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

الـثـاني  ربـيـع19  إـلـى15 ـمـن الـمـدة ـفـي بالرـبـاط الثامـنـة (إيسيسكو) دورته
ـدورة هذه أعمال في شارك م). وقد1987  ديسمبر11-7( هـ1408 ـع اـل جمـي
كـمـا الحضـور)، ـعـدم عن اعتذر الذي بنغلديش ممثل عدا (ما المجلس أعضاء

ـفـي التربـيـة وزـيـر حـيـدر سـإـجاد الـسـيد للمنظمة العام المؤتمر رئيس حضرها
ـل للمنظمة العام المدير من بدعوة وحضرها السإلمية، الباكستان جمهورية ـك

جمهورـيـة ـفـي والـعـالي المتوسإط التعليمين وزير فانسان كيزدج السيدين من
نـطـاق ـفـي أوغندا جمهورية في التربية وزير ج.م. نتيمبا والسيد الشعبية، بنين

ن ممثـل حضـرها اليسيسكو. كمـا إلى دولتيهما انضمام إجراءات اسإتكمال ع
ـن ـام المـي ـة ورئـيـس السـإـلمي الـمـؤتمر لمنظـمـة الـع ـة لجـن ـة المراقـب المالـي

ـق (انظــر للمنظمــة ـس أعضــاء بأسإــماء  : قائمــة1 المرـف ـذي المجـل التنفـي
الثامنة). دورته في والمشاركين

:: الفتتاحية الجلسة

العزيـز عبـد بـن راشـد الـدكتور برئاسإـة الفتتاحيـة الجلسـة  انعقدت-2
العربـيـة المملـكـة ممـثـل التنفـيـذي للمجـلـس الـسـابعة اـلـدورة رئـيـس المبارك

ـمـن وـعـدد المغربـيـة المملـكـة عاـهـل جللة مستشار السيد وحضور السعودية
رجال من وجمع الرباط في المعتمدين العضاء الدول وسإفراء الوزراء السادة
والثقافة. الفكر

الهلـلـي محـمـد اـلـدكتور ألـقـى الكرـيـم، الـقـرآن من آيات ترتيل  وبعد-3
وأـشـاد التنفـيـذي المجلس بأعضاء فيها رحب افتتاح كلمة الوطنية التربية وزير

لل المنظمة بمجهودات لا قطعت : إنها قائ هامــة إنجازات وحققت بعيدة أشواط
والعـلـوم التربـيـة إشعاع مرحلة إلى الذات إثبات مرحلة من الخروج من مكنتها

ذات دولية منظمات ذلك في مضاهية الطرق، وأنجع الوسإائل بأحدث والثقافة
ـى التي الحماسإة رغم "أنه لحظ أنه الميادين" غير نفس في طويلة تجربة تلـق
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رـهـن وـضـعت اـلـتي الوسـإـائل ـفـإن المنظـمـة، ـهـذه إنشاء السإلمي العالم بها
المـهـام مـسـتوى ـفـي ول الحـمـاس، ـهـذا مـسـتوى في ليست الن لحد إشارتها

وزن مـن لـهـم مـا اسـإـتخدام إـلـى التنفيذي المجلس أعضاء بها" ودعا المنوطة
الهللي). الدكتور  : خطاب2 المرفق المنظمة. (انظر لدعم دولهم في

وزيـر لليسيسـكو العـام المـؤتمر رئيـس حيـدر سإـجاد السـيد  وألقى-4
سـإـروره ـعـن فيـهـا أـعـرب كلـمـة السـإـلمية الباكـسـتان جمهورـيـة ـفـي التربـيـة

بالـسـيدين الـعـام الـمـؤتمر باسـإـم ورـحـب التنفـيـذي المجـلـس أعـمـال لحضوره
اـلـدورة يحـضـران الـلـذين وبنـيـن أوغـنـدا جمهوريتي في والتعليم التربية وزيري

تخطـيـط ـفـي الـكـبر العـبـء يتحـمـل التنفيذي المجلس أن إلى الحالية. وأشار
: "إنـهـا وـقـال باليسيـسـكو برامجـهـا. وـنـوه تنفـيـذ ومراقـبـة المنظـمـة سإياسـإـة
والعـلـوم التربـيـة حـقـول ـفـي السـإـلمية الـمـة مـصـالح وتنمـيـة لحماـيـة أنشئت

المنظـمـة تعـطـي أن دعمـهـا. وطـلـب إلى العضاء الدول جميع والثقافة" ودعا
السإــتاذ  : خطاب3 المرفق المية. (انظر ومحو العلمية التنمية لبرامج أولوية
حيدر). سإجاد

اـلـدورة رئـيـس المـبـارك العزـيـز عبد بن راشد الدكتور الكلمة  وتناول-5
ـوم للتربية السإلمية المنظمة أن إلى فأشار التنفيذي، للمجلس السابعة والعـل
ـعـن السـإـلمية اـلـذات تأكيد بها المنوط الوحيدة الدولية المنظمة هي والثقافة

والثقافـيـة التربوـيـة برامجـهـا في المتمثل والفكر والعقل النفس تفاعل طريق
منها المنتظر من ليس المنظمة هذه أسإست التي "الدول فإن ولهذا والعلمية،

ـف أن ـا تتخـل ـتزمت عـم ـه اـل ـق ـب ـدافها لتحـق ـة أـه ـة ممثـل ورسإــالتها بالمنظـم
المنظـمـة عـلـى المعلـقـة الـمـال بـيـن قارـنـا ـمـا إذا : "إـنـه الحـضـارية". وـقـال

ـمـن المنظـمـة ـبـه ـقـامت "ما أن نجد الغايات، لبلوغ لها هيئت التي والمكانات
اسـإـتطاع حـيـث فتـشـكر، ـتـذكر بمجـهـودات قامت أنها على بوضوح يدل أعمال

ـائمون ـا الـق ـالحرص الـظـروف ـشـح يعوـضـوا أن عليـه ـة عـلـى ـب وتعـشـق الغاـي
العزـيـز عـبـد ـبـن راـشـد اـلـدكتور  : خـطـاب4 رـقـم المرـفـق الـهـدف". (انـظـر

المبارك).

المركـز مـدير المـدغري العـلـوي إدرـيـس اـلـدكتور ذلك بعد تحدث  ثم-6
ـوه السإلمي، المؤتمر لمنظمة العام للمين ممثل التجارة، لتنمية السإلمي فـن

إـلـى المـغـرب مـلـك الجلـلـة ـصـاحب حكوـمـة تـقـدمه اـلـذي المتواـصـل بالدعم
والعـلـوم، الثقاـفـة رعاـيـة ـفـي العريـقـة المـغـرب تقالـيـد عـلـى جريا اليسيسكو

لل اليسيسكو بمنجزات ورفعتها. وأشاد السإلمية المة وحدة على والعمل ـقـائ
السإلمية بمسؤولياتها الطلع على قادرة عتيدة منظمة زالت ول كانت : "إنها
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ـة ـي مختصــة كهيـئ ـال ـف ـة مـج ـوم التربـي ـة والعـل ـي والثقاـف ـار ـف ـؤتمر إـط الـم
المدغري). العلوي إدريس الدكتور  : خطاب5 المرفق السإلمي". (انظر

ـى-7 ـيد  ألـق ـزدج الـس ـان كـي ـر فانـس ـة وزـي ـالي المتوسـإـط التعليمـي والـع
ـام للمدير شكره عن فيها أعرب كلمة الشعبية بنين بجمهورية لليسيـسـكو الـع

تحقـيـق عـلـى يـسـاعده بالرـبـاط وـجـوده : "إن وـقـال للحـضـور، له دعوته على
ـعـن وأعمالـهـا برامجـهـا على والطلع اليسيسكو نشاط متابعة أولهما أمرين،

اليسيـسـكو". (انـظـر ميثاق على بلده باسإم التوقيع من التمكن وثانيهما كثب،
فانسان). كيزدج السيد  : خطاب6 المرفق

السـإـلمية للمنظـمـة الـعـام الـمـدير بوطالب الهادي عبد السإتاذ  ألقى-8
لا والثقافة والعلوم للتربية التنفيـذي المجلـس بأعضـاء مستهله في رحب خطاب

على الجلسة في سإبقوه الذين المتحدثين وشكر والبنيني، الوغندي والوزيرين
للمجـلـس الثامـنـة اـلـدورة أهمـيـة إـلـى ومنجزاتـهـا. وأـشـار بالمنظـمـة إشادتهم

أـصـبح حـيـث المنظـمـة، ميـثـاق تـعـديل بـعـد تعـقـد دورة أول بوـصـفها التنفـيـذي
لل  دولة18 ممثلي يضم التنفيذي المجلس ارتـفـاع إـلـى إـضـافة  دول،9 ـمـن بد
ـبـدور اـضـطلعه عـلـى يـسـاعده الـحـالي. مـمـا المجـلـس ـفـي التمثـيـل مستوى
لل أعظم، أعمالـهـا ـجـدول يعكـسـها خاـصـة أهمـيـة اـلـدورة ـهـذه اكتساء عن فض

السـإـتاذ وتنظيمية. وخص ومالية وقانونية تقنية  نقطة23 من المؤلف المكثف
لخطة الولي بالمشروع المتعلقة تلك أولهما بالذكر منها نقطتين العام المدير

ــل ــة العـم ــة المقبـل ــنوات للمنظـم ــــ/1411-1408( للـس م)1991-1988ه
العـام، المـؤتمر إلـى تـقـديمه مـن سإنة قبل التنفيذي المجلس على المعروض

لا وذلك المجـلـس لعـضـاء الكافـيـة الفرـصـة إتاـحـة على العام الدارة من حرص
وآرائهم. بخبراتهم المشروع لغناء التنفيذي

قـضـية فـهـي باـلـذكر، الـعـام الـمـدير السإتاذ خصها التي الثانية النقطة أما
اق فـي والثقافـة والعلـوم التربيـة ميادين في العاملة الهيئات بين التنسيق نط
الهيـئـات تناقـشـها أن الـضـروري ـمـن "أـصـبح التي السإلمي، المؤتمر منظومة

لا المنطـقـة اختصاـصـات من لنها لليسيسكو الدسإتورية (د) ـمـن للفـقـرة طبـقـ
ومؤتمرـهـا التنفـيـذي مجلـسـها مسؤوليات من وبالتالي للميثاق، الرابعة المادة

بوطالب). الهادي عبد السإتاذ  : خطاب7 المرفق العام". (انظر

ـام  ـفـي-9 ـة الجلـسـة  خـت ـام الفتتاحـي ـيد ـق ـزدج الـس ـر فانـسـان كـي وزـي
بلده باسـإـم ـبـالتوقيع الـشـعبية بنـيـن جمهورية في والعالي المتوسإط التعليمين

للمنظمة. العام المدير للسإتاذ وسإلمه المنظمة ميثاق على

: الولى العمل جلسة
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الـثـاني  ربـيـع15 الثنـيـن ـيـوم ظـهـر الوـلـى العـمـل جلـسـة  عـقـدت-10
عـبـد ـبـن راـشـد اـلـدكتور دعا الجلسة بداية في م)،1987  ديسمبر7( هـ1408
راـضـي اـلـدكتور الـسـابقة دورـتـه ـفـي التنفيذي المجلس رئيس المبارك العزيز

عمليـة وتسـيير الجلسـة لرئاسـإـة الهاشـمية الردنيـة المملـكـة ممـثـل الـوقفي
التنفيذي. المجلس مكتب انتخاب

: التالي الوجه على بالجماع المكتب أعضاء انتخاب وتم

المبارك العزيز عبد بن راشد الدكتور

لاالسعودية) العربية المملكة (ممثل : رئيس

أرشد الرحمن عبد داتو

لاماليزيا) (ممثل للرئيس : نائب

كامارا المين السيد

للرئيس : نائباغينيا) (ممثل

التفتازاني الوفا أبو الدكتور السإتاذ

عاما : مقررامصر) (ممثل
المجـلـس أعضاء لشكر الخاء) الكلمة (بفتح المنتخبون السادة تناول وقد

عاتقهم على الملقاة بالمهام للقيام الجهد ببذل ووعدوا بهم الغالية ثقتهم على
ومعاضدتهم. المجلس أعضاء ومؤازرة الله توفيق على ذلك في معتمدين

ـمـن لجـنـة المجـلـس شكل التنفيذي، المجلس اعتماد وثائق  لفحص-11
ـة ـون أعضــاء ثلـث ـة الثلث، المنظمــة عمــل لغــات يمثـل والفرنســية العربـي

: وهم والنجليزية

(المغرب) البشير بن - ذ. محمد1

(تشاد) موسإى - د. محمد2

(باكستان) الحق رياض أنجم - السيدة3

ـصـحة تـضـمن اـلـذي للمجلس تقريرها قدمت للوثائق، اللجنة فحص وبعد
الثامنة. للدورة المجلس أعضاء اعتماد

بساط على العمال جدول مشروع التنفيذي المجلس رئيس  وطرح-12
 :8 رقم المرفق (انظر المرفقة الصورة على اعتماده فتم والمناقشة، البحث
العمال). جدول

: الثانية العمل جلسة
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الـثـاني  ربـيـع15 الثنـيـن ـيـوم ظـهـر بعد الثانية العمل جلسة  عقدت-13
تقرـيـر إـلـى التنفـيـذي المجلس أعضاء واسإتمع م)،1987  ديسمبر7( هـ1408
السابعة التنفيذي المجلس دورتي بين فيما نشاطها عن للمنظمة العام المدير

ـا بأخذ العامة الدارة وأوصى المجلس اعتمده مناقشته وبعد والثامنة، ـداه ـم أـب
ن وأعـرب التقريـر، حـول الملحظـات مـن العضاء بعض والتقـدير الشـكر ع

).9 رقم المرفق (انظر جهودهم على ومساعديه العام للمدير

ـة المالية المراقبة لجنة تقرير إلى المجلس اسإتمع  ثم-14 ـعـن للمنظـم
 اـلـذي1987-86 ،1986-85 الماليتين السنتين عن للمنظمة المالية السنتين

إيـضـاحات وـقـدم المالية المراقبة لجنة رئيس إبراهيم توفيق فاروق السيد تله
لل إضافية ـخـاص ملـحـق ـفـي ذـلـك بـعـد ـضـمنها المجـلـس أعـضـاء رغبة عند نزو
).10 رقم المرفق (انظر

: الثالثة العمل جلسة

16 الثلـثـاء ـيـوم ـصـياح الثالثة العمل جلسة التنفيذي المجلس  عقد-15
موـضـوعها وـكـان المناقـشـة ـبـاب وفتح م)،8/12/1987( هـ1408 الثاني ربيع

المنظـمـة. وبـعـد ميزانـيـة ـفـي أنـصـبتها تـسـديد ـفـي الدول بعض تأخر الرئيسي
ي المجتمعـون رأى مستفيضـة للرأي مداولة الـذي القـانوني اللـتزام ضـوء ف
آـصـرة ـمـن وتجـسـده المنظـمـة ـلـه ترـمـز وما الميثاق على الدول توقيع يوجبه
حاجات مواجهة من به قامت وما وحكوماته السإلمي العالم شعوب بين تربط
إـلـى الـعـام الـمـدير المجـلـس دـعـا السإلمي، العالم من كبيرة أجزاء في ملحة
ـمـن ـيـراه ـمـا اتخاذ منه وطلب الوفاء، حالة ديونا تدفع لم التي الحصص اعتبار

تـقـم ـلـم ـمـا دـفـع عـلـى وحثـهـا العلـقـة ذات باـلـدول للتـصـال مناسـإـبا الوسإائل
يقدم أن على المجلس أعضاء من يشاء بمن ذلك في يستعين أن وله بتسديده

لا مطالـبـة تأجـيـل المجـلـس رأى الـقـادم. وـقـد الـعـام الـمـؤتمر إـلـى بذلك تقرير
ـوجب تلزمها ظروف من به تمر لما وتقديرا منه شعورا العراقية الجمهورية وـت

).11 رقم المرفق (انظر الطارئ الظرف زوال حتى الحق عن الدفاع عليها

ـأن العام المدير السيد من المجلس أعضاء طلب ولقد بالتـصـال يـقـوم ـب
الثقافية المشاريع بعض تمويل في رأيها لمعرفة والعربية السإلمية بالصناديق

إـلـى نتاـئـج ـمـن إلـيـه يتوـصـل ـمـا وتـقـديم العـضـاء، اـلـدول في الميزانية خارج
القادم. التنفيذي المجلس اجتماع

:  الرابعة العمل جلسة

الـثـاني  ربـيـع16 الثلـثـاء ـيـوم ظهر بعد الرابعة العمل جلسة  عقدت-16
العـمـل خـطـة مـشـروع المجـلـس رئـيـس وـطـرح م)،8/12/1987( هـــ1408
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العامة الدارة أعدته م) الذي1991-1988( هـ1411-1408 للسنوات الثلثية
37 346 121 ومـقـدارها لتنفـيـذها ـقـدرتها اـلـتي بالميزانية مصحوبا للمنظمة

لا السابقة. ميزانيتها % عن53 قدرها بزيادة أي دولر

وفحواـهـا، البراـمـج ـمـن عدد لطبيعة المجلس أعضاء بعض مناقشة وبعد
الخطة على الموافقة التنفيذي المجلس في العضاء الدول بعض ممثلو اقترح

للعالم الفعلية الحاجات إلى تستجيب لنها العامة الدارة قدرتها كما والميزانية
الميزانـيـة فـي للزيـادة مـسـوغ ل أنـه الـخـر بعـضـهم رأى حيـن فـي السإلمي،

الحالية. الميزانية في بالتزامه يف لم العضاء الدول بعض أن طالما القادمة

:  الخامسة العمل جلسة

الـثـاني  ربـيـع17 الربـعـاء ـيـوم صباح الخامسة العمل جلسة  عقدت-17
ـا م) وواـصـل1987  ديـسـمبر9( هـــ1408 ـاء خللـه ـذي المجـلـس أعـض التنفـي

ـة ـروع مناقـش ـة مـش ـل خـط ـة العـم ـنوات الثلثـي (1411-1408 للـس  1988-
لحاـجـة المجتمعـيـن ـكـل تـقـدير بالعتـبـار أـخـذ مـسـتفيض نقاش وبعد )،1991
تـواجهه الـذي والواقـع العامـة، الدارة قـدمتها الـتي للبرامـج السإلمي العالم

تـسـديد ـفـي العضاء الدول بعض تأخر عن الناجم الموارد شح بسبب المنظمة
العاـمـة الدارة تعـيـد وأن المقبلة، الزيادة في الزيادة عدم على اتفقوا أنصبتها،

للـسـنوات الثلثـيـة الميزانـيـة تزـيـد ل بحـيـث الولوـيـات، مراعية البرامج جدولة
ـــن1408-1411/1988-1991 ـــة  ـع ـــة الميزانـي -1405 للـســـنوات الثلثـي

ـعـن المتوـقـع النـقـص مراـعـاة العاـمـة الدارة فطلـبـت ،1408/1985-1988
الـمـؤتمر يوصوا أن المجتمعون فوافق التضخم، بسبب الحالية الميزانية مقدار
لـسـد الحالـيـة الميزانية على السنة % في5 بإضافة العتبار في ذلك أخذ العام

).12 رقم المرفق (انظر التضخم بسبب سإينشأ الذي النقص

ـمـن المقدمة المذكرة دراسإة إلى ذلك بعد التنفيذي المجلس  انتقل-18
إلى يوليو شهر بداية من للمنظمة المالية السنة بداية تغيير بشأن العام المدير
عـلـى بالموافـقـة الـعـام الـمـؤتمر توـصـية إلى المجلس وانتهى يناير، شهر بداية

ـؤتمر إلى التعديل مشروع تقديم للمنظمة العام المدير من وطلب التغيير، الـم
).13 رقم المرفق (انظر عليه للموافقة القادم العام

ـاقش-19 ـذي المجـلـس  ـن ـة التنفـي ـة الوثيـق ـن المقدـم ـدير ـم ـام الـم الـع
الـعـام، للـمـؤتمر اـلـداخلي النـظـام تـعـديلت مشاريع على والمشتملة للمنظمة

ـة بحسب التعديلت على بالموافقة العام المؤتمر يوصي أن إلى وانتهى الوثيـق
).14 رقم المرفق (انظر المرفقة
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ـس  درس-20 ـذي المجـل العــام المــدير مــن المقدمــة الوثيقــة التنفـي
التنفـيـذي للمجـلـس الداخلي النظام تعديلت مشاريع على المشتملة للمنظمة

المرـفـق (انـظـر المرفـقـة الوثيقة بحسب التعديلت على الموافقة إلى وانتهى
 وملحقاته).15 رقم

: السادسإة العمل جلسة

ـيـوم ظـهـر بـعـد السادسـإـة العـمـل جلـسـة التنفـيـذي المجـلـس  عـقـد-21
المقدمة الوثيقة م) ودرس1987  ديسمبر9( هـ1408 الثاني  ربيع17 الربعاء

الـمـالي، النـظـام تـعـديلت مـشـاريع عـلـى المشتملة للمنظمة العام المدير من
الوثيـقـة بحـسـب التـعـديلت عـلـى بالمـصـادقة الـعـام المؤتمر المجلس وأوصى
).16 رقم المرفق (انظر المرفقة

ـام المدير من المقدمة الوثيقة التنفيذي المجلس  درس-22 ـة الـع للمنظـم
التوقف عن التعويض لصندوق الداخلي النظام على التعديلت مشاريع المتضمنة

الموـضـحة التـعـديلت على الموافقة وقرر المنظمة، لموظفي العمل عن النهائي
 وملحقاته).17 رقم المرفق القرار (انظر المرفقة الوثيقة في

ـس  درس-23 ـذي المجـل العــام المــدير مــن المقدمــة الوثيقــة التنفـي
التكاـفـل لـصـندوق الداخلي النظام على التعديلت مشاريع المتضمنة للمنظمة
الوثيـقـة ـفـي الموـضـحة التـعـديلت عـلـى الموافـقـة وـقـرر المنظـمـة، لموظفي
).18 رقم المرفق (انظر المرفقة

: السابعة العمل جلسة

الـثـاني  ربـيـع18 الخمـيـس ـيـوم ـصـباح الـسـابعة الجلـسـة  انعـقـدت-24
اـلـتي الـمـذكرة بالدراسإة المجلس أعضاء وتناول م)،10/12/1987( هـ1408
وتوزيع الوظائف ووصف التنظيمي هيكلها حول للمنظمة العامة الدارة قدمتها
ـمـن أنه على واتفقوا عليها، ملحظاتهم المجلس أعضاء أبدى وقد فيها، المهام

الموضوع سإيولون فإنهم التنظيمي الهيكل تطوير من العام الدارة تمكين أجل
لا ـترة ـفـي دولهم بملحظات العامة الدارة سإيزودون وأنهم الدرس من مزيد ـف

الوثيـقـة ـصـياغة إعادة من العام الدارة لتتمكن تاريخه من أشهر ثلثة تتجاوز ل
المرفق القرار (انظر القادم العام المؤتمر إلى وتقديمها الملحظات ضوء في
).19 رقم

إجــراءات توحيد عن العام المدير من توضيح إلى المجلس  واسإتمع-25
أن وبـعـد الـخـرى، والمؤسإسات الدولية والمنظمات الدول مع المنظمة تعاون
الموـضـوع ـحـول الـعـام الدارة قـبـل ـمـن المقدـمـة الوثيقة على المجلس اطلع
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ـفـي ـجـاء ـمـا عـلـى بالمـصـادقة الـعـام الـمـؤتمر يوصي أن على وافق وناقشها،
).20 رقم المرفق (انظر الوثيقة

أـعـدها اـلـتي للوثيـقـة الـعـام الـمـدير تـقـديم إلى المجلس اسإتمع  ثم-26
المجـلـس أعـضـاء وتدارس العضاء، الدول في الوطنية اليسيسكو لجان حول

وتيـسـيره. واتفـقـوا العضاء بالدول العامة الدارة اتصال لتوثيق الطرق أفضل
اليسيـسـكو ـمـع للتعاـمـل الختـصـاص جـهـة تحديد على أعضاء الدول حث على

).21 رقم المرفق (انظر

العاـمـة الدارة ـمـن المقدـمـة الوثيـقـة على التنفيذي المجلس  اطلع-27
أن عـلـى وواـفـق العـضـاء اـلـدول ـفـي الشهادات معادلة اتفاقية مشروع حول

).22 المرفق (انظر عليها بالمصادقة العام المؤتمر يوصي

الهيـئـات بـيـن بالتنـسـيق المتعلـقـة النقـطـة التنفيذي المجلس  درس-28
منظوـمـة نـطـاق في والثقافة والعلوم التربية ميادين في العاملة والمؤسإسات

بالتـصـال الـعـام الـمـؤتمر المجـلـس أوـصـى المداوـلـة وبعد السإلمي، المؤتمر
ـات ـة المختـصـة بالجـه ـادة وـضـع بقـصـد المعنـي ـرة4 الـم ـاق د) ـمـن  (الفـق ميـث

مواـصـلة الـعـام الـمـدير ـمـن المجـلـس طـلـب كـمـا التطبيق، موضع اليسيسكو
التي الجراءات على للتفاق السإلمي المؤتمر لمنظمة العام بالمين اتصالته

(انـظـر الـعـام الـمـؤتمر إلى بذلك تقرير وتقديم المذكورة، المادة تطبيق تكفل
).23 رقم المرفق

ـس  درس-29 ـدول مشــروع المجـل ـال ـج ـؤتمر أعـم ـام الـم ـالث الـع الـث
رقم المرفق (انظر المرفقة بصيغته وأقره العام، المدير من المقدم للمنظمة

24.(

ـترة ـفـي الردنية العاصمة في القادمة دورته عقد المجلس  قرر-30 الـف
سإيعقد الذي لليسيسكو الثالث العام المؤتمر قبيل ،1988  نوفمبر10-7 من

ـمـن الـفـترة ـفـي بعـمـان الهاـشـمية الردنـيـة المملكة حكومة من كريمة بدعوة
.1988  نونبر12-15

ممثـلـي عضوية مدة بتمديد العام والمؤتمر التنفيذي المجلس أوصى وقد
الراـبـع الـعـام الـمـؤتمر ـحـتى الراـهـن تشكيله في التنفيذي المجلس في الدول
الله, شاء  إن1991 سإنة سإيعقد الذي

: الثامنة الجلسة

هـــ1804 الثاني  ربيع19 الجمعة يوم صباح الثامنة الجلسة  انعقدت-31
ـفـي الدوـلـة وزـيـر ج.م. نتيمـبـا الـسـيد تـحـدث ـبـدايتها وـفـي )،11/12/1987(

ـة الدورة أعمال لحضوره ارتياحه عن فأعرب أوغندا جمهورية للمجـلـس الثامـن
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المنظـمـة ـهـذه ـفـي جدـيـة ـمـن ـشـاهده ـمـا حـكـومته سإيبلغ إنه وقال التنفيذي،
لا بلده جمهورـيـة رئيس ويحيط ميـثـاق عـلـى ـبـالتوقيع للتعجـيـل بأنـشـطتها علـمـ

المنظمة.

العـضـاء لـلـدول السماح حول اقتراح على التنفيذي المجلس  وافق-32
دورات فــي للمشاركة الصليين للممثلين نواب باعتماد التنفيذي المجلس في

أو لـسـبب الحـضـور الـصـليين الممثلـيـن عـلـى يتـعـذر عـنـدما التنفيذي المجلس
لخر.

تغيـيـر إـلـى النـظـر عـمـل، ـمـن جد ما باب في المجلس رئيس  طرح-33
لا جعلت (إيسيسكو) التي كلمة عربيـة بكلمـة واسـإـتبدالها المنظمـة، علـى علم
تأجـيـل المجـلـس أعـضـاء ـفـرأى للمنظـمـة، السـإـلمية الطبيـعـة على دللة ذات
لحق. وقت إلى الموضوع بحث

ومساعديه للمنظمة العام للمدير وتقديره شكره عن المجلس  عبر-34
دورـتـي بـيـن الـفـترة ـفـي المنظـمـة برامج تنفيذ في بذلوها التي القيمة للجهود
الثامنة. التنفيذي المجلس لدورة الجيد العداد على وكذلك المجلس، انعقاد

ـدير  تل-35 ـام الـم ـة الـع ـة للمنظـم ـا ـشـكر برقـي المجـلـس رئـيـس رفعـه
المملـكـة عاـهـل جلـلـة إـلـى التنفـيـذي المجلس أعضاء وباسإم باسإمه التنفيذي
للمنظمة. الكريمة رعايته وعلى الضيافة حسن على المغربية

التربية وزير للمنظمة العام المؤتمر رئيس حيدر سإجاد السيد  تناول-36
عـلـى للمنظـمـة الـخـالص تـقـديره ـعـن فـعـبر السـإـلمية باكستان جمهورية في

ـفـي المنظـمـة رسـإـالة أهمـيـة وأـكـد وجـيـزة، فترة خلل حققتها التي النجاحات
ي النبيلـة غاياتهـا وبلـوغ السإلمية، المة شعوب بين التعاون تحقيق التنميـة ف

السإلمية. غير الدول في السإلمية بالجماعات العناية إلى والتقدم. ودعا

فـشـكر المجلس رئيس المبارك العزيز عبد بن راشد الدكتور  تحدث-37
اـلـتي للنتاـئـج ارتـيـاحه ـعـن وعبر معه، وتعاونهم به ثقتهم على المجلس أعضاء
والتنظيم. العداد حسن على المجلس أمانة وشكر الجتماع، إليها توصل

للمنظـمـة الـعـام الـمـدير بوـطـالب الـهـادي عبد السإتاذ الكلمة  تناول-38
ـا توـصـل التي القيمة النتائج على فأثنى والثقافة والعلوم للتربية السإلمية إليـه
لا البناء الخوي الحوار من جو في الثامنة دورته خلل التنفيذي المجلس ـ متوخـي

العـمـل خـطـة مـشـروع المجـلـس درس السإلمية. "هكذا المة خدمة ذلك في
فاقترحوا المنظمة تواجهها التي المشكلت أعضاؤه وتحسس القادمة، الثلثية

ببـذل العامـة الدارة في مساعديه واسإم باسإمه الصعاب" والتزم تلك يذلل ما
الـكـرام. وـحـث المجـلـس أعـضـاء ـظـن حـسـن عند يكونوا أن أجل من جهد كل
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وفي دولهم في المنظمة هذه سإفراء يكونوا أن على التنفيذي المجلس أعضاء
لا ـمـن أفـضـل مـسـتقبلها ليكون الدولية المحافل بالـسـيد ـنـوه حاـضـرها. وأخـيـر

اـلـذين وجمـيـع مـسـاعديه وـشـكر الجلـسـات إدارة في وحكمته المجلس رئيس
وأعوان. ومحررين مترجمين من الدورة أشغال إعداد في شاركوا

التنفيذي المجلس وتوصيات قرارات
الثامنة) (الدورة
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بشأن قرار

المنظمة نشاطات عن العام المدير تقرير
المجلس دورتي بين فيما

: التنفيذي المجلس فإن

بين فيما المنظمة نشاطات عن العام المدير تقرير على الطلع     بعد-
والثامنة، السابعة المجلس دورتي

للتربية السإلمية المنظمة ميثاق  من12 ،11 المادتين إلى وبالنظر-
إيسيسكوـ، ـ والثقافة والعلوم

العام، للمؤتمر الداخلي النظام  من14 المادة إلى وبالنظر-

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى     وبالنظر-

 مناقشات من دار ما على     وبناء-

فإنه:

بـيـن فيـمـا المنظـمـة نشـاطات عـن الـعـام الـمـدير بتقرير علما أحاط-
والثامنة. السابعة المجلس دورتي
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /ت.م.ع    8/87     : م.ت     رقم     قرار

9:  رقم المرفق



أعـضـاء أـبـداها اـلـتي بالملحـظـات الـخـذ العاـمـة الدارة ـمـن يطـلـب-
المجلس.

مـن ـبـذلوه عمـا ومسـاعديه العـام للمـدير وتـقـديره شكره عن يعبر-
المنظمة. عمل خطة برامج إنجاز في مجهود

المالية المراقبة لجنة لتقرير ملحق
اللجنة رئيس للمجلس قدمه

الـسـنتين  ـعـن7/9/1987 ـفـي المـعـد المالـيـة المراقـبـة لجـنـة تقرير عن
.1987-1986 و1986-58 الماليتين

-1 ـمـن الـفـترة خلل الـسـنة لـهـذه اجتماعها المالية المراقبة لجنة عقدت
لكون  بالنظر1986-1985 لعام المنظمة حسابات فيها راجعت ،7/9/1987

المجـلـس قـبـل ـمـن أعـيـد ـقـد الماـضـي، الـعـالم في اللجنة من المقدم التقرير
.1986 عام في أعضائها لكامل الجتماع من اللجنة تمكن لعدم التنفيذي

: يأتي ما هو فيه ورد ما أبرز من وكان تقريرها اللجنة قدمت وقد

:     المساهمات
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)2.387.440( بلغت الدول مساهمات عن مبالغ المنظمة إلى وصل لقد
1986-85 المالـيـة الـسـنة ـعـن اـلـدول مـسـاهمات يـشـمل وـهـو أمريكي دولر

سـإـنة عـن المـسـددة المسـاهمات مجـمـوع بلـغ قد حيث أيضا، سإابقة وسإنوات
دفعت التي الدول عدد أمريكي. وكان ) دولر586.411( مبلغ  فقد85-1986

يأتي: ما هو السابقة السنوات خلل مساهماتها

 دولة198315-82 لعام
 دولة198414-83 لعام
 دولة198516-84 لعام
 دولة198612-85 لعام

المجال: هذا في أسإاسإية نقطة المراقبة لجنة أكدت وقد

نـفـس خلل المنظـمـة إـلـى العضاء للدول المساهمات تدفق ضعف "إن
الثار: هذه ومن والداء، العمل سإير على سإلبية آثار له كان المالية، السنة

المنظمة، له تتعرض الذي المالي الضيق.1
الدارة مـصـاريف لتموـيـل الـسـابقة الـسـنوات أـمـوال اسـإـتخدام.2

العامة،
السنة. نفس في لها المخطط البرامج تنفيذ في البطء.3

:     العام     الحاتياطي

ـامت ـل المنظـمـة ـق ـغ بتحوـي حـسـاب إـلـى أمريـكـي  دولر238.744 مبـل
قـدره مبلغـا للمنظمـة العـام الحتيـاطي رصـيد بلـغ وبـذلك العـام، الحتياطي

 دولر.1.258.597

:     الموجودات

بلـغ وغيرـهـا، الطباعي التصوير وحدة ومنها ثابتة غير موجودات إضافة تم
 دولر.264.328 السنة هذه خلل قيمتها

:     المصروفات

ـغ ـى المصــروف صــافي بـل الســنة هــذه خلل والنشــطة البرامــج عـل
ـروفات مجموع % من17,3 نسبة يمثل وهو  دولر،391.724 ـنوية المـص الـس

مع ) دولر1.873.104( قدره مبلغا للمنظمة الخرى المصروفات بلغت حيث
ـة مصاريف عن ) دولر419.187( قدره مبلغا المبلغ هذا يضمن أن العلم إقاـم

والجتماعات. والندوات المؤتمرات
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( بـلـغ ـقـد ـكـان الـسـنة ـهـذه خلل المنظمة صرفته ما مجموع فإن وبذلك
) دولر.2.264.828

: ملحظتين المجال هذا في المراقبة لجنة أشرت وقد

ـة أن.1 ـد المنظـم ـوال اسإــتخدمت ـق لســد الســابقة الســنوات أـم
ة الواردة المبالغ لقلة بالنظر السنة لهذه مصروفاتها ن للمنظم ع

.1986-85 سإنة عن لمساهماتها الدول تسديد

وـضـع يـجـري أن اللحـقـة الميزانـيـات إـعـداد عـنـد الـضـروري ـمـن.2
ـة الخبرة على وتستند واقعية، أسإس على مبنية الميزانية والتجرـب

ـى ينسحب وهذا السابقة، الفترة خلل المنظمة بها مرت التي عـل
لها. المرصودة والمبالغ والبرامج الخطط وضع

ـد ـت لـق ـب مصــروفات بلـغ ـام خلل الرواـت ـا1986-85 ـع ـدره  مبلـغ ( ـق
ـابقة. السنة % عن71,87 بنسبة زيادة حققت حيث ) دولر،2.012.226 الـس

يشمل: كان السنة لهذه الرواتب مبلغ أن العلم مع

ـغ خـصـص.1 ـندوق  دولر100.000 مبـل ـائي التوـقـف لـص ـعـن النـه
العامة. الدارة حصة عن العمل

ـاليتين لسنتين الرواتب على الزيادات بصرف المنظمة قامت.2 متـت
للمجـلـس سـإـبق حـيـث % سإنويا،10 % وبمعدل21 نسبتها بلغت

الزيادات. هذه أقر أن التنفيذي

%.10 بنسبة المريكي الدولر إلى الدرهم سإعر مراجعة تم.3

ـفـي النظر إعادة حول السابقة ملحظاتها على التأكيد المالية اللجنة ترى
والتحديد الموظفين، من المنظمة احتياجات يخص فيما الميزانية تقدير مسألة
المنظمة. حاجة لمقدار الواضح

: والبرامج النشطة

: يلي كما السنة هذه خلل البرامج تنفيذ نسبة بلغت

 %7,86التربية
 %8,51العلوم
 %5,31الثقافة
 %21,63العامة البرامج

%11,41 بـلـغ الـسـنة لـهـذه والنشطة البرامج إنجاز لنسبة العام المعدل
لها. المخطط السنوية التوقعات من
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1987-86 المالـيـة للـسـنة المنظـمـة حـسـابات ـفـي اللجـنـة نـظـرت كـمـا
واترهاوس برايس شركة قيام وعدم الحسابات، تسجيل اكتمال لعدم وبالنظر
ـة اكتفت قد اللجنة فإن المنظمة. لذا لحسابات المالي التدقيق بإجراء بمراجـع

النـشـطة خصـوص فـي العـضـاء. أـمـا اـلـدول مـن المالية التسديدات موضوع
ـعـن ملحظاتـهـا وثبـتـت المنظـمـة سـإـجلت على اللجنة اطلعت فقط والبرامج

المالـيـة اللجـنـة تـقـوم أن  على31/3/1987  ولغاية7-1 من فقط أشهر تسعة
.1987-1986 لحسابات كامل وبشكل المالية بالمراجعة القادمة السنة في

:     المساهمات

)3.728.395( قدره مبلغا السنة هذه خلل المستلمة المبالغ مجموع بلغ
ـان دولر ـغ وـك ـط المســتلم المبـل ـن فـق ـام ـع ـان1987-1986 ـع ـد  ـك ـغ ـق بـل

فقط.  دولة11 مساهمات  دولر. وهي2.243.203

:     والبرامج     النشطة

ـشـهر نهاـيـة ـحـتى والنـشـطة البراـمـج إنـجـاز عـلـى المـصـروف المبلغ بلغ
ـاز نسبة كانت حيث ) دولر728.070( قدره  مبلغا1987 مارس ـة النـج العاـم
: النشطة لقطاعات بالنسبة يلي %. وكما7,87 تمثل

 %22,31التربية
 %14,81العلوم
 %4,30الثقافة
 %25,48العامة البرامج

لطلع التوـصـيات ـمـن جمـلـة المالـيـة المراقـبـة لجـنـة تقرـيـر تـضـمن وقد
مناسإبا. تراه ما وإقرار المجلس أعضاء السادة

ـر المناقشة إجراء أثناء التنفيذي المجلس طلب إلى واسإتنادا ـة لتقرـي لجـن
: التالية اليضاحات تدرج المالية، المراقبة

من خلل المعلومات المقدمة إلينا من قبل الدارة العامة ـعـن تنفـيـذ البراـمـج خلل
)7 وبعد الخـذ بنـظـر العتـبـار التوـصـية رقـم (30/6/1986 ولغاية 1/7/1985الفترة من 
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الواردة في تقرير لجنة المراقبة المالية، فإن نسبة النجاز للبرامج والنـشـطة تـكـون كـمـا
.1986-1985يلي لعام 

11,41
%

ـة النســبة ـدون30/6/1986 لغاـي ـب إضــافة  ـب ـبراء رواـت الـخ
بها. الخاصة والندوات والمؤتمرات للبرامج

15,08
%

فقط. الرواتب إضافة بعد السنة لنفس النسبة

21,98
%

ومـصــاريف الرواـتــب إضــافة بـعــد الـســنة لنـفــس النـســبة
لها. المخصصة والندوات المؤتمرات

اليضاح. هذا يعزز المرفق والجدول

الـخـذ  بعـد1987-1986 عـام خلل والنشـطة للبرامج النجاز نسب أما
الـعـاملين للـخـبراء والـجـور الرواـتـب إـضـافة ـحـول اللجنة توصية العتبار بنظر
الـغـرض، لـهـذا والمؤتمرات الندوات مصاريف إضافة وكذلك البرامج هذه على

: يلي كما النسب فتكون

17,87
%

1987 ـمـارس ـشـهر لغاـيـة والنـشـطة البراـمـج لنجاز النسبة
والمؤتمرات. الندوات ومصاريف الرواتب إضافة بدون

24,42
%

1987 يونيه شهر نهاية لغاية والنشطة البرامج لنجاز النسبة
والمؤتمرات. الندوات ومصاريف الرواتب إضافة بدون

31,18
%

افة بعد للنجاز النسبة ور إض ب الج براء والروات املين للخ والع
البرامج. تنفيذ على

33,92
%

مـصـاريف وـكـذلك والـجـور الرواتب إضافة بعد للنجاز النسبة
والمؤتمرات. الندوات

اليضاح. هذا يعزز المرفق والجدول

البراـمـج بتنفـيـذ بالمباشرة قامت قد المنظمة أن أيضا لليضاح هنا ونشير
أـشـهر خمـسـة خلل المنظـمـة مصاريف بلغت  حيث1988-1987 العام خلل

 دولر.642.461 ـقـدره  مبلـغـا30/11/1987  ولغاـيـة1/7/1987 ـمـن للفترة
: التالي بالشكل القطاعات حسب موزعا المبلغ هذا وكان

283.902التربية
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دولر
  دولر86.197العلوم
129.168الثقافة

دولر
143.194العامة البرامج

دولر
642.466المجموع

دولر

البرامــج على المصروفة النفقات عن التوضيح لغرض آخرا جدول ونرفق
ـمـا ـمـع  مـقـارن30/11/1987  ولغاـيـة1/7/1987 من الفترة خلل والنشطة

نلحظ حيث ،1986 عام من الفترة نفس خلل والنشطة البرامج على صرف
النشطة قطاعات على المصروفة المبلغ في زيادات هناك أن الجدول هذا من

ـادة نـسـب حـيـث 1987-1986 ـعـام ـفـي  عنـهـا1988-1987 ـعـام ـفـي الزـي
: يلي كما وهي الولى أشهر بالخمسة والخاصة

الزيادة  % نسبة118,83التربية
  "    "   % 44,19العلوم
 %   "    "496,48الثقافة
انخفاض  % نسبة47,19العامة البرامج

لجـنـة وسـإـتقوم أولـيـة ـهـي اليـضـاحات ـهـذه أن المـجـال ـهـذا ـفـي نؤـكـد
ـعـن الملحـظـات  بتـثـبيت1988 عام في القادم اجتماعها في المالية المراقبة

ـاطات ـة نـش ـنتين خلل المنظـم ـاليتين الـس ـذلك1987-1986 الـم -1987  وـك
1988.

التوضيح. لغرض بالطلع التفضل راجيا
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توصية

المالية الحالة كشف بشأن
1986 يونيو  وآخر1985 يوليو شهر بين ما للفترة

: التنفيذي المجلس فإن
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الحالة كشف بشأن /ت.م8/87رقم: م.ت. الوثيقة على الطلع     بعد-
للفترة الميزانية لعتمادات بالنسبة نفقات من إنجازه تم وما المالية

.1986 يونيو  وآخر1985 يوليو شهر بين ما

المالـيـة الوـضـعية ـحـول واترـهـاوس براـيـس تقرير على الطلع     وبعد-
 (رقــــم: م.ت.1986-1985 الماليــــة الســــنة خلل للمنظمــــة

/ح.ق).8/87

للـسـنتين لليسيـسـكو المالية المراقبة لجنة تقرير على الطلع     وبعد-
/م.م).8/87(رقم: م.ت. ،1987-1986 / 1986-1985 الماليتين

المنظـمـة ميـثـاق  ـمـن19 ،18 ،17 ،16 ،12 الـمـواد إلى وبالنظر-
والثقافة، والعلوم للتربية السإلمية

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى     وبالنظر-

 ـمـن29 ،26 ،25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،15:  المواد   إلى     وبالنظر-
المالي، النظام

رئيس قدمه الذي التقرير ضوء وفي مناقشات، من دار ما على     وبناء-
ـاء عرضها، التي واليضاحات للمنظمة المالية المراقبة لجنة ـى بـن عـل
المجلس. طلب

فإنه:

عليه. المعروضة بالوثائق علما أحاط.1

المالية. المراقبة لجنة بتوصيات الخذ العام المدير السيد من يطلب.2

ـلـم اـلـتي اـلـدول مع اتصالته يجري أن إلى العام المدير السيد يدعو.3
لها، تسديدها موعد ومعرفة تسديدها، في المتأخرة أو أنصبتها تسدد

التنفـيـذي، المجـلـس أعـضـاء ـمـن يشاء بمن ذلك في يستعين أن وله
الـقـادم، الـعـام الـمـؤتمر إـلـى الموـضـوع ـفـي تقرـيـرا يـقـدم أن عـلـى

يمكنها التي السإلمية بالمؤسإسات التصال العام المدير من وطلب
وـمـن اـلـدول، ـفـي المنظمة بها تقوم التي المشروعات بعض تمويل
ـبـدفع العراقـيـة الجمهورـيـة مطالـبـة تأجـيـل علـى واـفـق أخرى ناحية

الطارئة. الظروف زوال حتى حصتها

المرفقة. الوثائق على بالمصادقة العام المؤتمر يوصي.4
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توصية

الثلثية اعمل خطو برامج مشاريع بشأن
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-1988/  هـ1411-1408 بها المرتبطة والميزانية
م1991

: التنفيذي المجلس فإن

/م)8/87/خ.ع) _م.ت.8/87رقم: (م.ت. الوثيقتين على الطلع     بعد-
ـة العـمـل خطة برامج بمشاريع المتعلقتين /  هـــ1411-1408 الثلثـي

بها، المرتبطة والميزانية م1988-1991

ـالنظر- ـاق  ـمـن18 ،12 ،11 ،5 ،4 الـمـواد إـلـى وـب المنظـمـة ميـث
ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم للتربية السإلمية

النظام  من16 ،15 ،14 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 المواد إلى   وبالنظر-
للمنظمة، المالي

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  (هـ) من20 المادة إلى     وبالنظر-

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:

العـمـل خـطـة مشروع عليها يشتمل التي البرامج بأهمية علما أحاط.1
اقتـنـاعه ـعـن ويـعـبر الفعلـيـة، السـإـلمي الـعـالم لحاجات واسإتجابتها

البرامج. هذه من قدر أكبر تطبيق بضرورة

مطابقــة بميزانية العمل خطة على بالمصادقة العام المؤتمر يوصي.2
السنة. % في5 مقدارها تضخم زيادة مع السابقة الدورة لميزانية

ـات طبقا الخطة برامج تنفيذ العام المدير من يطلب.3 ـدونها لولوـي يـج

المتاحة. المادية المكانات ضوء في

21

السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /م.ب.س.م    8/87     : م.ت     رقم     توصية

13:  رقم المرفق



توصية

للمنظمة المالية السنة بداية موعد بشأن

: التنفيذي المجلس إن

ـد في النظر بشأن المعروضة المذكرة على الطلع     بعد- ـنة موـع الـس
 للمنظمة، المالية

ن18 ،12 ،11 المـواد إلـى وبالنظر- لمية المنظمـة ميثـاق  م السإ
ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم للتربية

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى     وبالنظر-

المالي، النظام  من15 المادة إلى   وبالنظر-

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:

المالـيـة الـسـنة بداـيـة تغيـيـر عـلـى بالموافـقـة الـعـام الـمـؤتمر يوـصـي-
يناير. شهر بداية لتصبح يوليو شهر بداية من للمنظمة

)18( الـمـادة تـعـديل مـشـروع تقديم للمنظمة العام المدير من يطلب-
عليه. للموافقة القادم العام المؤتمر إلى المنظمة ميثاق من

 

22

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /ن.م.ع    8/87     : م.ت     رقم     توصية

14:  رقم المرفق



بشأن توصية

العام للمؤتمر الداخلي النظام تعديل

: التنفيذي المجلس إن

المتعلـقـة /ن.م.ع8/87م.ت. رـقـم المقدمة الوثيقة على الطلع     بعد-
 العام، للمؤتمر الداخلي النظام بتعديل

للتربية السإلمية المنظمة ميثاق  من12 ،11 المادتين إلى وبالنظر-
ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  (ز) من20 المادة إلى     وبالنظر-

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:

الوثيـقـة في الموضحة التعديلت على بالمصادقة العام المؤتمر يوصي-
المرفقة.

23

السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ



 قرار

التنفيذي للمجلس الداخلي النظام تعديل بشأن

: التنفيذي المجلس فإن

المتعلقة /ن.م.ت8/87م.ت. رقم المقدمة الوثيقة على الطلع     بعد-
 التنفيذي، للمجلس الداخلي بالنظام الخاصة بالتعديلت

السـإـلمية المنظـمـة ميـثـاق ) ـمـن4(  الفقرة12 المادة إلى وبالنظر-
ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم للتربية

للمجـلـس اـلـداخلي النـظـام  من27 (ي) و20 المادتين إلى     وبالنظر-
التنفيذي،

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:

المرفقة. الوثيقة في الموضحة التعديلت على الموافقة
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /ن.م.ت    8/87     : م.ت     رقم     توصية

15:  رقم المرفق



بشأن توصية

المالي النظام تعديل

: التنفيذي المجلس فإن

المتعلـقـة /ن.م8/87م.ت. رـقـم المقدـمـة الوثيـقـة عـلـى الطلع     بعد-
 المالي، النظام بتعديل

المنظمة ميثاق  من19 و18 ،17 ،16 )،4 (12 المواد إلى وبالنظر-
ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم للتربية السإلمية

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  (ي) من20 المادة إلى     وبالنظر-

الداخلي، النظام  من30 المادة إلى     وبالنظر-

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:

الوثيـقـة ـفـي الموـضـحة التـعـديلت عـلـى بالمصادقة العام المؤتمر يوصي
المرفقة.
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /ن.م    8/87     : م.ت     رقم     توصية

16:  رقم المرفق



بشأن قرار

 الداخلي النظام تعديل

العمل عن النهائي التوقف لصندوق

: التنفيذي المجلس فإن

المتعلقة /ت.ن.خ8/87م.ت. رقم المقدمة الوثيقة على الطلع     بعد-
ـعـن النـهـائي التوـقـف عن التعويض لصندوق الداخلي النظام بتعديل
 العمل،

السـإـلمية المنظـمـة ميـثـاق ) ـمـن4(  الفقرة12 المادة إلى وبالنظر-
ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم للتربية

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى     وبالنظر-

اليسيسكو، في الموظفين نظام  من108 المادة إلى   وبالنظر-

ـعـن التـعـويض لـصـندوق الداخلي النظام  من20 المادة   إلى     وبالنظر-
العمل، عن النهائي التوقف

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

: يقرر

المرفقة. الوثيقة في الموضحة التعديلت على الموافقة
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /ت.ن.خ    8/87     : م.ت     رقم     قرار

17:  رقم المرفق



بشأن قرار

 الداخلي النظام تعديل

اليسيسكو لموظفي التكافل لصندوق

: التنفيذي المجلس فإن

مـشـاريع  ومرفقـهـا8م.ت/د. رـقـم المقدمة الوثيقة على الطلع     بعد-
اليسيـسـكو لـمـوظفي التكاـفـل لـصـندوق اـلـداخلي النـظـام تـعـديلت
 /ص.ت.ج)،8/87م.ت. (الوثيقة

السـإـلمية المنظـمـة ميـثـاق ) ـمـن4(  الفقرة12 المادة إلى وبالنظر-
ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم للتربية

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  (ي) من20 المادة إلى     وبالنظر-

اليسيسكو، في الموظفين نظام  من107 المادة إلى   وبالنظر-

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

: يقرر
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  1  /ت.    8/87     : م.ت     رقم     قرار

18:  رقم المرفق



المرفقة. الوثيقة في الموضحة التعديلت على الموافقة

بشأن توصية

العامة للدارة التنظيمي الهيكل

: التنفيذي المجلس فإن

م.ت. رـقـم العاـمـة الدارة ـمـن المقدـمـة الوثيـقـة عـلـى الطلع     بـعـد-
ووـصـف العاـمـة، للدارة التنظيـمـي الهيـكـل ومرفقـهـا /هـــ.ا.ع8/87

 فيها، والمهام الوظائف

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى     وبالنظر-

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:

علـى المعروضة الوثيقة شهر ظرف في يحيل أن العام المدير من يطلب
وعـلـى أـشـهر، ثلثة أقصاه أجل في عليها ملحظاتها لبداء العضاء الدول

28

السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس ـ إيسيسكو ـ
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /هـ.ا.ع    8/87     : م.ت     رقم     توصية

19:  رقم المرفق



تـقـديمها قـصـد ـصـياغتها بإـعـادة الـعـام المدير يقوم الملحظات هذه ضوء
لقرارها. القادم العام المؤتمر إلى

بشأن توصية

التعاون لصيغ القانونية الطبيعة
الموازية والمؤسإسات والمنظمات اليسيسكو بين

: التنفيذي المجلس فإن

ـحـول /ت.م.د8/87م.ت. رـقـم المقدـمـة الوثيـقـة عـلـى الطلع     بـعـد-
ـة الطبيعــة ـن التعــاون لصــيغ القانونـي والمنظمــات اليسيســكو بـي

الموازية، والمؤسإسات

المنظمة، ميثاق ) من4  (الفقرة11 و5 ،4 المواد إلى وبالنظر-

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى     وبالنظر-

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ
الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس

هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،
م1987  دجنبر7-11

  /ت.م.د    8/87     : م.ت     رقم     توصية

20:  رقم المرفق



المرفقة. الوثيقة على بالموافقة العام المؤتمر يوصي

شأن في توصية

العضاء الدول في اليسيسكو لجان

: التنفيذي المجلس فإن

اللـجـان بـشـأن العاـمـة الدارة ـمـن المقدمة الوثيقة على الطلع     بعد-
 العضاء، الدول في لليسيسكو الوطنية

اليسيسكو، ميثاق  من5 و4 المادتين إلى وبالنظر-

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى     وبالنظر-

فإنه:
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /ل.إ.و    8/87     : م.ت     رقم     توصية

21:  رقم المرفق



ـدول يـحـث ـا اختـصـاص جـهـة تعيـيـن عـلـى العـضـاء اـل ـمـع للتعاـمـل فيـه
اليسيسكو.

بشأن توصية

الشهادات معادلة اتفاقية مشروع
السإلمية البلد في

: التنفيذي المجلس فإن
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس
هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،

م1987  دجنبر7-11

  /م.ش    8/87     : م.ت     رقم     توصية

22:  رقم المرفق



الشهادات معادلة اتفاقية بمشروع المتعلقة الوثيقة على الطلع بعد-
السإلمية، البلد في

المنظمة، ميثاق جـ) من ب، أ،  (الفقرات4 المادة إلى وبالنظر-

للمنظـمـة الثلثيـة العمـل خـطـة  ضـمن13ـتـر/ البرنامج إلى وبالنظر-
ـد للمنظمة الثاني العام المؤتمر عليها صادق  التي85-1988 المنعـق

م،1985  هـ/ شتنبر1405 الحجة ذي في آباد بإسإلم

 مناقشات، من دار ما على     وبناء-

فإنه:

ـة اتفاقية مشروع على بالمصادقة العام المؤتمر يوصي الـشـهادات معادـل
السإلمية. البلد في

بشأن توصية

العاملة والمؤسإسات الهيئات بين التنسيق
والثقافة والعلوم التربية ميادين في

السإلمي المؤتمر منظومة داخل
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السإلمي المؤتمر منظمة
--------------

للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ
الثامنة الدورة ـ التنفيذي المجلس

هـ1408 الثاني  ربيع19-15 الرباط،
م1987  دجنبر7-11

  /ن.س.ق    8/87     : م.ت     رقم     توصية

23:  رقم المرفق



: التنفيذي المجلس فإن

فــي العاملة والمؤسإسات الهيئات بين التنسيق موضوع مناقشة بعد-
السإلمية، المؤتمر منظومة داخل والثقافة والعلوم التربية ميادين

ميثــاق  من14) و4  (الفقرة11د) و  (الفقرة4 المواد إلى وبالنظر-
المنظمة،

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة إلى وبالنظر-

داـخـل والثقافة والعلوم التربية محاور في التنسيق بأهمية منه ووعيا-
وتفادي القتصاد وتحقيق النفاق لترشيد السإلمي المؤتمر منظومة
بينها، والتكرار التداخل

والعـلـوم للتربـيـة السـإـلمية المنظـمـة قـيـام بـضـرورة مـنـه واقتناـعـا-
 ميثاقها، د) من  (الفقرة4 للمادة طبقا التنسيقية بمهامها والثقافة

فإنه:

كو تمكين المذكور بالتنسيق المعنية الجهات يحث− ن اليسيس ع م وض
التنفيذ، موضع ميثاقها د) من  (الفقرة4 المادة

ذلك، أجل ومن−

المعنـيـة المختـصـة بالجهات بالتصال لليسيسكو العام المؤتمر يوصي−
اليسيسكو. ميثاق د) من  (الفقرة4 المادة تطبيق بقصد

الـعـام ـبـالمين اتـصـالته متابـعـة لليسيـسـكو الـعـام الـمـدير ـمـن يطلب−
تكفل التي الجراءات على التفاق أجل من السإلمي المؤتمر لمنظمة
ع اليسيسـكو ميثاق د) من  (الفقرة4 المادة تطبيق بنتائـج تقريـر ورف

ذلك. في يراه ما لتخاذ العام المؤتمر إلى اتصالته

العام المؤتمر أعمال لجدول أولي مشروع
1988 نونبر الثالث، المؤتمر

الهاشمية الردنية المملكة عمان،

: إجرائية قضايا.1

المؤتمر مكتب تشكيل.1
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24:  رقم المرفق



العمال جدول على المصادقة.2

: العامة الدارة تقارير.2

التنفيذي المجلس رئيس تقرير.1
العاديتين الدورتين بين فيما المنظمة نشاطات عن العام المدير تقرير.2
المالي التقرير.3
القفال حسابات.4
المالية المراقبة لجنة تقرير.5
المنظمة ميزانية في العضاء الدول مساهمة أنصبة.6
 ـمـن18 الـمـادة تـعـديل ومـشـروع للمنظـمـة المالـيـة الـسـنة بداية تغيير.7

الميثاق

/  هـــ1411-1408 الثلثاـيـة المنظـمـة عمل خطة مشاريع دراسإة.3
: عليها  والمصادقة1988-1991

الثلثية العمل خطة برامج مشاريع.3
الثلثية العمل خطة ميزانية مشروع.4

: تنظيمية قضايا.4

السإاسإي النظام تعديل ضوء في اليسيسكو أنظمة مقتضيات تعديل
العام للمؤتمر الداخلي النظام−
المالي النظام−
−

: أخرى تنظيمية قضايا.5

العامة للدارة التنظيمي الهيكل−
والمؤسإـسـات والمنظمات اليسيسكو بين التعاون لصيغ القانونية الطبيعة−

وغيرها الموازية
السإلمية البلد في الشهادات معادلة مشروع−
اليسيسكو مع للتعامل العضاء الدول في الختصاص جهات تحديد−
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التربـيـة مـيـادين في العاملة والمؤسإسات الهيئات بين التنسيق.6
: السإلمي المؤتمر منظمة نطاق في والثقافة والعلوم

للمنظمة العام المدير انتخاب.7

التنفيذي المجلس تشكيل.8

للمنظمة الرابع العام المؤتمر انعقاد ومكان تاريخ.9

أعمال من يستجد ما.10
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