرة )أ( ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق ،واﻟﻣﺎدة )(20
ﻓﻘرة )ي( ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس،
 وﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﻌﺎﺷرة رﻗم م.ع/2009/10.ق ،5.2.اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺗوﯾﺟري ،ﻣدﯾرا ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو ﻟﻔﺗرﺗﯾن
ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻣدة ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد،
 وﻧظرا ً إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻋرﻓﺗﮫ اﻹﯾﺳﯾﺳﻛو ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ،واﻹﻧﺟﺎزات
اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ ﺗﺣت إدارﺗﮫ اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ واﻟﻣﺧﻠﺻﺔ،
 وﺣرﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ،


 .1دﻋوة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﺷﯾﺢ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺗوﯾﺟري
ﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ـ إﯾﺳﯾﺳﻛوـ ﻟﻔﺗرة ﺛﻼﺛﯾﺔ
ﺟدﯾدة اﺑﺗداء ً ا ﻣن ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر  ،2016وﻓق اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
 .2ﺗوﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺗوﯾﺟري
ﻣدﯾرا ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو ﻟﻔﺗرة ﺛﻼﺛﯾﺔ ﺟدﯾدة ).(2018-2016
 .3ﺷﻛر اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺗوﯾﺟري ،اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو ﻋﻠﻰ ﺟﮭوده
اﻟﻛﺑﯾرة وﻋﻣﻠﮫاﻟدؤوب اﻟذي ﺣﻘق ﺗطورا ً ﻣﺗواﺻﻼ ً ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ،
وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái

قرار رقم م.ت /2015/36ق5.2.

òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîiÜÛ@òîßý⁄a@òàÄä¾a
@ @M@ìØîíg@M

æìqýrÛaë@ò†bÛa@ñŠë‡Ûa@O@ð‰îÐänÛa@Üa
@ @æbvîiŠˆc@òíŠìè»@@@ì×bi
â@2015@àÏìã@24@-23@O@ç@1437@‹Ð–@12M@11
@ @
Z@ÞbàÇþa@Þë‡u@åß@5.2@‡äjÛa@æd“i@Ša‹Ó

HâbÈÛa@‹í‡¾a@lbƒnãa@‡í‡¤I
@ @
@ @@Z ð‰îÐänÛa@Üa@æg
 تقديراً للجھود الكبيرة التي قام بھا وال يزال ،المدير العام الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،وبعد استعراض اإلنجازات المتميّزة التي حقّقتھا المنظمة بفضل من ﱠ
ﷲ تعالى ،ثم بما بذله المدير
مساع مستمرة في دأب وتفان ،سواء على مستوى التنفيذ
العام من جھود متواصلة وما قام به من
ٍ
الجيّد للبرامج واألنشطة ،والتسيير المحكم لإلدارة العامة ،والتجديد والتطوير في خطط العمل
المتعاقبة التي أشرف على وضعھا وعلى تنفيذھا ،أو على مستوى إنشاء شبكة واسعة من عالقات
التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية واإلقليمية ،وتعزيز العمل اإلسالمي المشترك في مختلف
مجاالت التربية والعلوم والثقافة واالتصال وتأكيد حضور المنظمة في المؤتمرات والمحافل الدولية،
مما جعله محل تقدير قادة الدول األعضاء ورؤساء المؤسسات الدولية واإلقليمية الذين قاموا بتكريمه
ومنحه أعلى األوسمة اعترافاً منھم بدوره المتميز في النھوض بالمنظمة واالرتقاء بھا إلى مصاف
المؤسسات الدولية الكبرى ،الفاعلة في مختلف مجاالت البناء الحضاري.
 واستناداً إلى المادة ) (20الفقرة )ي( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، واستناداً إلى قرار المجلس التنفيذي لإليسيسكو في دورته الخامسة والثالثين )قرار م.ت ،(2014/35وقراره في دورته السادسة والثالثين )قرار م.ت ،(2015/36

@ @@ZïÜí@bß@Š‹Ôí
 .1توصية المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة بتجديد انتخاب الدكتور عبد العزيز بن عثمان
التويجري مديراً عاما ً للمنظمة ،لفترة جديدة ابتدا ًء من فاتح يناير .2016
 .2تجديد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على
االستجابة الكريمة لطلب المجلس التنفيذي تجديد ترشيح الدكتور عبد العزيز بن عثمان
التويجري لمنصب المدير العام لإليسيسكو.
 .3شكر الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري على جھوده الكبيرة والمتميزة في إدارة اإليسيسكو.
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ﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟذي اﺗﺧذه اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن )رﻗم م.ت ،(2014/35
اﻟذي طﻠب ﻓﯾﮫ ﻣن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻛرم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﺷﯾﺢ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن
اﻟﺗوﯾﺟري ﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو ،وأوﺻﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷرﺑﺗﺟدﯾد اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻣدﯾرا ً ﻋﺎﻣﺎ ً
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،وﻧظرا ً إﻟﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺧﺎدم اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن ﻟﮭذا اﻟطﻠب،
ﻗﺎﻣت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺧﺎطﺑﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 1436/1/25ھـ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﮫ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻣواﻓﻘﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺷﯾﺢ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن
اﻟﺗوﯾﺟري ﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو ﻟﻔﺗرة ﺟدﯾدة اﺑﺗداء ً ﻣن ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر  ،2016واﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2014/12/30ﺣﯾث أﻛ ّد ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدول دﻋﻣﮭم ﻟﮭذا اﻟﺗرﺷﯾﺢ وأﺷﺎدوا
ﺑﺟﮭود اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻧوھوا ﺑﻣﺑﺎدراﺗﮫ اﻟﺧﻼﻗﺔ وﻣﺳﺎﻋﯾﮫ اﻟﺑﻧﺎءة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل
ﺗﻘوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﯾﺳﯾﺳﻛو ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء.
واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ) (24ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ،ﻗﺎم اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺈرﺳﺎل ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺟدﯾد اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟوزراء رؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ وﺟﮭﺎت
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ،ﺣﯾث أﻛد أﻏﻠﺑﯾﺗﮭم ﺗﺟدﯾد اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻌﺎم وأوﺻوا اﻟﻣؤﺗﻣر
اﻟﻌﺎم ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻣدﯾرا ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
وﻗد درس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ھذا اﻟﺑﻧد ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣؤﺗﻣر
اﻟﻌﺎم ،ودﻋﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة إﻟﻰ ﺗﺟدﯾد اﻧﺗﺧﺎب اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن
اﻟﺗوﯾﺟري ﻣدﯾرا ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﻟﻺﯾﺳﯾﺳﻛو.
وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻧص اﻟﻘرار اﻟذي اﺗﺧذه اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن.
واﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻟﻣوﻗر ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﮭﺎ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.

