
      
 املوضوع

 راراتـــذ قـة تنفيـمتابع 
 للمجلس التنفيذياملائة بعد  الثالثةة الدور 

 
 (4 :الوثيقة رقم)

 
 

 املرجع
  

/ج( من النظام 2 فقرة)( والمادة الحادية عشرة 6 المادة الثالثة )فقرة ½

 الداخلي للمجلس التنفيذي. 

( إدراج بند 22في دورته الثالثة والستين رقم )التنفيذي قرار المجلس  ½

ثابت على جدول أعمال دورات المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ 

 قرارات المجلس. 

من الرابعة والستين إلى المتتالية في دوراته التنفيذي قرارات المجلس  ½

التي تضمنت توجهات المجلس بشأن أسلوب إعداد  التسعينو السابعة

 وثيقة المتابعة.
 

 

 
 امللخص

  
خلي للمجلس التنفيذي على اختصاص المجلس النظام الدا ينص   ½

ادرة عنه في كل دورة من دوراته التنفيذي بمتابعة القرارات الص  

لى أيضا على إدراج بند متابعة قراراته السابقة ع نص  يالسابقة، كما 

 .جدول أعمال كل دورة من دوراته

 المائةبعد  الثالثةمتابعة قرارات الدورة وثيقة لمجلس ات أمانة أعد   ½

التعاون مع اإلدارات التنفيذي من خالل التواصل وللمجلس 

 في الجدول المرفق للوثيقة. والمبي نة خارجيةال مراكزوال

 

 

 
 

 اإلجراء املطلوب
 

 .   وإبداء الرأيالنظر   -
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 وثيقة
 

 لى المجلس التنفيذيإأمين المجلس مقدمة من 
 

 بشأن
 

 متابعة تنفيذ قرارات 
  للمجلس التنفيذياملائة بعد  الثةالثالدورة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

اختصاص المجلس بمتابعة  للمجلس التنفيذي على( من النظام الداخلي 6 ت المادة الثالثة )فقرةنص  

ها أمانة المجلس ذلك من خالل وثيقة متابعة تعد  القرارات الصادرة عنه في دوراته السابقة و

 .العامة جلساتهر العام وتعرض في التنفيذي والمؤتم

، تضمين النظام الداخلي للمجلس التنفيذي /ج( من2)  ، الفقرةء في المادة الحادية عشرةكما جا

 .قرارات المجلس في دوراته السابقةا يتعلق بوثيقة متابعة مشروع جدول األعمال بند  

، بشأن إدراج بند 22/ ق66: م ت/ دالثة والستين رقمذي في دورته الثلقرار المجلس التنفي اتنفيذ  و

مجلس التنفيذي "متابعة تنفيذ قرارات ال ال دورات المجلس التنفيذي بعنوانجدول أعمعلى ثابت 

 ". في الدورة السابقة

 :نتضم  ، الذي 4ق  /44د  وفي الدورة الرابعة والسبعين اتخذ المجلس قراره رقم: م ت/

للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام إلى االستمرار في تطوير التقرير دعوة األمانة العامة ـ 

 للمالحظات التي أبداها أعضاء المجلس.  االقادمة وفق  الدورات ب

 تأكيد أهمية إبراز الصعوبات والعوائق التي قد تواجه تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. ـ 

من المدير العام فيها لقرارات التي يطلب دعوة األمانة العامة إلى إعداد وثائق منفصلة بشأن اـ 

 . أو قواعد أو أسس أو ضوابط للعمل وضع آليات

 4 و / 114 د/ وثيقة رقم : م ت
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( 4ق /44)م ت/ د رقاام بموجااب قاارارهالمجلااس التنفيااذي فااي دورتااه الرابعااة والثمااانين عااا كمااا د

 األمانة العامة إلى عرض وثيقة متابعة القرارات في الجلسات العامة للمجلس.

( األمانة العامة 4/ ق46/ د م تاره رقم )بموجب قر السادسة والثمانين في دورتهودعا المجلس 

أكثر  على نحو الستمرار في إعداد وثيقة المتابعة في الدورات القادمةى الإللمجلس التنفيذي 

عن واقع اإلنجاز وانعكاساته على الدول، وما قد يتعرض له من صعوبات  لتعب ر ار  يوتطو تفصيال

 الوسائل الكفيلة بتذليلها.ومعوقات، واقتراح 

( دعا المجلس التنفيذي 6( فقرة )6/ق44ين وبموجب القرار رقم )م ت/دوفي الدورة الثامنة والثمان

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

أهمي ة  المجلس د( أك  6/ ق09م ت/ د)( من القرار رقم 2موجب الفقرة )وفي الدورة التسعين وب

تنفيذ في وثيقة إدراج خطوات ال ة عندي الدق  ي والمؤتمر العام في توخ  دور أمانة المجلس التنفيذ

عرض  عندبمزيد التوضيح الخارجية ومراكزها ، ومطالبة إدارات المنظمة متابعة القرارات

 .المجلس التنفيذي والمؤتمر العام خذة حيال قراراتالمت  جراءات اإل

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

إلى تطوير أسلوب عرض اإلجراءات التنفيذية في وثيقة متابعة تنفيذ  (4/ق02دعالقرار رقم )م ت/

 ا وتفصيال.القرارات لتكون أكثر تحديد  

 ،(4/ ق02( من قرار المجلس التنفيذي في دورته الثانية والتسعين رقم )م ت/د4ت الفقرة )كما نص  

على دعوة أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام إلى االستمرار في إعداد وثيقة متابعة قرارات 

 المجلس التنفيذي مع تضمين الوثيقة رأي األمانة في متابعتها إلجراءات تنفيذ قرارات المجلس

 التنفيذي.

ل دورة في كوإلى قرارات المجلس وتوجيهاته  ،كام النظام الداخلي بشأن المتابعةأحا إلى استناد  و

 : ما يليـبمجلس أمانة ال، قامت حول شكل الوثيقة ومضمونها

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

بيان اإلدارة أو المركز المسؤول عن التنفيذ وكذلك الصعوبات والعراقيل  معالقرارات، 

 (.2التي تواجه سير تنفيذ تلك القرارات )مرفق الجدول رقم 
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القرارات التي تتطلب اتخاذ تدابير أو دراسات أو وضع آليات أو ضوابط للعمل  إدراج .2

 إعدادوجدول األعمال  في بنود مستقلة ضمنمنصوص على عرضها في دورة قادمة، وال

 .هالمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لوثائق منفصلة 
 

 مثل قرارات االعتماد والموافقة، واإلحاطة وتوجيه ،إجراءات تنفيذيةلقرارات التي ال تتطلب اأما 

 ية  رت منتهب  نها اعت  أل( المذكورتين أعاله 2ـ  2ما ورد في الفقرتين )لم تدرج ضمن ف الشكر،

 . بصدور القرار

التي تلت  األيام األولىأمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام خطوات المتابعة منذ وقد باشرت 

 :التاليــةالتدابير باتخاذ وذلك ، 2015 أبريلفي  لمائةابعد  الثالثةانتهاء الدورة 

الدورة بالقرارات التي صدرت عن  ها الخارجيةمراكزالمنظمة وإدارات كاف ة إحاطة   ((11

  .المائةالواحدة بعد 

ها اإلدارات والمراكز الخارجية القرارات التيتبليغ   ((22 تدخل في دائرة مسؤولياتها و تهم 

 واختصاصها بالتنفيذ.

ة من خالل المكاتبات واالتصال المباشر مع اإلدارات والمراكز   ((33 المتابعة المستمر 

 رارات.الخارجية  لرصد اإلجراءات المتخذة في شأن تنفيذ تلك الق
 

 

 ـكـلذل
 

 . ظرل بالن  ر للتفض  ف بعرض األمر على المجلس الموق  أتشر   
 

 .لقرار المقترح إصداره بهذا الشأنه مشروع اومرفق طي   
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 11مرفق رقم مرفق رقم 
 للمجلس التنفيذيالمائــة بعد  الثالثة تابعة تنفيذ قرارات الدورةم

                                                                                                                                                                                                          
 

  .التنفيذ ( وحتتاج إىل متابعة يف301القرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف الدورة )� 
 

الصعوبات التي واجهت  اإلجراءات التي اتخذت   القــرار
 التنفيذ

الجهة المسؤولة  
 عن التنفيذ

 . 4032لعام تقرير املدير العام عن تنفيذ برامج املنظمة :   5القرار رقم 

 دعوة المدير العام إلى:

W   م البرامج ــة لتقييــة ومنهجيــإيجاد آلي

ة ـة والحوكمـللفاعلي اـات ضمان  ــوالمشروع

 الرشيدة.

 

 

أنشئت في المنظمة وبموجب الهيكل التنظيمي الحالي وحدة للتقويم  -

ا دمنذ سنوت طويلوالمتابعة   نتيجةون تفعيل ة حيث ظلت هيكال  قائم 

 خلو هذه الوحدة من أي عنصر بشري متخصص. 

ا  - المنظمة بموجب  اختطتفقد  المالكالتوظيف على  لسد ثغرةوتدارك 

ا( 7177 – 7102لخطة االستراتيجية )ا آخر تمثل في إرساء آلية  نهج 

 أساسيين، همــا:  بُعدينللتقويم والمتابعة تمثلت في 

x أدوات للتقييم  تصميممن خالل ، والتقويم المتابعة خطوات تحديد

وفق معايير علمية واضحة يتم من خاللها تطبيق تلك األدوات 

 لية البرامج واألنشطة.وتحليل نتائجها وصوال  لمدى فاع

ال تزال مسألة التوظيف 

حسب الحاجة عائق ا أمام 

توظيف المتخصصين 

 األكفاء في هذه الوحدة.

 
 
 
 

 مكتب املدير العام
 
 
 

 
 
 

 

 2و  / 302 د/ : م توثيقة رقم
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 x عة ، التي تتضمن أدوات حساب المنفوالتقويم المتابعة معايير

للدول  مالءمتهاالمسجلة على تنفيذ البرامج والمردود مدى 

 ودقة تحقيقها ألهداف المنظمة وتطلعات الدول.  ،األعضاء

 
 

العمل على تسويق برامج المنظمة  -4

لبحث عن شراكات مع لوإصداراتها 

مؤسسات وصناديق وأفراد تتفق سياساتهم 

وأهدافهم مع منتجات المنظمة الفكرية 

والبرامجية لغرض الحصول على 

 تمويالت لتنفيذ برامج وأنشطة المنظمة.

ا لم - ا جااء فاي هاذا القارار، قامات المنظماة بعتخاان عادد مان الخطاوات تنفيذ 

 واإلجراءات التنفيذية حسب القطاعات، تمثلت في اآلتــي:

 التربيـة: مجال في أوالً:

 تم في هذا الجانب اتخان التدابير واإلجراءات اآلتيــة: -

الجزائر لتنفيذ  -ببسكرة برام اتفاقية تعاون مع جامعة محّمد خيضرإ  -0

 .7102 خالل العاممشتركة تمّول بصفة أنشطة 

لعقد االجتماع التنسيقي التعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت  -7

بتوفير ونلك  ،7102لمؤّسسات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد خالل  

 .فضاء  استضافة المشاركين

العالي بالمملكة التنسيق مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم  -3

العربية السعودية للتعاون في تنفيذ مشروع "بناء مقاييس ونمانج تحقيق 

أهداف التعليم األساسي المدرسي" من خالل مساهمته في إعداد الدراسات 

 المرجعيّة للمشروع.

 

 إدارات الربامج
 

+ 
 املراكز اخلارجية
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مبياد العربية التنسيق مع شركة مسقط إكسبو لرعاية مشروع" االول -4  

)توفير الجوائز( الذي تعمل إدارة التربية على اإلعداد للرياضيات "

 .  7102لتنفيذه بداية من السنة

اإلدارة بصدد اإلعداد لتنظيم دورات تدريبية)خارج البرامج( مدفوعة  -5

لفائدة القيادات التربوية في الوطن  الثمن في مجال  " القانون التربوي"

 .7102خبراء دوليون وفق المعايير الدولية وتنفّذ خالل العربي يؤطّرها 

 ،(7105عقد دورة تدريبية في مجال اللغة العربية لفائدة جيبوتي ) -2

دوالر أمريكّي أي نصف تكلفة  2111بالتعاون مع اإليسسكو التي وفّرت  

 النشاط.  

مع  عقد دورتين تدريبيتين في مجال محو األمية وتعليم الكبار بالتعاون -2

 دوالر أمريكي. 01111اإليسسكو التي وفّرت دعما ماليا قيمته 

 :العلمي والبحث العلوم مجال في :ثانيًا

دعاام مااالي لتنظاايم الاادورة الثالثااة للمنتاادى العربااي للبحااث اسااتقطاب  �

العلمي والتنمية المستدامة، المزمع عقدها خالل شهر ديسمبر ببيروت/ 

 لبنان، ومصادره:

ة االقتصااادية واالجتماعيااة لغربااي آساايا )اإلسااكوا(: لجنااة األماام المتحااد �

 .دوالر 02111مساهمة مالية قدرها  قدمت

مساااهمة ماليااة  المعهااد المغاااربي للبحااور والدراسااات االسااتراتيجية: �

 .دوالر 01111قدرها 
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اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية: استضافة  �

لقاعات والترجمة الفورية، وتكليف فعاليات المنتدى في مقره، وتوفير ا

خبراء بععداد أوراق عمل، وتوفير خدمات السكريتارية، ووسائل نقل 

 المشاركين، وتوفير فنادق بأسعار مميّزة إلقامة المشاركين.

تكليف خباراء بععاداد تعهدها  بوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان:  �

 أوراق عمل لتقديمها في المحور األول.

سااة رفيااق الحريااري: االتصااال بجميااع الجهااات المحليااة والتنساايق مؤس �

عااداد إلتكليااف خبااراء معهااا لتنظاايم المنتاادى، وجلااب الاادعم المااادي، و

 .أوراق عمل

 والبحث: واالتصال المعلومات تكنولوجيا مجال في ثالثًا: �
 

، البحث عن شراكات مع مؤسسات وصناديق للحصول على تمويالت( تم 3)

 :تمثلت في

W  شراكة مع بناء (االتحاد الدولي لالتصاالتITU لتنفيذ أنشطة ،)

استخدام الحوسبة السحابية في المنطقة مشتركة متعلقة بمشروع "

 اون من إنتـاج دليـل ـا التعذـن هـرك، وسيمكـل مشتـوبتموي ة"ـيـالعرب
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، العتماد تكنولوجيا 7105جاهزا في شهر ديسمبر مرجعي سيكون  

ة في مؤسسات التعليم العربية عن طريق فريق من الحوسبة السحابي

ألف دوالر تمول مناصفة. ثم سينظم  71الخـبـراء الدوليـيـن، وبتكلفــة 

 .7102مؤتمر دولي حول الحوسبة السحابية لخدمة التعليم في 

W  الموارد التعليمية منظمة اليونسكو حول مشروع " مععقد شراكة

من أبرز المشاريع التي أطلقتها (، ويعد هذا النشاط OER) المفتوحة"

دول  (2) ورحضب، وقد تم عقد االجتماع األول 7107اليونسكو عام 

 ،بتونس 08/18/7105 -02عربية بعشراف األلكسو واليونسكو يومي 

والتنسيق  .وتم االتفاق على مخطط تنفيذي للتعاون في هذا المجال

فائدة الدول متواصل لتنفيذ سلسلة من الورش والدورات التدريبية ل

 العربية.

W  مشروع تعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت حول التعليم الذكّي

(Smart Learning)، في دراسة إلعداد أنشطة هذا المشروع تمثل تو

وعقد  ،المبادئ التوجيهية لرسم االستراتيجيات الوطنية للتعليم الذكيّ 

توصيات منتدى إقليمي لعرض ومناقشة الدراسة المنجزة والخروج ب

. تمول الدراسة مناصفة بين 7105للدول العربية في شهر ديسمبر 

الر من دو 5111االتحاد الدولي لالتصاالت واأللكسو  ومؤسسة انتل )

هيئة االتصاالت  –مارات العربية المتحدة إلكل شريك( وستتكفل دولة ا

 باستضافة المنتدى.
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 :صداراتهاإتسويق برامج المنظمة و ( 4)

W ة سم النشر والتوزيع بالمشاركة الدورية في المعارض العربييقوم ق

الدولية للكتاب بهدف التسويق المباشر أو عبر شبكة االنترنت. كما 

المراكز الخارجية في معارض الكتاب ونلك بالتنسيق مع قسم  تشارك

 النشر والتوزيع.

W  الدول  فيوالمؤسسات مواصلة توزيع قائمة المنشورات على الجامعات

حيث تم  ،الترويج لمطبوعات المنظمة لالستفادة منها عربية بغرضال

، ( عنوان من إصدار المنظمة711) حوالي خالل شهر أكتوبر توزيع

ما يزيد عن خمسة  أحيلت إلى ( نسخة77211إجمالية تفوق الـ ) كميةبو

 وفكرية وتعليمية.  علميةعشرة مؤسسة عربية 

W صدارات بما فيها إلعريف بآخر ارسالة اإلعالمية للتاستغالل توزيع ال

 كز الخارجية.اإصدارات المر

W  بنسخة من اإلصدارات الجديدة بهدف   العربيةتزويد اللجان الوطنية

 والمعارض التي تقيمها تلك اللجان في بلدانها. عرضها في مكتباتها

W  تزويد مكتب األلكسو بباريس بنسخة من مطبوعات المنظمة بهدف

د ولبية الطلبات التي يرغب أعضاء الوفعرضها والتعريف بها وت

 .في الحصول عليها للدول العربية باليونسكو ةالدائم

W  التواصل مع دور النشر العربية التي ترغب في إعادة طباعة العناوين

التي عرضت، والتواصل جار للوصول إلى صيغة تتماشى مع رؤية 

 األدبية.المنظمة في هذا المجال دون التفريط في حقوقها المادية و
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 والنشر: والتأليف والترجمة التعريب لمجا في :رابًعا

W  2015/6/5مكتباة النيال والفارات بتااري   إدارةعقد اجتماع مع تم، 

بغية تسويق إصدارات المركز العربي للتعريب والترجمة والتاأليف 

المركااااز التااااي تصاااادر عاااان مجلااااة الوكااااذلك  .والنشاااار إلكترونيااااا

بعااال النقااااط بحاجاااة للمناقشاااة  هنااااك، وماااا زالااات “التعريبببب”

 المالية. الجوانبوباألخص 

W  قماي بااألردنماع شاركة عاالم المعرفاة للمحتاوى الرمساتمر العمل، 

مجلاة عالن عان إصادارات المركاز وتساويق إلاالذي بدأ منذ سنتين 

 ا.ـ  إلكتروني، “التعريب”

 :العربية اللغة لمجا في :خامًسا

W وم الادولي للغاة العربياة بنشار قامت المنظمة من خالل معهد الخرط

الي كاديميااااة فااااي مسااااتويات البكااااالوريوس والاااادبلوم العااااباااارامج أ

االلتحاق بتخصصات اللغة العربياة  والماجستير للطلبة الراغبين في 

والتربية عبر الموقع اإللكتروناي للمعهاد ووساائل اإلعاالم المحلياة، 

وبياااا، وعبااار المراكاااز الفرعياااة فاااي كااال مااان )نيجيرياااا، كينياااا، أثي

 .الصومال، وجيبوتي(

W   تم إبارام اتفاقياات ثنائياة باين معهاد الخرطاوم الادولي ومعهاد الشاي

 م الطيب، وكلية المعرفة في كل من نيجيريا وكينيا للتعريفـإبراهي
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بادأ  ، وقادببرامج المعهد األكاديمية ولتحقيق بعال التمويال الاذاتي 

 االتفاقيات فعلي ا.هذه تنفيذ 

W الاادولي للغااة العربيااة دورات تدريبيااة لصااال   يقاايم معهااد الخرطااوم

 ،ماادتها تسااعة أشااهر ساانوي ا ،الطلبااة الصااينيين لتعلاايم اللغااة العربيااة

األثاار فااي التسااويق لباارامج المعهااد  المقامااة لهااذه الاادوراتكااان و

مماا  لصين الشعبية ودول جنوب شرق آساياالتدريبية في جمهورية ا

 أسهم في توفير موارد مالية للمعهد.

W  المعهااد فااي التسااويق للمجلااة العربيااة للدراسااات اللغويااة عباار شاارع

وسائل الدفع اإللكتروني والعادي علاى أمال أن تعتماد المنظماة دور 

 نشر عربية معروفة لتسويق إصدارات المنظمة بما في نلك المعهد.

W  تاام الباادء خااالل هااذا العااام فااي المكتبااة الرقميااة واالفتراضااية ورفااع

م وأبحار التخرج على الموقع اإللكتروني رسائل الماجستير والدبلو

 لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية.

W  بادأ تنفيااذ دورات تدريبيااة للمبتاادئين ماان كاال ماان إندونيساايا والصااين

 ونيجيريا بمقر المعهد بالخرطوم.

W  يقوم معهد الخرطوم الدولي للغاة العربياة حالي اا بالتنسايق ماع وزارة

ودان لتموياال بعاال مشااروعات التعلاايم العااالي فااي جمهوريااة الساا

 المعهد وأنشطته.
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 :المعجمية صداراتاإل لمجا في :سادًسا

W  تمديد العمل باتفاقية الشراكة بين الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي

والمنظمة  (GIZ)ممثلة في الوكالة األلمانية للتعاون الفني والتنمية 

على إنجاز مشروع  إشراف(ممثلة في مكتب تنسيق التعريب )كجهة 

ي، فرنسي، ب)عربأربع لغات ARABTERMالمعجم التقني التفاعلي 

  )www.arabterm.org(: 7102إنجليزي، ألماني( إلى غاية يوليو 

 ي:ــوفي هذا اإلطار تم اآلت

 داد:ــاستكمل الفريق المشرف إع

 ساسية.معجم النقل والبنية األ  -

 معجم صناعة النسيج  -

 معجم المناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة.  -
 

W  عضوية مكتب تنسيق التعريب في اتحاد مجامع اللغة العربية: من أجل

 ن مع المؤسسات العلمية المتخصصة.تجاوز صعوبات التعاو

W  في المركز الدولي للمعلومات  مكتب تنسيق التعريبعضوية

: من أجل متابعة مستجدات الصناعة Infotermوالمصطلحات 

المعجمية المعاصرة وتعميق تصّورات المكتب المنهجية والعمل على 

وضعها رهن إشارة الدول العربية والمؤسسات التربوية والصناعية 

 والمعاهد والجامعات المتخصصة.

 

 

تاااأخر بعااال الخباااراء 

فااااي تسااااليم المشاااااريع 

ياااة فاااي الوقااات المعجم

 المحدد والمتفق عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabterm.org/
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W مشاركة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء ال

ولية والجهوية من أجل رفع كفاية المكتب وتقوية دوره والمعارض الد

في التعريف بذخيرته المعجمية ودور المنظمة في تنمية اللغة العربية 

 وتوسيع استعمالها.

W  االتفاق مع إدارة العلوم باإليسيسكو ليقوم المكتب بعنجاز مشروع معجم

 تقنيات النانو.
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مر المتحدة في تقديم الدعم إلى جمهورية الق   -2

 ية خاصة التعليمالتعليمالتربوية و تمجاالال

في حدود االعتمادات المدرجة  ةالعربيباللغة 

-7105على أبواب موازنة المنظمة لعامي 

ة الدول العربية تأكيدا لقرار جامع، 7102

( 2829على المستوى الوزاري رقم )

 .9/3/7105الصادر في 

 
 

W  بالتنسيق مع إدارة الشؤون و، 7102في إطار مخصصات الموازنة لعام

تفعيال الخطاوات بالعلاوم والبحاث العلماي اإلدارية والمالية، ستقوم إدارة 

 ة: ــالتنفيذية التالي

بحاث العلماي لادعم كلياة تخصيص مبلا  مان موازناة إدارة العلاوم وال -

العلوم والتقنية في إطالق مجلاة نصاف سانوية لنشار البحاور العلمياة 

 إنجليزية(.-فرنسية-)بثالر لغات: عربية

 تببببادل مببببادرات إطبببال تخصااايص جااازء مااان مخصصاااات نشااااط " -

"، لادعم العربيبة البحثيبة والمراكب  الجامعبات ببين والطالب األساتذة

مكياانهم ماان إجااراء التجااارب العمليااة األساااتذة والباااحثين القمااريين وت

واالطااالع علاااى التجاااارب العربياااة والدولياااة الناجحاااة فاااي مجااااالت 

 تخصصهم.

التنساايق مااع الاادول العربيااة األعضاااء ماان أجاال الحصااول علااى ماان   -

 دراسية لتمكين الطالب المتفوقين من مواصلة دراستهم العليا.

ضاااع تاام إدراج جمهوريااة جاازر القماار ماان ضاامن الاادول نات األو -

الخاصة المستفيدة من نشاط "تنفيذ نمانج تطبيقية الساتغالل الطاقاات 

 -7105المتجااددة لتنميااة المجتمعااات الريفيااة والصااحراوية" لعااامي )

7102.) 

 

 املدير العام املساعد

+ 

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
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W ممثلااااااااة فااااااااي إدارة المعلومااااااااات واالتصااااااااال  قاماااااااات المنظمااااااااة

نسخة من أجزاء الكتاب األساسي في تعليم  (211وإرسال ) بتخصيص

المتحاادة علااى   القماار جمهوريااةاللغااة العربيااة لغياار الناااطقين بهااا لفائاادة 

، وقد تم شحن هذه الكمياات عبار معهاد الخرطاوم الادولي اإلهداءسبيل 

( دوالر أمريكاااااي 0711للغاااااة العربياااااة، وبكلفاااااة إجمالياااااة بلغااااات )

 كمصاريف شحن تلك الكميات.
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الصعوبات التي واجهت  اإلجراءات التي اتخذت  القــرار
 التنفيذ

الجهة المسؤولة  
 عن التنفيذ

 .7104لعام  لربامجخارج ان أنشطة املنظمة ــع تقرير املدير العام    : 2القرار رقم 

 :دعوة المدير العام إلى

 تفعيل االتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية -3

الموقعة مع المنظمات والهيئات واالتحادات العربية 

 واإلقليمية والدولية واألهلية.

 

 

 

 

 

 

التركيز على إقامة الشراكات التي تحقق موارد ناتية  -4

يتّم من خاللها تمويل عديد البرامج والمشروعات 

 المعتمدة في خطة المنظمة.

 

 إدارة العلــوم: �
أسهمت إدارة العلوم والبحث العلمي فاي اإلعاداد لتوقياع ماذكرات  -

 ة:ــالتفاهم واالتفاقيات التالي

عقد تعاون بين المنظمة والدكتور المعتز باهلل السعيد طاه، حاول  ½

االسااتفادة ماان مدونتااه فااي مشااروع النهااوض باللغااة العربيااة. تااّم 

 ي:ــبموجب هذا العقد ما يل

 نمية مادتها بصفة دورية.مراجعة المدونة وتطويرها وت -

 متابعة العمل اللغوي واإلحصائي في تهيئة المدونة. -

إتاحة مادة المدونة كاملة لاددارة لتنصايبها وبرمجتهاا علاى موقاع  -

 المنظمة، ومن ثم إتاحتها لجميع المهتمين في شكل موقع تفاعلي. 

إباارام اتفاقيااات تعاااون وشااراكة مااع الجامعااات العربيااة لتنفيااذ  ½

 وح:ــتاب المفتمشروع الك

( جامعة 00تّم إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع إحدى عشرة ) -

( دول عربية: األردن، السودان، المغرب، الجزائر، 2من سبع )

تونس، مصر، فلسطين. والعمل جار على تفعيل هذه االتفاقيات 

الختيار المساقات المزمع ترجمتها بالتنسيق والتعاون مع المركز 

 والترجمة والتأليف والنشر بدمشق. العربي للتعريب

ق ماااع إدارة تااام التنساااي

المعلوماااات واالتصاااال 

تاحااااة نطاااااق لموقااااع إل

نااة، لكاان يباادو أن المدوّ 

الخلاااااال الفنااااااي الااااااذي 

شااهدته مواقااع المنظمااة 

حااااااااال دون إمكانيااااااااة 

ناااة تنصااايب هاااذه المدوّ 

خاااادم والنطااااق العلاااى 

 .الخاص بها

 

 

 مكتب املدير العام

+ 

 املدير العام املساعد
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بااذل المزيااد ماان الجهااد ماان أجاال اإلسااراع فااي عقااد مااؤتمر  - 1

الماااانحين بشاااأن معالجاااة األوضااااع التربوياااة والتعليمياااة 

 والثقافية في جمهورية الصومال الفيدرالية.

 

W  أهمهاااا منظماااة ، أطاااراف عديااادةالمنظماااة بالتعااااون ماااع قامااات

ن دعام بشاأ سيسكو بالترتيب واإلعاداد لعقاد ماؤتمر الماانحيناإلي

سيتم تنااول و .جمهورية الصومال في التعليميةالتربوية و البنية 

لمجلااس التنفيااذي بموجااب خااالل هااذه الاادورة ل الموضااوع هااذا 

 وثيقة مستقلة معروضة في هذا الشأن.
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الصعوبات التي  اإلجراءات التي اتخذت  القــرار
 واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة  
 نفيذعن الت

 القدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني.   : 2القرار رقم 
  

دعوة المنظمة إلى االستمرار في إيالء الوضع  -3

 التربوي والثقافي في فلسطين االهتمام الكامل ونلك بـ:
 

اللجناااة الوطنياااة الفلساااطينية للتربياااة التنسااايق ماااع  - أ

دس عاصاامة والثقافااة والعلااوم واللجنااة الوطنيااة للقاا

ف االفتراضااي دائمااة للثقافااة العربيااة إلطااالق المتحاا

 على موقع المنظمة اإللكتروني.وإدراجه للقدس 

 

 

 
 

 

 

من اللجنة الوطنية طلبت المنظمة عبر إدارة الثقافة  -

الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، موافاتها بتصّورها 

 ة بتاري ـنـد ورد رّد اللجـروع. وقـا للمشـومقترحه

ها إسميا إلى ، وكان موجّ 234، تحت رقم 77/01/7105

 المدير العام.

تضّمن المقترح تنفيذ المشروع على ثالر مراحل وعلى  -

، وبتكلفة تقديرية 7108-7102-7102مدى  ثالثة أعوام 

. تشتمل المرحلة األولى دوالر أمريكي 370.07000حوالي 

ألقصى ثالثة مواقع مهّمة في المدينة المقدسة )المسجد ا

المبارك، كنيسة القيامة، قلعة القدس( بميزانية تقديرية 

 دوالر أمريكي7 300000حوالي 

  
 
 

املدير العام 
 املساعد

 
+ 
 

 إدارة الثقافة
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مشروع تفوق االعتمادات لأّن التكلفة المالية المقترحة ل وحيث -

المالية المتاحة إلدارة الثقافة، فعّن هذه األخيرة بصدد التباحث 

ع اللجنة الوطنية الفلسطينية بشأن النظر في إمكانية تخفيل م

التكلفة التقديرية للمشروع، والبحث عن تمويالت خارجية 

 .لتنفيذه

عاادم تااوفر المااوارد 

واالعتماااااااااااااااااادات 

المالية الكفيلة بتنفياذ 

وإطااااالق المتحااااف 

 االفتراضي.

  

التعااااون ماااع اللجناااة الوطنياااة الفلساااطينية للتربياااة  -ج

لعلاااوم فاااي ترجماااة وطباعاااة  مجلااادات والثقافاااة وا

األسماء الجغرافياة الفلساطينية إلاى اللغاة االنجليزياة 

 والعمل على نشرها على أوسع نطاق.

 

ا عبر إدارة الثقافة مع اللجنة الوطنية  - تم التواصل أيض 

مطالبتها بتقديم تصّورها و ،الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

تحت رقم  75/01/7105بتاري  وقد ورد رّد اللجنة  للمشروع،

232. 

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بموافاة قامت  -

المنظمة ممثلة في )إدارة الثقافة( التي ستتكفل بطباعة المعجم، 

بالمواصفات الفنية المطلوبة التي تمثلت في حجم المعجم 

ق الداخلي ونوعية الطباعة وعدد الصفحات رونوعية الو

 . ومواصفات الغالف الخارجي ونوعية التجليد

المادة النصية لهذا المعجم من اللجنة  إحالةتنتظر المنظمة اآلن  -

تهيئة لطلب  ،الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

 العروض والدخول في مرحلة الطباعة.
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دعوة المجموعة العربية في اليونسكو لبذل جهودها مع  -4

الدول األعضاء في اليونسكو من أجل إلزام دولة  باقي

االحتالل بتطبيق القرارات الصادرة عن المجتمع 

الدولي في شأن حماية القدس وتراثها التاريخي، 

والضغط على سلطات االحتالل للسماح لبعثة اليونسكو 

 للقيام بمهمتها داخل المدينة القديمة وأسوارها.

 

 

الجتماع العاشر للجنة الخبراء أشرفت المنظمة على تنظيم ا -

، استعدادا لالجتماع الترار الثقافي والطبيعي العالميالعرب في 

ناقش االجتماع جملة  إن ،التاسع والثالثين للجنة الترار العالمي

المواقع المسجلة على قائمة الترار  أهمهامن الموضوعات 

ف في مستهلها ملوالعالمي المهّدد بالخطر في الدول العربية 

المدرج على قائمة الترار  "،: البلدة القديمة وأسوارهاالقدس"

 .1982د بالخطر منذ سنة مي المهدّ الالع

هذا إدارة الثقافة، في  ةأّكدت المنظمة من خالل مشاركة مدير -

نّص القرار على ضرورة حشد األصوات لفائدة  ،االجتماع

رة الّدواجتماعات المزمع عرضه على الخاّص بمدينة القدس 

 (7105والثالثين للجنة التّرار العالمي في بون )يونيو التاسعة 

والذي يتضّمن إلزام سلطات االحتالل بالسماح بزيارة بعثة 

اليونسكو لمعاينة حالة البلدة القديمة بصفتها ممتلكا ثقافيّا مدرجا 

على قائمة التّرار العالمي المهّدد بالخطر،  تنفيذا لقرار المجلس 

 يونسكو.التنفيذي لل

الرسالة التي وّجهها في نات االجتماع كما عرضت المنظّمة  -

المدير العام إلى رئيس المجموعة العربية في اليونسكو بشأن 

 رارـة التّ ـعلى الئح لفتا المقدسيةمحاولة اسرائيل تسجيل قرية 

 

 مكتب املدير العام
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ودعا المجموعة العربية إلى  كممتلك ثقافي إسرائيلي،العالمي  

لموضوع الخطير على جدول أعمال ضرورة إدراج هذا ا

 .اجتماعها القادم

 للتربية والثقافة والعلوم من جهة أخرى، شاركت المنظمة العربية -

لجنة الترار العالمي لالدورة التاسعة والثالثين  اجتماعات في

بتنسيق اجتماعات  وقامت، (7105يوليو  8 - يونيو 78 )بون

د مواقفها إزاء جميع توحيمن أجل  المشاركةالمجموعة العربية 

وكان التركيز على ملف  ،على اللجنة الملفات المطروحة للنقاش

 ممثلة المنظمة ساعدتكما . "القدس البلدة القديمة وأسوارها"

)الّدول األجنبية  دوليسالمي والفي حشد الّدعم العربي واإل

القدس: المعروض على اللجنة الخاص بـ " الصديقة( للملف

 برّمته واعتمادهتّم إقراره  حيث ،"وأسوارهاالبلدة القديمة 

الحشد  كما أسهم هذا  ،ءاألعضا أغلبية على أصواتوحصوله 

في تضمين قرارات لجنة التراث العالمي بما يخدم قضايا القدس 

إسرائيل بتنفيذ القرارات  مطالبة، وخاصة وخدمة تراثها

لمي الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العا

والمتمثّلة في السماح لبعثة اليونسكو بالقيام بمهّمتها في البلدة 

 القديمة7 
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الصعوبات التي  اإلجراءات التي اتخذت  القــرار
 واجهت التنفيذ

 ة  ـالجهة المسؤول   
 عن التنفيذ 

 .تقرير حول سري تنفيذ مبنى املقر اجلديد  للمنظمة:   9القرار رقم 

 

 

دعوة المدير العام إلى مزيد السعي للحصول على  -3

الدعم المالي الالزم إلتمام مرحلة التأثيث 

 والتشغيل.

 

 
 

 

 

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم المساهمات العينية  -4

ية القيّمة التي من شأنها إثراء ع باألعمال الفنّ والتبرّ 

المخزون الثقافي للمنظمة وإضفاء صورة ُمشرقة 

 الجديد. المقرّ على مبنى 
 

سعت اإلدارة العامة من خالل أطراف وشخصيات عديدة   -

لضمان تمويالت الستكمال مرحلة التأثيث، غير أن حجم 

التبّرعات المتلقاة من بعل الدول األعضاء غطت مراحل إتمام 

المبنى بالكامل، وظلت مسألة تمويل مرحلة التأثيث والتشغيل 

 توفر التمويل الالزم لهما. تواجه مشكلة إتمامها بسبب عدم 

دورة للمجلس التنفيذي بند ا خالل هذه الواقترحت اإلدارة العامة   -

يتعلق بفت  حساب خاص تودع فيه التبرعات والهبات 

  .يدالمبنى الجد لضمان تشغيلصة المخص

عوتها بمخاطبة كافة الدول األعضاء، ودقامت المنظمة   -

ل الفنية التي يمكن إضافتها ينية واختيار األعماللمساهمة الع

وإبراز هذه األعمال داخل مبنى  ،الثقافي للمنظمة لمخزونل

، وقد استجابت بعل المنظمة خاصة في موسم احتفالية االفتتاح

: دولة اإلمارات العربية المتحدة ـ الجمهورية منها ولالد

 التونسية، جمهورية العراق.

قلااااااااة المااااااااوارد 

الماليااااة الالزمااااة 

حلااة السااتكمال مر

التأثيااااث وتااااوفير 

مصااااااااااااااااروفات 

 التشغيل.

 مكتب املدير العام
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الصعوبات التي  اإلجراءات التي اتخذت  القــرار
 واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة  عن 
 التنفيذ

 .7104تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة عن العام     : 07القرار رقم 

ت التي دعوة المدير العام إلى معالجة المالحظا 37

 وردت في التقرير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلجراءات التنفيذية  قامت اإلدارة العامة باتخان جملة من -

س وحدة الالزمة لمعالجة المالحظات الواردة في تقرير رئي

 الرقابة الداخلية للمنظمة، ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

التوجيه لاللتزام بالنظم واللوائ  المّوحدة، وقرارات  -0

جلس االقتصادي واالجتماعي بشأن دعم وحدة الرقابة الم

 الكفؤ.الداخلية بالعنصر البشري 

 تطبيق قواعد استخدام الخبراء.  -7

مديونية معرض  بعسقاطاتخان االجراءات الكفيلة  -3

 في الحسابات الختامية. وقفلهافرانكفورت 

إلقامة  تمويل ناتي ودعم خارجيالبحث عن مصادر    -4

المعتمدة في إطار خطة  البر امج واألنشطة وتنفيذ بعل

ومذكرات تفاهم وبرامج  ، ونلك من خالل اتفاقاتالمنظمة

وقعة مع منظمات ومؤسسات نات االهتمام تنفيذية م

 بمجاالت عمل المنظمة.

قلااااااة العناصاااااار  -

ة ـريااااااااااااااااــشـالب

 فاايالمتخصصااة 

الجانااااب المااااالي 

وتاااااااااااااااااااااااادقيق 

الحسااااابات التااااي 

 يمكاااان توظيفهااااا 

ماااااااااان داخاااااااااال 

لتااادعيم ة المنظمااا

وحاااااادة الرقابااااااة 

 الداخلية.

شااااااا  الماااااااوارد  -

المالياااااااة التاااااااي 

تمكن مان تغطياة 

مكافااآت ماان يااتم 

التعاقااد معااه فااي 

 هذا الجانب.

 

 

 مكتب املدير العام
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دعوة المدير العام إلى دعم وحدة الرقابة الداخلية  47

بعناصر بشرية تمكين ا لها من القيام باألعباء 

 المناطة بها.

 

األخيرة تفعيل إجراءات دعم وحدة الرقابة  تم في اآلونة -

الداخلية بعناصر بشرية، حيث تم اختيار موظف  

متخصص في تدقيق الحسابات ومراجعتها للتعاقد معه 

 .7105خالل شهر نوفمبر ومباشرة عمله 
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الصعوبات التي  اإلجراءات التي اتخذت  القــرار
 واجهت التنفيذ

هة المسؤولة  عن الج
 التنفيذ

 .7104اعتماد احلساب اخلتامي للمنظمة وحسابات الصناديق اخلاصة وتقريري هيئة الرقابة املالية ومراقب احلسابات القانوني عن العام :  03القرار رقم 
 

دعوة المدير العام إلى اتخان اإلجراءات  .5

الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير 

ة المالية عن الحساب الختامي هيئة الرقاب

 . 7104للسنة المالية 

 

 

 

 

 
 

التزمت المنظمة بتنفيذ كل ما جاء في التوصيات التي تضمنها تقرير  -

، وقد عرضت اإلجراءات 7104هيئة الرقابة المالية عن العام المالي 

م المتخذة حيال تلك التوصيات العملية جنة لفي اجتماع  في تقرير قُدِّ

لتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي االمنظمات 

 (.71/18/7105 – 05واالجتماعي في اجتماعها األخير باإلسكندرية )

إدارة الشؤون  

 اإلدارية واملالية
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الصعوبات التي  اإلجراءات التي اتخذت  القــرار
 واجهت التنفيذ

الجهة المسؤولة  
 عن التنفيذ

 .30/13/7105املالي للمنظمة يف املركز :     05القرار رقم 
 

تكثيف االتصاالت المدير العام إلى دعوة  -3

والمساعي لدى الدول األعضاء التي لم تسّدد 

لى المبادرة بسداد حصصها في إمساهماتها بعد 

موازنة المنظمة، وكذلك المتأخرات وبخاصة 

غير المعترض عليها، والعمل على تنفيذ قرار 

 0932تماعي رقم المجلـس االقتصادي واالج

 .7107في سبتمبر  91دع 

 
 

موازنة تمت مخاطبة الدول األعضاء التي لم تسدد مساهماتها في   -

، بناء  على نلك أغلبية الدولواستجابت  ،7105 عن العامالمنظمة 

وقدره مبل  سداد  ،7105خالل الفترة من مايو إلى أكتوبر حيث تم 

من إجمالي  % 57 سبةن ما يمثل أي ،دوالر أمريكي 482818111

ريل مة قبل هذه الفترة وقبل نهاية أبمنظلكما سبق ل المساهمات.

 225.111، استالم مساهمة جهورية مصر العربية البالغة 7105

 لدول،من إجمالي مساهمات ا %8.5 أي ما نسبته  ، دوالر أمريكي

ما  توبذلك أصب  إجمالي المساهمات المحصلة بعد هذه االتصاال

من  %21.5والتي تمثل نسبة  ،دوالر أمريكي 5.445.111قيمته 

 .7105إجمالي المساهمات للعام المالي 

مساهماتها عن السنة  تقم بتسديدبعل الدول األعضاء لم  أنوبما   

بعرسال  ،7105فقد قامت اإلدارة العامة خالل شهر سبتمبر الحالية 

 لحث تلك الدول على اإلسراع بالتسديد. خطابات تذكير

فعن نسبة السداد تبقى ضعيفة رغم  ،أما فيما يتعلق بالمتأخرات -

المساعي المبذولة من طرف المنظمة لدى الدول التي عليها 

 ا ــمتأخرات، حيث قامت الجمهورية اليمنية بسداد جزء من متأخراته

ليسااااااات هنااااااااك أياااااااة 

صاااااااعوبات واجهااااااات 

عملياااااااااااة المباااااااااااادرة 

والتواصاااال  باالتصااااال

مااااع الاااادول األعضاااااء 

ظااااال مساااااألة ولكااااان ت

االساااتجابة مااان طااارف 

الااااااااادول األعضاااااااااااء 

محدودة بل معدومة في 

كثير مان األحياان وهاو 

مااا يشااكل صااعوبة فااي 

 السداد. ةاتمام عملي

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
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جمهورية دوالر أمريكي، كما قامت  978757، وبمبل  7104عن سنة 

جزء من ذي يمثل دوالر أمريكي وال 470.411بتسديد مبل   العراق 

ـوات السابـقـة، ويأتي تسديد هذا الجزء سنالمتبقيـة عن ال هـامتأخرات

 واالجتماعي االقتصاديقرار المجلس  من المتأخرات في إطار تفعيل

ووفق مذكرة التفاهم  ،2/9/7112في  81د ع  – 0218/0ق  :مــرق

 .بين األمانة العامة وجمهورية العراق
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 بشأن
 

 متابعة تنفيذ قرارات 
 للمجلس التنفيذي املائة بعد  الثالثةالدورة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 إن اجمللس التنفيذي 

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

  .الداخلي للمجلس التنفيذي

 السابعةالمختلفة ابتداء من الدورة الثالثة والستين وحتى الدورة قراراته في دوراته  وإلى -

 .رارات المجلس التنفيذيعة تنفيذ قوالتسعين بشأن متاب

 ها.ومرفق 4و / 294: م ت / د الوثيقة المقدمة رقم على طالعالوبعد اـ  
 

  : : يقـــّرر يقـــّرر 

 تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.لاإلحاطة باإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة العامة  .1
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