متابعـة تنفيـذ قـــرارات
الدورة الثامنة بعد املئة للمجلس التنفيذي

املوضــوع

املرجــع

(الوثيقة رقم)3 :


المادة الثالثة (فقرة  )6والمادة الحادية عشرة (فقرة /2ب) من
النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.



قرار المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين رقم ()12
إدراج بند ثابت على جدول أعمال دورات المجلس التنفيذي
بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس.



قرارات المجلس التنفيذي في دوراته المتتالية التي تضمنت
توجهات المجلس بشأن أسلوب إعداد وثيقة المتابعة.



ينص النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على اختصاص المجلس
التنفيذي بمتابعة القرارات الصادرة عنه في كل دورة من

امللخــص

دوراته السابقة ،كما ينص أيضا على إدراج بند متابعة
قراراته السابقة على جدول أعمال كل دورة من دوراته.


أعدت أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام وثيقة متابعة
قرارات الدورة الثامنة بعد المئة للمجلس التنفيذي من خالل
التواصل والتعاون مع اإلدارات والمراكز الخارجية المعنية
والمبينة في الجدول المرفق للوثيقة.

اإلجراء املطلوب

 -النظر وإبداء الرأي.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

وثيقة رقم :م ت /د  / 109و 3

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة
مقدمة من أمين المجلس التنفيذي إلى المجلس التنفيذي

بشـأن
متابعة تنفيذ قرارات
الدورة الثامنة بعد المئة للمجلس التنفيذي
ــــــــــ



نصت المادة الثالثة (فقرة  )6من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على اختصاص المجلس بمتابعة
القرارات الصادرة عنه في دوراته السابقة ،وذلك من خالل وثيقة متابعة تعدها أمانة المجلس التنفيذي
والمؤتمر العام وتعرض في جلساته العامة.



كما جاء في المادة الحادية عشرة ،الفقرة ( /2ب) من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،تضمين مشروع
جدول األعمال بنـدا يتعلق بوثيقة متابعة قرارات المجلس في دوراته السابقة.



وتنفيذا لقرار المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين رقم( :م ت  /د  / 63ق  ،)12بشأن إدراج بند
ثابت على جدول أعمال دورات المجلس التنفيذي بعنوان "متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي في
الدورة السابقة".



وفي الدورة الرابعة والسبعين اتخذ المجلس قراره رقم) :م ت /د  /74ق  ،(4الذي تضمن:
ـ دعوة األمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام إلى االستمرار في تطوير التقرير بالدورات القادمة
وفقا للمالحظات التي أبداها أعضاء المجلس.
ـ تأكيد أهمية إبراز الصعوبات والعوائق التي قد تواجه تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
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ـ دعوة األمانة العامة إلى إعداد وثائق منفصلة بشأن القرارات التي يطلب فيها من المدير العام وضع
آليات أو قواعد أو أسس أو ضوابط للعمل.
كما دعا المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثمانين بموجب قراره رقم (م ت /د /84ق )4األمانة العامة



إلى عرض وثيقة متابعة القرارات في الجلسات العامة للمجلس.


وفي الدورة الثامنة والثمانين وبموجب القرار رقم( :م ت /د/88ق )3فقرة ( ،)3دعا المجلس التنفيذي
أمانته إلى بيان الصعوبات التي واجهت سير تنفيذ بعض القرارات التي لم ترد ردود بشأن تنفيذها.



وفي الدورة التسعين وبموجب الفقرة ( )2من القرار رقم( :م ت  /د  /90ق  ،)3أكد المجلس أهمية دور
أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في توخي الدقة عند إدراج خطوات التنفيذ في وثيقة متابعة
القرارات ،ومطالبة إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية بمزيد التوضيح عند عرض اإلجراءات المتخذة
حيال قرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام.



كما دعا في الدورة الحادية والتسعين أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بموجب الفقرة ( )2من القرار
رقم( :م ت /دع  /91ق  ،)4إلى تطوير أسلوب عرض اإلجراءات التنفيذية في وثيقة متابعة تنفيذ
القرارات لتكون أكثر تحديدا وتفصيال.



واستنادا إلى أحكام النظام الداخلي بشأن المتابعة ،وإلى قرارات المجلس وتوجيهاته في كل دورة حول
شكل الوثيقة ومضمونها ،قامت أمانة المجلس بـما يلــي:
 .1إعداد جداول بالقرارات التي هي محل متابعة في التنفيذ ،لتحديد الموقف الذي آلت إليه هذه القرارات،
مع بيان اإلدارة أو المركز المسؤول عن التنفيذ وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير تنفيذ
تلك القرارات (مرفق الجدول).
 .2إدراج القرارات التي تتطلب اتخاذ تدابير أو دراسات أو وضع آليات أو ضوابط للعمل والمنصوص
على عرضها في دورة قادمة ،في بنود مستقلة ضمن جدول األعمال وإعداد وثائق منفصلة لها
لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



أما القرارات التي ال تتطلب إجراءات تنفيذية ،مثل قرارات االعتماد والموافقة ،واإلحاطة وتوجيه الشكر،
فلم تدرج ضمن ما ورد في الفقرتين ( 1ـ  )2المذكورتين أعاله ألنها اعتبرت منتهية بصدور القرار.
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وقد باشرت أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام خطوات المتابعة منذ األيام األولى التي تلت انتهاء
الدورة الثامنة بعد المئة في ديسمبر  ،2017وذلك باتخاذ التدابير التاليــة:
 )1إحاطة كافة اإلدارات والمراكز بالقرارات التي صدرت عن الدورة الثامنة بعد المئة ،مع تحديد
القرارات التي تهم كل إدارة من إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية.
 )2تبليغ كافة اإلدارات والمراكز الخارجية القرارات التي تدخل في دائرة مسؤولياتها واختصاصها
بالتنفيذ.
 )3المتابعة المستمرة من خالل المكاتبات واالتصال المباشر مع اإلدارات والمراكز الخارجية لرصد
اإلجراءات المتخذة في شأن تنفيذ تلك القرارات.

لذلـك
أتشرف بعرض األمر على المجلس الموقر للتفضل بالنظر.
ومرفق طيه مشروع القرار المقترح إصداره بهذا
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وثيقة رقم  :م ت /د  / 109و 3
(مرفق)

معدّ ل
متابعة تنفيذ قرارات الدورة الثامنة بعد المئـة للمجلس التنفيذي
 القرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف الدورة ( )108وحتتاج إىل متابعة يف التنفيذ.
القــرار

اإلجراءات التي اتخذت

ما تبقى من
إجراءات
للتنفيذ

الصعوبات
التي واجهت
التنفيذ

الجهة
المسؤولة
عن التنفيذ

القرار  : 3متابعة تنفيذ قرارات الدورة الثامنة بعد املئة للمجلس التنفيذي

 .1دعوة املدير العام إلى:
أ ـ تفعيل دور مرصد األلكسو.

 اتخذت اإلدارة العامة خطوات أخرى تجاه تفعيل دور املرصد وتطويربنيته من أجهزة ومعدات وعناصر بشرية ،وأوكلت مسؤولية انجاز مهام
املرصد إلى إدارة مكتب املدير العام وإلحاقه بها ،وشكلت له فريق عمل من
أربعة أشخاص توزعت مهامهم على :اإلشراف واملتابعة ،جمع البيانات
وتحليلها ،إعداد النشريات ،تحرير الدراسات ،القيام بالعمليات الفنية
الخاصة بقواعد البيانات.

مكتب املدير
العام

 كما تم تجميع مكونات املرصد في جناح خاص من مبنى املنظمة بالطابقالخامس ،واقتناء حواسيب جديدة له.
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القــرار

اإلجراءات التي اتخذت

ما تبقى من
إجراءات
للتنفيذ

الجهة
الصعوبات التي
واجهت التنفيذ المسؤولة عن
التنفيذ

ب  -اس ـ ــتكماا اتس ـ ــتبانات املع ـ ــدة لت ـ ــويم ال ـ ـ ـ ام  -قامت اإلدارة العامة بإعداد واستكماا اتستبيانات الخاصة بت ييم
واألنش ـ ـ ــطة والتواص ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــع ال ـ ـ ــا
ال ام واألنشطة املعتمدة في إطار الخطة اتست اتيجية ،وتم تعميم
الوطنية للت بية والث افة والعلوم في هذا الشأ  .تل اتستبانات على اإلدارات واملراكز الخارجية وال ا الوطنية
للشروع في ت ييم ال ام واألنشطة وف ا لتل اتستبانات املعتمدة
من قبل مجلس ال ام .
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القــرار

اإلجراءات التي اتخذت

ما تبقى من
إجراءات
للتنفيذ

الجهة
الصعوبات التي
واجهت التنفيذ المسؤولة عن
التنفيذ

القرار  : 4القدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني

 .1دعوة الدوا األعضاء من خـلا وزاراههـا املعنيـة إلـى
ترسيخ قضية ال دس في وجدا األجياا.

 قامت اإلدارة العامة بتوجيه خطابات إلى أصحاب املعالي الوزراءرؤساء ال ا الوطنية ،والسادة األمناء العامي ل ا الوطنية
للت بية والث افة والعلوم ،تضمنت مناشدههم باملبادرة ،وفي إطار
مسؤولياههم ومهامهم ،إلى اتخا خطوات تفض ي إلى ترسيخ قضية
ال دس في وجدا الناشئة واألجياا ،وقد أحيطت املنظمة من
طرف بعض ال ا الوطنية العربية بما قامت به وزاراهها وهيئاهها
املعنية من تدابي وفعاليات في هذا ال انب داخل مدارسها
ومؤسساهها الت بوية.
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اإلجراءات التي اتخذت

القــرار

ما تبقى من
إجراءات للتنفيذ

الجهة
المسؤولة عن
التنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ

 .3دعوة املدير العام إلــى:
أ -اإلس ـ ـراع ف ـ ــي ع ـ ــد امل ـ ـؤتمر ال ـ ـدولي ح ـ ــوا "رمزي ـ ــة  .1قامت املنظمة يوم  2018/03/29بالتعاو والتنسيق مع سفارة دولة
فلسطي لدى تونس بتنظيم تظاهرة ث افية شاملة إحياء للذكرى
ال ــدس ف ــي الهوي ــة العربي ــة اإلس ــلمية " بالتع ــاو
الثانية واألربعي ليوم األرض الفلسطيني ،و ل بعد اتعتذار الذي
مع املنظمة اإلسلمية للت بية والعلوم والث افة.
ت دمت به اتيسيسكو بموجب مذكرهها رقم  89املؤرخة في
 ،2018/1/24عن تنفيذ هذا النشاط بالشراكة والتنسيق املشت ك،
وقد تضمنت التظاهرة املشار إليها أعله األنشطة التالية:
 ندوة علمية فكرية حوا "رمزية ال دس في الهوية العربية اإلسلمية"، معــرض حــوا تــاريخ مدينــة ال ــدس بالتعــاو مــع مركــز األب ــا للت ــاريخوالفنو والث افة اإلسلمية (إرسيكا).
 مع ـ ـ ــرض األزي ـ ـ ــاء الت ليدي ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ــطينة بالتع ـ ـ ــاو م ـ ـ ــع مرك ـ ـ ــز الت ـ ـ ـ االفلسطيني بال مهورية التونسية.

اعتذار منظمة
اتيسيسكو
الذي جاء
متأخرا

إدارة الث افة

 .2ومن جانب آخر ،ف د قامت اإلدارة العامة للمنظمة باتخا ما يلي:
أ  -إطلق اسم "قاعة القدس" على إحدى قاعات م ر املنظمة.
ب ـ اإلجراءات األولية إلصدار كتاب عن األعماا العلمية للندوة الفكرية
التي أقيمت يوم  29مارس .2018

ج  -الت ـ ـ ـ وي ل ـ ـ ـ ام توأمـ ـ ــة مدينـ ـ ــة ال ـ ـ ــدس مـ ـ ــع  .1دأبت املنظمة ومنذ فت ة على التنسيق مع الوزارات والهيئات املعنية في الدوا
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العواصم الث افية العربية امل تفى بها.

األعضاء في هذا ال انب وفي إطار اتحتفاء بالعواصم الث افية العربية،
و ل تنفيذا لل رارات الصادرة عن املؤتمر العام واملجلس التنفيذي،
وكذل التوصيات الصادرة عن مؤتمر الوزراء املسؤولي عن الشؤو
الث افية في الوطن العربي.
 .2وفــي هــذا الصــدد ،وجــه املــدير العــام خطابـا لــوزير الث افــة واتتصــاا بالحكومــة
املغربي ــة بت ــاريخ  2018/01/19ت ــت رق ــم ( )609بش ــأ إعط ــاء اإل للهيئ ــة
التنفيذيــة ملدينــة وجــدة عاصــمة الث افــة العربيــة لعــام  ،2018بــإيلء ال ــدس
الشـ ــريا املكانـ ــة اللزمـ ــة فـ ــي برنـ ــام التظـ ــاهرات الخاصـ ــة بهـ ــذه اتحتفاليـ ــة،
وإف ــادة املنظم ــة بم ــا س ــيتم إنج ــازه م ــن أنش ــطة مش ــت كة ب ــي م ــدينتي وج ــدة
وال دس الشريا.
 .3كما أبرمت وزارة الث افة املصرية اتفاقية توأمة بي ال دس واألقصر عاصمة
الث افــة العربيــة  ،2017ونفــذت مجموعــة مــن األنشــطة أهمهــا تنظــيم أســبوع
لعرض أشرطة وثائ ية وأفلم عن مدينة ال دس خلا شهر يوليو .2017

د -ع ــد أنش ــطة املنظم ــة ع ــن الع ــام  ،2018ت ــت  .1تم التوجيه من قبل اإلدارة العامة إلى كافة اإلدارات واملراكز الخارجية
بإطلق شعار "القدس فلسطينية" على كافة األنشطة وال ام التي تنفذها
رمزية "ال دس فلسطينية".
املنظمة ومراكزها الخارجية خلا العام .2018
 .2اعتماد ووضع شعار "القدس فلسطينية" على كافة املراسلت واملذكرات
املوجهة خارج املنظمة وداخلها ،وهو الشعار الذي ي مل صورة "قبة
الصخرة".

القــرار
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اإلجراءات التي اتخذت

مكتب املدير
العام

ما تبقى من
إجراءات
للتنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ
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الجهة
المسؤولة
عن التنفيذ

و  -اإلس ـراع فــي ت يــق الزيــارة اتفت اضــية ألحــد املواقــع
الت اثيــة التاريخيــة فــي فلســطي وتســكي ها علــى موقــع
املنظمة.

-

تم توجيه خطاب بتاريخ  ،2017/11/09ت ت رقم  567إلى
ال نة الوطنية الفلسطينية للت بية والث افة والعلوم بشأ
اتستمرار في التنسيق إلنجاز الزيارة اتفت اضية ملدينة ال دس.

 وجهت ال نة الوطنية الفلسطينية إلى املنظمة ،خطابا بتاريخُ
 2018/03/01ت ت رقم (ا.و.ف /1/1/ص  ،)192تعلمها بأ
كفاءات فلسطينية تولت إعداد زيارة افت اضية ملدينة ال دس
ت ت عنوا "مشروع القدس االفتراض ي".
 رحب ـ ــت املنظم ـ ــة بنش ـ ــر ال ـ ـرابل اتلكت ون ـ ــي للزي ـ ــارة ف ـ ــي موقعه ـ ــاالرس ـ ي واقت حــت اختيــار مدينــة أخــرى مــن بــي املــد التاريخيــة
الفلس ــطينية الت ــي ل ــم تنج ــز بخصوص ــها زي ــارات افت اض ــية ،وت ــم
اختي ـ ــار مدين ـ ــة الخلي ـ ــل م ـ ــن قب ـ ــل ال ان ـ ــب الفلس ـ ــطيني لتك ـ ــو
موضوع الزيارة اتفت اضية ال ادمة.
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 استخراجرخص
التصوير
 ترشيح مؤرخإلعداد
النصوص
الخاصة بهذه
الزيارة
 -إنجاز الزيارة

إدارة الث افة
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القــرار

ز  -مواصــلة التنســيق مــع ال هــات الفلســطينية
املختصـ ـ ــة لت ـ ـ ـ يل "أريحـ ـ ــا" علـ ـ ــى قائمـ ـ ــة
الت ا العال ي.

اإلجراءات التي اتخذت

-

-

-

-

تل ت املنظمة خطابا بتاريخ  2018/02/14ت ت رقم ،117
من ال نة الوطنية الفلسطينية للت بية والث افة والعلوم،
ي ت ح ترشيح الخبي م.جاد ثابت (لبناني ال نسية) ،كخبي
ُ
تكلفه املنظمة بمساعدة ال هات الفلسطينية املتخصصة
لت يل أري ا على قائمة الت ا العال ي.
قامت املنظمة بتوجيه خطاب إلى ال نة الوطنية
الفلسطينية بتاريخ  16ف اير  ،2018ت ت رقم (،)626
باملواف ة على اختيار الخبي املهندس جاد ثابت.
ورد إلى املنظمة خطاب من ال نة الوطنية الفلسطينية
للت بية والث افة والعلوم ،ي مل رقم ( )210مؤرخ في
 ،2018/03/6يفيد بت شيح الخبي الدولي مني بوشنافي،
عوضا عن املهندس جاد ثابت ،لتعـذر استص ـدار تصري ـح
دخ ـوا ل ـه لألراض ـي الفلسطينية.
قام ــت املنظم ــة ف ــي  2018/03/7ب ــالرد عل ــى الخط ــاب ،وأب ــدت
في ــه مواف ته ــا عل ــى اختي ــار الخبي ـ ال ــدولي د .مني ـ بوش ــنا ي
ملعاينة املوقع واستكماا ملا الت شيح.
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ما تبقى من إجراءات
للتنفيذ

في انتظار التكليا
الرس ي ل خبي الدكتور
مني بوشنا ي وت ديد
موعد الزيارة بالتنسيق
مع ال انب الفلسطيني
حتى يتسنى ل خبي
معاينة املوقع واملساعدة
على استكماا ملا
ترشيح أري ا لت ديمه
لليونسكو للت يل على
تئ ة الت ا العال ي.

الصعوبات التي
الجهة
واجهت التنفيذ المسؤولة عن
التنفيذ

لم تتمكن دولة
فلسطي من
استخراج
تصريح دخوا
ل خبي املهندس
جاد ثابت
إلجراء زيارة
موقع أري ا في
املوعد امل دد.

إدارة الث افة
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اإلجراءات التي اتخذت

ما تبقى من إجراءات
للتنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة
عن التنفيذ

القرار  : 7تقرير عن اإلجراءات املتخذة يف شأن قرار اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة بعد املئة خبصوص وضعية اخلرباء واملتعاقدين يف املنظمة

 .1دعوة املدير العام للستمرار في مراجعة تمت مراجعة ع ود الخ اء واملتعاقدين في ضوء النظم
ع ود الخ اء واملتعاقدين ،في ضوء النظم األساسية املوحدة املعموا بها ،مع دراسة مدى حاجة
األساسية املوحدة املعموا بها ،وقرار املنظمة إليهم ووف ا لإلمكانات املالية املتاحة.
املجلس التنفيذي رقم (م ت /د  /107ق ونتيجة ملا سبق ،ف د اتخذت اتدارة العامة إجراءات
 )14مع ت ديد مدى حاجة املنظمة إليهم عملية في هذا اتتجاه ،تمثلت في:
 -1ت ليص عدد املتعاقدين من ( )80متعاقدا سنة ،2016
ووف ا لإلمكانات املالية املتاحة.
الى ( )61متعاقدا سنة  ،2018لتنخفض التكلفة املالية
السنوية من  774,513.60دوترا أمريكيا سنة ،2016
الى  629,565.60دوترا أمريكيا سنة .2018
 -2ت لص عدد الخ اء املستعا بهم من ( )27خبي ا سنة
 2016الى ( )14خبي ا سنة  ،2018لتنخفض التكلفة
املالية السنوية من  690,000دوتر أمريكي سنة 2016
الى  254,400دوتر أمريكي سنة .2018
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جار العمل على وضع
حزمة من املعايي
واملواصفات والشروط
الواجب توافرها
واملطلوبة في الخبي أو
املتعاقد ،والتي على
أساسها ت دد مكافأته
املالية م ابل العمل
املطلوب.

إدارة الشؤو
اإلدارية واملالية
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اإلجراءات التي اتخذت

ما تبقى من
إجراءات للتنفيذ

الجهة
المسؤولة
عن التنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ

القرار  : 8تقرير عن مدى إمكانية وقدرة الدول األعضاء يف املساهمة فــي دعم متطلبات اخلطة التنفيذية املقدّمة مــن مجهورية القَمر املتحدة حول االحتياجات التعليمية

 دعوة املدير العام إلــى: .1التواصـ ــل مـ ــع ال هـ ــات ال مريـ ــة املختصـ ــة
لت ــديم أولوياههــا مــن اتحتياجــات الت بويــة
والتعليميـ ـ ـ ـ ــة والث افيـ ـ ـ ـ ــة دعمـ ـ ـ ـ ــا لبنيتهـ ـ ـ ـ ــا
التعليمية والث افية.

 .1قامت اإلدارة العامة في  2017/12/25بتوجيه خطابات إلى معالي
وزير الت بية بجمهورية ال مر املت دة ،واألمي العام ل نة الوطنية
ال مرية للت بية والث افة والعلوم ،ملوافاة املنظمة باتحتياجات
الت بوية والتعليمية ،ليتم تعميمها على وزراء الت بية والتعليم في
الدوا العربية لت ديم املساعدة املطلوبة وتلبية تل اتحتياجات.
 .2تم إحاطة عضو املجلس التنفيذي عن جمهورية ال مر املت دة
بالخطاب املوجه إلى وزير الت بية ال مري ،وحتى تاريخه لم يتم
استلم أي رد بالخصوص سواء من الوزارة املعنية أو ال نة
الوطنية ال مرية للت بية والث افة والعلوم .
 .3تم توجيه خطاب بتاريخ  2018/02/28إلى معالي وزير الت بية في
جمهورية ال مر املت دة يفيد برغبة املدير العام في ال يام بزيارة
عمل إلى جمهورية ال مر املت دة لغرض اتطلع والوقوف على
األوضاع الت بوية فيها ورصد اتحتياجات امل حة ،وصياغة اتفاق
يمكن من خلله ت ديد اتحتياجات وت ديم الدعم اللزم لها.
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تعمل املنظمة وفي
إطار املتاح من
اإلمكانيات
املخصصة في
موازنة العام
 ،2018على
ت ديم الدعم
اللزم إلى الدوا
ات اتحتياجات
الخاصة ،تسيما
في مجاا تعليم
اللغة العربية

البلء وعدم
اتستجابة
السريعة في الرد
على املكاتبات
العديدة التي
ُوجهت إلى ال هات
ال مرية املسؤولة

مكتب املدير
العام
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 .4ومن جانب آخر ،وفي إطار رفع الكفاءات التدريسية  ،تم تنفيذ
دورتي تدريبيتي لفائدة املعلمي بجمهورية ال مر خلا الفت ة من
 28يناير إلى  8ف اير  ،2018في مجاا تكوين املكوني في اللغة
العربية ،حيث أشرف على هاتي الدورتي  ،خ اء في اللغة العربية
من معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ،إ شارك في الدورتي عدد
من املعلمي املتخصصي في مادة اللغة العربية ،خصصت إحداها
ملصم ي مناهج اللغة العربية ،واألخرى ملعل ي وموجهي اللغة
العربية.
 .2صـ ــياغة األولويـ ــات واتحتياجـ ــات امل دمـ ــة
م ــن ال ه ــات ال مري ــة املختص ــة ف ــي ش ــكل
خطـة تنفيذيــة مزمنــة ،وم ــددة الخطــوات
واملراحل.

 .2لم تتلق املنظمة ردا على الخطابات واملكاتبات التي وجهت إلى
ال هات ال مرية املختصة في هذا الشأ .

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسعة بعد المئة ـ شعبان  1439هـ ـ مايو  2018م
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اإلجراءات التي اتخذت

ما تبقى من
إجراءات للتنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة
عن التنفيذ

القرار  : 9تقرير حول التقدّم احملرز يف تنفيذ مبادرة األلكسو لتعليم األطفال العرب يف مناطق النزاع

 .1دعوة املدير العام إلــى:
أ -تيســي إج ـراءات ع ــد اجتمــاع ال نــة العليــا إلدارة
املبــادرة فــي م ــر املنظمــة علــى أ تت مــل كــل دولــة
نف ات ممثليها.

 قامت املنظمة في  2018/02/19بتوجيه الدعوة إلىالدوا األعضاء في ال نة العليا ،كما وجهت في
 ،2018/02/20دعوة إلى األمانة العامة ل امعة
الدوا العربية وممثلي املنظمات الدولية واإلقليمية
األطراف في املبادرة ل حضور واملشاركة في اتجتماع
التنسي ي الثاني الذي سيع د بتاريخ 2018/04/03
بم ر املنظمة.
 في  06مارس  ،2018تم تذكي كافة األطراف املعنيةباملب ـادرة بموع ـد اتجتم ـاع وبالدعـ ـوات املوجه ـة
بالخصوص مع التأكيد على إزالة أية معطيات
لوجستية تتعلق بع د اتجتماع ،ورغم التذكي  ،فإ
املنظمة لم تتلق ردا من الدوا األعضاء سوى رد
دولة قطر ،التي أبدت استعدادها ل حضور
واملشاركة ،واستلمها كتابا باعتذار اململكة األردنية
الهاشمية ،ومنظمة األمم املت دة لرعاية الطفولة
(اليونسيف) عن املشاركة في اتجتماع.
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مواصلة ال هود
لع د اجتماع
ال نة العليا إلدارة
املبادرة في م ر
املنظمة (بالحضور
الشخص ي) ،أو ع
ت نية املشاهدة
املرئية ( VIDEO
CONFERENCE).

 قلة الردود علىحضور
اتجتماع.
 الصعوبةاملالية التي
تواجهها الدوا
األعضاء في
تغطية تكاليا
ممثليها في هذا
اتجتماع.

إدارة الت بية
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اإلجراءات التي اتخذت

 وفي  12مارس  ،2018أعيد التواصل مع أعضاءال نة ،ومطالبتهم بإرساا مرئيات دولهم حوا
موضوعات جدوا أعماا اتجتماع مكتوبة بدا
الحضور الشخص ي ،مع امكانية ع د اتجتماع ع
املشاهدة املرئية ) )VIDEO CONFERENCEوتزويد
املنظمة بما يل ـ ـ ــي:
 مرئيات الدولة حوا خارطة الطريق املعدلة التي
طرحتها املنظمة لتنفيذ املبادرة.
 مرئيات الدولة بشأ النظام الداخلي امل ت ح
لعمل ال نة.
 اتحتياجات الت بوية والتوعوية للمتضررين
(سواء كانت دولة ل وء ،أو دولة قائم بها نزاع
مس ح) .في صورة مشروعات وأنشطة م ددة
يمكن التعاو مع املنظمة في إنجازها ،مع بيا
الكلفة الت ديرية ومصادر التمويل امل ت حة.
ب  -وضع خارطة طريق ل نام عمل املنظمة لتنفيذ
مبادرهه ـ ـا متضمن ـ ـة توجهـ ـ ـاههـ ـا األساسية في لـ ـ ـ



تم وضع م ت ح خارطة الطريق املطلوبة وتم
تعميمها على األطراف املعني ـ ـ ـ ـة رف ـ ـ ـ ـة خطاب ـ ـ ـات
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ما تبقى من
إجراءات
للتنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ

الجهة
المسؤولة عن
التنفيذ

 لم تتلق املنظمة ردامن األطراف املعنية
باملبادرة حوا
املوضوعات املطروحة
في اتجتماع امل ت ح،
ولم تت دم أية دولة أو
جهة معنية باملبادرة
بمرئياهها حوا تل
املوضوعات.
 لم تبد أي مناألطراف املعنية
باملبادرة مواف تها أو
عدم املواف ة على
إقامة اجتماع ال نة
العليا على طري ة
املشاهدة املرئية

)(VIDEO CONFERENCE
حتى تاريخ
.2018/03/15
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واإلمكاني ـ ـ ــات املطلوب ـ ـ ــة له ـ ـ ــا ،عل ـ ـ ــى أ ي ـ ـ ــتم ع ـ ـ ــرض
الخارط ـ ــة عل ـ ــى ال ن ـ ــة العلي ـ ــا إلدارة املب ـ ــادرة تمهي ـ ــدا
إلعداد الخطة التنفيذية.

الدعوة وخطابات التذكي على أمل طرحها على
أعضاء ال نة العليا إلدارة املبادرة أثناء اتجتماع
التنسي ي الثاني إلبداء الرأي.

 .2تتــولى ال نــة العليــا إلدارة املبــادرة ت ديــد التلامــات الــدوا
األطراف تجاه م تضيات تنفيذ الخطة التنفيذية.

 ت ديد اتلتلامات متوقا على انع اد اتجتماعاملنتظر ومدى استجابة الدوا ومواف تها على ل .

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسعة بعد المئة ـ شعبان  1439هـ ـ مايو  2018م
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القــرار

اإلجراءات التي اتخذت

ما تبقى من
إجراءات للتنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة
عن التنفيذ

القرار  : 11إعادة النظر يف بعض قواعد وأحكام التعيني يف املنظمة

 دعوة املدير العام إلــى:
 .2ت ـ ـ ــديم م ت حاتـ ـ ــه فـ ـ ــي شـ ـ ــأ تعـ ـ ــديل بعـ ـ ــض األحكـ ـ ــام
املتعل ـ ــة بـ ــالتعيي الـ ــواردة بالنظـ ــام األسا ـ ـ ي املوحـ ــد
وتئ تـه التنفيذيـة بمـا يضـمن حسـن اتختيـار وتجديـد
العنصــر الــو يفي ورفــع امل ت حــات إلــى ل نــة املنظمــات
للتنس ــيق واملتابع ــة املنبث ــة ع ــن املجل ــس اتقتص ــادي
واتجتماعي.

تم مخاطبة األمانة العامة ل امعة الدوا العربية
(ال طاع اتقتصادي -إدارة املنظمات واتت ادات
العربية) ،بموجب مذكرة ت مل رقم  123مؤرخة في
 ،2018/02/13تضمنت م ت حات املنظمة لتعديل
بعض أحكام التعيي في النظام األسا ي املوحد
وتئ ته التنفيذية ،واملطالبة بعرضها على ال نة
الفنية املعنية بدراسة اتنظمة املوحدة للمنظمات
العربية ،التي ستع د اجتماعاهها قبل انع اد
اجتماعات ل نة املنظمات للتنسيق واملتابعة في
دورهها ( )27يوليو .2018
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ما تبقى من
إجراءات
للتنفيذ

الصعوبات التي
واجهت التنفيذ

الجهة
المسؤولة عن
التنفيذ

القرار  :12ضوابط الصرف وأساليب ترشيد االنفاق

 دعوة املدير العام إلــى:
 .1اتخـ ـ ــا التـ ـ ــدابي واإلج ـ ـ ـراءات الكفيل ـ ـ ــة
بت ش ـ ــيد اتنف ـ ــاق وض ـ ــبل املص ـ ــروفات
لتجاوز الصعوبات املالية.



اتخذت اإلدارة العامة عدد من الخطوات العملية من أجل
ترشيد االنفاق ،أهمها:

 -1الت كيل على تنفيذ أنشطة الباب السابع ات األولوية و ل في حدود
اتمكانات املالية املتوفرة ،واألنشطة ات املردودية املباشرة على
الدوا األعضاء ،إضافة إلى تنفيذ األنشطة ال ائمة بالشراكة مع
عدد من املنظمات واملؤسسات اتقليمية والدولية.
 -2ت ليص عــدد الخب ـراء واملتعاقدين لتخفيا العبء على الباب السابع
وتخفيض اتعتمادات املخصصة كمكافآت للمتعاقدين والخ اء على
هذا الباب.
 -3الحد من املشاركات في األنشطة خارج دولة امل ر بالنسبة ملو في
املنظمة ،والسماح بها في أضيق الحدود لتنفيذ ال ام  ،واي اف
املشاركات بالنسبة للدعوات للمشاركة في األنشطة خارج ال ام إت
في حالة ت مل ال هات الداعية نف ات وتكاليا السفر واتقامة.
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القــرار

اإلجراءات التي اتخذت

 -4اتقتصار على تكليا املو ا املشرف على تنفيذ النشاط لتمثيل
املنظمة في اتجتماعات واألنشطة امل امة خارج امل ر ،وتكليا املراكز
الخارجية في حاا تواجدها في تل الدوا لل يام بتمثيل املنظمة في
النشاط املطلوب.
 - 5تخفيض املكافآت الشهرية لعدد من الخ اء.
 - 6اتلتلام ب رار املجلس اتقتصادي واتجتماعي رقم (ق  -2115د ع -98
 )2016 /9 /1بإي اف التعيينات على الو ائا الدائمة باستثناء
األساسية م ها.
 - 7ت ديد عدد ثلثة مو في ف ل ك د أقص ى في تشكيلة وفود املنظمة
لحضور اتجتماعات الك ى املطلوب من املنظمة املشاركة فيها خارج
دولة امل ر.
 -8صرف قيمة بطاقات السفر بالدرجة السياحية للفئة الثانية من
املو في أثناء تأدية مهامهم الرسمية ،بدت من درجة رجاا أعماا،
تفعيل لنص املادة ( )24ف رة (ج) من النظام األسا ي املوحد.
 - 9ت ليص اتنفاق على بند الضيافة والعلقات العامة.
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 الحد من االستهالك والضغط على املصاريف في ما يل ـ ـ ـي:








الكهرباء و ل من خلا ت ديد ساعات ومواقيت تشغيل أجهزة
التكييا ،وإطفاء كافة التجهيلات اتلكت ونية عند نهاية الدوام،
واإلب اء ف ل على الضروري م ها (نظام البصمة وكامي ات املراقبة
والحاسوب املركزي).
سحب خدمة الهواتا املباشرة والخارجية واقتصارها على مديري
اتدارات أو ع البدالة الرئيسية.
استخدام نظام الكوبونات في صرف وقود السيارات وف ا للمسافات
امل طوعة ،ووضع جدوا مهمات لسائ ي السيارات.
ت ليص عدد الطابعات والضغل على استهلك مستلزمات الطباعة
وال حب ( أحبار  ،أوراق تصوير ...الخ ) واتعتماد على املراسلت
اتلكت ونية قدر اإلمكا .
إلغاء حوافز األجر اإلضافي  ،وإب ائها ف ل ألعوا العلقات العامة دو
غي هم.
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القــرار

اإلجراءات التي اتخذت

 .2وض ــع أس ــس تختي ــار الخ ـ ـ اء املتعاق ــدين
تستند إلى معيار املؤهل والكفاءة والخ ـ ة،
وت ديـ ـ ــد املكافـ ـ ــأة املصـ ـ ــروفة لهـ ـ ــم وف ـ ـ ــا
لذل .

 يتم حاليا وضع وصياغة ضوابل ومعايي داخلية تختيار الخ اء من حيثاملؤهل العل ي والخ ات والتخصصات لت ديد املكافآت املالية على ضوء
ل  ،وستعرض على املجلس املوقر في دورة قادمة.
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مشروع قرار رقم :م ت /د  /109ق 3
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار
بشأن
متابعة تنفيذ قرارات
الدورة الثامنة بعد المئة للمجلس التنفيذي
ــــــــــ

إن المجلس التنفيذي

ـ إذ يشير إلى نص المادة الثالثة (فقرة  )6والمادة الحادية عشرة (فقرة /2ب) من النظام الداخلي للمجلس
التنفيذي.
 وإلى قراراته في دوراته المتتالية بشأن وثيقة متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وأساليب إعدادها.ـ وبعد االطالع على الوثيقة المقدمة رقم( :م ت /د  /109و ،)3ومرفقها ،وإحاطته باإلجراءات التي
اتخذتها اإلدارة العامة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
ـ وفي ضوء ما دار من مناقشات.
يقـــرّر :
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