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التقرير الختامي

التقرير الختامي
 -1عقد المجلس التنفيذي للمنظمة السإلمية للتربية والعلــوم والثقافــة
–إيسيسكو -دورته العاشرة بالرباط عاصمة المملكــة المغربيــة مــن  27ربيــع
الثاني إلى  1جمادى الولى 1410هـ ) 30-27نوفمــبر 1989م( .وقــد شــارك
في أعمال هذه الدورة جميع أعضاء المجلس التنفيذي ولم يتمكن من الحضور
ممثل جمهورية بنغلديش الشعبية .كمــا حضــرها ممثــل معــالي الميــن العــام
لمنظمة المؤتمر السإلمي ،ومقرر لجنــة المراقبــة الماليــة للمنظمــة )المــرق
رقم .( :
الجلسة الفتتاحية :
 -2انعقدت الجلسة الفتتاحية برئاسإة معالي الــدكتور الطيــب الشــكيلي
وزيرر التربية الوطنية رئيس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم،
وحضرها مستشار صاحب الجللــة الملــك الحســن الثــاني وعــدد مــن الســادة
الوزراء في المملكة المغربية ،كما حضرها أعضاء السلك الدبلوماسإــي للــدول
العضاء بالمنظمة المعتمدين في الرباط ،وممثلو عدد من المنظمات الدوليــة
والجهوية ،وجمع من رجال الفكر والثقافة.
 -3بعد تلوة ليات من القرآن الكريم ،ألقى سإعادة السإــتاذ عبــد العزيــز
بن سإليمان بـن عبــد اللـه الفاضـل ممثــل المملكــة العربيــة السـعودية رئيــس
المجلس التنفيذي للدورة التاسإعة كلمة رحب في مستهلها بالسادة الحاضرين
من ضيوف ومشاركين ،وأشاد بالجهود التي ما فتئت تبذلها المنظمة مــن أجــل
تحقيق الهداف السامية التي أنشئت م ن أجله ا بالقيـادة الحكيمـة والرشـيدة
لمديرها العام معالي السإتاذ عبد الهادي بوطالب )المرفق رقم .(2 :
 -4ألقى الدكتور الطيب الشكيلي وزيــر التربيــة الوطنيــة رئيــس اللجنــة
الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم كلمـة الفتتـاح رحــب فـي مسـتهلها
بالوفود المشاركة وعبر عن اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الملتقى.
كما أكد معالي الـوزير فـي خطـابه عل ى الولويـة الـتي ينبغـي إعطاؤهـا
لخطة ونهج إسإلميين في ظل التقدم العلمي والثقافي معا ا يساعد علــى بلــوغ
الهداف النبيلة التي تترقبها المـة السإ لمية وأوضـح مع الي الـوزير ف ي هـذا
الصدد أن اليسيسكو أكدت فعاليتها فــي سإــعيها إلــى إقامــة تضــامن إسإــلمي
متين ،مشيدا ا باتصــالتها مـع المنظمـات الموازيــة .ويرجـع الفضــل فـي ذلــك،
يضيف السيد الوزير إلى المدير العم للمنظمة الذي اسإتطاع بحكمته الواسإــعة
أن ينهض بأعباء التأسإيس ،جــاعل ا مــن هــذه المنظمــة أداة لخلــق مناعــة عنــد
المسلمين ضد السإتلبا والغزو الثقافي .ومن جهة أخرى أشار معالي الــوزير

/......ف.ز.ب

إلى أن حكومة المملكة المغربية تفي بجميع التزاماتهــا تجــاه المنظمــة ،وفــي
ختام كلمتــه أحــاط المجلــس علمــا بــالقرار الســامي لصــاحب الجللــة الملــك
الحسن الثاني القاضي بالشروع قريبا ا في بناء مقر ملئم للمنظمة .وبتصــديق
مجلس النوابا المغربي علـى اتف اق المقـر المـبرم بيـن المنظمـة والحكومـة
المغربية) .المرفق رقم .(3 :
 -5بعد ذلــك ألقــى معــالي السإــتاذ عبــد الهــادي بوطــالب المــدير العــام
للمنظمة خطابــا اسإــتهله بتقــديم عبــارات الشــكر والمتنــان لصــاحب الجللــة
الملــك الحســن الثــاني علــى العنايــة الكريمــة الــتي يوليهــا جللتــه للمنظمــة
السإلمية ،والتي تمثلت أخيرا ا في تفضل جللته بإعطاء تعليماته السامية لبنــاء
مقر للمنظمة السإلمية ،والتي تمثلت أخيرا ا في تفضل جللته بإعطاء تعليماته
السامية لبناء مقر للمنظمة يستجيب لحاجياتها .كما أعربا معاليه عــن عميــق
شكره للسادة النــوابا فــي البرلمــان المغربــي علــى مصــادقتهم علــى اتفــاق
المقر .ثم رحب بالسادة المشاركين .وشكر لمعالي الدكتور الطيب الشــكيلي
وزير التربية الوطنية في حكومــة المملكــة المغربيــة تفضــله برئاسإــة الجلســة
دمه حكومــة المملكــة المغربيــة مــن دعــم
الفتتاحية للمجلس ،منوهــا ا بمــا تقــ د
ومساندة للمنظمة.
ثم تطرق إلى النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس مــبرزا ا الجهــود
التي بــذلتها الدارة العامــة مــن أجــل إعــداد البرنامــج السإــلمي لمحــو الميــة
وللتكوين السياسإي وما تعلقه عليــه المنظمــة مــن آمــال فــي سإــبيل النهــوض
بالعالم السإلمي ومساعدته فــي مواجهــة آفــة الميــة بالقضــاء علــى منافــذها
خاصــة نشــر التكــوين السياسإــي ،وأشــار إلــى مشــروع خطــة اليسيســكو
المتوسإطة المدى حتى حدود سإــنة  2000الشــيء الــذي مــن شــأنه أن يــوجه
نشاط المنظمة توجيها ا عقلنيا ا حول هذه الفترة.
كمــا تطــرق إلــى إنجــازات المنظمــة خلل الفــترة الفاصــلة بيــن دورتــي
المجلس التاسإعة والعاشرة موضحا ا الهتمام الــذي حظيــت بــه البرامــج حيــث
أنفق عليها أزيد من  %70من مجمــوع نفقــات المنظمــة خلل الســنة الماليــة
.1989-88
وأعربا المدير العام عن تفــاؤله ورغبتــه فــي أن يــرى العــالم السإــلمي
يستفيد من جو الوئام والتصالح الدولي بالقضاء علــى مصــادر التــوتر الجهــوي
وتخصيص أكبر قدر مــن المكانــات الماليــة لصــالح التنميــة التربويــة والعلميــة
والثقافية داخل دول العالم السإلمي.
ثم وجه نداء إلى الدول العضاء في منظمة المؤتمر السإــلمي الــتي لــم
تلتحق بعد باليسيسكو إلى المبادرة بالتوقيع علــى ميثاقهــا حــتى يلــتئم شــمل
السإرة السإلمية داخل هذه المنظمة .وفي ختام خطابه طلب من الحاضــرين

قراءة سإورة الفاتحة ترحما ا على روح السيد أحمد عبد الله عبد الرحمن رئيس
الجمهورية التحادية السإلمية للقمر ،الذي اغتيل صباح ذلك اليوم ،وكــان مــن
رؤسإاء البلد السإلمية المؤسإسين المؤازرين للمنظمة) .مرفق رقم .(4 :
 -6في نهاية الجلسة طلب الكلمة ممثل الجمهورية التحاديــة السإــلمية
للقمر في المجلــس التنفيــذي الســيد محمــد حســن ،مستشــار الســيد رئيــس
الجمهورية ،فأشاد بالمواقف السإلمية للرئيس الراحل ونــوه علــى الخصــوص
بقراره القاضي بجعــل اللغــة العربيــة لغــة رسإــمية فــي البلد ،وأعلــن أن آخــر
مرسإوم جمهوري أمضاه الرئيس ،نص على منح أعلى وسإــام فــي الجمهوريــة
لمعالي السإتاذ عبد الهــادي بوطــالب ،المــدير العـام للمنظمـة السإـلمية ،هـو
وسإام الهلل الحمر تكريما ا للعلوم والثقافة في شخصه ورمز تقدير لما قدمته
المنظمة على يده من معونة تقنية لبلده مكنتها من تحقيق الكتفاء الذاتي في
ميدان إعداد مدرسإي اللغة العربية والثقافة السإــلمية وتدريســهما .وقــد قــام
ممثل الجمهورية بتقليــد معــالي المــدير العــام وسإــام الهلل الخضــر القمــري
وسإــلمه الشــهادة المصــاحبة لــه فــي جــو مــؤثر وسإــط تصــفيق الحاضــرين
واسإتحسانهم.
 7جلسة العمل الولى :
 عقدت جلسة العمـل الولـى بعد ظهـر يـــوم الثنيــن  27ربيـــع الثــاني1410هـــ ) 27نوفمــبر 1989م( وفــي بــدايتها اجتمعــت لجنــة فحــص وثــائق
اعتماد العضاء الجدد بالمجلس التنفيذي المكونة من ممثلــي جمهوريــة تشــاد
ودولة قطر وماليزيا ،وقدمت تقريرها للمجلس .وبعــد مداولــة قصــيرة ،وافــق
المجلس على عضوية كل من السادة
 ممثل جمهورية باكستان السإلمية ،سإعادة السيد زمير أحمد خان. ممثل سإلطنة بروناي دار السلم ،سإعادة الحاج مصطفى أبو بكار. ممثل جمهورية بنغلديش الشعبية ،سإعادة عطاء الحق. ممثل جمهورية غامبيا ،سإعادة السيد موسإى فاتي. ممثل المملكــة العربيــة السـعودية ،سإــعادة الســيد عبــد العزيــز بـنسإليمان بن عبد الله الفاضل )المرفق رقم .(5 :
 -8قرر المجلس التنفيذي اسإــتمرار مكتبــه حــتى انعقــاد المــؤتمر العــام
الرابع للمنظمة عام  1991من ممثلي الدول المكونة له وبذلك أصبح مشــكل ا
من السادة :
 السإتاذ عبد العزيز بن سإليمان بن عبد الله الفاضل)المملكة العربية السعودية(

رئيسا ا

 السإــتاذ الميــن كامــارا )جمهوريــة غينيــا(للرئيس
 تان سإــري عبــد الرحمــن أرشــاد )ماليزيــا(للرئيس
 السإتاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني)جمهورية مصر العربية(

نائبــا ا
نائبــا ا

مقررا ا

على أن تعقد دورة للمجلس بعد المؤتمر العام المقبل مباشرة لنتخــابا
المكتب الجديد للمجلس التنفيذي الذي سإينبثق عـن المـؤتمر العـام )المرفـق
رقم .(6 :
 -9بعد أن شكر السيد رئيــس المجلــس التنفيــذي العضــاء علــى تجديــد
ثقتهم بالمكتب ،طرح مشــروع جــدول العمــال مناقشــة الوثيقــة رقــم )م.ت.
/10/89ج.ع( .وتم اعتماد جدول العمال في صيغته النهائيــة )المرفــق رقــم :
.(7
 -10طلب الكلمة ممثل السيد المين العام لمنظمة المــؤتمر السإـلمي
وقرأ رسإالة يحملها من المين العــام موجهــة إلــى الــدورة العاشــرة للمجلــس
تضمنت تحياته ومتمنياته للدورة بالنجاح والتوفيق.
وتطرقت رسإــالة الميــن العــام إلــى موضــوع التنســيق بيــن المنظمــات
والهيئات والمؤسإسات العاملة في إطار منظمــة المــؤتمر السإــلمي ،وأكــدت
على ضرورة العمل في إطار عائلة إسإلمية واحدة ترشــيدا ا للنفقــات وتــوفيرا ا
للطاقات.
وفي الختام أشادت الرسإالة بالنجاح الذي عرفته المنظمة السإلمية في
وقت قصير بفضل التزام الدول والعمل الدؤوبا الذي يقــوم بــه المــدير العــام
)المرفق رقم .(8 :
 -11اسإتمع أعضاء المجلس التنفيــذي إلــى تقريــر المــدير العــام )م.ت.
/10/89ت.م.ع( الذي تضمن نش اطاتها فيمـا بيـن دورتـي المجلـس التاسإـعة
والعاشرة.
وأشار المدير العام إلى أن الفترة تميــزت بتخصــيص الشــطر الول منهــا
لعــداد ترتيبــات تنفيــذ خطــة العمــل وإجــراء التصــالت اللزمــة مــع الجهــات
المختصــة داخــل الــدول العضــاء وخارجهــا بشــأن احتضــان التظــاهرات
والجتماعات وترشيح الباحثين والمؤلفين والخبراء الــذين تحتــاجهم المنظمــة

في تنف 5يذ البرامج .كمــا أن هــذه التصــالت شــملت عــددا مــن المنظمــات
الموازية لدراسإة إمكانية مشاركتها في تنفيذ بعض البرامج والنشطة.
وبالنسبة لبرامج خطة العمل فقد عمل المدير العام على تنفيذ توصــيات
المؤتمر العام والمجلــس التنفيــذي القاضــية بــأن يخصــص الجــزء الكــبر مــن
الموارد المتوفرة لتنفيذ برامج خطة العمل ،وقد بلغت نسبة النفاق على هذه
البرامج  %70من مجموع نفقات المنظمــة خلل الســنة الماليــة 1989-88م
كما يشير إلى ذلك تقرير لجنة المراقبة المالية .أما بالنسبة لعدد البرامج التي
شرع في تنفيذها خلل هذه السنة فهي  :في مجــال التربيــة  35برنامجــا مــن
أصل  ،37وفي مجال العوم  14برنامجا من أصل  ،18وفي مجال الثقافة 15
برنامجا ا من اصل  ،23وبرامج العلم  5من أصل .6
وحول تعييــن مــوظفين جــدد بالمنظمــة أوضــح معــالي المــدير العــام أن
الدارة العامة قد خاطبت الدول العضاء للترشيح للوظائف الشاغرة بــالدارة
العامة ،وقد تلقت فعل ا الترشـيحات م ن عـدد م ن الـدول العضـاء .وتسـاءل
المدير العام عما إذا كــان سإــيتم إعطـاء أولويــة فـي اختيــار المــوظفين –عنــد
تساوي كافــة المرشــحين -للــدول العضــاء الــتي تســدد حصــتها فــي ميزانيــة
المنظمة ،وعــن وجهــة نظــر أعضــاء المجلــس فــي الــتريث فــي التعييــن فــي
الوظائف الشاغرة حتى يتم إقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة والتي قد تتطلب
وظائف أخرى إضافة إلى تلك الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها.
وبعــد مناقشــات ،ارتــأى المجلــس أن يكــون التوظيــف بحســب الكفــاءة
والتوزيع الجغرافي ،وأن ل يقتصر على الدول التي تسدد حصصها في ميزانيــة
المنظمة ،وقيام الدارة العام بملء الوظائف الشاغرة فيها لتتمكن مــن تنفيــذ
برامجها.
ثم اسإتعرض السادة المديرون العامون المســاعدون بالمنظمــة البرامــج
التي تم تنفيذها خلل الفترة الواقعة بين دورتي المجلس التاسإــعة والعاشــرة.
فتحدث السإتاذ أحمد علي دياو المدير العام المساعد للتربية عن برامج قطاع
التربية ،والدكتور محمد خيرات المدير العام المساعد للعلوم عن برامج قطاع
العلوم.
جلسة العمل الثانية :
 – 12عقدت جلسة العمــل الثانيــة صــباح يــوم الثلثــاء  28ربيــع الثــاني
1410هـ 28/11/1989/وفــي بــدايتها اسإــتأنف المســؤولون عــن القطاعــات
والمصالح تقديم عروضهم المفصلة عن تنفيذ البرامج في قطاعاتهم ،فتحــدث

الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المــدير العــام المســاعد للثقافــة عــن
برامج قطاع الثقافة ،وتحدث السيد محمد بلغازي عــن المســؤول عــن العلم
بالمنظمة عن البرامج العلمية ،وتحــدث الســيد علــي منيــر العلــوي المكلــف
بالعلقــات الخارجيــة والتعــاون عــن التفاقــات الــتي أبرمتهــا المنظمــة مــع
المنظمات الموازية والبرامج المشتركة التي نفذتها.
وقد تمحورت ملحظات أعضاء المجلس التنفيذي حول النقط التالية :
 العمل على تنفيذ برامج المنظمة في أكبر عدد ممكــن مــن الــدولالعضاء.
 ضرورة أن يصاحب كل برنامج آلية التقييم على أن يتضمن تقريرالمدير العام نتائج هذا التقييــم وكــذلك كشــفا ا بمراحــل تنفيــذ كــل
برنامج ونسبة النجاز وتفسير أسإبابا ذلك.
 إعطــاء الولويــة فــي السإــتفادة مــن البرامــج للــدول القــل حظــاوالكثر حاجة.
 موافاة الدارة العامة الــدول العضــاء بنتائــج نــدواتها واجتماعاتهــاوحلقاتها الدراسإية.
 إعطاء الولوية في التنفيذ للبرامج التي تعم فائدتها أكبر عــدد مــنالدول العضاء.
 تطــوير البرامــج تطــويرا ا نوعيــا ا والهتمــام بالبرامــج الراميــة إلــىتحسين نوعية الحياة مثل البرامج البيئية ومحاربة التصحر وغيرها.
 العمل على إخطار الدول العضاء التي ترغــب الدارة العامــة فــيأن تساهم ف تنفيذ بعض برامج المنظمة بوقت كاف حــتى تتمكــن
هذه الدول من اتخاذ الجراءات الضرورية لذلك.
 العمل –قدر المكــان -علــى عقــد لقــاءات المنظمــة علــى أسإــسإقليمية لتفادي التكاليف الباهظة للترجمة الفورية.

وبعــد تــدخل الســادة أعضــاء المجلــس التنفيــذي ،أخــذ الكلمــة الســادة
المديرون العامون المساعدون للجابة على السإئلة التي تم طرحهــا وتوضــيح
بعض النقط المعلقة وإعطاء المعلومات المطلوبة حول كيفية تنفيــذ البرامــج.
ثم أعربا معالي المدير العام للمنظمة عــن شــكره وتقــديره لجميــع العضــاء

الذين أبدوا الملحظات حول تنفيذ برامــج المنظمــة مــن أجــل تطــوير منهجيــة
العمل وإثرائها بخبراتهم العلمية والتقنية والداريــة الغنيــة ،وأكــد أن العــاملين
بالمنظمــة سإــيولون تلــك الملحظــات عنــايتهم البالغــة لتوظيفهــا فــي التنفيــذ
والعمل .كما طلب من أعضاء المجلس أن يبعثوا كتابيا بالملحظــات الــتي لــم
يتمكنوا من إبدائها حول تنفيذ برامج المنظمة.
وفي الختام اعتمد المجلس تقرير المدير العام حـول تنفيـذ البرامـج فـي
الفترة ما بين الدورتين التاسإــعة والعشــرة للمجلــس التنفيــذي مــع الخــذ فـي
العتبار الملحظات التي أداها أعضاء المجلس) .المرفق رقم .(9 :
جلسة العمل الثالثة :
 -13عقدت جلسة العمل الثالثة بعد شهـر يـوم الثلثـاء  28ربيــع الثــاني
1410هـ ) 28نوفمبر 1989م( ،وفي بدايتها طلب رئيــس المجلــس التنفيــذي
من ممثل المين العام لمنظمة المؤتمر السإلمي إفادة المجلس عن توجهات
المانة العامة حول موضوع التنسيق داخل منظومة المــؤتمر السإــلمي فــبين
ممثل المين العام الختيارات الجديدة تجاه الموضـوع انطلقـا ا مـن القـرارات
السإــلمية وفــي إطــار تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن مختلــف مؤسإســات
المنظومــة .فتنــاول الكلمــة معــالي المــدير العــام للمنظمــة وأشــار إلــى أن
التنسيق بين المؤسإسات العاملة في منظمة المؤتمر السإلمي أمــر ضــروري
لتفادي الزدواجية وتكرار العمل الواحد ،وتوفير الجهد وترشيد النفقات ،وبلوغ
هذا الهدف يجب أول ا تمكين كل مؤسإسة من ممارسإة اختصاصاتها كما حــددها
لها المشروع.
وفي هذا الطــار ذكــر معــالي المــدير العــام بخلفيــات الموضــوع مركــزا ا
أسإاسإا ا على مختلف التوصيات والقرارات الصادرة عن الهيئات العليا للمنظمة
السإلمية في الموضوع ،خاصة منها القرار رقم  16الصادر عن المؤتمر العــام
الثالث لليسيسكو .وأعلن أنه أبلغ هذا القرار المتعلق بتمكين اليسيسكو مــن
ممارسإة مهامها التنسيقية في مجالت التربية والعلوم والثقافة للســيد الميــن
العام لمنظمة المؤتمر السإلمي ،وإلى المؤتمر السإلمي الثامن عشر لوزراء
الخارجيــة ،ولــم يتخــذ أي إجــراء عملــي بهــذا الشــأن ،كمــا أن الدارة العامــة
لليسيسكو اقترحت علــى المانــة العامــة لمنظمــة المــؤتمر السإــلمي إبــرام
اتفاقية بين منظمة المؤتمر السإلمي واليسيسكو لتنسيق أنشطتهما وتحديــد
معالم التعاون بينهما كما هو الشأن بيـن منظمــة المـم المتحـدة واليونيسـكو.
ولكنها لم تتلق جوابا ا لحد د الن .وطلب المجلس مــن المــدير العــام أن يســتمر

في العمــل علـى تعزيــز التشــاور والتنســيق بيــن اليسيســكو والمانــة العامــة
لمنظمة المؤتمر السإلمي بغية تحديد كافة الجوانب التي تتطلــب مزيــدا ا مــن
اليضاح والعمل على إيجاد حلول لها .وقد اتخذ المجلس توصية في الموضــوع
)المرق رقم .(10 :
جلسة العمل الرابعة :
 -15عقدت هذه الجلسة صباح يوم الربعــاء  29ربيــع الثــاني 1410هـــ )
29/11/2007م( ،وفي بدايتها قدم معالي الم دير العـام خلصـة ع ن مشـروع
البرنامج السإلمي لمحو المية وللتكـوين السإاسإـي ،الـذي يهـدف إلــى تكـوين
هيئة إسإلمية مشتركة عليا تشرف على تسيير صندوق إسإلمي مركزي يســتند
إلى صناديق وطنيــة ويســتمد مــوارده مـن مصــادر إسإــلمية مــن بينهـا الزكـاة،
ويســتخدم فــي القضــاء علــى الميــة وتعميــم التكــوين السإاسإــي فــي العــالم
السإلمي تطبيقا ا لمب دأ التكاف ل الجتم اعي بحي ث ي دعم الص ندوق المرك زي
الصناديق الوطني ة ال تي ل تف ي موارده ا بالحتياج ات السإاسإ ية لمح و المي ة
والتكوين السإاسإي )انظر الوثيقة م.ت/10/89.م.أ.ز(.
وأشار المدير العام إلى التصالت الولية التي أجراها مع الهيئة العالميــة
المشتركة لمشروع الميثــاق العــالمي للتربيــة للجميــع حــول إمكــان مشــاركة
العــالم السإـلمي ككتلــة ذات مميــزات خاصـة فـي المــؤتمر العــالمي للتربيـة
للجميع الذي سإيعقد في بانكوك في مارس .1990
وارتأى المجلس اسإتئناف مناقشة الموضوع في جلسة لحقة.
 -16درس المجلــس الوثيقــة المتعلقــة لمشــروع خطــة اليسيســكو
المتوسإطة المــدى ) 2000-1992م.ت/10/89.م.خ.م( الــتي قــدمها معــالي
المدير العـام .وبعـد مناقشـتها اعتمـد المجلــس مبـدأ وضـع هــذه الخطـة فـي
خطوطها العريضة ،وطلب من الدارة العامة إعداد دراسإة متكاملة عن جدوى
هذه الخطة وتقديمها إلى دورة المجلس القادمة وذلــك بعــد اسإتشــارة الــدول
العضــاء لمعرفــة حاجاتهــا وأولويــات ميــادين العمــل فيهــا ،واسإــتطلع رأي
المنظمــات المتخصصــة وتلتقــي ملحظتهــا فــي الموضــوع ،وتقييــم الخطــط
السابقة للمنظمة للسإتفادة منها )المرفق رقم .(11 :
الجلسة الخامسة
 17عقدت الجلسة الخامسة بعد ظهر يــوم الربعــاء  29ربيــع الثــاني 1410هـ ) (29/11/1989و خصص الشطر الول منها لتقرير لجنــة المراقبــة

المالية عن أوضاع المنظمة الماليــة للســنة الماليــة  ،1989-1988و التقريــر
المالي للمدير العام و البيانات المالية المتعلقة بحسابات المنظمة عن الســنة
المالية المقفلة في  30يونيه  ،1989و تقرير حسابات القفال للسنة الماليــة
ذاتها ،ووضعية مساهمات الدول العضاء في ميزانيــة المنظمــة )انظرالوثــائق
م.ت /10/89ت ل م م-ت /10/89ت ش ت ح -م ت /10/89و.م ( فقـــــدم
السيد فاروق توفيق إبراهيــم مقررلجنــة المراقبــة الماليــة خلصــة عــن تقريــر
اللجنة أمام المجلس .كما قدم السيد عز الدين الكتاني المسؤول عن مصلحة
الشؤون الدارية والمالية بالمنظمة خلصة للتقرير المالي للمدير العام.
وطلب ممثل دولة الكويت إعادة النظر في توزيع حصص الميزانية علــى
الدول العضاء إذا كانت بعض الدول ل تلتزم بنسبة الحصص المقررة لهــا فــي
الميزانية.
وبعــد مناقشــة مستفيضــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس اعتمــد المجلــس
الوثائق الربع وطلب إلى الدارة العامة الخذ بالتوصيات التي أقرها المجلــس
الـواردة ف تقريـر لجنـة المراقبـة الماليـة ،وتقريـر شـركة تـدقيق الحسـابات
)أوديغروبا( ،كما شــكل المجلــس لجنــة مــن الســادة ممثلــي جمهوريــة غينيــا
والجمهورية العراقية وماليزيا لعــداد دراسإــة عــن أسإــبابا تــأخر بعــض الــدول
العضاء في تسديد مساهماتها في ميزانيـة المنظمـة واقـترح السـبل الكفيلـة
بتلفي ذلك) .المرفق رقم .(12 :
قرر المجلس التنفيذي رفع برقية شكر وتقدير وامتنان لصــاحب الجللــة
الملك الحسـن الثـاني عاهـل المملكـة المغربيـة علـى تفضـل جللتـه بإعطـاء
تعليماته السامية بالشروع فـي بنـاء مقـر للمنظمـة يسـتجيب لحاجياتهـا عل ى
قطعة الرض التي خصصتها حكومة جللته للمنظمة )المرفق رقم .(13 :
 -19أصــدر المجلــس التنفيــذي بيانــا أدان فيــه الممارسإــات التعســفية
اللإنســانية الــتي تمارسإــها سإــلطات الحتلل الصــهيوني ضــد المؤسإســات
التعليمية والثقافية ضمن سإياسإة التجهيل والتفقير الــتي تتبعهـا فـي فلســطين
المحتلة) .المرفق رقم .(14:
 -20قدم ممثل السنغال رئيس لجنــة دراسإــة الهيكــل التنظيمــي للدارة
العامة التي كان المجلس قد قرر تشكيلها في دورته التاسإعة ،خلصــة التقريــر
الذي أعدته اللجنة وتحدث بإسإهابا عن المبررات التي دعت اللجنة التي تبنــي
مشروع الهيكلة المقدم إلى المجلس )انظر الوثيقة المرفقة(.
وبعد دراسإة مستفيضة قرر المجلس اسإــتمرار اللجنــة فــي عملهــا حــتى
الدورة القادمة للمجلس التنفيذي مع ضرورة تعاونها مــع اللجنــة الــتي شــكلها
المؤتمر العام الثالث للنظر في جميع لوائح المنظمة ،واسإتمرار الدارة العامة

في تطبيق هيكلتها الحالية واتخاذ التدابير المخولة لها علــى ضــوئها حــتى يبــت
في المر )المرق رقم .(15:
 -21قــرر المجلــس إحالــة مشــاريع التعــديلت المقترحــة فــي نظــام
الموظفين والنظام الداخلي لصندوق التكافل لموظفي اليسيســكو وصــندوق
نهايــة الخدمــة ليكــون ذلــك ضــمن أعمــال لجنــة مراجعــة الميثــاق واللوائــح.
)المرفق رقم .(16 :
 -22قرر المجلس إحالة دراسإــة موضــوع الرواتــب والمتيــازات وإيجــاد
قناة لتقييم الداء لتكون ضمن جــدول أ‘مــال لجنــة دراسإــة الهيكــل التنظيمــي
للدارة العامة للمنظمة.
 -23عقدت الجلسة السادسإة صباح يوم الخميس  1جمادى الولى
1410هـ ) (30/11/1989واسإتأنف المجلس مناقشته لمشروع البرنامج
السإلمي لمحو المية وللتكوين السإاسإي ،وخلص إلى الموافقة على
جه المدير العام للمنظمة الدعوة إلى عقد مؤتمر
المشروع .ووافق على أن يو د
عام اسإتثنائي للمنظمة قبيل مؤتمر بانكوك )وقد تحفظ مندوبا الكويت على
مسألة دعوة المؤتمر العام السإتثنائي ،لعدم تمكنه من التصال بحكومته.
ووافق مندوبا دولة قطر على عقد مؤتمر اسإتثنائي على هامش مؤتمر
بانكوك(.
وشكل المجلس لجنة من السادة ممثلي جمهورية السنغال وماليزيا،
والمملكة المغربية لمساعدة الدارة العامة في إثراء الوثيقة التي سإتعرض
على المؤتمر العام السإتثنائي للمنظمة المزمع عقده ومن تم على مؤتمر
بانكوك) .المرفق رقم .(17 :
 -24قرر المجلس توجيه برقية إلى فخامة السيد ياسإر عرفات رئيس
دولة فلسطين لحاطته علما ا بالبيان السإتنكاري الذي أصدر المجلس التنفيذي
ضد الجراءات التعسفية التي تمارسإها السلطات الصهيونية في فلسطين
المحتلة قصد تجهيل الشعب الفلسطيني وتفقيره ،وإبلغه دعم المجلس
وتأييده لكفاح الشعب الفلسطيني العادل )المرفق رقم .(18 :
 -25قرر المجلس عقد دورته الحادية عشرة بمقر المنظمة بالرباط في
الفترة من  3إلى  10دجنبر ) .1990المرفق رقم .(19 :
 -26رفع سإعادة رئيس المجلس برقية شكر وامتنان باسإم المجلس
التنفيذي إلى صاحب الجلللة الملك الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية
بمناسإبة اختتام الدورة العاشرة للمجلس التنفيذي للمنظمة السإلمية التي
احتضنت أشغالها عاصمة مملكته الكريمة على الرعاية الخاصة التي يوليها
جللته للمنظمة السإلمية منذ إنشائها) .المرفق رقم .(20 :
 -27رفع المجلس التنفيذي برقية إلى فضيلة السإتاذ محمد الفاسإي
رئيس مركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة

يرجو فيها من الله عز وجل أن يعجل بشفائه ليستأنف دوره الكبير في خدمة
القضايا التربوية والعلمية والثقافية على مستوى العالم السإلمي) .المرفق
رقم .(21 :
الجلسة الختامية :
 -28عقدت الجلسة الختامية بعد ظهر يــوم الخميــس  1جمــادى الولــى
1410هـــ ) ،(30/11/1989وخصصــت لدراسإــة مشــروع التقريــر الختــامي
والقرارات التوصيات التي اتخذها المجلس وقد تلي التقرير مــن قبــل السإــتاذ
أبو الوفا التفتازاني مقرر المجلس ،وبعد إبداء الملحظات عليه وتعــديله أقــره
المجلس.
 -29ألقى المدير العام كلمة أشاد فيها بروح المسؤولية التي تحلــى بهــا
أعضاء المجلس الذين هنأهم على ما وفقا فيه من جهود صرفوها في النكبابا
على معالجة الموضوعات مشيرا ا إلى أن المنظمة ل تعرف ما تعرفه منظمات
دولية أخرى من تعثر وارتباك ودعــا إلــى أن يكــون اليمــان بالعمــل السإــلمي
شعورا ا مشتركا ا لنه قاعدة للتضامن السإــلمي ،،موضــحا ا رسإــالة اليسيســكو
وحلل موقف العالم من السإلم مبرزا ا ما يتعرض له من مؤامرات تهــدف إلــى
عزل السإلم وتشــويه صــورته .وأكــد معـاليه الــتزامه بالعمــل مــن أجــل عــزة
السإلم وخدمة قضاياه بروح التجرد والخلص ،داعيا ا أعضاء المجلس إلى بذل
الجهد لدى حكوماتهم لدعم اليسيسكو.
 -30ألقــى سإــعادة السإــتاذ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه الفاضــل رئيــس
المجلس كلمة شكر فيها العضاء على ما بذلوه من جهد للخروج بنتائــج قيمــة
كما شكر السكرتارية وحمد الله على نجاح المجلس في أعماله مختتما باسإمه
تعالى أشغال الدورة العاشرة.

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30
قرار رقم  :م.ت /10/89ت.م.م

المرفق رقم 5 :

قرار بشأن تعيين مرشحي الدول العضاء الجدد
في عضوية المجلس التنفيذي

 اسإتنادا ا إلى مقتضيات البندين )أ( و)با( من الفقرة الثالثة من المادة 12من الميثاق،
 ومراعاة لمقتضيات الفقرتيــن  1و  2مـن المـادة الثانيــة عشـرة مـنالميثاق،
 وبعد مداولت لجنة فحص السلطات في ترشيحات السادة : العزيز بن سإليمان بن عبد الله الفاضل عن حكومة المملكة العربيــةالسعودية.
 زمير أحمد خان عن حكومة الجمهورية السإلمية الباكستانية. عطاء الحق عن حكومة جمهورية بنغلديش الشعبية. مصطفى أبو بكار عن حكومة سإلطنة بروناي دار السلم. موسإى فاتي عن حكومة غامبيا.فإن المجلس التنفيذي :

 يرحب الزملء الجدد المذكورين أعله أعضاء فيه. -ينوه بما أسإداه أسإلفهم من خدمات لهذه المنظمة.

للتربية
المنظمة السإلماية
/...ف.ز.ب
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30
توصية رقم  :م.ت /10/89ت.م.م

المرفق رقم 6 :

قرار بشأن تشكيل مكتب المجلس

 اسإــتنادا ا إلــى مقتضــيات المــادة  10مــن النظــام الــداخلي للمجلــسالتنفيذي.
 -وبناء على ما دار من مناقشات.

فإن المجلس التنفيذي يقرر :

 -1اسإتمرار مكتبه حتى انعقاد المؤتمر العام الرابع المكون مــن الســادة
ممثلي :
 )سإعادة السإتاذ عبد العزيز بن عبد الله الفاضل( رئيسا االمملكة العربية السعودية
 )سإعادة السإتاذ لمين كمارا((جمهورية غينيا

 -نائبا ا للرئيس

 )سإعادة تان سإري عبد الرحمن أرشاد( نائبا ا للرئيسماليزيا
) -سإعادة السإتاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني(

جمهورية مصر العربية

 -مقررا ا

 -2أن تعقد دورة للمجلس التنفيذي بعــد المــؤتمر العــام الرابــع مباشــرة
لنتخابا المكتب الجديد للمجلس التنفيذي الذي سإينبثق عن المــؤتمر
العام المقبل.

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
/...ف.ز.ب
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30
قرار رقم  :م.ت /10/89د.ع

قرار بشأن جدول العمال

 اسإتنادا ا إلى مقتضيات : المواد  22و  23و  24من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. وبعد الطلع على الوثيقة رقم م.ت/10/89.ج.ع. وبنااء على ما دار من مناقشات.فإن المجلس التنفيذي :

يقــرر جــدول أعمــال دورتــه بالصــيغة المرفقــة فــي الوثيقــة رقــم م.ت.
/10/89ج.ع.

/...ف.ز.ب

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 7 :

جـدول العمـال

جدول أعمال الدورة العاشرة
للمجلس التنفيذي
الرباط30/11/1989-27 ،
 -Iقضايا إجرائية :
 انظر لجنة فحص السلطات في وثائق العضاء الجدد. تشكيل مكتب المجلس. -IIتقارير الدارة العاماة :
 -1تقرير المدير العام عن نشــاط المنظمــة فيمــا بيــن دورتــي المجلــس
التاسإعة والعشرة ومقر المنظمة.
 -2تقرير لجنة المراقبة المالية.
 -3وضعية مساهمات الدول العضاء في ميزانية المنظمة.
 -4تقرير شركة أودي غروبا.
 -IIIجدوى ماشروع خطة اليسيسكو ماتوسإطة المدى -1992
2000م :
 -IVقضايا قانونية وتنظيمية :
 -1تقرير لجنــة المجلــس التنفيــذي الخاصــة لدراسإــة الهيكــل التنظيمــي
للدارة العامة ويتضمن ذلك مشاريع تعديل نظام الموظفين والنظــام
الــداخلي لصــندوق التكافــل لمــوظفي اليسيســكو وصــندوق نهايــة
الخدمة والرواتب والميزات.

 -Vماشروع البرناماج السإلماي لمحو الماية والتكوين السإاسإي :
المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
الجلسة الختاماية :
-V
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30
توصية رقم  :م.ت /10/89ت.م.ع

المرفق رقم 9 :

توصية بشأن تقرير المدير العام عن
نشاطات المنظمة فيما بين دورتي المجلس
التاسإعة والعشرة

-

-

اسإتنادا ا إلى مقتضيات المادة  11من الميثاق.
والمادة ) 20الفقرة د( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
وبعــد الطلع علــى الوثيقــة المقدمــة مــن المــدير العــام رقــم م.ت.
/10/89م.ت.م.ع ،المتعلقــة بنشــاطات المنظمــة فيمــا بيــن دورتــي
المجلس التاسإعة والعشرة.
وأخذا ا بعين العتبار النتائج المرضية التي حققتها الدارة العامــة خلل
هذه الفترة.
وبناء على ما دار من مناقشات.

فإن المجلس التنفيذي :

 يعتمد تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة وتنفيذ البرامـج فيمـابين دورتي المجلس التاسإعة والعاشرة مــع الخــذ بالملحظــات الــتي
أبداها أعضاء المجلس.

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
/...ف.ز.ب
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 10 :

مشروع توصية
إن المجلس التنفيذي :

وقد اسإتمع إلى رسإالة معالي الدكتور حامد الغابد ،المين العام لمنظمــة
المــؤتمر السإــلمي وأعــربا عــن غبطتــه البالغــة بــالروح الجديــدة ،المتفتحــة
والبناءة ،التي ما فتئت تتنامى بين المين العــام لمنظمــة المــؤتمر السإــلمي،
منذ توليه لمهام منصبه ،والمدير العام لليسيســكو ،سإــعيا ا إلــى إرسإــاء دعـائم
وطيــدة للتنســيق والتعــاون بيــن المانــة العامــة لمنظمــة المــؤتمر السإــلمي
والدارة العامــة لليسيســكو بوصــفهما مــن الهيئــات الــتي أنشــئت فــي إطــار
منظمة المؤتمر السإلمي.
يعربا المجلس للمين العام لمنظمة المؤتمر السإــلمي بهــذه المناسإــبة
عن بالغ تقديره واحترامه.
ويــدعو المــدير العــام إلــى أن يســتمر فــي العمــل علــى تعزيــز التشــاور
والتنسيق بين اليسيسكو والمانــة العامــة لمنظمــة المــؤتمر السإــلمي بغيــة

تحديد كافة الجوانب التي تتطلب مزيدا ا من اليضاح والعمل على إيجاد حلــول
لها.

/...ف.ز.ب

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 11 :

قرار بشأن مشروع خطة عمل اليسيسكو
المتوسإطة المدى

-

اسإتنادا ا إلى مقتضيات البند  1من المادة  11من الميثاق.
واسإتنادا ا إلى مقتضيات البند )ج( من المادة  20من النظام الــداخلي
للمجلس التنفيذي.
وبعد اطلعه على الوثيقة )م.ن/10/89.خ.م.م(.
وبناء على ما دار من مناقشات.

فإن المجلس التنفيذي :

 يعتمــد مبــدأ وضــع خطــة عمــل اليسيســكو المتوسإــطة المــدى فــيخطوطها العريضة.
 يطلــب مــن الدارة العامــة إعــداد دراسإــة متكاملــة عــن جــدوى هــذهالخطة وتقديمها إلى دورة المجلس القادمة.
 يطلب من المدير العام العتماد في هذه الدراسإة على : (1رأي الــدول العضــاء لمعرفــة حاجاتهـا وأولويــات ميــادين العمــل
فيها.
 (2رأي المنظمات المتخصصة وملحظاتها في الموضوع.
 (3تقييم الخطط السابقة للمنظمة والسإتفادة منها في وضع الخطة

المذكورة.
المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
/...ف.ز.ب
-إيسيسكو-

المرفق رقم 12 :

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30
توصية رقم  :م.ت /10/89ت.م

توصية بشأن التقارير المالية للمنظمة
من السنة المالية 1410-1409هـ1989-1988/م
 اسإتنادا ا إلى مقتضيات :المواد  16و  17و  19من الميثاق.
والمــــواد  14و  15و  19و  25و  26و  29مــــن النظــــام المــــالي
للمنظمة ،والمادة  20البنود )هـ.و.ز( من النظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي.

 وبعـــد الطلع علـــى الوثيقـــة المقدمـــة رقـــم )م.ت/10/89.ت.م(المتعلقة بتقرير المــدير العــام المــالي والبيانــات الماليــة عــن الســنة
المالية المقفلة في  30يونيه .1989
والوثيقــة المقدمــة رقــم )م.ت/10/89.ت.ش.ت.ح( منــم المنظمــة
لتقرير شــركة تــدقيق الحســابات )أودي غــروبا( عـن الســنة الماليــة
المقفلة في  30يونيه .1989
والوثيقة المقدمة رقم )م.ت/10/89.ت.ل.م( المتضمنة لتقرير لجنة
المراقبة المالية للمنظمة فــي دورتهــا الســنوية خلل الفــترة مــن 25
إلى .29/9/1989
والوثيقـــة المقدمـــة رقـــم )م.ت/10/89.و.م( المتضـــمنة وضـــعية
مساهمات الدول العضاء في ميزانية المنظمة.
 وبعد السإتماع إلــى المعلومــات الضــافية الــتي قــدمها المــدير العــاموالتوضيحات المقدمة من مقرر لجنة المراقبة المالية.
 وبناء على ما دار من مناقشات.فإن المجلس التنفيذي :

 يصادق على التقارير الماليــة المــذكورة أعله ،مــع الخــذ بالتوصــياتالتي أقرها المجلس الواردة في تقرير لجنة المراقبة الماليــة وتقريــر
شركة تدقيق الحسابات.
 يشكل لجنة منه لعداد دراسإة عن أسإبابا تأخر بعض الــدول العضــاءفي تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة واقــتراح الســبل الكفيلــة
لتلفي ذلك وتقديم الدراسإة للدورة القادمة.
 إخراج اسإم الجمهورية العراقيــة مــن البنــد  6فــي تقريــر مســاهماتالدول العضاء نظار لنها اكتسبت قرارا من الدورة التاسإعة للمجلـس
التنفيذي بتأجيل المطالبة لمســتحقاتها لحيــن زوال الظــرف الطــارئ
إضــافة أنهــا أبلغــت المنظمــة بقرارهــا بتســديد حصــتها لعــام -1988
.1989
 طلب مندوبا دولة الكــويت إعــادة النظــر فــي توزيــع حصــص الــدولالعضاء في الميزانية إذا كانت بعض الدول ل تلتزم بالنسبة المقــررة
لها في ميزانية المنظمة.

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 13 :

بـرقـيـــــــــــــة
حضرة صاحب الجللة الملك المعظم الحسن الثاني
عاهل المملكة المغربية
إن المجلــس التنفيــذي لمنظمــة اليسيســكو الــذي يعقــد اجتمــاعه حاليــا
بالرباط في إطار دورته العاشرة ،والذي يضــم الــدول الثمانيــة عشــرة التاليــة

:المملكة الردنية الهاشمية ،جمهورية باكستان السإلمية ،جمهورية بنغلديــش
الشــعبية ،سإــلطنة برونــاي دار الســلم ،جمهوريــة تشــاد ،المملكــة العربيــة
السعودية ،جمهورية السينغال ،الجمهورية العراقية ،جمهورية غامبيا ،جمهورية
غينيا ،دولة فلسطين ،دولة قطر ،الجمهورية التحادية السإــلمية للقمــر ،دولــة
الكويت ،جمهورية مصر العربية ،المملكة المغربية جمهورية مالي ،ماليزيا ،قد
تلقى ببالغ الرضا وعميق الرتياح نبأ القرار الملكي السامي الذي أعلنه معــالي
الدكتور الطيب الشكيلي وزير التربية الوطنية المغربية في الجلسة الفتتاحيــة
التي انعقدت يوم الثنين  27نوفمبر الجاري.
وإن هذه التدابير بالضافة إلى التـدابير الـتي انتهـى مجلـس النـوابا م ن
التصــويت عليهــا ،والــتي تتنــاول اتفاقيــة المقــر بيــن المملكــة المغربيــة
واليسيسكو ،ليقدم ردودا ا ملموسإة وإيجابية فــي أجــل قصــير بصــورة خاصــة،
على سإؤالين من أهم السإئلة التي شغلت بال المشاركين في المــؤتمر العــام
الخير الذي عقد في عمان في نوفمبر .1988
وإن المجلس التنفيذي الذي تأثر بالغ التأثر لهذا الدليل الضافي للهتمام
الذي ما فتئتم جللتكم تبــذلونه لمنظمــة اليسيســكو منــذ إنشــائها ،ليجــد فــي
المساندة الغالية للقائد المستنير الحكيم المبجل الممثل في جللتكــم ،أسإــبابا ا
للثقة في المستقبل وحافزا متجددا لمواصلة العمل الذي تضطلع به المنظمــة
السإلمية للتربية والعلوم والثقافة فــي مجــالت اختصاصــها ،مــن أجــل تعزيــز
التقدم القتصــادي والجتمــاعي والثقــافي لشــعوبا المــة ،فــي إطــار احــترام
هويتها السإلمية.
إن مثال الحكمة السياسإية الذي تجسدونه يــا صــاحب الجللــة علــى نحــو
سإــاطع منقطــع النظيــر ،والمثــل العليــا للكرامــة ،والديمقراطيــة ،والعدالــة
الجتماعية ،والتزان والرزانة التي يتسم بها عملكم اليومي ،وتعلقكــم المــتين
بقيم السلم والتسامح والصداقة بين جميــع الشــعوبا بــدون اسإــتثناء ،لتســمو
بجللتكم إلى مرتبة رمز يحظى بالحترام العالمي ويستمد منه السإلم والمــة
قاطبة والعالم الثالث كل يوم أسإبابا جديدة للعتزاز والمل.
وإن المجلس التنفيذي سإيستمد من هذه الخصال النموذجية التي تــوحي
بها الشهرة التي تتمتع بها جللتكم على الصــعيدين الــوطني والــدولي ،المزيــد
مــن اللهــام لتعزيــز إيمــانه بالمســتقبل الوضــيء للسإــهام المجيــد ،والمبشــر
للشعوبا التي آمنت به.
وإن المجلس التنفيذي ليعربا باسإم جميع الدول العضاء عن أصدق آيات
شكره وإعجابه وتقديره.
رئيس المجلس التنفيذي
عبد العزيز بن سإليمان بن عبد الله الفاضل

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 14 :

قرار احتجـاج
إن المجلــس التنفيــذي لليسيســكو ،المنعقــد فــي دورتــه العاشــرة فــي
الرباط في الفــترة مــن  27إلــى  30نوفمــبر  1989تلقــى باسإــتياء بــالغ أنبــاء
التدابير التي اتخذتها السلطات السإرائيلية ضد المؤسإسات التربوية والثقافيــة
الفلسطينية.
إن هذه التدابير المتمثلة في إغلق المؤسإسات وانتهاك حرمة الجامعــات
واتخــاذ إجــراءات قمعيــة ضــد هيئــات التــدريس والتلميــذ والطلبا ،تشــكل
انتهاكات صارخة لحقوق النسان وللمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعب
الفلسطيني وهويته.
ويدين المجلس التنفيذي السلطات المسؤولة عن هذه التدابير ،ويطالب
بوقفها فوراا.
ويعـــربا المجلـــس التنفيـــذي مجـــددا ا عـــن تضـــامنه مـــع المـــواطنين
الفلسطينيين ويحيي بخشوع ضحايا العمليات القمعية لسلطات الحتلل.
كما يبدي المجلس أسإفه إزاء تجاهل سإلطات الحتلل للقرار الصادر عــن
المؤتمر الثالث لليسيسكو ،لدى انعقاده في عمان ،الردن في نوفمــبر ،1988
وإمعانها في انتهاك حرمــة المؤسإســات التربويــة والثقافيــة الفلســطينية وفــي
العتداء عليها وتدميرها.
ويحرص المجلس التنفيذي بــوجه خــاص علــى التنديــد بقــوة بالعتــداءات
الخيرة التي اسإتهدفت حرمة المسجد القصى ،ثالث الحرمين.
ج بقوة على هذه العتداءات يكلف المدير العام
والمجلس التنفيذي إذ يحت د
بكافــة المســاعي اللزمــة مــع اليونيســكو والمنظمــات الدوليــة المعنيــة لبــذل
قصارى جهدهم لوقف هذه العتــداءات فــي أقــربا وقــت ممكــن وإعــادة فتــح
المؤسإســات التعليميــة فــي الراضــي العربيــة المحتلــة وحمايــة المقدسإــات
السإلمية في جميع الرض المحتلة.

رئيس المجلس التنفيذي

عبد العزيز بن سإليمان بن عبد الله الفاضل
المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 15 :

قرار بشأن الهيكل التنظيمي
للدارة العامة لليسيسكو

-

-

اسإــتنادا ا إلــى مقتضــيات المــادة  21مــن النظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي.
وبالشارة إلى قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسإعة رقــم م.ت.
÷/9/88ت.إ.ع المتعلق بتشكيل لجنة من أعضاء المجلــس التنفيــذي
لدراسإة الهيكل التنظيمي للدارة العامة لليسيسكو.
وبعد اطلعه على تقرير اللجنة المذكورة.
وبناء على ما دار من مناقشات.

فإن المجلس التنفيذي :

 يقــرر اسإــتمرار اللجنــة فــي عملهــا حــتى الــدورة القادمــة للمجلــسالتنفيذي مع ضرورة تعاونهـا م ع اللجنـة الـتي شـكلها المـؤتمر العـام
الثالث للنظر في جميع لوائح المنظمة.

 يقرر اسإتمرار الدارة العامة بالهيكل التنظيمي للدارة العامة الحــاليحتى يبت في الموضوع.
 يكلف الدكتور وابل علي الوابل رئيس لجنة المراقبة المالية للمنظمةللقيام بـ :
أول ل  :إجــراء دراسإــة مقارنــة بيــن الرواتــب وسإــائر المتيــازات
الممنوحـــة لمـــوظفي منظمـــة المـــؤتمر السإـــلمي وتلـــك
الممنوحة لموظفي اليسيسكو.
ثانيا ل  :إعداد دراسإة حول نظام التوزيع الجغرافي للمناصب وطرق
معــايير تطــبيقه علــى النحــو المتبــع فــي المؤسإســات ذات
الطبيعة المماثلة.

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 16 :

قرار بشأن تعديل بعض مقتضيات
نظام الموظفين باليسيسكو

 اسإتنادا ا إلى مقتضيات البند  3من المادة  11من الميثاق،ومقتضيات البند  4من المادة  12من الميثاق،
ومقتضيات البندين "ج" و"ك" مــن المــادة  20مــن النظــام الــداخلي
للمجلس التنفيذي.
ومقتضيات المادة  128من نظام الموظفين باليسيسكو.
 وبعــد الطلع علــى الوثيقــة رقــم م.ت/10/89.ن.م ،المقدمــة مــنطرف المدير العام.
 -وبناء على ما دار من مناقشات.

فإن المجلس التنفيذي :

 يقرر إحالة مشاريع التعديلت المقترحة من نظام الموظفين والنظامالداخلي لصندوق التكافل لموظفي اليسيسكو لموظفي اليسيســكو
على لجنة مراجعة الميثاق واللوائح.

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى
الولى 1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30
توصية رقم  :م.ت /10/89ب.إ.أ.ت.أ

توصية بشأن مشروع
"البرنامج السإلمي لمحو المية وللتكوين السإاسإي"
 اسإتنادا ا إلى مقتضيات البند ) (1من المادة ) (11من الميثاق،واسإتنادا ا إلى الفقـرة الثانيـة م ن الم ادة ) (24م ن النظـام الـداخلي
للمجلس التنفيذي.
 وبعد الطلع على الوثيقة رقم )م.ت/10/89.با.أ.ز( وبناء على ما دار من مناقشات.فإن المجلس التنفيذي :

 (1يوافق على مشروع الدارة العامة الرامي إلى اعتمــاد "البرنامــج
السإلمي لمحو المية وللتكــوين السإاسإــي" كخطــة جماعيــة لمــدة
عشر سإنوات ابتداء من سإنة  1990ويوصي المؤتمر العام بإقراره.
 (2يوافق المجلس على أن يقوم المدير العام بدعوة المؤتمر العــام
بناء على مقتضيات الفقرة ) (4من المادة ) (10مــن الميثــاق ،إلــى
عقد دورة اسإتثنائية للبت فــي مشــروع "البرنامــج السإــلمي لمحــو
المية وللتكوين السإاسإي" كمساهمة تحدد المنظور السإلمي فــي
إطار "الميثاق العالمي للتربية للجميع" ،عــل أن تعقــد هــذه الــدورة
يومي  2و  3مارس  1990بكواللمبور-عصمة ماليزيا*.
 (3يشــكل لجنــة مــن ممثلــي ماليزيــا والمغــربا والســينغال لثــراء
الوثائق التي تقدمها المنظمة لمؤتمرها العــام السإــتثنائي ومــن ثــم
لمؤتمر بانكوك.
 (4يطلب من المدير العام اتخاذ الجراءات الضـرورية لعقــد الـدورة
السإــتثنائية ودعــوة الــدول السإــلمية غيــر العضــاء فــي المنظمــة
للمساهمة في أشغالها.
 (5يوكل إلــى المــدير العــام مهمــة التنســيق مــع الجهــات المنظمــة
لمؤتمر بانكوك وإدراج "البرنامج السإــلمي لمحــو الميــة والتكــوين

السإاسإي" ضمن وثائق المؤتمر كخطة إقليميــة خاصــة بالمجموعــة
السإلمية.
(6

ينوه بالمؤسإسات السإلمية التي اسإتجابت لمبادرة المدير العــام

ويدعوها إلى السإتمرار في دعم المشروع.
*  -أبدى ممثل دولة الكويت تحفظه لعدم تمكنه من التصال بحكومته.
ممثل دولة قطر عقد المؤتمر السإتثنائي بتايلندا.
السإلمايةاقترح
للتربية
المنظمة
المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
والعلوم والثقافة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
/...ف.ز.ب
إيسيسكو-1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 18 :

بـرقـيـــــــــــــة
مرفوعة إلى فخامة السيد ياسإر عرفات
رئيس دولة فلسطين

إن المجلــس التنفيــذي للمنظمــة السإــلمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة،
المنعقد في دورته العادية العاشرة بالرباط في الفترة من  27إلى  30نوفمبر
 ،1989وقد علم باسإتياء بالغ ما تتعــرض لــه المؤسإســات التربويــة والثقافيــة
الفلسطينية من اعتداءات عل ى أيـدي السـلطات السإـرائيلية ،قـد قـرر إعلن
احتجاجه ضد سإلطات الحتلل .وقد حرص المجلس على أن يعــبر لفخــامتكم،
وللشعب الفلســطيني الشــقيق مــن خللكــم ،عــن تضــامنه القــوي ومســاندته
الفعلية للكفاح التحرري الذي تخوضه الثورة الفلسطينية ببسالة وتفان ويقظة
وعزم خليقين بالعجابا والتقدير.

رئيس المجلس التنفيذي

عبد العزيز بن سإليمان بن عبد الله الفاضل

/...ف.ز.ب

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 19 :

قرار بشأن انعقاد دورة المجلس التنفيذي
الحادية عشرة

 اسإــتنادا ا إلــى مقتضــيات المــادة  9مــن النظــام الــداخلي للمجلــسالتنفيذي،
 -وبناء على ما دار من مناقشات.

فإن المجلس التنفيذي :

 يقرر عقد دروته الحادية عشرة بمقر المنظمــة خلل الفــترة المعتمــدةمن  3إلى  10من شهر دجنبر .1990

المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
/...ف.ز.ب
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 20 :

بـرقـيـــــــــــــة
إلى مقام حضرة صاحب الجللة
الملك الحسن الثاني نصره الله
صاحب الجللة
أتشــرف باسإــمي الخــاص وباسإــم أعضــاء المجلــس التنفيــذي للمنظمــة
السإلمية للتربية والعلوم والثقافة المنعقد في دورتــه العاشــرة مــن  27ربيــع
الثاني إلى  1جمادى الولى 1410هـ الموافق ل  30-27نونبر  1989أن أرفع
إلى مقام جللتكم أسإمى آيات الشكر والعرفان على عنايتكم الدائمة ودعمكم
القوي لمنظمتنا السإلمية التي نفتخر باحتضان أرضكم لمقرها.
وإن هذه العناية وهذا الدعم اللذين تعددت مظاهرهما وتنــوعت مجالتهــا
واسإتفاضت عطاءاتهما ليؤكدان بالوضوح الكامل تقدير جللتكم العميق للــدور
السإاس الذي تضطلع به اليسيسكو لخدمة المصالح الحضارية الحيويــة للمــة
السإلمية ،مما يقــوي الــدعم المغربــي الســخي للعمــل السإــلمي سإــواء فــي

مجالته التربوية والعلمية والثقافيــة أو فــي ميــادينه السياسإــية والديبلوماسإــية
دفاعا عن مصالح الشعوبا السإلمية مما جعــل مــن المملكــة المغربيــة أرضــا ا
للحــوار السإــلمي وملتقــى الرادات الطيبــة العاملــة مــن أجــل عــزة السإــلم
وكرامة المسلمين والساعية لتحرير أولى القبلتين وثاني الحرام الشريفة.
وفقكم الله قائدا ا للسإلم ورائدا ا للعمل السإلمي الدولي ،وسإدد خطاكم
على طريق الوفاق والتضامن السإلميين.
والسلم على مقام جللتكم ورحمته تعالى وبركاته.

رئيس المجلس التنفيذي

عبد العزيز بن سإليمان بن عبد الله الفاضل

/...ف.ز.ب
المنظمة السإلماية للتربية
والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

المجلس التنفيذي  -الدورة العاشرة
الرباط 30-27 ،ربيع الثاني 1 -جمادى الولى
1409هـ
نوفمبر 1989م 27-30

المرفق رقم 20 :

بـرقـيـــــــــــــة
مرفوعة إلى
فضيلة السإتاذ محمد الفاسإي
رئيس مركز التنسيق بين اللجان الوطنية
العربية للتربية والعلوم والثقافة ـ الرباط

إن المجلس التنفيذي للمنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافة فــي
دورته العاشرة بالرباط من  27ربيع الثاني إلى  1جمــادى الولــى 1410هـــ
الموافق  30-27نوفمبر  ،1989إذ يعــربا لكــم عــن تــأثره البــالغ لحــالتكم
الصحية ،ليرجو الله تعالى أن يعجل بشفائكم وأن يطيــل فــي عمركــم حــتى
تســتأنفوا الطلع بــدوركم الريــادي فــي ميــادين التربيــة والعلــوم والثقافــة.
وبهذه المناسإبة يشيد بما أسإديتموه مــن جليــل العمــال للثقافــة السإــلمية
ولقضايا أمتنا السإلمية في مختلف المحافل الدولية.

رئيس المجلس التنفيذي

عبد العزيز بن سإليمان بن عبد الله الفاضل

