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ختامي /تقرير11/90م.ت.

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

-14 ـمـن المغربـيـة المملكة عاصمة بالرباط عشرة الحادية إيسيسكو- دورته–
في شارك وقد م1990 سإنة  ديسمبر8-3 الموافق هـ1411 الول  جمادى19

دول ممثـلـو الحـضـور ـمـن يتمـكـن وـلـم المجل أعضاء جميع الدورة هذه أعمال
تـشـاد. وجمهورـيـة الـسـلم، دار بروـنـاي وسـإـلطنة الشعبية بنغلديش جمهورية

التنفيذي). المجلس بأعضاء  لئاحة1 رقم المرفق (انظر

اا3/12/90     الثإنين     : يوم     الفتتاحية     الجلسة :      صباح

الـشـكيلي الطـيـب اـلـدكتور معالي برئااسإة الفتتاحية الجلسة  انعقدت-2
ـوم، والثقافة للتربية المغربية الوطنية اللجنة رئايس الوطنية التربية وزير والعـل

ـة ـصـاحب مستـشـاري وحـضـرها ـاني الحـسـن المـلـك الجلـل وزراء وبـعـض الـث
المغربية. الحكومة
الرباط في المعتمدون السإلمي الدبلوماسإي السلك أعضاء حضرها كما

والثقافة. الفكر رجال من وجمع والجهوية الدولية المنظمات من عدد وممثلو

العزـيـز عـبـد السـإـتاذ سـإـعادة ألقى الكريم، القرآن من آيات تلوة  بعد-3
رئايـس السـعودية، العربيـة المملكـة ممثـل الفاـضـل الـلـه عبـد بن سإليمان بن

الـشـكيلي الطـيـب اـلـدكتور مـسـتهلها في شكر كلمة للدورة التنفيذي المجلس
مرحـبـا اـلـدورة ـهـذه أـشـغال بافتـتـاح لتفـضـله المغرـبـي الوطنـيـة التربـيـة وزير

الكريم. والحضور المجلس أعضاء بالسادة

ـالرغم بوطالب الهادي عبد السإتاذ يبذلها التي بالجهود كلمته في وأشاد ـب
المنظـمـة بـمـؤازرة العـضـاء اـلـدول مطالـبـا عقـبـات، ـمـن سـإـبيلها يعترض مما

).2:  رقم المرفق رسإالتها. (انظر تحقيق على ومسياعدتها

ـة رئايس الوطنية التربية وزير الشكيلي الطيب الدكتور ألقى  ثم-4 اللجـن
ـبـالوفود فيـهـا رـحـب الفتـتـاح كلـمـة والعلوم والثقافة للتربية المغربية الوطنية

اا المشاركة المنجزات مشيد إنشـائاها منـذ السإـلمية المنظمـة حققتهـا الـتي ب
جمـيـع عـلـى التغـلـب اسـإـتطاعوا اـلـذين ومساعديه العام مديرها بجهود ومنوها

عالمـيـة ـشـهرة لـهـا أـصـبحت اـلـتي المنظـمـة طرـيـق اعترضت التي الصعوبات
أعمــال جدول نقاط مختلف إلى تعرض الدولية. ثم المحافل في عالية ومكانة

المجلس.
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ـدول طرف من ماديا المنظمة دعم ضرورة على أكد كما لن العـضـاء اـل
الـعـالم ليتمـكـن والعـلـوم والثقاـفـة التربـيـة بتـطـوير مرهونة السإلمية الصحوة

العالمي. الحضاري بالركب اللحاق من السإلمي

باحتـضـانها المغربـيـة المملـكـة اـعـتزاز على الوزير السيد أكد الختام وفي
اا بإنجازاتها، وافتخارها السإلمية المنظمة النجاح كامل المجلس لشغال متمني

).3:  رقم المرفق والتوفيق. (انظر

الـعـام الـمـدير بوـطـالب الـهـادي عـبـد السـإـتاذ مـعـالي ألـقـى ذـلـك  بعد-5
ادة فيـه رحـب خطابا للمنظمة ن فيـه وعـبر المجلـس أعضـاء بالس شـكره ع
المتواـصـل دعـمـه علـى الـثـاني الحـسـن الملك الجللة صاحب لحضرة وامتنانه

افتـتـاح لحـضـور الوطنـيـة التربـيـة ـلـوزير وانتدابه لها السامية ورعايته للمنظمة
المجلس. أشغال

اـلـذي الدقيق الظرف إلى بالنظر الدورة هذه أهمية إلى معاليه أشار كما
السإلمية. المة تواجه التي والتحديات فيه تنعقد

تحـدث العـمـال، ـجـدول فـي المدرـجـة النـقـاط عـن ـحـديثه معرض وفي
اا عرـفـت اـلـتي المنظـمـة إنـجـازات ـعـن الـعـام الـمـدير معالي مـسـتمرا تـصـاعد

رـغـم للمنظـمـة الحالية الخطة من الولى السنة في إنجازه تم ما مع بالمقارنة
ـروف ـة الـظ ـهبة المادـي ـتي الـص ـا، اـل اا تعرفـه ـى مشــير ـون أن إـل ـة دـي المنظـم
أمريـكـي  ملـيـون45 بلـغـت العضاء الدول مساهمات متأخرات من المتراكمة

 سإنوات.8 خلل

إـلـى لتـبـادر العـضـاء اـلـدول إـلـى نداء العام المدير وجه الصدد، هذا وفي
كـمـا مـسـيرتها، مواـصـلة من لتتمكن للمنظمة مستحقات من بذمتها ما تسديد
ـلـم اـلـتي السـإـلمي الـمـؤتمر منظـمـة ـفـي العـضـاء السـإـلمية اـلـدول ناـشـد

الـضـرورية الـجـراءات باتـخـاذ اليسيسكو إلى انضمامها إجراءات بعد تستكمل
).4:  رقم السإلمي. (المرفق التضامن لتعزيز لذلك

اا3/12/1990      الثإنين     : يوم     الولى     العمل     جلسة -6 :      صباح

العتماد     وثإائق     في      النظر1.1     البند

أـشـغال ـفـي الـبـدء وـطـرح العضاء بالسادة المجلس رئايس السيد رحب
وـثـائاق ـفـي ـبـالنظر الـخـاص العـمـال ـجـدول  ـمـن1.1 البـنـد قدم ثم المجلس،

: السادرة وهم الجدد العضاء اعتماد

الباكستانية). السإلمية الجمهورية (ممثل الصديقي الحق - مظهر
الشعبية). بنغلديش جمهورية (ممثل م.كمال الدين - نور

الكويت). دولة (ممثل المعطي عبد يوسإف - الدكتور
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سـإـكرتاريته ـمـن المجـلـس طـلـب مـسـتفيض نقاش وبعد الخصوص وبهذا
ـذا في الكتفاء وتقرر المجلس، أعمال جدول مستقبل البند هذا تضمين عدم ـه

الـتي الرسإـمية المراسإـلت بدراسـإـة للمنظمـة العامة الدارة تقوم بأن الشأن
ـعـن بنبذة مشفوعة تكون أن تجب والتي الموضوع في العضاء الدول من ترد

ـي عليها المنصوص المواصفات حسب الجديد للعضو الذاتية السيرة ـادة ـف الـم
المنظمة. ميثاق  من12

العاـمـة الدارة عـلـى اـلـواردة المراسإلت قراءة إلى المجلس اسإتمع كما
المذكورة. أعله أسإماؤهم الجدد العضاء بتسمية الخاصة

ـويت عـضـوية على اعتراضه العراقية الجمهورية ممثل السيد وسإجل الـك
اختصاـصـات ـمـن هو المر هذا بأن المجلس رئايس وأفاد المجلس، أشغال في

للمنظمة. العام المؤتمر

ـويت عـضـوية على اعتراضه العراقية الجمهورية ممثل السيد وسإجل الـك
اختصاـصـات ـمـن هو المر هذا بأن المجلس رئايس وأفاد المجلس، أشغال في

للمنظمة. العام المؤتمر

 مؤقت)11/90/1.2م.ت. (الوثيقة العمال جدول  : إقرار1.2 البندان 
م.ت. (الوثيـقـة المجـلـس لـشـغال الزمـنـي الـجـدول  : إـقـرار1.3

 مؤقت).11/90/1.3

العـمـال ـجـدول  من1.2 البند للمناقشة المجلس رئايس السيد  طرح-7
قـطـر دوـلـة ممـثـل الـسـيد اقترح حيث العمال، جدول مشروع بإقرار المتعلق

الـكـويت، دوـلـة ـفـي المعطـلـة والتربوية الثقافية بالمؤسإسات خاص بند إضافة
المـقـترح، البـنـد ـهـذا في المجلس لعضاء النظر وجهات بين التباين ضوء وفي
إضــافة على الموافقة فتمت للتصويت، الموضوع المجلس رئايس السيد طرح

للمجلــس الداخلي النظام  من24 المادة بموجب العمال جدول في البند هذا
: التي حسب بالسإماء بالمنادة التصويت تم وقد التنفيذي

القـمـر، وـجـزر وقـطـر، وغينـيـا، والـسـنغال، : الباكـسـتان،  - المؤيدون
(ثمانية). والكويت والسعودية، ومصر،

أربعة). وفلسطين وغامبيا، والعراق، : الردن، - المعترضون

(ثلث). ماليزيا المغرب، : مالي،   - الممتنعون

البـنـد ـنـص بـصـياغة القـمـر وجزر قطر ممثلي السادة المجلس كلف وقد
جدول في نقطة كآخر البند هذا يناقش أن به. على المجلس وموافاة المذكور
ـال ـيغة المجـلـس أعـم ـة بالـص ـة المؤسإـسـات : "وـضـع التالـي ـة التربوـي والعلمـي

4



ختامي /تقرير11/90م.ت.

فـي المنظـمـة ودور لهـا، العراقـي للـغـزو نتيـجـة الـكـويت دوـلـة فـي والثقافـيـة
والتغيير". التشويه من وحمايتها اسإتمرارها على الحفاظ

الحادـيـة اـلـدورة أعـمـال ـجـدول مـشـروع على المجلس وافق ذلك، وبعد
) كـمـا11/90/1.2) (م.ت.5:  رـقـم المرـفـق (انـظـر المرفـقـة بـصـيغته عشرة
ـة بصيغته المجلس لشغال الزمني الجدول مشروع على وافق (انـظـر المرفـق

ـد ). كما11/90/1.3) (م.ت.6:  رقم المرفق ـرارات اعتـم /ق11/90م.ن. الـق
بالـجـدول  الـخـاص1.3/ق.11/90م.ت. والـقـرار العـمـال بجدول  الخاص1.2

المجلس. لشغال الزمني

:     الظهر      بعد3/12/1990      الثإنين     ليوم     الثانية     العمل     جلسة

بين وإنجازاتها المنظمة نشاطات عن العام المدير  : تقرير1.1     البند
م.ت. (الوـثـائاق عـشـرة والحادـيـة العاـشـرة المجلس دورتي

11/90/2.1م.ت.  ضميمة،11/90/2.1م.ت. ،11/90/2.1
تصحيح).

ـق العمال جدول  من2.1 البند لدراسإة الجلسة هذه  خصصت-8 المتعـل
ن العـام المـدير بتقريـر اط ع ا المنظمـة نش ي بيـن وإنجازاته المجلـس دورت

اا العام المدير معالي قدم بدايتها عشرة. وفي والحادية العاشرة اا عرض تقديمي
بـيـن الفاـصـلة الـفـترة خلل المنظـمـة حققتهـا اـلـتي المنجزات لهم فيه تطرق

اا التنفـيـذي، للمجـلـس عشرة والحادية العاشرة الدورتين تنفـيـذ أن إلـى مشـير
تتوـصـل ـلـم أنـهـا رـغـم المنظمة نفقات مجمل % من78 نسبة اسإتنفد البرامج
المســاهمات % مــن14.40 بنســبة إل المنصــرمة الماليــة الســنة برسإــم

اـلـتي الترـشـيد وسإياسـإـة الجـيـد المالي السإتغلل بفضل هذا المستحقة. وكان
المنظمة. تنتهجها

: منها هامة نقط لعدة تقديمه في العام المدير معالي تعرض كما

اا، المنظمة بها طعمت التي الجديدة الطر توظيف- واـلـتي ـمـؤخر
والمردودية. الكفاءة أسإاس على تم اختيارها أن على معاليه أكد

المجـلـس قـبـل ـمـن ـشـكلت اـلـتي اللجـنـة إـلـى المنظـمـة حاـجـة-
ـجـوانب لمعالـجـة التنظيـمـي الهيـكـل مـشـروع لـتـدارس التنفـيـذي

العامة. الدارة في المرافق بعض منه تشتكي الذي الخلل

المنطـقـة تعرفـهـا اـلـتي اـلـترقب لحاـلـة العاـمـة الدارة اسإتغلل -
أـطـر كـبـار مـن للجـنـة وإنشـاؤها الخلـيـج، أزـمـة ـجـراء مـن العربية

المنظـمـة لعـمـل والتقيـيـم المراجـعـة مهـمـة إليها أسإندت المنظمة
الصائابة. القرارات اتخاذ في العام المدير به يستنير تقرير وإعداد
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آراء ـمــن ـبــه توـصــلت بـمــا للمنظـمــة العاـمــة الدارة ارتـيــاح-
الخطة مشروعي بشأن العضاء الدول من ومقترحات وملحظات

المقبلة. الثلثية والخطة المدى متوسإطة

ـد، نظام أبواب على العالم وأن خاصة الدولي التعاون أهمية- جدـي
بـلـورة ـفـي المـشـاركة أـجـل ـمـن الجهود تضافر يتطلب الذي المر
الجديد. النظام هذا

ـاهمة- ـكو مـس ـي اليسيـس ـؤتمر ـف ـالمي الـم ـة الـع ـع للتربـي للجمـي
ـحـق عـلـى يـحـرص اـلـذي المية بمحو الخاص السإلمي بالمشروع

إـلـى الطـمـوح ـفـي بلد كل وحق السإاسإي التعلم في الفراد جميع
العلمي. التطور درجات أعلى

فـتـور ـجـراء ـمـن العاـمـة الدارة أحياـنـا تعتري التي الحباط حالة-
اا ودعمها المنظمة مبادرات متابعة بأمر العضاء الدول اهتمام مالي

اا. وسإياسإي

إدارة مجــالس داخل بمهامها الضطلع من المنظمة تمكن عدم-
ـات ـلمية الجامـع ـم السـإ ـرارات رـغ ـيات الـق ـادرة التوـص ـن الـص ـع
النزيـهـة غـيـر والمزاحـمـة السـإـلمي، الـمـؤتمر منظـمـة ـمـؤتمرات
لها ليست التي والمؤسإسات المنظمات بعض طرف من لبرامجها

المنظمة. اختصاصات نفس

أعـضـاء الـسـادة تدخل العام المدير تقديم تلت التي المناقشات  خلل-9
بـشـكرهم بالجـمـاع متـقـدمين واقتراـحـاتهم، بملحـظـاتهم التنفـيـذي المجـلـس

مم ما على وثنائاهم الـعـام الـمـدير جـهـود بفـضـل ونـشـاطات براـمـج ـمـن إنجازه ت
: التالية النقاط في والملحظات التدخلت هذه تلخيص ومساعديه. ويمكن

وتطـور السإـلمي المـؤتمر ومنظمـة اليسيسـكو بيـن التنسـيق-
بينهما. العلقات

بدراسـإـة المكلـفـة التنفـيـذي المجـلـس لجـنـة زـيـارة إلـغـاء أسإباب-
ـباب ـدم أسـإ ـديد ـع ـدول تـس ـاء اـل ـاهماتها العـض ـي مـس ـة ـف ميزانـي

المنظمة.

ـيACCT( والفني الثقافي التعاون وكالة تجربة من السإتفادة- ) ـف
العضاء. الدول بين مساهماتها توزيع

ـكـان إذا ـمـا ومعرـفـة البرامج تنفيذ تعترض التي المشاكل تحديد-
اا ذـلـك الـمـر أن أم مـسـاهماتها، ـفـي العـضـاء اـلـدول لـتـأخر راجـعـ

البرامج. هذه تنفيذ بكيفية يتعلق

6



ختامي /تقرير11/90م.ت.

الدول بعض تأخر أسإباب حول التنفيذي المجلس من نداء إصدار-
ورؤسـإـاء وأـمـراء مـلـوك إـلـى يرفـع مساهماتها تسديد في العضاء
السادسـإـة السـإـلمية القـمـة ـفـي السـإـلمية الحكوـمـات أو اـلـدول
بدكار. المقبلة

المدير بين المذكورة والملحظات للتساؤلت توضيحه معرض  وفي-10
: التي العام

تـجـاوز ـتـم أـنـه إـلـى مـعـاليه أـشـار التنـسـيق موـضـوع بخـصـوص-
لمنظـمـة العاـمـة والماـنـة اليسيـسـكو بـيـن ـكـانت اـلـتي الخلـفـات

ـة العامة الدارة بين الحالية العلقة وأن السإلمي، المؤتمر والماـن
والتكامل. التعاون اتجاه في وتسير جيدة العامة

اـلـدول زـيـارة ـمـن المـسـاهمات لجـنـة تمـكـن ـعـدم ـفـي الـسـبب-
بردود للمنظمة العامة الدارة توصل لعدم راجع بالموضوع المعنية

بالموضوع. الصلة ذات العضاء الدول أغلب

ـا- ـة ـمـن بالسـإـتفادة القاـضـي الـقـتراح عـلـى وجواـب وكاـلـة تجرـب
ذـكـر مسـاهماتها تحـصـيل ) ـفـيACCT( والتقـنـي الثـقـافي التعـاون

وبين العالم، في المحتدم الحضاري بالصراع بإسإهاب العام المدير
خـطـورة لتتحـسـس العـضـاء لـلـدول ـنـداء ووـجـه وخلفياته، أسإبابه

السـإـلمي الـعـالم بـقـاء لـضـمان المناسإب القرار واتخاذ الموضوع،
اا ـفـي يكـمـن ذلك لتحقيق الوحيد الحل وأن الصراع، هذا في حاضر

اا والثقافة والعلوم التربية ميادين في العاملة المنظمات دعم ـ مادـي
اا. وبشري

:4/12/1990      الثلثإاء     يوم     صباح     الثالثة     العمل     جلسة

 : 2.1     البند     اسإتئناف

 المتعـلـق2.1 البـنـد مناقـشـة الجلـسـة ـهـذه بداـيـة في المجلس  تابع-11
ن العـام المـدير بتقريـر اط ع ا المنظمـة نش ي بيـن وإنجازاته المجلـس دورت

الدارة تقوم أن على المجلس اتفق الخصوص وبهذا عشرة، والحادية العاشرة
دورته في المجلس على يعرض وأنشطتها المنظمة لبرامج تقييم بوضع العامة

ـمـدى ـفـي المجـلـس ينظر كما القادم، العام المؤتمر إلى تقديمه قصد القادمة
المجـلـس ـمـن لجـنـة إلى المر يوكل أن أو نجاحه ضوء في العمل هذا اسإتمرار

برمته. المجلس إلى أو

الـعـامون الـمـديرون الـسـادة ـــ بالتـتـابع ـــ الكلـمـة تـنـاول ذـلـك - بـعـد12
ـاعدون ـي المـس ـات ـف ـة الثلث القطاـع ـلمية بالمنظـم ـة السـإ ـوم للتربـي والعـل
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ادة واسإتفسـارات تساؤلت على للجابة والثقافة حـول المجلـس أعضـاء الس
ـعـبر الخـصـوص وبـهـذا الحالـيـة العـمـل خـطـة ـفـي المـقـررة البرامج تنفيذ سإير

مختلـف فـي إنجازهـا تـم اـلـتي للنتائاـج تقـديرهم عـن المجلس أعضاء السادة
: التالية النقاط حول العضاء السادة مقترحات تمحورت وقد القطاعات

:     التربية     قطاع

ـة السإتراتيجية لمشروع بالنسبة خطوات من أنجز ما أهم ـالم التربوـي للـع
تـقـدم عـمـل كورـقـة توـصـياتها ) واعتماد1988( قطر ندوة ضوء في السإلمي

ال ـ سإينعقد الذي التربية وزراء مؤتمر إلى مـشـروع إـقـرار أـجـل ـمـن ـــ مـسـتقب
السإلمية. الدول في التربية اسإتراتيجية

السإلمية. اللغات موسإوعة في إنجازه تم ما متابعة-

ـائال وتزويدها العضاء الدول في القرآنية المدارس تدعيم- بالوسـإ
الضرورية. التعليمية

ـوين- ـن تـك ـاتذة المتعلمـي ـم ـفـي والمفتـشـين والسـإ ـة تعلـي العربـي
السإلمية. والتربية

الـدول فـي العربـيـة اللغـة ونـشـر تعلـيـم أـجـل من الجهود تكثيف-
بالعربية. الناطقة غير السإلمية

:     العلوم     قطاع

ـفـي العـلـوم بـتـدريس والنـهـوض العلـمـي البـحـث تعزـيـز ضرورة-
العضاء. الدول

العضاء. الدول مدارس في العلوم تدريس مناهج توحيد-

والتكنولوجـيـا العـلـوم مـيـدان ـفـي عالمـيـة إسإلمية جوائاز إحداث-
السإلمية المنظمة خلل من العضاء الدول تمولها

العلمـيـة المـجـالت ـفـي العضاء الدول بين فيما التعاون ضرورة-
منها. البعض لدى العلمي التقدم من للسإتفادة

المقـتـدرة العـضـاء اـلـدول فـيـه تـسـاهم إسإلمي صندوق إحداث-
السإلمي. العالم في وتطويره العلمي البحث تشجيع لتمويل

:     الثقافة     قطاع

المتغـيـرات ـظـل ـفـي المعاـصـر السـإـلمي الـعـالم مكاـنـة تحدـيـد-
الثقافة. قطاع برامج خلل من الجديدة الدولية
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التـيـارات ـضـد وتحـصـينه المـسـلم الـشـباب حماـيـة عـلـى التأكـيـد-
الهدامة. الفكرية

ـل السإــتمرار- ـي والتعجـي ـنع ـف ـة اللت ـص ـة الخاـص ـات بكتاـب لـغ
القرآني. بالحرف السإلمية الشعوب

متابـعـة عـنـد المختـصـة السـإـلمية والمراـكـز الهيئات مع التنسيق-
الشاملة. السإلمية الموسإوعة مشروع وضع

الـشـروع عـنـد السإلمية الكتب أمهات من ترجم ما رصد ضرورة-
المنظمة. طرف من ترجمتها في

إفريقـيـا، ـفـي وخصوصا السإلمية بالمخطوطات العناية من المزيد-
ـنـدوة مـسـتقبل تعقد أن على والضياع، التلف من وحمايتها لسإتغللها

السإلمية. المخطوطات لحماية

العالم داخل المسلمة المرأة بوضع الخاص البرنامج تنفيذ متابعة-
الموضوع. في المقررة الندوة وعقد وخارجه السإلمي

ـوفير ـضـرورة- ـوارد ـت ـة الـم ـة المالـي ـذ اللزـم ـذه لتنفـي ـج ـه البراـم
بالطموح. المتسمة

ـي ـام وـف ـاول الخـت ـديرون الـسـادة تـن ـامون الـم ـة المـسـاعدون الـع الكلـم
مؤـكـدين ومقترـحـاتهم ملحـظـاتهم عـلـى المجـلـس أعـضـاء الـسـادة فـشـكروا
وتضـمينها الحاليـة الخـطـة برامـج مـن تبـقـى مـا تنفيـذ عند بها بالخذ التزامهم

المقبلة. الثلثية الخطة برامج

:4/12/1990      الظهر     بعد     الثلثإاء     : يوم     الرابعة     العمل     جلسة

 : 2.1     البند     اسإتئناف

 مـن2.1 البـنـد ومناقـشـة دراسـإـة لمتابـعـة ـكـذلك الجلـسـة ـهـذه خصصت
مـصـلحة ـعـن السادة: المـسـؤول بالتتابع الكلمة تناول وخللها العمال، جدول
اـلـدولي. وتـعـرض التـعـاون ـعـن المـسـؤول العام المدير ديوان ورئايس العلم
لتنفـيـذ ـبـه ـقـامت وـمـا المـصـلحة لنـشـطة تقرـيـره ـفـي العلم مسؤول السيد
ـف في ودورها البرامج هذه أهمية إلى مشيرا العلم، برامج ـاطات التعرـي بنـش

يكوـنـوا أن الـعـام الـمـدير باسـإـم المجـلـس أعـضـاء مناشدا وإنجازاتها، المنظمة
ى فيهـا العلم وسإـائال لحـث بلدانهم في اليسيسكو رسإل رسإـالة توضـيح عل

وأهدافها. اليسيسكو

: التالية النقط في عرضه الدولي التعاون عن المسؤول السيد وركز
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مسلـسـل ـفـي ودوره المـيـة لمـحـو السـإـلمي البرناـمـج أهمـيـة -
الشاملة. التنمية

منظوـمـتي ـفـي الموازية والمنظمات اليسيسكو بين التعاون تعزيز-
الختـصـاص ذات والمنظـمـات السـإـلمي والـمـؤتمر المتـحـدة الـمـم
معها. المبرمة التعاون لتفاقيات تنفيذا

ـفـي للمـسـاهمة الدولـيـة المحاـفـل في اليسيسكو حضور تكثيف-
والثقافة. والعلوم التربية ميادين في جديد دولي نظام بلورة

إـطـار ـفـي الـضـرورية البـشـرية بالموارد العام المدير ديوان دعم-
ـام تتطلبها التي والحاجيات يتلءم بما الجديدة الهيكلية البنية المـه

به. المنوطة

ـد ـة الدارة وإطلع المناقشــة وبـع ـى العاـم ـديلت عـل ـات التـع والمقترـح
م.ت/ رـقـم الـقـرار المجـلـس اعتـمـد المجـلـس، أعـضـاء ـطـرف ـمـن المقدـمـة

المجـلـس وـصـادق البحث  موضوع2.1 بالبند والخاص  المرفق2.1/ق.11/90
المجـلـس دورـتـي بـيـن وإنجازاتـهـا المنظمة نشاط عن العام المدير تقرير على

عشرة. والحادية العاشرة

للـسـنة القـفـال وحـسـابات الـعـام للمدير المالي  : التقرير2.2     البند
).11/90/2.2م.ت.  (الوثيقة89/90 المالية

ـعـن عرـضـا والمالـيـة الدارية الشؤون مصلحة رئايس السيد قدم  ثم-14
أن فـيـه  أوـضـح1990-1989 المالـيـة للـسـنة القفال وحسابات المالي التقرير

بلغـت  قـد1990  يونـيـو30 فـي المقفلـة المالـيـة للـسـنة المخصـصـة الميزانية
1.348.827,53 سـإـوى الـمـداخيل تبـلـغ ـلـم بينـمـا أمريكي،  دولر9.369.329

اضـطر مـمـا المرتقـبـة الميزانية % من14,40 نسبة يعادل ما أي أمريكي دولر
ة السـنوات ميزانيـات من الفائاض لسإتعمال اللجوء إلى المنظمة ي الفارط لك

ـمـع بالمقارـنـة ملموسـإـا ارتفاـعـا عرـفـت التي البرامج نفقات تغطية من تتمكن
التربيـة، برامـج تنفيـذ % فـي90 بنسـبة النفقات هذه فارتفعت الماضية السنة

الثقافة. قطاع % في64 وبنسبة العلوم، قطاع % في37 وبنسبة

والمالـيـة الدارـيـة الـشـؤون مـصـلحة رئاـيـس السيد ذكر حديثه، ختام وفي
،1990/1991 المالية السنة برسإم مساهمة بأية تتوصل لم العامة الدارة بأن

ـفـي التنفـيـذي المجـلـس توصيات تنفيذ على عملت قد المنظمة أن إلى وأشار
العاشرة. دورته

المالـيـة، الـعـام الـمـدير لسياسـإـة ارتـيـاحهم المجـلـس أعـضـاء سـإـجل وقد
التقرـيـر المجـلـس اعتـمـد المناقـشـات الموضوع. وبعد هذا في بجهوده ونوهوا
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الـقـرار  واعتـمـد1989/1990 للـسـنة القفـال وحـسـابات العام للمدير المالي
البند. بهذا الخاص  المرفق2.2/ق.11/90م.ت.

ـة العضاء الدول مساهمات عن العام المدير  : تقرير  2.3     البند (الوثيـق
).11/90/2.3م.ت.

مفصل تقريرا والمالية الدارية الشؤون مصلحة رئايس قدم ذلك  بعد-15
ـاول المنظمة ميزانية في العضاء الدول مساهمات وضعية عن ـه تـن النـقـاط فـي

: التالية

للمنظـمـة العـضـاء اـلـدول ذمم في التي المالية المتأخرات تراكم.1
أمريكي. دولر  مليون45 بلغت والتي

ول مما انتظامها وعدم المساهمات قلة.2 ط دون يح ة تخطي سإياسإ
محكمة. مالية

ـعـدم نتيـجـة العاـمـة الميزانـيـة % ـمـن14 نـسـبته دائـاـم مالي عجز.3
السـإـلمي الـمـؤتمر منظـمـة ـفـي العـضـاء اـلـدول بـعـض التـحـاق

بالمنظمة.

ميزانـيـة ـفـي مـسـاهمتها نـسـب ـفـي العـضـاء الدول بعض منازعة.4
المنظمة.

ـفـي باقتراـحـات المجلس أعضاء السادة تقدم مستفيضة، مناقشات وبعد
مـسـاهمات تحـصـيل ـمـن اليسيـسـكو لتمكـيـن الناجـعـة الحلول ليجاد الموضوع

هي: القتراحات ذمتها. وهذه في التي والديوان العضاء الدول

بالتنسيق المتعلق العام المؤتمر قرار تنفيذ من اليسيسكو تمكين.1
لـضـمان بـهـا الـشـبيهة الختـصـاص ذات المنظـمـات بعض إدماج أو

لليسيسكو. دائام تمويل

نهائايا. المساهمات نسب موضوع حسم.2

ي والمحسـنين والهليـة الخيريـة بالهيئـات التصال.3 العـالم دول ف
إضافية. تمويل مصادر لضمان السإلمي

ـف.4 ـاط التعرـي ـة بنـش ـالتها المنظـم ـى ورسـإ ـعيد عـل ـالم دول ـص الـع
وبالتــالي مصداقيتها لتثبيت برامجها تنفيذ في وإشراكها السإلمي

دعمها. ضمان

ـاء العضاء الدول مساهمات نسب تخفيض.5 ـة وبـن المنظـمـة ميزانـي
السإاس. هذا على
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أشغال هامش على العضاء الدول ن الطوعية التبرعات باب فتح.6
للمنظمة. العام المؤتمر

تـلـتزم بالمنظـمـة أعـضـاء دول هناك أن المجلس أعضاء السادة لحظ كما
ـة واللكسو كاليونسكو الدولية المنظمات بعض في بمساهماتها ـاون ووكاـل التـع

ن وتتخلف والثقافي التقني اهماتها ع ي مس ا ف كو. كم اك أن اليسيس دول هن
ات تقـدم إسإلمية اعدات هب ن لكـثير ومس ات م لمية، غيـر المنظم ي السإ ف
اليسيسكو. لمنظمة الهبات هذه تقديم الولى من كان الذي الوقت

مـسـاهمات وـضـعية ـعـن العام المدير تقرير على المجلس وافق ذلك بعد
2.3/ق.11/90رقم: م.ت/ القرار المنظمة. واعتمد ميزانية في العضاء الدول

المرفق.

:5/12/1990      الربعاء     : صباح     الخامسة     العمل     جلسة

ـعـدم أسـإـباب لدراسـإـة التنفـيـذي المجـلـس لجـنـة  : تقرـيـر3.1     البند
ـديد ـدول بـعـض تـس ـاء اـل ـاهماتها العـض ـي لمـس ـة ـف ميزانـي

).11/90/3.1م.ت. (الوثيقة المنظمة

التنفـيـذي المجـلـس لجـنـة رئاـيـس الكلـمـة تـنـاول الجلـسـة بداـيـة  في-16
ـفـي لمـسـاهماتها العـضـاء اـلـدول بـعـض تـسـديد ـعـدم أسإباب بدراسإة المكلفة
من إنشائاها منذ اجتماعات ثلثة عقدت اللجنة هذه أن فأوضح المنظمة، ميزانية
العـمـل منهجـيـة ـعـن تـحـدث العاشرة. كـمـا دورته في التنفيذي المجلس طرف

مـسـاهماتها بتـسـديد التزامـهـا حسب العضاء الدول لتصنيف اللجنة اتبعتها التي
بـهـا تـقـوم أن المزـمـع ـمـن اـلـتي للزـيـارات ـجـدول وـقـدم المنظمة، ميزانية في

ـارات ـهـذه الميزانية، في حصصها تدفع ل التي العضاء للدول اللجنة اـلـتي الزـي
بتمدـيـد وـطـالب العربـيـة، المنطـقـة تعرفـهـا اـلـتي الـظـروف إلى بالنظر أرجئت
ة مهمة انتداب ى اللجن خ إل اد تاري دورة انعق ة ال تى للمجلـس عشـرة الثاني ح
وـضـعوها اـلـتي الثـقـة عـلـى المجـلـس أعـضـاء شاكرا بمهمتها، القيام من تتمكن
فيها.

عميـقـة مناقشـات دارت الـمـذكور، للتقرـيـر المجـلـس اسـإـتماع - وبعد17
ا حول ى تقـدم فيـه، جـاء م فـي هامـة باقتراحـات المجلـس أعضـاء إثرهـا عل

في: تمثلت الموضوع

ديد الخاصـة المراسإـلت توجيه.1 اهمة بتس الـوزارات إلـى المس
العضاء. الدول في الختصاص ذات

الجـهـات ـمـع تنـسـيقية دورـيـة اجتماعات لعقد اليسيسكو دعوة.2
(إفريقـيـا، العـضـاء لـلـدول القليمـيـة المجموعات في المختصة
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

يا، الم آسإ ا الع ي) لطلعه ى العرب ج عل ة برام ير المنظم وسإ
وتـسـديد البراـمـج تـلـك ـفـي المشاركة على دولها لحث تنفيذها،

المنظمة. ميزانية في مساهماتها

الـسـادة من لجنة المجلس شكل الجلسة هذه أشغال اختتام - قبل18  
وأـمـراء، مـلـوك إـلـى ـيـوجه ـنـداء لـصـياغة والـسـنغال والـكـويت، ماليزيا، ممثلي

عـلـى العـلـم فـيـه المجـلـس يناـشـدهم السـإـلمية الحكوـمـات أو اـلـدول ورؤسإاء
ن حتى المادية عملها وسإائال من اليسيسكو تمكين ن تتمك ق م داف تحقي اله

أجلها. من أنشئت التي

ع لليسيسكو العام المدير المجلس كلف وقد ذا برف ى النـداء ه ار إل أنظ
لمنظـمـة الـعـام المـيـن إـلـى رسـإـالة بـتـوجيه رئايـسـه المجـلـس كلف القمة. كما

القـمـة أعـمـال ـجـدول ـضـمن البـنـد ـهـذا إدراج عـلـى ليعـمـل السـإـلمي المؤتمر
الصــباح جابر الحمد جابر الشيخ السمو بصاحب والتصال السادسإة، السإلمية

ضيوف عبده السيد وفخامة الخامسة السإلمية القمة رئايس الكويت دولة أمير
علمـا لحاطتهـمـا القادـمـة السإـلمية القـمـة رئاـيـس الـسـنغال جمهورـيـة رئايـس

للمنظمة. العام بالمدير المنوطة المهمة وتسهيل بالموضوع

أسـإـباب بدراسـإـة المكلـفـة اللجنة تقرير المجلس أقر الجلسة، نهاية وفي
والـقـرار المنظـمـة، ميزانـيـة ـفـي لمساهماتها العضاء الدول بعض تسديد عدم

البند. بهذا  المتعلق3.1/ق.11/90م.ت/ رقم المرفق

ة  : تقرير  3.2     البند  ركة الماليـة المراقبـة لجن ابات تـدقيق وش الحس
).11/90/3.2م.ت. (الوثيقة

ـذي الصديقي سإليم المالية المراقبة لجنة رئايس غياب  في-19 ـذر اـل اعـت
الدارـيـة الـشـؤون مـصـلحة رئايس السيد قدم الصحية، حالته سإبب الحضور عن

ـة أعـضـاء الـسـادة وملحـظـات تـسـاؤلت عـلـى الـضـرورية اليـضـاحات والمالـي
ـس ـة المجـل ـر المتعلـق ـة بتقرـي ـة لجـن ـة المراقـب ـر المالـي ـدقيق شــركة وتقرـي ـت

الدارة بجـهـود ـنـوه الـمـذكورين التقريرـيـن المجلس ناقش أن الحسابات. وبعد
العامة النفقات % من78 رصدت عندما الخصوص وعلى الموضوع، في العامة
ـام المؤتمر على يرفعهما أن على أقرهما ثم المنظمة، برامج لتنفيذ ـادم الـع الـق

ا للمصادقة د عليهم رار واعتم م الق ق3.2/ق.11/90م.ت/ رق اص  المرف الخ
البحث. موضوع بالبند

:5/12/1990      الربعاء     يوم     ظهر     بعد     السادسإة     العمل     جلسة
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

(الوثيقـة م2000-1991 المدى متوسإطة الخطة  : مشروع  4.1     البند
).11/90/4.1م.ت.

1991/2000 المـدى متوسإـطة الخطـة العـام المـدير السـيد  قـدم-20
ة الظروف إلى فيها أشار بكلمة تي العام اطت ال ع أح ة هـذه بوض الـتي الخط

المنظـمـات ـمـع موسـإـعة اسإتـشـارات عـلـى إعدادها عند العامة الدارة اعتمدت
ـة والهيئات العضاء الدول في الحكومية والمرافق الموازية الدولية ـي العامـل ـف
ـة ـوم التربـي ـة، والعـل ـيات والثقاـف ـة والشخـص ـبرة ذات المرموـق ـي الـخ ـذه ـف ـه

الميادين.

أوـلـي تـصـور ـهـي ـبـل نهائايا، مشروعا ليست الخطة هذه أن على أكد كما
الموقر. المجلس واقتراحات بملحظات إغنائاه انتظار في

كلــف المجلس، أعضاء بها أدلى التي والملحظات المناقشات ضوء وفي
س نـداء بصياغة إليها عهد التي الثلثية اللجنة المجلس لمية للقمـة المجل السإ
ـذا ـفـي مقترحات وتقديم وصياغتها الملحظات لجميع بجرد بالقيام السادسإة ـه

ات علمـا المجلـس أخذ أن وبعد للمجلس الشأن ى صـادق اللجنـة، بمقترح عل
وطـلـب العريـضـة، خطوطه  في1991/2000 المدى متوسإطة الخطة مشروع

بالعتبـار الخـذ مـع الخطـة لهـذه النهـائاي المشـروع إعـداد العامـة الدارة من
للمجلس. القادمة الدورة على وعرضه المقترحة، التعديلت

رار على صادق ثم ق الق م المرف ق4.1/ق.11/90م.ت/ رق ذا  المتعل به
البند.

:6/12/1990      الخميس     : صباح     السابعة     العمل     جلسة

ــوام الخطـــة  : مشـــروع4.2     البـنــد ــة91/94 للـع م.ت.  (الوثيـق
 مصححة).11/90/4.2

للـعـوام والميزانـيـة الخـطـة مـشـروع لدراسإة الجلسة هذه  خصصت-21
المجـلـس أعـضـاء السادة تدخل بدايتها وفي م،1994-1991 هـ/1411-1414
وأجمـعـوا والثقافـيـة، والعلمـيـة التربوـيـة الخـطـة برامج حول بملحظاتهم فأدلوا
بعـض حـول وتسـاؤلت اسإتفسـارات عـدة طرحوا ثم وتكاملها، شموليتها على

إـثـراء ـشـأنها ـمـن اقتراحات بعدة تقدموا كما لها، المخصصة والميزانية البرامج
البرامج هذه لتنفيذ السبل أنجع إيجاد على العامة الدارة ومساعدة الخطة هذه

أـكـبر اسـإـتفادة العـضـاء للدول يضمن بما لنجازها، الضرورية الموارد وتحصيل
لمتطلباتها. حقيقية وتلبية

: يلي فيما المقترحات هذه إيجاز ويمكن
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اـلـدولي الوـضـع العتـبـار بعـيـن تأخذ البرامج من عدد اسإتحداث.1
ـد ـة التـحـولت ـضـوء ـفـي الجدـي ـتي المذهبـي ـالم يـشـهدها اـل الـع

السـإـلمية، الثقافية الهوية مستقبل تستهدف قد والتي المعاصر
براـمـج المقبـلـة المنظـمـة عـمـل خـطـط تـضـمين يـسـتوجب مما

الجديدة. والمتطلبات التحولت لهذه ملئامة

العلـقـات إـطـار ـفـي تنفـيـذها يـتـم ل التي للبرامج الولوية إعطاء.2
من آليات بينها. وإيجاد فيما العضاء الدول بين الثنائاية ادي تض تف

المماثلة. المنظمات مع الزدواجية

والمهني. والتقني الزراعي بالتعليم خاصة برامج وضع.3

القرآنية. للمدارس المالي الدعم تقديم.4

السإلمية. الفلسفة لتدريس موحد إسإلمي برنامج وضع.5

السإلمية. الشعوب بلغات الكريم القرآن معاني ترجمة.6

ـفـي والثقاـفـة والعـلـوم للتربية الوطنية اللجان دعم في التوسإع.7
ـدول ـا العـضـاء، اـل وتنـسـيق التـصـال لرـبـط فاعـلـة أداة لكونـه
العضاء. والدول المنظمة بين العلقة

والتنسـيق الفكريـة القـضـايا تعاـلـج التي للبرامج الولوية إعطاء.8
التقنية. البرامج يخص فيما الموازية المنظمات مع

الدول توفرها العلمية المواد في المدرسإين لتدريب منح إعطاء.9
المقتدرة.

عـنـد ومـصـالحها المنظـمـة قطاـعـات بـيـن التنـسـيق مراعاة.10
العمل. خطة برامج تنفيذ

خـطـة براـمـج بعض تنفيذ على العضاء الدول بعض إشراف.11
المـتـوفرة الـضـرورية والهياكل التجهيزات وضع أو وتبنيها العمل
لنجازها. لديها

ـة المؤسإسات وحماية بدعم الخاص البرنامج تثبيت.12 التعليمـي
المحتلة. فلسطين في والثقافية والتربوية

التـسـاؤلت بـعـض عـلـى فأـجـاب الـعـام المدير السيد تدخل ذلك  بعد-22
بميزانـيـة المتعلـقـة المـسـائال وبـعـض المعرـفـة، بأسـإـلمة يـسـمى بـمـا الخاـصـة
وهي: الثلثية المنظمة

ـادة− ـي7 زـي ـة مشــروع % ـف ـة الميزانـي ـع بالمقارـن ـة ـم الميزانـي
السابقة.
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التنفـيـذي والمجـلـس الـعـام الـمـؤتمر لنفـقـات المرـصـودة المبالغ−
المالية. المراقبة ولجنة

الجدـيـدة والمناـصـب الـعـام الـمـدير لنـشـطة المرـصـودة المبالغ−
المنظمة. فيها تشارك التي والجتماعات اسإتحداثها المتوقع

حـسـب الخـطـة ـهـذه براـمـج جدوـلـة عـلـى يعـمـل أن المجلس من وطلب
ـهـذه تنفـيـذ عـنـد العاـمـة الدارة بـهـا لتـسـتأنس المنظـمـة وـمـداخيل الولوـيـات

البرامج.

لتـقـديم المـسـاعدون الـعـامون الـمـديرون الـسـادة الكلـمـة أـخـذ - ـثـم23
ـة مشروع برامج حول المجلس أعضاء السادة تساؤلت حول اليضاحات الخـط
ـة ـوام والميزانـي ـــ1414-1411 للـع ـبرين م،1994-1991/   ه ـم مـع ـن لـه ـع

جردـهـا عـلـى العامة الدارة سإتعمل التي واقتراحاتهم ملحظاتهم على شكرهم
بعـيـن  والـخـذ1991/1994 الثلثـيـة الخـطـة مـشـروع ـفـي منـهـا ـجـزء وتضمين
ـا المقبلتين الثلثيتين الخطتين مشروعي إعداد عند منها الخر الجزء العتبار بـم

تتوـصـل أن آملين م،2000 سإنة حدود إلى لهما سإترصد التي الميزانية ذلك في
البرامج. هذه لتنفيذ الضرورية المالية بالموارد المنظمة

وـضـرورة المنظـمـة بها تمر التي الصعبة المالية الظروف ضوء - وفي24
الحالـيـة الخـطـة براـمـج ـمـن تبـقـى ـمـا عـلـى لـصـرفها آنـيـة مالـيـة ـمـوارد إيـجـاد

تنفـيـذ عـلـى الـصـرف عرفـهـا التي العالية النسبة على  للمحافظة1988/1991
ذلـك، إـلـى الشـارة تمـت % كـمـا78 بلـغـت والـتي الماضية السنة في البرامج

اللجـنـة ورئاـيـس المجـلـس السادة: رئايس من بعثة تشكيل على المجلس وافق
ـفـي لمـسـاهماتها العـضـاء اـلـدول بعض تسديد عدم أسإباب بدراسإة كلفها التي

ـا، وممـثـل الميزانـيـة، الـعـام الـمـدير الـسـيد يرافقـهـم الـسـنغال وممـثـل ماليزـي
والمـسـاعدات التبرـعـات لجـمـع العـضـاء اـلـدول قادة ببعض للتصال للمنظمة،

تعانيها. التي المالية الضائاقة من المنظمة بإخراج الكفيلة

:6/12/1990      الظهر     بعد     : الخميس     الثامنة     العمل     جلسة

 : 4.2     البند     متابعة

ادق البند هذا حول إضافية توضيحات إلى المجلس اسإتمع أن  بعد-25 ص
ى روع عل ة مش ا الخط ا بم ة فيه وام الميزاني -1991/  هـ1414-1411 للع

.11/90/4.2م.ت. الوثيـقـة ـفـي وردت كـمـا العريـضـة خطوطـهـا ـفـي م،1994
الـخـذ ـمـع والميزانـيـة للخـطـة النـهـائاي المشروع إعداد العام المدير من وطلب

التي وتلك المجلس أعضاء بها أدلى التي والقتراحات الملحظات العتبار بعين
اء الدول من سإترد يات العض لمية والشخص ة، السإ ل المرموق ادقة قب المص
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م.ت. رـقـم الـقـرار على المجلس صادق للمجلس. ثم القادمة الدورة في عليه
.4.2/ق.11/90

ـد ـات4.3     البـن ـج  : تطبيـق ـاص السإــلمي البرناـم ـو الـخ ـة لمـح المـي
ـوين ـي السإاسـإـي وللتـك ـدان ـف ـات البـل ـلمية والجماـع السـإ

).11/90/4.3م.ت. (الوثيقة

السـإـلمي البرناـمـج بتطبيقات المتعلق التقديم إلى المجلس  اسإتمع-26
والجماـعـات البـلـدان ـفـي للجمـيـع السإاسـإـي وللتـكـوين المـيـة لمـحـو الـخـاص

أن إـلـى الخـصـوص على أشار ) الذي11/90/4.3م.ت. رقم (الوثيقة السإلمية
لـغـة باسـإـتخدام للمـسـلمين المـيـة مـحـو تيـسـير إـلـى أسإاسإا تهدف الخطة هذه

لـهـذا معلمـيـن وتـدريب القرآنـي، بالحرف دوريات وإصدار كتب وتوفير القرآن،
ـع بها التعليم ليتكامل القرآنية الكتاتيب بتطوير اهتمامها إلى بالضافة الغرض ـم
السإلمية. العقيدة ترسإيخ إلى العام توجهها في ترمي كما المعاصر، التعليم

ي العام المدير السيد تدخل - وفي27 الدارة أن علـى أكـد الموضـوع، ف
:  هما عنصرين الخطة هذه لمشروع وضعها عند العتبار بعين أخذت العامة

ـالم خصوصــيات.1 ـلمي الـع ـوع السـإ ـدة المطـب ـن بالوـح ـة ـم جـه
جـهـة ـمـن المتـعـددة والثقافـيـة الحـضـارية بانتـمـاءاته والمتـنـوع

أخرى.

المنظـمـات ـمـع مـشـاركا طرـفـا تـكـون أن في اليسيسكو رغبة.2
للجميع. للتربية الدولي للمؤتمر المنظمة الربع الدولية

ـذا مشروع على الموافقة المجلس من العام المدير طلب ثم ـج ـه البرناـم
الدولية والمنظمات المعنية السإلمية الهيئات مع التنسيق من المنظمة لتتمكن
براـمـج أولوـيـات من السإلمي البرنامج واعتبار المذكور، الدولي المؤتمر راعية

لتنفيذه. عاجلة مالية موازنة لضمان اليسيسكو

بـعـض ـحـول ملحـظـاتهم فأـبـدوا المجـلـس أعـضـاء الـسـادة - وـتـدخل28
: منها باقتراحات وتقدموا المشروع، بهذا المتعلقة والمصطلحات المفاهيم

الوـضـاع لتحلـيـل مختلـفـة جـهـات ـمـن ممثـلـون يحـضـرها ـنـدوة عـقـد−
ث المية محو بميدان المحيطة باب وبح ل أسإ ض فش روعات بع مش

المـشـرفة الجهـات واجـهـت التي الصعوبات على والتعرف المية محو
الميدان. هذا في تجربتها من للسإتفادة المشروعات هذه على

موـضـوع ـفـي العـضـاء لـلـدول الوطنية الخطط مختلف على التعرف−
السإلمي. البرنامج مشروع لثراء بها والخذ ودراسإتها، المية محو
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لـضـمان العـضـاء اـلـدول ـمـن وطـنـي سإياسإي قرار إصدار على العمل−
المشروع. هذا نجاح

يـضـمن بما وتوجيهه المية محو لبرنامج العام الهيكل في النظر إعادة−
: مراحل خمس خلل من وذلك المجدية السإتفادة

مـن المشـروع هـذا بأهميـة والفـراد العضـاء الـدول تحسيس.1
واسإعة. توعية حملة خلل

المية. محو وقادة المشرفين تكوين.2
الخطة. هذه مشروع وعناصر مضامين تحديد.3
المية. لمحو السإلمي البرنامج مشروع برمجة.4
عليها. المحصل النتائاج تقييم.5

تنفـيـذه عـلـى يـشـرف اـلـذي المية لمحو الخاص البرنامج بين الفصل−
لمـحـو الـخـاص السـإـلمي البرناـمـج ومشروع بالمنظمة التربية قطاع

المية.

منهجيتهما. لتباين الكبار وتعليم المية محو بين الفصل−

المية. لمحو الرئايس المدخل لكونه السإاسإي بالتعليم العناية−

المية. محو ولقادة المية محو تشملهم للذين حوافز إيجاد−

الـشـعوب لـغـات لكتاـبـة كاتـبـة آـلـة إـعـداد أـجـل ـمـن الجـهـود تـكـثيف−
المية. محو على لمساعدتها القرآني بالحرف السإلمية

بمخططاتـهـا اليسيـسـكو بتزوـيـد ومطالبتـهـا العـضـاء اـلـدول مراسإلة−
ـه قامت ما توضح باسإتبانات وإرفاقها المية محو مجال في الوطنية ـب

لـهـا ـقـدمها اـلـتي المـسـاعدات وـتـبين الميدان هذا في العضاء الدول
ـلمي البرنامج إغناء أجل من تيين، جوم مؤتمر بعد الدولي البنك السـإ

التموـيـل عـلـى للحـصـول المـمـولين عـلـى عرـضـه قـبـل المـيـة لمـحـو
لتنفيذه.  الضروري

:7/12/1990      الجمعة     يوم     : صباح     التاسإعة     العمل     جلسة

 : 4.3     البند     متابعة

تطبيقــات حول العامة الدارة ملحظات إلى السإتماع المجلس  تابع-29
البـلـدان ـفـي للجميع السإاسإي وللتكوين المية لمحو الخاص السإلمي البرنامج

الموضوع. في المجلس وملحظات مقترحات ضوء في السإلمية، والجماعات
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: يلي ما على المجلس وافق الخصوص وبهذا

ـصـادق التي المية بمحو الخاصة اليسيسكو وثيقة عنوان تثبيت.1
الخاـصـة السـإـلمية : "الخـطـة كالـتـالي تيـيـن، جوم مؤتمر عليها
والجماعات البلدان في للجميع السإاسإي وللتكوين المية لمحو

السإلمية".
تـحـت ) المدرـجـة11/90/4.3(م.ت/ الوثيـقـة عـنـوان يـصـبح أن.2

ـهـو: "تطبيـقـات الحالـيـة دورـتـه أعـمـال ـجـدول  ـفـي4.3 البـنـد
السإاسإي". وللتكوين المية لمحو الخاص السإلمي البرنامج

تنمـيـط برناـمـج إلى المنظمة برامج تنفيذ في الولوية تعطى أن.3
من لتنفيذه لما السإلمية الشعوب لغات لكتابة القرآني الحرف

السإلمي. العالم في المية محو على إيجابية نتائاج

لتمكـيـن البرناـمـج ـهـذا أهمـيـة عـلـى الـعـام المدير ركز السياق نفس وفي
المعاصر. الحضاري الصراع في وجوده تعزيز من السإلمي العالم

ـضـوء ـفـي المـشـروع صياغة إعادة العامة الدارة من المجلس طلب وقد
عليه. للمصادقة القادمة دورته على عرضه قبل وملحظاته اقتراحاته

تنـسـيقية إـجـراءات ـمـن العاـمـة الدارة ـبـه تـقـوم ـمـا المجـلـس ـبـارك كما
هذا لتنفيذ المية محو بموضوع المعنية الدولية والهيئات المنظمات مع ضرورية

المشروع.

ـم ـادق ـث ـى المجـلـس ـص ـرار عـل ـق الـق ـم المرـف 4.3/ق.11/90م.ت/ رـق
البند. بهذا المتعلق

الهيـكـل بدراسـإـة الخاصة التنفيذي المجلس لجنة  : تقرير5.1     البند 
).11/90/5.1م.ت/ (الوثيقة العامة للدارة التنظيمي

ـد-30 ـع أن  بـع ـة عـلـى المجـلـس اطـل  الخاـصـة11/90/5.1م.ت/ الوثيـق
رئاـيـس تقرـيـر إـلـى اسـإـتمع للمنظمة، العامة للدارة التنظيمي الهيكل بمشروع

الوثيـقـة ـفـي المتـضـمن المـشـروع هذا بدراسإة الخاصة التنفيذي المجلس لجنة
المذكورة.

بعـيـن اللجـنـة أـخـذتها التي الهداف على حديثه في اللجنة رئايس ركز وقد
وهي: للمشروع، إعدادها عند العتبار

المنظمة في العاملة البشرية الموارد ترشيد من المزيد على الحرص−
المقترحة. للبنيات المرن الجانب على والتأكيد
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مردودـيـة أـكـبر لتحقـيـق المقترـحـة للبنيات والشفافية الفعالية ضمان−
تكلفة. بأقل ممكنة

د التقرير أوصى كما ائاف بتجمي ي الوظ روف ف ة، الظ ع الراهن اء م إعط
ـفـي حالـيـا الممثـلـة غـيـر للبلدان المستقبل في التوظيف عند المطلقة الولوية
قانونيا. وضعا المنظمة في المنشأة التوظيف لجنة ومنح العامة، الدارة

:7/12/1990      الجمعة     يوم     : ظهر     العاشرة     العمل     جلسة

 : 5.1     البند     متابعة

ـة النقـطـة فأوضح الجلسة هذه بداية في العام المدير  تدخل-31 المتعلـق
ـة ـتي التوظـيـف بلجـن ـا أعـضـائاها، ـعـن وأعـلـن أـحـدثها اـل ـعـدد ـعـن تـحـدث كـم

المناصب لشغل العضاء الدول من العامة الدارة بها توصلت التي الترشيحات
الكفاءة. على بالعتماد فيها البت كيفية وعن الجديدة

الهيكـل بدارسإـة الخاصـة التنفيـذي المجلـس لجنـة رئايس تدخل ذلك بعد
اللجـنـة بأعـمـال تـنـويههم عـلـى المجلس أعضاء فشكر العامة للدارة التنظيمي

ـهـذه تمـحـورت تقريرـهـا. وـقـد ـحـول واقتراـحـات ملحظات من أبدوه ما وعلى
: حول الملحظات

والمجـلـس الـعـام الـمـؤتمر بـسـكرتارية المتعلـقـة الخاـنـة إـنـزال.1
الـمـذكورة اللجـنـة تقرـيـر المتضمن البياني الرسإم في التنفيذي

العام. المدير بديوان المتعلقة الخانة مستوى إلى
مدير. رتبة إلى العام المدير ديوان رئايس منصب رفع.2
العام. المدير ديوان خانة ضمن المراسإيم مكتب إضافة.3
التقيـيـم مـصـلحة خاـنـة في التقييم شعبة قبل المتابعة شعبة وضع.4

والمراقبة. والمتابعة
ـى برنامــج تخصــيص.5 ـدول فــي السإــلمية بالجماعــات يعـن اـل

السإلمية.
للتوظـيـف، آخر اعتبار أي قبل الجغرافي التوزيع احترام ضرورة.6

الشعوب. كل لدى متوفرة الكفاءة بأن علما

ـة وتوجيهاته مبادئاه في اللجنة تقرير المجلس أقر ذلك بعد ـى العاـم أن عـل
اق بمراجعـة المكلفة العام المؤتمر لجنة إلى رفعه يتم الداخليـة واللوائاـح الميث

بـهـذا  المتعـلـق5.1/ق.11/90م.ت/ المرـفـق القرار أقر للطلع. كما للمنظمة
البند.
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ع6     البند ي والثقافيـة والعلميـة التربويـة المؤسإسـات  : وض دولـة ف
الحـفـاظ ـفـي المنظمة ودور لها العراقي للغزو نتيجة الكويت

والتغيـيـر. (مـشـروع التـشـويه ـمـن وحمايتهـا اسـإـتمرارها على
).6/ق.11/90م.ت/ القرار

ذـكـر اـلـذي الـكـويت دوـلـة ممـثـل يـتـدخل البـنـد هذا حول النقاش  بدأ-32
والثقافـيـة والعلمـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات لـهـا تعرـضـت اـلـتي الوضاع بتفصيل

).7 رقم المرفق لها. (انظر العراقي الغزو جراء من الكويت بدولة

الـعـراق أن فأوـضـح العراقـيـة الجمهورـيـة ممـثـل الكلـمـة أـخـذ ذـلـك بـعـد
ـراق وأن مصونة المعنية المؤسإسات أن على الدليل لتقديم مستعدة ـولي الـع ـت

).8 رقم المرفق والثقافة. (انظر والعلوم للتربية كبيرة أهمية

موقفا المنظمة اتخاذ ضرورة على فأكد قطر دولة ممثل الكلمة تناول ثم
مـشـروع بتبـنـي وذـلـك الـكـويت، بدوـلـة والتعليمـيـة التربوية المؤسإسات لحماية
البند. بهذا المتعلق القرار

لمشروع تعديل بمشروع الهاشمية الردنية المملكة ممثل ذلك بعد وتقدم
الفقرة حذف اقترح حيث البند بهذا ) المتعلق6/م.ق.11/90م.ت/ (رقم القرار
يـعـرب بحـيـث الـقـرار ـنـص  ـمـن1 الفقرة وتعويض الديباجة، في الواردة الثانية

لحـقـت التي الجسيمة والخسائار المأسإاوي الوضع إزاء أسإفه عن فيها المجلس
بالمؤسإـسـات الـضـرر وإـنـزال التربوـيـة للمـسـيرة تعطـيـل من الكويتي بالشعب
والثقافية. والعلمية التربوية

2  رـقـم3 الفـقـرة تـصـبح بحـيـث التالـيـة الجرائاية الفقرة حذف اقترح كما
افة3  ورقم4 ورقم رة  وإض بر4 فق ا  يع س فيه ن المجل ق ع ن القل ار م الث

ـفـي الجنبـيـة للـقـوات المكـثـف الجـنـبي العـسـكري للوـجـود الـسـلبية الثقافـيـة
المنطقة.

الهاـشـمية الردنية المملكة ممثل تعديلت المجلس رئايس السيد طرح ثم
ا ضـدها فصوت للتصويت ر اثن م عضـوا عش تان، ممثلـو ه ة : الباكس والمملك

زر وقطـر، وغينيا، وغامبيا، والسنغال، السعودية، العربية والكـويت، القمـر، وج
ممثـلـو: الردن، التـعـديلت لـهـذه وماليزـيـا. وـصـوت وـمـالي، والمغرب، ومصر،

رـقـم الـقـرار مـشـروع المجـلـس رئاـيـس السيد عرض وقد وفلسطين، والعراق،
 ـصـوتا12 بأغلبـيـة علـيـه المجـلـس ـصـادق حـيـث  للتـصـويت6/ق.11/90م.ت/

ادق التصويت هذا ضوء . وفي1  ومعارضة2 وتحفظ س ص ى المجل رار عل الق
البند. بهذا  المتعلق6/ق.11/90م.ت/ رقم المرفق
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للمجـلـس عـشـرة الثانـيـة اـلـدورة انعـقـاد وزـمـان  : مـكـان5.2     البند
/م.ق.11/90م.ت/ رـقـم الـقـرار مشروع (الوثيقة التنفيذي

5.2(

عـشـرة الثانية دورته بعقد العامة الدارة اقتراح على المجلس  وافق-33
الراـبـع الـعـام الـمـؤتمر يليه  بالرباط،1991  نوفمبر18 و12 بين ما الفترة في
رـقـم المرـفـق القرار (انظر  بالرباط1991  نوفمبر22 و20 بين ما الفترة في

وامتـنـان ـشـكر برقية المجلس وجه الجلسة ختام وفي )،5.2/ق.11/90م.ت/
عـلـى المغربـيـة المملكة ملك الثاني الحسن الملك الجللة صاحب إلى مرفوعة

).9 رقم المرفق (انظر السإلمية للمنظمة جللته يوليها التي السامية العناية

:8/12/1990      السبت     يوم     : صباح     الختامية     الجلسة

ختامي  تقرير11/90م.ت/ رقم الوثإيقة الختامي، التقرير مشروع

والتوـصـيات والـقـرارات الخـتـامي التقرـيـر مـشـروع المجلس  ناقش-34
الـخـذ ـمـع علـيـه وواـفـق عـشـرة، الحادـيـة دورـتـه أعـمـال ـجـدول ببنود المتعلقة
ص إلـى المجلـس اسإـتمع المقترحـة. ثـم التعـديلت بالعتبـار الشـكر برقيـة ن
الـسـامية رـعـايته عـلـى الـثـاني الحسن الجللة صاحب على المرفوعة والمتنان
السإتقبال. وحسن الضيافة وكرم السإلمية للمنظمة

اليسيـسـكو أن عـلـى فيـهـا أـكـد الختـتـام، كلـمـة الـعـام الـمـدير - ألقى35
تـصـبو ـمـا ـمـع ومتفاعلة فاعلة المناهج واضحة البنيان راسإخة مؤسإسة أصبحت

الرـكـب لمـسـايرة والثقافـيـة والعلمـيـة التربوية الميادين في السإلمية أمتنا إليه
النـجـازات ـهـذه على المجلس هنأ البشري. كما التقدم في والسإهام الحضاري
).10 رقم المرفق (انظر المنظمة في العمل لتطوير اتخذها التي والتدابير

العاـمـة والدارة العـضـاء فـشـكر المجـلـس رئاـيـس الكلـمـة تناول - ثم36
الدورة. هذه أشغال إنجاح أجل من تعاونهم حسن على والمترجمين
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

القرارات
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

ـ إيسيسكو ـ
عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس

1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط
هـ

م1991 ديسمبر 3-8

ختامي /تقرير11/90م.ت.   



ختامي /تقرير11/90م.ت.

: العمال جدول  من1.2 البند بشأن قرار
العمال جدول إقرار

: التنفيذي المجلس إن

من العمال جدول مشروع على اطلعه بعد− ي المتض ة ف م.ت. الوثيق
 مؤقت،11/90/1.2

الداخلي النظام ) من24( )،23( )،22( المواد العتبار بعين يأخذ وإذ−
التنفيذي، للمجلس

نقاش، من دار ما على وبناء−

* * * * *

 مـؤقت11/90/1.2م.ت. الوثيـقـة في ورد كما العمال جدول يعتمد−
المجلس. أقرها التي التعديلت مع
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
م1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

/ق.11/90: م.ت. الوثإيقة
1.2 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

: العمال جدول  من1.3 البند بشأن قرار
أعمال لتنظيم الزمني الجدول
للمجلس عشرة الحادية الدورة

: التنفيذي المجلس إن

11/90/1.2م.ت. الوثيـقـة ـفـي ـجـاء كـمـا أعـمـاله لـجـدول اعتماده بعد−
مؤقت،

بتنظـيـم الخاـصـة  ـمـؤقت11/90/1.3م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
للمجلس، عشرة الحادية الدورة أعمال

مناقشات، من دار ما على وبناء−

* * * * *

الزمني الجدول في الوارد الترتيب حسب أشغاله تنظيم على يوافق−
ـم ـال لتنظـي ـدورة أعـم ـة اـل ـة للمجـلـس عـشـرة الحادـي م.ت. (الوثيـق
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
/ق.11/90: م.ت. الوثإيقةم1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

1.3 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

أعـضـاء اقتراحات عن نتجت التي التعديلت  مؤقت) مع11/90/1.3
المجلس.

: العمال جدول  من2.1 البند بشأن قرار
المنظمة وإنجازات نشاطات عن العام المدير تقرير
للمجلس عشرة والحادية العاشرة الدورتين بين

: التنفيذي المجلس إن

ـاء− ـداخلي النـظـام (د) ـمـن ) فـقـرة20( الـمـادة مقتـضـيات عـلـى بـن اـل
التنفيذي، للمجلس

11/90/2.1م.ت. ،2.1/م.ق.11/90م.ت./ الوثائاق على الطلع وبعد−
الـعـام الـمـدير قـبـل ـمـن المقدـمـة  تـصـحيح11/90/2.1م.ت. ضميمة،

العمال، جدول  من2.1 البند بشأن

ومعاونوه، العام المدير قدمه الذي للعرض اسإتماعه وبعد−

مناقشات، من دار ما على وبناء−

* * * * *
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
/ق.11/90: م.ت. الوثإيقةم1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

2.1 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

برامجـهـا وتنفـيـذ المنظـمـة نـشـاطات ـعـن الـعـام المدير تقرير يعتمد.1
ـفـي عـشـرة والحادـيـة العاـشـرة التنفـيـذي المجلس دورتي بين فيما

أعله. المذكورة الوثائاق
اختصاـصـها مـجـالت ـفـي المنظـمـة دور تأكـيـد في جهوده على يهنئه.2

برامجها. تنفيذ على وحرصه
يـصـل ـمـا ـضـوء عـلـى البراـمـج تنفـيـذ ـفـي السـإـتمرار عـلـى يـشـجعه.3

موارد. من للمنظمة
يـقـدم المنظمـة لعمـل تقييـم بوـضـع القـيـام إلى العامة الدارة يدعو.4

تـقـديمه أـمـر ـفـي لينـظـر عشرة الثانية دورته في التنفيذي للمجلس
ـهـذا اسـإـتمرارية ـمـدى ـفـي سإينظر كما تعديله أو العام المؤتمر إلى

إـلـى أو المجـلـس من لجنة على يوكله أن أو نجاحه ضوء على العمل
نفسه. المجلس

في جوائاز تمويل أجل من اليسيسكو دعم إلى العضاء الدول يدعو.5
اليسيسكو. تقدمها العلوم مختلف

إلى العضاء الدول ويدعو العلمي البحث لدعم صندوق إنشاء يعتمد.6
الصندوق. هذا في بسخاء المساهمة

ـتي الملحظات العتبار بعين الخذ إلى العامة الدارة يدعو.7 ـداها اـل أـب
المجلس. أعضاء

: العمال جدول  من2.2 البند بشأن قرار
القفال وحسابات العام للمدير المالي التقرير

1990 - 1989 المالية للسنة

: التنفيذي المجلس إن

 مقتضيات على اسإتنادا−

الميثاق، ) من19) و(18( المادة.1
المالي، النظام ) من19( المادة.2
العام، للمؤتمر الداخلي النظام ) من14( المادة.3
ـادة.4 ـرة20( الـم ـــ)، ) فـق ـن (ه ـداخلي النظــام (و) ـم ـس اـل للمجـل

التنفيذي،
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
م1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

/ق.11/90: م.ت. الوثإيقة
2.2 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

للـمـدير الـمـالي : التقرـيـر11/90/2.2م.ت. الوثيـقـة على اطلعه وبعد−
،1990-1989 المالية للسنة القفال وحسابات العام

الموضوع، هذا حول العامة الدارة لتوضيحات اسإتماعه وبعد−

نقاش، من دار ما على وبناء−

* * * * *

المــؤتمر على رفعه العام المدير ويدعو المذكور التقرير على يوافق−
العام.

: العمال جدول  من2.3 البند بشأن قرار
مساهمات وضعية عن العام المدير تقرير

المنظمة ميزانية في العضاء الدول

: التنفيذي المجلس إن

المالي، النظام ) من6( المادة على اسإتنادا−

ن العـام المـدير : تقرير11/90/2.3م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد− ع
المنظمة، ميزانية في العضاء الدول مساهمات وضعية

الموضوع، حول العامة الدارة توضيحات إلى اسإتماعه وبعد−
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
م1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

/ق.11/90: م.ت. الوثإيقة
2.3 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

نقاش، من دار ما على وبناء−

* * * * *

11/90/2.3م.ت. الوثيقة في المضمن المذكور التقرير على يوافق.1
العام. المؤتمر إلى لرفعه العام المدير ويدعو

اـلـدول مـسـاهمات عليـهـا تـسـير اـلـتي اـلـوتيرة ـمـن قلـقـه ـعـن يـعـبر.2
المنظمة. برامج تنفيذ على السلبي وأثرها العضاء

وبانتـظـام كامـلـة مـسـاهماتها لدفع المبادرة إلى العضاء بالدول يهيب.3
ا التزاما لمي التضـامن بمتطلبـات منه برت الـذي السإ اه عنـه ع تج

ميثاقها. على توقيعها عند المنظمة
العضــاء الدول بحمل الكفيلة التدابير اتخاذ إلى العام المؤتمر يدعو.4

المنظمة. تجاه بالتزاماتها الوفاء على
الحكومـات أو الـدول ورؤسإـاء وأمـراء ملـوك إلـى نـداء توجيه يقرر.5

الـمـؤتمر لمنظـمـة المقـبـل الـسـادس القـمـة اجتـمـاع فـي السإـلمية
ـع يحـمـل أن عـلـى السـإـلمي، ورئاـيـس الـعـام الـمـؤتمر رئاـيـس توقـي

التنفيذي. المجلس
القـمـة ـقـادة أنـظـار على وعرضه النداء هذا برفع العام المدير يكلف.6

الـعـام المـيـن إلى رسإالة بتوجيه رئايسه السادسإة. ويكلف السإلمية
ـجـدول ضمن البند هذا إدراج على ليعمل السإلمي المؤتمر لمنظمة
الحمد جابر الشيخ السمو بصاحب والتصال السادسإة القمة أعمال
الخامـسـة السـإـلمية القـمـة رئاـيـس الكويت دولة أمير الصباح الجابر

ـة رئاـيـس السنغال جمهورية رئايس ضيوف عبده السيد وفخامة القـم
ـا القادـمـة السـإـلمية ـا لحاطتهـم المهـمـة وتـسـهيل بالموـضـوع علـم

للمنظمة. العام بالمدير المنوطة
كفيـلـة المجـلـس إـلـى مـحـددة مقترـحـات بتـقـديم الـعـام المدير يكلف.7

بعين أخذا ومردوديتها اليسيسكو بقاء يهدد الذي الراهن الوضع بإنهاء
فيـهـا بـمـا البـنـد ـهـذا مناقشة أثناء عنها المعبر الجديدة الفكار العتبار

ـمـن السـإـتفادة مع اليسيسكو تمويل وأسإس نظام في التفكير إعادة
ارب ات تج ة المنظم ة المماثل ي العامل ايا ف راع قض اري الص الحض

المعاصر.
التـصـالت وإـجـراء بـهـذا العضاء الدول إبلغا إلى العام المدير يدعو.8

الوضع. تصحيح أجل من اللزمة
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

القادم. العام المؤتمر أعمال جدول على البند هذا يدرج.9

 

 

: العمال جدول  من3.1 البند بشأن قرار
تسديد عدم أسإباب دراسإة بشأن التنفيذي المجلس لجنة تقرير

المنظمة ميزانية في لمساهماتها العضاء الدول بعض
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
م1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

/ق.11/90: م.ت. الوثإيقة
3.1 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

: التنفيذي المجلس إن

/ت.م،10/98م.ت. رقم بالتوصية يذكر إذ−

الـمـذكورة التوـصـية بـمـوجب المـشـكلة اللجنة تقرير على اطلعه وبعد−
دار، الذي النقاش العتبار بعين وأخذا )،11/90/3.1م.ت. (الوثيقة

ـهـذا ـفـي العاـمـة والدارة اللجـنـة رئاـيـس لتوـضـيحات اسـإـتماعه وبـعـد−
 الموضوع،

،2.3/م.ت.11/90م.ت. رقم القرار العتبار بعين وأخذا−

مناقشات، من دار ما العتبار بعين وأخذا−

* * * * *

ـمـؤتمر أعـمـال تـتـم أن إـلـى عملـهـا ويؤـجـل اللجنة بتقرير علما يأخذ.1
يتم. ما ضوء على عملها اللجنة اسإتئناف في للنظر السادس القمة

اـلـدول مخاطـبـة ـفـي الـعـام الـمـدير ـمـع التنـسـيق إـلـى اللجـنـة يدعو.2
اـلـوقت ـفـي التزاماتـهـا دـفـع ـعـن ـتـأخرت أو تخلـفـت اـلـتي العـضـاء
اـلـدول بـعـض تأدـيـة دون تحول التي السإباب تحديد بهدف المناسإب
الوضع. بتصحيح الكفيلة الجراءات ودراسإة لمساهماتها العضاء

عـشـرة الثانية الدورة على الشأن بهذا تقرير إلى اللجنة رئايس يدعو.3
للمجلس. القادمة

: العمال جدول  من3.2 البند بشأن قرار
المالية المراقبة لجنة تقرير
الحسابات تدقيق شركة وتقرير
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والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
م1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

/ق.11/90: م.ت. الوثإيقة
3.2 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

: التنفيذي المجلس إن

مقتضيات إلى اسإتنادا−

الميثاق، ) من19( المادة
للمجلس، الداخلي النظام (ب) من ) فقرة20( المادة
المالي، النظام ) من27( )،26( )،25( )،24( )،20( المواد

/خ.م.م،9/88م.ت. القرار العتبار بعين يأخذ وإذ−

المراقـبـة لجـنـة : تقرـيـر11/90/3.2م.ت. الوثيـقـة عـلـى اطلـعـه وبعد−
الحسابات، تدقيق شركة وتقرير المالية

الموضوع، هذا حول العامة الدارة لتوضيحات اسإتماعه وبعد−

البند هذا حول دار الذي النقاش العتبار بعين وأخذا−

* * * * *

الوـفـاء ـعـن العضاء الدول من كثير وتأخر تخلف إزاء قلقه عن يعبر.1
المناسإب. الوقت وفي كاملة بالتزاماتها

ـدعوه العام المدير ينتهجها التي والتقشف الترشيد بسياسإة يشيد.2 وـي
السياسإة. هذه تطبيق في السإتمرار إلى

مجـمـوع % ـمـن78 نـسـبة بتخـصـيص العاـمـة الدارة بسياسـإـة يـشـيد.3
للبرامج. النفقات

المـؤتمر إلى لرفعه العام المدير ويدعو المذكور التقرير على يوافق.4
العام.

: العمال جدول  من4.1 البند بشأن قرار
للمنظمة المدى متوسإطة الخطة

1991-2000

32

والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
م1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

/ق.11/90: م.ت. الوثإيقة
4.1 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس، الداخلي النظام ) من20( المادة (ح) من بالبند يذكر إذ−

خـطـة مـشـروع بـشـأن العاشرة دورته في المجلس قرار إلى واسإتنادا−
المدى، متوسإطة المنظمة عمل

متوسإطة الخطة : مشروع11/90/4.1م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
  موجز،2000-1991 المدى

ن دار ما على وبناءا− شـكلها الـتي اللجنـة بـه قـامت ومـا مناقشـات م
الخطة، مشروع لغناء تداولها التي المقترحات لصياغة المجلس

* * * * *

الوثيـقـة ـفـي وردت كما العريضة خطوطه في الخطة مشروع يعتمد.1
 معدلة.11/90/4.1م.ت.

إعدادها. في ومعاونيه للمنظمة العام المدير جهود على يثنى.2
إلى وتقديمه للخطة النهائاي المشروع إعداد العام المدير من يطلب.3

: يلي ما العتبار بعين أخذا للمجلس عشرة الثانية الدورة
التنفيذي المجلس أعضاء ملحظات.1
العضاء الدول آراء.2
الدولية المنظمات اسإتشارة.3
الـعـالم ـفـي الـبـارزة الفكرية الشخصيات بعض آراء.4

السإلمي.
الثانـيـة دورـتـه ـفـي المجـلـس أعمال جدول على الموضوع هذا يدرج.4

الرابعة. العادية دورته في العام للمؤتمر لرفعه تمهيدا عشرة

: العمال جدول  من4.2 البند بشأن قرار
للعوام الخطة مشروع

1991-1994
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

: التنفيذي المجلس إن

ذكر إذ− الفقرتين ي ن (ح)، ب ادة (ط) م ن20( الم ام ) م داخلي النظ ال
للمجلس،

الخطة  مصححة: مشروع11/90/4.2م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
،2002-1991 للعوام

الوثيقـة  فـي1994-1991 الخـطـة مشـروع أن العتبـار بعيـن وأـخـذا−
-1991 الـمـدى متوسـإـطة بالخـطـة مرتبط  مصححة11/90/4.2م.ت.

،11/90/4.1م.ت. الوثيقة  في2000

ـس أجراها التي والتعديلت دار الذي النقاش العتبار بعين وأخذا− المجـل
الغرض، لهذا المشكلة اللجنة قبل من

مناقشات، من دار ما على وبناء−

* * * * *

الوثيـقـة ـفـي وردت كما العريضة خطوطه في الخطة مشروع يعتمد.1
 مصححة.11/90/4.2م.ت.

والـعـاملين بحرارة ويهنئه المنجز العمل هذا على العام المدير يشكر.2
وجدواها. ووضوحها عمقها حيث من للوثيقة الجيدة للنوعية معه

 وتـقـديمه1994-1991 للخطة النهائاي المشروع إعداد إلى ويدعوه.3
ـدورة ـة لـل ـذا للمجـلـس عـشـرة الثانـي ـن أـخ ـار بعـي ـدول آراء العتـب اـل
السإلمية. العلمية والوسإاط التنفيذي والمجلس العضاء

المجـلـس ورئاـيـس للمنظـمـة الـعـام الـمـدير ـمـن مؤلـفـة بعـثـة يشكل.4
وممـثـل ماليزـيـا وممثل للمساهمات المجلس لجنة ورئايس التنفيذي

التبرـعـات لجـمـع السـإـلمية البلد لبـعـض بزـيـارات للقـيـام الـسـنغال
الراهنة حالتها من المنظمة لتخليص المساهمات عن خارجة كأموال

تـقـديم الزـيـارات ـهـدف يتـضـمن أن على برامجها تنفيذ من وتمكينها
ـن والخاصة الرسإمية التمويلية المؤسإسات إلى اليسيسكو برامج ـم
ـهـذا فـي والزـكـاة الوـقـف عـن المـسـؤولين ومخاطـبـة تمويلـهـا أجل

الشأن.
ـدا عـشـرة الثانـيـة دورته أعمال جدول على الموضوع هذا يدرج.5 تمهـي

العام. للمؤتمر الرابعة الدورة على لرفعه
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

: العمال جدول  من4.3 البند بشأن قرار
الخاص السإلمي البرنامج تطبيقات
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في للجميع السإاسإي وللتكوين المية لمحو
السإلمية والجماعات البلدان

: التنفيذي المجلس إن

يIIم.ع.س. رـقـم العام المؤتمر قرار إلى اسإتنادا− دورـتـه /ق.ب.إ. ف
الـخـامس ـفـي بتايلـنـدا تيـيـن ـجـوم في عقدت التي الثانية السإتثنائاية

م،1990 سإنة  مارس3 الموافق هـ1410 سإنة شعبان من

م.ت. رـقـم العاـشـرة دورـتـه في التنفيذي المجلس قرار إلى واسإتنادا−
/ب.إ.أ.ت.أ،10/89

فـي الـدولي المسـتوى علـى السإـلمي العمـل دـعـم في منه ورغبة−
للجميع، التعليم مبدأ وتطبيق المية مكافحة مجال

لمـحـو الـخـاص السـإـلمي للبرناـمـج تطبيـقـات وـجـود لضرورة ونظرا−
السإــلمية والجماعات البلدان في للجميع السإاسإي وللتكوين المية

التنفيذ، موضع لوضعها

أـجـل ـمـن اليسيـسـكو تـبـذلها التي المشكورة بالجهود علما يأخذ وإذ−
ـط ـرف تنمـي ـة الـح ـي لسإــتعمالها العربـي ـة ـف ـات كتاـب الشــعوب لـغ

السإلمية،

باـلـدعم السـإـلمية الهيـئـات ـمـن ـكـثير اـلـتزام العتـبـار بعين يأخذ وإذ−
الخاص، السإلمي للبرنامج العليا الهيئة وتشكيلها

مناقشات، من دار ما على وبناء−

عليها، المجلس أعضاء وملحظات العامة الدارة عرض ضوء وعلى−

* * * * *

إنجازه. تم الذي العمل على العام المدير يشكر.1
علـى السإـلمية التموـيـل ومؤسإـسـات الخيرـيـة المؤسإـسـات يـشـكر.2

إـلـى للبرناـمـج العلـيـا الهيـئـة ويدعو البرنامج لهذا توليها التي الهمية
ـاء ـام إعـط ـثر اهتـم ـة أـك ـن فعالـي ـل ـم ـق أـج ـداف تحقـي ـج أـه البرناـم

السإلمي.
المـسـتوى عـلـى المناسـإـبة الخـطـوات لتـخـاذ العـضـاء اـلـدول ـيـدعو.3

الخاص. السإلمي البرنامج لدعم الوطني
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

مؤتمر نتائاج متابعة في جهوده في السإتمرار إلى العام المدير يدعو.4
ـهـذا ـعـن المنبثـقـة المتابـعـة لجـنـة اجتماع في وللمشاركة تيين جوم

بجنيف. القادم مارس في سإتعقد التي المؤتمر
ـه في التنفيذي المجلس أعمال جدول على الموضوع هذا يدرج.5 دورـت

الرابعة. العادية دورته في العام المؤتمر على لعرضه تمهيدا القادمة
السـإـلمي البرناـمـج تطبيقات صياغة إعادة العامة الدارة من يطلب.6

بعـيـن الـخـذ  ـمـع11/90/4.3م.ت. الوثيـقـة ـفـي المـضـمنة الـخـاص
المجلــس إلى جديد من وتقديمه المجلس أعضاء ملحظات العتبار

ـفـي الـعـام الـمـؤتمر عـلـى لعرـضـه تمهـيـدا عـشـرة الثانـيـة دورته في
الرابعة. دورته

37

والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة

عشرة الحادية / الدورة التنفيذي المجلس
1410 الولى جمادى  من19-14 الرباط

هـ
م1991الول)  (كانون ديسمبر 3-8

/ق.11/90: م.ت. الوثإيقة
5.1 



ختامي /تقرير11/90م.ت.

: العمال جدول  من5.1 البند بشأن قرار
الخاصة التنفيذي المجلس لجنة تقرير
العامة للدارة التنظيمي الهيكل بدراسإة

: التنفيذي المجلس إن

ـذ إذ− ـن يأـخ ـار بعـي ـادة العتـب ـن21 الـم ـام  ـم ـداخلي النـظ للمجـلـس اـل
التنفيذي،

الصــادرين /هـ.أ.ع10/89م.ت. /هـ.أ.ع،9/88م.ت. بالقرارين يذكر وإذ−
المجلس، عن

الهيـكـل لدراسـإـة ـشـكلها اـلـتي اللجـنـة رئاـيـس لتقرـيـر اسـإـتماعه وبـعـد−
)،11/90/5.1م.ت. (الوثيقة للمنظمة العامة للدارة التنظيمي

الموضوع، حول العامة الدارة لتوضيحات اسإتماعه وبعد−

مناقشات، من دار  لما اسإتماعه وبعد−

* * * * *

للتقرير. العامة التوجهات مبدئايا يقرر.1
العضاء الدول إلى المجلس أعضاء بآراء مشفوعا التقرير هذا يحيل.2

الميـثـاق لمراجـعـة الـثـالث الـعـام الـمـؤتمر ـشـكلها اـلـتي اللجنة وإلى
للطلع. للمنظمة الداخلية واللوائاح
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

: العمال جدول  من6 البند بشأن قرار
الكويت دولة في والثقافية والعلمية التربوية المؤسإسات وضع

الحفاظ في المنظمة ودور لها العراقي للغزو نتيجة
والتغيير التشويه من وحمايتها اسإتمرارها على

غينـيـا، غامبـيـا، الـسـنغال، الـسـعودية، العربـيـة المملـكـة : الباكستان، من مقدم
ماليزيا مالي، المغرب، مصر الكويت، القمر، جزر قطر،

: التنفيذي المجلس إن

عـلـى العـمـل ـمـن ميثاقـهـا ـفـي الواردة المنظمة أهداف على يؤكد إذ−
الـشـعوب بـيـن التـفـاهم وـتـدعيم ووـحـدتها، السـإـلمية الـمـة تـضـامن

ي والمساهمة ن السـلم إقـرار ف الوسإـائال بشـتى العـالم فـي والم
والثقافة، والعلوم التربية طريق عن ولسإيما

اـلـدول وجامـعـة السـإـلمي الـمـؤتمر منظـمـة ـقـرارات عـلـى يؤكد وإذ−
ودـعـت للـكـويت العراـقـي الـغـزو أداـنـت اـلـتي المن ومجلس العربية

الشرعية. الحكومة وعودة الكامل النسحاب وجوب على

ـى وإذ− ـج يتبـن ـوار نـه ـتزام الـخـوي الـح ـدوان برـفـض والـل ـزو الـع والـغ
شــعوب بين القرارات وفرض الخلفات لحل وسإيلة القوة واسإتخدام

السإلمية.  المة

* * * * *

اـلـتي الجـسـيمة والخـسـائار المأسـإـاوي الوـضـع إزاء ألـمـه ـعـن يعرب.1
التعليمـيـة للمـسـيرة تعطـيـل ـمـن المـسـالم الكويتي بالشعب لحقت

ـاك ـوق وانتـه ـاق النـسـان لحـق ـد الـضـرر وإلـح بالمؤسإـسـات المتعـم
والثقافية. والعلمية التربوية

للـشـعب الثقافـيـة الهوية لطمس تتخذ إجراءات لي رفضه عن يعلن.2
والثقافيـة التربوـيـة مؤسإسـاته وتـوجيه إدارة مـن وحرمـانه الكويتي

والعلمية.
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

التعلـيـم نـظـام تغيـيـر ـشـأنه ـمـن عـمـل أو انتـهـاك أي مـنـع إـلـى يدعو.3
ـوطني ـي اـل ـويت ـف ـل الـك ـة المؤسإســات وتعطـي ـة التربوـي والعلمـي
والثقافية.

ى خـاص منـدوب إلى: إرسإـال العام المدير يدعو.4 رفيـع مسـتوى عل
والعلمـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات أوـضـاع لتفـقـد الـعـام الـمـدير يمـثـل

العراقي، للغزو نتيجة أضرار من بها لحق ولما الكويت في والثقافية
الثانـيـة دورـتـه ـفـي التنفـيـذي المجلس على ذلك حول تقرير وتقديم
عشرة.
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ختامي /تقرير11/90م.ت.

: العمال جدول  من5.2 البند بشأن قرار
عشرة الثانية الدورة انعقاد وزمان مكان

التنفيذي للمجلس

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس، الداخلي النظام من التاسإعة بالمادة يذكر إذ−

اـلـدورة انعـقـاد بخصوص العام للمؤتمر الثالثة الدورة بقرار يذكر وإذ−
م،1991 نوفمبر شهر من الول السإبوع في الرابعة

أخرى. دولية اجتماعات مع تتزامن المتوافقة الفترة أن وبما−

للمجـلـس القادـمـة عـشـرة الثانـيـة اـلـدورة أن العتـبـار بعين يأخذ وإذ−
العام، للمؤتمر القادمة الرابعة الدورة لشغال سإتهيئ

* * * * *

عاصـمة الربـاط فـي للمجلـس عشـرة الثانـيـة اـلـدورة تنعقـد أن يقرر 
تنعقد م. وأن1991  نوفمبر12/18 بين ما الفترة في المغربية المملكة
م.1991  نوفمبر22-20 من الرباط في العام للمؤتمر الرابعة الدورة
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