
 وعــاملوض

 راراتـــذ قـة تنفيـمتابع 

 للمجلس التنفيذي بعد املئة الثامنةالدورة  

 (3 )الوثيقة رقم:

 

 عــاملرج
 

  ( من ب/2( والمادة الحادية عشرة )فقرة 6المادة الثالثة )فقرة

 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 

  ( 12في دورته الثالثة والستين رقم )التنفيذي قرار المجلس

إدراج بند ثابت على جدول أعمال دورات المجلس التنفيذي 

 بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس. 

   المتتالية التي تضمنت في دوراته التنفيذي قرارات المجلس

 إعداد وثيقة المتابعة.توجهات المجلس بشأن أسلوب 

 

 صــامللخ

 
   ينص النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على اختصاص المجلس

التنفيذي بمتابعة القرارات الصادرة عنه في كل دورة من 

دوراته السابقة، كما ينص أيضا على إدراج بند متابعة 

 .لى جدول أعمال كل دورة من دوراتهقراراته السابقة ع

    متابعة وثيقة العام  التنفيذي والمؤتمرلمجلس ات أمانة أعد

التنفيذي من خالل للمجلس بعد المئة  الثامنةقرارات الدورة 

المعنية  خارجيةال مراكزالتعاون مع اإلدارات والالتواصل و

 .في الجدول المرفق للوثيقة والمبي نة

 اإلجراء املطلوب
 

 وإبداء الرأي.   النظر  -
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 وثيقة

 لى المجلس التنفيذيإ أمين المجلس التنفيذيمة من مقد  

 أنـبش

 متابعة تنفيذ قرارات

 بعد المئة للمجلس التنفيذي الثامنةالدورة 

ــــــــــ 

 

  ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على اختصاص المجلس بمتابعة 6نصت المادة الثالثة )فقرة

أمانة المجلس التنفيذي  وذلك من خالل وثيقة متابعة تعدها، القرارات الصادرة عنه في دوراته السابقة

 العامة. جلساتهوالمؤتمر العام وتعرض في 

  ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، تضمين مشروع 2كما جاء في المادة الحادية عشرة، الفقرة )ب/

 ا يتعلق بوثيقة متابعة قرارات المجلس في دوراته السابقة.د  ـجدول األعمال بن

 بشأن إدراج بند (12/ ق  63م ت / د )ا لقرار المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين رقم: تنفيذ  و ،

متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي في جدول أعمال دورات المجلس التنفيذي بعنوان "على ثابت 

 ". الدورة السابقة

 تضمن، الذي )4ق  /74د  م ت/(: والسبعين اتخذ المجلس قراره رقم وفي الدورة الرابعة: 

القادمة الدورات بدعوة األمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام إلى االستمرار في تطوير التقرير ـ 

 للمالحظات التي أبداها أعضاء المجلس.  اوفق  

 ة إبراز الصعوبات والعوائق التي قد تواجه تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. يد أهمي  تأك  ـ 

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

  3و / 109 د/ وثيقة رقم: م ت
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من المدير العام وضع فيها دعوة األمانة العامة إلى إعداد وثائق منفصلة بشأن القرارات التي يطلب ـ 

 آليات أو قواعد أو أسس أو ضوابط للعمل. 

 ( األمانة العامة 4/ ق84كما دعا المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثمانين بموجب قراره رقم )م ت/ د

 ة للمجلس.ت في الجلسات العام  إلى عرض وثيقة متابعة القرارا

 دعا المجلس التنفيذي  ،(3( فقرة )3/ق88)م ت/ د :وفي الدورة الثامنة والثمانين وبموجب القرار رقم

 أمانته إلى بيان الصعوبات التي واجهت سير تنفيذ بعض القرارات التي لم ترد ردود بشأن تنفيذها.

 ( من 2وفي الدورة التسعين وبموجب الفقرة )د المجلس أهمي ة دور أك   ،(3/ ق 90)م ت / د  :القرار رقم

قة عند إدراج خطوات التنفيذ في وثيقة متابعة أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في توخي الد  

القرارات، ومطالبة إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية بمزيد التوضيح عند عرض اإلجراءات المتخذة 

 التنفيذي والمؤتمر العام.حيال قرارات المجلس 

 ( من القرار 2كما دعا في الدورة الحادية والتسعين أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بموجب الفقرة )

إلى تطوير أسلوب عرض اإلجراءات التنفيذية في وثيقة متابعة تنفيذ  ،(4/ ق 91)م ت/ دع  :رقم

ا وتفصيال    .القرارات لتكون أكثر تحديد 

 أحكام النظام الداخلي بشأن المتابعة، وإلى قرارات المجلس وتوجيهاته في كل دورة حول ا إلى استناد  و

 : يـــما يلبمجلس أمانة الشكل الوثيقة ومضمونها، قامت 

القرارات،  لتحديد الموقف الذي آلت إليه هذه ،متابعة في التنفيذ هي محل  جداول بالقرارات التي  إعداد .1

أو المركز المسؤول عن التنفيذ وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير تنفيذ مع بيان اإلدارة 

 (.مرفق الجدولتلك القرارات )

والمنصوص القرارات التي تتطلب اتخاذ تدابير أو دراسات أو وضع آليات أو ضوابط للعمل إدراج  .2

ها لوثائق منفصلة  وإعدادفي بنود مستقلة ضمن جدول األعمال على عرضها في دورة قادمة، 

 .لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
 

  الشكر، مثل قرارات االعتماد والموافقة، واإلحاطة وتوجيه إجراءات تنفيذية،لقرارات التي ال تتطلب اأما 

 . نها اعتبرت منتهية بصدور القرارأل( المذكورتين أعاله 2ـ  1ما ورد في الفقرتين )لم تدرج ضمن ف
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  وقد باشرت أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام خطوات المتابعة منذ األيام األولى التي تلت انتهاء

 ، وذلك باتخاذ التدابير التاليــة:2017 ديسمبربعد المئة  في  الثامنةالدورة 

بعد المئة، مع تحديد  الثامنةإحاطة كافة اإلدارات والمراكز بالقرارات التي صدرت عن الدورة   ((11

 القرارات التي تهم كل إدارة من إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية. 

تبليغ كافة اإلدارات والمراكز الخارجية القرارات التي تدخل في دائرة مسؤولياتها واختصاصها   ((22

 بالتنفيذ.

ة من خالل المكاتبات واالتصال المباشر مع اإلدارات والمراك  ((33  الخارجية لرصدز المتابعة المستمر 

 اإلجراءات المتخذة في شأن تنفيذ تلك القرارات.

 

 

 كـذلل

 . ر للتفضل بالنظرأتشرف بعرض األمر على المجلس الموق   

لقرار المقترح إصداره بهذاه مشروع اومرفق طي   
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 )مرفق(

 معّدل

                                                                                                 للمجلس التنفيذيالمئـة بعد  الثامنة تابعة تنفيذ قرارات الدورةم

 ( وحتتاج إىل متابعة يف التنفيذ108القرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف الدورة ).  

 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات 

التي واجهت 

 التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  

 عن التنفيذ

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

 دعوة املدير العام إلى:. 1

 أ ـ  تفعيل دور مرصد األلكسو.

 

 
 

 

 

تخذت اإلدارة العامة خطوات أخرى تجاه تفعيل دور املرصد وتطوير ا -

بنيته من أجهزة ومعدات وعناصر بشرية، وأوكلت مسؤولية انجاز مهام 

وشكلت له فريق عمل من  ،إدارة مكتب املدير العام وإلحاقه بهااملرصد إلى 

اإلشراف واملتابعة، جمع البيانات أربعة أشخاص توزعت مهامهم على: 

ليلها، إعداد النشريات، تحرير الدراسات، القيام بالعمليات الفنية وتح

 . الخاصة بقواعد البيانات
 

املرصد في جناح خاص من مبنى املنظمة بالطابق مكونات  كما تم تجميع -

 .جديدة لهاقتناء حواسيب و  ،الخامس
 

  

مكتب املدير 

 العام

 

 3 و / 109 د/ وثيقة رقم : م ت
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ

اســـــــتكماا اتســـــــتبانات املعـــــــدة لت ـــــــويم ال ـــــــ ام    -ب 

واألنشــــــــــطة والتواصــــــــــل فــــــــــي  لــــــــــ  مــــــــــع ال  ــــــــــا  

 الوطنية للت بية والث افة والعلوم في هذا الشأ .

بت ييم إعداد واستكماا اتستبيانات الخاصة قامت اإلدارة العامة ب -

ال  ام  واألنشطة املعتمدة في إطار الخطة اتست اتيجية، وتم تعميم 

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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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ

 القدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني:  4القرار 

األعضاء من خـلا وزاراههـا املعنيـة إلـى . دعوة الدوا 1

 ترسيخ قضية ال دس في وجدا  األجياا.

قامت اإلدارة العامة بتوجيه خطابات إلى أصحاب املعالي الوزراء  -

والسادة األمناء العامي  ل  ا  الوطنية  ،رؤساء ال  ا  الوطنية

في إطار و ،مناشدههم باملبادرة تنللت بية والث افة والعلوم، تضم  

ض ي إلى ترسيخ قضية فإلى اتخا  خطوات ت، مسؤولياههم ومهامهم

وقد أحيطت املنظمة من  ،لناشئة واألجيااال دس في وجدا  ا

طرف بعض ال  ا  الوطنية العربية بما قامت به وزاراهها وهيئاهها 

داخل مدارسها املعنية من تدابي  وفعاليات في هذا ال انب 

 .ومؤسساهها الت بوية

 

 

  

مكتب املدير 

 لعاما
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

 للتنفيذإجراءات 

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ

 دعوة املدير العام إلــى:. 3 

"رمزيـــــــة دولي حـــــــوا الـــــــؤتمر املـــــــع ـــــــد اإلســـــــراع فـــــــي  -أ

فـــي الهويـــة العربيـــة اإلســـلمية " بالتعـــاو   ال ـــدس

 .سلمية للت بية والعلوم والث افةمع املنظمة اإل 

 

 

 
بالتعاو  والتنسيق مع سفارة دولة  29/03/2018قامت املنظمة يوم . 1

لذكرى ل إحياء  تظاهرة ث افية شاملة م يظتنفلسطي  لدى تونس ب

و ل  بعد اتعتذار الذي  ،الثانية واألربعي  ليوم األرض الفلسطيني

املؤرخة في  89ت دمت به اتيسيسكو بموجب مذكرهها رقم 

شت ك، عن تنفيذ هذا النشاط بالشراكة والتنسيق امل، 24/1/2018

 األنشطة التالية:  التظاهرة املشار إليها أعله  تتضمنقد و 

 ندوة علمية فكرية حوا "رمزية ال دس في الهوية العربية اإلسلمية"، -

معـــرض حـــوا تـــاريخ مدينـــة ال ـــدس بالتعـــاو  مـــع مركـــز األب ـــا  للتـــاريخ  -

 .والفنو  والث افة اإلسلمية )إرسيكا(

بالتعــــــــــاو  مــــــــــع مركــــــــــز التــــــــــ ا   معــــــــــرض األزيــــــــــاء الت ليديــــــــــة الفلســــــــــطينة -

 الفلسطيني بال مهورية التونسية.
 

  :ومن جانب آخر، ف د قامت اإلدارة العامة للمنظمة باتخا  ما يلي. 2

 " على إحدى قاعات م ر املنظمة. قاعة القدس"إطلق اسم  -أ 

الفكرية اإلجراءات األولية إلصدار كتاب عن األعماا العلمية للندوة ب ـ 

 .2018 مارس 29يوم  تميقأالتي 

 
 

 

اعتذار منظمة 

اتيسيسكو 

الذي جاء 

 متأخرا

 

 

 

 

 إدارة الث افة

 

 

 

 

دأبت املنظمة ومنذ فت ة على التنسيق مع الوزارات والهيئات املعنية في الدوا . 1توأمـــــــــة مدينـــــــــة ال ـــــــــدس مـــــــــع   ام ل ـــــــــ التـــــــــ وي   -ج 
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 .العواصم الث افية العربية امل تفى بها

 

، حتفاء بالعواصم الث افية العربيةال انب وفي إطار ات األعضاء في هذا 

، املؤتمر العام واملجلس التنفيذي و ل  تنفيذا لل رارات الصادرة عن

الشؤو  وكذل  التوصيات الصادرة عن مؤتمر الوزراء املسؤولي  عن 

 .الث افية في الوطن العربي

ــوفــي هــذا الصــدد، . 2 بالحكومــة ا لــوزير الث افــة واتتصــاا وجــه املــدير العــام خطاب 

بشــــأ  إعطـــــاء اإل   للهيئـــــة  (609)ت ــــت رقـــــم  19/01/2018بتـــــاريخ  املغربيــــة

بــإيلء ال ــدس ، 2018التنفيذيــة ملدينــة وجــدة عاصــمة الث افــة العربيــة لعــام 

الشـــــريا املكانــــــة اللزمـــــة فــــــي برنـــــام  التظــــــاهرات الخاصـــــة بهــــــذه اتحتفاليــــــة، 

ـــيت ـــا ســ م  إنجـــــازه مــــن أنشـــــطة مشـــــت كة بـــــي  مـــــدينتي وجـــــدة وإفــــادة املنظمـــــة بمــ

 .وال دس الشريا

قصر عاصمة كما أبرمت وزارة الث افة املصرية اتفاقية توأمة بي  ال دس واأل. 3

 عــة مــن األنشــطة أهمهــا تنظــيم أســبوعونفــذت مجمو  ،2017الث افــة العربيــة 

 .2017خلا شهر يوليو  عن مدينة ال دس أشرطة وثائ ية وأفلملعرض 
 
 

ت ــــت  ،2018ع ــــد أنشــــطة املنظمــــة عــــن العــــام   -د

 رمزية "ال دس فلسطينية".

 

إلدارات واملراكز الخارجية من قبل اإلدارة العامة إلى كافة اتوجيه التم . 1

على كافة األنشطة وال  ام  التي تنفذها  "القدس فلسطينية"بإطلق شعار 

 .2018خلا العام  املنظمة ومراكزها الخارجية

املراسلت واملذكرات  على كافة "القدس فلسطينية"وضع شعار . اعتماد و 2

"قبة املوجهة خارج املنظمة وداخلها، وهو الشعار الذي ي مل صورة 

 .الصخرة"
 

 

 
 

مكتب املدير 

 العام

 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار 

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  

 عن التنفيذ
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اإلســراع فــي ت  يــق الزيــارة اتفت اضــية ألحــد املواقــع   -و 

الت اثيـــة التاريخيـــة فـــي فلســـطي  وتســـكي ها علـــى موقـــع 

 املنظمة.

 

إلى  567ت ت رقم  ،09/11/2017 تم  توجيه خطاب بتاريخ -

بشأ  للت بية والث افة والعلوم ال  نة الوطنية الفلسطينية 

 التنسيق إلنجاز الزيارة اتفت اضية ملدينة ال دس.اتستمرار في 
 

وجهت ال  نة الوطنية الفلسطينية إلى املنظمة، خطابا بتاريخ  -

علمها بأ  (192/ص 1/1ا.و.ف /)ت ت رقم  01/03/2018
ُ
، ت

ت إعداد زيارة افت اضية ملدينة ال دس 
 
كفاءات فلسطينية تول

 "مشروع القدس االفتراض ي". ت ت عنوا  
 

بــــــت  - بنشــــــر الــــــرابل اتلكت ونــــــي للزيــــــارة فــــــي موقعهــــــا   املنظمــــــةرح 

الرســ ي واقت حـــت اختيـــار مدينـــة أخـــرى مـــن بـــي  املـــد  التاريخيـــة 

الفلســـــطينية التـــــي لـــــم تنجـــــز بخصوصـــــها زيـــــارات افت اضـــــية، وتـــــم  

اختيــــــار مدينـــــــة الخليــــــل مـــــــن قبـــــــل ال انــــــب الفلســـــــطيني  لتكـــــــو   

 موضوع الزيارة اتفت اضية ال ادمة. 

 

 

 

استخراج  -

رخص 

 التصوير

ترشيح مؤرخ  -

إلعداد 

النصوص 

ة بهذه  الخاص 

 الزيارة 

 إنجاز الزيارة -

 

 

 إدارة الث افة
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار 

ما تبقى من إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ
 

التنســـيق مـــع ال هـــات الفلســـطينية  مواصـــلة   -ز 

" علـــــــــى قائمـــــــــة أريحـــــــــااملختصـــــــــة لت ـــــــــ يل "

 الت ا  العال ي.

 
 

، 117ت ت رقم  14/02/2018بتاريخ ا خطاب  املنظمة  تل ت  -

 للت بية والث افة والعلوم، من ال  نة الوطنية الفلسطينية

 كخبي ي ت ح ترشيح الخبي  م.جاد ثابت )لبناني ال نسية(، 

فه
 
كل

ُ
 املتخصصة الفلسطينية ال هات بمساعدة املنظمة ت

  العال ي. الت ا  قائمة على أري ا لت  يل

إلى ال  نة الوطنية  قامت املنظمة بتوجيه خطاب -

، (626)ت ت رقم  ،2018ف  اير  16الفلسطينية بتاريخ 

 باملواف ة على اختيار الخبي  املهندس جاد ثابت.

من ال  نة الوطنية الفلسطينية  خطاباملنظمة  ورد إلى -

 مؤرخ في( 210رقم ) ي مل للت بية والث افة والعلوم،

، مني  بوشنافي بت شيح الخبي  الدولييفيد ، 6/03/2018

ر استصـلتع  ،ا عن املهندس جاد ثابتعوض  
 
ح ـــدار تصريــذ

 ي الفلسطينية. ــه لألراضــوا لـــدخ

بـــالرد علـــى الخطـــاب، وأبـــدت  7/03/2018قامـــت املنظمـــة فـــي  -

بوشـــنا ي  منيـــ   الخبيـــ  الـــدولي د.اختيـــار علـــى تهـــا مواف فيـــه 

 ملعاينة املوقع واستكماا ملا الت شيح.
 

 
 

 

في انتظار التكليا 

الرس ي ل خبي  الدكتور 

ني  بوشنا ي وت ديد م

بالتنسيق  موعد الزيارة

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.

 

لم تتمكن دولة 

فلسطي  من 

استخراج 

تصريح دخوا 

ل خبي  املهندس 

جاد ثابت 

إلجراء زيارة 

في  موقع أري ا

 .دداملوعد امل 

 

 إدارة الث افة
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 اإلجراءات التي اتخذت   لقــرارا
ما تبقى من إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة  

 عن التنفيذ

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

 

. دعوة املدير العام للستمرار في مراجعة 1

ع ود الخ  اء واملتعاقدين، في ضوء النظم 

دة املعموا بها، وقرار  األساسية املوح 

 / ق107التنفيذي رقم )م ت/ د املجلس 

( مع ت ديد مدى حاجة املنظمة إليهم 14

 ووف ا لإلمكانات املالية املتاحة.

 

 

 

 

 

 

تمت مراجعة ع ود الخ  اء واملتعاقدين في ضوء النظم 

دة املعموا بها، مع دراسة مدى حاجة  األساسية املوح 

 املالية املتاحة. املنظمة إليهم ووف ا لإلمكانات

جراءات إونتيجة ملا سبق، ف د اتخذت اتدارة العامة 

ل
 
 في: تعملية في هذا اتتجاه، تمث

 ،2016سنة  ا( متعاقد  80ت ليص عدد املتعاقدين من ) -1

، لتنخفض التكلفة املالية 2018سنة  ا( متعاقد  61الى )

 ،2016سنة  اأمريكي   ادوتر   774,513.60السنوية من 

 .2018سنة  اأمريكي   ادوتر   629,565.60الى 

ا سنة 27ت لص عدد الخ  اء املستعا  بهم من ) -2 ( خبي  

ا سنة 14الى ) 2016 ، لتنخفض التكلفة 2018( خبي  

 2016دوتر أمريكي سنة  690,000املالية السنوية من 

 .2018دوتر أمريكي سنة  254,400الى 

 

العمل على وضع  جار 

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   لقــرارا

ما تبقى من 

 للتنفيذإجراءات 

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  

 عن التنفيذ

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

 :دعوة املدير العام إلــى -

1.  
 
مريـــــة املختصـــــة التواصـــــل مـــــع ال هـــــات ال 

لت ــديم أولوياههــا مــن اتحتياجــات الت بويـــة 

والتعليميـــــــــــــــة والث افيـــــــــــــــة دعمـــــــــــــــا لبنيتهـــــــــــــــا 

 التعليمية والث افية.

 

توجيه خطابات إلى معالي ب 25/12/2017في قامت اإلدارة العامة . 1

واألمي  العام ل  نة الوطنية  ،وزير الت بية بجمهورية ال مر املت دة

وافاة املنظمة باتحتياجات مل ،ال مرية للت بية والث افة والعلوم

في ليتم تعميمها على وزراء الت بية والتعليم  ،الت بوية والتعليمية

 .وتلبية تل  اتحتياجات الدوا العربية لت ديم املساعدة املطلوبة

رية ال مر املت دة عن جمهو عضو املجلس التنفيذي إحاطة تم . 2

وحتى تاريخه لم يتم  ،إلى وزير الت بية ال مري بالخطاب املوجه 

سواء من الوزارة املعنية أو ال  نة  استلم أي رد بالخصوص

 .الوطنية ال مرية للت بية والث افة والعلوم 

إلى معالي وزير الت بية في  28/02/2018بتاريخ توجيه خطاب تم . 3

ل يام بزيارة يفيد برغبة املدير العام في ااملت دة جمهورية ال مر 

على والوقوف تطلع املت دة لغرض اإلى جمهورية ال مر  عمل

، وصياغة اتفاق امل حة ورصد اتحتياجاتفيها األوضاع الت بوية 

 .يمكن من خلله ت ديد اتحتياجات وت ديم الدعم اللزم لها

 

ل املنظمة وفي تعم

إطار املتاح من 

مكانيات إل ا

املخصصة في 

موازنة العام 

 على، 2018

ت ديم الدعم 

اللزم إلى الدوا 

 ات اتحتياجات 

الخاصة، تسيما 

في مجاا تعليم 

 اللغة العربية 

البلء وعدم 

اتستجابة 

السريعة في الرد 

على املكاتبات 

التي العديدة 

هت  إلى ال هات ُوج 

مكتب املدير  ال مرية املسؤولة 

 العام
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مـــــة  .2 صـــــياغة األولويـــــات واتحتياجـــــات امل د 

مريـــــة املختصـــــة فـــــي شـــــكل 
 
مـــــن ال هـــــات ال 

دة الخطــوات  نــة، وم ــد  خطـة تنفيذيــة مزم 

 واملراحل. 

 

 

. ومن جانب آخر، وفي إطار رفع الكفاءات التدريسية ، تم تنفيذ 4

دورتي  تدريبيتي  لفائدة املعلمي  بجمهورية ال مر خلا الفت ة من 

، في مجاا تكوين املكوني  في اللغة 2018ف  اير  8يناير إلى  28

العربية، حيث أشرف على هاتي  الدورتي ، خ  اء في اللغة العربية 

طوم الدولي للغة العربية، إ  شارك في الدورتي  عدد من معهد الخر 

من املعلمي  املتخصصي  في مادة  اللغة العربية، خصصت إحداها 

ملصم ي مناهج اللغة العربية، واألخرى ملعل ي وموجهي اللغة 

 العربية. 

 

ا على الخطابات واملكاتبات التي وجهت إلى 2 . لم تتلق املنظمة رد 

 .صة في هذا الشأ ات ال مرية املختال ه
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار
ما تبقى من 

 إجراءات للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة  

 عن التنفيذ

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

 

 دعوة املدير العام إلــى:  .1

تيســـي  إجـــراءات ع ـــد اجتمـــاع ال  نـــة العليـــا إلدارة   -أ

أ  تت مـــل كـــل دولـــة  املبـــادرة فـــي م ـــر املنظمـــة علـــى

 .نف ات ممثليها
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

توجيه الدعوة إلى ب 19/02/2018 قامت املنظمة في -

، كما وجهت في ال  نة العليافي  عضاءاأل  الدوا 

عة امإلى األمانة العامة ل  ، دعوة20/02/2018

املنظمات الدولية واإلقليمية الدوا العربية وممثلي 

األطراف في املبادرة ل حضور واملشاركة في اتجتماع 

 03/04/2018التنسي ي الثاني الذي سيع د بتاريخ 

 بم ر املنظمة.

فة األطراف املعنية كاتذكي   تم ،2018مارس  06في  -

هــــاع وبالدعـــاتجتمد ـــبموعادرة ـــباملب ة ـــوات املوج 

يات ية معطمع التأكيد على إزالة أبالخصوص 

فإ   ، يورغم التذكلوجستية تتعلق بع د اتجتماع، 

ا من الدوا األعضاء سوى رد املنظم ة لم تتلق رد 

دولة قطر، التي أبدت استعدادها ل حضور 

اواملشاركة،  نية اعتذار اململكة األردب واستلمها كتاب 

ولة لرعاية الطف دةالهاشمية، ومنظمة األمم املت 

 .اتجتماع( عن املشاركة في اليونسيف)

مواصلة ال هود 

اجتماع د  عل

ال  نة العليا إلدارة 

 املبادرة في م ر  

)بالحضور  املنظمة

أو ع    ،الشخص ي(

املشاهدة ت نية 

 VIDEOاملرئية ) 

CONFERENCE). 

 

ة الردود على   -
 
قل

حضور 

 اتجتماع.
 

الصعوبة   -

تي املالية ال

تواجهها الدوا 

األعضاء في 

ية تكاليا تغط

 هذاممثليها في 

 اتجتماع.

 إدارة الت بية
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع خارطة طريق ل  نام  عمل املنظمة لتنفيذ  -ب 

  ـــــــا األساسية في  لــــاههـــــــة توجهـــــمتضمنا ـــــمبادرهه

 

أعيد التواصل مع أعضاء  ،2018مارس  12وفي  -

حوا  همدولرساا مرئيات ومطالبتهم بإ ،ال  نة

عماا اتجتماع مكتوبة بدا أجدوا موضوعات 

ع   مع امكانية ع د اتجتماع  ،الشخص يالحضور 

وتزويد  ( (VIDEO CONFERENCEاملشاهدة املرئية

 املنظمة بما يلـــــــــي:

  ات الدولة لة التي  حوا مرئي  خارطة الطريق املعد 

 .لتنفيذ املبادرة املنظمةطرحتها 

  ات الدولة بشأ  النظام الداخلي امل ت ح مرئي 

 .لعمل ال  نة

  رين ة للمتضر  ة والتوعوي  اتحتياجات الت بوي 

 وء، أو دولة قائم بها نزاع )سواء كانت دولة ل

ح
 
دة  (.مس  في صورة مشروعات وأنشطة م د 

مع بيا   ،في إنجازها املنظمةيمكن التعاو  مع 

ة ومصادر التمويل امل ت حة.  الكلفة الت ديري 

 

  وتم  خارطة الطريق املطلوبةم ت ح تم وضع

 ات ـــــــــة خطابــــــــــة رف ــــــــــــمها على األطراف املعنيتعمي

ا  -  لم تتلق املنظمة رد 

من األطراف املعنية 

باملبادرة حوا 

املطروحة  املوضوعات

 في اتجتماع امل ت ح،

و دولة أ ةأي ولم تت دم

باملبادرة جهة معنية 

بمرئياهها حوا تل  

 املوضوعات.

لم تبد أي من   -

 األطراف املعنية

مواف تها أو  باملبادرة

عدم املواف ة على 

إقامة اجتماع ال  نة 

العليا على طري ة 

 املشاهدة املرئية 

(VIDEO CONFERENCE) 

 تاريخ  حتى

15/03/2018. 
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، علـــــــــــى أ  يـــــــــــتم عـــــــــــرض واإلمكانيـــــــــــات املطلوبـــــــــــة لهـــــــــــا

ا  الخارطــــــة علــــــى ال  نـــــــة العليــــــا إلدارة املبــــــادرة تمهيـــــــد 

 .إلعداد الخطة التنفيذية

 

 

على  على أمل طرحها الدعوة وخطابات التذكي 

أثناء اتجتماع أعضاء ال  نة العليا إلدارة املبادرة 

 إلبداء الرأي.التنسي ي الثاني 

  

 

 

تتــولى ال  نــة العليــا إلدارة املبــادرة ت ديــد التلامــات الــدوا  .2

 التنفيذية.األطراف تجاه م تضيات تنفيذ الخطة 

 

 

ت ديد اتلتلامات متوقا على انع اد اتجتماع  -

 املنتظر ومدى استجابة الدوا ومواف تها على  ل .
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار
ما تبقى من 

 إجراءات للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة  

 عن التنفيذ

 النظر يف بعض قواعد وأحكام التعيني يف املنظمةإعادة :  11 القرار 

  

   :دعوة املدير العام إلــى 

 

م ت حاتــــــــه فــــــــي شــــــــأ  تعــــــــديل بعــــــــض األحكــــــــام  ت ــــــــديم .2

حـــــد  املتعل ـــــة بـــــالتعيي  الـــــواردة بالنظـــــام األسا ـــــ ي املو 

وتئ تـه التنفيذيـة بمـا يضـمن حسـن اتختيـار وتجديـد 

العنصــر الــو يفي ورفــع امل ت حــات إلــى ل نــة املنظمــات 

للتنســــيق واملتابعــــة املنبث ــــة عــــن املجلــــس اتقتصــــادي 

 واتجتماعي.

 

 

 

 

مانة العامة ل امعة الدوا العربية تم مخاطبة األ 

إدارة املنظمات واتت ادات  -)ال طاع اتقتصادي

مؤرخة في  123العربية(، بموجب مذكرة ت مل رقم 

، تضمنت م ت حات املنظمة لتعديل 13/02/2018

بعض أحكام التعيي  في النظام األسا  ي املوحد 

وتئ ته التنفيذية، واملطالبة  بعرضها على ال  نة 

فنية املعنية بدراسة اتنظمة املوحدة للمنظمات ال

العربية، التي ستع د اجتماعاهها قبل انع اد 

اجتماعات ل نة املنظمات للتنسيق واملتابعة في 

 .2018( يوليو 27دورهها )

 

 

  

إدارة الشؤو  

 اإلدارية واملالية
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

الصعوبات التي 

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ

 ضوابط الصرف وأساليب ترشيد االنفاق : 12القرار 

 :دعوة املدير العام إلــى 
 

اتخـــــــــا  التـــــــــدابي  واإلجـــــــــراءات الكفيلـــــــــة  .1

بت شــــــيد اتنفـــــــاق وضـــــــبل املصـــــــروفات 

 لتجاوز الصعوبات املالية.

 

 

 

 

 

  الخطوات العملية  من أجل اتخذت اإلدارة العامة عدد من

 ترشيد االنفاق، أهمها:
 

و ل  في حدود  ات األولوية  على تنفيذ أنشطة الباب السابعالت كيل  -1

اتمكانات املالية املتوفرة، واألنشطة  ات املردودية املباشرة على 

الدوا األعضاء، إضافة إلى تنفيذ األنشطة ال ائمة بالشراكة مع 

 واملؤسسات اتقليمية والدولية.عدد من املنظمات 

ت ليص عــدد الخبــراء واملتعاقدين لتخفيا العبء على الباب السابع  -2

وتخفيض اتعتمادات املخصصة كمكافآت للمتعاقدين والخ  اء على 

 هذا الباب.

الحد من املشاركات في األنشطة خارج دولة امل ر بالنسبة ملو في  -3

ود لتنفيذ ال  ام ، واي اف ها في أضيق الحدباملنظمة، والسماح 

املشاركات بالنسبة للدعوات للمشاركة في األنشطة خارج ال  ام  إت 

ل ال هات الداعية نف ات وتكاليا السفر واتقامة.  في حالة ت م 

 

  

إدارة الشؤو  

اإلدارية 

 واملالية
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

التي  الصعوبات

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ

 

 

 

اتقتصار على تكليا املو ا املشرف على تنفيذ النشاط لتمثيل  -4

واألنشطة امل امة خارج امل ر، وتكليا املراكز  املنظمة في اتجتماعات

الخارجية في حاا تواجدها في تل  الدوا لل يام بتمثيل املنظمة في 

 النشاط املطلوب.

 تخفيض املكافآت الشهرية لعدد من الخ  اء. - 5

 -98د ع  -2115اتلتلام ب رار املجلس اتقتصادي واتجتماعي رقم )ق  - 6

( بإي اف التعيينات على الو ائا الدائمة باستثناء 2016/ 9/ 1

 األساسية م ها.

ت ديد عدد ثلثة مو في  ف ل ك د أقص ى في تشكيلة وفود املنظمة  - 7

جتماعات الك  ى املطلوب من املنظمة املشاركة فيها خارج لحضور ات 

 دولة امل ر.

صرف قيمة بطاقات السفر بالدرجة السياحية للفئة الثانية من  -8

املو في  أثناء تأدية مهامهم الرسمية، بدت من درجة رجاا أعماا، 

 ( ف رة )ج( من النظام األسا  ي املوحد.24املادة )تفعيل لنص 

 نفاق على بند الضيافة والعلقات العامة.ت ليص ات  - 9

 

  

إدارة الشؤو  

اإلدارية 

 واملالية
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 يــــــــالحد من االستهالك والضغط على املصاريف في ما يل: 
 

  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

 دارات أو ع   البدالة الرئيسية.ات 

  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

أوراق تصوير ...الخ ( واتعتماد على املراسلت  وال حب ) أحبار ،

 اتلكت ونية قدر اإلمكا  .

    إلغاء حوافز األجر اإلضافي ، وإب ائها ف ل ألعوا  العلقات العامة دو

 غي هم.

 

  

إدارة الشؤو  

اإلدارية 

 واملالية
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 اإلجراءات التي اتخذت   القــرار

ما تبقى من 

إجراءات 

 للتنفيذ

التي  الصعوبات

 واجهت التنفيذ

الجهة 

المسؤولة  عن 

 التنفيذ

 

وضــــع أســــس تختيــــار الخ ــــ اء املتعاقــــدين   .2

تستند إلى معيار املؤهل والكفاءة والخ ـ ة، 

وت ديــــــــد املكافــــــــأة املصـــــــــروفة لهــــــــم وف ـــــــــا 

 لذل .

 

 

 

 

 

حاليا وضع وصياغة ضوابل ومعايي  داخلية تختيار الخ  اء من حيث  يتم -

املؤهل العل ي والخ  ات والتخصصات لت ديد املكافآت املالية على ضوء 

  ل ، وستعرض على املجلس املوقر في دورة قادمة.

 

   

 

 

إدارة الشؤو  

اإلدارية 

 واملالية
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 قرار مشروع   
 

 بشأن

 متابعة تنفيذ قرارات

 بعد المئة للمجلس التنفيذي الثامنةالدورة 

ــــــــــ 

 

 إن المجلس التنفيذي

/ب( من النظام الداخلي للمجلس 2فقرة ( والمادة الحادية عشرة )6نص المادة الثالثة )فقرة إلى  شيرإذ ي    ـ 

  .التنفيذي

 .وأساليب إعدادها تابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذيوثيقة مبشأن  المتتاليةقراراته في دوراته  وإلى  -

باإلجراءات التي ها، وإحاطته ومرفق ،(3و /109د  م ت/)رقم:  المقد مةالوثيقة  على طالعالوبعد اـ  

 تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.لاتخذتها اإلدارة العامة 

 من مناقشات. وفي ضوء ما دارـ  

 : يقـــّرر 

 

 

 

 3ق  /109مشروع قرار رقم: م ت/ د 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   

 


