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

 إلــى27 من الهاشمية الردنية المملكة في بعمان التاسعة إيسيسكو- دورته–
ال في شارك م). وقد1988  توفمبر10-7( هـ1409 الول  ربيع30 هـذه أعم

رئـيـس ممـثـل حـضـرها كـمـا غامبيا، ممثل عدا ما المجلس أعضاء جميع الدورة
الـسـلمية. الباكـسـتان بجمهورـيـة التربـيـة وزـيـر للمنظمة الثاني العام المؤتمر
رئـيـس وـكـذلك الـسـلمي الـمـؤتمر لمنظـمـة الـعـام المين عن ممثل وحضرها

).1:  رق (المرفق للمنظمة المالية المراقبة لجنة ومقرر

: الفتتاحية الجلسة

الهـنـداوي ذوـقـان الـسـيد مـعـالي برئاـسـة الفتتاحـيـة الجلسة  انعقدت-2
الهاشـمية الردنيـة المملـكـة فـي والتعليـم التربـيـة وزيـر الـوزراء رئيـس نائب

ـفـي المعتـمـدين العـضـاء لـلـدول الدبلوماـسـي السلك أعضاء من عدد وحضور
والثقافة. الفكر رجال من وجمع عمان

التنفيـذي المجلـس رئيـس ألقى الكريم، القرآن من آيات ترتيل  وبعد-3
الـعـثيمين أحـمـد ـبـن محـمـد  الـسـتاذ ـسـعادة الـسـعودية العربية المملكة ممثل
اا الهاشمية الردنية المملكة فيها شكر افتتاح كلمة اا وحكوـمـة ملك عـلـى وـشـعب
اا الستقبال وحسن الضيافة كرم اـلـوزراء رئيس نائب بتفضل سعادته عن معبر
التنفيذي للمجلس التاسعة الدورة أشغال افتتاح برئاسته والتعليم التربية وزير

الجدد. التنفيذي المجلس بأعضاء كلمته في ورحب

الـهـادي عـبـد الـسـتاذ مـعـالي للمنظـمـة العام المدير الكلمة تناول  ثم-4
وـشـعبه الـمـوقرة وحـكـومته المعـظـم الحـسـين المـلـك جلـلـة فـشـكر بوطالب
مجـهـودات ـمـن ـبـذلوه ـمـا وعـلـى الضيافة وكرم الستقبال حفاوة على الصأيل
قطعتـهـا اـلـتي الهاـمـة الشواط عن للحديث معاليه الدورة. وانتقل هذه لنجاح

العراقـيـل رـغـم الـسـامية رـسـالتها تحقـيـق طرـيـق عـلـى الـسـلمية المنظـمـة
نقـطـة إـلـى مـعـاليه أـشـار الـصـدد ـهـذا ـسـبيلها. وـفـي تعترض التي والصعوبات

بوـضـعية تتعـلـق للمجـلـس التاـسـعة اـلـدورة أعـمـال جدول في مدرجة أساسية
ـاتبت قد العامة الدارة : "إن فقال إنشائها، من سنوات ست بعد اليسيسكو ـك
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بمــا نظرها ووجهات بآرائها موافاتها منها وطلبت الموضوع في العضاء الدول
الـطـرق مـفـترق عـنـد تـقـف اـلـتي المنظـمـة لمـسـتقبل واـضـحة رؤية من يمكن
اـلـوجه علـى رسـالتها تأديـة مـن تتمكـن لكـي الـدعم مـن المزيد تنتظر والتي

ررع. ومـمـا لها أراد كما المطلوب رك ل المـشـ ـهـو الـمـوقر مجلـسـكم أن فـيـه ـشـ
اا الـكـثر الهيئة النقـطـة لهـذه دراـسـته وستسـاهم المنظـمـة واقـع علـى اطلعـ

الـعـام الـمـدير معالي أثار ...". كما المنظمة مستقبل تحديد في جدا الحساسة
ضبطه عدم عن يترتب وما السلمي المؤتمر منظومة داخل التنسيق موضوع

الـسـلمي البيت ترتيب يعوق مما المال وتبذير الواحد العمل في ازدواجية من
والثقافة. والعلوم التربية ميادين في

العـمـل خـطـة إـطـار ـفـي براـمـج ـمـن تنفيـــذه ـتـم مـا معاليه استعرض ثم
للخطة العريضة والخطـوط م1988-1985هـ/1408-1405 للسنوات الثلثية
: رـقـم م. (المرـفـق1991-1988هـــ/1411-1408 للـسـنوات القادمة الثلثية

2.(

التربية وزير الوزراء رئيس نائب الهنداوي ذوقان السيد معالي  وألقى-5
اا التنفـيـذي، المجـلـس أعـضـاء بالـسـادة مستهلها في رحب كلمة والتعليم مـعـبر

التاـسـعة اـلـدورة أـشـغال الهاـشـمية الردنـيـة المملـكـة باستـضـافة سعادته عن
اا العام، للمؤتمر الثالثة والدورة التنفيذي للمجلس والتوفيق النجاح كامل متمني

ذـلـك بـعـد أشـاد ـثـم السـلمية، المنظمة تاريخ في الهامتين التظاهرتين لهذين
ـمـن اتـخـذه وبـمـا شؤونها إدارة في وبحكمته للمنظمة العام المدير بمجهودات

ـبـالنقص يتعـلـق ـمـا خاصـأـة سبيلها، اعترضت التي المشاكل لمواجهة إجراءات
المالية. الموارد في

واجبـهـا أداء ـمـن المنظـمـة لتمكين بالتزاماتها للوفاء العضاء الدول ودعا
التوقـيـع ـفـي الروـحـي الحماس بين التناقض على والقضاء الكمل، الوجه على
ميزانيتها. في المساهمات تسديد عن والتقاعس المنظمة ميثاق على

ـوه القادـمـة العـمـل خـطـة مـشـروع إـلـى وتـطـرق المجـلـس بتوصـأـية فـن
خطة لميزانية مماثلة القادمة العمل لخطة ميزانية بتخصيص الخاصأة التنفيذي

).3:  رقم التضخم. (المرفق % لمواجهة5 زيادة مع السابقة العمل

: الولى     العمل     جلسة

هـ1409 الول  ربيع27 الثنين يوم صأباح الولى العمل جلسة  عقدت-6
بالعضــاء المجلس رئيس السيد رحب الجلسة بداية م) وفي1988 نوفمبر7(

الجدد.

ـة التنفيذي المجلس أعضاء اعتماد وثائق فحص لجنة  اجتمعت-7 المكوـن
المغربية. والمملكة تشاد وجمهورية السلمية باكستان جمهورية ممثلي من
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ـحة تـضـمن الذي للمجلس تقريرها قدمت للوثائق، اللجنة فحص وبعد صـأ
: السادة وهم ، عضويتهم على ووافقت الجدد العضاء اعتماد

المصري. واصأف منذر الدكتور الهاشمية، الردنية المملكة - ممثل
المسعود. الدين نور الستاذ بنغلديش، جمهورية - ممثل
العثيمين. أحمد بن محمد الستاذ السعودية، العربية المملكة - ممثل

للمناقـشـة، العـمـال ـجـدول مـشـروع التنفيذي المجلس رئيس  طرح-8
).4:  رقم عليه. (المرفق الموافقة فتمت

: الثانية     العمل     جلسة

الول  ربـيـع27 الثنـيـن ـيـوم ظـهـر بـعـد الثانـيـة العـمـل جلـسـة  عقدت-9
تقرـيـر إـلـى التنفـيـذي المجـلـس أعـضـاء م) واستمع1988  نوفمبر7( هـ1409
الثانـيـة الـعـام الـمـؤتمر دورـتـي بـيـن فيـمـا نـشـاطها ـعـن للمنظمة العام المدير

أـبـداه ـمـا بأـخـذ العامة الدارة وأوصأى المجلس اعتمده مناقشته وبعد والثالثة،
ن وأعـرب التقريـر، حـول الملحظـات مـن العضاء بعض والتقـدير الشـكر ع

).5:  رقم جهودهم. (المرفق على ومساعديه العام للمدير

عب انتفاضـة (دورة اسـم المجلـس  أطلق-10 الفلسـطيني) علـى الش
اا التنفـيـذي للمجلس التاسعة الدورة كـفـاحه ـفـي فلـسـطين ـشـعب ـمـع تـضـامن
المصير. تقرير أجل من العادل

مـعـالي للمنظـمـة. فـقـدم المالـيـة الحالة دراسة إلى المجلس  انتقل-11
أن ). وبعد88-87/ح.أ/IIIم.ع/  (وثيقة المالي التقرير عن ملخصا العام المدير
ااا أعطى اا بيان ( أن إـلـى  أـشـار1988-87 لـسـنة والمصاريف للمداخيل توضيحي

غاـيـة إـلـى مـسـاهماتها ـسـددت عـضـو  دوـلـة37 مجـمـوع ـمـن فـقـط ) دولة13
ـذه7/11/1988 ـدول  وـه ـة ـهـي اـل ـة : المملـك ـة الهاـشـمية، الردنـي الجمهورـي

جمهورـيـة الـسـلم، دار بروـنـاي ـسـلطنة البحرـيـن، دولة الباكستانية، السلمية
جمهورية السعودية، العربية المملكة التونسية، الجمهورية الشعبية، بنغلديش
الجماهيريـة المغربيـة، المملكـة العربيـة، مصـر جمهوريـة ماليزيـا، السينغال،

اليمنـيـة، العربـيـة والجمهورـيـة العظـمـى، الـشـتراكية الـشـعبية الليبـيـة العربية
رن إـلـى العام المدير معالي وأشار ال أ ـفـي مـسـاهماتها ـبـدفع وـعـدت أـخـرى دو

وجمهورية قطر دولة الكويت، دولة غينيا، : جمهورية الدول هذه ومن القريب،
تـفـي ل السلمية الدول بعض أن العام المدير معالي ذكر عرضه وخلل مالي،
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عليـهـا ـمـا أداء ـفـي جميعـهـا تـتـوانى ل أنها حين في اليسيسكو تجاه بالتزاماتها
الدولية. للمنظمات التزامات من

مـعـالي أـكـد المنظـمـة تنهجـهـا اـلـتي المالـيـة السياـسـة يـخـص  فيـمـا-12
والقاـضـي لنفـسـها العاـمـة الدارة رـسـمته اـلـذي النـهـج مواصـأـلة الـعـام المدير

حـيـث البراـمـج، لتنفيذ الولوية وإعطاء والتجهيز، التسيير نفقات على بالضغط
64،58  وـهـي1988-87 ـسـنة نـسـبة أعـلـى بالبرامج الخاصأة النفقات سجلت

نـفـس الماـئـة. وـفـي  ـفـي80،89  بلـغـت30/9/1988 حدود المائة. وإلى في
العاـمـة الدارة أن يعـنـي وـهـذا الـمـداخيل، تـفـوق المصاريف بأن ذكر المضمار

اا ترجع حدة الوضع وسيزداد الحاصأل، العجز لسد الحتياطي صأندوق إلى أحيان
السنة بداية موعد  إلى1988  يوليوز1 من للفترة ميزانية توفر عدم جراء من

عـلـى الـثـالث الـعـام الـمـؤتمر مـصـادقة بـعـد ـسـتنطلق اـلـتي الجدـيـدة المالـيـة
الميزانية.

اـلـذي للتقرـيـر ملخـصـا المالـيـة المراقـبـة لجـنـة رئيس ذلك بعد  قدم-13
ـمـن الـفـترة خلل المنعـقـد الـسـنوي اجتماعها في المالية المراقبة لجنة أعدته

-87-86/ت.ل.م.م/III/88م.ع/ (وثيـقـة  بالرـبـاط1988  أغسطس19  إلى10
اا88 البرامج لتنفيذ بالنسبة سجل الذي الواضح التحسن الخصوص على ) مبرز

ـة وجهتها التي التوصأيات أهم واستعرض المذكورة، الفترة خلل ـة لجـن المراقـب
التنفيذي. المجلس إلى المالية

: الثالثة     العمل     جلسة

28 الثلـثـاء ـيـوم صـأـباح الثالثة العمل جلسة التنفيذي المجلس  عقد-14
لجنــة توصأــيات مناقشــة م) واســتأنف8/11/1988( هـــ1409 الول ربيــع

المالية. المراقبة

المالـيـة المراقـبـة لجـنـة عن  الصادرة1 رقم التوصأية المجلس  تبنى-15
اليسيـسـكو. ولقـد ميزانـيـة فـي مساهماتها دفع إلى العضاء الدول تدعو التي
: الثالث العام المؤتمر على التالية التوصأية إحالة المجلس قرر

اا أحـيـط وـقـد التنفـيـذي، المجـلـس "إن المراقـبـة لجـنـة بتقرـيـر علـمـ
ـة، ـبر المالـي ـع لعــدم انشــغاله عــن يـع ـض دـف ـدول بـع العضــاء اـل

تعطـيـل إـلـى ـيـؤدي اـلـذي الشيء المنظمة، ميزانية في لمساهماتها
أنشطتها.
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اا- الحـفـاظ ـفـي المنظـمـة به تضطلع الذي الساسي للدور واعتبار
شأنها. من والرفع السلمية القيم على

اا- الـسـنوات خلل المنظـمـة ـبـه ـقـامت الذي الكبير للعمل واعتبار
ـقـدمتها اـلـتي القيـمـة الـخـدمات ـفـي والمتمثـلـة الماضية، الست
والعلم. والثقافة والعلوم التربية ميادين في العضاء للدول

اا- الـعـالم لمـسـتقبل المنظـمـة ـهـذه تمثلهـا اـلـتي للهمـيـة واعتـبـار
كاـفـة لتنفـيـذ بحملـهـا تـضـطلع اـلـتي النبيـلـة والرـسـالة الـسـلمي

.1991-88 للسنوات الثلثية العمل خطة تتضمنها التي البرامج

ديونـهـا الن ـحـتى تـسـدد ـلـم اـلـتي العـضـاء اـلـدول بإلـحـاح يدعو-
المجـلـس وـيـأذن ممـكـن، وقت أسرع في تسديدها إلى المتأخرة

الحاـجـة دـعـت كلـمـا العـضـاء، الدول مع يتشاور أن العام للمدير
يـسـودها ـبـروح المـسـتحقات ـهـذه جدولة إمكانية حول ذلك، إلى

السلمي. التفاهم

اتـخـاذ إـلـى وـيـدعوه الواـقـع هذا العام المؤتمر أمام المجلس يضع-
راءات ة الج ل اللزم دول لحم اء ال ة العض ى المعني ديد عل تس

).6:  رقم المتأخرة". (المرفق ديونها

ـديرات "بوضع  المتعلقة2 رقم اللجنة توصأية  بخصوص-16 ـة التـق المالـي
أن المجـلـس ..." ـيـرى للمنظـمـة المـالي الواـقـع ضوء على والنشطة للبرامج
دورـتـه ـفـي المجـلـس بـهـا أوصـأـى التي السياسة نهج في العامة الدارة تستمر

خطة برامج بجدولة العامة الدارة قيام ) حول1407/1986( بالرباط السابعة
مالية. اعتمادات من للمنظمة يتوفر ما ضوء في تنفذ أولويات وفق العمل

فـي المحاسـبة قسم بتعزيز  الخاصأة3 رقم اللجنة توصأية  بخصوص-17
أوصأى اليومية، الداخلية المراقبة عملية لحدهم يسند جدد بموظفين المنظمة
اا المنظمـة تتبعهـا اـلـتي الطريقة بمواصألة المجلس المراقبـة إـسـناد فـي حالـيـ
المحاـسـبة قـسـم ـمـن موـظـف وبتدريب استشارية، لجنة إلى اليومية الداخلية

تتحـمـل آـخـر بموـظـف الـسـتعانة الحاـجـة اقتـضـت وإذا الوظيفية، كفاءته لرفع
لذلك. تنتدبه عضو دولة أية وتعويضاته راتبه

المنظمة بتسديد  القاضية4 رقم اللجنة توصأية على المجلس  وافق-18
العـمـل، ـعـن النـهـائي التوـقـف صـأـندوق % ـفـي6 تمـثـل التي لحصصها بانتظام
ن المتأخرة المبالغ وكذلك اا79.999،58 والبالغـة السـابقة السـنوات ع  دولر
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ى العمـل مـن بإدارته المكلفة اللجنة لتمكين ابات مسـك عل بهـذا خاصأـة حس
الصندوق. أعمال عن سنوي تقرير وتقديم الصندوق

المدير التنفيذي المجلس أوصأى ،5 رقم اللجنة توصأية مناقشة  بعد-19
المـسـتوى العتبـار بعيـن تأـخـذ بدارسـة ممكن وقت أقرب في يقوم بأن العام

الداري، والتسلـسـل العـمـل، ومتطلـبـات المـقـر، بـلـد ـفـي الحقيـقـي المعيشي
توصـأـية ـفـي عليـهـا المنـصـوص الـبـواب في النفقات أسقف ضوئها على ويحدد
الـعـامين والـمـديرين الـعـام للـمـدير بالنـسـبة ،5 رـقـم المالـيـة المراقـبـة لجـنـة

المساعدين.

اا يطبق أن العام المدير وعلى هذه إليها تفضي التي اللزمة التدابير مؤقت
ـرة دورته في التنفيذي المجلس شأنها في يتخذ أن إلى الدراسة ـراره العاـش ـق
النهائي.

.10 و9 و8 و7 و6 رـقـم اللجـنـة توصـأـيات عـلـى المجـلـس  واـفـق-20
).7:  ( رقم

إنـهـاء عـلـى المجـلـس وافق المالي، للتدقيق شركة تعيين  بخصوص-21
أن كروب) على ( (أودي شركة مع والتعاقد واترهاوس، برايس شركة خدمات

ـعـن إـضـافية بمعلوـمـات القادمة دورته في المجلس بتزويد العام المدير يقوم
).8:  رقم السلمي. (المرفق للعالم وانتمائها عملها، وجدية الجديدة الشركة

: الرابعة     العمل     جلسة

الثلثـاء يوم ظهـر بعد الرابعة العمل جلسة التنفيذي المجلس  عقـد-22
ـع28 ـــ1409 الول  ربـي ـــاقشة8/11/1988( ه ـل خطــة مشــروع م) لمن عـم

إـلـى فاـسـتمع م)،1991-1988هـــ/1411-1408 للـسـنوات الثلثيـة المنظمة
اا المجلس وأحاط للمشروع، العام المدير معالي تقديم ـ ـالتغييرات علـم اـلـتي ـب
دورته في المجلس توصأية ضوء في الخطة مشروع على العامة الدارة أجرتها
الثلثـيـة العـمـل خـطـة ـفـي علـيـه ـكـانت ما على المنظمة ميزانية لتبقى الثامنة

اا5 زيادة مع السابقة المجـلـس أعـضـاء أـبـدى التـضـخم. وـقـد لمواجهة % سنوي
البرامج. تنفيذ وطريقة الخطة مشروع إعداد حول عديدة ملحظات

خطة على بالمصادقة العام المؤتمر المجلس أوصأى المناقشة، وبعد
الخذ العام المدير معالي من بها. وطلب المرتبطة والميزانية الثلثية العمل
تنفيذ عند التاسعة دورته في المجلس أعضاء أبداها التي الملحظات بالنظر

).9:  رقم البرامج. (المرفق
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الجانب حول العام المدير معالي من بيان إلى المجلس  استمع-23
ولية تمديد حول الميثاق  من12 المادة  من3 البند يطرحه الذي القانوني

البت يترك أن المجلس ورأى أخرى ثلثية فترة إلى التنفيذي المجلس أعضاء
العام. للمؤتمر الموضوع في

قانونية مذكرة سيقدم أنه العام المدير معالي ذكر ذلك على وبناء
لتجاوز الممكنة الجرائية الحلول متضمنة الشأن هذا في العام للمؤتمر

الصعوبات.

الميثاق  من12 المادة  من5 البند في المجلس تداول أن  بعد-24
معينة. نيابة لفترة المساعدين العامين المديرين تخضع ل المادة هذه أن لحظ
الشأن. بهذا أخرى إجراءات أية لخذ حاجة ل أنه وقرر

: الخامسة     العمل     جلسة

الربعاء اليوم صأباح الخامسة العمل جلسة التنفيذي المجلس  عقد-25
التعديلت مشاريع بالدرس وتناول م)،9/11/1988( هـ1409 الول  ربيع29

أقر المداولت الميثاق. بعد على العامة الدارة طرف من إدخالها المقترح
III/88: م.ع (رقم المرفقة الوثيقة في الواردة الصورة على التعديلت مشاريع

).10:  رقم (المرفق عليها بالمصادقة العام المؤتمر وأوصأى /م.م)،

على العضاء الدول بعض قبل من المقترحة للتعديلت بالنسبة أما
اا العاشرة، الدورة إلى بحثها المجلس أجل فقد الميثاق، تلك وصأول لعدم نظر

الميثاق.  من20 بالمادة المحدد الجل في القتراحات

دورته خلل بإدخالها أوصأى التي التنقيحات على المجلس  اطلع-26
العام، للمؤتمر الداخلي النظام مقتضيات بعض تعديلت مشاريع على الثامنة

المقترحة التعديلت على بالمصادقة العام المؤتمر أوصأى المداولت، ولعد
).11:  رقم (المرفق المرفقة الوثيقة في كما

دورته خلل بإدخالها أوصأى التي التنقيحات على المجلس  اطلع-27
وبعد للمنظمة، المالي النظام مقتضيات بعض تعديلت مشاريع على الثامنة،

في كما المقترحة التعديلت على بالمصادقة العام المؤتمر أوصأى المناقشة
).12:  رقم المرفقة. (المرفق الوثيقة
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: السادسة     العمل     جلسة

29 الربـعـاء ـيـوم ظـهـر بـعـد السادـسـة العمل جلسة المجلس  عقد-28
نـظـام تـعـديلت مشاريع بالدرس وتناول م)،9/11/1988( هـ1409 الول ربيع

الـمـذكورة للوثيـقـة الـعـام الـمـدير تـقـديم إـلـى الـسـتماع وبعد الملحظ وضعية
المجلس وافق المداولت، وبعد التعديلت، تلك اقتراح إلى الداعية والمبررات

و.م)،III/88(م.ع/ المرفـقـة الوثيـقـة ـفـي وردت كـمـا المقترـحـة التعديلت على
).13:  رقم عليها. (المرفق بالمصادقة العام المؤتمر وأوصأى

اتفاقـيـة ـعـن الـعـام المدير معالي قدمه عرض إلى المجلس  استمع-29
المملـكـة وحكوـمـة والثقاـفـة والعـلـوم للتربـيـة الـسـلمية المنظـمـة بـيـن المقر

المـقـر، بـلـد ـفـي للمنظـمـة المخوـلـة والحـصـانات المتـيـازات بـشـأن المغربـيـة
وـقـد م)،31/10/1988( هـــ1409 الول  ربـيـع19 بتارـيـخ بالرـبـاط والموقـعـة

المنظـمـة دـعـم عـلـى المغربـيـة للمملـكـة وـشـكره تقديره عن المجلس أعرب
ـوجيه عليها، بالمصادقة العام المؤتمر وأوصأى التفاقية، هذه وتوقيع ـة وبـت برقـي

).14:  رقم المغربية. (المرفق المملكة عاهل جللة إلى وتقدير شكر

الهيـكـل لوثيقـة العـام الـمـدير معـالي تقـديم إـلـى المجـلـس  استمع-30
لـبـداء العـضـاء اـلـدول إـلـى وجـهـه أن ـسـبق اـلـذي العاـمـة للدارة التنظيـمـي
اا عليه، ملحظاتها توصـأـلت وـقـد الثامـنـة، دورـتـه في المجلس من لتوصأية طبق

ال العامة الدارة والمناقشة المداولت فقط. وبعد دول ثلثا من بملحظات فع
مـعـالي ـمـن وطـلـب النقطة، هذه في البت تأجيل المجلس ارتأى المستفيضة،

لجـنـة المجـلـس ملحظاتـهـا. وـشـكل إـبـداء علـى اـلـدول بقية حث العام المدير
: الردن، المجـلـس ـفـي العـضـاء لـلـدول الحاليين الممثلين السادة من مكونة

المراقبة لجنة رئيس وكذلك ماليزيا، الكويت، القمر، جزر السينغال، باكستان،
).15:  رقم /هـ.ت).(المرفق9/88: م.ت. رقم (القرار المالية،

الـثـالث الـعـام الـمـؤتمر أعـمـال ـجـدول مشروع على المجلس  اطلع-31
رر المناقـشـة وبعـد العاـمـة، الدارة اـقـترحته الـذي فـي المشـروع المجلـس أقـ
).16:  رقم (المرفق عليه بالموافقة العام المؤتمر وأوصأى المرفقة صأيغته

الســبوع خلل المنظمة مقر في العاشرة دورته عقد المجلس  قرر-32
.1989 سبتمبر شهر من الول

ـقـرار مـشـروع علـى المجلس وافق الفلسطيني الشعب مع  تضامنا-33
ـأن ـة بـش ـعب "انتفاـض ـعية الـش ـدارس الفلســطيني" ووـض والمؤسســات الـم

ـق9/88: م.ت. رقم (القرار المحتلة فلسطين في الثقافية /فلسطين) (المرـف
المجـلـس فيها شكر مؤثرة كلمة فلسطين مندوب ألقى ذلك وإثر )،17:  رقم
والثـنـاء والتـقـدير الـشـكر ـتـوجيه وطـلـب الفلسطيني، الشعب مع تضامنه على
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ـالي ـد الـسـتاذ لمـع ـادي عـب ـدير بوـطـالب الـه ـام الـم ـة الـع ـذي للمنظـم أدار "اـل
بهـا" مـرت اـلـتي القاـسـية الظـروف مـن بـالرغم وحنكـة حكمة بكل المنظمة
الـمـدير إلى والتقدير الشكر توجيه وقرر المجلس فوافق )،18:  رقم (المرق

: م.ت. رـقـم (ـقـرار البرامج تنفيذ في الملموسة جهودهم على ومعاونيه العام
).19:  رقم /أ.أ.م.ع). (المرفق9/88

: السابعة     الجلسة

30 الخمـيـس ـيـوم صـأـباح الـسـابعة جلـسـته التنفـيـذي المجلس  عقد-34
التقرـيـر وإـقـرار لمناقـشـة وخصـصـت م)،10/11/1988( هـــ1409 الول ربيع

والتوصأيات. الختامي

للـحـادثا الـشـديد وحزـنـه أسفه عميق عن التنفيذي المجلس  أعرب-35
جمهوريـة رئيـس الحـق ضـياء محمـد المرحـوم فخامة ضحيته راح الذي الليم

ـتان ـلمية الباكـس ـذي الـس ـان اـل ـن ـك ـؤمنين ـم ـامن الـم ـة بتـض ـلمية الـم الـس
/ض.ح). (المرـفـق9/88: م.ت. رقم ورفعتها. (التوصأية تقدمها إلى والساعين

).20:  رقم

اا-36 الجلـلـة صـأـاحب أولـهـا اـلـتي الـسـامية للرعاية المجلس من  تقدير
ـة المملكــة عاهــل ـدورة الهاشــمية الردنـي التنفيــذي للمجلــس التاســعة لـل

الـظـروف أفـضـل ـفـي لعـقـدها إـجـراءات ـمـن حـكـومته اتخذته وما لليسيسكو
ـمـن وـفـر لما والعرفان الرتياح عميق عن الحسين الملك لجللة عبر الممكنة،
المجلـس. أعضـاء لقيـه الـذي والخوي الحار والستقبال المتواصألة، الخدمات

: رـقـم الحـسـين. (المرـفـق المـلـك لجللة وعرفان شكر برقية المجلس ووجه
21.(

الـعـثيمين أحـمـد ـبـن محـمـد الـسـيد ـسـعادة أعرب الجلسة نهاية  في-37
وتـقـديره شكره عن السعودية العربية المملكة ممثل التنفيذي المجلس رئيس
تـطـوير إـلـى وـسـعيهم وـجـديتهم تعاونهم على التنفيذي المجلس أعضاء لجميع

الـشـكر خالص عن أعرب كما شأنها، من يرفع ما كل إلى بها والسير منظمتهم
وعـلـى المنظـمـة، تـسـيير ـفـي المتواصـأـل نـشـاطه عـلـى العام للمدير والتقدير

المجلس. لدورة والتنظيم العداد حسن
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بشأن توصأية

المنظمة نشاطات عن العام المدير تقرير
العام المؤتمر دورتي بين فيما

الميثاق.  من12 و11 المادتين إلى استنادا-

العام. للمؤتمر الداخلي النظام  من14 والمادة-

الثلثـيـة العـمـل خـطـة تنفـيـذ إطار في المنظمة نشاطات على الطلع وبعد-
م.1988-1985/  هـ1405-1408

السلمية. البلد في والثقافية والعلمية التربوية التنمية آفاق إلى وبالنظر-

خلل الـعـام الـمـدير ـسـجلها اـلـتي والرفيـعـة المرضية النتائج بالعتبار وأخذا-
المذكورة. الثلثية الفترة

الموضوع. في المجلس مناقشات على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

10

للتربية السلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

5:  رقم المرفق

التاسإعة الدورة ـ التنفيذي المجلس
 نونبر10-7هـ/1409 الول  ربيع30-27 عمان،

م1988

  /ت.م.ع    9/88     : م.ت     رقم     توصية



خـطـة تنفـيـذ إطار في المنظمة نشاطات عن العام المدير تقرير يقر-
م.1988 – 1985/  هـ1408-1405 الثلثية العمل

المذكور. التقرير على بالمصادقة العام المؤتمر يوصأي-

ـج تنفيذ في العام المدير بذلها التي المحمودة بالمجهودات ينوه- براـم
م.1988-1985/   هـ1408-1405 الثلثية العمل خطة

العام المؤتمر إلى نداء توجيه بشأن توصأية

تسديد على العضاء الدول لحمل اللزمة الجراءات لتخاذ
مساهماتها

المنظمة ميزانية في

العام، للمدير المالي التقرير إلى الستماع بعد-

-85 الـسـنوات ـعـن المستخلـصـة المـسـاهمات ـجـدول عـلـى الطلع وبـعـد-
1988،

 الشأن، هذا في المالية المراقبة لجنة بها تقدمت التي للتوصأية واعتبارا-

القـيـم عـلـى الحفاظ في المنظمة به تضطلع الذي الساسي للدور واعتبارا-
شأنها، من والرفع السلمية
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للتربية السلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

6:  رقم المرفق

التاسإعة الدورة ـ التنفيذي المجلس
 نونبر10-7هـ/1409 الول  ربيع30-27 عمان،

م1988

  /ت.م.م.م    9/88     : م.ت     رقم     توصية



الـسـت الـسـنوات خلل المنظـمـة ـبـه ـقـامت اـلـذي الـكـبير للعـمـل واعتـبـارا-
ـفـي العـضـاء لـلـدول ـقـدمتها اـلـتي القيـمـة الخدمات في المتمثل الماضية،

والعلم، والثقافة والعلوم التربية ميادين

ـارا- الـعـالم لمـسـتقبل بالنـسـبة المنظـمـة ـهـذه تمثلـهـا اـلـتي للهمـيـة واعتـب
كاـفـة تنفـيـذ ـمـن ولتمكينـهـا بهـا، تـضـطلع اـلـتي النبيـلـة والرـسـالة السلمي

/ هـــ1411-1408 للـسـنوات الثلثـيـة العـمـل خـطـة تتـضـمنها اـلـتي البرامج
م،1988-1991

اـلـدول بعـض تـأخر أو تخلف عن الناجمة السلبية النعكاسات مناقشة وبعد-
المنظمة. ميزانية في مساهماتها تسديد عن العضاء

: التنفيذي المجلس فإن

ميزانـيـة ـفـي لنـصـبتها اـلـدول بـعـض تـسـديد ـعـدم إـلـى بقـلـق ينـظـر-
ونشاطاتها. المنظمة أعمال تعثر في يتسبب مما المنظمة

-

الكفيـلـة الـجـراءات لتـخـاذ عليه ويلح الواقع هذا العام المؤتمر أمام يضع
تسديدها. على متأخرات عليها التي الدول بحمل

المالية الحالة كشف بشأن توصأية
1988  ويونيه1987 يوليوز شهر بين ما للفترة

الميثاق،  من19 و18 و17 و16 المواد إلى استنادا-

المالي، النظام  من29 و26 و25 و24 و20 و19 و15 و14 والمواد-
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التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 والمادة-

تـم وـمـا المالـيـة الحالـة كشـف بشـأن المقدـمـة الوثيقـة على الطلع وبعد-
يولـيـوز ـشـهر بـيـن ما للفترة الميزانية لعتمادات بالنسبة نفقات من إنجازه
)،88-87/ح.إ/III/88 رقم: م.ع  (وثيقة1988  ويونيه1987

للمنظـمـة المالية الوضعية حول واترهاوس برايس تقرير على الطلع وبعد-
ــة الســـنة خلل ــة1987-1986 المالـي ــم  (وثيـق /ت.ب.وIII/88 : م.ع رـق

1986-1987،(

ـد- ـى الطلع وبـع ـر عـل ـة تقرـي ـة لجـن ـة المراقـب ـنتين لليسيـسـكو المالـي للـس
III/8 رـقـــــم: م.ع  (وثيـقـــــة1988-1987 و1978-1986 الـمـــــاليتين

)،1988-97/97-86/ت.ل.م.م./8

المالية، المراقبة لجنة رئيس قدمها التي التوضيحات إلى الستماع وبعد-

مناقشات، من دار ما على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

عليه. المعروضة بالوثائق علما أخذ.1

تنفذ أولويات وفق العمل خطة برامج جدولة العام المدير من يطلب.2
مالية. اعتمادات من للمنظمة يتوفر ما ضوء في

ا الـتي الطريقـة مواصأـلة العامة الدارة من يطلب.3 إسـناد فـي تتبعه
قـسـم ـفـي موـظـف وـتـدريب استـشـارية لجنة إلى الداخلية المراقبة

الوظيفية. كفاءته لرفع الحسابات

ـي بانتظام المنظمة حصة تسديد العام المدير من يطلب.4 ـندوق ـف صـأ
مسك من بإدارته المكلفة اللجنة لتمكين العمل عن النهائي التوقف

الصندوق. أعمال عن سنوي تقرير وتقديم الحسابات

 و9 و8 و7 و6رـقـم:  المالـيـة المراقـبـة لجـنـة توصأيات على يوافق.5
-87 و1987-86 الـمـاليتين الـسـنتين ـعـن تقريرـهـا في  الواردة10

م.1988

بدراـسـة ممـكـن وـقـت أـقـرب ـفـي يـقـوم أن العام المدير من يطلب.6
المـقـر بـلـد ـفـي الحقيـقـي المعيـشـي المـسـتوى العتـبـار ـفـي تأـخـذ

أـسـقف ـضـوئها ـفـي ويـحـدد الداري، والتسلـسـل العمل، ومتطلبات
بالنـسـبة ،5 رـقـم المالية المراقبة لجنة توصأية في الواردة النفقات
الـمـدير يطـبـق وأن المـسـاعدين، الـعـامين والـمـديرين الـعـام للمدير

13



أن إلى الدراسة هذه إليها ستفضي التي اللزمة التدابير مؤقتا العام
النهائي. قراره التنفيذي المجلس شأنها في يتخذ

المرفقة. الوثائق على بالمصادقة العام المؤتمر يوصأي.7

2

خبير تعيين بشأن قرار
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المالية بالمراقبة للقيام الحسابات في

المالي، النظام  من20 المادة مقتضيات إلى استنادا-

لسنة تقريرها ضمن  الواردة8 رقم المالية المراقبة لجنة توصأية على وبناء-
)،87/87/1988-86/ت.ل.م.م/III/88 رقم: م.ع  (وثيقة87-1988

لمنظمة، العام المدير اقتراح على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

بيراAudigroup أوديـكـروب ـشـركة يعـيـن- للقـيـام الحـسـابات ـفـي  خ
اـلـدورة في يقدم أن العام المدير من ويطلب المالية المراقبة بمهام

المذكورة الشركة حول إضافية معلومات التنفيذي للمجلس القادمة
السلمي. العالم إلى وانتمائها عملها وجدية
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بشأن توصأية

الثلثية العمل خطة برامج مشاريع
 بها المرتبطة والميزانية

م1991-1988/   هـ1408-1411

الميثاق،  من18 و12 و11 و5 و4 المواد إلى استنادا-

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 والمادة-

/ هـــ1411-1408 الثلثـيـة العـمـل خـطـة براـمـج مشاريع على الطلع وبعد-
ــة م،1988-1991 ــة الوثيـق ــم: م.ع. المقدـم III/8 /خ.ع) و(م.عIII/88(رـق

/م)،8

المتعلـقـة الثامـنـة دورـتـه ـفـي التنفـيـذي المجـلـس توصـأـية إـلـى وبالـشـارة-
(رـقـم: م.ت. بـهـا المرتبـطـة والميزانية الثلثية العمل خطة برامج بمشاريع

/خ.ع/م)،8/87

مناقشات، من دار ما على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

برامــج مشاريع على العامة الدارة أجرتها التي بالتعديلت علما أخذ.1
م1991-1988/   هـــ1411-1408 للـسـنوات الثلثـيـة العـمـل خطة
التنفيذي المجلس بهما أوصأى اللذين النفاق وضغط الولويات وفق
الثامنة. دورته في

العـمـل خـطـة براـمـج مـشـاريع على بالمصادقة العام المؤتمر يوصأي.2
المرفقتين. الوثيقتين في كما بها المرتبطة والميزانية الثلثية

أعـضـاء أـبـداها اـلـتي بالملحـظـات الـخـذ الـعـام الـمـدير ـمـن يطـلـب.3
البرامج. تنفيذ حول التاسعة الدورة في المجلس
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بشأن توصأية

المنظمــة ميثاق تعديل

الميثاق،  من20 المادة إلى استنادا-

العام، للمؤتمر الداخلي النظام  من14 المادة على وبناء-

/م.م)،III/88 (م.ع رقم الوثيقة على الطلع وبعد-

مناقشات، من دار ما على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

الوثيـقـة ـفـي المدرـجـة التـعـديلت عـلـى بالموافقة العام المؤتمر يوصأي
المرفقة.
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بشأن توصأية

العام للمؤتمر الداخلي النظام تعديل

الميثاق،  من12 و11 المادتين إلى استنادا-

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  (ز) من20 المادة وإلى-

ـد- ـى الطلع وبـع ـة عـل ـة الوثيـق ـم المقدـم ـة /ن.م.ع8/87م.ت. رـق المتعلـق
الدارة أدخلتـهـا اـلـتي والتنقيـحـات الـعـام للـمـؤتمر اـلـداخلي النـظـام بتعديل
/ن.م.ع،8/97م.ت. رقم الوثيقة على العامة

الثامنة، المجلس دورة في مناقشات من دار ما على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

الوثيـقـة ـفـي الموـضـحة التعديلت على بالمصادقة العام المؤتمر يوصأي
/ن.م.ع.9/88م.ت. رقم المرفقة
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بشأن توصأية

المالي النظام تعديل

الميثاق،  من19 و18 و17 و16 و12 المواد مقتضيات إلى استنادا-

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة ومقتضيات-

المالي، النظام  من31 و30 المادتين ومقتضيات-

(رـقـم: م.ت. الثامـنـة دورـتـه ـفـي التنفـيـذي المجلس توصأية إلى وبالشارة-
/ن.م)،8/87

بـشـأن للمنظـمـة الـعـام الـمـدير طرف من المقترحة التعديلت دراسة وبعد-
المالي، النظام

المداولت، وبعد-

: التنفيذي المجلس فإن

الوثيـقـة ـفـي الموـضـحة التعديلت على بالمصادقة العام المؤتمر يوصأي
/ن.م).III/88م.ع. (رقم المرفقة
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بشأن توصأية

اليسيسكو بمنظمة الملحظ نظام تعديل

الميثاق،  من7 المادة مقتضيات إلى استنادا-

الملـحـظ وـضـعية بشأن الثاني العام المؤتمر اعتمدها التي للوثيقة واعتبارا-
اليسيسكو، بمنظمة

المـحـددة الـعـام الـمـدير قـبـل ـمـن المقترـحـة التـعـديلت عـلـى الطلع وبعد-
الملحظين. لصأناف

: التنفيذي المجلس فإن

الوثيـقـة ـفـي الموـضـحة التـعـديلت على بالمصادقة العام المؤتمر يوصأي
/م.ن).9/88(م.ت.
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بشأن توصأية

المقر اتفاقية
السلمية المنظمة بين

المغربية المملكة وحكومة

الميثاق،  من8 و2 المادتين إلى استنادا-

للمنظـمـة الـعـام المدير طرف من الموقعة التفاقية نص على الطلع وبعد-
المتـيـازات بـشـأن المغربـيـة بالمملـكـة والتـعـاون الخارجـيـة الشؤون ووزير

المقر، بلد في لليسيسكو المخولة والحصانات

مناقشات، من دار ما على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

التفاقية. توقيع على المغربية للمملكة وتقديره شكره عن يعرب-

الـسـلمية المنظـمـة بـيـن المـقـر اتفاقـيـة ـبـإقرار الـعـام الـمـؤتمر يوصـأـي-
المغربية. المملكة وحكومة

جلـلـة المغربـيـة المملـكـة عاـهـل إـلـى وتـقـدير ـشـكر برقية بتوجيه يوصأي-
الثاني. الحسن الملك
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التنظيمي الهيكل بشأن قرار

العامة للدارة

الميثاق،  من12 و11 المادتين مقتضيات إلى استنادا-

التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام  من20 المادة ومقتضيات-

دورته في /هـ.أ.ع8/87م.ت. رقم التنفيذي المجلس توصأية على وبالشارة-
الثامنة،

مـن المقدـمـة الوثيـقـة ـحـول العـضـاء اـلـدول ملحـظـات على الطلع وبعد-
/هـ.ت)،III/88م.ع. (رقم العامة الدارة طرف

الموضوع، بأهمية واقتناعا-

مناقشات، من دار ما على وبناء-

: التنفيذي المجلس فإن

ـل- ـر يؤـج ـل ـفـي النـظ ـة للدارة التنظيـمـي الهيـك ـى العاـم ـدورة إـل اـل
للمجلس، العاشرة

ـا إرـسـال على العضاء الدول حث العام المدير من يطلب- ملحظاتـه
العامة، للدارة التنظيمي الهيكل حول
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ـة يـشـكل- ـن لجـن ـادة ـم ـي الـس ـدكتور الردن ممثـل ـذر (اـل واصـأـف مـن
(الـسـتاذ ش.م.قريـشـي) والـسـينغال (الدكتور وباكستان المصري)،

(الـسـتاذ والـكـويت حـسـن)، محمد (السيد القمر وجزر تيام)، إيبادير
ورئـيـس أرـشـد)، الرحمن عبد سري (تان وماليزيا العنيزي)، سليمان

ـى الموضوع لدراسة كيتا)، عبدلوي (السيد المالية المراقبة لجنة عـل
للمجـلـس العاـشـرة اـلـدورة ـمـن أـسـبوع قـبـل اللجـنـة هذه تجتمع أن

إليه. تقريرها لتقدم

بالمؤسسات يتعلق قرار
الفلسطينية الراضي في والثقافية التعليمية

إسرائيل قبل من المحتلة

: التنفيذي المجلس فإن

عـلـى خاصـأـة تـنـص اـلـتي وأـهـدافه اليسيـسـكو ميثاق بمبادئ يذكر إذ-
التربـيـة مـيـادين ـفـي العـضـاء اـلـدول ودـعـم السلمي التراثا حماية

عـلـى التغـلـب عـلـى اـلـدول ـهـذه مـسـاعدة وـفـي والثقاـفـة والعـلـوم
عـلـى جميـعـا الـسـلمي الـعـالم أبناء وتنشئة المية محو في مصاعبها

والسلم، والحرية العدل مبادئ

لهـاي  واتفاقيـة1949 سـنة الموقعـة الرابعـة جنيف باتفاقية ويذكر-
النسان، لحقوق العالمي والعلن
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للشـعب المأسـاوية والثقافـيـة التعليمـيـة الوضاع على اطلع أن وبعد-
إسرائيل، تحتلها التي العربية الراضي في الفلسطيني العربي

ـالنظر- ـى وـب ـع إـل ـزع الوـض ـة المزـع ـذي للغاـي ـانيه اـل المؤسـسـات تـع
المحتلة الفلسطينية العربية الراضي في المعلمون ويعانيه التعليمية

ـرر إغلق ومن الرواح في خسائر من حدثا ما عقب مـسـتمر أو متـك
التعليمـيـة للمؤسـسـات والحالـيـة المنـصـرمة الدراـسـية الـسـنة خلل

ـذ للطلبة الداري العتقال وعمليات الفلسطينية ـاملين، والتلمـي والـع
ـفـي الحق ممارسة من الحرمان أشكال من وغيرها الطرد وعمليات

الثقافية. الذاتية وفي التعليم

العاـمـة الجمعية عن الصادرة والنداءات بالقرارات علما أخذ أن وبعد-
الممارـسـات بـشـجب المتـصـلة اليونيـسـكو ومنظـمـة المتـحـدة للمم

والطلبة الفلسطينية المؤسسات وضد النسان حقوق ضد التعسفية
والعاملين.

ـظ وإذ- ـق يلـح ـت يســاوره والقـل الســرائيلي الحتلل ســلطات تعـن
وـضـعا يـشـكل ـمـا وـهـو إنسانية، الل ممارساتها تصعيد على وإصأراره

خاصأة. الفلسطيني النسان وحقوق عامة النسان بحقوق يضر

ـة في العضاء والدول السلمية للمنظمة العام المؤتمر يدعو فإنه المنظـم
لمـعـاودة الدولـيـة المؤسسات كافة لدى وسعها في ما لبذل إيسيسكو السلمية

والتوـقـف التعـسـفية ممارساتها لدانة السرائيلي الحتلل سلطات على الضغط
المغلـقـة التعليمـيـة المؤسـسـات جمـيـع إبطاء دون جديد من تفتح وأن نهائيا عنها
وسير نشاطها إعاقة شأنه من فعل أي عن تمنع وأن عسكري أمر بموجب حاليا

ـة بـصـورة عملـهـا ـة المؤسـسـات تـلـك ـسـلطات مـسـؤولية تـحـت طبيعـي الدارـي
ووظيفتـهـا طبيعتـهـا ـكـانت ذريـعـة أي يغـيـر أن ـشـأنه ـمـن أو وـحـدها، والتربوـيـة

تعليمية. مؤسسات بوصأفها المتميزتين

ـة المنظـمـات ـمـع جـهـوده مواصـأـلة إـلـى الـعـام الـمـدير ـيـدعو كـمـا الدولـي
ـلـردع والمؤسسات المنظمات هذه قبل من الكفيلة الجراءات لتخاذ والقليمية
الفلسطينية. والمؤسسات النسان ضد تعسفها مواصألة عن إسرائيل

المحتـلـة الفلسطينية الراضي في التعليمية المؤسسات احتياجات ودراسة
المنظمة. برامج تنفيذ في الولوية المؤسسات هذه وإعطاء
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ـال ـع والتـص ـدول ـم ـات اـل ـول والمؤسـس ـى للحـص ـاهمات عـل ـدعم مـس ـل
الراـضـي ـمـن طلـبـة لصالح دراسية منح وتأمين التعليمية المؤسسات احتياجات

المحتلة. الفلسطينية

والعربية. والسلمية الدولية المنظمات إلى القرار هذا نص إرسال

الثالث العام المؤتمر أعمال جدول في المسألة هذه إدراج المجلس يقترح
اليسيسكو. لمنظمة

 

بجهود التنويه بشأن قرار
بوطالب الهادي عبد الستاذ معالي

للمنظمة العام المدير

ـفـي الـعـام الـمـدير بـهـا ـقـام اـلـتي الجـهـود يثـمـن إذ التنفيذي المجلس إن
وحتى تأسيسها منذ والثقافة والعلوم للتربية السلمية المنظمة أهداف تحقيق
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للتربية السلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

19:  رقم المرفق
التاسإعة الدورة ـ التنفيذي المجلس

 نونبر10-7هـ/1409 الول  ربيع30-27 عمان،
م1988

  /أ.أ.م.ع    9/88     : م.ت     رقم     قرار



رـغـم المنظمـة عمـل خطـط براـمـج تنفيـذ فـي حققهـا اـلـتي والنجازات الن،
ـعـن والبحث النفقات ترشيد في واستمراريته واجهتها، التي المالية الصعوبات

المـقـر اتفاقـيـة تـضـمنته ـمـا آخرها كان المنظمة، مهمة لتسهيل السبل مختلف
متـجـددة انطلـقـة تـشـكل سوف التي المغربية المملكة وحكومة المنظمة بين

للمنظمة.

مجـهـوداته عـلـى الـعـام للـمـدير والتـقـدير الشكر عن يعرب المجلس فإن
وتطويرـهـا. ويـتـوجه وإدارتـهـا المنظـمـة تـسـيير ـفـي بحنكـتـه ويـنـوه المتواصـأـلة

ـامهم القيام في المضي على ويشجعهم بالمنظمة العاملين لجميع بالشكر بمـه
العمل. في وتفان إخلص من المسلم به يتحلى ما ضمن

 بشأن توصأية

الراحل الباكستاني الرئيس
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للتربية السلمية المنظمة
والثقافة والعلوم 

 ـ إيسيسكو ـ

20:  رقم المرفق

التاسإعة الدورة ـ التنفيذي المجلس
 نونبر10-7هـ/1409 الول  ربيع30-27 عمان،

م1988

  /ض.ح    9/88     : م.ت     رقم     توصية



الحق ضياء محمد الجنرال المرحوم

البيضاء اليادي أصأحاب أعظم من واحد لفقدان الفاجعة بالصدمة شعورا
أكـثر ومـن لهـا، الروحييـن والمرـشـدين ــ إيسيسكو ـ السلمية المنظمة على

الباكـسـتان لجمهورـيـة الراـحـل الرئـيـس لتـقـدير، أهل الـسـلمي الـعـالم زعماء
الحق، ضياء محمد الجنرال السلمية،

ـديرا ـهامات وتـق ـة للـس ـتي العظيـم ـدمها اـل ـية ـق ـة لقـض ـامن النهـض والتـض
وـجـه وعـلـى ونموـهـا، الـسـلمية والمؤسـسـات المنظـمـات وإنـشـاء السلميين،
الحرجة. وسنواتها تكوينها فترة خلل ـإيسيسكوـ السلمية المنظمة الخصوص

ـفـي المنعـقـد ـــ إيسيـسـكو ـــ الـسـلمية للمنظـمـة التنفيذي المجلس فإن
حزـنـه فـيـه يـسـجل ـقـرارا يتخذ أن الثالث العام المؤتمر يوصأي التاسعة، دورته

العـلـي يـسـأل وأن الـحـق، ـضـياء محمد الراحل الرئيس لفقدان وأسفه العميق
الباكـسـتاني والـشـعب ـعـائلته يلـهـم وأن الفقيد، روح برحمته يشمل أن القدير

والسلوان. الصبر جميل أجمع، السلمي العالم امتداد على وأصأدقاءه

الفقيـد عائـلـة إلـى التوصأـية مـن نسخ ترسل بأن كذلك المجلس ويوصأي
السلمية. الباكستان جمهورية رئيس وإلى
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