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عن تقرير
التنفيذي المجلس اجتماعات

السادسة الدورة
ما1/9/1985-31/8هـ/1405 الحجة ذي  مان15 و14 آباد، إسلما

للتربـيـة الـسـلماية للمنظـمـة التنفيذي للمجلس السادسة الدورة انعقدت
الـسـلماية باكـسـتانية جمهورـيـة عاـصـمة آـبـاد، إـسـلما بمدينة والثقافة والعلوما
ما). وـقـد1/9/1985-31/8( هـــ1405 الحـجـة ذي ـشـهر  مـاـن15 و14 ـيـوماي
: السادة أعمالها في شارك

الـسـعودية) العربـيـة (المملـكـة المـبـارك العزـيـز عبد راشد الدكتور-
اا رئيس

اا قريشي أحمد سعيد الستاذ- للرئيس (الباكستان) نائب

اا توري سعد عمر الستاذ- للرئيس (ماالي) نائب

والفنون للتاريخ البحاث (ماركز أوغلي إحسان الدين أكمل الدكتور-
اا والثقافة السلماية) ماقرر

(السنغال) الكاباتوري أبو الستاذ-

(العراق) حماش خليل الدكتور-

(مااليزيا) القادر عبد العابدين زين الستاذ-

(فلسطين) الوحيدي أفندي سعدي الستاذ-

(المغرب) بلبشير ماحمد الستاذ-

: السادة الحضور مان يتمكن ولم

ي الثقافي (المستشار إبراهيم الدين عز الدكتور- ديوان ف ري ال الماي
العربية) الماارات لدولة

والتكنولوجيا) للعلوما السلماية (المؤسسة الكتاني علي الدكتور-

الـسـلماية- العربـيـة العـلـوما تارـيـخ (ماعـهـد ـسـيزكين ـفـؤاد اـلـدكتور-
التحادية) المانيا فرانكفورت

ـدكتور- ـود اـل ـاوي ماحـم ـاد الـش ـالمي (التـح ـدارس الـع ـة للـم العربـي
الدولية) السلماية

....../ف.ز.ب
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المتـحـدة الولـيـات ماـسـملي (حرـكـة ماحـمـد اـلـدين وارث الـسـتاذ-
الماريكية)

هـمـا الـسـلماي المؤتمر لمنظمة العاما الماين السيد عن مامثلن وحضرها
الداود. حسن والستاذ الحق إنعاما : الستاذ السيدان

ـادي عبد الستاذ ماعالي السادسة الدورة أعمال في وشارك بوـطـالب الـه
وماساعدوه. لليسيسكو العاما المدير

وـتـم قريـشـي، أحـمـد ـسـعيد الـسـيد برئاـسـة الولـى الجلسة انعقدت وقد
الكريم. القرن مان آيات بتلوة افتتاحها

دولـهـم رـشـحتهم اـلـذين الـجـدد العـضـاء السادة عضوية المجلس أقر ثم
: وهم

(العراق) حماش خليل الدكتور-

(مااليزيا) القادر عبد الحاج العابدين زين السيد-

(غينيا) كمارا السيد-

أـشـاد العراق، مامثل المزيان سليمان الدكتور بنعي الرئيس أخبر أن وبعد
والغفران. الرحمة له الله وسأل وجهوده المرحوما بمكانة المجلس

للمنظمـة العـاما المـدير السـيد تقريـر إلـى التنفيـذي المجلس استمع ثم
وأقره. المجلس انعقاد بدورتي الفترة خلل المنظمة نشاط حول

بن العزيز عبد الدكتور لترشيح العاما المدير السيد ضعر وبعد
عـلـى المجـلـس ووافق الثقافة في ماساعد عاما مادير لمنصب التويجري عثمان

التعيين.

: يلي ماا إضافة بعد عليه ووافق المطروح العمال جدول ناقش ثم

للمنظمة القادماة الميزانية حول الراء مان مازيد طرح-1

الميزانية خارج المشاريع-2

ماختلفات-3

عـن الماليـة المراقبـة لجـنـة وتقرـيـر القفـال حسـابات المجلـس نـاقش
حـيـث مـاـن  وأقرـهـا1985-1984 و1984-1983 للسنتين المنظمة حسابات

ـنـائب إـلـى تالـيـة جلـسـة ـفـي الستفـسـارية الـسـئلة بعض يوجه أن على المبدأ
آباد. كما إسلما في الموجود الباكستان مامثل وهو المالية المراقبة لجنة رئيس
رـصـيد تـكـوين ـفـي المراقـبـة لجنة توصية على المبدأ ناحية مان المجلس وافق
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الحتـيـاطي لنـسـبة تـصـورها العامـاـة الدارة تـضـع أن عـلـى للمنظـمـة احتـيـاطي
لقرارها. لحقة جلسة في التنفيذي المجلس على وتعرضها

كـان مـاـا وـفـق الميزانـيـة على أدخلت التي التعديلت على المجلس وافق
الخاماسة. دورته في به أوصى قد

المغربية المملكة بمبادرة الخاص المدير السيد بيان إلى المجلس استمع
أـنـم لهـا ـسـبق اـلـتي البقـعـة عـلـى الخاـصـة نفقتـهـا على المنظمة ماقر بناء إلى

ـالص وشكره البالغة سعادته عن المجلس للمنظمة. فأعرب مانحتها ـذه الـخ لـه
الكريمة. اللتفاتة

المـغـرب ماـلـك لجلـلـة المجـلـس ـشـكر ـعـن الجلـسـة رئـيـس أـعـرب كـمـا
المنظمة. تلقاها التي المستمرة للرعاية وحكوماته

ـفـأقر الـمـوظفين، نـظـاما  مان110 المادة تعديل ماشروع المجلس ناقش
السلماي. المؤتمر مانظمة في به ماعمول هو ماا العتبار بعين يؤخذ بأن

اا المجـلـس الـعـاما المدير السيد أحاط العامـاـة الدارة ـبـه ـقـامات بـمـا علـمـ
ـذي المجـلـس توـصـيات تـطـبيق بخـصـوص ـه ـفـي التنفـي تـلـك الخاماـسـة، دورـت
ذـلـك ـفـي بـمـا الـشـهادات ماعادـلـة ـحـول اتفاقـيـة بمـشـروع الخاـصـة التوصيات
جمعتـهـا التي العضاء الدول في التعليم بأنظمة المتعلقة المعلوماات استكمال

التنفيذي. المجلس أعضاء على وزعت وثيقة في اليسيسكو

المكرماــة بمكة السلماي العالم رابطة ماع المنظمة اتفاقية المجلس أقر
الليبية. بالجماهيرية بطرابلس السلماية الدعوة جمعية ماع وكذا

ـحـوالي بالرـبـاط المنظـمـة ماقر في السابعة دورته يعقد أن المجلس قرر
.1986 يونيو مانتصف

راشد الدكتور  برئاسة1/9/1985 يوما صباح مان الثانية الجلسة وانعقدت
ـد ـز عـب ـة المملـكـة مامـثـل المـبـارك العزـي المجـلـس ورئـيـس الـسـعودية العربـي

: يلي ماا الجلسة هذه في التنفيذي. وتم

ـعـن التـعـويض لـصـندوق اـلـداخلي النـظـاما "ماـشـروع المجلس تدارس-
اا رآه ماـا بـعـد العمل" وأقـره عن النهائي التوقف تـصـحيح ماـن ـضـروري
وتعديل.

: وهي الميزانية خارج البراماج ماشاريع المجلس تدارس-
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:2وب.خ.ما/ قرطـبـة جاماـعـة في السلماية الثقافة  : إحياء1ب.خ.ما/  
ـة ماشــروع ـدس جاماـع ـة، الـق ـة3وب.خ.ما/ المفتوـح ـة  : ماكتـب الجاماـع
ـاح جاماعة في اللي الحاسب  : ماركز4وب.خ.ما/ بغزة، السلماية النـج
ـة ـة دورات  : ثلث5وب.خ.ما/ الفلســطينية، الوطنـي ـن تدريبـي للراقنـي
باـلـدول الـسـلماية الدراـسـات وأقـسـاما التربـيـة، وزارة ـفـي بالعربـيـة
العربية. غير العضاء

طـلـب تنفـيـذها تحقـيـق سبيل وفي المبدأ حيث مان عليها المجلس ووافق
[وـكـذا السادـسـة دورـتـه ـفـي التنفـيـذي للمجـلـس تـقـدما أن العامـاـة الدارة إلى

اا أكثر تكون دراسة بالتمويل]، تقوما أن ينتظر التي الجهات ال تحدي ـعـن وتفـصـي
المشاريع. هذه تنفيذ ووسائل طرق
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