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التقرير الختامي

 -1عقد المجلس التنفيذي للمنظمة السإلمية للتربية والعلــوم والثقافــة
–إيسيسكو -دورته الحادية عشرة بالرباط عاصمة المملكة المغربيــة مــن -14
 19جمادى الول 1411هـ الموافق  8-3ديسمبر سإنة 1990م وقد شارك في
أعمال هذه الدورة جميع أعضاء المجل ولــم يتمكــن مــن الحضــور ممثلــو دول
جمهورية بنغلديش الشعبية وسإــلطنة برونــاي دار الســلم ،وجمهوريــة تشــاد.
)انظر المرفق رقم  1لئاحة بأعضاء المجلس التنفيذي(.
الجلسة الفتتاحية  :يوم الثإنين  3/12/90صباحا ا :
 -2انعقدت الجلسة الفتتاحية برئااسإة معالي الــدكتور الطيــب الشــكيلي
وزير التربية الوطنية رئايس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلــوم،
وحضــرها مستشــاري صــاحب الجللــة الملــك الحســن الثــاني وبعــض وزراء
الحكومة المغربية.
كما حضرها أعضاء السلك الدبلوماسإي السإلمي المعتمدون في الرباط
وممثلو عدد من المنظمات الدولية والجهوية وجمع من رجال الفكر والثقافة.
 -3بعد تلوة آيات من القرآن الكريم ،ألقى سإــعادة السإــتاذ عبــد العزيــز
بن سإليمان بن عبـد اللــه الفاضــل ممثـل المملكـة العربيـة السـعودية ،رئايـس
المجلس التنفيذي للدورة كلمة شكر في مســتهلها الــدكتور الطيــب الشــكيلي
وزير التربيــة الوطنيــة المغربــي لتفضــله بافتتــاح أشــغال هــذه الــدورة مرحبــا
بالسادة أعضاء المجلس والحضور الكريم.
وأشاد في كلمته بالجهود التي يبذلها السإتاذ عبد الهادي بوطالب بــالرغم
مما يعترض سإــبيلها مــن عقبــات ،مطالبــا الــدول العضــاء بمــؤازرة المنظمــة
ومسياعدتها على تحقيق رسإالتها) .انظر المرفق رقم .(2 :
 -4ثم ألقى الدكتور الطيب الشكيلي وزير التربية الوطنية رئايس اللجنــة
الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم كلمــة الفتتــاح رحــب فيهــا بــالوفود
المشاركة مشيدا ا ب المنجزات الـتي حققتهـا المنظمـة السإـلمية منـذ إنشـائاها
ومنوها بجهود مديرها العام ومساعديه الــذين اسإــتطاعوا التغلــب علــى جميــع
الصعوبات التي اعترضت طريــق المنظمــة الــتي أصــبحت لهــا شــهرة عالميــة
ومكانة عالية في المحافل الدولية .ثم تعرض إلى مختلف نقاط جدول أعمــال
المجلس.
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كما أكد على ضرورة دعم المنظمة ماديا من طرف الــدول العضــاء لن
الصحوة السإلمية مرهونة بتطــوير التربيــة والثقافــة والعلــوم ليتمكــن العــالم
السإلمي من اللحاق بالركب الحضاري العالمي.
وفي الختام أكد السيد الوزير على اعــتزاز المملكــة المغربيــة باحتضــانها
المنظمة السإلمية وافتخارها بإنجازاتها ،متمنيا ا لشغال المجلس كامل النجاح
والتوفيق) .انظر المرفق رقم .(3 :
 -5بعد ذلــك ألقــى معــالي السإــتاذ عبــد الهــادي بوطــالب المــدير العــام
للمنظمة خطابا رحـب فيـه بالس ادة أعضـاء المجلـس وعـبر فيـه ع ن شـكره
وامتنانه لحضرة صاحب الجللة الملك الحســن الثــاني علـى دعمــه المتواصــل
للمنظمة ورعايته السامية لها وانتدابه لــوزير التربيــة الوطنيــة لحضــور افتتــاح
أشغال المجلس.
كما أشار معاليه إلى أهمية هذه الدورة بالنظر إلى الظرف الدقيق الــذي
تنعقد فيه والتحديات التي تواجه المة السإلمية.
وفي معرض حــديثه عـن النقــاط المدرجــة فـي جــدول العمــال ،تحـدث
معالي المــدير العــام عــن إنجــازات المنظمــة الــتي عرفــت تصــاعدا ا مســتمرا
بالمقارنة مع ما تم إنجازه في السنة الولى من الخطة الحالية للمنظمــة رغــم
الظــروف الماديــة الصــهبة الــتي تعرفهــا ،مشــيرا ا إلــى أن ديــون المنظمــة
المتراكمة من متأخرات مساهمات الدول العضاء بلغــت  45مليــون أمريكــي
خلل  8سإنوات.
وفي هذا الصدد ،وجه المدير العام نداء إلــى الــدول العضــاء لتبــادر إلــى
تسديد ما بذمتها من مستحقات للمنظمة لتتمكن من مواصــلة مســيرتها ،كمــا
ناشــد الــدول السإــلمية العضــاء فــي منظمــة المــؤتمر السإــلمي الــتي لــم
تستكمل بعد إجراءات انضمامها إلى اليسيسكو باتخــاذ الجــراءات الضــرورية
لذلك لتعزيز التضامن السإلمي) .المرفق رقم .(4 :
 -6جلسة العمل الولى  :يوم الثإنين  3/12/1990صباحا ا :
البند  1.1النظر في وثإائق العتماد
رحب السيد رئايس المجلس بالسادة العضاء وطــرح البــدء فــي أشــغال
المجلس ،ثم قدم البنــد  1.1مــن جــدول العمــال الخــاص بــالنظر فــي وثــائاق
اعتماد العضاء الجدد وهم السادرة :
 مظهر الحق الصديقي )ممثل الجمهورية السإلمية الباكستانية(. نور الدين م.كمال )ممثل جمهورية بنغلديش الشعبية(. -الدكتور يوسإف عبد المعطي )ممثل دولة الكويت(.
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وبهذا الخصوص وبعد نقاش مســتفيض طلــب المجلــس مــن سإــكرتاريته
عدم تضمين هذا البند مستقبل جدول أعمال المجلس ،وتقرر الكتفاء في هــذا
الشأن بأن تقوم الدارة العامة للمنظمـة بدراسإــة المراسإـلت الرسإـمية الـتي
ترد من الدول العضاء في الموضوع والتي تجب أن تكون مشفوعة بنبذة عــن
السيرة الذاتية للعضو الجديد حسب المواصفات المنصوص عليها فــي المــادة
 12من ميثاق المنظمة.
كما اسإتمع المجلس إلى قراءة المراسإلت الــواردة علــى الدارة العامــة
الخاصة بتسمية العضاء الجدد أسإماؤهم أعله المذكورة.
وسإجل السيد ممثل الجمهورية العراقية اعتراضه على عضــوية الكــويت
في أشغال المجلس ،وأفاد رئايس المجلس بأن هذا المر هو مــن اختصاصــات
المؤتمر العام للمنظمة.
وسإجل السيد ممثل الجمهورية العراقية اعتراضه على عضــوية الكــويت
في أشغال المجلس ،وأفاد رئايس المجلس بأن هذا المر هو مــن اختصاصــات
المؤتمر العام للمنظمة.
البندان  : 1.2إقرار جدول العمال )الوثيقة م.ت 11/90/1.2 .مؤقت(
 : 1.3إقــرار الجــدول الزمنــي لشــغال المجلــس )الوثيقــة م.ت.
 11/90/1.3مؤقت(.
 -7طرح السيد رئايس المجلس للمناقشة البند  1.2من جــدول العمــال
المتعلق بإقرار مشروع جدول العمال ،حيث اقترح الســيد ممثــل دولــة قطــر
إضافة بند خاص بالمؤسإسات الثقافية والتربوية المعطلــة فــي دولــة الكــويت،
وفي ضوء التباين بين وجهات النظر لعضاء المجلس في هــذا البنــد المقــترح،
طرح السيد رئايس المجلس الموضوع للتصويت ،فتمت الموافقة على إضــافة
هذا البند في جدول العمال بموجب المادة  24من النظام الداخلي للمجلــس
التنفيذي وقد تم التصويت بالمنادة بالسإماء حسب التي :
 المؤيدون  :الباكســتان ،والســنغال ،وغينيــا ،وقطــر ،وجــزر القمــر،ومصر ،والسعودية ،والكويت )ثمانية(.
 المعترضون  :الردن ،والعراق ،وغامبيا ،وفلسطين أربعة(. الممتنعون  :مالي ،المغرب ،ماليزيا )ثلث(.وقد كلف المجلس السادة ممثلي قطر وجزر القمــر بصــياغة نــص البنــد
المذكور وموافاة المجلس به .على أن يناقش هذا البند كآخر نقطة في جدول
أعمــال المجلــس بالصــيغة التاليــة " :وضــع المؤسإســات التربويــة والعلميــة
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والثقافيــة فـي دولــة الكــويت نتيجــة للغــزو العراقـي لهـا ،ودور المنظمــة فـي
الحفاظ على اسإتمرارها وحمايتها من التشويه والتغيير".
وبعد ذلك ،وافق المجلس على مشــروع جــدول أعمــال الــدورة الحاديــة
عشرة بصــيغته المرفقــة )انظــر المرفــق رقــم ) (5 :م.ت (11/90/1.2.كمــا
وافق على مشروع الجدول الزمني لشغال المجلس بصيغته المرفقــة )انظــر
المرفق رقم ) (6 :م.ت .(11/90/1.3.كما اعتمــد القــرارات م.ن/11/90.ق
 1.2الخاص بجدول العمــال والقــرار م.ت/11/90.ق 1.3.الخــاص بالجــدول
الزمني لشغال المجلس.
جلسة العمل الثانية ليوم الثإنين  3/12/1990بعد الظهر :
البند  : 1.1تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة وإنجازاتها بين
دورتي المجلس العاشــرة والحاديــة عشــرة )الوثــائاق م.ت.
 ،11/90/2.1م.ت 11/90/2.1.ضميمة ،م.ت11/90/2.1.
تصحيح(.
 -8خصصت هذه الجلسة لدراسإة البند  2.1من جدول العمال المتعلــق
بتقريـر المـدير العـام ع ن نش اط المنظمـة وإنجازاته ا بيـن دورت ي المجلـس
العاشرة والحادية عشرة .وفي بدايتها قدم معالي المدير العام عرضا ا تقديميا ا
تطرق فيه لهم المنجزات الــتي حققتهـا المنظمــة خلل الفــترة الفاصــلة بيــن
الدورتين العاشرة والحادية عشرة للمجلــس التنفيــذي ،مشـيرا ا إلـى أن تنفيــذ
البرامج اسإتنفد نسبة  %78من مجمل نفقات المنظمة رغــم أنهــا لــم تتوصــل
برسإــم الســنة الماليــة المنصــرمة إل بنســبة  %14.40مــن المســاهمات
المستحقة .وكان هذا بفضل السإتغلل المالي الجيــد وسإياسإــة الترشــيد الــتي
تنتهجها المنظمة.
كما تعرض معالي المدير العام في تقديمه لعدة نقط هامة منها :
توظيف الطر الجديدة التي طعمت بها المنظمة مــؤخراا ،والــتي
أكد معاليه على أن اختيارها تم على أسإاس الكفاءة والمردودية.
حاجــة المنظمــة إلــى اللجنــة الــتي شــكلت مــن قبــل المجلــس
التنفيــذي لتــدارس مشــروع الهيكــل التنظيمــي لمعالجــة جــوانب
الخلل الذي تشتكي منه بعض المرافق في الدارة العامة.
اسإتغلل الدارة العامــة لحالــة الــترقب الــتي تعرفهــا المنطقــة
العربية مـن جــراء أزمــة الخليــج ،وإنشـاؤها للجنــة مـن كبــار أطــر
المنظمة أسإندت إليها مهمــة المراجعــة والتقييــم لعمــل المنظمــة
وإعداد تقرير يستنير به المدير العام في اتخاذ القرارات الصائابة.
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ارتيـــاح الدارة العامـــة للمنظمـــة بمـــا توصـــلت بـــه مـــن آراء
وملحظات ومقترحات من الدول العضاء بشأن مشروعي الخطة
متوسإطة المدى والخطة الثلثية المقبلة.
أهمية التعاون الدولي خاصة وأن العالم على أبواب نظام جديــد،
المر الذي يتطلب تضافر الجهود مــن أجــل المشــاركة فــي بلــورة
هذا النظام الجديد.
مســاهمة اليسيســكو فــي المــؤتمر العــالمي للتربيــة للجميــع
بالمشروع السإلمي الخاص بمحو المية الــذي يحــرص علــى حــق
جميع الفراد في التعلم السإاسإي وحق كل بلد فــي الطمــوح إلــى
أعلى درجات التطور العلمي.
حالة الحباط التي تعتري أحيانــا الدارة العامــة مــن جــراء فتــور
اهتمام الدول العضاء بأمر متابعة مبادرات المنظمة ودعمها ماليا ا
وسإياسإياا.
عدم تمكن المنظمة من الضطلع بمهامها داخل مجــالس إدارة
الجامعــات السإــلمية رغــم القــرارات التوصــيات الصــادرة عــن
مــؤتمرات منظمــة المــؤتمر السإــلمي ،والمزاحمــة غيــر النزيهــة
لبرامجها من طرف بعض المنظمات والمؤسإسات التي ليست لها
نفس اختصاصات المنظمة.
 -9خلل المناقشات التي تلت تقديم المدير العام تدخل الســادة أعضــاء
المجلــس التنفيــذي بملحظــاتهم واقتراحــاتهم ،متقــدمين بالجمــاع بشــكرهم
م إنجازه مــن برامــج ونشــاطات بفضــل جهــود المــدير العــام
وثنائاهم على ما ت م
ومساعديه .ويمكن تلخيص هذه التدخلت والملحظات في النقاط التالية :
التنسـيق بيـن اليسيسـكو ومنظمـة المـؤتمر السإـلمي وتطـور
العلقات بينهما.
أسإباب إلغــاء زيــارة لجنــة المجلــس التنفيــذي المكلفــة بدراسإــة
أسإــباب عــدم تســديد الــدول العضــاء مســاهماتها فــي ميزانيــة
المنظمة.
السإتفادة من تجربة وكالة التعاون الثقافي والفني ) (ACCTفــي
توزيع مساهماتها بين الدول العضاء.
تحديد المشاكل التي تعترض تنفيذ البرامج ومعرفــة مــا إذا كــان
ذلــك راجعــا ا لتــأخر الــدول العضــاء فــي مســاهماتها ،أم أن المــر
يتعلق بكيفية تنفيذ هذه البرامج.
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إصدار نداء من المجلس التنفيذي حول أسإباب تأخر بعض الدول
العضاء في تسديد مساهماتها يرفـع إلــى ملــوك وأمــراء ورؤسإــاء
الــدول أو الحكومــات السإــلمية فــي القمــة السإــلمية السادسإــة
المقبلة بدكار.
 -10وفي معرض توضيحه للتساؤلت والملحظات المذكورة بين المدير
العام التي :
بخصــوص موضــوع التنســيق أشــار معــاليه إلــى أنــه تــم تجــاوز
الخلفــات الــتي كــانت بيــن اليسيســكو والمانــة العامــة لمنظمــة
المؤتمر السإلمي ،وأن العلقة الحالية بين الدارة العامة والمانــة
العامة جيدة وتسير في اتجاه التعاون والتكامل.
الســبب فــي عــدم تمكــن لجنــة المســاهمات مــن زيــارة الــدول
المعنية بالموضوع راجع لعدم توصل الدارة العامة للمنظمة بردود
أغلب الدول العضاء ذات الصلة بالموضوع.
وجوابــا علــى القــتراح القاضــي بالسإــتفادة مــن تجربــة وكالــة
التعـاون الثقــافي والتقنــي ) (ACCTفــي تحصــيل مسـاهماتها ذكــر
المدير العام بإسإهاب بالصراع الحضاري المحتدم في العالم ،وبين
أسإبابه وخلفياته ،ووجــه نــداء للــدول العضــاء لتتحســس خطــورة
الموضوع ،واتخاذ القرار المناسإب لضــمان بقــاء العــالم السإــلمي
حاضرا ا في هذا الصراع ،وأن الحل الوحيد لتحقيق ذلك يكمــن فــي
دعم المنظمات العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة ماديــا ا
وبشرياا.
جلسة العمل الثالثة صباح يوم الثلثإاء :4/12/1990
اسإتئناف البند : 2.1
 -11تابع المجلس في بدايــة هــذه الجلســة مناقشــة البنــد  2.1المتعلــق
بتقريـر المـدير العـام ع ن نش اط المنظمـة وإنجازاته ا بيـن دورت ي المجلـس
العاشرة والحادية عشرة ،وبهذا الخصوص اتفق المجلس على أن تقوم الدارة
العامة بوضع تقييم لبرامج المنظمة وأنشطتها يعرض على المجلس في دورته
القادمة قصد تقديمه إلى المؤتمر العام القادم ،كما ينظر المجلــس فــي مــدى
اسإتمرار هذا العمل في ضوء نجاحه أو أن يوكل المر إلى لجنــة مــن المجلــس
أو إلى المجلس برمته.
 -12بعــد ذلــك تنــاول الكلمــة ـــ بالتتــابع ـــ الســادة المــديرون العــامون
المســاعدون فــي القطاعــات الثلث بالمنظمــة السإــلمية للتربيــة والعلــوم
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والثقافة للجابة على تساؤلت واسإتفسـارات الس ادة أعضـاء المجلـس حـول
سإير تنفيذ البرامج المقــررة فــي خطــة العمــل الحاليــة وبهــذا الخصــوص عــبر
السادة أعضاء المجلس عـن تقـديرهم للنتائاـج الــتي تـم إنجازهـا فـي مختلـف
القطاعات وقد تمحورت مقترحات السادة العضاء حول النقاط التالية :
قطاع التربية :
أهم ما أنجز من خطوات بالنسبة لمشروع السإتراتيجية التربويــة للعــالم
السإلمي في ضوء ندوة قطر ) (1988واعتماد توصــياتها كورقــة عمــل تقــدم
إلى مؤتمر وزراء التربية الذي سإينعقد ـ مســتقبل ا ـــ مــن أجــل إقــرار مشــروع
اسإتراتيجية التربية في الدول السإلمية.
-

متابعة ما تم إنجازه في موسإوعة اللغات السإلمية.

تدعيم المدارس القرآنية في الدول العضاء وتزويدها بالوسإــائال
التعليمية الضرورية.
تكــوين المتعلميــن والسإــاتذة والمفتشــين فــي تعليــم العربيــة
والتربية السإلمية.
تكثيف الجهود من أجــل تعليــم ونشــر اللغـة العربيــة فـي الـدول
السإلمية غير الناطقة بالعربية.
قطاع العلوم :
ضرورة تعزيــز البحــث العلمــي والنهــوض بتــدريس العلــوم فــي
الدول العضاء.
-

توحيد مناهج تدريس العلوم في مدارس الدول العضاء.

إحداث جوائاز إسإلمية عالميــة فــي ميــدان العلــوم والتكنولوجيــا
تمولها الدول العضاء من خلل المنظمة السإلمية
ضرورة التعاون فيما بين الدول العضاء فــي المجــالت العلميــة
للسإتفادة من التقدم العلمي لدى البعض منها.
إحداث صندوق إسإلمي تســاهم فيــه الــدول العضــاء المقتــدرة
لتمويل تشجيع البحث العلمي وتطويره في العالم السإلمي.
قطاع الثقافة :
تحديــد مكانــة العــالم السإــلمي المعاصــر فــي ظــل المتغيــرات
الدولية الجديدة من خلل برامج قطاع الثقافة.
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التأكيــد علــى حمايــة الشــباب المســلم وتحصــينه ضــد التيــارات
الفكرية الهدامة.
السإــتمرار والتعجيــل فــي صــنع اللت الخاصــة بكتابــة لغــات
الشعوب السإلمية بالحرف القرآني.
التنسيق مع الهيئات والمراكــز السإــلمية المختصــة عنــد متابعــة
وضع مشروع الموسإوعة السإلمية الشاملة.
ضرورة رصد ما ترجم من أمهات الكتب السإلمية عنــد الشــروع
في ترجمتها من طرف المنظمة.
المزيد من العناية بالمخطوطات السإلمية وخصوصا فــي إفريقيــا،
لسإتغللها وحمايتها من التلف والضياع ،على أن تعقد مســتقبل نــدوة
لحماية المخطوطات السإلمية.
متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بوضع المرأة المسلمة داخل العالم
السإلمي وخارجه وعقد الندوة المقررة في الموضوع.
ضــرورة تــوفير المــوارد الماليــة اللزمــة لتنفيــذ هــذه البرامــج
المتسمة بالطموح.
وفــي الختــام تنــاول الســادة المــديرون العــامون المســاعدون الكلمــة
فشــكروا الســادة أعضــاء المجلــس علــى ملحظــاتهم ومقترحــاتهم مؤكــدين
التزامهم بالخذ بها عند تنفيـذ مـا تبقــى مـن برامـج الخطــة الحاليـة وتضـمينها
برامج الخطة الثلثية المقبلة.
جلسة العمل الرابعة  :يوم الثلثإاء بعد الظهر :4/12/1990
اسإتئناف البند : 2.1
خصصت هــذه الجلســة كــذلك لمتابعــة دراسإــة ومناقشــة البنــد  2.1مـن
جدول العمال ،وخللها تناول الكلمة بالتتابع السادة :المســؤول عــن مصــلحة
العلم ورئايس ديوان المدير العام المســؤول عــن التعــاون الــدولي .وتعــرض
السيد مسؤول العلم فــي تقريــره لنشــطة المصــلحة ومــا قــامت بــه لتنفيــذ
برامج العلم ،مشيرا إلى أهمية هذه البرامج ودورها في التعريــف بنشــاطات
المنظمة وإنجازاتها ،مناشدا أعضــاء المجلــس باسإــم المــدير العــام أن يكونــوا
رسإل اليسيسكو في بلدانهم لحـث وسإـائال العلم فيهـا عل ى توضـيح رسإـالة
اليسيسكو وأهدافها.
وركز السيد المسؤول عن التعاون الدولي عرضه في النقط التالية :
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أهميــة البرنامــج السإــلمي لمحــو الميــة ودوره فــي مسلســل
التنمية الشاملة.
-

تعزيز التعاون بين اليسيسكو والمنظمات الموازية فــي منظومــتي
المــم المتحــدة والمــؤتمر السإــلمي والمنظمــات ذات الختصــاص
تنفيذا لتفاقيات التعاون المبرمة معها.

-

تكثيف حضور اليسيسكو في المحافــل الدوليــة للمســاهمة فــي
بلورة نظام دولي جديد في ميادين التربية والعلوم والثقافة.

-

دعم ديوان المدير العام بالموارد البشــرية الضــرورية فــي إطــار
البنية الهيكلية الجديدة بما يتلءم والحاجيات التي تتطلبها المهــام
المنوطة به.

وبعــد المناقشــة وإطلع الدارة العامــة علــى التعــديلت والمقترحــات
المقدمــة مــن طــرف أعضــاء المجلــس ،اعتمــد المجلــس القــرار رقــم م.ت/
/11/90ق 2.1.المرفق والخاص بالبند  2.1موضوع البحث وصــادق المجلــس
على تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة وإنجازاتهــا بيــن دورتــي المجلــس
العاشرة والحادية عشرة.
البند  : 2.2التقرير المالي للمدير العــام وحســابات القفــال للســنة
المالية ) 89/90الوثيقة م.ت.(11/90/2.2.
 -14ثم قدم السيد رئايس مصلحة الشؤون الدارية والماليــة عرضــا عــن
التقرير المالي وحسابات القفال للســنة الماليــة  1990-1989أوضــح فيــه أن
الميزانية المخصصــة للســنة الماليــة المقفلـة فـي  30يونيــو  1990قـد بلغـت
 9.369.329دولر أمريكي ،بينمــا لــم تبلــغ المــداخيل سإــوى 1.348.827,53
دولر أمريكي أي ما يعادل نسبة  %14,40من الميزانية المرتقبــة ممــا اضـطر
المنظمة إلى اللجوء لسإتعمال الفائاض من ميزانيـات السـنوات الفارط ة لك ي
تتمكن من تغطية نفقات البرامج التي عرفــت ارتفاعــا ملموسإــا بالمقارنــة مــع
السنة الماضية فارتفعت هذه النفقات بنسـبة  %90فـي تنفيـذ برامـج التربيـة،
وبنسبة  %37في قطاع العلوم ،وبنسبة  %64في قطاع الثقافة.
وفي ختام حديثه ،ذكر السيد رئايــس مصــلحة الشــؤون الداريــة والماليــة
بأن الدارة العامة لم تتوصل بأية مساهمة برسإم السنة المالية ،1990/1991
وأشار إلى أن المنظمة قد عملت على تنفيذ توصيات المجلــس التنفيــذي فــي
دورته العاشرة.
وقد سإــجل أعضــاء المجلــس ارتيــاحهم لسياسإــة المــدير العــام الماليــة،
ونوهوا بجهوده في هذا الموضوع .وبعد المناقشــات اعتمــد المجلــس التقريــر
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المالي للمدير العام وحســابات القفـال للســنة  1989/1990واعتمــد القــرار
م.ت/11/90.ق 2.2.المرفق الخاص بهذا البند.
البند  : 2.3تقرير المدير العام عن مساهمات الدول العضاء )الوثيقــة
م.ت.(11/90/2.3 .
 -15بعد ذلك قدم رئايس مصلحة الشؤون الدارية والمالية تقريرا مفصل
عن وضعية مساهمات الدول العضاء في ميزانية المنظمة تنــاول فيــه النقــاط
التالية :
 .1تراكم المتأخرات المالية التي في ذمم الــدول العضــاء للمنظمــة
والتي بلغت  45مليون دولر أمريكي.
 .2قلة المساهمات وعدم انتظامها مما يح ول دون تخطي ط سإياسإ ة
مالية محكمة.
 .3عجز مالي دائاــم نســبته  %14مــن الميزانيــة العامــة نتيجــة عــدم
التحــاق بعــض الــدول العضــاء فــي منظمــة المــؤتمر السإــلمي
بالمنظمة.
 .4منازعة بعض الدول العضــاء فــي نســب مســاهمتها فــي ميزانيــة
المنظمة.
وبعد مناقشات مستفيضة ،تقدم السادة أعضاء المجلس باقتراحــات فــي
الموضوع ليجاد الحلول الناجعــة لتمكيــن اليسيســكو مــن تحصــيل مســاهمات
الدول العضاء والديوان التي في ذمتها .وهذه القتراحات هي:
 .1تمكين اليسيسكو من تنفيذ قرار المؤتمر العام المتعلق بالتنسيق
أو إدماج بعض المنظمــات ذات الختصــاص الشــبيهة بهــا لضــمان
تمويل دائام لليسيسكو.
 .2حسم موضوع نسب المساهمات نهائايا.
 .3التصال بالهيئـات الخيريـة والهليـة والمحسـنين ف ي دول العـالم
السإلمي لضمان مصادر تمويل إضافية.
 .4التعريــف بنشــاط المنظمــة ورسإــالتها علــى صــعيد دول العــالم
السإلمي وإشراكها في تنفيذ برامجها لتثبيت مصداقيتها وبالتــالي
ضمان دعمها.
 .5تخفيض نسب مساهمات الدول العضاء وبنــاء ميزانيــة المنظمــة
على هذا السإاس.
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 .6فتح باب التبرعات الطوعية ن الدول العضاء على هامش أشغال
المؤتمر العام للمنظمة.
كما لحظ السادة أعضاء المجلس أن هناك دول أعضــاء بالمنظمــة تلــتزم
بمساهماتها في بعض المنظمات الدولية كاليونسكو واللكسو ووكالــة التعــاون
التقني والثقافي وتتخلف ع ن مس اهماتها ف ي اليسيس كو .كم ا أن هن اك دول
إسإلمية تقـدم هب ات ومس اعدات لكـثير م ن المنظم ات غيـر السإ لمية ،ف ي
الوقت الذي كان من الولى تقديم هذه الهبات لمنظمة اليسيسكو.
بعد ذلك وافق المجلس على تقرير المدير العام عــن وضــعية مســاهمات
الدول العضاء في ميزانية المنظمة .واعتمد القرار رقم :م.ت/11/90/ق2.3.
المرفق.
جلسة العمل الخامسة  :صباح الربعاء :5/12/1990
البند  : 3.1تقريــر لجنــة المجلــس التنفيــذي لدراسإــة أسإــباب عــدم
تســديد بعــض الــدول العضــاء لمســاهماتها فــي ميزانيــة
المنظمة )الوثيقة م.ت.(11/90/3.1.
 -16في بدايــة الجلســة تنــاول الكلمــة رئايــس لجنــة المجلــس التنفيــذي
المكلفة بدراسإة أسإباب عــدم تســديد بعــض الــدول العضــاء لمســاهماتها فــي
ميزانية المنظمة ،فأوضح أن هذه اللجنة عقدت ثلثة اجتماعات منذ إنشائاها من
طرف المجلس التنفيذي في دورته العاشرة .كمــا تحــدث عــن منهجيــة العمــل
التي اتبعتها اللجنة لتصنيف الدول العضاء حسب التزامهــا بتســديد مســاهماتها
في ميزانية المنظمة ،وقــدم جــدول للزيــارات الــتي مــن المزمــع أن تقــوم بهــا
اللجنة للدول العضاء التي ل تدفع حصصها في الميزانية ،هــذه الزيــارات الــتي
أرجئت بالنظر إلى الظــروف الــتي تعرفهــا المنطقــة العربيــة ،وطــالب بتمديــد
انتداب مهمة اللجن ة إل ى تاري خ انعق اد ال دورة الثاني ة عشـرة للمجلـس ح تى
تتمكن من القيام بمهمتها ،شاكرا أعضــاء المجلــس علــى الثقــة الــتي وضــعوها
فيها.
 -17وبعد اسإــتماع المجلــس للتقريــر المــذكور ،دارت مناقشـات عميقــة
حول م ا جـاء فيـه ،تقـدم عل ى إثرهـا أعضـاء المجلـس باقتراحـات هامـة فـي
الموضوع تمثلت في:
 .1توجيه المراسإـلت الخاصـة بتس ديد المس اهمة إلـى الـوزارات
ذات الختصاص في الدول العضاء.
 .2دعوة اليسيسكو لعقد اجتماعات دوريــة تنســيقية مــع الجهــات
المختصة في المجموعات القليميــة للــدول العضــاء )إفريقيــا،
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آسإ يا ،الع الم العرب ي( لطلعه ا عل ى برام ج المنظم ة وسإ ير
تنفيذها ،لحث دولها على المشاركة فــي تلــك البرامــج وتســديد
مساهماتها في ميزانية المنظمة.
 -18قبل اختتام أشغال هذه الجلسة شكل المجلس لجنة من الســادة
ممثلي ماليزيا ،والكــويت ،والســنغال لصــياغة نــداء يــوجه إلــى ملــوك وأمــراء،
ورؤسإاء الــدول أو الحكومــات السإــلمية يناشــدهم المجلــس فيــه العلــم علــى
تمكين اليسيسكو من وسإائال عملها المادية حتى تتمك ن م ن تحقي ق اله داف
التي أنشئت من أجلها.
وقد كلف المجلس المدير العام لليسيسكو برف ع ه ذا النـداء إل ى أنظ ار
القمة .كما كلف المجلــس رئايســه بتــوجيه رسإــالة إلــى الميــن العــام لمنظمــة
المؤتمر السإــلمي ليعمــل علــى إدراج هــذا البنــد ضــمن جــدول أعمــال القمــة
السإلمية السادسإة ،والتصال بصاحب السمو الشيخ جابر الحمد جابر الصــباح
أمير دولة الكويت رئايس القمة السإلمية الخامسة وفخامة السيد عبده ضيوف
رئايـس جمهوريــة الســنغال رئايــس القمــة السإـلمية القادمــة لحاطتهمــا علمـا
بالموضوع وتسهيل المهمة المنوطة بالمدير العام للمنظمة.
وفي نهاية الجلسة ،أقر المجلس تقرير اللجنة المكلفــة بدراسإــة أسإــباب
عدم تسديد بعض الدول العضاء لمساهماتها فــي ميزانيــة المنظمــة ،والقــرار
المرفق رقم م.ت/11/90/ق 3.1.المتعلق بهذا البند.
البند  : 3.2تقرير لجن ة المراقبـة الماليـة وش ركة تـدقيق الحس ابات
)الوثيقة م.ت.(11/90/3.2 .
 -19في غياب رئايس لجنة المراقبة المالية سإليم الصديقي الــذي اعتــذر
عن الحضور سإبب حالته الصحية ،قدم السيد رئايس مصــلحة الشــؤون الداريــة
والماليــة اليضــاحات الضــرورية علــى تســاؤلت وملحظــات الســادة أعضــاء
المجلــس المتعلقــة بتقريــر لجنــة المراقبــة الماليــة وتقريــر شــركة تــدقيق
الحسابات .وبعد أن ناقش المجلس التقريريــن المــذكورين نــوه بجهــود الدارة
العامة في الموضوع ،وعلى الخصوص عندما رصدت  %78من النفقات العامة
لتنفيذ برامج المنظمة ،ثم أقرهما على أن يرفعهما على المؤتمر العــام القــادم
للمصادقة عليهم ا واعتم د الق رار رق م م.ت/11/90/ق 3.2.المرف ق الخ اص
بالبند موضوع البحث.

جلسة العمل السادسإة بعد ظهر يوم الربعاء :5/12/1990
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البند  : 4.1مشروع الخطة متوسإطة المدى 2000-1991م )الوثيقـة
م.ت.(11/90/4.1.
 -20قـدم السـيد المـدير العـام الخطـة متوسإـطة المـدى 1991/2000
بكلمة أشار فيها إلى الظروف العام ة ال تي أح اطت بوض ع هـذه الخط ة الـتي
اعتمدت الدارة العامة عند إعدادها علــى اسإتشــارات موسإــعة مــع المنظمــات
الدولية الموازية والمرافق الحكومية في الدول العضاء والهيئات العاملــة فــي
التربيــة والعلــوم والثقافــة ،والشخصــيات المرموقــة ذات الخــبرة فــي هــذه
الميادين.
كما أكد على أن هذه الخطة ليست مشروعا نهائايا ،بــل هــي تصــور أولــي
في انتظار إغنائاه بملحظات واقتراحات المجلس الموقر.
وفي ضوء المناقشات والملحظات التي أدلى بها أعضاء المجلس ،كلــف
المجلس اللجنة الثلثية التي عهد إليها بصياغة نـداء المجل س للقمـة السإ لمية
السادسإة بالقيام بجرد لجميع الملحظات وصياغتها وتقديم مقترحات فــي هــذا
الشأن للمجلس وبعد أن أخذ المجلـس علمـا بمقترح ات اللجنـة ،صـادق عل ى
مشروع الخطة متوسإطة المدى  1991/2000في خطوطه العريضــة ،وطلــب
من الدارة العامـة إعـداد المشـروع النهـائاي لهـذه الخطـة مـع الخـذ بالعتبـار
التعديلت المقترحة ،وعرضه على الدورة القادمة للمجلس.
ثم صادق على الق رار المرف ق رق م م.ت/11/90/ق 4.1.المتعل ق به ذا
البند.
جلسة العمل السابعة  :صباح الخميس :6/12/1990
البنـــد  : 4.2مشـــروع الخطـــة للعـــوام ) 91/94الوثيقـــة م.ت.
 11/90/4.2مصححة(.
 -21خصصت هذه الجلسة لدراسإة مشــروع الخطــة والميزانيــة للعــوام
 1414-1411هـ1994-1991/م ،وفي بدايتها تدخل السادة أعضــاء المجلــس
فأدلوا بملحظاتهم حول برامج الخطــة التربويــة والعلميــة والثقافيــة ،وأجمعــوا
على شموليتها وتكاملها ،ثم طرحوا عـدة اسإتفسـارات وتسـاؤلت حـول بعـض
البرامج والميزانية المخصصة لها ،كما تقدموا بعدة اقتراحات مــن شــأنها إثــراء
هذه الخطة ومساعدة الدارة العامة على إيجاد أنجع السبل لتنفيذ هذه البرامج
وتحصيل الموارد الضرورية لنجازها ،بما يضمن للدول العضــاء اسإــتفادة أكــبر
وتلبية حقيقية لمتطلباتها.
ويمكن إيجاز هذه المقترحات فيما يلي :
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 .1اسإتحداث عدد من البرامج تأخذ بعيــن العتبــار الوضــع الــدولي
الجديــد فــي ضــوء التحــولت المذهبيــة الــتي يشــهدها العــالم
المعاصر والتي قد تستهدف مستقبل الهوية الثقافية السإــلمية،
مما يســتوجب تضــمين خطــط عمــل المنظمــة المقبلــة برامــج
ملئامة لهذه التحولت والمتطلبات الجديدة.
 .2إعطاء الولوية للبرامج التي ل يتــم تنفيــذها فــي إطــار العلقــات
الثنائاية بين الدول العضاء فيما بينها .وإيجاد آليات تض من تف ادي
الزدواجية مع المنظمات المماثلة.
 .3وضع برامج خاصة بالتعليم الزراعي والتقني والمهني.
 .4تقديم الدعم المالي للمدارس القرآنية.
 .5وضع برنامج إسإلمي موحد لتدريس الفلسفة السإلمية.
 .6ترجمة معاني القرآن الكريم بلغات الشعوب السإلمية.
 .7التوسإع في دعم اللجان الوطنية للتربية والعلــوم والثقافــة فــي
الــدول العضــاء ،لكونهــا أداة فاعلــة لربــط التصــال وتنســيق
العلقة بين المنظمة والدول العضاء.
 .8إعطاء الولوية للبرامج التي تعالــج القضــايا الفكريـة والتنسـيق
مع المنظمات الموازية فيما يخص البرامج التقنية.
 .9إعطاء منح لتدريب المدرسإين في المواد العلمية توفرها الدول
المقتدرة.
مراعاة التنســيق بيــن قطاعــات المنظمــة ومصــالحها عنــد
.10
تنفيذ برامج خطة العمل.
إشراف بعض الدول العضاء على تنفيذ بعض برامــج خطــة
.11
العمل وتبنيها أو وضع التجهيزات والهياكل الضــرورية المتــوفرة
لديها لنجازها.
تثبيت البرنامج الخاص بدعم وحماية المؤسإسات التعليميــة
.12
والتربوية والثقافية في فلسطين المحتلة.
 -22بعد ذلك تدخل السيد المدير العــام فأجــاب علــى بعــض التســاؤلت
الخاصــة بمــا يســمى بأسإــلمة المعرفــة ،وبعــض المســائال المتعلقــة بميزانيــة
المنظمة الثلثية وهي:
 −زيــادة  %7فــي مشــروع الميزانيــة بالمقارنــة مــع الميزانيــة
السابقة.
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 −المبالغ المرصــودة لنفقــات المــؤتمر العــام والمجلــس التنفيــذي
ولجنة المراقبة المالية.
 −المبالغ المرصــودة لنشــطة المــدير العــام والمناصــب الجديــدة
المتوقع اسإتحداثها والجتماعات التي تشارك فيها المنظمة.
وطلب من المجلس أن يعمــل علــى جدولــة برامــج هــذه الخطــة حســب
الولويــات ومــداخيل المنظمــة لتســتأنس بهــا الدارة العامــة عنــد تنفيــذ هــذه
البرامج.
 -23ثــم أخــذ الكلمــة الســادة المــديرون العــامون المســاعدون لتقــديم
اليضاحات حول تساؤلت السادة أعضاء المجلس حول برامج مشروع الخطــة
والميزانيــة للعــوام  1414-1411هـــ 1994-1991 /م ،معــبرين لهــم عــن
شكرهم على ملحظاتهم واقتراحاتهم التي سإتعمل الدارة العامة علــى جردهــا
وتضمين جــزء منهــا فــي مشــروع الخطــة الثلثيــة  1991/1994والخــذ بعيــن
العتبار الجزء الخر منها عند إعداد مشروعي الخطتين الثلثيتين المقبلتين بمــا
في ذلك الميزانية التي سإترصد لهما إلى حدود سإنة 2000م ،آملين أن تتوصــل
المنظمة بالموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
 -24وفي ضوء الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المنظمــة وضــرورة
إيجــاد مــوارد ماليــة آنيــة لصــرفها علــى مــا تبقــى مــن برامــج الخطــة الحاليــة
 1988/1991للمحافظة على النسبة العالية التي عرفهــا الصــرف علــى تنفيــذ
البرامج في السنة الماضية والـتي بلغــت  %78كمــا تمـت الشـارة إلــى ذلـك،
وافق المجلس على تشكيل بعثة من السادة :رئايس المجلــس ورئايــس اللجنــة
التي كلفها بدراسإة أسإباب عدم تسديد بعض الــدول العضــاء لمســاهماتها فــي
الميزانيــة ،وممثــل ماليزيــا ،وممثــل الســنغال يرافقهــم الســيد المــدير العــام
للمنظمة ،للتصال ببعض قادة الــدول العضــاء لجمــع التبرعــات والمســاعدات
الكفيلة بإخراج المنظمة من الضائاقة المالية التي تعانيها.
جلسة العمل الثامنة  :الخميس بعد الظهر :6/12/1990
متابعة البند : 4.2
 -25بعد أن اسإتمع المجلس إلى توضيحات إضافية حول هذا البند ص ادق
عل ى مش روع الخط ة بم ا فيه ا الميزاني ة للع وام 1414-1411هـ -1991 /
1994م ،فــي خطوطهــا العريضــة كمــا وردت فــي الوثيقــة م.ت.11/90/4.2.
وطلب من المدير العام إعداد المشروع النهــائاي للخطــة والميزانيــة مــع الخــذ
بعين العتبار الملحظات والقتراحات التي أدلى بها أعضاء المجلس وتلك التي
سإترد من الدول العض اء والشخص يات السإ لمية المرموق ة ،قب ل المص ادقة
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عليه في الدورة القادمة للمجلس .ثم صادق المجلس على القــرار رقــم م.ت.
/11/90ق.4.2.
البنــد  : 4.3تطبيقــات البرنامــج السإــلمي الخــاص لمحــو الميــة
وللتكــوين السإاسإــي فــي البلــدان والجماعــات السإــلمية
)الوثيقة م.ت.(11/90/4.3.
 -26اسإتمع المجلس إلى التقديم المتعلق بتطبيقات البرنامــج السإــلمي
الخــاص لمحــو الميــة وللتكــوين السإاسإــي للجميــع فــي البلــدان والجماعــات
السإلمية )الوثيقة رقم م.ت (11/90/4.3.الذي أشار على الخصــوص إلــى أن
هذه الخطة تهدف أسإاسإا إلــى تيســير محــو الميــة للمســلمين باسإــتخدام لغــة
القرآن ،وتوفير كتب وإصدار دوريات بالحرف القرآنـي ،وتـدريب معلميــن لهــذا
الغرض بالضافة إلى اهتمامها بتطوير الكتاتيب القرآنية ليتكامل التعليم بها مــع
التعليم المعاصر ،كما ترمي في توجهها العام إلى ترسإيخ العقيدة السإلمية.
 -27وفي تدخل السيد المدير العام ف ي الموضـوع ،أكـد علـى أن الدارة
العامة أخذت بعين العتبار عند وضعها لمشروع هذه الخطة عنصرين هما :
 .1خصوصــيات العــالم السإــلمي المطبــوع بالوحــدة مــن جهــة
والمتنــوع بانتمــاءاته الحضــارية والثقافيــة المتعــددة مــن جهــة
أخرى.
 .2رغبة اليسيسكو في أن تكــون طرفــا مشــاركا مــع المنظمــات
الدولية الربع المنظمة للمؤتمر الدولي للتربية للجميع.
ثم طلب المدير العام من المجلس الموافقة على مشروع هــذا البرنامــج
لتتمكن المنظمة من التنسيق مع الهيئات السإلمية المعنية والمنظمات الدولية
راعية المؤتمر الدولي المذكور ،واعتبار البرنامج السإلمي من أولويــات برامــج
اليسيسكو لضمان موازنة مالية عاجلة لتنفيذه.
 -28وتــدخل الســادة أعضــاء المجلــس فأبــدوا ملحظــاتهم حــول بعــض
المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذا المشروع ،وتقدموا باقتراحات منها :
 −عقــد نــدوة يحضــرها ممثلــون مــن جهــات مختلفــة لتحليــل الوضــاع
المحيطة بميدان محو المية وبح ث أسإ باب فش ل بع ض مش روعات
محو المية والتعرف على الصعوبات التي واجهــت الجهـات المشــرفة
على هذه المشروعات للسإتفادة من تجربتها في هذا الميدان.
 −التعرف على مختلف الخطط الوطنية للــدول العضــاء فــي موضــوع
محو المية ودراسإتها ،والخذ بها لثراء مشروع البرنامج السإلمي.
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 −العمل على إصدار قرار سإياسإي وطنــي مــن الــدول العضــاء لضــمان
نجاح هذا المشروع.
 −إعادة النظر في الهيكل العام لبرنامج محو المية وتوجيهه بما يضــمن
السإتفادة المجدية وذلك من خلل خمس مراحل :
 .1تحسيس الـدول العضـاء والفـراد بأهميـة هـذا المشـروع مـن
خلل حملة توعية واسإعة.
 .2تكوين المشرفين وقادة محو المية.
 .3تحديد مضامين وعناصر مشروع هذه الخطة.
 .4برمجة مشروع البرنامج السإلمي لمحو المية.
 .5تقييم النتائاج المحصل عليها.
 −الفصل بين البرنامج الخاص لمحو المية الــذي يشــرف علــى تنفيــذه
قطاع التربية بالمنظمة ومشروع البرنامــج السإــلمي الخــاص لمحــو
المية.
 −الفصل بين محو المية وتعليم الكبار لتباين منهجيتهما.
 −العناية بالتعليم السإاسإي لكونه المدخل الرئايس لمحو المية.
 −إيجاد حوافز للذين تشملهم محو المية ولقادة محو المية.
 −تكــثيف الجهــود مــن أجــل إعــداد آلــة كاتبــة لكتابــة لغــات الشــعوب
السإلمية بالحرف القرآني لمساعدتها على محو المية.
 −مراسإلة الــدول العضــاء ومطالبتهــا بتزويــد اليسيســكو بمخططاتهــا
الوطنية في مجال محو المية وإرفاقها باسإتبانات توضح ما قامت بــه
الدول العضاء في هذا الميدان وتــبين المســاعدات الــتي قــدمها لهــا
البنك الدولي بعد مؤتمر جوم تيين ،من أجل إغناء البرنامج السإــلمي
لمحــو الميــة قبــل عرضــه علــى الممــولين للحصــول علــى التمويــل
الضروري لتنفيذه.
جلسة العمل التاسإعة  :صباح يوم الجمعة :7/12/1990
متابعة البند : 4.3
 -29تابع المجلس السإتماع إلى ملحظات الدارة العامة حول تطبيقــات
البرنامج السإلمي الخاص لمحو المية وللتكوين السإاسإي للجميع فــي البلــدان
والجماعات السإلمية ،في ضوء مقترحات وملحظات المجلس في الموضوع.
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وبهذا الخصوص وافق المجلس على ما يلي :
 .1تثبيت عنوان وثيقة اليسيسكو الخاصة بمحو المية التي صــادق
عليها مؤتمر جوم تييــن ،كالتــالي " :الخطــة السإــلمية الخاصــة
لمحو المية وللتكوين السإاسإي للجميع في البلدان والجماعات
السإلمية".
 .2أن يصــبح عنــوان الوثيقــة )م.ت (11/90/4.3/المدرجــة تحــت
البنــد  4.3فــي جــدول أعمــال دورتــه الحاليــة هــو" :تطبيقــات
البرنامج السإلمي الخاص لمحو المية وللتكوين السإاسإي".
 .3أن تعطى الولوية في تنفيذ برامج المنظمة إلى برنامــج تنميــط
الحرف القرآني لكتابة لغات الشعوب السإلمية لما لتنفيذه من
نتائاج إيجابية على محو المية في العالم السإلمي.
وفي نفس السياق ركز المدير العــام علــى أهميــة هــذا البرنامــج لتمكيــن
العالم السإلمي من تعزيز وجوده في الصراع الحضاري المعاصر.
وقد طلب المجلس من الدارة العامة إعادة صياغة المشــروع فــي ضــوء
اقتراحاته وملحظاته قبل عرضه على دورته القادمة للمصادقة عليه.
كما بــارك المجلــس مــا تقــوم بــه الدارة العامــة مــن إجــراءات تنســيقية
ضرورية مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بموضوع محو المية لتنفيذ هذا
المشروع.
ثــم صــادق المجلــس علــى القــرار المرفــق رقــم م.ت/11/90/ق4.3.
المتعلق بهذا البند.
البند  : 5.1تقرير لجنة المجلس التنفيذي الخاصة بدراسإــة الهيكــل
التنظيمي للدارة العامة )الوثيقة م.ت.(11/90/5.1/
 -30بعــد أن اطلــع المجلــس علــى الوثيقــة م.ت 11/90/5.1/الخاصــة
بمشروع الهيكل التنظيمي للدارة العامة للمنظمة ،اسإــتمع إلــى تقريــر رئايــس
لجنة المجلس التنفيذي الخاصة بدراسإة هذا المشــروع المتضــمن فــي الوثيقــة
المذكورة.
وقد ركز رئايس اللجنة في حديثه على الهداف التي أخــذتها اللجنــة بعيــن
العتبار عند إعدادها للمشروع ،وهي:
 −الحرص على المزيد من ترشيد الموارد البشرية العاملة في المنظمة
والتأكيد على الجانب المرن للبنيات المقترحة.
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 −ضمان الفعالية والشفافية للبنيات المقترحــة لتحقيــق أكــبر مردوديــة
ممكنة بأقل تكلفة.
كما أوصى التقرير بتجمي د الوظ ائاف ف ي الظ روف الراهن ة ،م ع إعط اء
الولوية المطلقة عند التوظيف في المستقبل للبلدان غيــر الممثلــة حاليــا فــي
الدارة العامة ،ومنح لجنة التوظيف المنشأة في المنظمة وضعا قانونيا.
جلسة العمل العاشرة  :ظهر يوم الجمعة :7/12/1990
متابعة البند : 5.1
 -31تدخل المدير العام في بداية هذه الجلسة فأوضح النقطــة المتعلقــة
بلجنــة التوظيــف الــتي أحــدثها وأعلــن عــن أعضــائاها ،كمــا تحــدث عــن عــدد
الترشيحات التي توصلت بها الدارة العامة من الدول العضاء لشغل المناصب
الجديدة وعن كيفية البت فيها بالعتماد على الكفاءة.
بعد ذلك تدخل رئايس لجنـة المجلـس التنفيـذي الخاصـة بدارسإـة الهيكـل
التنظيمي للدارة العامة فشكر أعضاء المجلس علــى تنــويههم بأعمــال اللجنــة
وعلى ما أبدوه من ملحظات واقتراحــات حــول تقريرهــا .وقــد تمحــورت هــذه
الملحظات حول :
 .1إنــزال الخانــة المتعلقــة بســكرتارية المــؤتمر العــام والمجلــس
التنفيذي في الرسإم البياني المتضمن تقريــر اللجنــة المــذكورة
إلى مستوى الخانة المتعلقة بديوان المدير العام.
 .2رفع منصب رئايس ديوان المدير العام إلى رتبة مدير.
 .3إضافة مكتب المراسإيم ضمن خانة ديوان المدير العام.
 . 4وضع شعبة المتابعة قبل شعبة التقييم في خانــة مصــلحة التقييــم
والمتابعة والمراقبة.
 .5تخصــيص برنامــج يعنــى بالجماعــات السإــلمية فــي الــدول
السإلمية.
 .6ضرورة احترام التوزيع الجغرافي قبل أي اعتبار آخر للتوظيــف،
علما بأن الكفاءة متوفرة لدى كل الشعوب.
بعد ذلك أقر المجلس تقرير اللجنة في مبادئاه وتوجيهاته العامــة علــى أن
يتم رفعه إلى لجنة المؤتمر العام المكلفة بمراجعـة الميث اق واللوائاـح الداخليـة
للمنظمة للطلع .كما أقر القرار المرفــق م.ت/11/90/ق 5.1.المتعلــق بهــذا
البند.
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البند  : 6وض ع المؤسإسـات التربويـة والعلميـة والثقافيـة ف ي دولـة
الكويت نتيجة للغزو العراقي لها ودور المنظمة فــي الحفــاظ
على اسإــتمرارها وحمايتهـا مــن التشــويه والتغييــر) .مشــروع
القرار م.ت/11/90/ق.(6.
 -32بدأ النقاش حول هذا البنــد يتــدخل ممثــل دولــة الكــويت الــذي ذكــر
بتفصيل الوضاع الــتي تعرضــت لهــا المؤسإســات التربويــة والعلميــة والثقافيــة
بدولة الكويت من جراء الغزو العراقي لها) .انظر المرفق رقم .(7
بعــد ذلــك أخــذ الكلمــة ممثــل الجمهوريــة العراقيــة فأوضــح أن العــراق
مستعدة لتقديم الدليل على أن المؤسإسات المعنية مصونة وأن العــراق تــولي
أهمية كبيرة للتربية والعلوم والثقافة) .انظر المرفق رقم .(8
ثم تناول الكلمة ممثل دولة قطر فأكد على ضرورة اتخاذ المنظمة موقفا
لحماية المؤسإسات التربوية والتعليميــة بدولــة الكــويت ،وذلــك بتبنــي مشــروع
القرار المتعلق بهذا البند.
وتقدم بعد ذلك ممثل المملكة الردنية الهاشمية بمشروع تعديل لمشروع
القرار )رقم م.ت/11/90/م.ق (6.المتعلق بهذا البند حيث اقترح حذف الفقرة
الثانية الواردة في الديباجة ،وتعويض الفقرة  1مــن نــص القــرار بحيــث يعــرب
المجلس فيها عن أسإفه إزاء الوضع المأسإاوي والخسائار الجسيمة التي لحقــت
بالشعب الكويتي من تعطيــل للمســيرة التربويــة وإنــزال الضــرر بالمؤسإســات
التربوية والعلمية والثقافية.
كما اقترح حذف الفقرة الجرائاية التاليــة بحيــث تصــبح الفقــرة  3رقــم 2
ورقم  4ورقم  3وإض افة فق رة  4يع بر فيه ا المجل س ع ن القل ق م ن الث ار
الثقافيــة الســلبية للوجــود العســكري الجنــبي المكثــف للقــوات الجنبيــة فــي
المنطقة.
ثم طرح السيد رئايس المجلس تعديلت ممثل المملكة الردنية الهاشــمية
للتصويت فصوت ضـدها اثن ا عش ر عضـوا ه م ممثلـو  :الباكس تان ،والمملك ة
العربية السعودية ،والسنغال ،وغامبيا ،وغينيا ،وقطـر ،وج زر القمـر ،والكـويت،
ومصر ،والمغرب ،ومــالي ،وماليزيــا .وصــوت لهــذه التعــديلت ممثلــو :الردن،
والعراق ،وفلسطين ،وقد عرض السيد رئايــس المجلــس مشــروع القــرار رقــم
م.ت/11/90/ق 6.للتصــويت حيــث صــادق المجلــس عليــه بأغلبيــة  12صــوتا
وتحفظ  2ومعارضة  .1وفي ضوء هذا التصويت ص ادق المجل س عل ى الق رار
المرفق رقم م.ت/11/90/ق 6.المتعلق بهذا البند.
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البند  : 5.2مكــان وزمــان انعقــاد الــدورة الثانيــة عشــرة للمجلــس
التنفيذي )الوثيقة مشروع القــرار رقــم م.ت/11/90/م.ق.
(5.2
 -33وافق المجلس على اقتراح الدارة العامة بعقد دورته الثانية عشــرة
في الفترة ما بين  12و  18نوفمبر  1991بالرباط ،يليه المــؤتمر العــام الرابــع
في الفترة ما بين  20و  22نوفمبر  1991بالرباط )انظر القرار المرفــق رقــم
م.ت/11/90/ق ،(5.2.وفي ختام الجلسة وجه المجلس برقية شــكر وامتنــان
مرفوعة إلى صاحب الجللة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربيــة علــى
العناية السامية التي يوليها جللته للمنظمة السإلمية )انظر المرفق رقم .(9
الجلسة الختامية  :صباح يوم السبت :8/12/1990
مشروع التقرير الختامي ،الوثإيقة رقم م.ت 11/90/تقرير ختامي
 -34ناقش المجلس مشــروع التقريــر الختــامي والقــرارات والتوصــيات
المتعلقة ببنود جــدول أعمــال دورتــه الحاديــة عشــرة ،ووافــق عليــه مــع الخــذ
بالعتبـار التعـديلت المقترحـة .ثـم اسإـتمع المجلـس إلـى ن ص برقيـة الشـكر
والمتنان المرفوعة على صاحب الجللة الحسن الثــاني علــى رعــايته الســامية
للمنظمة السإلمية وكرم الضيافة وحسن السإتقبال.
 -35ألقى المــدير العــام كلمــة الختتــام ،أكــد فيهــا علــى أن اليسيســكو
أصبحت مؤسإسة راسإخة البنيان واضحة المناهج فاعلة ومتفاعلة مــع مــا تصــبو
إليه أمتنا السإلمية في الميادين التربوية والعلميــة والثقافيــة لمســايرة الركــب
الحضاري والسإهام في التقدم البشري .كما هنأ المجلس على هــذه النجــازات
والتدابير التي اتخذها لتطوير العمل في المنظمة )انظر المرفق رقم .(10
 -36ثم تناول الكلمــة رئايــس المجلــس فشــكر العضــاء والدارة العامــة
والمترجمين على حسن تعاونهم من أجل إنجاح أشغال هذه الدورة.
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م.ت/11/90.تقرير ختامي

م.ت/11/90.تقرير ختامي

القرارات
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المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
الرباط  19-14من جمادى الولى 1410
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

م.ت/11/90.تقرير ختامي

الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
1.2

قرار بشأن البند  1.2من جدول العمال :
إقرار جدول العمال
إن المجلس التنفيذي :
 −بعد اطلعه على مشروع جدول العمال المتض من ف ي الوثيق ة م.ت.
 11/90/1.2مؤقت،
 −وإذ يأخذ بعين العتبار المواد ) (24) ،(23) ،(22من النظام الداخلي
للمجلس التنفيذي،
 −وبناء على ما دار من نقاش،
*****
 −يعتمد جدول العمال كما ورد في الوثيقــة م.ت 11/90/1.2.مـؤقت
مع التعديلت التي أقرها المجلس.
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المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
الرباط  19-14من جمادى الولى 1410
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

م.ت/11/90.تقرير ختامي

الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
1.3

قرار بشأن البند  1.3من جدول العمال :
الجدول الزمني لتنظيم أعمال
الدورة الحادية عشرة للمجلس
إن المجلس التنفيذي :
 −بعد اعتماده لجــدول أعمــاله كمــا جــاء فــي الوثيقــة م.ت11/90/1.2 .
مؤقت،
 −وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 11/90/1.3 .مــؤقت الخاصــة بتنظيــم
أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس،
 −وبناء على ما دار من مناقشات،
*****
 −يوافق على تنظيم أشغاله حسب الترتيب الوارد في الجدول الزمني
لتنظيــم أعمــال الــدورة الحاديــة عشــرة للمجلــس )الوثيقــة م.ت.
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 11/90/1.3مؤقت( مع التعديلت التي نتجت عن اقتراحات أعضــاء
المجلس.

المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
الرباط  19-14من جمادى الولى 1410
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
2.1

قرار بشأن البند  2.1من جدول العمال :
تقرير المدير العام عن نشاطات وإنجازات المنظمة
بين الدورتين العاشرة والحادية عشرة للمجلس
إن المجلس التنفيذي :
 −بنــاء علــى مقتضــيات المــادة ) (20فقــرة )د( مــن النظــام الــداخلي
للمجلس التنفيذي،
 −وبعد الطلع على الوثائاق م.ت/11/90 /.م.ق ،2.1 .م.ت11/90/2.1 .
ضميمة ،م.ت 11/90/2.1 .تصــحيح المقدمــة مــن قبــل المــدير العــام
بشأن البند  2.1من جدول العمال،
 −وبعد اسإتماعه للعرض الذي قدمه المدير العام ومعاونوه،
 −وبناء على ما دار من مناقشات،
*****
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 .1يعتمد تقرير المدير العــام عــن نشــاطات المنظمــة وتنفيــذ برامجهــا
فيما بين دورتي المجلس التنفيــذي العاشــرة والحاديــة عشــرة فــي
الوثائاق المذكورة أعله.
 .2يهنئه على جهوده في تأكيــد دور المنظمــة فــي مجــالت اختصاصــها
وحرصه على تنفيذ برامجها.
 .3يشــجعه علــى السإــتمرار فــي تنفيــذ البرامــج علــى ضــوء مــا يصــل
للمنظمة من موارد.
 .4يدعو الدارة العامة إلى القيــام بوضــع تقييـم لعمـل المنظمـة يقــدم
للمجلس التنفيذي في دورته الثانية عشرة لينظــر فــي أمــر تقــديمه
إلى المؤتمر العام أو تعديله كما سإينظر فــي مــدى اسإــتمرارية هــذا
العمل على ضوء نجاحه أو أن يوكله على لجنة من المجلــس أو إلــى
المجلس نفسه.
 .5يدعو الدول العضاء إلى دعم اليسيسكو من أجل تمويل جوائاز في
مختلف العلوم تقدمها اليسيسكو.
 .6يعتمد إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي ويدعو الدول العضاء إلى
المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
المساهمة بسخاء في هذا الصندوق.
والثقافة

عشرةالعامة إلى الخذ بعين العتبار الملحظات الــتي أبــداها
الحاديةالدارة
الدورةيدعو
المجلس التنفيذي .7 /
الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
الولى 1410
المجلس.
الرباط  19-14من جمادىأعضاء
2.2
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

قرار بشأن البند  2.2من جدول العمال :
التقرير المالي للمدير العام وحسابات القفال
للسنة المالية 1990 - 1989
إن المجلس التنفيذي :
 −اسإتنادا على مقتضيات
.1
.2
.3
.4

المادة ) (18و) (19من الميثاق،
المادة ) (19من النظام المالي،
المادة ) (14من النظام الداخلي للمؤتمر العام،
المــادة ) (20فقــرة )هـــ() ،و( مــن النظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي،
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 −وبعد اطلعه على الوثيقــة م.ت :11/90/2.2 .التقريــر المــالي للمــدير
العام وحسابات القفال للسنة المالية ،1990-1989
 −وبعد اسإتماعه لتوضيحات الدارة العامة حول هذا الموضوع،
 −وبناء على ما دار من نقاش،
*****
 −يوافق على التقرير المذكور ويدعو المدير العام رفعه على المــؤتمر
العام.

المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
الرباط  19-14من جمادى الولى 1410
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
2.3

قرار بشأن البند  2.3من جدول العمال :
تقرير المدير العام عن وضعية مساهمات
الدول العضاء في ميزانية المنظمة

إن المجلس التنفيذي :
 −اسإتنادا على المادة ) (6من النظام المالي،
 −وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت :11/90/2.3 .تقرير المـدير العـام ع ن
وضعية مساهمات الدول العضاء في ميزانية المنظمة،
 −وبعد اسإتماعه إلى توضيحات الدارة العامة حول الموضوع،
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 −وبناء على ما دار من نقاش،
*****
 .1يوافق على التقرير المذكور المضمن في الوثيقة م.ت11/90/2.3.
ويدعو المدير العام لرفعه إلى المؤتمر العام.
 .2يعــبر عــن قلقــه مــن الــوتيرة الــتي تســير عليهــا مســاهمات الــدول
العضاء وأثرها السلبي على تنفيذ برامج المنظمة.
 .3يهيب بالدول العضاء إلى المبادرة لدفع مســاهماتها كاملــة وبانتظــام
التزاما منه ا بمتطلبـات التضـامن السإ لمي الـذي ع برت عنـه تج اه
المنظمة عند توقيعها على ميثاقها.
 .4يدعو المؤتمر العام إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بحمل الدول العضــاء
على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة.
 .5يقرر توجيه نـداء إلـى ملـوك وأمـراء ورؤسإـاء الـدول أو الحكومـات
السإـلمية فـي اجتمــاع القمــة الســادس المقبــل لمنظمــة المــؤتمر
السإــلمي ،علــى أن يحمــل توقيــع رئايــس المــؤتمر العــام ورئايــس
المجلس التنفيذي.
 .6يكلف المدير العام برفع هذا النداء وعرضه على أنظــار قــادة القمــة
السإلمية السادسإة .ويكلف رئايسه بتوجيه رسإالة إلى الميــن العــام
لمنظمة المؤتمر السإلمي ليعمل على إدراج هذا البند ضمن جــدول
أعمال القمة السادسإة والتصال بصاحب السمو الشيخ جابر الحمد
الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئايــس القمــة السإــلمية الخامســة
وفخامة السيد عبده ضيوف رئايس جمهورية السنغال رئايــس القمــة
السإــلمية القادمــة لحاطتهمــا علمــا بالموضــوع وتســهيل المهمــة
المنوطة بالمدير العام للمنظمة.
 .7يكلف المدير العــام بتقــديم مقترحــات محــددة إلــى المجلــس كفيلــة
بإنهاء الوضع الراهن الذي يهدد بقاء اليسيسكو ومردوديتها أخذا بعين
العتبار الفكار الجديدة المعبر عنها أثناء مناقشة هــذا البنــد بمــا فيهــا
إعادة التفكير في نظام وأسإس تمويل اليسيسكو مع السإــتفادة مــن
تج ارب المنظم ات المماثل ة العامل ة ف ي قض ايا الص راع الحض اري
المعاصر.
 .8يدعو المدير العام إلى إبلغا الدول العضاء بهــذا وإجــراء التصــالت
اللزمة من أجل تصحيح الوضع.
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 .9يدرج هذا البند على جدول أعمال المؤتمر العام القادم.

المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
الرباط  19-14من جمادى الولى 1410
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
3.1

قرار بشأن البند  3.1من جدول العمال :
تقرير لجنة المجلس التنفيذي بشأن دراسإة أسإباب عدم تسديد
بعض الدول العضاء لمساهماتها في ميزانية المنظمة
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إن المجلس التنفيذي :
 −إذ يذكر بالتوصية رقم م.ت/10/98 .ت.م،
 −وبعد اطلعه على تقرير اللجنة المشــكلة بمــوجب التوصــية المــذكورة
)الوثيقة م.ت ،(11/90/3.1 .وأخذا بعين العتبار النقاش الذي دار،
 −وبعــد اسإــتماعه لتوضــيحات رئايــس اللجنــة والدارة العامــة فــي هــذا
الموضوع،
 −وأخذا بعين العتبار القرار رقم م.ت/11/90 .م.ت،2.3 .
 −وأخذا بعين العتبار ما دار من مناقشات،
*****
 .1يأخذ علما بتقرير اللجنة ويؤجــل عملهــا إلــى أن تتــم أعمــال مــؤتمر
القمة السادس للنظر في اسإتئناف اللجنة عملها على ضوء ما يتم.
 .2يدعو اللجنــة إلــى التنســيق مــع المــدير العــام فــي مخاطبــة الــدول
العضــاء الــتي تخلفــت أو تــأخرت عــن دفــع التزاماتهــا فــي الــوقت
المناسإب بهدف تحديد السإباب التي تحول دون تأديــة بعــض الــدول
العضاء لمساهماتها ودراسإة الجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع.
 .3يدعو رئايس اللجنة إلى تقرير بهذا الشأن على الدورة الثانية عشــرة
القادمة للمجلس.

المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
الرباط  19-14من جمادى الولى 1410
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
3.2
قرار بشأن البند  3.2من جدول العمال :
تقرير لجنة المراقبة المالية
وتقرير شركة تدقيق الحسابات
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إن المجلس التنفيذي :
 −اسإتنادا إلى مقتضيات
المادة ) (19من الميثاق،
المادة ) (20فقرة )ب( من النظام الداخلي للمجلس،
المواد ) (27) ،(26) ،(25) ،(24) ،(20من النظام المالي،
 −وإذ يأخذ بعين العتبار القرار م.ت/9/88 .خ.م.م،
 −وبعد اطلعــه علــى الوثيقــة م.ت :11/90/3.2 .تقريــر لجنــة المراقبــة
المالية وتقرير شركة تدقيق الحسابات،
 −وبعد اسإتماعه لتوضيحات الدارة العامة حول هذا الموضوع،
 −وأخذا بعين العتبار النقاش الذي دار حول هذا البند
*****
 .1يعبر عن قلقه إزاء تخلف وتأخر كثير من الدول العضاء عــن الوفــاء
بالتزاماتها كاملة وفي الوقت المناسإب.
 .2يشيد بسياسإة الترشيد والتقشف التي ينتهجها المدير العام ويــدعوه
إلى السإتمرار في تطبيق هذه السياسإة.
 .3يشــيد بسياسإــة الدارة العامــة بتخصــيص نســبة  %78مــن مجمــوع
النفقات للبرامج.
 .4يوافق على التقرير المذكور ويدعو المدير العام لرفعه إلى المـؤتمر
المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة العام.
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
الرباط  19-14من جمادى الولى 1410
هـ
 3-8ديسمبر )كانون الول( 1991م

الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
4.1

قرار بشأن البند  4.1من جدول العمال :
الخطة متوسإطة المدى للمنظمة
1991-2000
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إن المجلس التنفيذي :
 −إذ يذكر بالبند )ح( من المادة ) (20من النظام الداخلي للمجلس،
 −واسإتنادا إلى قرار المجلس في دورته العاشرة بشــأن مشــروع خطــة
عمل المنظمة متوسإطة المدى،
 −وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت :11/90/4.1 .مشروع الخطة متوسإطة
المدى  2000-1991موجز،
 −وبناءا على ما دار م ن مناقشـات ومـا قـامت بـه اللجنـة الـتي شـكلها
المجلس لصياغة المقترحات التي تداولها لغناء مشروع الخطة،
*****
 .1يعتمد مشروع الخطة في خطوطه العريضة كما وردت فــي الوثيقــة
م.ت 11/90/4.1.معدلة.
 .2يثنى على جهود المدير العام للمنظمة ومعاونيه في إعدادها.
 .3يطلب من المدير العام إعداد المشروع النهائاي للخطة وتقديمه إلى
الدورة الثانية عشرة للمجلس أخذا بعين العتبار ما يلي :
.1
.2
.3
.4

ملحظات أعضاء المجلس التنفيذي
آراء الدول العضاء
اسإتشارة المنظمات الدولية
آراء بعض الشخصيات الفكرية البــارزة فــي العــالم
السإلمي.

المنظمة السإلمية للتربية والعلوم
والثقافة .4يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلــس فــي دورتــه الثانيــة
المجلس التنفيذي  /الدورة الحادية عشرة
تمهيدا لرفعه للمؤتمر العام في دورته العادية الرابعة.
عشرة
1410
الرباط  19-14من جمادى الولى
الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
هـ
م
1991
الول(
)كانون
 3-8ديسمبر
4.2

قرار بشأن البند  4.2من جدول العمال :
مشروع الخطة للعوام
1991-1994
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إن المجلس التنفيذي :
 −إذ ي ذكر ب الفقرتين )ح() ،ط( م ن الم ادة ) (20م ن النظ ام ال داخلي
للمجلس،
 −وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 11/90/4.2 .مصححة :مشروع الخطة
للعوام ،2002-1991
 −وأخــذا بعيـن العتبـار أن مشـروع الخطــة  1994-1991فـي الوثيقـة
م.ت 11/90/4.2 .مصححة مرتبط بالخطــة متوسإــطة المــدى -1991
 2000في الوثيقة م.ت،11/90/4.1 .
 −وأخذا بعين العتبار النقاش الذي دار والتعديلت التي أجراها المجلــس
من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض،
 −وبناء على ما دار من مناقشات،
*****
 .1يعتمد مشروع الخطة في خطوطه العريضة كما وردت فــي الوثيقــة
م.ت 11/90/4.2.مصححة.
 .2يشكر المدير العام على هذا العمل المنجز ويهنئه بحرارة والعــاملين
معه للنوعية الجيدة للوثيقة من حيث عمقها ووضوحها وجدواها.
 .3ويدعوه إلى إعداد المشروع النهائاي للخطة  1994-1991وتقــديمه
للــدورة الثانيــة عشــرة للمجلــس أخــذا بعيــن العتبــار آراء الــدول
العضاء والمجلس التنفيذي والوسإاط العلمية السإلمية.
 .4يشكل بعثــة مؤلفــة مــن المــدير العــام للمنظمــة ورئايــس المجلــس
التنفيذي ورئايس لجنة المجلس للمساهمات وممثل ماليزيــا وممثــل
الســنغال للقيــام بزيــارات لبعــض البلد السإــلمية لجمــع التبرعــات
كأموال خارجة عن المساهمات لتخليص المنظمة من حالتها الراهنة
وتمكينها من تنفيذ برامجها على أن يتضــمن هــدف الزيــارات تقــديم
برامج اليسيسكو إلى المؤسإسات التمويلية الرسإمية والخاصة مــن
أجل تمويلهــا ومخاطبــة المســؤولين عـن الوقــف والزكــاة فـي هــذا
الشأن.
 .5يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال دورته الثانيــة عشــرة تمهيــدا
لرفعه على الدورة الرابعة للمؤتمر العام.
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الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
4.3

قرار بشأن البند  4.3من جدول العمال :
تطبيقات البرنامج السإلمي الخاص
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لمحو المية وللتكوين السإاسإي للجميع في
البلدان والجماعات السإلمية
إن المجلس التنفيذي :
 −اسإتنادا إلى قرار المؤتمر العام رقــم م.ع.س/II.ق.ب.إ .ف ي دورتــه
السإتثنائاية الثانية التي عقدت في جــوم تييــن بتايلنــدا فــي الخــامس
من شعبان سإنة 1410هـ الموافق  3مارس سإنة 1990م،
 −واسإتنادا إلى قرار المجلس التنفيذي في دورتــه العاشــرة رقــم م.ت.
/10/89ب.إ.أ.ت.أ،
 −ورغبة منه في دعــم العمـل السإـلمي علـى المسـتوى الـدولي فـي
مجال مكافحة المية وتطبيق مبدأ التعليم للجميع،
 −ونظرا لضرورة وجــود تطبيقــات للبرنامــج السإــلمي الخــاص لمحــو
المية وللتكوين السإاسإي للجميع في البلدان والجماعات السإــلمية
لوضعها موضع التنفيذ،
 −وإذ يأخذ علما بالجهود المشكورة التي تبــذلها اليسيســكو مــن أجــل
تنميــط الحــرف العربيــة لسإــتعمالها فــي كتابــة لغــات الشــعوب
السإلمية،
 −وإذ يأخذ بعين العتبــار الــتزام كــثير مــن الهيئــات السإــلمية بالــدعم
وتشكيلها الهيئة العليا للبرنامج السإلمي الخاص،
 −وبناء على ما دار من مناقشات،
 −وعلى ضوء عرض الدارة العامة وملحظات أعضاء المجلس عليها،
*****
 .1يشكر المدير العام على العمل الذي تم إنجازه.
 .2يشــكر المؤسإســات الخيريــة ومؤسإســات التمويــل السإـلمية علـى
الهمية التي توليها لهذا البرنامج ويدعو الهيئــة العليــا للبرنامــج إلــى
إعطــاء اهتمــام أكــثر فعاليــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف البرنامــج
السإلمي.
 .3يــدعو الــدول العضــاء لتخــاذ الخطــوات المناسإــبة علــى المســتوى
الوطني لدعم البرنامج السإلمي الخاص.
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 .4يدعو المدير العام إلى السإتمرار في جهوده في متابعة نتائاج مؤتمر
جوم تيين وللمشاركة في اجتماع لجنــة المتابعــة المنبثقــة عــن هــذا
المؤتمر التي سإتعقد في مارس القادم بجنيف.
 .5يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس التنفيذي في دورتــه
القادمة تمهيدا لعرضه على المؤتمر العام في دورته العادية الرابعة.
 .6يطلب من الدارة العامة إعادة صياغة تطبيقات البرنامــج السإــلمي
الخــاص المضــمنة فــي الوثيقــة م.ت 11/90/4.3.مــع الخــذ بعيــن
العتبار ملحظات أعضاء المجلس وتقديمه من جديد إلى المجلــس
في دورته الثانيــة عشــرة تمهيــدا لعرضــه علــى المــؤتمر العــام فــي
دورته الرابعة.
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قرار بشأن البند  5.1من جدول العمال :
تقرير لجنة المجلس التنفيذي الخاصة
بدراسإة الهيكل التنظيمي للدارة العامة
إن المجلس التنفيذي :
 −إذ يأخــذ بعيــن العتبــار المــادة  21مــن النظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي،
 −وإذ يذكر بالقرارين م.ت/9/88.هـ.أ.ع ،م.ت/10/89 .هـ.أ.ع الصــادرين
عن المجلس،
 −وبعــد اسإــتماعه لتقريــر رئايــس اللجنــة الــتي شــكلها لدراسإــة الهيكــل
التنظيمي للدارة العامة للمنظمة )الوثيقة م.ت،(11/90/5.1 .
 −وبعد اسإتماعه لتوضيحات الدارة العامة حول الموضوع،
 −وبعد اسإتماعه لما دار من مناقشات،
*****
 .1يقرر مبدئايا التوجهات العامة للتقرير.
 .2يحيل هذا التقرير مشفوعا بآراء أعضاء المجلس إلى الدول العضاء
وإلى اللجنة الــتي شــكلها المــؤتمر العــام الثــالث لمراجعــة الميثــاق
واللوائاح الداخلية للمنظمة للطلع.
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الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
6

قرار بشأن البند  6من جدول العمال :
وضع المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في دولة الكويت
نتيجة للغزو العراقي لها ودور المنظمة في الحفاظ
على اسإتمرارها وحمايتها من التشويه والتغيير
مقدم من  :الباكستان ،المملكــة العربيــة الســعودية ،الســنغال ،غامبيــا ،غينيــا،
قطر ،جزر القمر ،الكويت ،مصر المغرب ،مالي ،ماليزيا

إن المجلس التنفيذي :
 −إذ يؤكد على أهداف المنظمة الواردة فــي ميثاقهــا مــن العمــل علــى
تضــامن المــة السإــلمية ووحــدتها ،وتــدعيم التفــاهم بيــن الشــعوب
والمساهمة ف ي إقـرار السـلم والم ن فـي العـالم بشـتى الوسإـائال
ولسإيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة،
 −وإذ يؤكد علــى قــرارات منظمــة المــؤتمر السإــلمي وجامعــة الــدول
العربية ومجلس المن الــتي أدانــت الغــزو العراقــي للكــويت ودعــت
على وجوب النسحاب الكامل وعودة الحكومة الشرعية.
 −وإذ يتبنــى نهــج الحــوار الخــوي واللــتزام برفــض العــدوان والغــزو
واسإتخدام القوة وسإيلة لحل الخلفات وفرض القرارات بين شــعوب
المة السإلمية.
*****
 .1يعرب عــن ألمــه إزاء الوضــع المأسإــاوي والخســائار الجســيمة الــتي
لحقت بالشعب الكويتي المســالم مــن تعطيــل للمســيرة التعليميــة
وانتهــاك لحقــوق النســان وإلحــاق الضــرر المتعمــد بالمؤسإســات
التربوية والعلمية والثقافية.
 .2يعلن عن رفضه لي إجراءات تتخذ لطمس الهوية الثقافيــة للشــعب
الكويتي وحرمـانه مـن إدارة وتـوجيه مؤسإسـاته التربويــة والثقافيـة
والعلمية.
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 .3يدعو إلــى منــع أي انتهــاك أو عمــل مــن شــأنه تغييــر نظــام التعليــم
الــوطني فــي الكــويت وتعطيــل المؤسإســات التربويــة والعلميــة
والثقافية.
 .4يدعو المدير العام إلى :إرسإـال منـدوب خـاص عل ى مسـتوى رفيـع
يمثــل المــدير العــام لتفقــد أوضــاع المؤسإســات التربويــة والعلميــة
والثقافية في الكويت ولما لحق بها من أضرار نتيجة للغزو العراقي،
وتقديم تقرير حول ذلك على المجلس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة
عشرة.
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الوثإيقة  :م.ت/11/90.ق.
5.2

قرار بشأن البند  5.2من جدول العمال :
مكان وزمان انعقاد الدورة الثانية عشرة
للمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي :
 −إذ يذكر بالمادة التاسإعة من النظام الداخلي للمجلس،
 −وإذ يذكر بقرار الدورة الثالثة للمؤتمر العام بخصوص انعقــاد الــدورة
الرابعة في السإبوع الول من شهر نوفمبر 1991م،
 −وبما أن الفترة المتوافقة تتزامن مع اجتماعات دولية أخرى.
 −وإذ يأخذ بعين العتبــار أن الــدورة الثانيــة عشــرة القادمــة للمجلــس
سإتهيئ لشغال الدورة الرابعة القادمة للمؤتمر العام،
*****
يقرر أن تنعقـد الــدورة الثانيــة عشـرة للمجلـس فـي الربـاط عاصـمة
المملكة المغربية في الفترة ما بين  12/18نوفمبر 1991م .وأن تنعقد
الدورة الرابعة للمؤتمر العام في الرباط من  22-20نوفمبر 1991م.

