
 وعاملوض  
 

 تقرير املدير العام عن تنفيذ برامج املنظمة واألنشطة خارج الربامج

 2017 عـــامل

 (6الوثيقة رقم: )

 املرجع
  

   ( من دستور المنظمة3المادة السادسة )بند. 

 ب( من النظام الداخلي للمجلس  - 2)فقرة عشرة  المادة الحادية

  .التنفيذي

 د ع  ع/ قرارات المؤتمر العام في دورته العادية السادسة عشرة رقم: )م

دورته التاسعة  وفي(، ب – 3/ ق 16)م ع / د ع  ورقم: (،أ ـ3 ق 16

 (.2أـ ب/ فقرة  3ق  /19عشرة رقم: )م ع / د ع 

  :(، وقرارات ج - 10ق  /19د  م ت/)قرار المجلس التنفيذي رقم

 المجلس منذ الدورة الثانية والسبعين وحتى الدورة الخامسة بعد المئة.

 امللخص
 

    المدير  من دستور المنظمة على أن "يعد   3ت المادة السادسة فقرة / نص

عن أعمال المنظمة ويبلغها إلى الدول األعضاء  ةالعام تقارير دوري

ويعرضها على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في كل من دورات 

 انعقادهما لمناقشتها واعتمادها". 

  ه بتطوير أسلوب إعداد وعرض تقارير وج  سبق للمجلس التنفيذي أن

كما  المدير العام عن تنفيذ البرامج واألنشطة خارج البرامج ومتابعتها،

ه خالل الدورة الواحدة بعد المئة بتقديم تقرير سنوي عن تنفيذ " وج 

برامج المنظمة واألنشطة خارج البرامج خالل الربع األول من السنة 

 ".التي تلي سنة التقرير

 

 تنفيذ برامج عن ت اإلدارة العامة التقرير السنوي أعد  ، وتنفيًذا لذلك

بصورة مطورة تستجيب  ،2017 لعامالبرامج المنظمة واألنشطة خارج 

على مستوى لقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بالخصوص، 

 القطاعي.( وعلى المستوى 2022-2017محاور الخطة االستراتيجية )

النظر في تقرير المدير العاام عان تنفياذ بارامج المنظماة واألنشاطة خاارج  -  اإلجراء املطلوب

 البرامج.
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 وثيقة

 مة من المدير العام إلى المجلس التنفيذيمقد  

 بشأن

 العام عن تنفيذ برامج المنظمة واألنشطة خارج البرامجتقرير المدير 

 2017لعـــام 

 ــــــــــ
 

 ( من دستور المنظمة العربية للترب3 فقرةتقضي المادة السادسة )" يعد المدير ية والثقافة والعلوم بأن

العام تقارير دورية عن أعمال المنظمة ويبلغها إلى الدول األعضاء ويعرضها على المجلس التنفيذي 

 . "والجمعية العمومية / المؤتمر العام في كل دورة من دورات انعقادهما لمناقشتها واعتمادها

 يتضمن مشروع  نفيذي بأن( من النظام الداخلي للمجلس التب - 2/ فقرة) حادية عشرةوتقضي المادة ال"

ذ قراراته وقرارات جدول األعمال تقرير المدير العام عن أعمال المنظمة واإلجراءات المتخذة لتنفي

 . المؤتمر العام"

  ( على وضع معايير موضوعية 4أ/ فقرة - 3/ ق16أك د المؤتمر العام بموجب قراره رقم )م ع/ دع

قابلة للقياس عند تقويم المشروعات والبرامج للتعرف على مردود هذه المشروعات والبرامج ومدى 

 فائدتها للدول العربية. 

  ( إلى 2أ ـ ب فقرة  3/ ق 19كما دعا المؤتمر العام في دورته التاسعة عشرة )قرار رقم: م ع / دع

تضمين تقارير المدير العام عن تنفيذ البرامج واألنشطة خارج الميزانية، الصعوبات المادية واإلدارية 

 التي تواجه سير تنفيذ البرامج والمشروعات. 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

 6و  / 109 د/ وثيقة رقم: م ت
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 وقرارات المجلس التنفيذي منذ الدورة  (ـ ج10 / ق19م ت/ د ) نفيذي رقمجلس التقرار الم كما صدر

المنظمة وتحديده يذ برامج بشأن تطوير أسلوب متابعة تنفالثانية والسبعين حتى الدورة الثالثة بعد المئة 

المعايير  البرامج وأهم هذه ذن تراعى عند إعداد تقرير المدير العام عن سير تنفيأللمعايير التي يجب 

  الواجب مراعاتها عند إعداد التقرير هـي:

 أوالً:

 . دستورالنشاطات التي تنبعث من الوظيفة األساسية للمنظمة كما حد دها ال أ ـ   

 . يوليها المؤتمر العام أهمية كبرىب ـ  المسائل التي 

 . خدم منطقة معينة من الوطن العربيـ   البرامج التي تج 

 .     يها المنظمات الدولية واإلقليميةالتي تسهم فـ   البرامج د 
 

 بحيث يوضـح فيها: "وثيقة تنفيذ البرامج"أسلوب صياغة  تحسين :اثانيً 

 .فذت بالكاملالمشروعات التي ن   -

 .%50روعات التي نفذت بنسب تتجاوز المش -

 . ذلك قل منأروعات التي نفذت بنسب المش -
 

  المجلس التنفيذي في دوراته المتتابعة، التي تدعو إلى االستمرار في واستناًدا إلى ما جاء في قرارات

تطوير تقارير المدير العام عن تنفيذ أنشطة المنظمة، واألنشطة خارج البرامج، وتضمينها الرؤية 

الشاملة التي تربط بين األهداف ومردودية تلك األنشطة في إطار من التكامل والمشاركة بين اإلدارات 

مع أهمية تضمين تلك التقارير المؤشرات المعيارية التي تعكس مدى تحقيق األهداف، والمراكز، 

ونسب اإلنجاز الفعلي، واالبتعاد عن ذكر خطوات تنفيذ هي في األساس خطوات إجرائية إدارية 

 موصلة إلى مراحل التنفيذ.

 بشأن تعديل ( 6 - 5/ق  101وتنفيذا لقرار المجلس التنفيذي في دورته الواحدة بعد المائة رقم )م ت /د

الفترة الزمنية التي يغطيها تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة واألنشطة خارج البرامج ليكون 

ت الفقرة الثانية من القرا تقديم " ر على دعوة المدير العام إلىتقريًرا سنويًا يغطي سنة مالية واحدة، نص 

 ".  تقريره السنوي عن تنفيذ برامج المنظمة خالل الربع األول من السنة التي تلي سنة التقرير
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  فقد أعد ت اإلدارة العامة التقرير المرفق الخاص بتنفيذ برامج المنظمة واألنشطة خارج البرامج

( وعلى 2022-2017يجية للمنظمة )مستوى محاور الخطة االستراتعلى ، 2017عن عام 

 :( جزءاً، فيما يلي أبرزها12اثني عشر )مشتمالً على  ،المستوى القطاعي

بأهمية خاصة، كونها  2017سنة  تحظى المنظمة:التحوالت االستراتيجية في توجهات وآليات عمل  (1

تشك ل سنة األساس الذي ستبنى عليه أنشطة وبرامج السنوات الخمس التالية من خطة العمل االستراتيجية 

نقلة كبيرة في برامج وأنشطة المنظمة،  -هذه  -(. وقد أحدثت خطة العمل الجديدة 2022-2017للمنظمة )

التنفيذ والمتابعة، لذلك كان ال بد للمنظمة من أن تتبن ى  سواء من حيث المحتويات والمضامين أو آليات

الت االستراتيجية التي تضمن تحقيق استجابة مباشرة لمتطلبات هذه الخطة، وانتهاج عدد  عددا من التحو 

من السياسات الفرعية إلحداث هذه التحوالت. ويسرد هذا الجزء من التقرير باختصار أبرز التحوالت 

منظمة لضمان مواكبة ما يتطلبه تنفيذ الخطة من آليات عمل تستجيب لمعايير جودة التنفيذ التي انتهجتها ال

والمتابعة والحوكمة الرشيدة في اإلدارة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة ورفع مستويات الكفاءة في 

 جميع مراحل تنفيذ ومتابعة األنشطة.

لتقرير إلى الخطوات العملية التي تم اتخاذها تفعيال يتعرض هذا الجزء من ا الخطوات العملية المنجزة: (2

وضماناً للموائمة بين متطلبات تنفيذ الخطة االستراتيجية وهياكل  للمنظمة، ةللتحوالت االستراتيجي

 ومسارات مراحل التنفيذ والمتابعة. 

 هذا الجانب من التقرير إلى العمل المنجز والمنف ذ من أنشطة ويتعرض :اإلنجـــازاتالموقف التنفيذي و (3

في ضوء ما توفر المحق قة،  اإلنجازونسب ، المعتمدة في الخطة االستراتيجية البرامجالمحاور وفي إطار 

 .2017وكذلك ما لم ينجز من األنشطة المستهدفة للعام للمنظمة من موارد وإمكانات مادية وفني ة، 

استخدام تمثلت في ميزته عن التقارير السابقة، معطيات جديدة تضمن هذا الجزء من التقرير إدخال و

، لتسهيل عمليات تصميم األنشطة ومتابعة تنفيذها بصورة الي ًافنياً ومألنشطة مؤشرات نوعية لمعايرة ا

 .والمالية المتاحة تؤدي إلى تطوير نجاعة األنشطة وضمان حسن التصرف في استثمار الموارد البشرية

قات إلى الصعوبات بارزةيشير التقرير في زاوية  :وملفات قيد التنفيذ الصعوبــات (4 التي واجهت  والمعو 

ملفات ال بعضالتقرير  يسردكما  .2017المنظمة في مراحل تنفيذها للبرامج واألنشطة المخطط لها للعام 

تم تنفيذه في إطار مواكبتها للتحوالت والتوجهات  الهامة التي باشرت المنظمة في تنفيذها استكماال لما

  الجديدة التي تبنتها.
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المنتج الفكري للمنظمة بيان إلى من جوانبه، يتعرض التقرير في جانب آخر  اإلصدارات والمنشورات: (5

من إصدارات ودراسات وكتب وتراجم ومعاجم وأدل ة ومجالت متعد دة المجاالت في الميدان التربوي 

 والعلمي والمعلوماتي.والثقافي 

التي غير المبرمجة في إطار الموازنة والبرنامج، ووهي مجموع األنشطة  األنشطة خارج البرامج: (6

، ، بالتعاون مع منظمات وهيئات عربية وإقليمية ودوليةشاركت فيهاأسهمت المنظمة في تنفيذها، أو 

 هاحرصتدخل في نطاق ، ووالمحيط الدولي واإلقليمي الصعيد العربي،تواجد المنظمة على بهدف تعزيز 

 مختلف المنظمات والهيئات. معشراكات أو اتفاقات للتعاون وبناء  على التواصل

ا من أنشطة المدير العام، شملت الزيارات التي قام بها  أنشطة المدير العام: (7 كما تضمن التقرير جانبًا مهم ً

مع بعض القادة العرب والوزراء وكبار المسئولين خالل سنة لعدد من الدول واللقاءات التي أجراها 

مة بالصور التوثيقية.2017  ، مدع 

 

 

 لذلـك

 

علاى المجلاس الماوقر  2017التقرير عن تنفيذ برامج المنظماة واألنشاطة خاارج البارامج لعاام أتشرف بعرض 

 للنظر وإبداء الرأي.

 .بهذا الشأنلقرار المقترح إصداره شروع اممع هذه الوثيقة ومرفق 
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 قرار مشروع 
 

 بشأن

 برامج المنظمة واألنشطة خارج البرامج تقرير المدير العام عن تنفيذ

 2017لعـــام 

ــــــــــ 

 إن المجلس التنفيذي
 

 :شير إلىإذ ي  

( ماان دسااتور المنظمااة العربيااة للتربيااة والثقافااة والعلااوم، بشااأن التقااارير 3/  فقاارةالمااادة السادسااة ) -

 الدورية التي يعدها المدير العام عن أعمال المنظمة. 

ن مشروع "يتضم ام الداخلي للمجلس التنفيذي بـأنـ ب( من النظ 2 فقرة) حادية عشرةالمادة ال -

أعمال المنظمة واإلجراءات المتخذة لتنفيذ جدول أعمال المجلس التنفيذي تقرير المدير العام عن 

 .قراراته وقرارات المؤتمر العام"

      ورقم:   (بـ  3ق /16دع  م ع/)، ورقم : (ـ أ 3ق  /16دع  م ع/)المؤتمر العام رقم:  اتقرار  -

 .(2أ ـ ب/ فقرة  3/ ق 19م ع/ دع )    

تنفيذ برامج  ر العام عنالمديوقراراته في دوراته المتتالية بشأن تطوير أسلوب عرض تقرير  -

 ( بشأن فترات تقديم التقرير. 6 – 5/ ق 101) م ت / د قرار رقم:و المنظمة

 .، ومرفقها6و /109د  م ت/ على الوثيقة رقم: اطالعهوبعد 

 من مناقشات. وفي ضوء ما دار

 : يقـــّرر      

 6ق  /109مشروع قرار رقم: م ت/ د 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   

 


