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الختامي التقرير
والثقاـفـة والعـلـوم للتربية السإلمية للمنظمة التنفيذي المجلس  عقد-1

 ربـيـع27 ـمـن المغربـيـة المملـكـة عاصمة بالرباط العاشرة إيسيسكو- دورته–
ـشـارك م). وـقـد1989  نوفـمـبر30-27( هـ1410 الولى  جمادى1 إلى الثاني

الحضور من يتمكن ولم التنفيذي المجلس أعضاء جميع الدورة هذه أعمال في
الـعـام المـيـن مـعـالي ممـثـل حـضـرها الشعبية. كـمـا بنغلديش جمهورية ممثل

(الـمـرق للمنظـمـة المالـيـة المراقـبـة لجـنـة ومقرر السإلمي، المؤتمر لمنظمة
: ). رقم

: الفتتاحية الجلسة

الـشـكيلي الطـيـب اـلـدكتور معالي برئاسإة الفتتاحية الجلسة  انعقدت-2
والعلوم، والثقافة للتربية المغربية الوطنية اللجنة رئيس الوطنية التربية وزيرر

الـسـادة ـمـن وـعـدد الـثـاني الحـسـن المـلـك الجلـلـة صاحب مستشار وحضرها
لـلـدول الدبلوماسـإـي السلك أعضاء حضرها كما المغربية، المملكة في الوزراء
ـة المنظمات من عدد وممثلو الرباط، في المعتمدين بالمنظمة العضاء الدولـي

والثقافة. الفكر رجال من وجمع والجهوية،

العزـيـز عـبـد السـإـتاذ سإعادة ألقى الكريم، القرآن من ليات تلوة  بعد-3
رئـيـس السـعودية العربـيـة المملـكـة ممـثـل الفاضـل اللـه عـبـد بـن سإليمان بن

الحاضرين بالسادة مستهلها في رحب كلمة التاسإعة للدورة التنفيذي المجلس
أـجـل ـمـن المنظمة تبذلها فتئت ما التي بالجهود وأشاد ومشاركين، ضيوف من

ن أنشئت التي السامية الهداف تحقيق ا م والرشـيدة الحكيمـة بالقيـادة أجله
).2:  رقم (المرفق بوطالب الهادي عبد السإتاذ معالي العام لمديرها

اللجـنـة رئـيـس الوطنـيـة التربـيـة وزـيـر الشكيلي الطيب الدكتور  ألقى-4
مسـتهلها فـي رـحـب الفتتـاح كلمـة والعلوم والثقافة للتربية المغربية الوطنية
الملتقى. هذا باحتضان المغربية المملكة اعتزاز عن وعبر المشاركة بالوفود

ى خطـابه فـي الـوزير معالي أكد كما إعطاؤهـا ينبغـي الـتي الولويـة عل
اا والثقافي العلمي التقدم ظل في إسإلميين ونهج لخطة بـلـوغ عـلـى يساعد مع

لمية المـة تترقبها التي النبيلة الهداف الي وأوضـح السإ ي الـوزير مع هـذا ف
إسـإـلمي تـضـامن إقاـمـة إـلـى سـإـعيها ـفـي فعاليتها أكدت اليسيسكو أن الصدد
اا متين، ذـلـك، فـي الفـضـل الموازـيـة. ويرجـع المنظمـات مـع باتـصـالتها مشيد
الواسـإـعة بحكمته اسإتطاع الذي للمنظمة العم المدير إلى الوزير السيد يضيف

ال التأسإيس، بأعباء ينهض أن عـنـد مناـعـة لخـلـق أداة المنظـمـة ـهـذه ـمـن ـجـاع
الــوزير معالي أشار أخرى جهة الثقافي. ومن والغزو السإتلبا ضد المسلمين

....../ف.ز.ب



وـفـي المنظـمـة، تـجـاه التزاماتـهـا بجميع تفي المغربية المملكة حكومة أن إلى
المـلـك الجلـلـة لـصـاحب الـسـامي ـبـالقرار علـمـا المجـلـس أـحـاط كلمـتـه ختام

اا بالشروع القاضي الثاني الحسن ـديق ملئم مقر بناء في قريب للمنظمة. وبتـص
اق علـى المغربي النوابا مجلس والحكومـة المنظمـة بيـن المـبرم المقـر اتف

).3:  رقم المغربية. (المرفق

الـعـام الـمـدير بوـطـالب الـهـادي عـبـد السـإـتاذ مـعـالي ألـقـى ذـلـك  بعد-5
الجلـلـة لـصـاحب والمتـنـان الـشـكر عـبـارات بتـقـديم اسـإـتهله خطاـبـا للمنظمة

للمنظـمـة جللـتـه يوليـهـا اـلـتي الكريـمـة العناـيـة عـلـى الـثـاني الحـسـن المـلـك
اا تمثلت والتي السإلمية، لبـنـاء السامية تعليماته بإعطاء جللته تفضل في أخير

اا تمثلت والتي السإلمية، للمنظمة مقر تعليماته بإعطاء جللته تفضل في أخير
ـق ـعـن معاليه أعربا لحاجياتها. كما يستجيب للمنظمة مقر لبناء السامية عمـي

اتـفـاق عـلـى مـصـادقتهم عـلـى المغرـبـي البرلـمـان ـفـي الـنـوابا للسادة شكره
الـشـكيلي الطيب الدكتور لمعالي المشاركين. وشكر بالسادة رحب المقر. ثم

الجلـسـة برئاسـإـة تفـضـله المغربـيـة المملـكـة حكوـمـة في الوطنية التربية وزير
اا للمجلس، الفتتاحية ددمه بـمـا منوـهـ دـعـم ـمـن المغربـيـة المملـكـة حكوـمـة تـقـ
للمنظمة. ومساندة

اا المجلس أعمال جدول في المدرجة النقط إلى تطرق ثم الجـهـود ـمـبرز
المـيـة لمـحـو السـإـلمي البرناـمـج إـعـداد أـجـل ـمـن العاـمـة الدارة ـبـذلتها التي

النـهـوض سـإـبيل ـفـي آـمـال ـمـن المنظـمـة علـيـه تعلقه وما السياسإي وللتكوين
مناـفـذها عـلـى بالقـضـاء المـيـة آـفـة مواجـهـة ـفـي ومساعدته السإلمي بالعالم
ـوين نشــر خاصــة ـي، التـك ـار السياسـإ ـى وأـش اليسيســكو خطــة مشــروع إـل

ـيـوجه أن ـشـأنه ـمـن اـلـذي  الـشـيء2000 سـإـنة حدود حتى المدى المتوسإطة
اا المنظمة نشاط اا توجيه الفترة. هذه حول عقلني

دورـتـي بـيـن الفاـصـلة الـفـترة خلل المنظـمـة إنـجـازات إـلـى تـطـرق كـمـا
اا والعاشرة التاسإعة المجلس حـيـث البراـمـج ـبـه حظـيـت اـلـذي الهتمام موضح

المالـيـة الـسـنة خلل المنظـمـة نفـقـات مجـمـوع % من70 من أزيد عليها أنفق
88-1989.

السـإـلمي الـعـالم ـيـرى أن ـفـي ورغبـتـه تـفـاؤله عن العام المدير وأعربا
الجـهـوي الـتـوتر مـصـادر عـلـى بالقضاء الدولي والتصالح الوئام جو من يستفيد

والعلمـيـة التربوـيـة التنمـيـة لـصـالح المالـيـة المكاـنـات ـمـن قدر أكبر وتخصيص
السإلمي. العالم دول داخل والثقافية

ـلـم اـلـتي السـإـلمي المؤتمر منظمة في العضاء الدول إلى نداء وجه ثم
ـشـمل يـلـتئم ـحـتى ميثاقـهـا عـلـى بالتوقيع المبادرة إلى باليسيسكو بعد تلتحق

ـرين من طلب خطابه ختام المنظمة. وفي هذه داخل السإلمية السإرة الحاـض



اا الفاتحة سإورة قراءة رئيس الرحمن عبد الله عبد أحمد السيد روح على ترحم
ـان اليوم، ذلك صباح اغتيل الذي للقمر، السإلمية التحادية الجمهورية ـمـن وـك

).4:  رقم للمنظمة. (مرفق المؤازرين المؤسإسين السإلمية البلد رؤسإاء

السـإـلمية التحادـيـة الجمهورية ممثل الكلمة طلب الجلسة نهاية  في-6
رئـيـس الـسـيد مستـشـار حـسـن، محـمـد الـسـيد التنفـيـذي المجـلـس في للقمر

الخـصـوص عـلـى وـنـوه الراحل للرئيس السإلمية بالمواقف فأشاد الجمهورية،
آـخـر أن وأعـلـن البلد، ـفـي رسـإـمية لـغـة العربـيـة اللـغـة بجـعـل القاضي بقراره

ـة ـفـي وسـإـام أعلى منح على نص الرئيس، أمضاه جمهوري مرسإوم الجمهورـي
هـو السإـلمية، للمنظمـة العـام الـمـدير بوـطـالب، الـهـادي عبد السإتاذ لمعالي
اا الحمر الهلل وسإام قدمته لما تقدير ورمز شخصه في والثقافة للعلوم تكريم

في الذاتي الكتفاء تحقيق من مكنتها لبلده تقنية معونة من يده على المنظمة
ـقـام وتدريـسـهما. وـقـد السـإـلمية والثقافة العربية اللغة مدرسإي إعداد ميدان
القـمـري الخـضـر الهلل وسـإـام الـعـام الـمـدير مـعـالي بتقلـيـد الجمهورية ممثل

ـلمه ـاحبة الـشـهادة وسـإ ـه المـص ـو ـفـي ـل ـؤثر ـج الحاـضـرين تـصـفيق وسـإـط ـم
واسإتحسانهم.

: الولى     العمل      جلسة7

الـثـاني  ربيـــع27 الثنـيـن يـــوم ظهـر بعد الولـى العمـل جلسة  عقدت-
وـثـائق فـحـص لجـنـة اجتمـعـت  ـبـدايتها م) وـفـي1989  نوفـمـبر27( هـــ1410
تـشـاد جمهورـيـة ممثـلـي من المكونة التنفيذي بالمجلس الجدد العضاء اعتماد
واـفـق قـصـيرة، مداوـلـة للمجلس. وبـعـد تقريرها وقدمت وماليزيا، قطر ودولة

السادة من كل عضوية على المجلس

خان. أحمد زمير السيد سإعادة السإلمية، باكستان جمهورية - ممثل
بكار. أبو مصطفى الحاج سإعادة السلم، دار بروناي سإلطنة - ممثل
الحق. عطاء سإعادة الشعبية، بنغلديش جمهورية - ممثل
فاتي. موسإى السيد سإعادة غامبيا، جمهورية - ممثل
بـن العزـيـز عـبـد الـسـيد سـإـعادة السـعودية، العربـيـة المملـكـة - ممثل

).5:  رقم (المرفق الفاضل الله عبد بن سإليمان

الـعـام الـمـؤتمر انعـقـاد ـحـتى مكتـبـه اسـإـتمرار التنفيذي المجلس  قرر-8
ال أصبح وبذلك له المكونة الدول ممثلي  من1991 عام للمنظمة الرابع مشــك

: السادة من

الفاضل الله عبد بن سإليمان بن العزيز عبد -  السإتاذ
اا العربية (المملكة السعودية)                                    رئيس



اا (جمهورـيـة كاـمـارا المـيـن - السـإـتاذ ـ ـا)                         نائـب غينـي
للرئيس

اا أرـشـاد الرحـمـن عـبـد سـإـري - تان (ماليزـيـا)                         نائـبـ
للرئيس
 التفتازاني الوفا أبو الدكتور - السإتاذ

اا مصر (جمهورية العربية)                                     مقرر

لنتخــابا مباشرة المقبل العام المؤتمر بعد للمجلس دورة تعقد أن على
(المرفـق العـام المـؤتمر عـن سإينبثق الذي التنفيذي للمجلس الجديد المكتب

).6:  رقم

تجدـيـد عـلـى العـضـاء التنفـيـذي المجـلـس رئـيـس السيد شكر أن  بعد-9
(م.ت. رـقـم الوثيـقـة مناقـشـة العـمـال ـجـدول مـشـروع طرح بالمكتب، ثقتهم

: رـقـم (المرـفـق النهائـيـة صيغته في العمال جدول اعتماد /ج.ع). وتم10/89
7.(

السإـلمي الـمـؤتمر لمنظمة العام المين السيد ممثل الكلمة  طلب-10
للمجـلـس العاـشـرة اـلـدورة إـلـى موجـهـة الـعـام المين من يحملها رسإالة وقرأ

والتوفيق. بالنجاح للدورة ومتمنياته تحياته تضمنت

المنظـمـات بـيـن التنـسـيق موـضـوع إـلـى الـعـام المـيـن رسـإـالة وتطرقت
وأـكـدت السـإـلمي، الـمـؤتمر منظـمـة إطار في العاملة والمؤسإسات والهيئات

اا واحدة إسإلمية عائلة إطار في العمل ضرورة على اا للنفـقـات ترـشـيد وـتـوفير
للطاقات.

في السإلمية المنظمة عرفته الذي بالنجاح الرسإالة أشادت الختام وفي
الـعـام الـمـدير ـبـه يـقـوم الذي الدؤوبا والعمل الدول التزام بفضل قصير وقت

).8:  رقم (المرفق

(م.ت. الـعـام الـمـدير تقرـيـر إـلـى التنفـيـذي المجلس أعضاء  اسإتمع-11
اطاتها تضمن /ت.م.ع) الذي10/89 التاسإـعة المجلـس دورتـي بيـن فيمـا نش

والعاشرة.

منـهـا الول الـشـطر بتخـصـيص تمـيـزت الفترة أن إلى العام المدير وأشار
الجـهـات ـمـع اللزـمـة التـصـالت وإـجـراء العـمـل خـطـة تنفـيـذ ترتيـبـات لـعـداد

التظــاهرات احتضــان بشــأن وخارجهــا العضــاء الــدول داخــل المختصــة
المنظـمـة تحـتـاجهم اـلـذين والخبراء والمؤلفين الباحثين وترشيح والجتماعات



المنظـمـات ـمـن ـعـددا ـشـملت التـصـالت ـهـذه أن البرامج. كـمـا يذ5تنف في
والنشطة. البرامج بعض تنفيذ في مشاركتها إمكانية لدراسإة الموازية

توصــيات تنفيذ على العام المدير عمل فقد العمل خطة لبرامج وبالنسبة
ـمـن الـكـبر الـجـزء يخـصـص ـبـأن القاـضـية التنفـيـذي والمجـلـس العام المؤتمر
هذه على النفاق نسبة بلغت وقد العمل، خطة برامج لتنفيذ المتوفرة الموارد
م1989-88 المالـيـة الـسـنة خلل المنظـمـة نفقات مجموع % من70 البرامج

التي البرامج لعدد بالنسبة المالية. أما المراقبة لجنة تقرير ذلك إلى يشير كما
ـمـن  برنامـجـا35 التربـيـة مـجـال : في فهي السنة هذه خلل تنفيذها في شرع
15 الثقافة مجال وفي ،18 أصل من  برنامجا14 العوم مجال وفي ،37 أصل

اا .6 أصل  من5 العلم وبرامج ،23 اصل من برنامج

أن الـعـام الـمـدير مـعـالي أوـضـح بالمنظـمـة ـجـدد ـمـوظفين تعيـيـن وحول
ـالدارة الشاغرة للوظائف للترشيح العضاء الدول خاطبت قد العامة الدارة ـب
ال تلقت وقد العامة، ن الترشـيحات فع ن عـدد م العضـاء. وتسـاءل الـدول م
عـنـد– الـمـوظفين اختـيـار فـي أولوـيـة إعطـاء سـإـيتم ـكـان إذا عما العام المدير
ميزانـيـة ـفـي حـصـتها تـسـدد اـلـتي العـضـاء المرـشـحين- لـلـدول كاـفـة تساوي

ـفـي التعيـيـن ـفـي اـلـتريث ـفـي المجـلـس أعـضـاء نـظـر وجـهـة وـعـن المنظمة،
تتطلب قد والتي للمنظمة التنظيمي الهيكل إقرار يتم حتى الشاغرة الوظائف
عنها. أعلن التي الشاغرة الوظائف تلك إلى إضافة أخرى وظائف

الكـفـاءة بحـسـب التوظـيـف يـكـون أن المجـلـس ارـتـأى مناقـشـات، وبـعـد
ـة في حصصها تسدد التي الدول على يقتصر ل وأن الجغرافي، والتوزيع ميزانـي

تنفـيـذ ـمـن لتتمكن فيها الشاغرة الوظائف بملء العام الدارة وقيام المنظمة،
برامجها.

البراـمـج بالمنظـمـة المـسـاعدون العامون المديرون السادة اسإتعرض ثم
والعاـشـرة. التاسـإـعة المجلس دورتي بين الواقعة الفترة خلل تنفيذها تم التي

قطاع برامج عن للتربية المساعد العام المدير دياو علي أحمد السإتاذ فتحدث
قطاع برامج عن للعلوم المساعد العام المدير خيرات محمد والدكتور التربية،
العلوم.

: الثانية     العمل     جلسة

الـثـاني  ربـيـع28 الثلـثـاء ـيـوم ـصـباح الثانـيـة العـمـل جلسة  عقدت– 12
القطاـعـات ـعـن المـسـؤولون اسـإـتأنف ـبـدايتها  وـفـي28/11/1989هـ/1410

فتـحـدث قطاعاتهم، في البرامج تنفيذ عن المفصلة عروضهم تقديم والمصالح



ـعـن للثقاـفـة المـسـاعد الـعـام الـمـدير التويجري عثمان بن العزيز عبد الدكتور
العلم ـعـن المـسـؤول ـعـن بلغازي محمد السيد وتحدث الثقافة، قطاع برامج

المكـلـف العـلـوي منـيـر عـلـي الـسـيد وتـحـدث العلمية، البرامج عن بالمنظمة
ـات ـة بالعلـق ـاون الخارجـي ـات ـعـن والتـع ـتي التفاـق ـا اـل ـة أبرمتـه ـع المنظـم ـم
نفذتها. التي المشتركة والبرامج الموازية المنظمات

: التالية النقط حول التنفيذي المجلس أعضاء ملحظات تمحورت وقد

اـلـدول ـمـن ممـكـن عدد أكبر في المنظمة برامج تنفيذ على العمل-
العضاء.

تقرير يتضمن أن على التقييم آلية برنامج كل يصاحب أن ضرورة -
اا وـكـذلك التقيـيـم هذا نتائج العام المدير ـكـل تنفـيـذ بمراـحـل كـشـف
ذلك. أسإبابا وتفسير النجاز ونسبة برنامج

حـظـا الـقـل لـلـدول البراـمـج ـمـن السـإـتفادة ـفـي الولوـيـة إعـطـاء-
حاجة. والكثر

واجتماعاتـهـا ـنـدواتها بنتاـئـج العـضـاء اـلـدول العامة الدارة موافاة-
الدراسإية. وحلقاتها

ـمـن ـعـدد أكبر فائدتها تعم التي للبرامج التنفيذ في الولوية إعطاء-
العضاء. الدول

اا البراـمـج تـطـوير- اا تـطـوير إـلـى الرامـيـة بالبراـمـج والهتـمـام نوعـيـ
وغيرها. التصحر ومحاربة البيئية البرامج مثل الحياة نوعية تحسين

ـفـي العاـمـة الدارة ترـغـب التي العضاء الدول إخطار على العمل-
تتمـكـن ـحـتى كاف بوقت المنظمة برامج بعض تنفيذ ف تساهم أن

لذلك. الضرورية الجراءات اتخاذ من الدول هذه

أسـإـس عـلـى المنظـمـة لـقـاءات عـقـد المـكـان- عـلـى قدر– العمل-
الفورية. للترجمة الباهظة التكاليف لتفادي إقليمية

الـسـادة الكلـمـة أـخـذ التنفـيـذي، المجـلـس أعـضـاء الـسـادة ـتـدخل وبـعـد
ـا تم التي السإئلة على للجابة المساعدون العامون المديرون وتوـضـيح طرحـه

ـذ كيفية حول المطلوبة المعلومات وإعطاء المعلقة النقط بعض ـج. تنفـي البراـم
العـضـاء لجمـيـع وتـقـديره ـشـكره ـعـن للمنظمة العام المدير معالي أعربا ثم



منهجـيـة تـطـوير أـجـل ـمـن المنظـمـة براـمـج تنفيذ حول الملحظات أبدوا الذين
الـعـاملين أن وأـكـد الغنـيـة، والدارـيـة والتقنية العلمية بخبراتهم وإثرائها  العمل

التنفـيـذ ـفـي لتوظيفـهـا البالـغـة عـنـايتهم الملحـظـات تـلـك سـإـيولون بالمنظـمـة
ـلـم اـلـتي بالملحـظـات كتابيا يبعثوا أن المجلس أعضاء من طلب والعمل. كما

المنظمة. برامج تنفيذ حول إبدائها من يتمكنوا

فـي البرامـج تنفيـذ حـول العام المدير تقرير المجلس اعتمد الختام وفي
فـي الـخـذ ـمـع التنفـيـذي للمجـلـس والعـشـرة التاسـإـعة الدورتين بين ما الفترة

).9:  رقم المجلس. (المرفق أعضاء أداها التي الملحظات العتبار

: الثالثة     العمل     جلسة

الـثـاني  ربـيـع28 الثلثـاء يـوم شهـر بعد الثالثة العمل جلسة  عقدت-13
التنفـيـذي المجـلـس رئـيـس طلب بدايتها وفي م)،1989  نوفمبر28( هـ1410

توجهات عن المجلس إفادة السإلمي المؤتمر لمنظمة العام المين ممثل من
ـبين السـإـلمي الـمـؤتمر منظومة داخل التنسيق موضوع حول العامة المانة ـف
اا الموضـوع تجاه الجديدة الختيارات العام المين ممثل القـرارات مـن انطلقـ

ـلمية ـي السـإ ـار وـف ـز إـط ـاون تعزـي ـن والتنســيق التـع ـف بـي مؤسإســات مختـل
ـاول أن إـلـى وأـشـار للمنظـمـة الـعـام الـمـدير مـعـالي الكلـمـة المنظوـمـة. فتـن

ـر السإلمي المؤتمر منظمة في العاملة المؤسإسات بين التنسيق ـضـروري أـم
وبلوغ النفقات، وترشيد الجهد وتوفير الواحد، العمل وتكرار الزدواجية لتفادي

ال يجب الهدف هذا ـحـددها كما اختصاصاتها ممارسإة من مؤسإسة كل تمكين أو
المشروع. لها

اا الموـضـوع بخلفـيـات الـعـام الـمـدير مـعـالي ذـكـر الـطـار هذا وفي مرـكـز
اا للمنظمة العليا الهيئات عن الصادرة والقرارات التوصيات مختلف على أسإاسإ

الـعـام المؤتمر عن  الصادر16 رقم القرار منها خاصة الموضوع، في السإلمية
مــن اليسيسكو بتمكين المتعلق القرار هذا أبلغ أنه لليسيسكو. وأعلن الثالث

المـيـن للـسـيد والثقافة والعلوم التربية مجالت في التنسيقية مهامها ممارسإة
لوزراء عشر الثامن السإلمي المؤتمر وإلى السإلمي، المؤتمر لمنظمة العام

العاـمـة الدارة أن كـمـا الـشـأن، بـهـذا عمـلـي إـجـراء أي يتـخـذ وـلـم الخارجـيـة،
إـبـرام السـإـلمي الـمـؤتمر لمنظـمـة العاـمـة الماـنـة عـلـى اقترحت لليسيسكو

ـد أنشطتهما لتنسيق واليسيسكو السإلمي المؤتمر منظمة بين اتفاقية وتحدـي
واليونيسـكو. المتحـدة المـم منظـمـة بيـن الشأن هو كما بينهما التعاون معالم
اا تتلق لم ولكنها دد جواب يـسـتمر أن الـعـام الـمـدير ـمـن المجلس الن. وطلب لح



العاـمـة والماـنـة اليسيـسـكو بـيـن والتنـسـيق التـشـاور تعزـيـز علـى العـمـل في
اا تتطـلـب التي الجوانب كافة تحديد بغية السإلمي المؤتمر لمنظمة ـمـن مزـيـد
الموـضـوع في توصية المجلس اتخذ لها. وقد حلول إيجاد على والعمل اليضاح
).10:  رقم (المرق

: الرابعة     العمل     جلسة

( هـــ1410 الـثـاني  ربـيـع29 الربـعـاء يوم صباح الجلسة هذه  عقدت-15
دير معالي قدم بدايتها وفي م)،29/11/2007 ن خلصـة العـام الم مشـروع ع

تكـوين إـلـى يهـدف الـذي السإاسإـي، وللتكـوين المية لمحو السإلمي البرنامج
يســتند مركزي إسإلمي صندوق تسيير على تشرف عليا مشتركة إسإلمية هيئة
الزكـاة، بينهـا ـمـن إسـإـلمية مـصـادر مـن ـمـوارده ويـسـتمد وطنـيـة صناديق إلى

الـعـالم ـفـي السإاسـإـي التـكـوين وتعمـيـم المـيـة عـلـى القـضـاء ـفـي ويـسـتخدم
اا السإلمي دأ تطبيق ل لمب اعي التكاف ث الجتم دعم بحي ندوق ي زي الص المرك
ة الصناديق تي الوطني ي ل ال ا تف ات موارده ية بالحتياج و السإاسإ ة لمح المي
/م.أ.ز).10/89م.ت. الوثيقة (انظر السإاسإي والتكوين

ـة الهيئة مع أجراها التي الولية التصالت إلى العام المدير وأشار العالمـي
مـشـاركة إمـكـان ـحـول للجمـيـع للتربـيـة الـعـالمي الميـثـاق لمشروع المشتركة

للتربيـة الـعـالمي الـمـؤتمر فـي خاصـة ممـيـزات ذات ككتـلـة السإـلمي الـعـالم
.1990 مارس في بانكوك في سإيعقد الذي للجميع

لحقة. جلسة في الموضوع مناقشة اسإتئناف المجلس وارتأى

اليسيســكو خطــة لمشــروع المتعلقــة الوثيقــة المجلــس  درس-16
مـعـالي ـقـدمها /م.خ.م) اـلـتي10/89 (م.ت.2000-1992 الـمـدى المتوسإطة

فـي الخطـة ـهـذه وضـع مبـدأ المجـلـس اعتمـد مناقشـتها العـام. وبعـد المدير
جدوى عن متكاملة دراسإة إعداد العامة الدارة من وطلب العريضة، خطوطها

اـلـدول اسإتـشـارة بـعـد وذـلـك القادمة المجلس دورة إلى وتقديمها الخطة هذه
ـاء ـة العـض ـا لمعرـف ـات حاجاتـه ـادين وأولوـي ـل مـي ـا، العـم ـتطلع فيـه رأي واسـإ

الخـطـط وتقيـيـم الموـضـوع، ـفـي ملحظتـهـا وتلتـقـي المتخصـصـة المنظـمـات
).11:  رقم (المرفق منها للسإتفادة للمنظمة السابقة

الخامسة     الجلسة

الـثـاني  ربـيـع29 الربـعـاء ـيـوم ظهر بعد الخامسة الجلسة عقدت  17-
المراقـبـة لجـنـة لتقرير منها الول الشطر خصص ) و29/11/1989(  هـ1410



التقرـيـر و ،1989-1988 المالـيـة للـسـنة المالـيـة المنظمة أوضاع عن المالية
الســنة عن المنظمة بحسابات المتعلقة المالية البيانات و العام للمدير المالي
المالـيـة للسنة القفال حسابات تقرير و ،1989  يونيه30 في المقفلة المالية
(انظرالوـثـائق المنظـمـة ميزانـيـة في العضاء الدول مساهمات ووضعية ذاتها،
ــــدم /و.م10/89 ت ح- م ت ش /ت10/89 م-ت  م ل /ت10/89 م.ت ) فـق

تقرـيـر ـعـن خلـصـة المالـيـة المراقـبـة مقررلجـنـة إبراهـيـم توفيق فاروق السيد
مصلحة عن المسؤول الكتاني الدين عز السيد قدم المجلس. كما أمام اللجنة

العام. للمدير المالي للتقرير خلصة بالمنظمة والمالية الدارية الشؤون

علــى الميزانية حصص توزيع في النظر إعادة الكويت دولة ممثل وطلب
ـفـي لـهـا المقررة الحصص بنسبة تلتزم ل الدول بعض كانت إذا العضاء الدول

الميزانية.

المجـلـس اعتـمـد المجـلـس أعـضـاء قـبـل ـمـن مستفيـضـة مناقـشـة وبـعـد
المجلــس أقرها التي بالتوصيات الخذ العامة الدارة إلى وطلب الربع الوثائق

الحسـابات تـدقيق شـركة وتقريـر الماليـة، المراقبـة لجنـة تقريـر ف الـواردة
غينـيـا جمهورـيـة ممثـلـي الـسـادة ـمـن لجـنـة المجـلـس ـشـكل كما (أوديغروبا)،
اـلـدول بـعـض ـتـأخر أسـإـبابا ـعـن دراسـإـة لـعـداد وماليزيا العراقية والجمهورية

الكفيلـة السـبل واقـترح المنظمـة ميزانيـة في مساهماتها تسديد في العضاء
).12:  رقم ذلك. (المرفق بتلفي

ـة لـصـاحب وامتنان وتقدير شكر برقية رفع التنفيذي المجلس قرر الجلـل
بإعطـاء جللتـه تفضـل علـى المغربيـة المملكـة عاهـل الثـاني الحسـن الملك

ى لحاجياتهـا يسـتجيب للمنظمـة مقـر بنـاء فـي بالشروع السامية تعليماته عل
).13:  رقم (المرفق للمنظمة جللته حكومة خصصتها التي الرض قطعة

ـا التنفـيـذي المجـلـس  أـصـدر-19 ـه أدان بياـن التعـسـفية الممارسـإـات فـي
ـتي اللإنســانية المؤسإســات ضــد الصــهيوني الحتلل سإــلطات تمارسإــها اـل

فلـسـطين فـي تتبعهـا اـلـتي والتفقير التجهيل سإياسإة ضمن والثقافية التعليمية
).14: رقم المحتلة. (المرفق

للدارة التنظيـمـي الهيـكـل دراسـإـة لجـنـة رئيس السنغال ممثل  قدم-20
التقرـيـر خلـصـة التاسإعة، دورته في تشكيلها قرر قد المجلس كان التي العامة
ـي التي اللجنة دعت التي المبررات عن بإسإهابا وتحدث اللجنة أعدته الذي تبـن

المرفقة). الوثيقة (انظر المجلس إلى المقدم الهيكلة مشروع

ـحـتى عملـهـا ـفـي اللجـنـة اسـإـتمرار المجلس قرر مستفيضة دراسإة وبعد
ـشـكلها اـلـتي اللجـنـة ـمـع تعاونها ضرورة مع التنفيذي للمجلس القادمة الدورة

العامة الدارة واسإتمرار المنظمة، لوائح جميع في للنظر الثالث العام المؤتمر



يـبـت ـحـتى ـضـوئها عـلـى لها المخولة التدابير واتخاذ الحالية هيكلتها تطبيق في
).15: رقم (المرق المر في

ـرر-21 ـس  ـق ـة المجـل ـاريع إحاـل ـديلت مـش ـة التـع ـي المقترـح ـام ـف نـظ
ـندوق اليسيـسـكو لموظفي التكافل لصندوق الداخلي والنظام الموظفين وـص

واللواـئـح. الميـثـاق مراجـعـة لجـنـة أعـمـال ـضـمن ذـلـك ليـكـون الخدـمـة نهاـيـة
).16:  رقم (المرفق

وإيـجـاد والمتـيـازات الرواـتـب موـضـوع دراسـإـة إحالة المجلس  قرر-22
التنظيـمـي الهيـكـل دراسـإـة لجـنـة ـمـال‘أ ـجـدول ضمن لتكون الداء لتقييم قناة

للمنظمة. العامة للدارة

الولى  جمادى1 الخميس يوم صباح السادسإة الجلسة  عقدت-23
البرنامج لمشروع مناقشته المجلس ) واسإتأنف30/11/1989( هـ1410

على الموافقة  إلى وخلص السإاسإي، وللتكوين المية لمحو السإلمي
دجه أن على المشروع. ووافق مؤتمر عقد إلى الدعوة للمنظمة العام المدير يو

على الكويت مندوبا تحفظ (وقد بانكوك مؤتمر قبيل للمنظمة اسإتثنائي عام
بحكومته. التصال من تمكنه لعدم السإتثنائي، العام المؤتمر دعوة مسألة
مؤتمر هامش على اسإتثنائي مؤتمر عقد على قطر دولة مندوبا ووافق

بانكوك).

وماليزيا، السنغال جمهورية ممثلي السادة من لجنة المجلس وشكل
سإتعرض التي الوثيقة إثراء في العامة الدارة لمساعدة المغربية والمملكة

مؤتمر على تم ومن عقده المزمع للمنظمة السإتثنائي العام المؤتمر على
).17:  رقم بانكوك. (المرفق

رئيس عرفات ياسإر السيد فخامة إلى برقية توجيه المجلس  قرر-24
اا لحاطته فلسطين دولة التنفيذي المجلس أصدر الذي السإتنكاري بالبيان علم
فلسطين في الصهيونية السلطات تمارسإها التي التعسفية الجراءات ضد

المجلس دعم وإبلغه وتفقيره، الفلسطيني الشعب تجهيل قصد المحتلة
).18:  رقم (المرفق العادل الفلسطيني الشعب لكفاح وتأييده

في بالرباط المنظمة بمقر عشرة الحادية دورته عقد المجلس  قرر-25
).19:  رقم . (المرفق1990  دجنبر10  إلى3 من الفترة

المجلس باسإم وامتنان شكر برقية المجلس رئيس سإعادة  رفع-26
المغربية المملكة عاهل الثاني الحسن الملك الجلللة صاحب إلى التنفيذي
التي السإلمية للمنظمة التنفيذي للمجلس العاشرة الدورة اختتام بمناسإبة
يوليها التي الخاصة الرعاية على الكريمة مملكته عاصمة أشغالها احتضنت

).20:  رقم إنشائها. (المرفق منذ السإلمية للمنظمة جللته

الفاسإي محمد السإتاذ فضيلة إلى برقية التنفيذي المجلس  رفع-27
والثقافة والعلوم للتربية العربية الوطنية اللجان بين التنسيق مركز رئيس



خدمة في الكبير دوره ليستأنف بشفائه يعجل أن وجل عز الله من فيها يرجو
السإلمي. (المرفق العالم مستوى على والثقافية والعلمية التربوية القضايا

).21:  رقم

: الختامية     الجلسة

الوـلـى  جـمـادى1 الخمـيـس ـيـوم ظهر بعد الختامية الجلسة  عقدت-28
ـر مـشـروع لدراسـإـة وخصـصـت )،30/11/1989( هـــ1410 ـامي التقرـي الخـت

السـإـتاذ قـبـل ـمـن التقرير تلي وقد المجلس اتخذها التي التوصيات والقرارات
أـقـره وتـعـديله عليه الملحظات إبداء وبعد المجلس، مقرر التفتازاني الوفا أبو

المجلس.

ـا تحـلـى التي المسؤولية بروح فيها أشاد كلمة العام المدير  ألقى-29 بـه
النكبابا في صرفوها جهود من فيه وفقا ما على هنأهم الذين المجلس أعضاء

اا الموضوعات معالجة على منظمات تعرفه ما تعرف ل المنظمة أن إلى مشير
السـإـلمي بالعـمـل اليـمـان يـكـون أن إـلـى ودـعـا وارتباك تعثر من أخرى دولية

اا اا شعور اا السـإـلمي،، للتضامن قاعدة لنه مشترك اليسيـسـكو رسـإـالة موـضـح
اا السإلم من العالم موقف وحلل ـى تـهـدف مؤامرات من له يتعرض ما مبرز إـل
ـعـزة أـجـل ـمـن بالعـمـل اـلـتزامه معـاليه ـصـورته. وأـكـد وتـشـويه السإلم عزل

اا والخلص، التجرد بروح قضاياه وخدمة السإلم بذل إلى المجلس أعضاء داعي
اليسيسكو. لدعم حكوماتهم لدى الجهد

رئـيـس الفاـضـل الـلـه عـبـد ـبـن العزـيـز عـبـد السـإـتاذ سـإـعادة  ألـقـى-30
ـج للخروج جهد من بذلوه ما على العضاء فيها شكر كلمة المجلس ـة بنتاـئ قيـم

باسإمه مختتما أعماله في المجلس نجاح على الله وحمد السكرتارية شكر كما
العاشرة. الدورة أشغال تعالى



5  :      رقم     المرفق

الجدد العضاء الدول مرشحي تعيين بشأن قرار
التنفيذي المجلس عضوية في

اا- المادة من الثالثة الفقرة (أ) و(با) من البندين مقتضيات إلى اسإتناد
الميثاق،  من12

مـن عشـرة الثانـيـة المـادة  مـن2 و1 الفقرتـيـن لمقتضيات ومراعاة-
الميثاق،

: السادة ترشيحات في السلطات فحص لجنة مداولت وبعد-

العربـيـة المملكة حكومة عن الفاضل الله عبد بن سإليمان بن العزيز-
السعودية.

الباكستانية. السإلمية الجمهورية حكومة عن خان أحمد زمير-
الشعبية. بنغلديش جمهورية حكومة عن الحق عطاء-
السلم. دار بروناي سإلطنة حكومة عن بكار أبو مصطفى-
غامبيا. حكومة عن فاتي موسإى-

: التنفيذي     المجلس     فإن

فيه. أعضاء أعله المذكورين الجدد الزملء يرحب-
المنظمة. لهذه خدمات من أسإلفهم أسإداه بما ينوه-

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30

/ت.م.م10/89: م.ت رقم قرار



.../ف.ز.ب

6  :      رقم     المرفق

المجلس مكتب تشكيل بشأن قرار

اا- للمجـلـس اـلـداخلي النـظـام  ـمـن10 الـمـادة مقتـضـيات إـلـى اسـإـتناد
التنفيذي.

مناقشات. من دار ما على وبناء-

:    يقرر     التنفيذي     المجلس     فإن

الـسـادة ـمـن المكون الرابع العام المؤتمر انعقاد حتى مكتبه اسإتمرار-1
: ممثلي

الفاضل) الله عبد بن العزيز عبد السإتاذ - (سإعادة
اا                             السعودية العربية المملكة   - رئيس

كمارا)) لمين السإتاذ - (سإعادة
اا                                       غينيا جمهورية   للرئيس - نائب

أرشاد) الرحمن عبد سإري تان - (سإعادة
اا                                               ماليزيا    للرئيس - نائب

التفتازاني) الوفا أبو الدكتور السإتاذ - (سإعادة

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30

/ت.م.م10/89: م.ت رقم توصية



اا                               العربية مصر جمهورية   - مقرر

مباـشـرة الراـبـع الـعـام الـمـؤتمر بـعـد التنفيذي للمجلس دورة تعقد أن-2
الـمـؤتمر عن سإينبثق الذي التنفيذي للمجلس الجديد المكتب لنتخابا

المقبل. العام

.../ف.ز.ب

العمال جدول بشأن قرار

اا- : مقتضيات إلى اسإتناد
التنفيذي. للمجلس الداخلي النظام  من24 و23 و22 المواد-
/ج.ع.10/89م.ت. رقم الوثيقة على الطلع وبعد-
اء- مناقشات. من دار ما على وبنا

: التنفيذي     المجلس     فإن

م.ت. رـقـم الوثيـقـة ـفـي المرفـقـة بالـصـيغة دورـتـه أعـمـال ـجـدول يـقـرر
/ج.ع.10/89

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30

/د.ع10/89: م.ت رقم قرار



.../ف.ز.ب

العمـال جـدول

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30

7  :      رقم     المرفق



العاشرة الدورة أعمال جدول
التنفيذي للمجلس

30/11/1989  -27     الرباط،

Iإجرائية     - قضايا     :

الجدد. العضاء وثائق في السلطات فحص لجنة انظر-
المجلس. مكتب تشكيل-

IIالعاماة     الدارة     - تقارير     :

المجـلـس دورـتـي بـيـن فيـمـا المنظـمـة نـشـاط عن العام المدير تقرير-1
المنظمة. ومقر والعشرة التاسإعة

المالية. المراقبة لجنة تقرير-2

المنظمة. ميزانية في العضاء الدول مساهمات وضعية-3

غروبا. أودي شركة تقرير-4

III1992     المدى     ماتوسإطة     اليسيسكو     خطة     ماشروع     - جدوى-
:     م2000

IVوتنظيمية     قانونية     - قضايا     :

التنظيـمـي الهيـكـل لدراسـإـة الخاـصـة التنفـيـذي المجـلـس لجـنـة - تقرير1
والنظــام الموظفين نظام تعديل مشاريع ذلك ويتضمن العامة للدارة

ـداخلي ـندوق اـل ـل لـص ـوظفي التكاـف ـكو لـم ـندوق اليسيـس ـة وـص نهاـي
والميزات. والرواتب الخدمة



Vالسإاسإي     والتكوين     الماية     لمحو     السإلماي     البرناماج     - ماشروع     :

Vالختاماية     - الجلسة     :

9  :      رقم     المرفق

عن العام المدير تقرير بشأن توصية
المجلس دورتي بين فيما المنظمة نشاطات

والعشرة التاسإعة

اا- الميثاق.  من11 المادة مقتضيات إلى اسإتناد
التنفيذي. للمجلس الداخلي النظام د) من  (الفقرة20 والمادة-
م.ت. رـقـم الـعـام الـمـدير ـمـن المقدـمـة الوثيـقـة عـلـى الطلع وبـعـد-

دورـتـي بـيـن فيـمـا المنظـمـة بنـشـاطات المتعلـقـة /م.ت.م.ع،10/89
والعشرة. التاسإعة المجلس

اا- خلل العامــة الدارة حققتها التي المرضية النتائج العتبار بعين وأخذ
الفترة. هذه

مناقشات. من دار ما على وبناء-

:    التنفيذي     المجلس     فإن

فيمـا البرامـج وتنفيذ المنظمة نشاطات عن العام المدير تقرير يعتمد-
اـلـتي بالملحـظـات الـخـذ ـمـع والعاشرة التاسإعة المجلس دورتي بين

المجلس. أعضاء أبداها

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30

/ت.م.ع10/89: م.ت رقم توصية



.../ف.ز.ب

10  :      رقم     المرفق

توصية مشروع

:    التنفيذي     المجلس     إن

لمنظمــة العام المين الغابد، حامد الدكتور معالي رسإالة إلى اسإتمع وقد
المتفتـحـة الجدـيـدة، ـبـالروح البالـغـة غبطـتـه ـعـن وأـعـربا السـإـلمي الـمـؤتمر
السـإـلمي، الـمـؤتمر لمنظـمـة الـعـام المين بين تتنامى فتئت ما التي والبناءة،

اا لليسيـسـكو، العام والمدير منصبه، لمهام توليه منذ دعـائم إرسـإـاء إـلـى سـإـعي
السـإـلمي الـمـؤتمر لمنظـمـة العاـمـة الماـنـة بـيـن والتـعـاون للتنـسـيق وطـيـدة
إـطـار ـفـي أنـشـئت اـلـتي الهيـئـات ـمـن بوـصـفهما لليسيـسـكو العاـمـة والدارة
السإلمي. المؤتمر منظمة

المناسـإـبة بـهـذه السـإـلمي المؤتمر لمنظمة العام للمين المجلس يعربا
واحترامه. تقديره بالغ عن

التـشـاور تعزـيـز عـلـى العـمـل ـفـي يـسـتمر أن إـلـى الـعـام الـمـدير وـيـدعو
بغـيـة السـإـلمي الـمـؤتمر لمنظـمـة العاـمـة والماـنـة اليسيسكو بين والتنسيق

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



اا تتطلب التي الجوانب كافة تحديد ـول إيجاد على والعمل اليضاح من مزيد حـل
لها.

.../ف.ز.ب

11  :      رقم     المرفق

اليسيسكو عمل خطة مشروع بشأن قرار
المدى المتوسإطة

اا- الميثاق.  من11 المادة  من1 البند مقتضيات إلى اسإتناد
اا- ـداخلي النظام  من20 المادة (ج) من البند مقتضيات إلى واسإتناد اـل

التنفيذي. للمجلس
/خ.م.م).10/89(م.ن. الوثيقة على اطلعه وبعد-
مناقشات. من دار ما على وبناء-

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



:    التنفيذي     المجلس     فإن

ـفـي الـمـدى المتوسـإـطة اليسيـسـكو عـمـل خـطـة وـضـع مـبـدأ يعتـمـد-
العريضة. خطوطها

ـهـذه ـجـدوى ـعـن متكامـلـة دراسـإـة إـعـداد العاـمـة الدارة ـمـن يطـلـب-
القادمة. المجلس دورة إلى وتقديمها الخطة

: على الدراسإة هذه في العتماد العام المدير من يطلب-

العـمـل مـيـادين وأولوـيـات حاجاتهـا لمعرـفـة العـضـاء اـلـدول رأي)1
فيها.

الموضوع. في وملحظاتها المتخصصة المنظمات رأي)2
الخطة وضع في منها والسإتفادة للمنظمة السابقة الخطط تقييم)3

المذكورة.

.../ف.ز.ب

12  :      رقم     المرفق

للمنظمة المالية التقارير بشأن توصية
م1989-1988هـ/1410-1409 المالية السنة من

اا- :  مقتضيات إلى اسإتناد
الميثاق.  من19 و17 و16 المواد

ـــواد ـــن29 و26 و25 و19 و15 و14 والـم ـــالي النـظـــام  ـم الـم
للمجـلـس اـلـداخلي النـظـام (هـ.و.ز) من  البنود20 والمادة للمنظمة،
التنفيذي.

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30

/ت.م10/89: م.ت رقم توصية



/ت.م)10/89(م.ت. رـقــم المقدـمــة الوثيـقــة عـلــى الطلع وبـعــد-
الـسـنة ـعـن المالـيـة والبياـنـات الـمـالي الـعـام الـمـدير بتقرير المتعلقة

.1989  يونيه30 في المقفلة المالية
المنظـمـة /ت.ش.ت.ح) مـنـم10/89(م.ت. رـقـم المقدـمـة والوثيـقـة

المالـيـة الـسـنة ـغـروبا) عـن (أودي الحـسـابات ـتـدقيق ـشـركة لتقرير
.1989  يونيه30 في المقفلة
لجنة لتقرير /ت.ل.م) المتضمنة10/89(م.ت. رقم المقدمة والوثيقة
25 ـمـن الـفـترة خلل الـسـنوية دورتـهـا ـفـي للمنظمة المالية المراقبة

.29/9/1989 إلى
ــة ــة والوثيـق ــم المقدـم ــمنة10/89(م.ت. رـق ــعية /و.م) المتـض وـض
المنظمة. ميزانية في العضاء الدول مساهمات

الـعـام الـمـدير ـقـدمها اـلـتي الـضـافية المعلوـمـات إـلـى السإتماع وبعد-
المالية. المراقبة لجنة مقرر من المقدمة والتوضيحات

مناقشات. من دار ما على وبناء-
:    التنفيذي     المجلس     فإن

بالتوـصـيات الـخـذ ـمـع أعله، الـمـذكورة المالـيـة التقارير على يصادق-
وتقرـيـر المالـيـة المراقبة لجنة تقرير في الواردة المجلس أقرها التي

الحسابات. تدقيق شركة

العـضـاء اـلـدول بعض تأخر أسإبابا عن دراسإة لعداد منه لجنة يشكل-
الكفيـلـة الـسـبل واـقـتراح المنظمة ميزانية في مساهماتها تسديد في

القادمة. للدورة الدراسإة وتقديم ذلك لتلفي

مـسـاهمات تقرـيـر  ـفـي6 البـنـد ـمـن العراقـيـة الجمهورية اسإم إخراج-
ار العضاء الدول للمجلـس التاسإعة الدورة من قرارا اكتسبت لنها نظ

الـطـارئ الـظـرف زوال لحـيـن لمـسـتحقاتها المطالبة بتأجيل التنفيذي
-1988 لـعـام حـصـتها بتـسـديد بقرارـهـا المنظـمـة أبلـغـت أنـهـا إـضـافة
1989.

اـلـدول حـصـص توزـيـع ـفـي النـظـر إـعـادة الـكـويت دولة مندوبا طلب-
ـررة بالنسبة تلتزم ل الدول بعض كانت إذا الميزانية في العضاء المـق

.المنظمة ميزانية في لها
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بـرقـيـــــــــــــة

       الثاني الحسن المعظم الملك الجللة صاحب حضرة

المغربية المملكة عاهل

حالـيـا اجتـمـاعه يعـقـد اـلـذي اليسيـسـكو لمنظـمـة التنفـيـذي المجـلـس إن
التالـيـة عـشـرة الثمانـيـة اـلـدول يـضـم والذي العاشرة، دورته إطار في بالرباط

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



ـش جمهورية السإلمية، باكستان جمهورية الهاشمية، الردنية :المملكة بنغلدـي
ـعبية، ـلطنة الـش ـاي سـإ ـلم، دار بروـن ـة الـس ـاد، جمهورـي ـة تـش ـة المملـك العربـي
جمهورية غامبيا، جمهورية العراقية، الجمهورية السينغال، جمهورية السعودية،

دوـلـة للقـمـر، السـإـلمية التحادية الجمهورية قطر، دولة فلسطين، دولة غينيا،
قد ماليزيا، مالي، جمهورية المغربية المملكة العربية، مصر جمهورية الكويت،

مـعـالي أعلنه الذي السامي الملكي القرار نبأ الرتياح وعميق الرضا ببالغ تلقى
الفتتاحـيـة الجلسة في المغربية الوطنية التربية وزير الشكيلي الطيب الدكتور

الجاري.  نوفمبر27 الثنين يوم انعقدت التي

ن النـوابا مجلـس انتهـى الـتي التـدابير إلى بالضافة التدابير هذه وإن م
المغربيــة المملكــة بيــن المقــر اتفاقيــة تتنــاول والــتي عليهــا، التصــويت

اا ليقدم واليسيسكو، خاـصـة، بـصـورة قـصـير أـجـل ـفـي وإيجابية ملموسإة ردود
ـؤتمر في المشاركين بال شغلت التي السإئلة أهم من سإؤالين على ـام الـم الـع

.1988 نوفمبر في عمان في عقد الذي الخير

للهتمام الضافي الدليل لهذا التأثر بالغ تأثر الذي التنفيذي المجلس وإن
ـفـي ليـجـد إنـشـائها، مـنـذ اليسيـسـكو لمنظـمـة تـبـذلونه جللتكم فتئتم ما الذي

اا جللتـكـم، في الممثل المبجل الحكيم المستنير للقائد الغالية المساندة أسـإـباب
المنظمــة به تضطلع الذي العمل لمواصلة متجددا وحافزا المستقبل في للثقة

تعزـيـز أـجـل ـمـن اختصاـصـها، مـجـالت ـفـي والثقافة والعلوم للتربية السإلمية
اـحـترام إـطـار ـفـي الـمـة، لـشـعوبا والثـقـافي والجتـمـاعي القتـصـادي التقدم
السإلمية. هويتها

نـحـو عـلـى الجلـلـة ـصـاحب ـيـا تجسدونه الذي السياسإية الحكمة مثال إن
ـاطع ـع سـإ ـر، منقـط ـل النظـي ـا والمـث ـة، العلـي ـة، للكراـم ـة والديمقراطـي والعداـل

ـتين وتعلقـكـم اليومي، عملكم بها يتسم التي والرزانة والتزان الجتماعية، الـم
لتـسـمو اسـإـتثناء، ـبـدون الـشـعوبا جمـيـع بين والصداقة والتسامح السلم بقيم

ـة السإلم منه ويستمد العالمي بالحترام يحظى رمز مرتبة إلى بجللتكم والـم
والمل. للعتزاز جديدة أسإبابا يوم كل الثالث والعالم قاطبة

ـوحي التي النموذجية الخصال هذه من سإيستمد التنفيذي المجلس وإن ـت
المزـيـد واـلـدولي، اـلـوطني الـصـعيدين على جللتكم بها تتمتع التي الشهرة بها

والمبـشـر المجـيـد، للسـإـهام الوـضـيء بالمـسـتقبل إيـمـانه لتعزـيـز اللـهـام ـمـن
به. آمنت التي للشعوبا

آيات أصدق عن العضاء الدول جميع باسإم ليعربا التنفيذي المجلس وإن
وتقديره. وإعجابه شكره

التنفيذي المجلس رئيس

الفاضل الله عبد بن سإليمان بن العزيز عبد
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احتجـاج قرار

ـفـي العاـشـرة دورـتـه ـفـي المنعـقـد لليسيـسـكو، التنفـيـذي المجـلـس إن
أنـبـاء ـبـالغ باسـإـتياء  تلـقـى1989  نوفـمـبر30  إـلـى27 ـمـن الـفـترة في الرباط
والثقافـيـة التربوية المؤسإسات ضد السإرائيلية السلطات اتخذتها التي التدابير

الفلسطينية.

الجامـعـات حرمة وانتهاك المؤسإسات إغلق في المتمثلة التدابير هذه إن
ـاذ ـراءات واتـخ ـة إـج ـد قمعـي ـات ـض ـدريس هيـئ ـذ الـت تـشـكل والطلبا، والتلمـي

الشعب حقوق تحمي التي الدولية وللمواثيق النسان لحقوق صارخة انتهاكات
وهويته. الفلسطيني

ويطالب التدابير، هذه عن المسؤولة السلطات التنفيذي المجلس ويدين
اا. بوقفها فور

اا التنفـيــذي المجـلــس ويـعــربا الـمــواطنين ـمــع تـضــامنه ـعــن مـجــدد
الحتلل. لسلطات القمعية العمليات ضحايا بخشوع ويحيي الفلسطينيين

ـعـن الصادر للقرار الحتلل سإلطات تجاهل إزاء أسإفه المجلس يبدي كما
،1988 نوفـمـبر في الردن عمان، في انعقاده لدى لليسيسكو، الثالث المؤتمر
وـفـي الفلـسـطينية والثقافـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات حرـمـة انتهاك في وإمعانها
وتدميرها. عليها العتداء

بالعـتـداءات بـقـوة التندـيـد عـلـى ـخـاص ـبـوجه التنفيذي المجلس ويحرص
الحرمين. ثالث القصى، المسجد حرمة اسإتهدفت التي الخيرة

دج إذ التنفيذي والمجلس العام المدير يكلف العتداءات هذه على بقوة يحت
لـبـذل المعنـيـة الدولـيـة والمنظـمـات اليونيـسـكو ـمـع اللزـمـة المـسـاعي بكاـفـة

فـتـح وإـعـادة ممـكـن وـقـت أـقـربا ـفـي العـتـداءات هذه لوقف جهدهم قصارى
ـات ـة المؤسإـس ـي التعليمـي ـة الراـضـي ـف ـة العربـي ـة المحتـل ـات وحماـي المقدسـإ

المحتلة. الرض جميع في السإلمية

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



التنفيذي المجلس رئيس

الفاضل الله عبد بن سإليمان بن العزيز عبد
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التنظيمي الهيكل بشأن قرار
لليسيسكو العامة للدارة

اا- للمجـلـس اـلـداخلي النـظـام  ـمـن21 الـمـادة مقتـضـيات إـلـى اسـإـتناد
التنفيذي.

م.ت. رقــم التاسإعة دورته في التنفيذي المجلس قرار إلى وبالشارة-
التنفـيـذي المجـلـس أعضاء من لجنة بتشكيل المتعلق /÷ت.إ.ع9/88

لليسيسكو. العامة للدارة التنظيمي الهيكل لدراسإة
المذكورة. اللجنة تقرير على اطلعه وبعد-
مناقشات. من دار ما على وبناء-

:    التنفيذي     المجلس     فإن

للمجـلـس القادـمـة اـلـدورة ـحـتى عملـهـا ـفـي اللجـنـة اسـإـتمرار يـقـرر-
ع تعاونهـا ضرورة مع التنفيذي العـام المـؤتمر شـكلها الـتي اللجنـة م

المنظمة. لوائح جميع في للنظر الثالث

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



الـحـالي العامة للدارة التنظيمي بالهيكل العامة الدارة اسإتمرار يقرر-
الموضوع. في يبت حتى

للمنظمة المالية المراقبة لجنة رئيس الوابل علي وابل الدكتور يكلف-
: بـ للقيام

لل ـة دراسإــة  إجــراء:     أو ـن مقارـن ـب بـي ـازات وسإــائر الرواـت المتـي
وتـلــك السـإــلمي الـمــؤتمر منظـمــة لـمــوظفي الممنوـحــة
اليسيسكو. لموظفي الممنوحة

لا وطرق للمناصب الجغرافي التوزيع نظام حول دراسإة  إعداد:     ثاني
ـايير ـبيقه مـع ـى تـط ـو عـل ـع النـح ـي المتـب ذات المؤسإـسـات ـف
المماثلة. الطبيعة
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مقتضيات بعض تعديل بشأن قرار
باليسيسكو الموظفين نظام

اا- الميثاق،  من11 المادة  من3 البند مقتضيات إلى اسإتناد
الميثاق،  من12 المادة  من4 البند ومقتضيات
اـلـداخلي النـظـام  ـمـن20 الـمـادة "ج" و"ك" ـمـن البندين ومقتضيات

التنفيذي. للمجلس
باليسيسكو. الموظفين نظام  من128 المادة ومقتضيات

ـد- ـى الطلع وبـع ـة عـل ـم الوثيـق ـة /ن.م،10/89م.ت. رـق ـمـن المقدـم
العام. المدير طرف

مناقشات. من دار ما على وبناء-

:    التنفيذي     المجلس     فإن

والنظام الموظفين نظام من المقترحة التعديلت مشاريع إحالة يقرر-
اليسيـسـكو لموظفي اليسيسكو لموظفي التكافل لصندوق الداخلي

واللوائح. الميثاق مراجعة لجنة على

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



مشروع بشأن توصية
"السإاسإي وللتكوين المية لمحو السإلمي البرنامج"

اا-  الميثاق، ) من11( المادة ) من1( البند مقتضيات إلى اسإتناد

اا ن الثانيـة الفقـرة إلى واسإتناد ادة م ن24( الم الـداخلي النظـام ) م
التنفيذي. للمجلس

/با.أ.ز)10/89(م.ت. رقم الوثيقة على الطلع وبعد-
مناقشات. من دار ما على وبناء-

:    التنفيذي     المجلس     فإن

"البرناـمـج اعتـمـاد إلى الرامي العامة الدارة مشروع على يوافق)1
لـمـدة جماعـيـة السإاسـإـي" كخـطـة وللتـكـوين المية لمحو السإلمي

بإقراره. العام المؤتمر  ويوصي1990 سإنة من ابتداء سإنوات عشر

ـام المؤتمر بدعوة العام المدير يقوم أن على المجلس يوافق)2 الـع
إـلـى الميـثـاق، ) ـمـن10( المادة ) من4( الفقرة مقتضيات على بناء
لمـحـو السـإـلمي "البرناـمـج مـشـروع ـفـي للبت اسإتثنائية دورة عقد

فــي السإلمي المنظور تحدد السإاسإي" كمساهمة وللتكوين المية
اـلـدورة ـهـذه تعـقـد أن ـعـل للجميع"، للتربية العالمي "الميثاق إطار
.*ماليزيا  بكواللمبور-عصمة1990  مارس3 و2 يومي

ـا ممثـلـي ـمـن لجـنـة يـشـكل)3 لـثـراء والـسـينغال والمـغـربا ماليزـي
ـثـم وـمـن السـإـتثنائي الـعـام لمؤتمرها المنظمة تقدمها التي الوثائق
بانكوك. لمؤتمر

الـدورة لعـقـد الضـرورية الجراءات اتخاذ العام المدير من يطلب)4
المنظـمـة ـفـي العـضـاء غـيـر السـإـلمية اـلـدول ودـعـوة السـإـتثنائية
أشغالها. في للمساهمة

المنظـمـة الجـهـات ـمـع التنـسـيق مهـمـة الـعـام الـمـدير إـلـى يوكل)5
والتـكـوين المـيـة لمـحـو السـإـلمي "البرنامج وإدراج بانكوك لمؤتمر

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
 جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409 الولى
م1989 نوفمبر 27-30
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بالمجموـعـة خاـصـة إقليمـيـة كخطة المؤتمر وثائق السإاسإي" ضمن
السإلمية.

ـام المدير لمبادرة اسإتجابت التي السإلمية بالمؤسإسات ينوه)6 الـع

المشروع. دعم في السإتمرار إلى ويدعوها
بحكومته. التصال من تمكنه لعدم تحفظه الكويت دولة ممثل  - أبدى*
بتايلندا. السإتثنائي المؤتمر عقد قطر دولة ممثل - اقترح  

.../ف.ز.ب

18  :      رقم     المرفق

بـرقـيـــــــــــــة
عرفات ياسإر السيد فخامة إلى مرفوعة

فلسطين دولة رئيس

والثقاـفـة، والعـلـوم للتربـيـة السـإـلمية للمنظـمـة التنفـيـذي المجـلـس إن
 نوفمبر30  إلى27 من الفترة في بالرباط العاشرة العادية دورته في المنعقد
والثقافـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات ـلـه تتـعـرض ما بالغ باسإتياء علم وقد ،1989

ى اعتداءات من الفلسطينية إعلن قـرر قـد السإـرائيلية، السـلطات أيـدي عل
لفـخـامتكم، يـعـبر أن على المجلس حرص الحتلل. وقد سإلطات ضد احتجاجه
ومـسـاندته الـقـوي تـضـامنه ـعـن خللـكـم، ـمـن الـشـقيق الفلـسـطيني وللشعب

ويقظة وتفان ببسالة الفلسطينية الثورة تخوضه الذي التحرري للكفاح الفعلية
والتقدير. بالعجابا خليقين وعزم

التنفيذي المجلس رئيس

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



الفاضل الله عبد بن سإليمان بن العزيز عبد

.../ف.ز.ب

19  :      رقم     المرفق

التنفيذي المجلس دورة انعقاد بشأن قرار
عشرة الحادية

اا- ـادة مقتـضـيات إـلـى اسـإـتناد ـداخلي النـظـام  ـمـن9 الـم للمجـلـس اـل
التنفيذي،

مناقشات. من دار ما على وبناء-

:    التنفيذي     المجلس     فإن

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



المعتـمـدة الـفـترة خلل المنظـمـة بمقر عشرة الحادية دروته عقد - يقرر
.1990 دجنبر شهر  من10  إلى3 من

.../ف.ز.ب

20  :      رقم     المرفق

بـرقـيـــــــــــــة
الجللة صاحب حضرة مقام إلى

الله نصره الثاني الحسن الملك
الجللة صاحب

للمنظـمـة التنفـيـذي المجـلـس أعـضـاء وباسـإـم الـخـاص باسـإـمي أتـشـرف
 ربـيـع27 ـمـن العاـشـرة دورـتـه في المنعقد والثقافة والعلوم للتربية السإلمية

أرفع  أن1989  نونبر30-27 ل الموافق هـ1410 الولى  جمادى1 إلى الثاني
ودعمكم الدائمة عنايتكم على والعرفان الشكر آيات أسإمى جللتكم مقام إلى

لمقرها. أرضكم باحتضان نفتخر التي السإلمية لمنظمتنا القوي

مجالتـهـا وتـنـوعت مظاهرهما تعددت اللذين الدعم وهذا العناية هذه وإن
لـلـدور العميق جللتكم تقدير الكامل بالوضوح ليؤكدان عطاءاتهما واسإتفاضت

للـمـة الحيوـيـة الحضارية المصالح لخدمة اليسيسكو به تضطلع الذي السإاس
ـفـي سـإـواء السـإـلمي للعـمـل الـسـخي المغرـبـي اـلـدعم يـقـوي مما السإلمية،

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



والديبلوماسـإـية السياسـإـية مـيـادينه ـفـي أو والثقافـيـة والعلمية التربوية مجالته
اا المغربـيـة المملـكـة ـمـن جـعـل مما السإلمية الشعوبا مصالح عن دفاعا أرـضـ

السـإـلم ـعـزة أـجـل ـمـن العامـلـة الطيـبـة الرادات وملتـقـى السـإـلمي للـحـوار
الشريفة. الحرام وثاني القبلتين أولى لتحرير والساعية المسلمين وكرامة

اا الله وفقكم اا للسإلم قائد خطاكم وسإدد الدولي، السإلمي للعمل ورائد
السإلميين. والتضامن الوفاق طريق على

وبركاته. تعالى ورحمته جللتكم مقام على والسلم

التنفيذي المجلس رئيس

الفاضل الله عبد بن سإليمان بن العزيز عبد

.../ف.ز.ب

20  :      رقم     المرفق

بـرقـيـــــــــــــة
إلى مرفوعة

الفاسإي محمد السإتاذ فضيلة
الوطنية اللجان بين التنسيق مركز رئيس

الرباط ـ والثقافة والعلوم للتربية العربية

للتربية السإلماية المنظمة
والثقافة والعلوم

-إيسيسكو-

العاشرة - الدورة التنفيذي المجلس
الولى  جمادى1الثاني-   ربيع30-27 الرباط،

هـ1409
م1989 نوفمبر 27-30



ـي والثقافة والعلوم للتربية السإلمية للمنظمة التنفيذي المجلس إن ـف
هـــ1410 الوـلـى  جـمـادى1 إلى الثاني  ربيع27 من بالرباط العاشرة دورته

لـحـالتكم الـبـالغ ـتـأثره ـعـن لـكـم يـعـربا إذ ،1989  نوفمبر30-27 الموافق
ـحـتى عمرـكـم ـفـي يطـيـل وأن بشفائكم يعجل أن تعالى الله ليرجو الصحية،

والثقاـفـة. والعـلـوم التربـيـة مـيـادين ـفـي الرـيـادي ـبـدوركم الطلع تـسـتأنفوا
السـإـلمية للثقاـفـة العـمـال جلـيـل ـمـن أسإديتموه بما يشيد المناسإبة وبهذه

الدولية. المحافل مختلف في السإلمية أمتنا ولقضايا

التنفيذي المجلس رئيس

الفاضل الله عبد بن سإليمان بن العزيز عبد


