
 

 

 

 املوضوع

 
 رئيس اجمللس التنفيذي عن أعمال اجمللستقرير 

 فيما بني انعقاد املؤمتر العام

 العشرينووالرابعة الثالثة والعشرين   يف دورتيه العاديتني

 

 (4: )الوثيقة رقم

 

  املرجع 
 

   (5 - ب( ، و )ب - 1الخامسة من الدستور، الفقرتان )ب/المادة. 

 

 امللخص
 

 

 

( مذذن الدسذذتور،  قذذو   5/ب( و )ب/1تنفيذذ ا لامذذادة الخامسذذة  قذذرة ب ) ♦

المجاس بعماه تحت إشراف المؤتمر العا  و كون مسؤوال عن متابعذة 

تنفيذذ  النرمذذامم المعتمذذد، و قذذد  رلذذيس المجاذذس بالنيابذذة عذذن المجاذذس 

العا   ي دورته العاد ة تقر ذرا عذن معمذال المجاذس  يمذا بذين لامؤتمر 

 دورتي امعقاد المؤتمر.

و قا لتوصية المؤتمر العا   ي دورته العاد ة التاسعة، بأن  قّد  رليس  ♦

 المجاس تقار ر عن الموضوعات التي  وضها له المؤتمر العا .

 عذذرر رلذذيس المجاذذس تقر ذذرا عذذن معمذذال المجاذذس  يمذذا بذذين امعقذذاد  ♦

المذذذؤتمر العذذذا   ذذذي دورتيذذذه العذذذاد تين الوالوذذذة والع ذذذر ن والرابعذذذة  

 .والع ر ن  ي الجاسة العامة لامؤتمر العا 

 

 

 

 

 اإلجراء املطلوب
 

االطالع والنظر  ي مر ق الوثيقة واعتماد ما جاء  يه من توصيات  -

 ومقترحات. 
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 وثيقة

 المؤتمر العاممة من المد ر العا  إلى مقدّ 

 ب أن

 تقريــــر 

 رئيس اجمللس التنفيذي عن أعمال اجمللس

 فيما بني انعقاد املؤمتر العام يف دورتيه العاديتني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 

----- 
 

لاتربيذة والوقا ذة والعاذو  التذي ـ ب( مذن المذادة الخامسذة مذن دسذتور المنظمذة العربيذة  1تنفيذ ا لافقذرة )ب / 

، و كون مسؤوال عذن متابعذة تنفيذ  ي بعماه تحت إشراف المؤتمر العا تنص عاى من "  قو  المجاس التنفي 

النرمامم ال ي وا ق عايه المؤتمر العا  و تخ  المجاس التنفي ي جميع اإلجراءات الضذرور ة لضذمان تنفيذ  

من ظروف بين الدورتين  ، ومع مراعاة ما  طرمرارات المؤتمر العا عا  وطنقا لقالنرامم بواسطة المد ر ال

 .العاد تين"
 

 قذذد  رلذذيس المجاذذس التنفيذذ ي بالنيابذذة عذذن ( مذذن المذذادة مفسذذها التذذي منذذت عاذذى من "5وطنقذذا لافقذذرة )ب ـ 

حيذ  ، "امؤتمر العا   ي دورته العاد ة تقر را عن معمال المجاس  يما بين دورتي امعقاد المذؤتمرلالمجاس 

المجاذس تفذو   والموضوعات التي تم  تضمن التقر ر الموضوعات التي عرضت عاى المجاس التنفي ي 

التذذي دعذذت ، المذذؤتمر العذذا  التاسذذع  ( مذذن توصذذيات22المذذؤتمر العذذا  تنفيذذ ا لاتوصذذية رقذذم ) يهذذا مذذن قنذذ  

 له المؤتمر العا .المجاس التنفي ي إلى تقد م تقار ر لامؤتمر العا  عن الموضوعات التي  وضها 

 كـذلل

 تذرة امعقذاد دورتذي عن معمال المجاس خالل ( المرفق) ت رف رليس المجاس التنفي ي بعرر تقر را 

 والرابعة والع ر ن. المؤتمر العا  الوالوة والع ر ن

 .لقرار المقترح إصدارا به ا ال أنومر ق مع ه ا الوثيقة م روع ا

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

 4و/  24د ع  رقم: م ع/ وثيقة
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 )مرفق(      

 

 

 للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  رئيس اجمللس التنفيذي تقرير

 عن أعمال اجمللس التنفيذي  

 والعشرين فيما بني دورتي املؤمتر العام الثالثة والعشرين والرابعة

----- 

 

 :العام المؤتمر قبل من المجلس يهاف المفوض الموضوعات   :أولا 

اعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة ) صندوق مكافأة نهاية الخدمة، صندوق الضمان   -1

 .2016الصحي والجتماعي ( عن عام 

(، مظر المجاس التنفي ي  ي  13/ ق  23بموجب التفو   النادر عن المؤتمر العا  بقرارا رقم  )   ع / د ع 

هاء ( من  – 45، و قا لنص المادة )2016اصة لامنظمة عن العا  وثيقة الحسابات الختامية والنناد ق الخ

النظا  المالي والمحاسني المّوحد، والمعدة من اإلدارة العامة التي تضمنت النتالم التي امتهت إليها حسابات 

 :المنظمة بالنسنة لاقسمين اآلتيين

الحساب الختامي لامنظمة ) اإلدارة العامة والمراكز الخارجية ( والنناد ق الخاصة لاسنة المالية   :القسم األول

2016. 

، )المركز العربي لاتعر ب والترجمة 2016الحسابات الختامية لاموازمات الماحقة لاسنة المالية  : القسم الثاني

  .العربية(والتأليف والن ر، والنفقة الخاصة بمعهد النحوث والدراسات 

واستعرر  المجاس تقر ري هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات القامومي عن تاك الحسابات وردود المد ر 

 ى ـات واالستماع إلـابـك الحسـالعا  عاى المالحظات الواردة  ي تقر ر هيئة الرقابة المالية. وبعد النظر  ي تا

 

 4 و / 24ع د/ عوثيقة رقم: م 

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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(، اعتماد الحسابات 9/ ق 107المجاس بموجب قرارا رقم )  ت/د التقر ر ن وإلى ردود المد ر العا ، قّرر 

،  وتقر ري مراقب الحسابات القامومي وهيئة الرقابة المالية، ودعا المد ر 2016الختامية لامنظمة عن العا  

 .العا  إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفي  التوصيات الواردة  ي تقر ر هيئة الرقابة المالية

تابعته له ا القرار، تمت إحاطة المجاس  بما مبدته اإلدارة العامة من التزا  بتنفي  ما جاء  ي و ي إطار م

، وقيامها بعرر اإلجراءات العماية المتخ ة حيال تاك التوصيات 2016توصيات هيئة الرقابة المالية عن العا  

المجاس االقتنادي واالجتماعي  ي   ي تقر ر قد   ي اجتماع لجنة المنظمات لاتنسيق والمتابعة المننوقة عن

 .( 2017 وليو  :اجتماعها السادس والع ر ن ) مقر األمامة العامة

 .2016اعتماد التقرير السنوي لرئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة عن السنة المالية  ـ2

شتم  عاى  عدد من ، ال ي ا2016اطاع المجاس عاى تقر ر رليس وحدة الرقابة الداخاية لامنظمة عن العا   

المسال  الحاكمة  ي مقدمتها مستوى األداء واالمحرا ات بين المخطط والفعاي، وثاميها مواطن الهدر 

ومقترحات العالج، وثالوها بيان المخالفات والمالحظات عاى موجه النرف، ورابعها اإلجراءات التي تم 

  .اتخاذها لمعالجة المخالفات بالتقار ر السابقة

(  باعتماد وتننى 10/ق107النقاش ال ي دار داخ  المجاس حول التقر ر، مصدر قرارا رقم )  ت/ د و ي ختا 

، ودعا المد ر العا  لمعالجة المالحظات الم كورة  ي ضوء 2016تقر ر رليس وحدة الرقابة الداخاية عن العا  

تقار رها القادمة بياما  التوصيات التي وردت  ي التقر ر، والطاب من وحدة الرقابة الداخاية تضمين

  .باإلجراءات المتخ ة من قن  اإلدارة العامة حيال التوصيات الواردة بالتقر ر 

بجماة اإلجراءات التنفي  ة التي اتخ تها  الوامنة بعد المئةو ي إطار متابعته ل لك، محيط المجاس  ي دورته 

حدة الرقابة الداخاية، وخاصة منها دعم وحدة اإلدارة العامة لمعالجة المالحظات الواردة  ي تقر ر رليس و

 .الرقابة بأحد العناصر المتخننة  ي تدقيق الحسابات ومراجعتها

و ي إطار التقر ر السنوي لوحدة الرقابة الداخاية عن عا   ،ئةدورته التاسعة بعد الم كما محيط المجاس  ي 

وموضح التقر ر  ،2016الرقابة الداخاية عن عا  ال ي تضمن جدوال  اخص متالم متابعة تقر ر وحدة  ،2017

، 2018تطنيقها اعتنارا من عا   التي ُشرع  يما قامت به اإلدارة العامة من إجراءات لتنفي  التوصيات 

بتقييم دوري ك  ثالثة عاى األق   تتعاقها المجاس مهمها عد  األخ  بالتوصية التي مقرّ  ،بنودا محدودة باستوناء

 .الخنراء، وتحد د مردود ة ك  خنير إزاء المها  المسندة لهبها ف لألعمال المكا
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و ي ه ا المقا  تجدر اإلشادة بالتجد د ال ي مدخ  عاى تقر ر وحدة الرقابة الداخاية بناء عاى قرار المجاس 

قار ر السنوات ت ي اإلجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المخالفات الواردة ببيان  التي تموات  ي إ رادالتنفي ي، 

 ا.حدة الرقابة الداخاية ك  عاى حدهيئة الرقابة المالية، وو من المقّدمة ،السابقة

 دورته في العام المؤتمر أصدرها لقرارات تنفيذا التنفيذي المجلس درسها التي الرئيسة الموضوعات  ثانيا:

 والعشرين. الثالثة

 تحسين الموارد الذاتية: . تفعيل دور المنظمة من خالل خطة تساهم في1

( ، درس المجاس التنفي ي 4ـ م /  قرة  7/ ق  23تنفي  لقرار المؤتمر العا   ي دورته الوالوة رقم )   ع / د ع 

حي  مبدت اإلدارة،  ي معرر ردها عاى تقر ر هيئة الرقابة المالية  المئةبعد  الموضوع  ي دورته السابعة

امتهت إليها الهيئة، مة والنناد ق الخاصة، التزامها بمعالجة التوصيات التي عند اعتماد الحساب الختامي لامنظ

العم  عاى تنمية الموارد ال اتية من خالل استخدا  الفضاءات المتاحة  ي مقر المنظمة، كقاعات ومن بينها "

        لجهاتاالجتماعات والمساحات المخننة إلقامة األم طة، وذلك عن طر ق تنظيم لقاءات واجتماعات 

  .ي"ومؤّسسات عد دة وبمقاب  ماد

وسج  تقر ر رليس وحدة الرقابة الداخاية ،  يما  تعاق بالموارد ال اتية،  ي معرر استعراضه لتقر را عن 

 :ما  اي 2016العا  

  ي لاموارد ال اتية المقدر المناغ من  % 95مسنته ما مي دوالرا -  429,541وقدرا مناغ تحني  تم"  

 تحقيق عاى المنظمة قدرة وتعكس جيدة النسنة ه ا وتعتنر .دوالر  450,000.00والنالغ وازمةالم

 ".اال رادات  ي تحني  تطورا    مو  ما وهو ال اتية اال رادات

 

 :ومع ذلك  قد ضمن رليس وحدة الرقابة الداخاية  تقر را الم ار إليه توصية مفادها

 "للمنظمة الموارد رفع شأنها من التي الجهات بعض مع دائمة شراكات عن البحث على المنظمة حث"

، وال ي محيط المجاس المئة و تسق مع ذلك القرار ال ي اتخ ا المجاس االقتنادي واالجتماعي  ي دورته

، ومن خالل التقر ر ال ي  عرضه رليس المجاس التنفي ي، وال ي تم الوامنة بعد المئةالتنفي ي به   ي دورته 

 يه عاى المنظمات العربية المتخننة بالعم  عاى تنمية مواردها ال اتية من خالل تقد م خدماتها التأكيد 

كنيوت خنرة عربية تقد  الخدمات واألم طة التي تعود بالفالدة عاى الدول األعضاء، ك لك محيط المجاس 

( والمعتمدة من المجاس 26بالتوصية التي اتخ تها لجنة المنظمات لاتنسيق والمتابعة  ي دورتها العاد ة )
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االقتنادي واالجتماعي "بدعوة المنظمة إلى إعداد دراسة تقييمية لامراكز التابعة لامنظمة لتحو اها لالعتماد 

 ."وتقد م خدماتها بمقاب  عاى التمو   ال اتي

 يما  ،2017استعرر المجاس ما سجاه تقر ر وحدة الرقابة الداخاية عن عا   التاسعة بعد المئةو ي دورته 

 : تعاق بالموارد ال اتية

% من المناغ المقدر لاموارد ال اتية  ي الموازمة 110دوالرا، مي بنسنة  496159تم تحني  مناغ وقدرا  "     

 ".دوالر 450000والنالغ 

ومع ذلك، واتساقا مع قرارات المجلس القتصادي  ،وذلك يعنى أن المنظمة تتجه نحو تحقيق اإليرادات الذاتية

والجتماعي فقد يكون من المحبذ دعوة المدير العام إلى العمل على تسويق برامج المنظمة بغية الحصول 

 على تمويالت لتنفيذ البرامج واألنشطة المدرجة في خطتها.

 ترشيد اإلنفاق وتحقيق التوزان بين البابين األول والسابع:  .2

(  5ـ م /  قرة  7/ ق 23  ع / د ع رقم )بناء عاى القرار ال ي اتخ ا المؤتمر العا   ي دورته الوالوة والع ر ن  

توازن بين البابين األول دعوة المدير العام إلى اتخاذ التدابير الالزمة لترشيد اإلنفاق بما يحقق ال"

هذا الموضوع على  ةساربدالمجاس ، قا  قنوىالمحلس التنفيذي  الموضوع أهمية  "،  قد مولىوالسابع

التي عقدها بن دورتي المؤتمر العا  الوالوة والع ر ن والرابعة والع ر ن، وذلك  مدى دوراته العادية الثالث

 :عاى النحو التالي

، 2016ومثناء مظرا  ي وثيقة  اعتماد الحساب الختامي لامنظمة عن العا   المئةبعد الدورة السابعة   ي 

دعا  يه المد ر العا  إلى اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنفي  التوصيات  ،مصدر المجاس قرارا

والمالحظات التي سجاها ك  من تقر ر هيئة الرقابة المالية، وتقر ر رليس وحدة الرقابة الداخاية عن 

الضغط عاى المنار ف، واتناع سياسة ترشيد اإلمفاق كان مهمها " والتي 2016لحسابات الختامية لعا  ا

" باتخاذ خطوات عماية لترشيد اإلمفاق خاصة  ضال عن التوصيةلتحقيق االستخدا  األمو  لموارد المنظمة "

 ."رف عاى الضيا ة والعالقات العامةالنرف عاى السفر، وتقايص الن

ت ير  جميعهاا بموضوع ترشيد اإلمفاق، و ي ضوء تقار ر الهيئات الرقابية  المعروضة والتي كامت وارتناط  

إلى الوضع المالي النعب ال ي تمر به المنظمة، والتي مشار محدها إلى تزا د عدد العاماين بالمنظمة بأساليب 

ئة  ذات دورته السابعة بعد الم  ي مقنعة  تحت بند خنراء ومتعاقد ن رغم شح الموارد، قا  المجاس التنفي ي

( والمتعاقد ن غينغين وغير المتفر  المتفر  نراء )حول وضعية الخ -مدرج بمنادرة منه - بدراسة تقر ر

دعا  يه اإلدارة العامة إلى اتخاذ بع  الخطوات اإلجرالية والوقالية لمعالجة  ا ال يقراربالمنظمة، واتخ  
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ناب السابع دون ارتناطهم خنما من اعتمادات ال اال  ال  ن  تقاضون ممو ن، الوضع بالنسنة لاخنراء والمتعاقد

 .بتنفي  األم طة

و ي إطار متابعته لقرار المؤتمر العا  الم ار إليه، شمات مناق ات المجاس  ،المئة وفي دورته الثامنة بعد 

 :نــالمسار ن التاليي

وذلك حي  تضمن جدول معمال الدورة  بندا خاصا  ضغط المصروفات وترشيد اإلنفاق،  :المسار األول

بضوابط النرف ومساليب ترشيد اإلمفاق، تم إدراجه بمنادرة من المجاس، حي  قّرر المجاس 

دعوة المد ر العا  إلى اتخاذ التدابير واإلجراءات الكفياة بترشيد األمفاق وضنط المنرو ات 

 لتجاوز النعوبات المالية.

استعرر المجاس تقر را شامال عن اإلجراءات المتخ ة  حي وضعية الخبراء والمتعاقدين،  :لثانياالمسار

من قن  اإلدارة العامة  ي شأن قرارا السابق بخنوص وضعية الخنراء والمتعاقد ن 

بالمنظمة، و ماقش المجاس وضع مسس الختيار الخنراء والمتعاقد ن، تستند إلى معا ير 

دعا  يه   ،اومصدر قرار   .وتحد د المكا أة المنرو ة لهم و قا ل لك المؤه  والكفاءة والخنرة،

المد ر العا  لالستمرار  ي مراجعة عقود الخنراء والمتعاقد ن وتحد د مدى الحاجة إليهم و قا 

 .لالعتمادات المالية المتاحة

ا عاى المنادرة التي قا  بها المجاس التنفي ي  ي ه ا الخنوص، جاء توجه لجنة المنظمات لاتنسيق وتأكيد   

محيط المجاس بها من خالل التقر ر ال ي  عرضه رليس (، التي مصدرت توصية، 26والمتابعة  ي دورتها )

ة عاى ـقـالموا (، 100لـ )اة ـالعاد  هـحي  قّرر المجاس االقتنادي واالجتماعي  ي دورتالمجاس التنفي ي، 

 :يــما  ا
 

 ".مراجعة كافة عقود الخبراء وتقييم مدى الحاجة لهم، في ضوء المبالغ الكبيرة التي تصرف لهم"

قا  المجاس باستعرار الخطوات العماية التي اتخ تها اإلدارة من مج  ترشيد  المئة  ي دورته التاسعة بعدو

 :ولع  مهمهــاإ جابية،  جميعهاتسعة إجراءات  والتي ُحِنَرت  ياإلمفاق 

تحد د عدد ثالثة موظفين  قط كحد مقنى  ي ت كي  و ود المنظمة لحضور االجتماعات الكنرى المطاوب  . م

 .من المنظمة الم اركة  يها خارج دولة المقر

امة خارج االقتنار عاى تكايف الموظف الم رف عاى تنفي  الن اط لتموي  المنظمة  ي األم طة المق . ب

 .المقر

إال  ي حالة تحم  الجهة الداعية مفقات وتكاليف السفر  ،إ قاف الم اركات  ي األم طة خارج النرامم . ت

 .واإلقامة
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 .تخفي  االعتمادات المخننة كمكا آت لامتعاقد ن والخنراء عاى الناب السابع . ث

 .تقايص اإلمفاق عاى بند الضيا ة والعالقات العامة . ج

  .إ جابية من اإلجراءات لاحد من االستهالك والضغط عاى المنار فه ا  ضال عن حزمة 

 التنويه يستحق أمر هو للمصروفات، وضبطا لإلنفاق ترشيدا العامة اإلدارة اتخذتها التي اإلجراءات وهذه

  .التنفيذي المجلس قبل من ةالمستمر   والمتابعات العام، المؤتمر قرار تنفيذ على الكبير لحرصها واإلشادة،

 

 . الدراسة الخاصة بإعداد ميزانية المنظمة على أساس النمو الصفري الحقيقي: 3

(  بر ع توصية إلى المجاس االقتنادي 6ـ م /  قرة  7/ ق  23  ع / د ع مصدر المؤتمر العا  قرارا رقم )

د د الحد األقنى واالجتماعي، باعتماد محد الطرق المالية المعتمدة من ج  المنظمات والهيئات الدولية عند تح

التي كامت محور م اركة رليس المجاس  ي "، النمو الصفري الحقيقيمو ما  طاق عايه سياسة "لاموازمات، 

( لاجنة المنظمات لاتنسيق والمتابعة المننوقة عن المجاس االقتنادي واالجتماعي، 25معمال االجتماع الـ )

من استمرار ذات الحد األقنى لموازمة المنظمة عاى مدى وقيامه بتوضيح ما الحظه المجاس التنفي ي لامنظمة 

ثالث دورات مالية متتالية، آخ ا  ي االعتنار معدل التضخم، وتقاب مسعار العمالت، واالرتفاع المستمر  ي 

 .مسعار الساع وقيمة الخدمات

المجاس التنفي ي ( لاجنة المنظمات لاتنسيق والمتابعة،. حي  قا  رليس 25تم عرر الموضوع خالل الدورة )

(، وتضمن التقد م عددا من المنررات اإلضا ية لطرح الباور بوينتبعرر التقر ر الم كور بواسطة )

  :الموضوع وكان من مهمها

  من المنظمة العربية لاتربية والوقا ة والعاو  لها وضع خاص  هي من مقد  المنظمات التي مم أتها الجامعة

تها ليؤوتمو  ضمير األمة العربية بحكم مسحدة الوقا ية العربية، ومن ثم  إمها العربية، وعايها قا  ميواق الو

 .النشءعن الفكر العربي وتربية 

 

  ممه  ي ه ا الفترة الحرجة والمنعطف التار خي ال ي تمر به ممتنا العربية، وال ي  تعين عاى المنظمة

العربي،  قد قامت بالفع  بتنظيم مضاعفة جهودها وتكويف مم طتها لمواجهة تحد ات األمن القومي 

إلى  2018 - 2017موضاعها وترتيب معمالها  وعكسته  ي شك  خطة استراتيجية لألعوا  الستة المقناة 

 .2017، وستندم  ي تنفي ها اعتنارا من  نا ر 2022 - 2021
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 لسنوات طو اة دون  ممه من المستحي   االستمرار  ي األساوب الحالي بالحفاظ عاى الحد األقنى لاميزامية

االلتفات لعوام  التضخم والز ادات النظامية، وما  عنيه ذلك من امخفار  عاى مستمر  ي االعتمادات، 

 إمه  خ ى من مفاجأ بعد مرور سنوات قاياة بقنور شد د  ي االعتمادات وعجز المنظمة عن تقد م 

 مم طتها.

 ألم طة الخدمية غنر اإلمتاجية التي تعم  عايها من التمو   ال اتي قد ال  مو   حال ماجعا خاصة مع ا

المنظمة،  المنظمات غير الحكومية العربية التي تعم   ي المجاالت الفكر ة واألم طة التربو ة والوقا ية 

 .والعامية معنية بتوجهات الجهات المسؤولة عنها والتي قد ال  تفق بعضها مع توجهات المنظمة

 الهيك  التنظيمي لامنظمة هو  ي مدمى مستو اته، وال  تم إم اء وظالف جد دة، ومن التعيين  ي العد د  من

 .من الوظالف مصنح  تم بأساوب التعاقد

  من إعداد الموازمة و قا لنظا  النمو النفري الحقيقي ال ي  راعى عوام  التضخم والز ادات النظامية  لن

عاى الدول األعضاء، و سمح لامنظمة باالستمرار  ي تقد م مم طتها عاى   ترتب عايه معناء مالية كنيرة

 .مستوى مقنول

  من ه ا النظا  مطنق  ي جميع منظمات األمم المتحدة بناء عاى موا قة من ذات دولنا العربية،  ي حين

 تحر  منظماتنا العربية من تطنيقه مع مزا اا العد دة. 

 ضى موال تهيئة المناخ الالز  لقيا  المنظمة بأم طتها و قا لما هو مرسو  من مساوب المحاسنية والمساءلة  قت

لها  ي دستورها ومظمها األساسية، ومظا  النمو النفري هو المدخ  الحقيقي لامحاسنية والمساءلة عما 

 .ممجزته المنظمة 

 نفري الحقيقي  مكن لامجاس االقتنادي واالجتماعي، إذا رمي، من  كون قرارا بتطنيق مظا  النمو ال

م روطا بأن توجه الز ادة المحققة متيجة تطنيقه لاناب السابع الخاص بالنرامم واألم طة دون الناب األول 

وب لك تننح الميزامية منررة وضرور ة إذا مردما لامنظمة من تحا ظ عاى  .الخاص بالرواتب واألجور

 .القدرة المالية  ي مواجهة التحد ات الماثاة  ي األ ق

 المعرور من قن  المنظمة، إذا تمت الموا قة عاى المندم، من  تم تطنيقه اعتنارا من الخطة التنفي  ة  من

  .(2020 - 2019القادمة )النرمامم والميزامية لعامي 

مثناء النقاش ال ي دار، حظي االقتراح المقد  بتأ يد ودعم العد د من  المنظمات العربية الم اركة ، كما رمي 

اء من ممواي الدول ممه اقتراح جد ر بالتنو ه، وإن مبدى بع  ممواي الدول  ي الاجنة التأكيد عاى بع  األعض

الحفاظ عاى مسب إسها  دولهم  ي الميزامية دون ز ادة، م ير ن إلى من المجال مفتوح لامنظمات من خالل 

 .التمو   ال اتي
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شارة إليه  ي التقر ر والتوصيات النادرة عن رغم إدراج الموضوع  ي جدول األعمال ومناق ته، لم تتم اإل

. اجتماع لجنة المنظمات لاتنسيق والمتابعة، وبالتالي لم  حظى بالعرر عاى المجاس االقتنادي واالجتماعي

( 2020 - 2019النرمامم والميزامية لعامي آخر سوى إعداد خطتها التنفي  ة )وهك ا لم  كن مما  المنظمة بد ال 

 .(محو ع ر سنوات )مي قف الميزامية المعمول بها لدورة مالية خامسة عاى مساس ذات س

 المستوى ب ات  (2022 - 2021) مخرى مالية لدورة الميزامية سقف عاى الحفاظ من  التنويه يجدر أنه على

 العربي العم  إطار   ي  عاليتها وتقايص المنظمة دور تحجيم إلى سيؤدى ممر هو ،2011 عا  عايه كامت ي ال

 عا  مقّررة كامت التي ذاتها هي تكون من  مكن ال 2022 عا  ومم طة برامم لتنفي  المالية  الكافة ، الم ترك

 الفجوة تغطية  ي الفارق  ننع من النعب من ال اتي التمو   مم طة من المتحن  التمو   ومن خاصة ،2011

 .بأدالها االرتقاء المنظمة قن  من الطموحة الرغنة عاى المترتنة المالية

 الستراتيجية:  الربط بين هيكلية المنظمة والستجابة لمتطلبات تنفيذ الخطة. 4

 ،2022-17 ي مناسنة اعتماد المؤتمر العا   ي دورته الوالوة والع ر ن لم روع الخطة االستراتيجية لامنظمة 

( مطالنا بإعداد دراسة ب أن تحقيق الربط بين هيكاية المنظمة 6/ ق 23مصدر المؤتمر القرار )  ع / د ع 

 .السابعة بعد المئةواالستجابة لمتطانات تنفي  الخطة، وعرضها عاى المجاس التنفي ي  ي دورته 

الدراسة التي معدتها إدارة المنظمة  ي ه ا  المئة وقد عرر عاى المجاس التنفي ي  ي دورته السابعة بعد

 2022-2017ال أن، والتي إمننت معطياتها  عاى الواقع الهيكاي لامنظمة، وما تضمنته الخطة االستراتيجية 

من برامم ومم طة طموحة، وك لك التجارب السابقة لمراح  التخطيط والتنفي  واإلشراف والمتابعة لمجموعة 

 .كنرى التي احتوتها الخطط السابقةالنرامم والم روعات ال

( ومساليب ومدوات حوكمة من آليات تنفي  ومتابعة وتقو م،إلى جامب متطانات تنفي  الخطة ) واشتمات الدراسة

 :ــيعاى جوامب مساسية تموات  

 تحاي  اإلطار المفاهيمي لعم  المنظمة وخططها االستراتيجية. 

 ةتحاي  الموقف االستراتيجي الراهن لامنظم. 

 موجهات عامة لتطو ر هيكاية عم  المنظمة. 

 التحوالت االستراتيجية المستهد ة ، وما  حققها من سياسات. 

 اإلجراءات المقترحة إلحكا  الربط بين الهيكاية القالمة، ومتطانات تنفي  الخطة االستراتيجية. 
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   ( 12/ ق 107م )  ت/ د ـقر راراــب قـس بموجـّرر المجاـس من مناق ات، قـوعاى ضوء ما دار  ي المجا

 :يـــما  ا

اعتنار الموجهات العامة لتطو ر هيكاية العم  الواردة  ي الدراسة، برمامم عم  لإلدارة العامة لامنظمة  .1

 .لتحقيق النعد التنموي لاتطو ر

 و ق الكفء الن ري المتخنص بالعننر ودعمه األلكسو المّوحد، لمرصد القنوى األولو ة إعطاء .2

الواقع  ورصد المنظمة، اختناص كا ة مجاالت  ي المطاوبة النيامات قواعد المتاحة، إلم اء اإلمكامات

 .واست را ه والعامي والوقا ي التربوي

 .عماها وتطو ر وسال  واالست راف التقو م وحدة دور تفعي  .3

ما قامت اإلدارة  المئة بعدو ي إطار متابعته لقرارا سالف ال كر،  قد استعرر المجاس  ي دورته الوامنة 

  :باتخاذا من إجراءات تموات  يما  اي

 لامنظمة الخطة االستراتيجية  ي ورد بما ومقارمته الحالي التنظيمي الهيك  واقع من دراسة إعداد تم 

  ي لتساعد ال اتية وقدراتهم مؤهالتهم لمعر ة - الموظفين عاى استمارة تعميم تم حي  ،2022 -2017

لامنظمة، ومازال  األمر  االستراتيجية الخطة الحتياجات ومدى مطابقتها المؤهالت بين الربط إمكامية

 .كام  ب ك  لناورة الدراسة التي تم إعدادها  اإلدارات مد ري مع التنسيق من مز د  تطاب 

 منسق وتعيين عماه الداخاية اللحة بإصدار وذلك المّوحد، المرصد المطالق األولية الخطوات اتخاذ تم 

 المعاومات وتسكين والمعاومات بتنميم االستنيامات المعني العم   ر ق ت كي  عاى العم  و جري له،

 .األعضاء بالدول ضناط االتنال من تستام سوف التي والنيامات

 والتقو م باإلشراف الجامب المتعاق  ي المرصد به سيقو  ال ي بالدور االكتفاء الحالية المرحاة  ي سيتم 

 الن ري بالعننر ودعمها واالست راف التقو م دور وحدة وتفعي  المالي الظرف تحسن حين إلى

  .المتخنص

، و ي إطار متابعة المجاس التنفي ي لألمر، م ادت اإلدارة العامة ممها اتخ ت لمئة و ي دورته التاسعة بعد

مهامه إلى إدارة مكتب المد ر خطوات مخرى تجاا تفعي  دور المرصد وتطو ر بنيته، وموكات مسؤولية إمجاز 

 .العا 

 :تنسيق الجهود العربية الموجهة لصالح التالميذ والطالب العرب في أماكن النزوح -5

(، ال ي دعا  يه  المد ر  1-3/ ق 23بناء عاى قرار المؤتمر العا   ي دورته الوالوة والع ر ن رقم )  ع / د ع 

لنالح التالمي  والطالب  ي مماكن النزوح وصوال لتكام  األدوار العا  إلى تنسيق الجهود العربية الموجهة 
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، 2016وتوز ع األماكن  ي إطار من التعاون مع جامعة الدول العربية،  قد تقدمت المنظمة  ي مغسطس 

 اء ــم مبنـق بتعايـ(، تتعا98ية  ي دورته )ـدول العربـة الـبمنادرة إلى المجاس االقتنادي واالجتماعي لجامع

طفال النادان التي تعامى من األزمات والنزاعات المساحة، ومعيد عرضها مرة مخرى عاى المجاس مو

مصدر قرارا بالموا قة عاى المنادرة مع حي  ، 2017(  ي  نرا ر 99االقتنادي واالجتماعي  ي دورته )

 .جماة من التدابير األخرى

بعد ة معدلة عاى المجاس التنفي ي  ي دورته السابعة وبناء عايه، قامت اإلدارة العامة لامنظمة، بعرر المنادر

( بدعوة المد ر العا  إلى اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة 13/ ق  107  ت / د  أصدر قرارا رقم )  المئة

  .لتنفي  قرار المجاس االقتنادي واالجتماعي

حول التقد  المحرز  ي صدد منادرة قا  المجاس التنفي ي باستعرار تقر ر   المئةبعد و ي دورته الوامنة 

( بدعوة 9/ ق  108/ د  أصدر المجاس قرارا رقم )  ت األلكسو لتعايم األطفال العرب  ي مناطق النزاع،

المد ر العا  إلى تيسير إجراءات عقد اجتماع الاجنة العايا إلدارة المنادرة  ي مقر المنظمة، ووضع خارطة 

منادرتها،  تم عرضها عاى الاجنة العايا إلدارة المنادرة تمهيدا إلعداد  طر ق لنرمامم عم  المنظمة لتنفي 

 .الخطة التنفي  ة وتحد د التزامات الدول األطراف تجاا مقتضيات تنفي  الخطة التنفي  ة

و ي إطار متابعته لقراراته، محاط المجاس عاما بقيا  اإلدارة العامة بوضع  التاسعة بعد المئةو ي دورته 

طر ق لنرمامم عم  المنظمة وتعميمها عاى األطراف المعنية، واإلجراءات التي تمت  ي سني  دعوة خارطة 

 لاجنة. الدول األعضاء  ي الاجنة العايا إلدارة المنادرة إلتما  االجتماع التنسيقي الوامي
 

 :الهتمام بالبحث العلمي وتعزيز منظومة البتكار -6

(  قد 3بند    3/ ق 23رقم )  ع / د ع  ي ضوء القرار ال ي مصدرا المؤتمر العا   ي دورته الوالوة والع ر ن، 

اجتماع تنسيقي شاركت  يه جميع المنظمات واالتحادات والجهات  2017 نا ر  5، 4عقد بمقر المنظمة  ومي 

وجي واالبتكار وعددها ثمامية منظمات واتحادات التي قامت بإعداد االستراتيجية العربية لانح  العامي والتكنول

 .ومراكز

تجدر اإلشارة من إعداد االستراتيجية العربية لانح  العامي والتكنولوجي واالبتكار بناء عاى قرارات القمم 

، وبعد الت اور والتنسيق  يما بين األمامة  2010 –لينيا  –بمؤتمر قمة سرت  537العربية وآخرها القرار رقم 

امة لجامعة العربية وبين المنظمة العربية لاتربية والوقا ة والعاو  واتحاد مجالس النح  العامي والوزارات الع

 .المعنية بالتعايم العالي والنح  العامي  ي الدول العربية
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المرجعيات،  واألهداف، والمرتكزات، ومجاالت النح   متضمنة(، صفحة 103محو ) تقع االستراتيجية  ي 

ر واالبتكار،  وآليات التنفي  والمتابعة، باإلضا ة إلى المكومات القطاعية لالستراتيجية  ي مربعة ع ر والتطو 

 .مجاال

  :تضمنت االستراتيجية عدد من اآلليات منها ما  اي بآليات تنفيذ الستراتيجية ومتابعتها يما  تعاق   

األمامة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية لاتربية  :من ك  منلجنة تنسيق عليا إم اء  -1

 تنفي  متابعةوالوقا ة والعاو  واتحاد مجالس النح  العامي العربية واتحاد الجامعات العربية، تتولى 

 .المختنة لاجهات دور ة تقار ر  عور االستراتيجية
 

 .مات والمعاومات المحدثةوالتعاون معه وتزو دا بالنيا مرصد األلكسو العربيدعم  -2

  :كما تضمنت االستراتيجية  ي منوصها

      

 :مبادرات لتوليد البيئة المواتية للشراكات  4-7-1البند 
 

" من رؤساء الجامعات ومراكز النحوث ومن القطاع اللجنة العربية للبحث العلمي والبتكاراستحداث "

 الوالث الكت  من ال راكات تفعي ( تجتمع دور ا بهدف تنفي  سياسة الخاص )غرف التجارة والزراعة

 .االستراتيجية تنفي  آليات وتطنيق (مؤس سات اإلنتاج والخدمات -مؤس سات البحث - الجامعات)

ال ي قّرر  2017(  ي  نرا ر 99رضت ه ا االستراتيجية عاى المجاس االقتنادي واالجتماعي  ي دورته )وعُ 

 – عّمان( 28 ي دورته العاد ة ) القّمةتضمين الماف االقتنادي واالجتماعي لمجاس الجامعة عاى مستوى 

 .اعتمادهااالستراتيجية المعروضة، حي  جرى  2017مارس  –المماكة األردمية الهاشمية 

  

 :تفعيل التفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة مع جهات أخرى -7

(، قا  1بند  (4/ ق  23  ع / د ع ): تنفي ا لاقرار ال ي مصدرا المؤتمر العا   ي دورته الوالوة والع ر ن رقم

وبمناسنة مناق ة تقر ر المد ر العا  عن تنفي  برامم المنظمة   المئةالمجاس التنفي ي  ي دورته السابعة  

باتخاذ قرار  دعو  يه المد ر العا  إلى "مراجعة مثر االتفاقيات وم كرات  2016واألم طة خارج النرمامم لعا  

ي  تنف التفاهم المنرمة مع المؤّسسات والمنظمات المعنية  ي مجاالت عم  المنظمة، وتقييم مدى جدواها  ي

 ."النرامم واألم طة

  ت  د )  ، و ي إطار متابعة المجاس لقراراته، وبموجب ما جاء  ي قرارا  رقمالوامنة بعد المئةو ي دورته 

 :ىــ/ ج( دعا المجاس المد ر العا  إل 1بند  3/ ق108
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ولية واإلقايمية عداد تقر ر عن االتفاقيات وم كرات التفاهم السار ة الموقعة مع المنظمات والمؤّسسات الدإ"

 ."التاسعة بعد المئةوبيان جدواها وال راكات المحققة من إبرامها لاعرر  ي دورته 

تضمن واقع االتفاقات الموقعة السار ة وحالة  ا شامال  العامة تقر ر   اإلدارةقدمت  التاسعة بعد المئة ي الدورة و

تحقيق الفالدة ومقترحات  ،قات التنفي وصعوبات ومعو، ي  مستوى التنفي  وحجم االستفادةك  منها من ح

  المرجوة من ورالها.

مشاركة المجلس التنفيذي في الجتماعات المتخصصة على المستوى الوزاري، وفي اجتماعات المجلس  -8

 .القتصادي والجتماعي

ال ي ( 3 قرة  5 / ق 23  ع / د ع )رقم دورته الوالوة والع ر ن  ا لاقرار ال ي مصدرا المؤتمر العا   يتنفي   

دعا  يه المد ر العا  إلى م اركة المجاس التنفي ي  ي االجتماعات المتخننة التي تعقدها المنظمة عاى 

تمكينا له من االطالع عاى القضا ا  ،المستوى الوزاري، و ي اجتماعات المجاس االقتنادي واالجتماعي

لمجاس التنفي ي  ي االجتماعات ، شارك رليس ا"والموضوعات ذات الناة بمجاالت عم  المنظمة

المتخننة التي عقدتها المنظمة عاى المستوى الوزاري،  كما شارك  ي االجتماعات التي عقدتها لجنة 

(  وليو 25المنظمات لاتنسيق والمتابعة المننوقة عن المجاس االقتنادي واالجتماعي  ي دورتيها رقم )

ماعات الاجنة المعنية بدراسة األمظمة األساسية المّوحدة ، كما شارك  ي اجت2017(  وليو 26، ورقم )2016

لامنظمات العربية المتخننة، المننوقة عن لجنة المنظمات لاتنسيق والمتابعة، وشارك  ي اجتماعات 

 2017(  ي  نرا ر 99، ورقم )2016(  ي مغسطس 98المجاس االقتنادي واالجتماعي  ي دوراته رقم )

 ي  المعقودة  (101اجتماعات الدورة رقم ) ن من الم اركة  يمكّ ، ولم  ُ 2017(  ي سنتمنر 100ورقم )

 . 2018 نرا ر 

وتجدر اإلشارة هنا من م اركة رليس المجاس التنفي ي  ي ه ا االجتماعات لم تكن شكاية، وإمما كامت  اعاة، 

 :و قا لما  اي

من حضور رليس المجاس اجتماعات المجاس االقتنادي واالجتماعي  باعتنارا  الساطة العايا لامنظمات  -1

المتخننة التابعة لجامعة الدول العربية، و م اركته  ي المؤتمرات المتخننة التي تعقد عاى 

بها  ي  المستوى الوزاري  ي مجال اختناص المنظمة باعتنارها تضم تمويال لادول عاى معاى مستوى

الهيئات الت ر عية ه ا ال ؤون،  مكن المجاس التنفي ي من الوقوف بنورة مناشرة عاى توجيهات 

 ه ــقـعن تحقي ، ورغنات وتوجهات  الدول األعضاء،  ضال  عاى مستوى العم  العربي الم ترك األعاى
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كما  ،المستوى  ذات الناة التكام  والتواص   بين الهيئات الت ر عية العايا بالمنظمة والمجالس ر يعة

  تضح  ي ه ا التقر ر المعرور عاى حضراتكم.

قا  رليس المجاس بعرر توصية المؤتمر العا   ي دورته الوالوة والع ر ن بإعداد ميزامية المنظمة عاى  -2

مساس النمو النفري الحقيقي مما  لجنة المنظمات لاتنسيق والمتابعة المننوقة عن المجاس االقتنادي 

 (، وتولى مهمة الرد عاى األسئاة واالستفسارات.98جتماعي  ي اجتماعها رقم )واال

ن واقع رؤ ته بما  دخ  ومحرص رليس المجاس عاى عرر تقار ر عن م اركته  ي ه ا االجتماعات  -3

ا  يه(، 108)و( 107 ي مطاق اهتما  المنظمة، عاى المجاس التنفي ي  ي دوراته الالحقة، )   :اــمنرز 
 

 .دار  ي االجتماعات، وما اتخ  من قرارات  ي شأن الموضوعات المتناة بن اط المنظمة ما . م

   .القرارات التي اتخ ت عند مناق ة موضوعات تخص المنظمات كك ، و تمس  ي جزء منها منظمتنا . ب

 له ا الم اركات امعكاس إ جابي  ي تعميق الترابط والتكام  والتواص  بين المجاس التنفي ي وقد كان

والمجالس ر يعة المستوى وذلك من واقع مسئولية المجاس  ي إعداد الموضوعات التي تعرر عاى 

 المؤتمر العا  بوصفه الهيئة الت ر عية العايا لامنظمة.

كان له ا الم اركة الفض  الكنير  ي األساوب ال ي اتنع  ي إدارة شئون المنظمة عقب امتقال مد رها العا   -4

ور عند هللا محارب إلى الر يق األعاى، حي  تمت إدارة الماف الخاص بالمرحاة السابق األستاذ الدكت

االمتقالية بعد و اته واإلجراءات الخاصة باإلعالن عن شغور مننب المد ر العا  بدقة شد دة، وهو ما 

 .سيأتي التعايق عايه  يما بعد

 رليس حضور واستمرار والع ر ن، الوالوة دورته  ي العا  المؤتمر هسنّ  بما العم  ترسيخ بمكان األهمية ومن

 المجاس اجتماعات و الوزاري، المستوى عاى المنظمة تعقدها التي المتخننة االجتماعات المجاس

 بعرر المجاس رليس  قو  من عاى عنه، المننوقة الاجان و ي مستو اته كا ة عاى واالجتماعي االقتنادي

  .االجتماعات ه ا  ي م اركاته بنتالم المجاس عاى تقر ر

  ع / ): رقم والع ر ن الوالوة دورته  ي العا  المؤتمر قرار عاى اد  مجدّ  التأكيد مهمية إلى هنا اإلشارة وتجدر

 :يــ( وذلك بالنسنة لما  ا3 قرة  5/ ق 23د ع 

 اجتماعات لحضور العضو غير تكايف وتفادى المجاس، اجتماعات  ي التنفي ي المجاس عضو م اركة"

 ".الطارلة الضرورة حاالت  ي إال المجاس
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 :متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر العام -9

عاى تحسين اإلجراءات التي  تعين تطنيقها لتنفي  القرارات التي  ندرها المؤتمر العا ، ومن واقع ما  عمال  

لوحظ خالل الممارسات المتنعة، وحتى ال  كون هناك  ن   ي متابعة ك  ما  ندر عن الهيئات الت ر عية 

  .لامنظمة  ي ظ  عد  امعقاد المؤتمر إال بعد سنتين كاماتين

 الدورة بخالف ، العا  لامؤتمر الموالية الربيع دورة  ي التنفي ي المجاس  قيا  المناسب من ون ك قد  إمه 

 متابعة"  بعنوان العا  والمؤتمر التنفي ي المجاس ممامة تعدا متابعة تقر ر باستعرار لامجاس، اإلجرالية

 المتابعة ه ا متالم تكون ومن ، الدورة(" رقم )  كر األخيرة العادية دورته في العام المؤتمر قرارات تنفيذ

 .العا  المؤتمر عاى  عرر ال ي التنفي ي المجاس رليس تقر ر من جزءا

 والرابعة والعشرين الثالثة العام المؤتمر دورتي بين فيما المجلس ناقشها أخرى موضوعات ثالثا:

 :والعشرين

 :. تعيين مدير عام جديد للمنظمة1

هللا تعالى من تغيب عنا المد ر العا  لامنظمة الدكتور عند هللا حمد محارب رحمه هللا رحمة شاءت إرادة 

واسعة، وقد متم عن ه ا الفقدان  راغا إدار ا لم  عالجه الدستور القالم، واألمظمة األساسية المّوحدة واألمظمة 

 .الداخاية المعمول بها

س المجاس التنفي ي، بدعوة المجاس إلى عقد دورة خاصة وبه ا، وبموجب اختناصاته الدستور ة،  قا  رلي

  : تم  يها وضع الترتينات الالزمة لمواجهة ه ا المستجد وتداعياته، وذلك استنادا عاى ما  اي

 

عد  وجود منوص قامومية  ي الدستور و ي النظم األساسية المّوحدة لامنظمات العربية المتخننة وك لك  .1

، تحدد اإلجراءات التي  تعين اتخاذها  ي حال عجز المد ر العا  عن مداء مهامه األمظمة الداخاية لامنظمة

 .بما  ي ذلك حالة الو اة

( من النظا  الداخاي لامجاس / ب 1 - 7المادة )و ( من دستور المنظمة،4ب /  - 5ما جاء  ي المادة ) .2

 .فيه األسباب الداعية لالجتماعانعقاد المجلس في دورة خاصة وبدعوة من رئيسه تبين التنفي ي، بجواز 

( من دستور المنظمة، من قيا  المجاس باتخاذ جميع االجراءات الضرور ة ب 1/ ب -5)ما جاءت به المادة  .3

اة ــالمؤتمر العا ،  مع مراع / لضمان تنفي  النرامم بواسطة المد ر العا  وطنقا لقرارات الجمعية العمومية

  .العاد تين"ما  طرم من ظروف بين الدورتين 
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  :يـــالتال ا( من الدستور، ومنه 6/1ما جاء  ي الفقرة الوامية من المادة ) .4

يعتبر المدير العام الموظف اإلداري الرئيسي للمنظمة، وهو وحده المسؤول أمام الجمعية العمومية / "

 ".المؤتمر العام والمجلس التنفيذي عن جميع أعمال المنظمة

 ي ضوء ما تنين من من  وجود المد ر العا  بنفته المحور ة ممر ها  جدا، وتجننا ا عاى ما سنق، وواستناد  

ألي  راغ  حدثه غياب المسؤول اإلداري األول  ي المنظمة،  إن المجاس التنفي ي كان مطالنا وبنفة عاجاة 

المؤتمر العا   ي النظر  ي ه ا الحالة، خاصة  ي ظ  استحالة االمتظار إلى غا ة امعقاد المجاس التنفي ي مو 

دورتيهما العاد تين، كما ممه كان مطالنا باتخاذ التدابير الالزمة لضمان حسن سير العم   ي المنظمة إدار ا 

وماليا و نيا و ق ما منت عايه النظم والاوالح والقرارات النادرة عن األجهزة الت ر عية سواء عاى مستوى 

 .لعا  مو المجاس التنفي يالمجاس االقتنادي واالجتماعي مو المؤتمر ا

، مي بعد مق  من مسنوعين من و اة 2017ما و  17وقد بادر المجاس بعقد دورته الخاصة السادسة بتار خ 

  عالم رصين قرار باتخاذ عاى مهمية قيا  المجاس اآلراء المد ر العا ، حي  تمت مناق ة الموضوع، ومجمعت

 المدة  ي تفر ط ودون المعتمدة، الننوص جوهر تخالف ال مدروسةوتدابير  ثابته بخطوات االمتقال مرحاة

 بها التي تناول الموضوعية الرؤ ة وبه ا .عاد ة دورة  ي العا  المؤتمر امعقاد لفترة المتنقية والمنتظرة الزمنية

 المد ر مننب شغور عن االعالن الفوري إلى تضمن الدعوة را قرا مصدر والمعطيات، الحيويات المجاس

 حين الى العا  المد ر مها  بتولي المساعد العا  المد ر المعنية، وتفو   الجهات عنر الدول وإبالغ لعا ،ا

  ي لالمعقاد العا  المؤتمر دعوة اليه،  القرار الم ار وبموجب تمت عا  جد د لامنظمة، كما مد ر وتعيين اختيار

 .العا  المد ر وتعيين الختيار تخنص 2017سنتمنر  28بتار خ  عاد ة غير دورة

 2017 وميو  15الم ار إليها  قد تقدمت بتار خ  وفيما يتعلق بمكان انعقاد الدورة غير العادية للمؤتمر العام

ك  من دولة الكو ت والجمهور ة التومسية بطاب استضا ة لك  من الدورة غير العاد ة السادسة لامؤتمر العا  

، و قامت إدارة المنظمة بتحو   الخطابين إلى السادة .والدورة الخاصة الوامنة لامجاس التنفي ي التي تسنقها،

، ولم تتاق إدارة المنظمة 2017 وميو  16، 15ساء الاجان الوطنية لاتربية والوقا ة والعاو  بتار خ الوزراء رؤ

ردا من الاجان الوطنية، و ي وقت الحق تقدمت الجمهور ة اإلسالمية المور تامية بدعوة مماثاة الستضا ة 

   .دورة المؤتمر العا  غير العاد ة السادسة

م  حدد  ي دعوته مكان امعقاد دورة المؤتمر العا ، ومما  تعدد طانات الدول، وإزاء وحي  من المجاس التنفي ي ل

دون الحاجة إلى عقد دورة خاصة لامجاس، و قا وعد  مجاح  رليس المجاس  ي مسعاا  لاتوا ق عاى المكان، 

 لامؤتمر العا ،  ي لما تقضى به  الننوص الدستور ة والنظامية بأن  كون تحد د مكان عقد الدورة غير العاد ة 



 

 م 2018هـ  ـ  مايو  1439ـ شعبان   ن وـ الدورة العادية الرابعة والعشر المؤتمر العام  17
 

 

ا عاى حالتنا الموضحة، هو ممر معقود لامجاس التنفي ي   من دستور  (2 - د)المادة الرابعة مص استناد 

 لعقد المجاس(،  قد قا  رليس المجاس بتوجيه الدعوة سة من مظا  العم  بالمؤتمر العا المنظمة، والمادة الساد

الدورة غير العاد ة السادسة  مكان عقدلانظر  ي تحد د  ،2017مغسطس  26التنفي ي  ي دورة خاصة بتار خ 

لامؤتمر العا ، وم ضا  مراجعة استيفاء المرشحين من قن  الدول األعضاء لمننب المد ر العا  ل روط الترشح 

مافات المرشحين،  .والتونت من ذلك بالوثالق والمستندات، وإعالن المرشحين المستو ين لا روط ،والتعيين

 .2017مغسطس  19من التقد  بالترشيح سيكون قد تم إغالقه  ي خاصة و

 ي مقر المنظمة  ي  2017مغسطس  26وخالل الدورة الخاصة السابعة لامجاس التنفي ي التي عقدت بتار خ 

 متيجة ذلك، تومس، ب لت محاوالت من قن  بع  األعضاء بغية الوصول لح  توا قي، ولكنها لم تن  إلى

 معضاء المجاس مغاب من المطالنة تمتومما  ه ا   ،بطاناتها االستضا ةالراغنة  ي  الدول تمسك ممواي

التنو ت الموا قة عاى طاب دولة الكو ت  متيجة كامتو ي،السرّ  االقتراع و ق مساوب التنو ت بإجراء

نق دورة باستضا ة دورة المؤتمر غير العاد ة السادسة والدورة الخاصة الوامنة لامجاس التنفي ي التي تس

المؤتمر العا ، ك لك استنق المجاس الزمن، وتمكن  ي ه ا الدورة من إعالن ال خنيات المستو اة ل روط 

 .المقّدمةاقع الوثالق والمستندات الترشح والتعيين من و

 

قا  ، لكو تمد نة ا ي  2017سنتمنر 26وخالل الدورة الخاصة الوامنة لامجاس التنفي ي التي عقدت بتار خ 

هم لقيادة اهم ورؤاتشحين المستو ين لا روط وعددهم ستة مرشحين، واستمع إلى تنورالمرّ  بمقاباةالمجاس 

المنظمة، وعاى إثر االمتهاء من ذلك، دخ  المجاس  ي مقاش طو   ومستفي ، تناول كيفية االختيار وتحد د 

ا ير التي تُمكِّن المجاس من ترتيب األمسب واألجدر من بين المرّشحين الستّة، ووضع حّد مدمى من المع

األ ضاية  يما بين المرشحين، وتزكيتهم لدى المؤتمر العا . غير من المعطيات واآلراء  ي مجماها داخ  

المجاس مجمعت عاى من هناك تقارب كنير بين المرشحين من حي  تو ر ال روط العامة وال روط الترجيحية 

مكور  مكن تقد مه كخيار مناسب لامؤتمر العا  قّرر المجاس ر ع  لالختيار ومما  صعوبة تحد د مرشح مو

توصيته إلى المؤتمر العا  الختيار وتعيين المد ر العا  لامنظمة من بين المرشحين الستة،  ي ضوء تو ّر كا ة 

 ال روط المطاوبة  ي المترّشحين.

 سعود الدكتور بتعيين 2017 سبتمبر 82 بتاريخ السادسة العادية غير دورته في العام المؤتمر قرار وبصدور

 التنفيذي المجلس يكون ،2017 أكتوبر أول من اعتبارا سنوات أربعة لمدة للمنظمة عاما مديرا الحربى هالل

 .وجه أكمل على النتقالية المرحلة إدارة في دستوريا به المنوط دوره أدى قد
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 :2017 و 2016تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة واألنشطة خارج البرنامج عن عامي . 2

، قا  المجاس التنفي ي،  ي إطار اختناصه، بدراسة تقر ر المد ر العا  عن تنفي  السابعة بعد المئة ي الدورة 

والخطوات العماية الخاصة ال ي تضمن النيامات  2016برامم المنظمة واألم طة خارج النرمامم عن عا  

بسير التنفي  ومسب اإلمجاز واآلليات المعتمدة واألهداف المحققة والفئات المستهد ة، واتخ  المجاس عدد من 

القرارات ب أن عمايات المتابعة والتقو م، وإشراك الاجان الوطنية  ي ه ا السني  ، وتطو ر موعية النرامم 

 .لندء بنورة  ور ة  ي تفعي  مرصد األلكسوالتدر نية لر ع كفاءة العاماين، وا

باستعرار ردود اإلدارة العامة  الوامنة بعد المئةقا   ي دورته  ،و ي إطار متابعة المجاس لقراراته سالفة ال كر

مجاس النرامم من خالل  قيا  ي ه ا ال أن ومهمها موضوع تفعي  آليات المتابعة والتقو م والتي تضمنت 

وما تضمنته من إعداد  ، وتطو ر مظا  مرصد األلكسو المّوحد من تقو م بع  األم طةة اجتماعاته المتكرر

ته وت نيك م اطه بالاجان داخاية لامرصد وتعيين منسق له، وتحد د متطاناته ووضع برمامم مم ط ةاللح

    الوطنية.

برامم المنظمة واألم طة خارج بدراسة تقر ر المد ر العا  عن تنفي   التاسعة بعد المئةكما قا   ي دورته 

                                   .2017النرمامم عن عا  

  كون  قد ،المنفّ ة واألم طة لانرامم والتقو م المتابعة عماياتل مكنر واهتما  زخم إعطاء مج  منو ،ممه عاى 

   تقييم عن تقر ر بعرر امين،ع ك  مرة تتم وهي د سمنر( – )مو منر ال تاء دورة خالل   تم من المحن  من

 مدعمة لاتنفي  العامة النورة  تضمن متكاماة، بنورة السابقة، المالية لادورة المنفّ ة  واألم طة النرامم

 والتقو م المتابعة آليات تقار ر واقع من وذلك ميداميا، وامعكاساتها التنفي  جودة عاى دالة ومؤشرات بنيامات

 التنفي  عماية عاى اإل جابي مثرا اإلجراء له ا سيكون ممه والشك الوطنية، الاجان وتقار ر بالمنظمة الم كاة

 واألم طة الرامم تنفي  عن العا  لامد ر السنو ة التقار ر بخالف وذلك األعضاء، الدول مع الربط وتحقيق

 .ما و( – بر  م) الربيع دورات تعرر التي الموازمة خارج

 :التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين القدس واألوضاع .3

المجاس عاى مدى دوراته الوالث الماضية عاى الوثالق التي عرضت عايه ب أن ه ا النند الدالم عاى  طاعا

جدول معماله، وما قامت وتقو  به المنظمة لدعم الم روعات المتعاقة بالقدس واألم طة التربو ة والوقا ية 

 .ودها لحما ة التراث الوقا ي  ي القدس وسالر األراضي الفاسطينيةوالعامية  ي  اسطين، وجه
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وقد مبدى المجاس ام غاله النالغ بقضية القدس وتراثها،  إلى جامب إدامته ال د دة لالمتهاكات المستمرة لامسجد 

ا القضية لدى األقنى وما حوله. اتخ  قرارات لها دالالت رمز ة رمي من لها مهمية بالغة  ي إثارة االهتما  به 

المفكر ن والموقفين ورجال التعايم والعام لاعم  عاى ترسيخ قضية القدس  ي وجدان األجيال، وهك ا قا  

"، كما دشن المجاس  كرة بتسمية دورة المجاس ذاتها باسم "دورة القدس الوامنة بعد المئةالمجاس  ي دورته 

"، والترو م لنرامم توممة مد نة القدس مع ربيةالقدس عتحت رمز ة " 2018عقد مم طة المنظمة عن العا  

رمزية القدس حول " دعا المد ر العا  إلى اإلسراع  ي عقد المؤتمر الدولي كماالعواصم الوقا ية المحتفي بها، 

"، ودعوة النناد ق العربية ومنظمات المجتمع المدمي إلى المساهمة  ي دعم في الهوية العربية واإلسالمية

   .المقدسية بهدف إمقاذ مد نة القدس ودعم صمود مهاهاالمؤّسسات 

، و ي إطار متابعته لألمر، محيط المجاس عاما بما تم من اتناالت بين اإلدارة العامة المئةو ي دورته التاسعة 

ومصحاب المعالى الوزراء رؤساء الاجان الوطنية من بع  الاجان الوطنية العربية حول ما قامت به وزاراتها 

وهيئاتها من تدابير و عاليات داخ  المدارس والمؤّسسات التربو ة، كما محيط المجاس باألم طة التي تم تنفي ها 

 .من قن  اإلدارة العامة  ي ه ا الخنوص

 والتمسك القدس مكامة عاى التأكيد  شأمها من  كون إ جابية مواقف باتخاذ القيا  بمكان األهمية من  كون وقد

 . ال ر فين الحرمين وثال  المسجد ن وثامي القناتين مولى باعتنارا والعربي اإلسالمي العالم قاب  ي بعروبته

 والمقترحــات التوصيــات: 

الدور ة العاد ة  مدى عامين كاماين من العم  الدؤوب سواء عاى مستوى تنظيم االجتماعات  وعاى

تنفيد األم طة والنرامم،  قد تراءت لنا واالستونالية الخاصة لامجاس التنفي ي، مو عاى مستوى متابعة 

 ها، وهـي التاليـــة:بع  التوصيات والمقترحات التي  مكن لامؤتمر العا  الموقر تنيُّنِ 

م اركة رليس المجاس التنفي ي بنفته،  ي االجتماعات المتخننة التي تعقدها  عاى استمرارالعم   -1

الدور ة لامجاس االقتنادي واالجتماعي ولجنة  المنظمة عاى المستوى الوزاري، و ي االجتماعات

 المنظمات لاتنسيق والمتابعة المننوقة عنه.
 

من  تقد  رليس المجاس التنفي ي بتقر ر عن م اركاته  ي االجتماعات الم كورة إلى دورات المجاس  -2

 .المواليـةالتنفي ي 
 

المجاس، وتفادي تكايف غير العضو عضو المجاس التنفي ي  ي اجتماعات  وحضورالتأكيد عاى م اركة  -3

 األصي  لحضور اجتماعات المجاس إالّ  ي حاالت الضرورة القنوى الطارلة.
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 متابعة تنفي  قرارات المؤتمر العا ، من خالل وثيقة تعّدها ممامة المجاس التنفي يالمجاس التنفي ي   تولىمن  -4

تقر ر رليس المجاس التنفي ي  ي دوراته العاد ة، عاى من تكون متالم المتابعة جزء من  والمؤتمر العا 

 المعرور عاى المؤتمر العا . 
 

 

 ي إطار النرامم المعتمدة عن الدورة المالية  المنفّ ةتقد م تقر ر عن تقييم األم طة باإلدارة العامة قيا   -5

مها ة الدورة المالية )ك  مها ة السنة الفرد ة التي تاي  ي ي عاى المجاس التنفي عرر  ُ اماة، بنورة ك

ك  المؤشرات والنيامات الّدالة عاى جودة  تاك األم طة  التقييمي تضمن التقر ر ن م عاى،عامين(

 ومدى تحقيقها لألهداف المرسومة. ،ومردود تها اإل جابية عاى الدول

 

 ر.ــى التقريانتهـ
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 قرار مشروع 
 

 ب أن

 رئيس اجمللس التنفيذي عن أعمال اجمللس

 فيما بني انعقاد املؤمتر العام يف دورتيه العاديتني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 

----- 

 

 ن املؤمتر العام: إ

ـ ب( مذذن المذذادة الخامسذذة مذذن دسذذتور المنظمذذة العربيذذة لاتربيذذة والوقا ذذة  1إلذذى الفقذذرة )ب /  إذ   ذذير -

 ( من مفس المادة.5والعاو ، والفقرة )ب / 

 (.4/ و24د ع    ع /): رقم المقّدمةبالوثيقة  عاى التقر ر المر ق وبعد اطالعهـ  

:يقـــّرر  

 

 

 4ق  /24ع  / دعمشروع قرار رقم: م 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 المجلس التنفيذي والمؤتمر العام أمانة   

 


