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التنفيذي المجلس اجتماعات محضر
الرابعة الدورة

م)1984  شتنبر20-18( هـ1404 الحجة  ذو24-22 الرباط

للتربيععة السإعلمية للمنظمععة التنفيععذي للمجلععس الرابعععة الدورة انعقدت
الحجععة  ذو24-22 بيععن الممتععدة الفععترة فععي الربععاط بمدينة والثقافة والعلوم
: السادة من كل م) بعضوية1984  شتنبر20-18(  هع1404

عودية) العربيعة (المملكعة المبعارك العزيز عبد راشد الدكتور− الس
رئيسا

للرئيس (الباكستان) نائيا قريشي أحمد سإعيد السإتاذ−

للرئيس (ماليزيا) نائبا مالك عثمان سإري تان السيد−
للتاريععخ البحععاث (مركععز أوغلععي إحسععان الععدين أكمععل الععدكتور−

السإلمية) مقررا والثقافة والفنون
(السينغال) اوري الكابا أبو السإتاذ−
يوسإععف سإععليمان الععدكتور عن (العراق) نيابة حسن طارق السيد−

المزبان
(غينيا) بيريتي ناموري الحاج−

(فلسطين) موعد محمود الدكتور−
(مالي) توري سإعد عمر السإتاذ−

(المغرب) البشير بن محمد السإتاذ−
والتكنولوجيععا للعلععوم السإععلمية (المؤسإسة الكتاني علي الدكتور−

والتنمية)
ععع السإلمية العربية العلوم تاريخ معهد (مدير سإيزكين فؤاد الدكتور−

ألمانيا) فرانكفورت

: السادة الحضور من يتمكن ولم

العربيععة للمععدارس العععالمي (التحععاد الشععاوي محمععود الععدكتور−
السعودية ع الدولية) جدة السإلمية

العربية) المارات دولة (جامعة إبراهيم الدين عز الدكتور−



المتحدة) (الوليات محمد الدين وارث السإتاذ−

الهععادي عبععد السإععتاذ للمنظمة العام المدير معالي الجتماع في شارك كما
ومساعدوه. بوطالب

: يتضمن العمال جدول وكان

:  الفتتاح.1

التنفيذي المجلس رئيس خطاب.1
لليسيسكو العام المدير تقرير.2

العمال جدول مشروع على الموافقة.2

للعلوم مساعد عام مدير تعيين.3

: العريضة خطوطها في للمنظمة المقبلة الخطة.4

المستمرة البرامج.1
الجديدة المشاريع.2
المنظمة مقر بناء.3

: وقانونية ومالية إدارية قضايا.5

والتنظيمية الدارية النصوص بعض مراجعة.1
أجهععزة (الملحععظ) فععي المراقععب وضعععية نظععام مشععروع.2

المنظمة
الموازية المنظمات مع التعاون اتفاقيات.3
المراقبععة لجنععة تقريععر ودراسإععة القفععال حسععابات اختتععام.4

المالية

: مختلفة قضايا.6

للمنظمة المالي الوضع خطورة.1
المقبل العام المؤتمر اجتماع موعد.2
المقبل التنفيذي المجلس اجتماع موعد.3
أعمال من يستجد ما.4

الععدول مععن المقدمععة الترشععيحات علععى بععالطلع أشععغاله المجلس ابتدأ
للمنظمععة السإاسإععي النظععام  مععن12 المععادة لحكععام طبقععا المعنيععة العضععاء
فععي عضععويتهم عععن تخلععوا الذين العضاء لتعويض أ). وذلك  النقطة3 (الفقرة

المجلس.
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: التالية الدول من بأعضاء المر ويتعلق

عبعد راشععد العدكتور رشعحت : وقعد السععودية العربيععة المملكععة−
السلم. عبد بن ابراهيم بن محمد للسيد خلفا المبارك العزيز

زيععن للسععيد خلفعا عثمععان سإععري تععان السإتاذ رشحت : وقد ماليزيا−
العابدين زين الزمان

للسععيد خلفععا بيريععتي ناموري السيد رشحت : وقد غينيا جمهورية−
كيتا. مامادي

العربيععة المملكععة منععدوب رئاسإة وأكد الترشيحات هذه المجلس أقر وقد
المبارك. العزيز عبد راشد الدكتور للمجلس السعودية

التنفيععذي المجلس أهمية فيها أكد الفتتاح، كلمة المجلس رئيس ألقى ثم
تنفيععذ فععي العامععة الدارة ومسععاعدة المنظمة أعمال تخطيط في فاعلة كهيأة

وضععرورة المنظمععة تواجه التي التحديات على مشيرا العام، المؤتمر مقررات
دراسإععة ضععرورة إلععى النتبععاه اسإععترعى عليها. كما التغلب قصد الجهود تكاثف
تناسإععقها عععدم أسإععباب عن والبحث السإلمي العالم في العلمي البحث أوضاع

العضععاء الععدول بععه تزخععر ما رغم والجتماعي والقتصادي التعليمي الواقع مع
إمكانيات.  من

تقريععر بوطععالب الهادي عبد السإتاذ للمنظمة العام المدير معالي ألقى ثم
العتي بالسياسإعة معذكرا الجعدد، العضعاء بالسعادة بعدايته فعي فرحب المنظمة
المشععاريع تنفيععذ بأعبععاء النهععوض تسععتطيع حععتى لنفسها العامة الدارة رسإمتها

في ومذكرا الثنائية، العمل خطة ضمن للمنظمة العام المؤتمر إليها أوكلها التي
مععن عنهععا ترتععب ومععا المنظمععة واجهتهععا الععتي المالية بالصعوبات الوقت نفس
نتائج.

الخطععة ضععمن مشععاريع من العامة الدارة أنجزته ما لسإتعراض انتقل ثم
العمععال هععذه حععددت الععتي والرؤيععة البرامععج خعارج نشععاطات ومن المذكورة

والبعيدة. القريبة المنظمة أهداف مع وثيق مباشر بارتباط

فععي البيضععاء بالععدار المنعقععد الول العععام المععؤتمر قععرارات تنفيذ وبصدد
المنظمععات مععع التعععاون باتفاقيععات الخاصععة ،1983 /يععونيه1403 شعععبان

قعامت الععتي التصععالت العععام المدير معالي اسإتعرض الموازية، والمؤسإسات
إليها. توصلت التي والنتائج المنظمات هذه مع العامة الدارة بها

المععدير معالي  أوضح1408-1405 للمنظمة الثلثية بالخطة يتعلق فيما أما
أوليععة لتصععورات "كمشععروع للمنظمة العامة الدارة أعدتها التي الورقة أن العام
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أن الممكععن من التي المحاور عرض ورائها من الثلثية" توخت العمل خطة حول
ة برامج مشاريع حولها تدور ة الخط م المقبل رض ول ذه تتع ج له يل البرام بتفص
إعداد في التنفيذي المجلس أعضاء السادة وآراء بتوجيهات السإتعانة قصد وذلك

فععي التنفيععذي المجلععس إشراك هو الختيار هذا إلى والدافع البرامج هذه واختيار
دها للمنظمة العامة السياسإة توجيه س وتحدي ط ولي راف فق ى الش ال عل أعم

والمقررات. البرامج تنفيذ ومراقبة المنظمة

والداريععة الماليععة الوضاع عن بالحديث تقريره العام المدير معالي وختم
ذاتععه، المنظمععة وجععود تهععدد أصععبحت خطيععرة حالة من إليه آلت وما للمنظمة

مجمععوع % معن9,50  غيععر84-83 سإععنة ععن المنظمععة معداخيل تبلغ لم حيث
ي المرصعودة، الميزانية نقطعة فعي  لزالعت85-84 سإعنة معداخيل أن حيعن ف

هععذه انعكاسإععات أبععرز الماليععة. كمععا السععنة مععن أشععهر ثلثععة مرور بعد الصفر
تقليععص علععى العامععة الدارة واضطرار مقررة، برامج عدة تنفيذ على الوضعية

حععتى المسععتويات جميععع علععى للتقشععف سإياسإععة واعتمععاد بها، التوظيف حجم
التنفيععذي المجلععس العععام المععدير معععالي ناشععد الخير وفي البقاء، من تتمكن

الععدول لععدى بالتععدخل الشائكة الوضعية هذه تجاوز في العامة الدارة مساعدة
الوضع. بخطورة وإشعارها العضاء

بذلتها التي للجهود بتقديرهم التقرير هذا على المجلس أعضاء عقب وقد
العام. المدير معالي رأسإهم وعلى بها العاملين وكافة للمنظمة العامة الدارة

العععام المععدير معععالي ترشيح درس العمال، جدول المجلس أقر أن وبعد
للعلععوم مسععاعد عععام كمععدير رضععا بععن محمععد خيععرات للععدكتور للمنظمععة

إلععى الشععارة تضمن عرضا للمنظمة العام المدير السيد قدم باليسيسكو. وقد
العلميععة والمععؤهلت محمععد خيععرات الععدكتور ترشيح في رعاها التي العتبارات
باكسععتان دولععة رئيععس فخامععة أن وأوضععح بهععا، يتمتععع الععتي الكععبيرة والتجربععة
لهععذا وترشععيحه محمععد خيععرات الععدكتور اختيار على شخصيا سإهر قد السإلمية

عععام مععديرا رضععا بععن محمععد خيععرات الععدكتور تعييععن المجلععس المنصب. قععرر
والثقافة. والعلوم للتربية السإلمية بالمنظمة العلوم في مساعدا

الوليععة بالتصععورات المتعلقععة الولععى النقطععة لدراسإععة المجلععس انتقل ثم
.1988-1408/85-1405 للسععنوات للمنظمععة الثلثيععة العمععل خطععة لمشروع
ا التي المالية الظروف أن العام المدير معالي فأوضح ة تجتازه ت المنظم فرض

الرابعة الدورة انعقاد حدود على أنه الخطة. ذلك هذه بصدد عدة تساؤلت طرح
العمععل خطععة برامععج % مععن40 نسععبة العامة الدارة أنجزت التنفيذي للمجلس

تععم ) وقععد1983 البيضاء (الدار للمنظمة الول العام المؤتمر أقرها التي الثنائية
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الي الوضعع مؤشعرات كعبيرة. وأن ماليعة صععوبات مواجهعة معع النجاز هذا الم
: بينها من التساؤلت من جملة وضع عنه يترتب مما التفاؤل إلى تدعو ل الحالي

بتمويلهععا العضععاء الععدول سإتقوم هل ل؟ا أم طموحة المقبلة الخطة سإتكون هل
اني الععام المؤتمر في تقرها أن بعد ل ل؟ا أم الث ى وه ة تعط تكمال الولوي لسإ

ج تنفيذ ة برام ل خط ة العم ة، الثنائي تي الحالي الت ال روف ح ة الظ دون المالي
ي تلكم جديدة؟ا مشاريع على التركيز سإيتم أم تنفيذها، م ه اؤلت أه تي التس ال

التنفيذي. المجلس داخل اتفاق بصددها يحصل أن يجب

الدارة حععاولت فقععد أخععرى، برامج على برامج تقديم مقاييس مسألة أما
ضوء على المقاييس هذه أسإس توضح أن أعدتها التي الوثيقة خلل من العامة

: باليسيسكو المتعلقة المقررات

ة− اطات متابع ات نش ة المنظم رى الموازي د الخ ب قص رار تجن التك
العمل. في والزدواجية

السإاسإععي النظععام أي لليسيسععكو، الرسإععمية الوثععائق علعى السإتناد−
العام والمؤتمر الخارجية ووزراء السإلمية القمة مؤتمرات وقرارات
فععي المنظمععة اعتمععدتها التي التنفيذي، المجلس ومداولت لمنظمة

المقبلة. الثلثية العمل خطة ملمح وبلورة الثنائية العمل خطة تحديد

الداري الجهععاز فععي تضععخم دون تنفيذها يمكن التي المشاريع اختيار−
الجودة. مراعاة مع التنفيذ في باهضة نفقات أو

تسعتلزم طبيعتهعا ولكعن تنفيعذها بعدأ التي البرامج العتبار بعين الخذ−
تععأليف بتشععجيع المععر ويتعلععق تقصععر وقد تطول قد لفترة السإتمرار

داخعل التعليعم مناهعج توحيعد علعى أمكن ما والحرص والنشر، الكتب
ة اللغة ونشر العضاء، الدول ا النعاطقين لغيعر العربي ع بتنسعيق به م

العتنعععاء وكعععذلك والعلعععوم، والثقافعععة للتربيعععة العربيعععة المنظمعععة
السإلمي. العالم خارج السإلمية بالمجموعات

متميعزا محععورا باعتبععاره المية محو مجال على العام المدير معالي وركز
أن يمكععن الععتي الرؤيععا هععذه تشععكل الععتي السإععس فأوضح المنظمة، رؤية في

ثلثة: المية) وهي محاربة في اليسيسكو (منهجية عليها يطلق

بعععض تعليععم علععى المععر يقتصععر ل بحيععث القرآن، بلغة المية رفع.1
لفهععم مععدخل لكونهععا اعتبععارا العربية باللغة ذلك يتم وإنما الحروف

الععدول من كثيرا أن العام المدير معالي أخبر السإلمي. وقد الدين
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رفععع علععى وافقععت قععد مسععلمين، سإععكانها أغلبيععة ليسععت العضاء
الكريم. القرآن بلغة المية

تكععوين فععي اليسيسععكو مععن مساهمة وظيفيا المية رفع يكون أن.2
مهنيععة تععداريب بإضععافة مجتمعععه. وذلععك داخععل فاعععل مسلم جيل

والكتابة. القراءة تعليم إلى بالضافة عملية مهارات وتكوين

المععواطنين بيععن السإععلمية التربيععة طريق عن المية رفع يكون أن.3
المسلمين.

سإععتولي العامععة الدارة أن إلععى النهايععة فععي العععام المععدير معععالي وأشععار
العمععل ويععدعم ويوحععدهم المسععلمين يجمععع أن شععأنه مععن مععا لكععل الهتمععام

العمععال تلفععي علععى جاهععدة سإععتعمل كمععا المشععترك السإععلمي الجمععاعي
تعمععل الععتي تلععك سإععواء الموازية الخرى المنظمات بها تقوم التي والنشاطات

أو تكععرار الجهععود تلععك تكون ل حتى خارجه، أو السإلمي المؤتمر منظمة داخل
العمل. في ازدواجية

الععتي الوثيقععة مناقشععة علععى المجلس أعضاء السادة تدخلت انكبت وقد
ومععدلين العععام المععدير معععالي مستوضععحين بنععدا، بنععدا العامععة الدارة أعععدتها

: أهمها بملحظات

السإععلمية الثقافععة بمجععالت المنظمععة اهتمامععات بيععن التوازن عدم−
المجععال هععذا أن لععوحظ العلععوم. حيععث ومجععال التربويععة، والقضععايا

المنظمة. اهتمامات داخل عناية من يستحقه ما ينل لم لزال الخير،

مفصععل تقييم من خالية جاءت العامة الدارة قدمتها التي الوثيقة إن−
تهتعم أن أقعترح ولعذلك الثنائيعة، العلم خطة برامج من إنجازه تم لما

المجلععس يكععون حتى التقييم هذا مثل بتقديم مستقبل العامة الدارة
مععن تحقيقه اسإتطاعت وما العامة، الدارة به تقوم بما تام علم على

برامج.

تمكععن ل بها قدمت التي وبالخلفية أهميتها رغم الولية التصورات إن−
تقععديم لعععدم نظععرا الفعليععة، المساهمة من المجلس أعضاء السادة

الضععرورية التكععاليف تقععدير علععى تشععتمل مفصععلة برامععج مشععاريع
حدة. وقععد على مشروع لكل بالنسبة التنفيذ خطوات وتحدد للنجاز،

المقدمععة الورقععة أن موضععحا السإععئلة هععذه علععى العععام المععدير رد
عليععه سإععتكون لمععا الملمععح بعض لعطاء إل تهدف تكن لم للمجلس
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سإيعرض للكلمة الكامل بالمعنى الخطة مشروع الثلثية. وأن الخطة
اللحقة. دورته في المجلس على

خطععة مشععروع العامععة الدارة تعععد أن علععى المجلععس أعضععاء اتفعق وقد
هععذا ضععمن وارد هععو كمععا المجلس سإيحددها التي الولويات إلى اسإتنادا مقبلة

أعضععاء السععادة إلععى المشععروع بهععذا العامععة الدارة ترسإععل أن علععى المحضر
فععي المجلععس اجتمععاع قبععل بالقتراحععات وإغنععائه لتدارسإععه التنفيذي المجلس

القادمة. دورته

العمععل خطععة فععي المدرجععة المشععاريع بعععض أن علععى الشارة تمت كما
ضعمن تعدرج أن يمكععن ماليعة لسإعباب تنفيذها في العامة الدارة تبدأ لم والتي
الولويات. سإلم في ترتيبها وفق المقبلة العمل خطة

الدارة بهععا تقععدمت الععتي الورقععة نقععط لمختلف مستفيضة مناقشة وبعد
علعى المقبلععة الثلثيععة الخطعة مشععروع إعععداد أوليععات أقرت للمنظمة، العامة

: التالي الشكل

المصععادر خزانععة وهععي للمنظمععة، السإاسإععية التجهيععزات : تقويععة أول
الطبععاعي التصععوير ووحدة السإلمية المعطيات وبنك والمراجع

الصععوتية الشععرطة خزانععة مععن لهععا المكملة التجهيزات وإضافة
والمرئية.

نطععاق علععى وذلععك بها الناطقة غير البلد في العربية اللغة : نشر ثانيا
التقنيععات حيععث من النشاط هذا وسإائل ودراسإة ومستمر واسإع

الحععرف اسإععتعمال الخصععوص وعلى الحديثة التواصل وأسإاليب
غيععر السإععلمية بالدول المحلية للغات وطباعة كتابة في العربي
بالعربية. الناطقة

السإععلمية وغيععر السإععلمية البلد فععي السإععلمية الثقافععة : نشععر ثالثا
القععرار وأصععحاب : الشععباب التاليععة السععكان فئععات لدى خاصة

أجعععل معععن وذلعععك العلم وأصعععحاب والقتصعععادي السياسإعععي
مععدها علععى والعمععل وإغنائهععا السإععلمية الهوية على المحافظة

والمعاصرة. الصالة بين المطلوب بالتوازن

وهععي السإععلمي، العععالم فععي للنظععر الملفتععة الظاهرة : دراسإة رابعا
مععا يقل ل وأبحاث وعلماء جامعات من فيه ما بين التناسإق عدم
مععا مععع السإععلمي العععالم فععي اللف مععن مئععات عن منها ينشر
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لمعرفععة وتقنععي وصععناعي علمععي تقععدم مععن تحققععه أن ينتظععر
له. الحلول لقتراح تمهيدا ذلك وراء الحقيقية السإباب

والفكار والتزوير التحريف ضد والمسلمين السإلم عن : الدفاع خامسا
ة المسبقة ك المدسإوسإ الطرق وذل ة ب ج العلمي ة والمناه الفعال

هععذا فععي المنظمععة العصععر. وسإتسععتعين هععذا فععي المسععتعملة
وغير الحكومية والجمعيات بالمؤسإسات ذلك أمكن كلما النشاط

أو السإععلمية البلد فععي سإععواء الهداف، نفس لها التي الحكومية
السإلمية. غير

العضععاء الععدول خععارج السإععلمية بالمجموعععات : العتنععاء سادـسـا
التربويععة الوسإععائل بمختلععف السإلمي تكوينها في والمساهمة

فععي أصععلية المجموعععات هذه أكانت سإواء وإعلمية والتثقيفية
الهععدف هععذا لتحقيععق المنظمععة وتقوم حديثا، مهاجرة أم بلدها

المتنوعة. والتداريب والمحاضرات الدراسإية المنح بتخصيص

المنظمة. أغراض يخدم فيما وتوسإيعه : النشر سابعا

الثقافيععة والعلميععة التربويععة المؤسإسععات بيععن التعععاون : تقويععة ثامنا
بيععن السإععلمي والثقععافي والعلمي التربوي التبادل منها بوسإائل

معا. ونوعيته كميته على والتركيز وتقويته العضاء الدول

ـعا العععالم لوضععاع والحصععائية الوصععفية الدراسإععات : تعميععق تاـس
المنظمععة نشععاط قطاعععات جميععع فععي وتوسإععيعها السإععلمي
الععدول لععدن من واسإع نطاق على واسإتغللها بنتائجها والتعريف
العضاء.

باتفاقيععات المتعلقععة النقطععة المجلععس درس الثععاني اليععوم بدايععة وفععي
المنعقد الول العام المؤتمر أقر أن سإبق التي الموازية المنظمات مع التعاون
وهععي معهععا التعععاون م. مبععدأ1983  هععع/يععونيه1403 شعععبان البيضععاء، بالععدار

الخليج. لدول العربي التربية مكتب اللكسو، اليونسكو،

المؤتمر قرار نفذت العامة الدارة أن للمنظمة العام المدير السيد وأخبر
توصععلت وأنهععا الثلث، المنظمععات هععذه مع الضرورية التصالت وأجرت العام
وهععي العععام مععديرها طععرف مععن موقعععة اليونسععكو مععع التعععاون اتفاقيععة إلععى

قبععل النهععائي نصععها على للطلع لليسيسكو التنفيذي المجلس على معروضة
وفععوض عليهععا المجلععس فوافععق لليسيسععكو العععام المععدير طرف من توقيعها
تتضمن مذكرة تعد أن اليسيسكو إدارة من وطلب عليها بالتوقيع العام المدير

7



السإععلمية القضععايا تجععاه اليسيسععكو تراعيها أن يجب التي الهامة الملحظات
اليونسكو. فيها تخوض التي

لليسيسععكو العامععة الدارة أعععدتها الععتي بالورقععة علما المجلس أخذ وقد
ععع ملح (مشععارك المصععطلحات المناقشععة تناولت وقد المراقب، وضعية حول

المنظمععة أجهععزة مختلععف فععي الصععناف هععذه حضععور مراقععب) ودرجععات
بمنظمععة العضععاء غيععر للدول سإواء الصفة هذه إعطاء ومقاييس واجتماعاتها،

المنظمععات أو السإععلمية، القليععة أو الكثرية ذات الدول أو السإلمي، المؤتمر
السإععلمية للجماعات والعلمية المهنية الجمعيات أو الموازية، القليمية الدولية

علقععة لهععا الععتي الحكومية الغير الدولية المنظمات أو العضاء، الدول غير في
المنظمععة بععه تتمتع الذي المتميز الوضع إبراز تم اليسيسكو. كما باختصاصات

اعتبععارا الخععرى الموازيععة المنظمععات بين من والثقافة والعلوم للتربية العربية
اليسيسكو في عاملون أعضاء كلهم اللكسو في العضاء العربية الدول لكون

لبنان. عدا ما

للمنظمععة العععام المععدير اقععتراح علععى المجلععس وافق المناقشة هذه بعد
فععي المشععابهة الوضعععيات العتبععار فععي أخععذا وأشععمل أوسإععع دراسإععة بإعععداد

بهععا الخاصععة السإلمية المنظمة طبيعة مراعاة مع الموازية الدولية المنظمات
التنفيععذي المجلععس إغنععاء إلععى الدراسإععة هععذه العامععة الدارة ترسإععل أن علععى

القادم. اجتماعه قبل القل على شهرين

بالشعععهادات الععععتراف حعععول السإعععلمية المعاهعععدة مشعععروع وبصعععدد
أوصى السإلمية، الدول في العالي التعليم مستوى على والدرجات والكفاءات
مععن لجنععة إلععى المشععروع إحالععة علععى العامععة الدارة تعمععل بععأن المجلععس

الععتي السإلمية البلد من يختارون الجامعات شهادات معادلة في المتخصصين
المشععروع عرض قبل بصددها الرأي وإبداء لدراسإتها عريقة جامعية خبرة فيها
القادم. العام المؤتمر على

للمنظمععة الماليععة المراقبععة لجنععة تقريععر علععى المجلععس اطلععع أن وبعععد
قععدمها التي لليضاحات واسإتمع ،84 و83 و82 سإنتي عن القفال وحسابات

وكععذلك المععذكورتين، السنتين عن القفال حسابات أقر للمنظمة العام المدير
PRICE شععركة اختيععار علععى المجلععس وافععق المالية. كمععا المراقبة لجنة تقرير

WATERHOUSEالمنظمة. حسابات بمراقبة للقيام الحسابات في  الخبيرة

بمشاريع العامة الدارة أعدتها التي الوثيقة دراسإة إلى المجلس انتقل ثم
الموظفين. نظام مواد بعض تعديل
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إلععى والسإععتماع تعععديلها، المقععترح المععواد لمختلععف وافيععة مناقشععة وبعععد
وفق التعديلت هذه المجلس أقر للمنظمة العامة الدارة قدمتها التي اليضاحات

المحضر. بهذا المرفقة الوثيقة في وارد هو ما

ن تبقى ما لدراسإة المجلس انتقل ثم ي العمعال جعدول نقعط م بنعاء وه
اجتمععاع وموعععد القععادم، العععام المععؤتمر اجتمععاع وموعععد اليسيسععكو، مقععر

المالية للظروف نظرا أنه الرئيس السيد أوضح البداية التنفيذي. في المجلس
مقععر بنععاء مسععألة في النظر يؤجل أن يستحسن المنظمة بها تمر التي الصعبة

لحق. موعد إلى المنظمة

العععام المععدير معععالي أوضععح العععام للمععؤتمر القععادم الجتمععاع وبصععدد
المععؤتمر لسإتضععافة كريمععة دعوة فوجهت تفضلت باكستان دولة أن للمنظمة

العععام المععؤتمر يعقععد أن تتمنى العامة الدارة لليسيسكو. وكانت الثاني العام
لمععدة للمنظمة العام المدير انتداب فترة لنتهاء  اعتبارا1985 مايو شهر خلل
3  إلععى1 مععن المؤتمر يعقد أن في رغبت الباكستان دولة أن إل سإنوات، ثلث

المؤتمر. أعمال بتسهيل تتعلق  لعتبارات1985 أكتوبر

العععام المععدير معععالي أوضععح القادم التنفيذي المجلس اجتماع وبخصوص
إلععى والبرنامج الميزانية مشروع بتقديم تلزمه القانونية النصوص أن للمنظمة

العام. المؤتمر انعقاد قبل شهرين القل على العضاء الدول

الميزانيععة مشروع على التنفيذي المجلس يطلع أن يجب أخرى جهة ومن
المجلععس اجتمععاع لعقععد فالععدعوة العضاء. لذلك للدول تقديمه قبل والبرنامج
ضرورية. أصبحت العام المؤتمر انعقاد قبل التنفيذي

خلل المنظمععة مقععر ببلد يجتمععع أن المجلععس قععرر المععر تععدارس وبعععد
.1985 مايو شهر من الول السإبوع

 ذو24 الخميععس يععوم صععباح الختامية جلسته التنفيذي المجلس عقد وقد
لعمععاله، النهععائي التقريععر علععى صادق حيث ،1984  شتنبر1404/20 الحجة
: التالية التوصيات وأصدر

بمدينععة الرابعععة دورتععه فععي المجتمععع لليسيسععكو التنفيععذي المجلس إن
،1984  شتنبر20-18 الحجة  ذي24-22 بتاريخ الرباط

العامععة الدارة بععذلتها الععتي المشكورة المجهودات على اطلعه بعد.1
الععتي الماليععة الصعوبات وعلى الحالية، العمل خطة برامج تنفيذ في

تسععديد عععن العضععاء الدول من كثير تخلف بسبب المنظمة تعيشها
بعععدم العامععة     الدارة يوصععي المنظمععة، ميزانيععة فععي مسععاهماتها
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بعععد غل تنفيععذها فععي بعععد تشععرع لم التي البرامج تنفيذ في الشروع
للتنفيذ. الضرورية المالية العتمادات توفر من التأكد

خطععة برامج من بإنجازه العامة الدارة قامت ما على اطلع أن وبعد.2
الدارة يوصععي ماليععة، اعتمععادات مععن اسإععتنفذته وما الحالية، العمل
تنفيععذ ععن مفصعلة تقعارير اجتماعاته خلل في إليه تقدم بأن العامة
الععتي الماليععة المبععالغ وكععذلك للتنفيذ، تقويمها تتضمن الخطة برامج
التنفيذ. هذا تطلبها

حععول للمنظمة العامة الدارة أعدتها التي الوثيقة على اطلعه وبعد.3
والمجععالت المقبلة المنظمة عمل لخطة الولية التصورات مشروع

بثقافععة الهتمعام فعي تفكر بأن العامة الدارة يوصي سإتغطيها، التي
وتنميععة القادمععة، عملهععا خطععط فععي إسإععلمية تربيععة وتربيته الطفل

السإلمية. الجماعات داخل في والمعلومات المعارف

العام المدير معالي يبذلها التي الجبارة المجهودات على اطلعه بعد.4
كمنظمععة باليسيسععكو النهععوض أدل مععن مساعديه وكافة للمنظمة
ن التي الهداف وتحقيق إسإلمية ا م معن كعثير وسإعط أنشعئت أجله

الصعوبات.

الحاليععة، الخطععة برامععج معن إنجععازه العامععة الدارة اسإععتطاعت بما يشيد
أعمالها. ممارسإة أثناء واجهتها التي للصعاب بتخطيها وينوه

على العضاء السادة المجلس رئيس السيد شكر الجلسة هذه ختام وفي
نععوه كمععا المجلععس دورة إنجععاح فععي بهععا سإاهموا التي العالية السإلمية الروح

رأسإععهم وعلععى للمنظمععة العامععة الدارة فععي المسععؤولون يبذلها التي بالجهود
بوطالب.   الهادي عبد السإتاذ العام المدير معالي

يحظععى الععتي بالثقععة اعتزازه على للمنظمة العام المدير أشار جهته ومن
تلقععاه الذي التشجيع بأن وذكر العضاء، الدول قبل من مساعديه وكافة هو بها

الدارة يسععاعد الثقععة من ورصيدا سإندا يشكل المجلس قبل من العامة الدارة
المصاعب. تجاوز على العامة

أن أبدا يقبلوا لن وقادته السإلمي العالم أن إلى أخرى جهة من أشار كما
ملععوك مععن قادتها واقتناع برغبة تأسإست وقد منسية منظمة اليسيسكو تكون

العامععة الدارة وأن السإععلمية، الععدول وزراء مساندة تتلقى فتئت وما ورؤسإاء
تواجهها. التي الصعوبات رغم هذا التفاؤل منطق وفق سإائرة وسإتبقى متفائلة
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فععأعلن غينيععا جمهوريععة ممثععل بيريععتي نععاموري السإتاذ الكلمة تناول وقد
الله بحول سإتصل المنظمة ميزانية في غينيا جمهورية مساهمة أن بلده باسإم

.1984 أكتوبر شهر نهاية قبل العام الدارة إلى

شععكر برقيععة الرئيععس السععيد تل المجلععس دور اختتععام عععن العلن وقبل
تلقعاه معا علعى التنفيععذي المجلععس باسإعم المغعرب ملعك جللععة إلعى وامتنعان
الموقرة. وحكومته جللته قبل من مستمرين ودعم رعاية من المنظمة

 

 

 

     

  

11


