
 التقرير الختامي
 

عقد المجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة دورته العشرين في الرباط عاصمة المملكة 
تشرين ( من نوفمبر 26-22 هـ الموافق 1420 من شعبان سنة 17-13المغربية في الفترة ما بين 

: نفيذي، ماعدا ممثلي الدول التالية وقد حضر الدورة جميع أعضاء المجلس الت. م1999عام )الثاني
 .آذربيجان، أندونيسيا، الباكستان، جيبوتي، سورينام وقرقيزستان

 
 ) قائمة أعضاء المجلس التنفيذي أو نوابهم الحاضرين1المرفق رقم (

 .م1999 من نوفمبر 22 هـ ،الموافق 1420 من شعبان 13االثنين  : الجلسة االفتتاحية 
 :صباحا 

لجلسة االفتتاحية بحضور معالي الدكتور نجيب الزرو الي، وزير التعليم العالي وتكوين األطر انعقدت ا . 1
والبحث العلمي في حكومة المملكة المغربية، ومعالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي 

عادة األستاذ قاضي رقيب في حكومة المملكة العربية السعودية، رئيس المؤتمر العام السادس للمنظمة، وس
الدين أحمد، ممثل جمهورية بنغالديش الشعبية، رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي الدكتور عبد العزيز بن 
عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، وسعادة األستاذ أحمد علي 

حضر هذه الجلسة من الحكومة المغربية معالي األستاذ محمد الغزالي، ممثل منظمة المؤتمر اإلسالمي، كما 
العربي المساري، وزير االتصال، ومعالي األستاذة نزهة الشقروني، كاتبة الدولة المكلفة باألشخاص 
المعاقين، وحضر الجلسة أيضاً ممثلو السلك الديبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدون في الرباط، وجمع من 

 .هتمة بميادين التربية والتعليم والثقافة واإلعالمالشخصيات الم
بدأت الجلسة االفتتاحية بتالوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي الدكتور نجيب الزروالي،  . 2

وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي في حكومة المملكة المغربية، كلمة عبر فيها عن اعتزاز 
تضانها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، التي وصفها بأنها من أهّم المنظمات اإلقليمية بالده باح

التي تتبوأ مكانة هامة على الصعيدين اإلسالمي والدولي، مذكّراً بما كان يوليه العاهل المغربي الراحل جاللة 
 هذا تقليد ال يتوانى العاهل المغربي جاللة الملك الحسن الثاني من عناية ورعاية لإليسيسكو، ومؤكّداً بأن

 .الملك محمد السادس عن تكريسه، حماية لألمة اإلسالمية وصوناً لمقوماتها
وأشاد معالي الوزير المغربي  بحصيلة اإلنجازات الكثيرة والهامة التي حققتها اإليسيسكو، ونوه بوجه خاص 

نولوجيا في العالم اإلسالمي باعتبارها حلقةً مكّملة لسلسلة تمَّ بالجهد المتميز في إعداد استراتيجية العلوم والتك
في إطارها إعداد استراتيجية تطوير التربية في الدول اإلسالمية، واالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي، 

زت بهما مشيًرا إلى أن الفضل في تحقيق هذه اإلنجازات يرجع إلى التدبير الناجع والتسيير الرزين اللذين تمي
المنظمة اإلسالمية على يد مديرها العام، وإلى التخطيط المحكم الذي طبع أعمالها، ودعا إلى الحرص الدائم 

 .واليقظة المستمرة، وإلى التقييم لإلنجازات باعتباره قيمة مستمدة من عمق الثقافة اإلسالمية
 العاليكلمة معالي الدكتور نجيب الزروالي، وزير التعليم  : 2مرفق رقم (

 )وتكوين األطر والبحث العلمي في حكومة المملكة المغربية
ثم تحدث سعادة األستاذ قاضي رقيب الدين أحمد، ممثل جمهورية بنغالديش الشعبية، رئيس المجلس  . 3

التنفيذي، فوجه الشكر والعرفان إلى جاللة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، وإلى حكومته 
لى دعمه المستمر للمنظمة وتيسير أعمالها، استمراًرا لنهج والده المغفور له جاللة الملك الحسن الموقرة، ع

كما توجه بالتحية إلى السادة أعضاء المجلس التنفيذي، وإلى معالي رئيس . الثاني، فقيد األمة اإلسالمية
 رئيسة وزراء جمهورية المؤتمر العام السادس للمنظمة، ناقالً للحضور الكريم تحيات معالي السيدة

 .بنغالديش
وأشار في كلمته إلى المكانة المتميزة التي أصبحت تتبوأها المنظمة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، بفضل 
التخطيط المحكم ألعضاء مؤتمرها العام، والتوجيه الرشيد للمجلس التنفيذي، ولإلدارة الكفؤة والمقتدرة 

 .لمديرها العام



 كلمته، أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن بنوداً هامة، منها مشروع الخطة وأبرز سعادته في
 للمنظمة، والخطوط العريضة لمشروع خطة العمل الثالثية 2009-2001متوسطة المدى لألعوام 

 للمنظمة، ومشروع إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمة في الدول األعضاء، مشيراً في هذا السياق 2001-2003
 تحقيق هذه المشاريع مرتبط بتسديد الدول األعضاء لمساهماتها المقررة، وللمتأخرات المترتبة عليها، إلى أن

 .متمنياً تحّسن األمور، بعد أن تم إحاطة الجهات المختصة في الدول األعضاء علماً بالموضوع
دول األعضاء تربوياً وأشاد سعادته في ختام كلمته، بإنجازات المنظمة ومجهوداتها في تلبية احتياجات ال

من النفقات اإلجمالية لتنفيذ البرامج المقررة رغم % 70وعلمياً وثقافياً، مالحظاً أنه تم تخصيص أكثر من 
 .قلة الموارد

  كلمة سعادة األستاذ قاضي رقيب الدين أحمد،3المرفق رقم (
 )ممثل جمهورية بنغالديش الشعبية، رئيس المجلس التنفيذي

الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي في حكومة المملكة العربية السعود وألقى معالي  . 4
ية، رئيس المؤتمر العام السادس للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، كلمة، عبر في بدايتها عن 

الحرمين الشريفين، سعادته بلقاء السادة أعضاء المجلس التنفيذي، ونقل إلى المجلس تحيات حكومة خادم 
 .الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياتها بنجاح أعمال هذه الدورة

وأشاد رئيس المؤتمر العام للمنظمة اإلسالمية بالعاهل المغربي الراحل جاللة الملك الحسن الثاني رحمه اهللا، 
ظام، رزئت األمة اإلسالمية ووصفه، بأنه كان رائداً من أبرز رواد العمل اإلسالمي المشترك وقادته الع

كما ذكر معاليه بأن األمة اإلسالمية قد فجعت بوفاة علم من أعالم النهضة الثقافية والرياضية هو . برحيله
سمو األمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية، 

 .ث الحضاري اإلسالميورئيس اللجنة الدولية للحفاظ على الترا
كما أعرب معاليه عن ارتياحه للمكانة التي أصبحت تحتلها المنظمة، بوصفها الجهاز المتخصص في منظومة 
المؤتمر اإلسالمي، ودعامة تنمية العالم اإلسالمي في المجاالت التربوية والعلمية والثقافية، مشيًدا باإلنجازات 

ا تقدمه الدول األعضاء لها من دعم، وما يقوم به المجلس التنفيذي  التي تحققها المنظمة اإلسالمية بفضل م
من توجيه وتنوير، وما يبذله العاملون في اإلدارة العامة، وعلى رأسها مديرها العام، من جهد موصول لتنفيذ 

 .البرامج والمشروعات
لحادي والعشرين، الذي يمثل وأشار معاليه إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية لكونها تتزامن مع بداية القرن ا

مرحلة جديدة من تاريخ البشرية، تزخر بالتحديات والمتغيرات، وألنها من جهة ثانية تدرس مشروع الخطة 
 .م2003-2001م، والخطوط العريضة لخطة العمل لألعوام 2009-2001متوسطة المدى لألعوام 

لة الملك محمد السادس وحكومة جاللته، للمنظمة وفي ختام كلمته، أشاد معاليه بما يوليه العاهل المغربي جال
 .اإلسالمية من عناية كريمة ورعاية موصولة  وصفهما بأنهما تستحقان جزيل الشكر وصادق العرفان

  كلمة معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي4: المرفق رقم (
 ) العام السادس للمنظمةفي حكومة المملكة العربية السعودية، رئيس المؤتمر

وألقى معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم  . 5
والثقافة، كلمة أشاد في مستهلها بما أسداه العاهل  المغربي الراحل الملك الحسن الثاني للمنظمة من رعاية 

سالم والمسلمين من جليل األعمال، مبتهالً إلى العلي القدير أن يشمله سابغة وعناية سامية وبما قدمه لإل
برحمته ورضوانه وأن يحفظ خليفته جاللة الملك محمد السادس ويمده بالعون، ويوفق قادة الدول األعضاء 

 .لما فيه خير األمة اإلسالمية
ة التي توليها للمنظمة، وعلى كما توجه بالشكر إلى حكومة صاحب الجاللة الملك محمد السادس على الرعاي

العون الذي تقدمه لها، كما حّيا معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزيَر التعليم العالي في المملكة 
العربية السعودية، شاكراً إياه على مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي التي يعبر بها عن الدعم الكريم الذي 

 .ن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعودتحظى به المنظمة اإلسالمية م
وأبرز معالي المدير العام أن المنظمة اإلسالمية، خالل السبعة عشرة  سنة من عمرها، قد حققت الكثير من 
اإلنجازات الحضارية الكبيرة في مجاالت التربية والعلوم والثقافة، وأنها أصبحت بذلك صرحاً من صروح 



 .اإلسالمي بفضل من اهللا أوالً، ثم بفضل ثقة الدول األعضاء بها، والتفافها حولها، ودعمها لهاالتضامن 
تضاعفت األعباء، فإضافة إلى ) 2000-1998(وذكر معاليه أنه خالل السنة الثانية من خطة العمل الثالثة 

والتحضير لمشروع ) 2003-2001(تنفيذ البرامج المقررة، فقد تم اإلعداد لمشروع خطة العمل المقبلة 
، وأنه على الرغم من صعوبة الظروف المالية، فقد استطاعت )2009-2001(الخطة متوسطة المدى 

من الموارد المتاحة للبرامج، في ظل سياسة %  80وأن تخصص % 85المنظمة أن ترفع نسبة التنفيذ إلى 
 .د أخرى في إطار التعاون المشتركحاسمة اعتمدت ترشيد اإلنفاق، إضافة إلى مواصلة السعي لتوفير موار

وأشار معاليه إلى أن المنظمة اإلسالمية قد انصب اهتمامها خالل هذه الفترة، على تطوير العملية التعليمية 
والتنمية التربوية في الدول األعضاء، وكذا تطوير المناهج العلمية ودعم مشروعات البحث العلمي والحفاظ 

 تنمية الثقافة اإلسالمية وتقوية الذاتية الثقافية للمجتمعات اإلسالمية، كما أشار على سالمة البيئة، إضافة إلى
إلى أن جهود المنظمة شملت كذلك االنفتاح على الثقافة اإلنسانية من خالل تطوير موقع المنظمة في شبكة 

 ".األنترنيت"المعلومات العالمية 
ا المنظمة هذه السنة تخدم المصالح العليا للدول األعضاء وبين معاليه في ختام كلمته أن اإلنجازات التي حققته

كافة، وأن المنظمة اإلسالمية قد أصبحت وسيلة للصمود في المعترك الحضاري في أحضان عالم يتغير 
 .بسرعة في ظل العولمة

  كلمة معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،5: المرفق رقم (
 )مية للتربية والعلوم والثقافةالمدير العام للمنظمة اإلسال

وفي ختام الجلسة االفتتاحية، حضر السادة أعضاء المجلس المشاركون والضيوف المدعوون حفل  . 6
 .االستقبال الذي أقامه المدير العام للمنظمة على شرفهم

 .م1999 من نوفمبر 22 هـ ،الموافق 1420 من شعبان 13االثنين  : جلسة العمل األولى 
 :زواال 
 : من مشروع جدول األعمال1,1البند
 )اعتماد جدول األعمال( 
 ) مؤقت معدل1.1/ 20/99ت .الوثيقة م(
ت .الوثيقة م(عرض رئيس المجلس مشروع جدول األعمال المقترح على أنظار المجلس  . 7

فوافق األعضاء عليه بصيغته المقترحة، على أن تخصص جلسة مغلقة لمناقشة )  مؤقت معدل1.1/99/20
 :عض بنود جدول األعمال التي تختارها اإلدارة العامة، ثم اتخذ المجلس القرار التالي ب

 : من جدول األعمال1،1قرار بشأن البند
 )اعتماد جدول األعمال(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) 23-25( استناًدا إلى المواد -
 ،) مؤقت1.1/99/20ت .م(عمال دورته العشرين في الوثيقة  وبعد اطالعه على مشروع جدول أ-
  وبناًء على ما دار من مناقشات،-

 :يقرر ما يلي 
المرفقة )  معتمد1.1/99/20ت .م( اعتماد جدول أعمال الدورة العشرين الجارية كما جاء في الوثيقة -

 .بالتقرير الختامي للدورة المذكورة
 ) معتمد1.1/99/20ت . الوثيقة م6: المرفق رقم (

 : من جدول األعمال 1.2البند 
 )اعتماد الجدول الزمني لتنظيم أشغال الدورة(
 ) مؤقت معدل1.2/99/20ت .الوثيقة م(
وبعد )  مؤقت معدل1.2/99/20ت .الوثيقة م(درس المجلس مشروع الجدول الزمني المقترح  . 8

 على أن تعقد الجلسات لفترة واحدة من الساعة الدراسة التي تخللتها المناقشات، اتفق السادة أعضاء المجلس



 :التاسعة صباحاً إلى الثالثة زواالً، تتوقف لنصف ساعة للصالة، واتخذ المجلس القرار التالي 
 : من جدول األعمال2،1قرار بشأن البند

 )اعتماد الجدول الزمني لتنظيم أشغال الدورة(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
الذي كان المجلس التنفيذي قد اعتمده في دورته التاسعة ) 6.1ق 98/19/ت .م( تذكيراً بالقرار رقم -

، وقرر فيه عقد دورته العشرين في الرباط في النصف الثاني من )م19-1998/11/24الرباط، (عشرة 
 .م1999شهر نوفمبر عام 

ته العشرين  الذي اعتمده المجلس بشأن جدول أعمال دور) 1.1ق 99/20/ت .م( واعتباراً للقرار رقم -
 .الجارية

 ). مؤقت1.2/99/20ت .م( وبعد اطالعه على مشروع الجدول الزمني لتنظيم هذه الدورة في الوثيقة -
  وبناء على ما دار من مناقشات،-

 :يقرر ما يلي 
ت .م( اعتماد الجدول الزمني لتنظيم أشغال الدورة العشرين الجاريـة كـما جاء فـي الوثيـقة رقـم -

 .المرفقة بالتقرير الختامي لهذه الدورة)  معتمد1.2/99/20
 ) معتمد1.2/99/20ت . الوثيقة م7: المرفق رقم (

  من جدول األعمال2.1البند 
 )تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة بين الدورتين التاسعة عشرة والعشرين للمجلس(
 ) ضميمة2.1/99/20ت . والوثيقة م2.1/99/20ت .الوثيقة م(
دم المدير العام للمنظمة عرضاً مركزاً وموجزاً عن تقريره، أوضح فيه أهم النتائج المحققة خالل هذه ق . 9

السنة، مع اإلشارة إلى الظروف التي واكبت تنفيذ األنشطة، ومنها انشغال اإلدارة العامة في إعداد وثيقة 
يد مساهماتها قد أجبر وبين أن تأخر بعض الدول األعضاء في تسد. 2003-2001مشروع خطة العمل 

اإلدارة العامة على إعادة النظر في حجم المشاريع والبرامج واألنشطة التي تقرر تنفيذها هذه السنة، 
.  نشاطاً، اقترن تنفيذها بإجراءات تقّيدية لترشيد النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز288وحصرها في 

: سنة قد انصب على تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي وأوضح المدير العام أن عمل المنظمة خالل هذه ال
التركيز على تنفيذ برامج وأنشطة تتعلق بالتكوين ومشاريع التنمية في الدول األعضاء والجماعات اإلسالمية، 
وتعزيز اإلنتاج الفكري والبحثي التخصصي في ميادين التربية والعلوم والثقافة واالتصال في العالم 

ور المنظمة في الساحة الدولية وتفعيل دورها لإلسهام في بلورة السياسات الدولية اإلسالمي، وترسيخ حض
 .في مجاالت اختصاصاتها، وتعزيز التعاون المشترك مع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية الموازية

 جميع الدول ثم بيَّن المدير العام أن اإلدارة العامةحرصت، عند تنفيذ األنشطة، على تعميم الفائدة على
األعضاء، مع إيالء اهتمام خاص للدول األكثر حاجة، والمجتمعات اإلسالمية في المهجر، في الوقت الذي 
حرصت فيه على أن تغطي هذه األنشطة جميع مجاالت عمل الخطة الثالثية، في ميادين التربية والعلوم 

اللجان الوطنية، مبرزاً في هذا الصدد توظيف والثقافة واالتصال والمعلومات والتوثيق واإلعالم والتعاون مع 
اإلدارة العامة التفاقيات التعاون المبرمة مع المنظمات اإلقليمية والدولية والهيئات الخيرية، مما مكن من 

وأوضح المدير %. 52.87 نشاطاً مبرمجاً، أي بنسبة 288 نشاطاً بالتعاون من مجموع 152برمجة 
 288من مجموع % 84.03 نشاطاً بنسبة 242ا العام  تتمثل في تنفيذ العام أن حصيلة اإلنجازات لهذ

 .   دوالراً أمريكيا3.113.290,78ًنشاطاً وبموازنة قدرها
عبر أعضاء المجلس في مداخالتهم عن شكرهم البالغ للمدير العام ومعاونيه على الجهود الموفقة التي  . 10

ن تقديرهم للنسب العالية لتنفيذ األنشطة، والجهود المبذولة قاموا بها لتحقيق أهداف المنظمة، كما أعربوا ع
 :وقد  دارت أهم اتجاهات المناقشة حول ما يلي . لتذليل جميع العقبات والصعوبات

ـ ارتفاع نسبة التنفيذ، على الرغم من ضآلة نسبة المساهمات المسددة وضرورة تفسير ذلك بما يوضح 
 .إظهار العجز الحقيقي لموارد المنظمة



ـ الحاجة إلى توضيح طبيعة اتفاقات التعاون وتوجهاتها وميادين النشاطات التي تمارس في إطارها، والفائدة 
 .التي تجنيها المنظمة من ذلك

 .ـ تفرق األنشطة وغياب خارطة محددة ومنسقة للتنفيذ
ة، على الرغم من ـ تراجع نسبة المخصصات المالية ألنشطة مديرية العلوم بالمقارنة مع السنوات السابق

 .ضرورة تنامي االهتمام باألنشطة العلمية، واإلعالميات
 .ـ استمرار بذل الجهود لضم أعضاء جدد إلى عضوية المنظمة

 .ـ تكثيف العمل إلغناء محتوى نافذة اإليسيسكو على شبكة األنترنيت وخاصة باللغتين العربية واإلنجليزية
 .ية احتياجات المسلمين في أمريكاـ العمل على امتداد جهود المنظمة لتلب

تقدم المدير العام بالشكر ألعضاء المجلس التنفيذي على المالحظات الدقيقة التي عبروا عنها، مشيًرا  . 11
إلى أن هذه المالحظات ستؤخذ بعين االعتبار قبل تقديم الوثيقة إلى المؤتمر العام السابع، وكذلك عند إعداد 

بوجه خاص، على أن جميع األنشطة التي نفذتها اإلدارة العامة، مستمدة من برامج خطط العمل التالية، وأكد 
 ومعتمدة من طرف المؤتمر العام السادس، وأعطى المدير العام توضيحات 2000-1998خطة العمل 

ن للنقاط التي أثارها أعضاء المجلس التنفيذي، كما أوضح أن التباين الظاهر بين نسبة تسديد المساهمات، وبي
 :نسبة تنفيذ األنشطة يعود إلى أمور أهمها 

، علماً بأن مبالغ أخرى 1999المشار إليها تمثل المساهمات المسددة المستحقة عن عام % 19ـ أن نسبة 
 .قد سددتها بعض الدول األعضاء عن متأخرات من أعوام سابقة

 .ـ تقليص عدد األنشطة التي يتضمنها البرنامج الواحد
 .شاركينـ تخفيض عدد الم

 .ـ التقليل من عدد األيام المقررة لألنشطة
من إجمال % 52ـ إشراك الجهات المتعاونة في كثير من األنشطة، حيث بلغت نسبة أنشطة التعاون 

 .األنشطة المنفذة
 . وليس البرامج المتضمنة بالخطة ككل1999ـ حساب نسبة التنفيذ في ضوء األنشطة المبرمجة لعام 

 :  اتخذ المجلس في هذا الشأن القرار التالي وبعد المداوالت ،
 :  من جدول األعمال1،2قرار بشأن البند

 تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة بين الدورتين(
 )التاسعة عشرة والعشرين للمجلس

 
 :إن المجلس التنفيذي 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) أ(فقرة ) 21( استناًدا إلى المادة -
وبعد دراسته لتقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة بين الدورتين التاسعة عشرة والعشرين في الوثيقتين  -
 ،) ضميمة2.1/99/20ت .م(و) 2.1/99/20ت .م(
 . وبعد استماعه إلى العرض الذي قدمه المدير العام للمنظمة اإلسالمية-
 مالحظات، وبناًء على ما دار من مناقشات وما تخللها من آراء و-

 :يقرر ما يلي 
 المصادقة على تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة  بين الدورتين التاسعة عشرة والعشرين كما جاء 1-

، مع األخذ  في االعتبار مالحظات ) ضميمة2.1/99/20ت .م(و) 2.1/99/20ت .م(في الوثيقتين 
 .امأعضاء المجلس التنفيذي قبل رفع التقرير إلى المؤتمر الع

 تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها المدير العام في متابعته لتنفيذ البرامج والتسيير، على الرغم من قلة 2-
 .الموارد المالية

 التنويه بالمساعي المتواصلة التي يقوم بها المدير العام  من أجل توسيع مجاالت التعاون مع المنظمات 3-
 . واإلسالمية، في نطاق تنفيذ البرامجالدولية واإلقليمية والمؤسسات العربية

 . الموافقة على رفع التقرير المذكور إلى المؤتمر العام السابع وتوصيته بالمصادقة عليه4-



 م1999 من نوفمبر 23 هـ الموافق 1420 من شعبان 14الثالثاء : جلسة العمل الثانية 
 :صباحا 
 .تقرر تخصيص جلسة مغلقة لهاعقد المجلس جلسة مغلقة، ناقش فيها البنود التي  . 12
 : من  جدول األعمال2,2 البند

 التقرير المالي للمدير العام وحسابات اإلقفال للسنة المالية( 
  والكشوف اإلجمالية للحسابات والمصاريف حتى نهاية1998

 )1999شهر سبتمبر عام 
 ) ضميمة2.2/ 20/99ت . والوثيقة   م2.2/ 20/99ت .الوثيقة م

 :داوالت بشأن هذا البند اتخذ المجلس القرار التالي بعد الم . 13
 :  من جدول األعمال2 ،2قرار بشأن البند

 التقرير المالي للمدير العام وحسابات االقفال للسنة المالية(
  والكشوف اإلجمالية للحسابات والمصاريف حتى نهاية1998

 )1999شهر سبتمبر عام 
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 من الميثاق،) 16(المادة  استنادا إلى -
 من النظام المالي، ) 29(و) 19( وبناء على المادتين -
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) د(فقرة ) 21( وبناء على المادة -
) 5(، )4(واعتباراً للفقرتين اإلجرائيتين ) 2.3ق 94/5/ع .م( وتنفيذا لقرار المؤتمر العام الخامس رقم -

الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة ) 2.2ق 94/15/ت .م(من القرار رقم 
 بشأن مواعيد التقارير المالية،)  م19-1994/11/24دمشق،(
 والكشوف اإلجمالية 1998 وبعد اطالعه على التقرير المالي للمدير العام وحسابات اإلقفال للسنة المالية -

ت .م(و) 2.2/99/20ت .م( في الوثيقتين 1999بر عام للحسابات والمصاريف حتى نهاية شهر سبتم
 ،) ضميمة2.2/99/20

  وبعد استماعه لإليضاحات التي قدمها المدير العام، في هذا الشأن،-
  وبناء على ما دار من مناقشات وما تخللها من آراء،-

 :يقرر ما يلي 
، والكشوف اإلجمالية 1998مالية  اعتماد التقرير المالي  للمدير العام وحسابات اإلقفال للسنة ال1-

) 2.2/99/20ت .م( كما جاء في الوثيقتين 1999للحسابات والمصاريف حتى نهاية شهر سبتمبر عام 
 ). ضميمة2.2/99/20ت .م(و
  تقدير جهود المدير العام في توجيه أكبر قدر من موارد المنظمة المالية لتنفيذ البرامج وترشيد اإلنفاق 2-

 .على التسيير
 .  الموافقة على رفع التقرير المذكور  إلى المؤتمر العام السابع وتوصيته بالمصادقة عليه3-

 :  من جدول األعمال2,3البند
 تقرير لجنة المراقبة المالية وتقرير شركة( 

 )1998تدقيق الحسابات للسنة المالية 
  )2.3/ 20/99ت .الوثيقة م

 :القرار التالي بعد المداوالت حول البند، اتخذ المجلس  . 14
 :  من جدول األعمال3،2قرار بشأن البند

 تقرير لجنة المراقبة المالية وتقرير شركة(
 )1998تدقيق الحسابات للسنة المالية 

 



 :إن المجلس التنفيذي 
 : استنادا إلى ما يلي -
 من الميثاق،)  19(المادة * 
 من النظام المالي،) 24-29(و) 20(والمواد * 
 من النظام الداخلي للمجلس،) ج(و)ب(الفقرتين )  21(والمادة * 
 وإذ يأخذ علماً بعقد لجنة المراقبة المالية الجتماعها في مقر المنظمة بناًء على دعوة اإلدارة العامة، التزاماً -

الذي اعتمده ) 2.2 ق 94/15/ت .م(من القرار رقم ) 5(و) 4(منها بمقتضيات الفقرتين اإلجرائيتين 
يذي في دورته الخامسة عشرة بشأن مواعيد التقارير المالية ودعوة لجنة المراقبة المالية المجلس التنف

 لالجتماع في بداية شهر يوليو من كل سنة إلعداد تقريرها،
الرباط، (للمجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة ) 2.3ق 98/19/ت .رقم م( وتذكيراً بالقرار -

وافقة المجلس على اختيار مجموعة تدقيق الحسابات الدولية لتدقيق الذي تم بموجبه م) 1998/11/24-19
 حسابات المنظمة،

التي تحتوي على تقريري لجنة المراقبة المالية ) 2.3/99/20ت .رقم م( وبعد اطالعه على الوثيقة -
 ،1998وشركة تدقيق الحسابات للسنة المالية 

  وبناء على ما دار من مناقشات،-
 :يقرر ما يلي 

 والتوصية المتعلقة بتعديل المادة 5 ورقم 4ما عدا التوصيتين رقم (اعتماد تقرير لجنة المراقبة المالية  1-
واعتماد تقرير شركة تدقيق الحسابات للسنة المالية )  من النظام الداخلي للمجلس26، من الميثاق والمادة 2

 ).2.3/99/20ت .م( كما  وردا في الوثيقة 1998
 المراقبة المالية وأعضائها على جهودهم في مراقبة اإلجراءات المالية والمحاسبية  شكر رئيس لجنة2-

 .للمنظمة ودعمهم لها في تحسين تلك اإلجراءات
 التنويه بحرص المدير العام على التزامه بتوصيات لجنة المراقبة المالية التي أقرها المجلس وبمبادراته 3-

 .ت ودعوته إلى االستمرار في ذلكمن أجل التأكيد على تنفيذ تلك التوصيا
ت .م( توصية المؤتمر العام السابع بالمصادقة على هذين التقريرين المتضمنين في الوثيقة رقم 4-

2.3/99/20.( 
 : من  جدول األعمال2,4 البند

 تقرير المدير العام عن مساهمات الدول األعضاء(
 )في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة

 :بعد المداوالت حول هذا البند، اتخذ المجلس القرار التالي .  15
 :  من جدول األعمال4،2قرار بشأن البند

 تقرير المدير العام عن مساهمات الدول األعضاء(
 )في موازنة المنظمة ومعالجة الو ضع المالي للمنظمة

 
 :إن المجلس التنفيذي 

 من النظام المالي،) 6(دة من الميثاق والما)  17( استناًدا إلى المادة -
 وتذكيًرا بالقرارات  التي اعتمدتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمرها العام بهذا الشأن، -

 :وخصوصا ما يلي 
دمشق، (الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة ) 2.4ق 94/15/ت .م(القرار رقم * 

ي فقرته اإلجرائية الثالثة تقرير اللجنة التي شكلها المجلس في دورته ، واعتمد ف)1994/11/24-19
 .الرابعة عشرة لدراسة وضع مساهمات الدول األعضاء في موازنات المنظمة

دمشق، (الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته الخامسة ) 2.5 ق 94/5/ع.م(القرار رقم * 
لثة ممثلي الدول األعضاء في المؤتمر العام وأعضاء ودعا في الفقرة اإلجرائية الثا) 1994/11/30-27



المجلس التنفيذي إلى االتصال بالجهات المختصة في دولهم لتأكيد األهمية القصوى لاللتزام بالدفع المنتظم 
 .لمساهماتها ودفع متأخراتها حفاظاً على سير عمل المنظمة

الذي تم التأكيد ) م6-1997/12/9ياض، الر(للمؤتمر العام السادس ) 2.5 ق 97/6/ع.م(القرار رقم * 
فيه على مقتضيات قرار المؤتمر العام الخامس، ودعا  فيه المؤتمرون إلى ضرورة التزام الدول األعضاء 

 .بتسديد مساهماتها ودفع متأخراتها لمساعدة المنظمة على القيام برسالتها الحضارية
الرباط، ( التنفيذي في الدورة التاسعة عشرة الذي اعتمده المجلس) 2.4 ق 98/19/ت.م(القرار رقم * 

ودعا فيه الدول األعضاء لتسديد مساهماتها بطريقة منتظمة وطلب توضيح أسباب ) 1998/11/24-19
 .عدم دفع المساهمات إلى المنظمة بالنسبة للدول التي عليها متأخرات

  وبناء على العرض الذي قدمه المدير العام،-
 مناقشات، وبناء على ما دار من -

 :يقرر ما يلي 
 اعتماد تقرير المدير العام عن وضعية مساهمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع 1-

 ).2.4/99/20ت .م(المالي للمنظمة كما جاء في الوثيقة رقم 
رار رقم  التأكيد على القرارات السابقة للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي في هذا الصدد وخصوصا الق2-
الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة، ومقترحات اللجنة  التي ) 2.4ق 94/15/ت .م(

، وقرار )2.5ق 97/6/ع .م(شكلها المجلس في دورته الرابعة عشرة، وقرار المؤتمر العام السادس رقم 
 ).2.4ق /98/19/ت.رقم م(المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة 

ر رئيس المؤتمر العام على تكرمه بتوجيه خطاب إلى جهات االختصاص يدعوها  فيه إلى تسديد  شك3-
 .المساهمات بانتظام

 شكر رئيس المجلس التنفيذي على تكرمه بتوجيه خطاب إلى جهات االختصاص يدعوها فيه إلى تسديد 4-
 .المساهمات بانتظام

لدول األعضاء لتحصيل أكبر قدر ممكن من المساهمات  تقدير جهود المدير العام في تكثيف االتصال با5-
وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعٍم أكبر لبرامج المنظمة وأنشطتها، وبمبادراته للحصول على 

مساهمات من كبار المسؤولين ومن المؤسسات الخيرية في الدول األعضاء، ودعوته إلى مواصلة جهوده  
 .في هذا الصدد

 المجلس التنفيذي والقائمين على اللجان الوطنية على الجهود التي بذلوها من أجل إقناع  شكر أعضاء6-
 .دولهم بدفع مساهماتها بانتظام، ودعوتهم لمضاعفة تلك الجهود

 توجيه الشكر إلى األخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم في الجماهيرية العربية االيبية الشعبية 7-
 العظمى، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو األمير سلطان بن عبد االشتراكية

العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية 
 .السعودية على دعمهم السخي ألنشطة المنظمة

 .ؤتمر العام السابع وتوصيته بالمصادقة عليه الموافقة على رفع هذا التقرير إلى الم8-
 : من  جدول األعمال4,5 البند

 ) من نظام الموظفين117تقرير المدير العام حول تطبيق المادة (
  )4,5/ 20/99ت .الوثيقة م(

 :بعد المداوالت، اتخذ المجلس القرار التالي  . 16
 :  من  جدول األعمال4 ،5 قرار بشأن البند

 )من نظام الموظفين) 117( العام حول تطبيق المادة تقرير المدير(
 
 
 
 



 :إن المجلس التنفيذي 
يقدم المدير العام تقريًرا مفصالً للمجلس "من نظام الموظفين التي تنص على أن ) 117( استناًدا إلى المادة -

 ".التنفيذي يبين األسباب التي استدعت تقليص المناصب وعدد المناصب التي تم حذفها
 ،)4.5/99/20. ت.الوثيقة رقم م(عد اطالعه على التقرير الذي قدمه المدير العام في هذا الشأن  وب-
  وفي ضوء ما دار من مناقشات،-

 :يقرر ما يلي 
 . اإلحاطة بالتقرير الذي قدمه المدير العام في هذا الشأن1-
  .-إيسيسكو-ظمة اإلسالمية  شكر المدير العام على اإلجراءات التي اتخذها لترشيد اإلنفاق في المن2-

 : من  جدول األعمال4,6 البند
 ) من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي26تعديل المادة (
  )4,6/ 20/99ت .الوثيقة م(

 :بعد المداوالت، اتخذ المجلس القرار التالي  . 17
 :  من جدول األعمال4 ،6قرار بشأن البند

 )لمجلس التنفيذيمن النظام الداخلي ل) 26(تعديل المادة (
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 من 2 من تقرير لجنة المراقبة المالية، والتوصية المتعلقة بالمادة 5، 4وقد اتخذ قرارا برفض التوصيتين 

 . من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي26الميثاق والمادة 
 :يقرر ما يلي 

 . ـ عدم مناقشة هذا البند
 : من  جدول األعمال4,1 البند

 )مشروع إنشاء مكاتب إقليمية لإليسيسكو في الدول األعضاء(
  )4,1/ 20/99ت .الوثيقة م(

قدم المدير العام عرضاً عن هذه الوثيقة، أوضح فيه، أنه بناء على قرار المجلس في الدورة التاسعة  . 18
يمة لفتح مكتب إقليمي عشرة، قام بمواصلة االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن مبادرتها الكر

لإليسيسكو في إمارة الشارقة، فلمس تجاوباً كريماً واستعداداً طيباً لتقديم جميع التسهيالت لفتح هذا المكتب، 
كما ذكر معاليه أن اإلدارة العامة قامت بإعداد دراسة شاملة بشأن إنشاء مكاتب إقليمية لإليسيسكو في الدول 

 عن أن إنشاء المكاتب يؤدي إلى الرفع من مستوى التنسيق مع الدول األعضاء، وبّين أن الدراسة كشفت
األعضاء، ويوفر في الوقت نفسه، جزًءا هاماً من النفقات المالية حيث يحقق خفض تكاليف التمثيل والتنظيم 
والتوزيع، ويخفف من وطأة األعمال اإلدارية، واقترح معاليه مناقشة إنشاء مكتب لإليسيسكو في كل من 

نطقة العربية، وشرق آسيا وإفريقيا، وفي مقر اليونسكو في باريس، وفي الواليات المتحدة األمريكية، على الم
أن يتّم ذلك في إطار شروط تضمن تحقيق جدوى إنشاء هذه المكاتب، وتحقق توفيراً في تكاليف تنفيذ أنشطة 

 .المنظمة
 هذه الوثيقة، وأوضحوا في مناقشاتهم عديداً وعبر أعضاء المجلس عن شكرهم للمدير العام على إعداد . 19

 :من اآلراء، أهّمها 
ـ ضرورة الفصل بين أمرين، أولهما هو إنشاء مكتب الشارقة الذي أصدر المجلس قراره في الدورة السابقة 

 .بالموافقة المبدئية على إنشائه، والثاني هو مبدأ إنشاء المكاتب اإلقليمية بوجه عام
 . يتطلب التدرج في إنشاء المكاتبـ أن الموقف الراهن

 .ـ دراسة تجارب المنظمات الموازية في إنشاء المكاتب اإلقليمية وتقييمها
 .ـ مراعاة عدم االزدواجية التي يمكن أن تحدث بين اللجان الوطنية والمكاتب اإلقليمية
يسكو فيها، واستعدادها ـ ضرورة االستجابة لطلب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية فتح مكتب إقليمي لإليس

 .لتقديم كل التسهيالت واإلمكانات المطلوبة لتسيير هذا المكتب



 :ثم اتخذ المجلس القرار التالي 
 :  من جدول األعمال4 ،1قرار بشأن البند

 )مشروع إنشاء مكاتب إقليمية لإليسيسكو في الدول األعضاء(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 من ميثاق المنظمة اإلسالمية،) 2 ( استناداً إلى مقتضيات المادة-
 )5.6ق 98/19/ت .قرار رقم م( وتذكيراً بقرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة -
 4.1/99/20ت . وبعد اطالعه على الدراسة المتضمنة في الوثيقة م-
  وبناء على ما دار من مناقشات،-

 :يقرر ما يلي 
 .اتب إقليمية محدودة  لإليسيسكو في الدول األعضاء الموافقة من حيث المبدأ على فتح مك1-
 تأكيد قرار المجلس في الدورة التاسعة عشرة بشأن فتح المكتب اإلقليمي لإليسيسكو في إمارة الشارقة 2-

 .بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 .يرانية الموافقة من حيث المبدأ على فتح مكتب إقليمي لإليسيسكوفي الجمهورية اإلسالمية اإل3-
 شكر المدير العام على إعداد الدراسة الشاملة بخصوص إنجاز هذا المشروع، ودعوته إلى إرسالها إلى 4-

 .الدول األعضاء إلبداء آرائها بشأنها
 . إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس5-

 .م1999 من نوفمبر 24،الموافق  هـ 1420 من شعبان 15األربعاء  : جلسة العمل الثالثة 
 : من  جدول األعمال3,1 البند

 ) للمنظمة2001-2009مشروع الخطة متوسطة المدى لألعوام (
  )3,1/ 20/99ت .الوثيقة م(

 للمنظمة، فأوضح 2009-2001قدم المدير العام الوثيقة المتعلقة بمشروع الخطة متوسطة المدى  . 20
مشروع الخطة على 1998يذي في دورته التاسعة عشرة، عمم في ديسمبر أنه تطبيقاً لقرار المجلس التنف

األعضاء مشفوعاً بمالحظات المجلس، مع الطلب من جهات االختصاص في الدول األعضاء تزويد اإلدارة 
 إلى الدول 1999العامة بمالحظاتها واقتراحاتها، ثم ذكر معاليه أنه بعث برسالة تذكيرية في مارس 

 المدير العام بمقتضى قرار المجلس لجنة تضم ستة خبراء لدراسة مالحظات الدول األعضاء، وشكّل
األعضاء، ووضع مشروع الخطة في صيغته النهائية، لعرضه على الدورة الحالية للمجلس واجتمعت اللجنة 

يس برئاسة األستاذ إيباديرتيام، ودرست المالحظات واالقتراحات، وأدخلت التعديالت المقترحة، وقام رئ
 .اللجنة مشكوًرا بصياغة المقدمة العامة التي تؤّسس البعد الفلسفي والحضاري للمشروع

وتناول رئيس اللجنة الكلمة فقدم تقريًرا إضافًيا عن أعمال اللجنة، حيث بدأ بتوجيه الشكر للدول التي  . 21
ت إلى المنظمة التي أرسلتها قدمت للجنة وثائق متميزة، درستها اللجنة بدقة وعناية، ثم عدلت الوثيقة وسلم

بدورها إلى الدول األعضاء التي أبدت اقتراحاتها حولها، وقامت اللجنة بإدخال هذه االقتراحات دون إغفال 
 .أي منها، وأبدى رئيس اللجنة االستعداد لتلقي أي اقتراحات جديدة

طة المدى، وكانت أهم وتناول األعضاء بالتحليل الموسع والنقاش المستفيض مشروع الخطة متوس . 22
 :مالحظاتهم هي 

 .ـ يمثل المشروع قفزة نوعية في سبيل تحقيق النهضة والتقدم
 .ـ يتسم المشروع بالطموح وينبغي أن يتوخى الواقعية

ـ ينبغي التركيز على األساسيات وتقويم اإلنجازات في الخطط السابقة واالستفادة من ذلك في تعديل 
 .المشروع

 .نهجية محددة تفصل بين األهداف والوسائل والمصادرـ ضرورة مراعاة م
ـ ضرورة االهتمام بتربية الطفل كأساس للتنمية، وبإنشاء الجامعة اإلسالمية المفتوحة في إطار التعليم عن 

 .بعد، وبتعليم المرأة



 .ـ ضرورة ترتيب األولويات في الخطة، مراعاةً لما يمكن تنفيذه في إطار الموازنات المحتملة
ينبغي التركيز على التخطيط وتقديم المشورة، حيث إن المنظمة تعتبر بيت خبرة وراسمة للخريطة، ـ 

وليست جهة تنفيذ على اعتبار أن التنفيذ مسؤولية الدول، كما قدم بعض السادة األعضاء مالحظات على 
 .الصياغة واألسلوب

حظات التي أبداها أعضاء المجلس، قدم األستاذ رئيس اللجنة وبعض أعضائها الردود على المال . 23
 :وتتلخص فيما يلي 

 .ـ إن المالحظات مفيدة وتغنى المشروع، وستأخذ بها اللجنة
 .ـ تأكيد مرجعية القرآن الكريم في كل توجهات الخطة

 .ـ تأكيد االهتمام بتربية األطفال والشباب والنساء
 :واتخذ المجلس بشأن ذلك القرار التالي 

 :  من جدول األعمال3 .1قرار بشأن البند
 ) للمنظمة2001-2009مشروع الخطة متوسطة المدى لألعوام (
 

 :إن المجلس التنفيذي 
من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي تنص على أن يدرس المجلس ) هـ(، فقرة )21(ـ بناء على المادة 

 مشاريع خطط عمل المنظمة،
لذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة،  ا3.1ق 98/19/ت .ـ وتذكيرا بالقرار رقم م

والذي تم بموجب الفقرة اإلجرائية الرابعة منه تفويض المدير العام بتشكيل لجنة سداسية تكلف بمراجعة 
 ،2001-2009المشروع األولي للخطة متوسطة المدى لألعوام 

لتي قدمتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع ا) 3.1/99/20ت .رقم  م(ـ وإذ يأخذ علماً بما جاء في الوثيقة 
  للمنظمة،2001-2009الخطة متوسطة المدى لألعوام 

 .ـ وبناًء على المناقشات التي دارت في المجلس وما تخللها من آراء وتوجهات
 :يقرر ما يلي 

ت . للمنظمة كما جاء في الوثيقة رقم  م2001-2009 اعتماد مشروع الخطة متوسطة المدى لألعوام 1-
3.1/99/20. 

  2009-2001  شكر لجنة الخبراء على جهودها في إغناء  مشروع الخطة متوسطة المدى لألعوام 2-
للمنظمة وتعديلها، وأخذها في االعتبار مالحظات أعضاء المجلس التنفيذي، وكذلك المالحظات المكتوبة التي 

 .توصلت بها اإلدارة العامة من قبل الدول األعضاء في المنظمة
 . توجيه الشكر إلى المدير العام ومعاونيه على ما  بذلوه من جهد إلنجاز الوثيقة المعروضة3-
  .2009-2001 توصية المؤتمر العام السابع باعتماد مشروع الخطة متوسطة المدى لألعوام 4-

 : من  جدول األعمال3,2 البند
 )2001-2003الخطوط العريضة لمشروع خطة العمل الثالثية لألعوام (
  )3,2/ 20/99ت .الوثيقة م(

م، حيث بيَّن أن المنظمة ستفتح 2003-2001قدم المدير العام مشروع خطة العمل الثالثية لألعوام  . 24
نشاطاتها بهذه الخطةمع بداية األلفية الثالثة، من أجل مساعدة الدول األعضاء على مواجهة التحديات الجديدة 

السريعة في ميادين التربية والعلوم والثقافة واالتصال والمعلومات، التي تولدت عن المتغيرات الدولية 
 من جهة، 2000-1998وأوضح أن أهم ما يتميز به المشروع، هو ارتباطه بالخطة الثالثية لألعوام 

 من جهة أخرى، وسيتم استيعاب بقية مضامينها في 2009-2001واستناده إلى الخطة متوسطة المدى 
 :التاليتين، كما بين أن مصادر مشروع الخطة هي الخطتين الثالثيتين 

 .ـ قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة
  .2009-2001ـ مشروع الخطة متوسطة المدى لألعوام 

  .2000-1998ـ الخطة الثالثية 



 .ـ االستراتيجيات األربع للمنظمة
 .ـ قرارات المؤتمرات الدولية المتخصصة

، أن من أهم مرتكزات مشروع هذه الخطة هو تعزيز عدد من المكتسبات لمضامين ثم أوضح المدير العام
 .خطط عمل المنظمة المتتالية، مما يؤدي إلى تعزيز الرؤية االستراتيجية الشاملة لمجاالت عملها

وفي ختام حديثه، أوضح المدير العام أن من أهم ما يميز بناء مشروع الخطة، هو اعتمادها مجموعةً من 
 العمل في مجاالت التربية والعلوم والثقافة واإلعالم واالتصال، وتفرع الحقول إلى محاور، والمحاور حقول

 .إلى برامج ومشروعات
 :تناول أعضاء المجلس الوثيقة بالنقاش والتحليل، وتتلخص مالحظاتهم فيما يلي  . 25

 مناقشة مشروع الخطة متوسطة ـ إعادة النظر في الخطوط العريضة على ضوء االقتراحات التي قدمت عند
 .المدى

 .ـ تعديل صياغة بعض المصطلحات بما يتفق مع توجه المنظمة واالتجاهات العالمية
 .ـ إضافة بعض المفردات على ما تضمنته الخطوط العريضة من أفكار

 .ـ ضرورة التقيد بالسقف المالي وأخذه في االعتبار
 .تياجات الدول األعضاءـ تحديد أولويات تنفيذ البرامج في إطار اح

 .ـ إعطاء األولوية للجوانب التخطيطية ال الجوانب التنفيذية
 .ـ إيالء القدس الشريف اهتماماً خاصاً في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة لتهويد المدينة المقدسة

 :واتخذ المجلس بشأن ذلك القرار التالي 
 :  من جدول األعمال3 ،2قرار بشأن البند

 ) للمنظمة2001-2003 العريضة لمشروع خطة العمل الثالثية الخطوط(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 من النظام الداخلي للمجلس،) هـ(، فقرة )21(ـ بناء على مقتضيات المادة 
 الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته التاسعة 3.1 ق 98/19/ت  .م: ـ وفي ضوء القرار رقم 

لفقرة اإلجرائية الخامسة منه بشأن تفويض المدير العام بإعداد الخطوط عشرة، وخصوصا ما تنص عليه ا
 انطالقا من مشروع الخطة متوسطة المدى 2003-2001العريضة لمشروع خطة العمل الثالثية لألعوام 

  للمنظمة،2009-2001لألعوام 
  للمنظمة،2003-2001ـ وبعد دراسة الخطوط العريضة لمشروع خطة العمل الثالثية 

 .وبناء على المناقشات التي دارت في المجلس وما تخللها من آراء وتوجهاتـ 
 :يقرر ما يلي 

 للمنظمة، كما ورد في 2003-2001 المصادقة على الخطوط العريضة لمشروع خطة العمل الثالثية 1-
 .، مع األخذ باالعتبار مالحظات المجلس3.2/99/20ت .م: الوثيقة رقم 

عاونيه على إعداد هذه الوثيقة وعلى ما تضمنته من أفكار جديدة وما بذل فيها من   شكر المدير العام وم2-
 .جهد

 تفويض المدير العام باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلعداد مشروع خطة العمل الثالثية لألعوام 3-
  2009-2001، انطالقاً من الخطوط العريضة لمشروع خطة عمل المنظمة  لألعوام 2001-2003

 .األخذ في االعتبار مالحظات المجلس عليهامع 
 . على الدورة الحادية والعشرين للمجلس2003-2001 عرض مشروع خطة العمل الثالثية لألعوام 4-

في سياق انشغال أعضاء المجلس التنفيذي بقضايا المسلمين وهمومهم، تناولوا بالنقاش المستفيض  . 26
ن في جمهورية الشيشان، وقرروا إصدار البيان التالي وإرساله إلى المأساة اإلنسانية التي يعانيها المسلمو

 .الدول والمنظمات ذات العالقة وتوزيعه على وسائل اإلعالم في الدول األعضاء وغيرها
 بيان من المجلس التنفيذي لإليسيسكو

 حول قضية شعب الشيشان



ة، وقد تطرق في إطار اجتماعات دورته إّن المجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقاف
العشرين المنعقدة في الرباط، إلى القضايا التي تشغل اهتمامات الرأي العام اإلسالمي وبحث في مناقشاته 
األوضاع العامة في بلدان العالم اإلسالمي، ومنها قضية حرب اإلبادة والتقتيل الجماعي الدائرة رحاها في 

ذرائع باطلة، يعبِّر عن تنديده بقوة وعن استنكاره وشجبه لما يتعرض له الشعب جمهورية الشيشان المتذرعة ب
الشيشاني المسلم من عدوان وحشي من طرف القوات الروسية، ويؤكد تضامنه الكامل مع األشقاء المسلمين 

ومجلس في الشيشان، ويناشد المجتمع الدولي التدخل السريع بكل الوسائل المتاحة، وعبر الهيئات الدولية 
 .األمن، للضغط على حكومة روسيا االتحادية لوقف عدوانها ضد هذا الشعب المسلم

ويناشد المجلس التنفيذي لإليسيسكو، العالم اإلسالمي القيام بمبادرات إيجابية للتعبير عن التضامن الفعال 
نظمات الدولية والهيئات والملموس مع الشعب الشيشاني، ولتقديم الدعم والعون له، إما مباشرة أومن خالل الم

 .الخيرية اإلنسانية
ويعتبر المجلس التنفيذي أّن ما يجري في الشيشان هو عدوان سافر أدت نتائجه إلى مشكلة إنسانية خطيرة، 
وليس في ميثاق األمم المتحدة، وال ميثاق منظمة اليونسكو، وال في األهداف المسطرة للمنظمات الدولية 

ما يمنع من اتخاذ اإلجراءات والقيام بالمبادرات التي من شأنها أن توقف . ت اإلنسانيةواإلقليمية، وال المنظما
العدوان الروسي ضد شعب الشيشان، ويمكن القيام  بتحرك دوليٍّ إنسانيٍّ سريع إلنقاذ هذا الشعب الذي 

 .يتعرض لإلبادة على مرأى ومسمع وبتواطؤ من العالم بصفة عامة
حيي مبادرات بعض الحكومات والهيئات ووسائل اإلعالم الدولية التي أدانت العدوان وإّن المجلس التنفيذي لي

 .الروسي ضد الشعب الشيشاني والتي اتخذت مبادرات من أجل وقف هذا العدوان
وإن المجلس التنفيذي ليعرب عن ثنائه وإشادته بالحكومات والشخصيات والصحافيين الذين نددوا بالعدوان 

 .فاوضاتوطالبوا بفتح الم
ويرى المجلس التنفيذي لإليسيسكو، أّن إظهار التضامن اإلسالمي مع شعب الشيشان، واجٌب دينيٌّ وضرورةٌ 

 .إنسانية، ومطلٌب عادل ال يتعارض مع القانون الدولي
ويناشد المجلس التنفيذي لإليسيسكو العالم اإلسالمي قاطبة، القيام بالتحرك اإليجابي الذي يستوجبه التضامُن 
واألخوة اإلسالمية، خاصة في مجال ممارسة الضغط بالطرق المشروعة ضد الدولة المعتدية، لمنع عدوانها، 

 .وتحرير الشعب الشيشاني المسلم من هذا العدوان الوحشي الظالم
 .م1999 من نوفمبر 25 هـ ،الموافق 1420 من شعبان 16الخميس  : جلسة العمل الرابعة 

 :ال من  جدول األعم4,2 البند
 )مشروع تأسيس االتحاد اإلسالمي لجمعيات اآلباء والمعلمين(
  )4,2/ 20/99ت .الوثيقة م(

بناء على اقتراح الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، تقدمت اإلدارة العامة بمشروع أولي لتأسيس اتحاٍد  . 27
ية، في إطار التعليم المستمر لجمعيات اآلباء والمعلمين يهدف بصفة خاصة، إلى تطوير برامج التربية الوالد

 .من منظور إسالمي
وقرر المجلس دعوة المدير العام إلى إعداد دراسة معمقة عن الموضوع، مع األخذ بعين االعتبار المالحظات 

 .التي أبداها أعضاء المجلس
الم اإلسالمي، وتنفيذًا لقرار المجلس، أعدت المنظمة اإلسالمية الدراسة المرفقة عن التربية الوالدية في الع

 :وقد كشفت الدراسة عن أمرين متالزمين، هما 
األهمية القصوى للتربية الوالدية من أجل تنمية الشخصية المتكاملة للطفل، وتزايد هذه األهمية في  . 1

 .ظروف الحياة المعاصرة
أي إعداد ) حرفة الوالدية(الضرورة القصوى لتعليم الوالدين ترقى إلى مستوى ما يمكن أن يسمى  . 2

 .الوالدين للقيام بدورهما في تربية أطفالهما بكفاءة
وعلى ضوء ذلك، واستجابة للمالحظات واالقتراحات التي أبداها أعضاء المجلس عند عرض الموضوع في 
الدورة التاسعة عشرة، وتجنباً لحدوث التباس بين اتحادات المعلمين القائمة، وبين االتحاد المقترح، تقترح 

 :ما يلي المنظمة 



 .تضمين برامج المنظمة أنشطة في مجال التربية الوالدية . 1
 .دعم جهود الدول األعضاء في هذا المجال . 2

ثم ناقش أعضاء المجلس الموضوع فأثنوا على الوثيقة التي أعدتها اإلدارة العامة، وأبدوا المالحظات  . 28
 :التالية 

ية في العالم اإلسالمي، وتوزيعها على الجهات المختصة في ـ ضرورة االستفادة من وثيقة التربية الوالد
 .الدول األعضاء لالستفادة منها

 .ـ دعوة مديرية التربية بالمنظمة اإلسالمية إلى إعداد أدبيات في هذا المجال
 .ـ تأكيد مشاركة الخلية األسروية في العملية التربوية لرفع جدوى التربية

 .علمين في مختلف المجاالت، وتعزيز دورها في التربية الوالديةـ دعم جهود جمعيات اآلباء والم
 :ثم اتخذ المجلس القرار التالي 

 :  من جدول األعمال4 ،2قرار بشأن البند
 )مشروع تأسيس االتحاد اإلسالمي لجمعيات اآلباء والمعلمين(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 ـ اعتباراً لألهمية المتزايدة للتربية الوالدية،

   الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة،5.5 ق 98/19/ت .تذكيراً بالقرار رقم  مـ و
  ،4.2/99/20ت .ـ وبعد اطالعه على الدراسة المعمقة في الوثيقة م

 ـ وبناء على ما دار من مناقشات،
 :يقرر ما يلي 

 .شكر المدير العام على إعداده دراسة معمقة عن هذا الموضوع . 1
دعوة المدير العام إلى توجيه عدد من برامج المنظمة وأنشطتها لفائدة التربية الوالدية في الدول  . 2

 .األعضاء
 .دعوة المدير العام إلى تقديم الدعم للمؤسسات التي تُعنى بالتربية الوالدية في الدول األعضاء . 3

 : من  جدول األعمال4,3البند
 )بناء مقر المنظمة(
  )4,3/ 20/99 ت.الوثيقة م(

عرض المدير العام المستجدات في الموضوع خالل الفترة بين دورتي المجلس التنفيذي، وأوضح أنه  . 29
أجرى اتصاالت مع معالي وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي في حكومة دولة المقر، ونتيجة 

غربية للمنظمة، وخصصت للمنظمة بدالً عنها قطعة لذلك تّم تغيير القطعة األرضية التي منحتها الحكومة الم
أرضية أنسب من حيث الموقع، وتتخذ حالياً اإلجراءات الرسمية لنقل ملكيتها إلى المنظمة، وتعديل مخطط 
البناء ليتناسب مع القطعة الجديدة، كما ذكر معاليه أنه أجرى اتصاالت بمعالي وزير التربية والتعليم في دولة 

بية المتحدة لتوفير التمويل الالزم للبناء، واقترح أن تبدأ المنظمة في بناء المقر بالتدريج، اإلمارات العر
 .وطلب دعم أعضاء المجلس في الحصول على التمويل الالزم

 :وناقش أعضاء المجلس الموضوع باستفاضة، وانتهوا إلى تقديم االقتراحات التالية  . 30
 .مويل مشروع البناءـ البحث عن فرص لدى القطاع الخاص لت

 .ـ السعي إلى الحصول على قرض من البنك اإلسالمي للتنمية، أو أحد البنوك، للبدء في اإلنشاءات
 .ـ ضرورة البدء بأعمال البناء األولية، ثم البحث عن مصادر للتمويل

لمتبرعين أو واستحسن أعضاء المجلس اقتراح المدير العام ومؤداه توزيع تكلفة البناء على عدد من ا . 31
المؤسسات مقابل إطالق أسمائهم على وحدات البناء، وأوصوا بمواصلة إجراء االتصاالت مع دولة اإلمارات 

 :ثم اتخذ المجلس القرار التالي . العربية المتحدة، قبل وضع االقتراح موضع التنفيذ
 :  من جدول األعمال3،4قرار بشأن البند

 )بناء مقر المنظمة اإلسالمية(



 
 :المجلس التنفيذي إن 

بشأن بناء مقر المنظمة الذي اعتمده المجلس التنفيذي في ) 3.2ق 97/18/ت .م(ـ تذكيراً بالقرار رقم 
وصادق عليه المؤتمر العام السادس  في قراره ) 11/29-1997/12/04الرياض، (دورته الثامنة عشرة 

 ،3.1 ق 97/6/ع .رقم م
 تمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة في هذا الشأن،ـ وبناء على القرارات السابقة التي اع

 ،99/204.3/ت .ـ وبعد اطالعه على تقرير المدير العام بشأن بناء مقر المنظمة في الوثيقة م
 ـ وبناء على مادار من مناقشات،

 :يقرر ما يلي 
 إلى المنظمة وقبولها استبدال توجيه الشكر إلى حكومة المملكة المغربية على المساعدات التي قدمتها . 1

 .قطعة أرض في موقع أنسب بقطعة األرض التي تملكها المنظمة لبناء مقرها الدائم
 .اإلشادة بجهود المدير العام ومساعيه المتواصلة إلنجاز هذا المشروع . 2
 .دعوة المدير العام إلى مواصلة جهوده في هذا الصدد .3
 .ل الدورة الحادية و العشرين للمجلسإدراج هذا البند في جدول أعما . 4

 : من  جدول األعمال4,4البند
 )شراء مقر للسكن الوظيفي(
  )4,4/ 20/99ت .الوثيقة م(

ً عن الوثيقة، موضحاً أن المجلس التنفيذي صادق في دورته التاسعة عشرة،  . 32 قدم المدير العام عرضا
خصوص شراء مقر للسكن الوظيفي، وبناء على ذلك على تفويض المدير العام التخاذ اإلجراءات الالزمة ب

جرى البحث المتأني من أجل الحصول على سكن مناسب من حيث نوع البنيان والموقع والتكلفة، وقد تم 
العثور على السكن المطلوب، وتمت عملية الشراء، واتخذت إجراءات التسجيل والتحفيظ العقاري، وسّدد ثمن 

 .حتياطي للمنظمةالسكن الوظيفي من الرصيد اال
 :واتخذ المجلس القرار التالي . وأعرب أعضاء المجلس عن تزكيتهم لإلجراءات التي اتخذت . 33

 :  من جدول األعمال4 ،4قرار بشأن البند
 )شراء مقر للسكن الوظيفي(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 من نظام الموظفين،) 31(ـ استناداً إلى المادة 

  التي تحتوي على تقرير اإلدارة العامة في هذا الشأن،4.4/99/20ة رقم ـ وبعد اطالعه على الوثيق
 الذي فوض فيه المجلس التنفيذي المدير العام باتخاذ 3.3ق 98/19/ت  .ـ وتذكيراً بالقرار رقم م

 اإلجراءات الالزمة بخصوص هذا الموضوع،
 ـ وبناء على ما دار من مناقشات،

 :يقرر ما يلي 
 .4.4/99/20ت .وثيقة رقم مالمصادقة على ال . 1
 .شكر المدير العام ومعاونيه على إنجاز هذا الموضوع . 2

 : من  جدول األعمال4,7البند
 )تعديل الهيكل التنطيمي لإلدارة العامة للمنظمة(
  )4,7/ 20/99ت .الوثيقة م(

رح إنشاء مديرية التخطيط قدم المدير العام الوثيقة المتعلقة بتعديل الهيكل التنظيمي لإلدارة التي تقت . 34
والمتابعة والتقييم، فأوضح أن وضع خطط العمل، هو من صميم عمل المنظمة، وأنه بقدر إحكام الخطط 
ترتفع حظوظها من النجاح، وتمكّن المنظمةَ من تحقيق األهداف، وأشار معاليه إلى التقدم الملحوظ في 

ا، كما ذكر أن عمليات التخطيط تستفيد من عمليات التخطيط التي عبر أعضاء المجلس عن رضاهم عنه



النتائج والتحليالت التي تمدها بها عمليات التقييم القَْبلية والَبْعدية، وأن عملية الربط بين نتائج التقييم 
والتخطيط لم تكن سهلة في غالب األحيان، نظًرا لغياب آلية في الهيكل التنظيمي تنظم العالقة العضوية بين 

ييم، وأوضح أن اإلدارة العامة تقترح إنشاء مديرية للتخطيط والمتابعة والتقييم، وأشار إلى أن التخطيط والتق
 .ذلك لن يكلف المنظمة وظائف جديدة، حيث سيتم االستفادة من الموظفين الحاليين

 .أثنى أعضاء المجلس على االقتراح، وأبدوا ارتياحهم لعدم إضافة أعباء مالية جديدة جراء تنفيذه . 35
 :واتخذ المجلس القرار التالي 

 :  من جدول األعمال4 ،7قرار بشأن البند
 )تعديل الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للمنظمة اإلسالمية(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 من الميثاق،) 1(ثانيا الفقرة ) 12(ـ استناداً إلى المادة 
  للمجلس التنفيذي،من النظام الداخلي) ي(الفقرة ) 21(ـ وبناء على المادة 

 ـ ونظراً إلى ضرورة  تطوير عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم التي تضطلع بها اإلدارة العامة للمنظمة،
 ـ وبعد اطالعه على الوثيقة التي قدمها المدير العام في هذا الشأن،

 ـ وفي ضوء ما دار من المناقشات،
 :يقرر ما يلي 

م ت : التنظيمي لإلدارة العامة للمنظمة كما جاء في الوثيقة رقم المصادقة على تعديل الهيكل  . 1
4,7/99/20. 

 .شكر المدير العام  ومعاونيه على جهودهم في إعداد الوثيقة المذكورة . 2
 

 : من  جدول األعمال5,1البند
 )دور اإليسيسكو في دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في فلسطين(
  )5,1/ 20/99ت .الوثيقة م(

 .قدم المدير العام عرضاً عن جهود المنظمة في دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في فلسطين . 36
شكر عضو المجلس التنفيذي عن فلسطين المدير العام، وطلب عدم إدراج األنشطة التي يستفيد منها  . 37

 .سسات الفلسطينيةمشاركون من فلسطين، في قائمة الجهود الموجهة إلى دعم المؤ
 :واتخذ المجلس القرار التالي 

 :  من جدول األعمال5 ،1قرار بشأن البند
 )دور اإليسيسكو في دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في فلسطين(
 

 :إن المجلس التنفيذي 
 ـ استناداً إلى مقتضيات ميثاق المنظمة،

ب الفلسطيني الذي أصدره المؤتمر العام للمنظمة في دورته ـ وتذكيراً باإلعالن الخاص بالتضامن مع الشع
وكذلك القرارات السابقة التي ) م1991 نوفمبر 28-30الرباط، (الرابعة التي سميت بدورة القدس الشريف 

 بشأن دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في 1982اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام منذ 
 فلسطين،

 بشأن دعم المؤسسات التربوية  والعلمية والثقافية في 5.1ق 98/19/ت.م: استناداً إلى القرار رقم ـ و
 لما يحقق الدعم لتلك 1998-2000فلسطين ودعوة المدير العام إلى توجيه بعض برامج الخطة 

 المؤسسات،
 ،)5.1/99/20. ت.الوثيقة م(ـ بعد اطالعه على التقرير الذي قدمه المدير العام في هذا الصدد 

 ـ وبناء على ما دار من المناقشات،
 :يقرر ما يلي 



توجيه الشكر إلى المدير العام على حرصه على تنفيذ البرامج المخصصة لدعم المؤسسات التربوية  .  1
 .والعلمية والثقافية في فلسطين والحفاظ على تراثها

مارس / ها مدينة القدس الشريف خالل شهر آذارتقدير مبادرة المدير العام إلى زيارة فلسطين بما في .  2
 . لالطالع على أوضاع المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية وتحديد احتياجاتها وأولوياتها1999

دعوة الدول األعضاء والمؤسسات المعنية  إلى حشد الجهود من أجل اإلسهام في تنمية المؤسسات  . 3
 .طينالتربوية والعلمية والثقافية في فلس

دعوة المدير العام إلى متابعة تنفيذ البرامج المخصصة لصالح المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في  . 4
  .2000-1998فلسطين في خطة المنظمة لألعوام 

 : من  جدول األعمال5,2البند
 دور اإليسيسكو في دعم المؤسسات التربوية والعلمية(

 )والثقافية في البوسنة والهرسك
  )5,2/ 20/99ت .لوثيقة ما(

قدم المدير العام عرضا عن جهود المنظمة في دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في البوسنة  . 38
 .والهرسك

وتقدم عضو المجلس التنفيذي عن البوسنة والهرسك بالشكر إلى المدير العام، وطلب أن تراعي  . 39
 :بعد في برامجها القادمة، وبخاصة اإلدارة العامةاألنشطة التي لم تتحقق 

 .باللغة البوسنية) تعلموا العربية(ـ طباعة كتاب 
 .ـ طباعة الكتب التي تم تأليفها للمدارس البوسنية

 .ـ تعميم دورات التربية اإلسالمية واللغة العربية في مدن بوسنية أخرى
 .معاقينـ استمرار دعم المؤسسات الثقافية وشعبه اللغة العربية ومدارس ال

 :واتخذ المجلس القرار التالي 
 :  من جدول األعمال2،5قرار بشأن البند

 دور اإليسيسكو في دعم المؤسسات التربوية والعلمية(
 )والثقافية في البوسنة والهرسك

 
 :إن المجلس التنفيذي 

 ـ استناًدا إلى مقتضيات ميثاق المنظمة،
دور اإليسيسكو في دعم المؤسسات "لمجلس التنفيذي بشأن ـ وتذكيراً بالقرارات السابقة التي اعتمدها ا

الذي ) 5.2 ق 98/19/ت .م(، وآخرها القرار رقم "التربوية والعلمية والثقافية في البوسنة والهرسك
 ،)19-1998/11/24الرباط، (اعتمده المجلس في دورته التاسعة عشرة 

ور اإليسيسكو في دعم المؤسسات التربوية د"بشأن ) 5.2/99/20ت .م(ـ وبعد اطالعه على الوثيقة رقم 
، وما قدمته المنظمة من مساعدات إلى البوسنة والهرسك في هذا "والعلمية والثقافية في البوسنة والهرسك

 الصدد،
 ـ وبناء على ما دار من مناقشات،

 :يقرر ما يلي 
لمية والثقافية في البوسنة شكر المدير العام على جهوده المتواصلة في دعم المؤسسات التربوية والع . 1

 .والهرسك
دعم جهود المدير العام  الرامية إلى مساعدة المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في البوسنة  . 2

 .والهرسك
دعوة المدير العام إلى متابعة تنفيذ البرامج المخصصة لصالح المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في  . 3

 .م1998-2000ي خطة المنظمة لألعوام البوسنة والهرسك ف
دعوة الدول األعضاء والمؤسسات المختصة إلى تقديم المساعدة للبوسنة والهرسك في مجاالت التربية  . 4



 .والعلوم والثقافة
وقد قام أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام وموظفو اإلدارة العامة، بزيارة إلى ضريح محمد  . 40

 الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة، وكذلك على الروح الطاهرة للملك الحسن الثاني الخامس، حيث قرأوا
 .أكرم اهللا مثواهما

 : من  جدول األعمال5,3البند
 دور اإليسيسكو في دعم المؤسسات التربوية والعلمية(

 )والثقافية في الصومال
  )5,3/ 20/99ت .الوثيقة م(

ً عن جهود  . 41 المنظمة في دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في قدم المدير العام عرضا
 .الصومال

وفي مداخلته حول هذا الموضوع قدم عضو المجلس التنفيذي ممثل جمهورية الصومال الشكر إلى  . 42
 :المدير العام، وطلب ما يلي 

 .ـ تجديد عقد األستاذ الموفد من المنظمة اإلسالمية إلى جامعة الصومال
 .نفيذ األنشطة الموجهة إلى الصومال داخل الصومال حيث استقر الوضع األمني حالياًـ ضرورة ت

ـ دعوة المنظمة لتنفيذ أنشطة لصالح الصومال في إطار التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
 .والعلوم

 :واتخذ المجلس القرار التالي 
 :  من جدول األعمال3،5قرار بشأن البند

 يسكو في دعم المؤسسات التربوية والعلميةدور اإليس(
 )والثقافية في الصومال

 
 :إن المجلس التنفيذي 

 ـ استناداً إلى مقتضيات ميثاق المنظمة،
  الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة 4.1 ق18-97ت .ـ وإشارة إلى القرار رقم م

 العام السادس استنادا إلى القرار رقم م ع وصادق عليه المؤتمر) 11/29-1997/12/04الرياض، (
 )5.3ق 98/19/ت .قرار م( ، وكذلك قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة 4.4ق97/6/

ـ وتذكيرا بالقرارات السابقة التي اعتمدتها دورات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بشأن دور اإليسيسكو في 
  والثقافية في الصومال،دعم المؤسسات التربوية والعلمية

 ـ وبعد االطالع على التقرير الذي قدمه المدير العام في هذا الخصوص،
 ـ وبناء على ما دار من مناقشات،

 :يقرر ما يلي 
 .شكر المدير العام على جهوده في دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في الصومال . 1
يذ البرامج المخصصة لصالح المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في دعوة المدير العام إلى متابعة تنف . 2

 .1998 - 2000الصومال في خطة المنظمة لألعوام 
دعوة الدول األعضاء والمؤسسات المختصة إلى تقديم المساعدة إلى الصومال في مجاالت التربية  .3

 .والعلوم والثقافة
 : من  جدول األعمال6,1البند

 )الدورة الحادية والعشرين للمجلس وزمانهامكان انعقاد (
  )6,1/ 20/99ت .الوثيقة م(

 :بعد المداوالت بشأن هذا البند، اتخذ المجلس القرار التالي  . 43
 :  من جدول األعمال1،6قرار بشأن البند

 )مكان انعقاد الدورة  الحادية والعشرين للمجلس وزمانها(



 
 :إن المجلس التنفيذي 

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي ُيحدد المجلس بموجبها أثناء ) 10( مقتضيات المادة ـ استناًدا إلى
 كل دورة من دوراته مكان وموعد اجتماع الدورة التالية،

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي تنص على أن يقوم المجلس ) 21(ـ واستنادا كذلك إلى المادة 
 اعات المؤتمر العام،التنفيذي بالتحضير الجتم

الرياض، (، الذي اعتمده المؤتمر العام السادس  )6.1ق97/6/ع .م(ـ وتذكيرا بالقرار رقم 
 بشأن مكان الدورة السابعة للمؤتمر العام وزمانها،) 1997/12/9-6

 ،1،6 99/20/ت .ـ وبعد اطالعه على الوثيقة رقم م
 ـ وبناء على ما دار من مناقشات،

 :يقرر ما يلي 
 في دولة المقر، إال إذا 2000تشرين الثاني  من عام /عقد دورته الحادية والعشرين في شهر نوفمبرـ 

 .تطوعت إحدى الدول األعضاء باستضافة الدورة السابعة للمؤتمر العام
وتدخل مندوب السنغال قبل انتهاء الجلسة، فأعلم أعضاء المجلس بأن منظمة اليونسكو بصدد إصدار  . 44

هير رجاالت هذا القرن الذين أسهموا بكفاءاتهم على األصعدة كافة، واقترح أن تقوم المنظمة دليل لمشا
اإلسالمية بتوضيح إسهامات مشاهير المسلمين الذين أثروا الجهود التربوية والعلمية والثقافية واالجتماعية في 

 .هاماتهمهذا القرن بجهودهم وأفكارهم، وذلك حتى نتجنب إغفال الدليل ألسمائهم وإس
 .م1999 من نوفمبر 26 هـ ،الموافق 1420 من شعبان 17الجمعة  : الجلسة الختامية 

استعرض المجلس، في بداية هذه الجلسة، مشروع التقرير الختامي، وبعد أن أبدى أعضاء المجلس  . 45
 .التنفيذي بعض المالحظات حول مشروع التقرير، اعتمد المجلس المشروع باإلجماع

المجلس التنفيذي، برقية شكر وعرفان إلى جاللة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، رفع  . 46
 .على رعايته الكريمة للمنظمة، ودعمه الموصول لها

  نص البرقية المرفوعة إلى جاللة الملك8: المرفق رقم (
 )محمد السادس، عاهل المملكة المغربية

أمين عام وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية، وممثل ثم قدم الدكتور مفيد الحوامده،  . 47
األردن في المجلس التنفيذي، ومقرر المجلس، بالنيابة عن معالي الدكتور عزت جرادات، وزير التربية 
 والتعليم في حكومة المملكة األردنية الهاشمية، درع التميز إلى المدير العام للمنظمة، وذلك تقديرا من

الحكومة األردنية لألداء المتميز للمدير العام لإليسيسكو، ولنجاحه في تحقيق أهداف المنظمة، وللخدمات 
 .المتميزة التي قدمتها المنظمة اإلسالمية إلى األردن في مجال اختصاصاتها

ممثل كما أهدت وزارة التربية والتعليم األردنية درع التميز إلى رئيس المجلس التنفيذي لإليسيسكو، 
 .جمهورية بنغالديش

وتحدث معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة، فشكر السادة أعضاء  . 48
المجلس التنفيذي، على ما بذلوا من جهد موصول لتحقيق أهداف هذه الدورة، وأشار إلى ما انتهت إليه من 

واعتمادها كذلك ) 2009-2001( المدى لألعوام نتائج، خصوصا اعتمادها لخطة المنظمة المتوسطة
 ).م2003-2001(الخطوط العريضة لخطة العمل الثالثية لألعوام 

وأبرز معاليه، الحيوية اإليجابية التي عرفتها هذه الدورة، سواء أكان هذا على مستوى المداوالت 
 المجلس مواصلة مساعيهم لدى والمناقشات، أم على مستوى القرارات والتوصيات، كما أهاب بالسادة أعضاء

-1998بلدانهم، لتسديد مساهماتها في موازنة المنظمة، خاصة مساهمات خطة العمل الثالثية لألعوام 
م، حتى ال يضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أخرى، بسبب عدم تسديد المساهمات، قد تمس البرامج 2000

 .والموظفين
ره إلى السادة رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، كما شكر كل من وفي ختام كلمته، جدد معاليه شكره وتقدي

عمل في هذه الدورة، متوجها بالشكر الخاص إلى السلطات المحلية في دولة المقر على المساعدات 



 .والتسهيالت التي وفرتها إلنجاح أعمال هذه الدورة
يذي، كلمة، فحمد اهللا سبحانه وتعالى وألقى سعادة األستاذ قاضي رقيب الدين أحمد، رئيس المجلس التنف . 49

على النتائج القيمة والهامة التي توصل إليها المجلس في دورته العشرين، متوجها بالشكر والتقدير إلى 
 .أعضائه كافة لجديتهم في تدارس بنود جدول األعمال

ثانية وبداية األلفية الثالثة، وأبرز في كلمته الظروف التي تنعقد فيها هذه الدورة، فهي تأتي في نهاية األلفية ال
مما يتطلب من السادة األعضاء وقفة تأملية تقويمية لما تم إنجازه وتحقيقه من أهداف المنظمة، تحت القيادة 

 .النيرة لمديرها العام ولمجلسها التنفيذي
مة للمنظمة، وفي ختام كلمته توجه سعادته بالشكر واالمتنان إلى السادة أعضاء المجلس، وإلى اإلدارة العا

 .كما شكر فريق المترجمين والسكرتارية على ما قدموه من خدمات إلنجاح هذه الدورة
  كلمة سعادة األستاذ قاضي رقيب الدين أحمد،10: المرفق رقم (

 )ممثل جمهورية بنغالديش الشعبية، رئيس المجلس التنفيذي
 
 
 
 
 


