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التنفيذي المجلس
الخامسة الدورة

)1985  مايو4 أبريل-30هـ/1405  شعبان9-13(

الختامي التقرير

والثقاـفـة والعـلـوم للتربـيـة السـإـلمية للمنظـمـة التنفـيـذي المجـلـس عقد
ـه ـترة ـفـي بالرـبـاط الخامـسـة (إيسيـسـكو) دورـت  ـشـعبان13  إـلـى9 ـمـن الـف

م.1985  مايو4 أبريل- 30هـ/1405

اـلـدين ـعـز اـلـدكتور الجاتـمـاع افتـتـح الحكـيـم اـلـذكر ـمـن آـيـات تلوة وبعد
الوـلـى اـلـدورة ورئـيـس المغربـيـة بالمملـكـة الوطنـيـة التربـيـة وزـيـر العراـقـي
تأخذ المنظمة يرى بأن سإعادته عن فيها عبر بكلمة ،لليسيسكو العام للمؤتمر
أجالـهـا ـمـن اـلـتي والـهـداف المـهـام إنـجـاز ـفـي وتتـقـدم وـحـزم، بـعـزم طريقها
بمستقبلها. تفاؤله عن فيها وأعرب أنشئت،

العزـيـز عـبـد راـشـد اـلـدكتور التنفـيـذي المجـلـس رئـيـس الـسـيد ألقى كما
بـسـير اـعـتزازه عن فيها عبر كلمة السعودية، العربية المملكة مندوب المبارك
اا باعتباره التنفيذي المجلس أشغال ال جاهاز عـلـى العاـمـة الدارة لمـسـاعدة فعا
اا المضي بالمنظمة. المناطة النبيلة الهداف تحقيق في قدم

تقريره بوطالب الهادي عبد السإتاذ للمنظمة العام المدير السيد ألقى ثم
الرابـعـة المجـلـس دورـتـي بـيـن المتراوـحـة الـفـترة ـفـي المنظمة نشاطات عن

(شـــعبان م) والخامســـة1984 هــــ/شـــتنبر1404 الحجـــة ذو1(الربـــاط
ن العامـة الدارة حققتـه ما فيه م) أوضح1985 هـ/أبريل-مايو1405 برامـج م
م) وـكـذلك1985-1983هـــ/1405-1403( الثنائية المنظمة عمل خطة ضمن

ا قـامت الـتي النشـاطات مختلف ى كمـا البرامـج، خـارج به عـن صـورة أعط
للمنظمة. والدارية المالية الوضعية

ترـشـيح عـلـى واـفـق المجـلـس، عـقـدها اـلـتي العمل جالسات أولى وخلل
بمنظـمـة الـعـالي والتعلـيـم التربـيـة إدارة ـمـدير الوحـيـدي، فندي سإعدي السإتاذ
اا الفلسطينية التحرير اا فلسطين عن مندوب عـضـو موـفـد محـمـود لـلـدكتور خلـفـ

السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم للتربية

(إيسيسكو)

/ت.خ5/85م.ت
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الفلسـطينية التحريـر منظمـة مكتب كتاب في جااء ما حسب السابق المجلس
بالرباط.

ـن العام المدير تقرير على ووافق أعماله، جادول المجلس أقر أن وبعد ـع
المـسـؤولون ـبـذلها اـلـتي للجـهـود وتـقـديره شكره عن عبر المنظمة، نشاطات

أوـكـل ـمـا تنفـيـذ في العام المدير معالي رأسإهم وعلى المنظمة في والعاملون
البراـمـج مـشـاريع لدراسـإـة انتـقـل الثنائية. ثم المنظمة عمل خطة ضمن إليهم
م. المضـمنة1988-1985هــ/1408-1405 الثلثيـة العمـل خطة تشكل التي
ـفـي ترتيبـهـا حـسـب المجـلـس تدارسـإـها وـقـد ب،5/85 م.ت رـقـم الوثيـقـة في

ـة ونشاطات والثقافة والعلوم التربية بمجالت الخاصة الربعة البواب المنظـم
العامة. الميادين في

خـطـة ـحـول العاـمـة الدارة ـبـه تـقـدمت الذي المشروع المجلس اقر وقد
بالتـعـديلت الـخـذ ) مـع1 رـقـم (ملـحـق بـشـأنها توـصـية وأـصـدر الثلثية، العمل

: التالية والملحظات

اـلـدول احتياجـاـات حـيـث ـمـن العـمـل أولوـيـات المنظـمـة تراـعـي : أن أول
والبشرية. المادية المنظمة وإمكانات العضاء

بـهـا تـقـوم اـلـتي الـخـرى العـمـال ـمـع الزدواجاـيـة ـعـدم تراـعـي : أن ثانيا
ـام المدير السيد ذكره ما بعد وخاصة المماثلة والمنظمات الجاهزة أن ـمـن الـع

الخرون. انتهى حيث من برامجها في تبدأ المنظمة

نـفـس ـفـي تعـمـل التي والمؤسإسات الجاهزة مع أعمالها تنسق : أن ثالثا
السإلمي. المؤتمر منظمة إطار داخل توجاد التي تلك وخاصة المجالت

I -التربية     قطاع     برامج     لمشاريع     بالنسبة     :

دورات "سـإـت ليـصـبح اسـإـمه  : تغـيـر6ـتـر/ رـقـم البرناـمـج أ) مـشـروع
اـلـدول ـفـي العربـيـة واللـغـة السـإـلمية التربـيـة لـمـوجاهي تدريبـيـة
العربية". غير العضاء

بعـيـن الـخـذ ـمـع ـصـياغته  : أعـيـدت13ـتـر/ رقم البرنامج ب) مشروع
ـمـن السـإـتفادة تـتـم أن التنفيذـيـة العملـيـة الملحظات في العتبار

المـجـال نـفـس ـفـي عـمـل اـلـتي والمنظـمـات العضاء الدول جاهود
الدولـيــة السـإــلمية العربـيــة للـمــدارس الـعــالمي التـحــاد مـثــل

واليونسكو.
ـج ج) مـشـروع ـر/ رـقـم البرناـم ـدد7ـت ـه سـإـقف  : ـح ـة تكلفـت ب المالـي

 دولر.660.000 من بدل  دولر300.000

....../ف.ز.ب
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في الجامعات : "اتحاد عنوانه  : أصبح18تر/ رقم البرنامج د) مشروع
التنفيذ. خطوات من الرابعة الخطوة حذفت العضاء" كما الدول

II -العلوم     قطاع     إلى     بالنسبة     :

للقليـات "مـنـح عنـوان  تـحـت8عـل/ رـقـم جاديـد مشـروع أـضـيف
مبـلـغ لـهـا التـطـور". ويـخـص طرـيـق ـفـي اـلـتي البـلـدان ـفـي المسلمة

 دولر.200.000

III -الثقافة     قطاع     لمشاريع     بالنسبة     :

ـترة في عبارة  : أضيفت2ثق/ رقم البرنامج أ)  مشروع ـة الـف المتعلـق
بالمفـاهيم المتعلقـة المقـالت فـي "وخاصـة علـى تنص بالهداف
مثل". الكريم القرآن كمادة السإلمية
خـطـوات إـلـى خامسة فقرة  : تضاف4ثق/ رقم البرنامج ب) مشروع

اا المماثلة المؤسإسات مع "التعاون على تنص التنفيذ للتـكـرار تفادي
بإسإطنبول". السإلمية والثقافة والفنون للتاريخ البحاث كمركز

خطــوات إلى خامسة فقرة  : أضيفت6ثق/ رقم البرنامج ج) مشروع
مم "أن علـى تنص التنفيذ مركـز مـع والتعـاون بالتنـسـيق التنفـيـذ يتـ

الـتـابع بإسـإـطنبول السـإـلمية والثقاـفـة والفـنـون للتارـيـخ البـحـاث
المماثلة". والمؤسإسات السإلمي المؤتمر لمنظمة

:     العامة     المادين     في     البرنامج     لمشاريع     بالنسبة

ـنـدوات سإلـسـلة بتنظـيـم  : الـخـاص8ـعـم/ رـقـم البرنامج مشروع-
ومعاـهـد الجامـعـات دور لمناقـشـة تخـصـص ـنـدوة إسإلمية. أـضـيفت

السإلمية. بالدول والقتصاد التكنولوجاية ميدان في الخرى البحوث
600 بـــ المالـيـة تكلفته سإقف  : حدد1عم: رقم البرنامج مشروع-

ال دولر ألف  دولر.1.137.000 من بد
 ألــف100 بـ المالية كلفته سإقف  : حدد6رقم/ البرنامج مشروع-

 دولر.459.000 من بدل دولر
ـوان  تحت12عم/ رقم يحمل جاديد مشروع أضيف- ـم عـن دور "دـع

 دولر.250.000 المالية السإلمية" تكلفته النشر

الثلثـيـة للـفـترة المنظـمـة ميزانـيـة مشروع دراسإة إلى المجلس انتقل ثم
م.ت رـقـم الوثيـقـة ـفـي ) المـضـمنة1988-1985( هـــ1408-1405 المقبـلـة
م.5/1985
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الحقيـقـة ـفـي يعـتـبر المـشـروع هذا أن العام المدير السيد أوضح أن وبعد
وأقرـهـا الميزانـيـة مـشـروع المجلس تدارس لليسيسكو، ميزانية مشروع أول

: التالية الملحظات تراعى أن ) على2 رقم (ملحق توصية بشأنها وأصدر

القادمة التنفيذي المجلس لدورة تقدم أن العامة الدارة المجلس دعا-1
اا ال تقرير م.1985(حزيران)  يونيو نهاية حتى الفعلية الموارد عن مفص

مخصصات بين والتوازن التناسإب تحقيق على العامة الدارة تعمل أن-2
أخرى. جاهة من الدارية المصاريف وبين جاهة من والبرامج المشاريع

المستقبل في الميزانية مشاريع تقديم في العامة الدارة تراعي أن-3
: التالية البواب حسب الميزانية تقديم

والعلوات. الرواتب-1

والتجهيز. التسيير-2

العمل. خطة-3

السإـلمي والبنـك اليسيسـكو بيـن تعاون اتفاقية مشروع المجلس تدارس ثم
توـصـية وأـصـدر للمجـلـس الدارة قدمتها التي الصيغة في عليه فوافق للتنمية،
بـيـن تـعـاون اتـفـاق مـشـروع المجـلـس ـتـدارس ) كـمـا3 رـقـم (ملـحـق بـشـأنها

المجلس أقره المناقشة وبعد الخليج، لدول العربي التربية ومكتب اليسيسكو
اا بشأنه وأصدر للمنظمة العامة الدارة قدمتها التي بالصيغة رقــم (ملحق قرار

اـلـدولي المرـكـز بـيـن التعـاون اتـفـاق مـشـروع لدراسـإـة المجلس انتقل ). ثم4
مناقشــته وبعد والثقافة، والعلوم للتربية السإلمية والمنظمة البانتو لحضارات

ـال ) مع5 رقم (ملحق بشأنه توصية وأصدر المشروع على المجلس وافق إدـخ
أ رـقـم الفقرة : تصبح العامة الدارة به تقدمت الذي النص على التالي التعديل
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اا يلي كما النص من الثانية الصفحة في الموجاودة ـة للصلت : "واعتبار التاريخـي
ـن ـانتو، وحضــارات السإــلمية الحضــارة بـي اا الـب ـذ ـار وأـخ ـداف أن بالعتـب الـه

بـيـن الـحـوار تـشـجيع إـلـى ترمي اليسيسكو تحقيقها إلى تسعى التي والخطط
السلم". وخدمة والتفاهم التعاون لصالح الحضارات

مـشـروع ـحـول للمنظـمـة العاـمـة الدارة بها تقدمت التي الوثيقة مناقشة وبعد
ـاءات بالـشـهادات الـعـتراف ـحـول إسـإـلمية معاـهـدة ـدرجاات والكـف عـلـى واـل
اا السإلمية الدول في العالي التعليم مستوى خطة  من4/1 رقم للبرنامج تنفيذ

ـة المنظـمـة عـمـل أن المجـلـس رأى م،1985-1983هـــ/1405-1403 الثنائـي
: التالية بالجاراءات العامة الدارة تقوم

الشهادات     معادلة    :

على التفاقية مشروع على ملحظاتها بعد ترسإل لم التي الدول حث*
بالجاابة. التعجيل

التعليمي السلم عن بمعلومات المنظمة تزويد العضاء الدول طلب*
 الدراسإي والمتطلب

المعاهدات بصورمن وكذلك تعليمية، مرحلة لكل الزمنية والمدة
الشهادات. معادلة مجال في ومنظمات دول من عقدتها التي والتفاقيات

ـضـوء ـفـي التفاقـيـة مـشـروع لصياغة الخبراء من لجنة تشكيل-1
ـمـن دار وـمـا وملحظاتـهـا العـضـاء اـلـدول من الواردة المعلومات
ـس فــي ومــداولت مناقشــات ـذي المجـل مشــروع حــول التنفـي

التفاقية.

الدولية السإلمية العربية للمدارس العالمي التحاد مع التعاون-2
ـا اـلـتي الخـطـوات ـفـي ـا المعاـهـد ـمـع قطعـه الهيـئـات ـمـن وغيرـه

السإلمية. العربية المدارس بشهادات للعتراف السإلمية

لجـنـة فيـهـا النـظـر تعـيـد اـلـتي المعاـهـدة مشروع الدارة تعرض-3
التنفيذي. المجلس على خبراء

وم5/85 م.ت (المراقب) رقـم الملحظ بوضعية الخاصة للوثيقة بالنسبة
ـمـن تـحـذف أن على العامة الدارة من المقدم النص على المجلس وافق فقد
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تـلـك تـكـون أن : عـلـى التالية العابرة الحكومية بين بالمنظمات الخاصة المادة
المتـبـادل" التمثـيـل ـحـول اتفاقـيـة اليسيسكو منظمة مع أبرمت قد المنظمات

ال وذلك للماـنـة التابـعـة والجاـهـزة والمؤسإـسـات اليسيسكو بين للتعاون تسهي
النـظـام ـفـي إليـهـا المـشـار منـهـا السـإـلمي. وخاـصـة الـمـؤتمر لمنظمة العامة

).6 رقم (ملحق توصية وأصدر لليسيسكو، السإاسإي

تـعـديل بـشـأن العاـمـة الدارة بها تقدمت التي الوثيقة في المجلس ونظر
)7 رقم (ملحق وأقرها /ن.م5/85م.ت رقم تحت الموظفين نظام مواد بعض

مد أن بعد : يلي كما هو تعديله وجاوب رأى ما لفيها ع

: كالتالي "أدناها" لتصبح كلمة حذفت الولى  : الفقرة16 المادة

واحدة". سإنة لمدة مؤقتة وضعية في يعتبرون البداية "في

كالتــالي منها الثانية الفقرة وتقرأ الولى الفقرة منها  : حذفت24 المادة
:

كـفـاءة ـفـي نـقـص وجـاـود واتـضـح الختبارـيـة، الـمـدة انتهت "إذا
العمل". عن يفصل فإنه المهنية، الموظف

: كالتالي وتقرأ الخيرة الجملة آخرها في  : حذفت26 المادة

16 المادة في عليها المنصوص المؤقت التوظيف فترة "تنتهي
منه". بتفويض أو العام المدير طرف من موقع بقرار

عليه.  هو ما على النص وبقي التعديل  : اسإتبعد46 المادة

"إقامته". "سإكناه" بكلمة كلمة  : تغيرت48 المادة

الـصـندوق رـصـيد ـفـي المـسـاهمة نـسـب على تعديل  : أدخل107 المادة
: كالتالي فأصبحت

%.1,5 الموظف مساهمة-

 %3 المنظمة مساهمة-

: يلي كما تقر الثالثة  : الفقرة109 المادة

والعـشـرين الواحدة سإنة يتعدى ل متزوج ابنة) غير (أو ابن "كل
دراسإته". يتابع كان متى

: يلي كما المادة هذه من الخيرة الفقرة وتقرأ
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أن يـجـوز اـلـذي المرـفـق الجدول حسب التعويضات هذه "تحدد
وذـلـك المعيـشـة تـكـاليف مـسـتوى في ارتفاع اتضح متى يراجاع

التنفيذي". المجلس وموافقة العام المدير من باقتراح

: كالتالي منها الولى الفقرة  : تقرأ110 المادة

منهم المقيمين المنظمة لموظفي يمنح أن العام للمدير "يجوز
ـعـن (ج) و(د) تعويـضـا الفـئـتين إـلـى والمنتمـيـن المقيمين وغير

...". الحاجاة إثبات عند وذلك والجامعية، المدرسإية التكاليف

عليه. هو كما النص وبقي التعديل  : اسإتبعد124 المادة

م.ت رقــم الوثيقة المجلس تدارس المنظمة مقر بناء لموضوع وبالنسبة
ـى الوثيقة هذه ترفع أن وقرر للمنظمة العامة الدارة قدمتها التي إ /م5/85 إـل

بها. الواردة الحلول اقتراحات حذف مع الثانية دورته في العام المؤتمر

ميزانـيـة ـفـي العـضـاء اـلـدول مـسـاهمات نـسـب بموضوع يتعلق فيما أما
يحيــط أن وقرر /م.د5/85م.ت رقم الوثيقة المجلس تدارس فقد اليسيسكو

ـواجاهه وما للمنظمة المالي بالوضع علما الثانية دورته في العام المؤتمر ـمـن ـت
ل اـلـدول بـعـض ولـكـون إليـهـا، النـضـمام ـفـي اـلـدول بعض تخلف نتيجة صعاب
من المعدة المذكرة رفع اليسيسكو. وقرر ميزانية في كاملة مساهمتها تسدد
القادم. العام المؤتمر إلى الشأن هذا في العامة الدارة طرف

السادسـإـة اـلـدورة انعـقـاد وتارـيـخ موـعـد دراسـإـة إـلـى المجـلـس وانتـقـل
ـمـع مـشـاوراته بنتيـجـة للمنظـمـة العام المدير السيد  فأخبر التنفيذي للمجلس
شهر هون لذلك المحدد التاريخ وأن المؤتمر، تضيف التي الباكستانية الحكومة

تـبـدأ أن آباد. وتقرر  بإسإلم1985  شتنبر5-3 لـ الموافقة الفترة في الحجة ذو
آباد.  بإسإلم1985  غشت31 يوم السادسإة التنفيذي المجلس دورة أشغال

) إلـى8 رقـم (ملـحـق التوـصـية رفـع بالجامـاع التنفـيـذي المجـلـس وـقـرر
بوـطـالب الـهـادي عـبـد السإتاذ معالي انتداب فترة لتجديد القادم العام المؤتمر

اا اا مدير للمنظمة. عام

 مـايو3هــ/1405  ـشـعبان12 الجمعة يوم صباح التنفيذي المجلس وعقد
المـصـحوب الخـتـامي التقرـيـر عـلـى ـصـادق حـيـث الختامـيـة جالـسـته م،1985

فيهـا يعـرب المغربية المملكة  ملك الجللة صاحب إلى برقية ورفع بالتوصيات
).9 رقم (ملحق عليها وعطف رعاية من اليسيسكو تلقاه لما امتنانه عن
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1985  مـايو/آـيـار2 ـيـوم ـصـبيحة فـي التنفـيـذي المجلس أعضاء قام وقد
ـوم للتربية السإلمية المنظمة لتأسإيس الثالثة الذكرى بمناسإبة ـة والعـل والثقاـف

(بـيـدي) السـإـلمي والمعطـيـات المعلوـمـات بنك لتدشين المنظمة مقر بزيارة
ووـظـائفه، وطاقته البنك، أقسام حول المنظمة خبراء من شرح إلى واسإتمعوا

الكبرى. العالمية المعلومات وبنوك العضاء بالدول ربطه وخطط
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حول     توصية
الثلثاية     المنظمة     عمل     خطة     مشروع

م1988  -1985  هـ/1405-1408

من الخامسة دورته في المجتمع اليسيسكو لمنظمة التنفيذي المجلس إن•
الرـبـاط مديـنـة  ـفـي1985  ـمـايو4-  أبرـيـل30هـ/1405  شعبان13  إلى9

المغربية، بالمملكة
ءء :     عـلـى     بـنـا

للمنظمة، السإاسإي النظام  من3  والفقرة2 الفقرة ،11 المادة مقتضيات
للمؤتمر الداخلي النظام  من22  والمادة14 والمادة ،13 المادة مقتضيات

العام،
اـلـداخلي النـظـام  ـمـن23 (هـــ) والـمـادة الفـقـرة ،20 الـمـادة مقتـضـيات

التنفيذي، للمجلس
الحـجـة  ذو24-22 (الرـبـاط، الرابـعـة دورته في التنفيذي المجلس توصيات

م)،1984  شتنبر20-18هـ/1404
الدارة بـهـا تـقـدمت اـلـتي /ب5/85م.ت رـقـم الوثيـقـة عـلـى اطلـعـه وبـعـد

-1985هـــ/1408-1405 الثلثـيـة المنظمة عمل خطة مشروع حول العامة
م.1988

:     فــإنــه

اـلـتي والتـعـديلت بالملحـظـات الـخـذ ـمـع العمل خطة مشروع على يوافق•
المجلس، بها أوصى

عـلـى الثلثـيـة المنظـمـة عـمـل خـطـة مـشـروع إحالة إلى العام المدير يدعو•
الحـجـة ذي خلل آـبـاد بإسـإـلم سـإـينعقد الذي للمنظمة الثاني العام المؤتمر
م.1985 شتنبر هـ1405

الثلثية. الخطة مشروع على بالمصادقة العام المؤتمر يوصي•

1 رقم ملحق
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حول توصية
الثلثية للفترة المنظمة ميزانية مشروع

1405-1408 م1988-1985/هـ

 الخامسة دورته في المجتمع اليسيسكو لمنظمة التنفيذي المجلس إن

 الرباط مدينة  في1985  مايو4-  أبريل30هـ/1405  شعبان13  إلى9 من

المغربية بالمملكة ،

اا- 17 والمادة )،2( الفقرة ،11 المادة مقتضيات إلى اسإتناد
للمنظمة، السإاسإي النظام  من18 والمادة

اا- المالي النظام  ومن7-و5-3-2-1 المواد مقتضيات إلى واسإتناد
للمنظمة،

اا- للمجلس الداخلي النظام من ،20 المادة مقتضيات إلى واسإتناد
التنفيذي،

 ذو24-22 (الرباط، الرابعة دورته في التنفيذي المجلس توصيات-
م)،1984  شتنبر20-18هـ/1404 الحجة

المدير من المقدمة /ب5/85م.ت رقم الوثيقة على اطلعه وبعد-
الثلثية للفترة المنظمة ميزانية مشروع بشأن للمنظمة العام

م.1988-1985هـ/1405-1408

:   فــإنــه

: التالية بالمبالغ المقدمة الميزانية على يوافق-1

دولر 10 305 86433-85سإنة عن
دولر 11 062 87141-86سإنة عن
دولر 12 467 88126-87سإنة عن

2 رقم ملحق
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الدارة مـن المجـلـس طلب التي والتعديلت بالملحظات الخذ مع
الختامي التقرير في والواردة بهاالخذ العامة

للمجلس

الثاني العام المؤتمر إلى الوثيقة إحالة إلى العام المدير يدعو•
آباد. إسإلم في للمنظمة

الثلثية الميـزانيـة مشـروع على بالمصادقـة العام المؤتمـر يـوصي•
م.1988-1985هـ/1405-1408

حول توصية
اليسيسكو منظمة بين التفاقية

للتنمية السإلمي والبنك

ـس إن ـذي المجـل ـة التنفـي ـع اليسيســكو لمنظـم ـي المجتـم ـه ـف دورـت
ـايو4-  أبرـيـل30هـــ/1405  شعبان13  إلى9 من الخامسة 1985  ـم

المغربية، بالمملكة الرباط مدينة في

ءا الـعـام الـطـار في بتطبيقاتها والعلوم والثقافة التربية تنمية لن نظر
الرئيـسـية النـشـغالت بـيـن ـمـن تـعـد والجاتماعـيـة القتـصـادية للتنمية
السإلمية، للدول

ءا والتضامن التعاون من وثيقة علقات إقامة تشجيع بضرورة منه وعي
السإلمية، المة تدعيم أجال من تعمل التي السإلمية المؤسإسات بين

اا تـعـاون تنظيم في التفاقية تلعبه أن يمكن الذي اليجابي للدور اعتبار
ـال ـن فـع ـة بـي ـلمية المنظـم ـة السـإ ـوم للتربـي ـة والعـل ـك والثقاـف والبـن

للتنمية، السإلمي

العاـمـة الجلـسـة ـعـن  الـصـادر3/405م/ م رقم القرار إلى بالشإارة
في المنعقدة المحافظين لمجلس التاسإع السنوي الجاتماع من الثالثة

) وـهـو1985  ـفـبراير3(  المواـفـق1405 عـام الولى جامادى  من13

3 رقم ملحق
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للتنمـيـة السـإـلمي البـنـك بـيـن تـعـاون اتفاقـيـة ـبـإبرام المتعـلـق القرار
والثقافة، والعلوم للتربية السإلمية والمنظمة

:     فـإنـه
للتـعـاون جادـيـدة آفاـقـا تفتح أن شأنها من اتفاقية على بالتوقيع يوصي
السامية. الهداف بنفس المتعلقتين المؤسإستين هاتين بين المثل

حول قرار
اليسيسكو بين التعاون اتفاقية

الخليج لدول العربي التربية ومكتب

ـس إن ـذي المجـل ـة التنفـي ـع اليسيســكو لمنظـم ـي المجتـم ـه ـف دورـت
ـايو4-  أبرـيـل30هـــ/1405  شعبان13  إلى9 من الخامسة 1985  ـم

المغربية، بالمملكة الرباط مدينة في
شـعبان البيضـاء (الـدار للمنظمـة الول العـام المـؤتمر بقرار يذكر إذ

: المؤتمر أن على نص م) الذي1983 يونيه هـ1403

لمية المنظمـة بيـن اتفاقيـة إبـرام مبـدأ - يقـر والعلـوم للتربيـة السإ
الخليج، لدول العربي التربية ومكتب والثقافة

والثقاـفـة والعـلـوم للتربـيـة السـإـلمية للمنظـمـة الـعـام الـمـدير -يكلف
العرـبـي التربـيـة مكـتـب ـمـع الـشـأن ـهـذا في الرسإمي التصال بإجاراء
الخليج، لدول

4 رقم ملحق
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والثقاـفـة والعـلـوم للتربـيـة السـإـلمية للمنظـمـة الـعـام الـمـدير -يكلف
التنفـيـذي المجـلـس عـلـى الكاـمـل نـصـها ـعـرض بـعـد التفاقية بإمضاء

علي". للمصادقة للمنظمة

رـقـم الخلـيـج ـلـدول العرـبـي التربـيـة مكـتـب رسـإـالة على اطلعه وبعد
لمكتب العام المؤتمر قرار تفيد التي هـ18/7/1405  بتاريخ7/2853

 رجـاـب6-3 (الدوـحـة الثامـنـة دورـتـه ـفـي الخلـيـج لدول العربي التربية
بين التعاون اتفاق على وافق م) الذي1985  مارس27-24هـ/1405

والمكتب، والثقافة والعلوم للتربية السإلمية المنظمة

اليسيسكو بين التفاقية لمشروع الكامل النص على اطلعه وبعد             
والمكتب.

:   فـإنـه

ـعـن نياـبـة التفاقية على لليسيسكو العام المدير يوقع أن على يوافق
المنظمة.

حول توصية
اليسيسكو منظمة بين التفاقية
البانتو لحضارات الدولي والمركز

ـس إن ـذي المجـل ـة التنفـي ـع اليسيســكو لمنظـم ـي المجتـم ـه ـف دورـت
ـايو4-  أبرـيـل30هـــ/1405  شعبان13  إلى9 من الخامسة 1985  ـم

المغربية، بالمملكة الرباط مدينة في

للعلم الدائـمـة للجنة الولى الدورة عن الصادر الختامي بالبيان يذكر إذ
ربـيـع ـشـهر ـفـي الـسـنغال جامهورية بداكار، المنعقدة الثقافية والشؤون

م،1983 يناير لشهر الموافق هـ1403 الثاني

5 رقم ملحق
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عـشـر والـخـامس عـشـر الراـبـع السـإـلمي المؤتمر قرارات إلى يشير إذ
الراـبـع السـإـلمي القـمـة ـمـؤتمر ـقـرار إـلـى وـكـذلك الخارجاـيـة، ـلـوزراء
السـإـلمية المنظـمـة ـمـن يطلب الذي القرار وهو البيضاء بالدار المنعقد
اـلـدولي المرـكـز ـمـع وثـيـق بتـعـاون تعـمـل أن والثقاـفـة والعـلـم للتربـيـة

ـزم ما على له تحصل وأن المشروع هذا متابعة على البانتو لحضارات يـل
الفريقية، القارة في السإلمية للثقافة خدمة وذلك دعم، من

السـإـلمية المنظمة بين التعاون اتفاقية على والتوقيع بالمصادقة يوصي
الـبـانتو لحـضـارات الدولي (إيسيسكو) والمركز والثقافة والعلوم للتربية

(سإيسيبا).

حول توصية
أجاهزة في الملحظ وضعية وثيقة

اليسيسكو

ـذي المجـلـس إن ـة التنفـي ـع اليسيـسـكو لمنظـم ـه ـفـي المجتـم دورـت
 ـفـي1985  مايو4-  أبريل30هـ/1405  شعبان13  إلى9 من الخامسة

المغربية، بالمملكة الرباط مدينة

6 رقم ملحق
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الحـجـة (ذو الرابـعـة دورـتـه ـفـي التنفـيـذي المجـلـس بتوـصـية يذكر إذ
الملـحـظ وـضـعية ـحـول وثيقة إعداد شأن م) في1984 هـ/شتنبر1404

المنظمة، أجاهزة في
ـدتها /و.م) التي5/85 ن (م رقم الوثيقة على اطلعه وبعد الدارة أـع
للمنظمة، العامة

اا السـإـلمية للمنظـمـة السإاسـإـي النـظـام  من11 المادة إلى واسإتناد
العام. المؤتمر باختصاصات

:     فـإنـه

الـمـؤتمر عـلـى أعله إليـهـا المـشـار الوثيقة إحالة إلى العام المدير يدعو•
المجـلـس قررـهـا اـلـتي التـعـديلت إدـخـال بـعـد للمنظـمـة الـثـاني الـعـام

الختامي، التقرير في واردة هي كما التنفيذي

الوثيـقـة ـفـي اـلـواردة القتراـحـات عـلـى بالموافقة العام المؤتمر يوصي•
المعروضة.

الموظفين نظام مواد بعض تعديل
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ـة دورته في المجتمع اليسيسكو لمنظمة التنفيذي المجلس إن• الخامـس
 ـفـي1985  ـمـايو4-  أبرـيـل30هـ/1405  ـشـعبان13  إـلـى9 من

،المغربية بالمملكة الرباط مدينة

اا• للمجـلـس اـلـداخلي النـظـام (ج) ـمـن  الفـقـرة20 الـمـادة إـلـى اسـإـتناد
ـفـي الـمـوظفين نـظـام تعديل حق للمجلس أن على تنص التي التنفيذي

ـهـذا عـلـى الـعـام الـمـؤتمر مـصـادقة انتـظـار ـفـي وذـلـك مـسـتعجلة حالة
التعديل،

ـمـن المقدـمـة /ن.م5/85 ت : م رـقـم الوثيقة تضمنته بما الحاطة وبعد•
-26-24-23-16-1:  الـمـواد تـعـديل بـشـأن المجـلـس إـلـى العام المدير

30-32-33-35-38-40-46-47-48-55-56-58-60-62-63-78-79-
83-96-107-108-109-110-121-122-124.

اا• ـة أثناء قدمت التي واليضاحات المناقشات إلى واسإتناد ـة دراسـإ الوثيـق
أعله، إليها المشار

:     فـإنـه

ـمـع /ن.م5/85ت : م رـقـم الوثيقة تضمنتها التي التعديلت على يوافق•
ـر ـفـي المثبتة بالمواد لحقت التي التصحيحات العتبار بعين الخذ التقرـي

للمجلس، الختامي

الـمـوظفين نظام ضمن الحالية، التعديلت عرض إلى العام المدير يدعو•
الرابـعـة دورـتـه ـفـي المجـلـس عليها وافق التي والتعديلت باليسيسكو،

عليها، المصادقة قصد العام المؤتمر على

الذكر. السابقة التعديلت على بالمصادقة العام المؤتمر يوصي•
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توصية
اليسيسكو منظمة عام مدير انتداب فترة بتجديد

ـة دورته في المجتمع اليسيسكو لمنظمة التنفيذي المجلس إن• الخامـس
مديـنـة  ـفـي1985  ـمـايو4-  أبرـيـل30هـــ/1405  شعبان13  إلى9 من

المغربية، بالمملكة الرباط

والثقاـفـة والعـلـوم للتربـيـة السـإـلمية للمنظـمـة الـعـام الـمـدير يهـنـئ إذ•
رأس علــى محمودة جاهود من بذله ما على بوطالب الهادي عبد السإتاذ
والثقافة والعلوم التربية بشؤون للنهوض نشأتها منذ اليسيسكو منظمة

السإلمي، العالم في

منظـمـة اختـصـاص مـيـادين كاـفـة ـفـي العـمـل مواصلة بضرورة يشعر إذ•
السإلمية، للمة العليا للمصالح خدمة وذلك اليسيسكو

بمدينة عقده المزمع اليسيسكو لمنظمة العام المؤتمر بالجاماع يوصي•
بوطالب. الهادي عبد السإتاذ انتداب فترة بتجديد الباكستانية آباد إسإلم

8 رقم ملحق
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