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عقد المجلس التنفيذي للمنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة ـ
إيسيسكو ـ دورته السابعة والعشرين في المقر الدائم للمنظمة ،في الفترة
مان  12إلى  13ذي القعدة 1427هـ ،الموافق  5-4ديسمبر 2006م.وقد
حضر وشارك في أعمال هذه الدورة ،أعضاء المجلس التنفيذي ومارافقوهم،
مااعدا مامثلي جمهورية بنين ،وجمهورية جيبوتي ،وجمهورية السودان،
وجمهورية سإورينام ،وجمهورية السينغال ،وسإلطنة عمان ،وجمهورية
قيرغزسإتان ،وجمهورية الكامايرون ،والجمهورية اللبنانية ،وجمهورية نيجيريا
التحادية )المرفق  : 1قائمة أعضاء المجلس التنفيذي الحاضرين أو مان ينوب
عنهم(.
 .1انعقدت الجلسة الفتتاحية بحضور سإعادة الدكتور المبروك علي القايد،
الماين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ،رئيس
المجلس التنفيذي للمنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة ،وماعالي
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة السإلماية
للتربية والعلوم والثقافة ،كما حرص ماعالي السيد ماحمود فرشيدي ،وزير
التربية في حكوماة الجمهورية السإلماية اليرانية ،رئيس المؤتمر العام
الثامان للمنظمة على توجيه كلمة إلى الدورة السابعة والعشرين
للمجلس التنفيذي بالمناسإبة.
وفي بداية الجلسة ،تمت تلوة آيات بينات مان الذكر الحكيم ،ثم
تناول الكلمة سإعادة الدكتور المبروك علي القايد ،رئيس المجلس
التنفيذي للمنظمة السإلماية رحب في ماستهلها بالسادة أعضاء المجلس
التنفيذي ،ماتمنيا ا لهم التوفيق في أعمالهم ،ماؤكدا ا ضرورة تعزيز الحوار
بين الثقافات والحضارات ،وإبراز القيم النسانية المشتركة ،وأولوية
التصدي لحملت التشويه والكراهية ضد السإلم والمسلمين ،داعيا إلى
صحوة شامالة للعالم السإلماي تقوم على نقد الذات والخأذ بأسإباب
النجاح والعمل الجاد لسإتعادة ماوقع الماة المتميز بين المام .وفي خأتام
كلمته أعرب رئيس المجلس عن تفاؤله بنجاح أعمال هذه الدورة ،وتوجه
بالشكر إلى زمالئه أعضاء المجلس لحسن تعاونهم ،وجدد الشكر
والتقدير إلى المدير العام للمنظمة ،على الجهود الكبيرة التي يبذلها
لتطوير المنظمة والرتقاء بآدائها.
 .2بعد ذلك ،تناول الكلمة ماعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،
المدير العام للمنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة ،فعببر في

بدايتها عن سإعادته بعقد أول دورة للمجلس التنفيذي في المقر الدائم
لليسيسكو ،الذي يعد بحق مافخرة للجميع ،وإنجازا ا حضاريا ا للمنظمة
السإلماية .كما أبرز ماا تتميز به الدورة السابعة والعشرون للمجلس
باعتبارها تأتي في نهاية خأطة عمل المنظمة الثلثية للسنوات -2004
 ،2006وقبيل اعتماد خأطة عمل المنظمة الجديدة للسنوات -2007
 ،2009وتمهد لعمال المؤتمر العام التاسإع مان جهة ،وتعقد في أجواء
تواصل فيها المنظمة تعزيز إنجازاتها ،وتطرق ماجالت عمل جديدة على
المستوى الدولي ،مان أجل نشر ثقافة الحوار بين الثقافات والتحالف بين
الحضارات والتعايش بين المام والشعوب ،مان جهة أخأرى.
وأعرب عن ثقته في أن تكامال الجهود بين الدارة العاماة والمجلس
التنفيذي والمؤتمر العام ،سإتقود بل شك إلى مايلد جديد للمنظمة ،يؤدي
إلى تطوير وسإائل العمل وتحديث الداء وتوسإيع النجاز.
وأوضح المدير العام أن ماشروع خأطة العمل الثلثية للسنوات -2007
 2009الذي سإبق وأن درسإه المجلس التنفيذي ،يعد سإابقة في تاريخ
المنظمة ،حيث يعرض على المجلس في صيغة شبه نهائية ،وفي الدورة
التي تسبق آخأر دورات خأطة العمل الثلثية ،ماذكرا ا بمرجعية هذا المشروع
التي تتمثل في اقتراحات الدول العضاء ،وقرارات وتوصيات المجلس
التنفيذي ،والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الدارة العاماة ،ماعتبرا ا أن هذا
المشروع الذي سإيعرض على المؤتمر العام ،هو ثمرة طيبة مان ثمرات
العمل المنسجم بين الدارة العاماة للمنظمة والمجلس التنفيذي ،ماشيدا ا
بجهود السيد رئيس المجلس التنفيذي ،والسادة أعضاء المجلس.
 .3بعد ذلك ،قام أعضاء المجلس والمشاركون في الدورة ،بزيارة مارافـق
المبنى الدائم للمنظمة ،حيث أشادوا بالجهود الكبيرة التي قام بها المدير
العام مان أجل إنجاز هذا الصرح الحضاري المتمييز في فترة زمانية
وجيزة ،وبتكلفة ماالية ماناسإبة ،وجددوا الشكر للمدير العام على ماا تم
تحقيقه في هذا الشأن.
 .4في بداية جلسة العمل الولى ،رحب رئيس المجلس التنفيذي بالسادة
أعضاء المجلس الجدد ،مامثلي كل مان المملكة الردنية الهاشمية ،ودولة
قطر ،وجمهورية بنين ،والجمهورية السإلماية الباكستانية ،وجمهورية
بنغلديش الشعبية ،وماملكة البحرين .ثم عرض رئيس المجلس التنفيذي
ماشروع جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي،

وماشروع الجدول الزماني لتنظيم أعمال هذه الدورة ،وبعد ماناقشتهما،
تم اعتمادهما بالصيغة المرفقة )المرفقان  2 :و .(3
 .5قدم المدير العام تقريره عن نشاطات المنظمة بين دورتي
المجلس التنفيذي السادسة والعشرين والسابعة والعشرين،
ة إلى الحدث البارز في هذه السنة ،والمتمثل في تدشين
فأشار بداي ا
المقر الدائم لليسيسكو ،ماتوجها ا بالشكر والعرفان إلى أصحاب الجللة
والفخاماة والسمو ،مالوك ورؤسإاء وأماراء الدول العضاء ،وذ ي
كر في بداية
عرضه بالمنهجية التي سإلكتها الدارة العاماة في تنفيذ النشطة للسنة
المالية الحالية ،ماستنيرة في ذلك بتوجيهات المجلس التنفيذي بهذا
الصدد ،وماواكبة للمتغيرات القليمية والدولية ،مابينا ا أن اليسيسكو
برماجت خألل هذه السنة أربعمائة وأربعة وتسعين ) (494نشاطا ا في
ماجال اخأتصاصاتها السإاس التربية والعلوم والثقافة والتصال والتعاون
العربي والسإلماي والدولي ،نفذت مانها ماا ماجموعه أربعمائة وسإبعة
عشر ) (417نشاطاا ،بنسبة تنفيذ تصل إلى  %84,4مان ماجموع
النشطة المبرماجة ،ماسجلة بذلك تطورا ا مالحوظا ا ماقارنة ماع السنة
الثالثة مان الخطة الثلثية ) (2003-2001التي لم يتجاوز عدد براماجها
المنفذة ثلثمائة وأربعة وثلثين ) (334نشاطاا ،ماشيرا ا إلى أنه تم صرف
ماا ماجموعه  11.106.636دولرا ا أماريكيا ا على تنفيذ هذه النشطة،
بلغت حصة المنظمة السإلماية فيها  4.490.300دولرا ا أماريكيا ا بينما
قدرت ماساهمة الجهات المتعاونة فيها بمبلغ  6.616.336دولرا ا
أماريكياا.
وذكر المدير العام أن المنظمة نفذت في إطار هذه البراماج ماائة
وتسعة وخأمسين ) (159ورشة عمل ودورة تدريبية على المستويين
الوطني والقليمي ،كما عقدت أو شاركت في تسعة وسإتين نشاطاا،
شملت المؤتمرات والندوات والجتماعات والحلقات الدولية والقليمية
المتخصصة ،كان مان أبرزها المؤتمر السلماي الثالث لوزراء
التعليم العالي والبحث العلمي ،الذي صادق وأقر ماجموعة مان
السإتراتيجيات ،مان أبرزها "ماشروع خطة عمل حول الحد مان
هجرة الكفاءات العلمية مان دول العالم السلماي وماشروع
استراتيجية تطوير التعليم الجاماعي في العالم السلماي"،
كما عقدت المنظمة السإلماية الجاتماع السابع للمجلس

الستشاري المكلف بتنفيذ الستراتيجية الثقافية للعالم
السلماي ،والذي صادق على ماجموعة مان الوثائق مان أبرزها
"ماشروع استراتيجية التكافل الثقافي السلماي".
وإبرازا ا لثراء الثقافة السإلماية وتنوعها ،واصلت المنظمة السإلماية
تنفيذ برناماجها المتعلق بالحتفاء بعواصم الثقافة السلماية ،حيث
احتفت هذه السنة بحلب عن المنطقة العربية ،وتمبكتو عن
م
المنطقة الفريقية ،وأصفهان عن المنطقة السيوية عواص م
للثقافة السإلماية لسنة  ،2006ونفذت فيها ماجموعة مان أنشطتها التربوية
والعلمية والثقافية والعلماية.
وتعزيزا ا للدور الفعال الذي ماا فتئت المنظمة السإلماية تضطلع به
في المحافل القليمية والدولية ،تعزيزا ا للحوار والتحالف بين الحضارات،
عقدت اليسيسكو الندوة الدولية حول الحضارات والثقافات
النسانية مان الحوار إلى التحالف ،إلى جانب ماشاركتها في
اجاتماع وزراء الثقافة في الدول العربية وأماريكا الجنوبية،
والمؤتمر الدولي حول الحوار بين شمال المتوسط وجانوبه،
والملتقى الدولي الثاني للئأمة والحاخاماات مان أجال السلما،
والندوة الدولية حول حرية التعليم واحتراما الديان ،والملتقى
الدولي الثاني حول تحالف الحضارات وغيرها.
كما تابعت المنظمة السإلماية اهتماماها بالمسلمين والجاليات
السإلماية في الغرب ،فعقدت الجاتماع السابع للمجلس العلى
للتربية والثقافة في الغرب ،كما عقدت الجاتماع الرابع
للمراكز والجمعيات الثقافية السلماية في جانوب شرقي
آسيا والمحيط الهادي ،في إطار تنفيذ اسإتراتيجية العمل الثقافي
السإلماي في الغرب .وبلغ عدد النشطة التي اسإتفادت مانها القليات
السإلماية والمسلمون في الغرب أربعة وثلثين ) (34نشاطاا.
وفي إطار تقديم المساعدة الفنية أو المادية للمؤسإسات والجمعيات
الحكوماية وغير الحكوماية في الدول العضاء ولفائدة المسلمين في الدول
الخأرى ،خأصصت اليسيسكو ثمانية وسإتين ) (68دعما ا فنيا ا ومااليا ا وتقنيا ا
لهذه المؤسإسات ،وسإتا ا وتسعين ) (96مانحة دراسإية.
وتعزيزا ا لمكانة اليسيسكو على الصعيد الدولي ،فقد توسإعت
لئحة التعاون العربي السإلماي والدولي هذه السنة بتوقيع ثماني )(8

اتفاقيات تعاون جديدة ،ليصل عدد اتفاقيات التعاون الموقعة ماع
المنظمات والهيئات الدولية والقليمية حتى نهاية نوفمبر  2006إلى
ماائة وإحدى وخأمسين ) (151اتفاقية ،وتم عقد ثمانين ) (80اجتماعا ا
للجان المشتركة أو اجتماعا ا تنسيقيا ا ماع المنظمات العربية السإلماية
والمنظمات الدولية.
وتعزيزا ا لدور المكاتب القليمية لليسيسكو ،كلفت المنظمة
ي الشارقة وطهران بتنفيذ سإتة وسإبعين ) (76نشاطاا ،نفذ ماكتب
ماكتب ب ي
الشارقة مانها اثنين وثلثين ) (32نشاطاا ،ونفذ ماكتب طهران مانها أربعة
وأربعين ) (44نشاطاا .ووعيا ا مان المنظمة بأهمية ماد ي إشعاعها وترسإيخ
ماكانتها في مانظوماة الهيآت الدولية ،فقد تم التفاق المبدئي ماع الحكوماة
النمساوية على فتح ماكتب إقليمي لليسيسكو في فيينا.
وفي خأتام عرضه ،أشاد المدير العام بما وجدته المنظمة السإلماية
لدى الدول العضاء مان تعاون ،تعمل على تعزيزه مااديا ا وماعنويا ا خأدماة
لقضايا التربية والعلم والثقافة والتصال في الدول العضاء.
 .6وخلل المناقشات ،عبر السادة أعضاء المجلس عن شكرهم
وتقديرهم للمدير العام للمنظمة السإلماية ،وأشادوا بالنجازات الكبيرة
التي تحققت بين دورتي المجلس السادسإة والعشرين والسابعة
والعشرين ،وتركزت مالحظاتهم على ماا يلي :
 ماواصلة الجهود في ماجال تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات. تعزيز النشطة الخاصة بمحو الماية وخأصوصا ا في أوسإاط النساء. تخصيص مازيد مان النشطة المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستداماةفي العالم السإلماي.
 ماواصلة العناية بالبراماج ذات الصلة بآليات تنفيذ اسإتراتيجيةالتقريب بين المذاهب السإلماية.
 الدعوة إلى عقد ندوة دولية لتقويم المناهج التربوية في العالمالسإلماي.
 ماواصلة جهود المنظمة السإلماية لفائدة المسلمين في الغرب مانخألل تفعيل اسإتراتيجية العمل الثقافي السإلماي في الغرب.
 تعزيز الهتمام بالنشطة والبراماج ذات الصلة بالعلوم والبحثالعلمي والتكنولوجي المتقدماة في العالم السإلماي.

 دعوة المنظمة السإلماية إلى تخصيص مازيد مان النشطة للتوعيةبمخاطر داء السيدا والمشاركة في المنتديات القليمية والدولية
ذات الصلة.
 إيلء مازيد مان الهتمام لتطوير التعليم الصيل في الدول العضاءوتعزيز ماكانته في المنظوماة التربوية وتأهيل العامالين فيه.
 دعوة الدارة العاماة إلى العمل على تعميم نتائج وتوصياتالمؤتمرات والندوات الدولية الكبرى التي تعقدها المنظمة
السإلماية ،على جهات الخأتصاص في الدول العضاء للسإتفادة
مانها.
 دعوة المنظمة السإلماية إلى تنظيم ماناسإبات للحتفاء بالنساءالرائدات في العالم السإلماي تقديرا ا لدور المرأة في تعزيز عملية
التنمية المستداماة في الدول العضاء.
 دعوة الدارة العاماة إلى ماواصلة جهودها في التصدي لحملتالتشويه والعداء والكراهية للسإلم وحضارته ،وتوظيف وسإائل
العلم الدولية الواسإعة النتشار في توضيح صورة السإلم السمحة
والتعريف بإنجازات اليسيسكو في هذا المجال.
 الشادة بجهود المدير العام في الرد على التهاماات الموجهة إلىالسإلم والمسلمين بشكل علمي.
 العمل على تخصيص أنشطة لمساعدة الدول العضاء على التدبيرالسإتراتيجي للبراماج التربوية والعلمية والثقافية.
 دعوة المنظمة السإلماية إلى ماواصلة أنشطتها الخاصة بتعزيزالتعليم اللكتروني وحوسإبة المناهج التربوية في الدول العضاء.
وفي خأتام المناقشات اعتمد المجلس تقرير المدير العاما
عن أنشطة المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي السادسة
والعشرين والسابعة والعشرين ماع الخأذ بملحظات أعضاء
المجلس واقتراحاتهم ،وأوصى المجلس الدورة التاسإعة للمؤتمر العام
لليسيسكو بالمصادقة على هذا التقرير.
 .7قدم المدير العام التقارير الخاصة بدور اليسيسكو في دعم
المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في القدس
الشريف ،وفلسطين ،والبوسنة والهرسك ،والصوماال،
وأفغانستان ،والعراق ،والتي تضمنت حصيلة ماا نفذته المنظمة
لفائدة هذه الدول وفق حاجاتها وظروفها ،وبنااء على توصيات المجلس

التنفيذي والمؤتمر العام التي نصت على إعطاء أهمية خأاصة لهذه الدول
في براماج المنظمة وأنشطتها.
واسإتعرض المدير العام ماا نفذته المنظمة مان أنشطة بالنسبة
للقدس الشريف وفلسطين ،بالتعاون ماع اللجنة الوطنية الفلسطينية
للتربية والثقافة والعلوم التي نابت عن اليسيسكو في تنفيذ تلك
النشطة ،وذكر بأهم هذه النشطة كتقديم الدعم المادي والفني
لمؤسإسات التربوية الفلسطينية ،وتأهيل العامالين فيها والمسؤولين
عنها ،خأصوصا ا في ماجال تعليم ذوي الحتياجات الخاصة ،وماتابعة حماية
المعالم الثرية والمقدسإات السإلماية والمسيحية ،وتقديم المنح
الدراسإية.
أماا بخصوص النشطة الموجهة لفائدة البوسإنة والهرسإك ،فقد بين
المدير العام ماحدودية النشطة المنفذة ،وذلك لعدم تلقي الدارة العاماة
للمنظمة التجاوب المطلوب مان جهات الخأتصاص في الوقت المناسإب،
ماعربا ا عن اسإتعداد الدارة العاماة وحرصها على تطوير التعاون والتنسيق
ماع الجهات المختصة في البوسإنة والهرسإك ،لتنفيذ النشطة والبراماج
في ظروف ماناسإبة.
وبشأن دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في الصوماال،
ذكر المدير العام بإيفاد عدد مان السإاتذة والخبراء التربويين إلى مادارس
الصوماال وجاماعة ماقديشو ،وتقديم الدعم المادي للجنة الوطنية
الصوماالية للتربية والثقافة والعلوم لتطوير وسإائل عملها الفنية ،إضافة
إلى تقديم عدد مان المنح الدراسإية للطلب الصومااليين.
أماا بالنسبة للنشطة الموجهة للجمهورية السإلماية الفغانية،
وبالنظر إلى خأصوصية الواقع الميداني لهذا البلد ،وحرصا ا على تسهيل
التواصل ماع الجهات المختصة في أفغانستان ،فقد قامات اليسيسكو
ومان خألل ماكتبها القليمي بطهران ،بتنفيذ عدد مان النشطة ،مان أبرزها
إنشاء عشر ماراكز للقراءة فيها ،وتقديم الدعم المادي والفني
للمؤسإسات التربوية المهتمة بتعليم المرأة ،وتزويد اللجنة الوطنية
الفغانية بالمعدات المكتبية والسمعية البصرية ،وعقد بعض الدورات
التدريبية لتعليم المعوقين.

وبالنسبة للنشطة الموجهة إلى العراق ،أوضح المدير العام أنه تعذر
على الدارة العاماة تنفيذ أنشطة في هذا البلد .وقد قامات الدارة العاماة
بالتنسيق ماع جهات الخأتصاص الرسإمية بعقد عدد مان الدورات التدريبية
لفائدة الباحثين والخبراء العراقيين في كل مان دماشق وعمان والقاهرة،
حول الترمايم المعماري ،وإدارة المواقع الثرية ،وتوثيق الموجودات
المتحفية ،ودعم اللجنة الوطنية بالتجهيزات والمعدات المكتبية ،ماعربا ا عن
شكره وتقديره لجهات الخأتصاص في كل مان المملكة الردنية الهاشمية
والجمهورية العربية السورية وجمهورية ماصر العربية ،لتعاونها ماع المنظمة
في تنفيذ أنشطة لفائدة جمهورية العراق .ماتمنيا ا أن تستعيد الدول
العضاء المعنية بهذه النشطة أمانها واسإتقرارها في أقرب فرصة.
 .8وخلل المناقشات نوه أعضاء المجلس بالدعم الذي تقدماه المنظمة
السإلماية للمؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية والعلماية في كل مان
القدس ،وفلسطين ،والبوسإنة والهرسإك ،والصوماال ،وأفغانستان،
والعراق ،وتركزت مالحظاتهم على ماا يلي :
 دعوة اليسيسكو إلى ماواصلة جهودها في ماجال الحفاظ علىالمعالم الثرية السإلماية في أفغانستان وتأهيل المتخصصين في
ترمايمها.
 تقديم مازيد مان الدعم لجهات الخأتصاص في أفغانستان في ماجالتعميم التمدرس وماحاربة الماية.
مبثلين في
م ب
 دعوة اليسيسكو إلى تعزيز تعاونها ماع الدول العضاء ال ملجنة التراث العالمي مان أجل تنسيق ماواقفها للتصدي للمحاولت
السإرائيلية المتكررة لطمس المعالم الثرية السإلماية في القدس
الشريف وتسجيلها ضمن المواقع السإرائيلية على لئحة التراث
العالمي.
 التأكيد على أهمية إنتاج وتوزيع أفلم وثائقية حول المعالم الدينيةوالمآثر التاريخية للقدس الشريف للتعريف بها على الصعيد الدولي
بالتنسيق ماع وزارات الثقافة والعلم في الدول العضاء.
 دعوة اليسيسكو إلى ماواصلة جهودها في ماجال دعم المؤسإساتالتربوية والعلمية والثقافية في العراق والصوماال والبوسإنة
والهرسإك.

وفي خأتام ماناقشاته اعتمد المجلس تقرير المدير العاما
للسنوات  2006 -2004حول البراماج والنشطة الموجاهة
لفائأدة مادينة القدس الشريف لحماية هويتها السلماية مان
الطمس والتهويد ،وتقارير المدير العاما للسنوات -2004
 2006حول دور اليسيسكو في دعم المؤسسات التربوية
والعلمية والثقافية في كل مان فلسطين ،والبوسنة
والهرسك ،والصوماال ،وأفغانستان ،والعراق ،وأوصى
المجلس الدورة التاسعة للمؤتمر العاما لليسيسكو بالمصادقة
على هذه التقارير.
 .9قدم المدير العام تقريره بشأن برناماج سفراء اليسيسكو للحوار
بين الثقافات والحضارات ،فبين اهتمام اليسيسكو بهذا الموضوع،
وذلك بناء على ماضاماين مايثاق اليسيسكو ،وانطلقا ا مان قرارات
المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ،وتوصيات المؤتمر السإلماي لوزراء
الثقافة ،بهدف بلورة رؤية إسإلماية للحوار تركز على تأصيل هذا المفهوم
وأسإسه المنهجية وآلياته العملية ،وذلك مان خألل تخصيص عدة ماحاور
لهذا الموضوع في خأطط عمل المنظمة المتتالية.
وذ ي
كر المدير العام باخأتيار العالم السإلماي لليسيسكو وتكليفها
بمتابعة ماوضوع الحوار بين الحضارات ،حيث قامات بعقد عدد كبير مان
المؤتمرات السإلماية والندوات الدولية ،أسإفرت عن نتائج مالموسإة ،كما
أصدرت ماجموعة ماتكامالة مان الدراسإات والبحوث حول الحوار بين
الثقافات والحضارات ،تناولت أسإس الحوار في السإلم وآلياته وماجالته
وماقومااته ،ومان أبرز هذه الصدارات "الكتاب البيض حول الحوار
بين الحضارات" ،الذي أصدرت مانه طبعتان باللغات الثلث  ،والذي
أصبح وثيقة مارجعية يتم تداولها في المحافل واللقاءات المتخصصة.
وفي هذا السياق ،توجت جهود اليسيسكو بإنشاء ماناصب شرفية تحت
ماسمى "سفراء اليسيسكو للحوار بين الثقافات والحضارات"
حيث تم اخأتيار وتنصيب هؤلء السفراء ومانحهم مايدالية اليسيسكو وهم
 :صاحب السمو الملكي الماير الحسن بن طلل ،رئيس مانتدى الفكر
العربي ،وماعالي الدكتور ماحاضير ماحمد ،رئيس الوزراء الماليزي
السابق ،وماعالي السيد أماادو ماختار أمابو ،المدير العام السابق

لليونسكو ،والسيدة ماهربان عالييفا ،رئيسة ماؤسإسة حيدر عالييف حرم
رئيس جمهورية أذربيجان .وفي نهاية تقديمه ،عرض المدير العام للمهام
التي أعرب السفراء مابدئيا ا على الضطلع بها ،ومانها إلقاء المحاضرات
في المنتديات السإلماية والدولية ،بغية إبراز القيم والمبادئ السإلماية
ذات الصلة بقضايا الحوار بين الثقافات والحضارات ،وتقديم المشورة
إلى المدير العام لليسيسكو وإلى الهيئات الدسإتورية للمنظمة ،بشأن
أنجع الليات لبلورة الرؤية السإلماية في الموضوع ،واقتراح البراماج
والمشروعات الميدانية في ضوء احتياجات الدول العضاء وأولوياتها.
وخلل المناقشات أشاد أعضاء المجلس بالجهود المتميزة التي
يقوم بها المدير العام في ماجال تعزيز الحوار والتحالف بين الثقافات
والحضارات ،وتركزت مالحظاتهم على ماا يلي :
 زيادة عدد سإفراء اليسيسكو للحوار بين الثقافات والحضاراتليشمل شخصيات نسوية بارزة وماشاهير الفنانين والرياضيين في
العالم السإلماي لسإتثمار شعبيتهم الواسإعة في التعريف بالمنظور
السإلماي للحوار بين الحضارات والثقافات وبجهود اليسيسكو في
هذا المجال.
 تسمية شخصيات غربية غير ماسلمة ماتخصصة في المجالتالعلماية والفكرية والثقافية والسياسإية ماشهود لها بتعاطفها ماع
العالم السإلماي وقضاياه العادلة سإفراء لليسيسكو للحوار بين
الثقافات والحضارات.
 دعوة أعضاء المجلس التنفيذي إلى اقتراح شخصيات بارزة مانالدول العضاء لخأتيار عدد مانها سإفراء لليسيسكو للحوار بين
الثقافات والحضارات.
وفي خأتام ماناقشاته ،اعتمد المجلس تقرير المدير العاما
بشأن برناماج سفراء اليسيسكو للحوار بين الثقافات
والحضارات ،وأوصى المجلس الدورة التاسعة للمؤتمر العاما
لليسيسكو بالمصادقة على هذا التقرير.
 .10ثم قدم المدير العام تقريره للسنوات  2006-2004حول تقييم
عمل المنظمة ،فأكد حرص الدارة العاماة على تحسين آليات التقييم

الداخألي والخارجي للبراماج والنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها
في إطار خأطط عمل المنظمة.
وبين أن هذا التقرير يتضمن جزءين ،يخص الول عرض وتحليل أهم
المنجزات في إطار خأطة العمل للسنوات  ،2006-2004بينما يتناول
الجزء الثاني تقييما ا كميا ا ونوعيا ا للنشطة المنفذة ،مابرزا ا أن هذا التقييم
اعتمد على آراء المشاركين والمستفيدين مان النشطة المنفذة ،وعلى
المعلوماات الواردة في تقارير اللجان الوطنية والخبراء ،وعلى خألصات
الدراسإات الميدانية واسإتنتاجاتها.
وأوضح المدير العام ،أن التقييم الكمي للنشطة شمل ماا
ماجموعه  1252نشاطا ا مانفذا ا مان النشطة المبرماجة في خأطة عمل
المنظمة للسنوات  ،2006-2004أي بنسبة تمثل  .%86ماعتبرا ا أن هذا
النجاز يمثل دللة على تطوير أسإاليب تنفيذ النشطة ،ماقارنة ماع خأطة
عمل المنظمة السابقة ،وأضاف أنه إيمانا ا بضرورة توسإيع قاعدة التعاون
الدولي ،فقد عرفت أنشطة التعاون تطورا ا مالحوظاا ،إذ ازداد عدد
النشطة ماع الجهات المتعاونة ليبلغ  887نشاطاا ،في الخطة الحالية،
ماقارنة ماع الخطة السابقة التي سإجلت برماجة  775نشاطاا.
أماا بخصوص التقييم الكيفي للنشطة ،فقد أشار المدير العام
إلى أن الدارة العاماة حرصت على دراسإة الثار الميدانية للنشطة
المنفذة ،لمعرفة مادى جدواها ومالءماتها وماناسإبة أسإاليب تنفيذها،
ماستندة في ذلك إلى ماعطيات السإتبانات الموجهة إلى المشاركين
واللجان الوطنية ،وإلى التقارير المنجزة مان قبل الخبراء والمتخصصين،
وإلى تقارير الجهات المستفيدة ،حيث وقفت الدارة العاماة على التقدير
والسإتحسان اللذين نالتهما النشطة المنفذة ،في الوقت الذي أخأذت
الدارة العاماة بعين العتبار بعض الملحظات والراء التي عبرت عن
الحاجة إلى تطوير وسإائل تنفيذ بعض النشطة وزيادة مادتها الزمانية
واخأتيار أمااكن أنسب للتنفيذ.
 .11وخلل المناقشات عبر السادة أعضاء المجلس عن شكرهم
وتقديرهم للحرص الشديد للمدير العام على تطوير أسإاليب تقييم
النشطة والبراماج والمشاريع التي نفذتها المنظمة السإلماية ضمن خأطة
عملها للسنوات  ،2006-2004وتركزت مالحظاتهم على ماا يلي :

 دعوة اليسيسكو إلى ماواصلة تطوير ماوقعها على النترنيت وتعزيزجهودها في ماجال النشر اللكتروني لصدارات ومانشورات
اليسيسكو.
 تكثيف التعاون والتنسيق ماع جهات الخأتصاص في الدول العضاءخألل مارحلتي التخطيط والتقييم للنشطة لضمان تحقيق الهداف
المنشودة ذات الصلة باحتياجات الدول العضاء.
 تعزيز عمليات التقييم الوطنية للنشطة المنفذة في الدول العضاءباعتماد السإاليب الحديثة في ماجال التقييم وتدريب الموارد
البشرية بالتنسيق ماع اليسيسكو.
 إيلء مازيد مان العناية للجانب النوعي عند وضع البراماج والنشطةوالتأكيد على أهمية تطوير آليات التقييم الكيفي لهذه النشطة
وتدريب خأبراء الدول العضاء في هذا المجال.
 دعوة اليسيسكو إلى التركيز على برماجة وتنفيذ بعض البراماجة في ماجال ماحو الماية ،أخأذا ا بعين العتبار الماكانات
الرائدة وخأاص ا
المادية والفنية والبشرية لليسيسكو.
وفي خأتام ماناقشاته ،اعتمد المجلس تقرير المدير العاما
للسنوات  2006-2004حول تقييم عمل المنظمة ماع الخذ
بملحظات المجلس واقتراحاته ،وأوصى المجلس المؤتمر
العاما التاسع للمنظمة بالمصادقة على هذا التقرير.
 .12قدم المدير العام التقرير المالي وحسابات القفال للسنة
المالية 2005ما ،الذي يتضمن الحسابات الختاماية للفترة
الممتدة مان فاتح يناير إلى  31ديسمبر  ،2005فبين أن ماجموع
ماساهمات الدول العضاء التي حصلتها المنظمة خألل عام  2005بلغ
 13.481.193دولرا ا أماريكياا ،مانها  7.319.017دولرا ا أماريكيا ا ماحصل ا
برسإم المساهمات المقررة لعام  ،2005وأن نسبة التحصيل تمثل %53
بالمقارنة ماع ماا هو مارصود في الموازنة السنوية .كما بين أن الموارد
التي تم تحصيلها خأارج الموازنة بلغ ماا ماجموعه  527.193دولرا ا
أماريكياا ،إلى جانب مابلغ  808.000دولر أماريكي تبرع بها سإمو أماير دولة
قطر ،ووزارة الوقاف والشؤون السإلماية بدولة الكويت ،وجمعية الدعوة
السإلماية العالمية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشتراكية
العظمى ،والهيئة الخيرية السإلماية العالمية بدولة الكويت ،وحكوماة

المملكة العربية السعودية ،وذلك بفضل اتصالت شخصية وماكثفة قام بها
المدير العام للمنظمة.
وأشار المدير العام إلى انه نظرا ا لعدم تسديد ماعظم الدول
العضاء لمساهماتها المقررة في الموازنة المعتمدة ،نهجت المنظمة
سإياسإة ترشيد النفاق في حدود الموارد المتاحة ،ووفق الولويات
والحتياجات الخاصة بالدول العضاء ،واسإتنادا ا إلى مالحظات المجلس
التنفيذي.
أماا بخصوص النفاق الفعلي خألل السنة الماضية ،أوضح المدير
العام أنه بلغ ماا ماجموعه  8.288.713دولرا ا أماريكياا ،خأصص مانه مابلغ
 5.887.806دولرا ا أماريكيا ا لتنفيذ البراماج وأنشطة الدعم ،وبنسبة
 %71مان ماجموع النفقات.
كما تضمن هذا التقرير ،الحساب الختاماي ،وحساب التسيير إلى
غاية  31ديسمبر  ،2005لكل مان صندوق التعويض عن التوقف النهائي
عن العمل ،وصندوق التكافل لموظفي اليسيسكو.
 .13وقدما مامثل شركة تدقيق الحسابات تقرير الشركة حول
حسابات المنظمة للسنة المالية  ،2005فأشاد بمدى ضبط
الجراءات المحاسإبية المتبعة وسإلماة حسابات المنظمة .وبيين التقرير
كذلك أن حساب التسيير يعكس ماا هو ماثبت في سإجلت المنظمة ،كما
يسجل التقرير عدم وجود أية ماخالفة تتعارض والنشطة المعمول بها
في المنظمة.
 .14بعد ذلك ،قدما رئأيس لجنة المراقبة المالية تقرير اللجنة للسنة
المالية  2005أوضح فيه أن اللجنة قامات بدراسإة التقرير المالي للمدير
العام وحسابات القفال للسنة المالية  2005وتقرير شركة تدقيق
الحسابات حول حسابات المنظمة للسنة المالية  ،2005اللذين تضمنا
ماعطيات واضحة وبيانات كامالة عن سإير العمليات المالية والدارية في
المنظمة ،وترى أنهما يعبران بصورة حسنة ومارضية عن سإير الداء
الداري والمالي .كما أشاد بارتفاع عدد ونوعية البراماج المنفذة خألل عام
 ،2005وشكر الدول العضاء التي سإددت ماساهماتها في ماوازنة
المنظمة عن عام  ،2005كما حث الدول التي لم تسدد ماساهماتها على
السإتفادة مان العفاءات المقدماة بالمبادرة إلى دفع ماساهماتها وماتأخأراتها
في ماوازنة المنظمة.

وفي خأتام عرضه ،أوصى المجلس التنفيذي بالموافقة على تفويض
المدير العام بيع المقر القديم للمنظمة ،والسإتفادة مان قيمته لتسديد
المبالغ التي دفعت زيادة على التبرعات المتأتية لبناء المقر الدائم
الجديد.
 .15وخلل المناقشات ،عبر أعضاء المجلس عن ارتياحهم لتخصيص
نسبة عالية مان ماوازنة المنظمة لتنفيذ البراماج والنشطة والتي بلغت
 %71مان الموازنة الجمالية للمنظمة ،وشكرهم للشخصيات والجهات
التي تبرعت لدعم المنظمة ،والشادة بجهود المدير العام لترشيد
النفاق ،وبحرصه على اللتزام بتوصيات لجنة المراقبة المالية وشركة
تدقيق الحسابات .وبعد المداولت اعتمد المجلس التقرير المالي
للمدير العاما وحسابات القفال للسنة المالية  ،2005الممتدة
مان فاتح يناير إلى  31ديسمبر  ،2005وتقرير شركة تدقيق
الحسابات ،وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنة المالية
 ،2005ووافق على رفع هذه التقارير إلى المؤتمر العاما
التاسع للمنظمة وأوصى بالمصادقة عليها.
 .16وقدم المدير العام تقريره عن ماساهمات الدول العضاء في
ماوازنة المنظمة وماعالجة الوضع المالي للمنظمة ،حيث تناول
وضعية ماساهمات الدول العضاء في ماوازنة المنظمة للفترة الممتدة ماا
بين فاتح يناير إلى  31ديسمبر 2005م ،بما فيها السنوات المالية
المنصرماة ،ووضعية المتأخأرات ،وجهود المجلس التنفيذي والمدير العام
لحث الدول العضاء على تسوية ماساهماتها في ماوازنة المنظمة.
وفي هذا الشأن ،بين المدير العام أن المساهمات التي تم تحصيلها
خألل سإنة  ،2005بلغت  13.481.193دولرا ا أماريكياا ،مانها 7.319.017
دولرا ا أماريكيا ا برسإم السنة المالية  ،2005و  6.162.175دولرا ا أماريكيا ا
تخص المساهمات عن السنوات المنصرماة.
أماا بخصوص المتأخأرات ،فقد بين المدير العام أنها بلغت ماا قدره
 73.848.074دولرا ا أماريكياا ،مانذ تأسإيس المنظمة ،في الوقت الذي
بلغت فيه ماتأخأرات السنة المالية  ،2005ماا قدره  6.439.724دولرا ا
أماريكياا.
وفي إطار اهتمام المجلس التنفيذي بالموضوع وإيلئه الهمية
القصوى ،أشار المدير العام إلى قياماه بجهود ماكثفة ماع عدد مان الدول

العضاء لتحصيل ماساهماتها وتسوية المتأخأرات المالية عليها ،في إطار
قرار المؤتمر العام الثامان القاضي بتيسير تسديد المتأخأرات ،حيث
اسإتجابت بعض الدول لهذا القرار ،ماما ما ب
كن المنظمة السإلماية مان
تحصيل مابلغ ماالي قدره  12.429.538دولرا أماريكياا ،ماقترحا تمديد فترة
السإتفادة لسنتين إضافيتين مان القرار المتعلق بتيسير تسديد ماتأخأرات
الدول العضاء في ماوازنة المنظمة.
 .17وبعد المداولت ،اعتمد المجلس تقرير المدير العاما عن وضعية
ماساهمة الدول العضاء وماعالجة الوضع المالي للمنظمة،
ووافق على تمديد فترة الستفادة لسنتين إضافيتين إلى
نهاية سنة  2008مان قرار المؤتمر العاما بشأن تيسير تسديد
ماتأخرات الدول العضاء في ماوازنة المنظمة ،ووجه الشكر إلى
المدير العام على جهوده في تكثيف التصال بالدول العضاء لتحصيل
أكبر قدر مان المساهمات .ودعا المجلس المدير العام إلى ماواصلة
التنسيق والتشاور ماع الدول العضاء التي عليها ماتأخأرات عن طريق
اللجان الوطنية وأعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي لتحصيل تلك
المتأخأرات ،ووافق على رفع التقرير المذكور إلى المؤتمر
العاما التاسع ماع التوصية بالمصادقة عليه.
 .18قدم المدير العام تقريره حول المقر الدائأم للمنظمة ،الذي أبرز
فيه العمال التي تمت بين دورتي المجلس التنفيذي السابقة والحالية،
بخصوص اسإتكمال بناء المقر الدائم ،ماذكرا ا بالمراحل التي قطعها
المشروع قبل ذلك والمبالغ المالية التي تم صرفها.
وبعد المداولت ،صادق المجلس بالجاماع على تقرير المدير
العاما حول المقر الدائأم للمنظمة ،وشكر الشخصيات التي تبرعت
لبناء المقر ،وحكوماة المملكة المغربية على التسهيلت الجرائية التي
قدماتها للمنظمة في هذا الصدد ،كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها
المدير العام مان أجل إنجاز هذا الصرح الحضاري المتميز ،وقرر المجلس
تشكيل لجنة مان أعضائه لقتراح أسماء لقاعات المقر الدائأم
ومارافقه ،ماع الخذ بعين العتبار الشخصيات الساماية التي
ساهمت في إنجاز بنائأه.

كما وافق المجلس على إجراءات بيع المقر القديم للمنظمة،
وإيداع ثمنه في الصندوق الحتياطي للمنظمة.
 .19عرض المدير العام الوثيقة المتعلقة بالتحضير للدورة التاسعة
للمؤتمر العاما ،التي تتضمن ماشروعي جدول العمال والجدول
الزماني لتنظيم أعمال المؤتمر العام ،وبعد المداولت ،اعتمد المجلس
الوثيقة المتعلقة بالتحضير للدورة التاسعة للمؤتمر العاما
بالصيغة المقترحة.
 .20وقرر المجلس عقد دورته الثامانة والعشرين خلل شهر يوليو
 2007في المقر الدائم لليسيسكو بالرباط.
 .21وفي الجلسة الختاماية تناول الكلمة ماعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان
التويجري المدير العام لليسيسكو ،فتوجه إلى أعضاء المجلس بعبارات
الشكر والتقدير لما عيبروا عنه مان آراء صائبة وماقترحات مافيدة ،ماهينئا
وجت بها أعمال هذه الدورة .كما أشاد
إياهم على النتائج الطيبة التي ت م ي
بالجهود المخلصة لسعادة رئيس المجلس في إدارة الجلسات ،ماعيبرا
عن شكره وتقديره لجميع العامالين في المنظمة ولكل مان سإاهم في
إنجاح أعمال هذه الدورة.
 .22ثم ألقى سإعادة الدكتور المبروك علي القايد رئيس المجلس التنفيذي
للمنظمة كلمة شكر فيها أعضاء المجلس على تعاونهم وإسإهامااتهم
القيمة التي ما ي
كنت مان تحقيق الهداف المنشودة ،ماشيدا ا بالعمل
المتميز الذي يقوم به ماعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري
على رأس المنظمة السإلماية وماساعديه للنهوض بالرسإالة الحضارية
للمنظمة.

المقر الدائم ،الرباط
 12-13ذو القعدة  1427هـ  5-4 /ديسمبر  2006م

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  1.1مان ماشروع جدول العمال:
)ماشروع جدول العمال(

إن المجلس التنفيذي:
 اسإتنادا ا إلى المواد ) (25-23مان النظام الداخألي للمجلس التنفيذي، وبعد اطلعه على ماشروع جدول أعمال دورته السابعة والعشرين في الوثيقة )م.ت. 27/2006/1.1ماؤقت(،
 -وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 اعتماد جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين الجارية كما جاء في الوثيقة )م.ت. 27/2006/1.1ماعتمد( المرفقة بالتقرير الختاماي للدورة المذكورة.

بسم الله الرحمن الرحيم
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المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  1.2مان جدول العمال:

)ماشروع الجدول الزماني لتنظيم أعمال الدورة(
إن المجلس التنفيذي:
 تذكيرا ا بالقرار رقم )م.ت/26/2005.ق (5.1.الذي كان المجلس التنفيذي قداعتمده في دورته السادسإة والعشرين )الرباط ،(14/12/2005-12 ،وقرر فيه
عقد دورته السابعة والعشرين في شهر ديسمبر عام  2006في الرباط عاصمة
المملكة المغربية،
 واعتبارا ا للقرار رقم )م.ت/27/2006.ق (1.1.الذي اعتمده المجلس بشأنجدول أعمال دورته السابعة والعشرين الجارية،
 وبعد اطلعه على ماشروع الجدول الزماني لتنظيم أعمال هذه الدورة في الوثيقة)م.ت 27/2006/1.2.ماؤقت(،
 -وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 اعتماد الجدول الزماني لتنظيم أعمال الدورة السابعة والعشرين الجارية كما جاءدل ،ماعتمد( المرفقة بالتقرير الختاماي لهذه
في الوثيقة )م.ت 27/2006/1.2.ماع ي
الدورة.
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المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.1مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة
بين الدورتين السادسإة والعشرين والسابعة والعشرين للمجلس(

إن المجلس التنفيذي:
 اسإتنادا ا إلى المادة ) (21فقرة )أ( مان النظام الداخألي للمجلس التنفيذي، وبعد دراسإته لتقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة بين الدورتين السادسإةوالعشرين والسابعة والعشرين في الوثيقتين )م.ت (27/2006/2.1.و)م.ت.
 27/2006/2.1ضميمة(،
 وبعد اسإتماعه إلى العرض الذي قدماه المدير العام لليسيسكو في هذا الشأن، وبنااء على ماا دار مان ماناقشات وماا عرضه أعضاء المجلس التنفيذي مان آراءومالحظات،

يقرر ماا يلي:
 .1اعتماد تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة بين الدورتين السادسإة
والعشرين والسابعة والعشرين في الوثيقتين )م.ت (27/2006/2.1.و)م.ت.
 27/2006/2.1ضميمة( ،ماع الخأذ بملحظات أعضاء المجلس التنفيذي.

 .2شكر المدير العام وماعاونيه على ماا بذلوه مان جهد ماتمييز في ماتابعة تنفيذ
البراماج وترشيد النفاق عليها ،والسإتجابة قدر الماكان لحتياجات الدول العضاء
والجاليات والقليات السإلماية.
 .3الشادة بالمساعي المتواصلة التي يقوم بها المدير العام مان أجل توسإيع
ماجالت التعاون ماع المنظمات الدولية والقليمية والمؤسإسات السإلماية
والعربية في نطاق تنفيذ البراماج.
 .4الشادة بجهود المدير العام في الرد ي على التهاماات الموجهة إلى السإلم
والمسلمين بشكل علمي.
 .5الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصية المؤتمر العام
بالمصادقة عليه.
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المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.2مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام للسنوات 2006-2004
حول البراماج والنشطة الموجهة لفائدة
مادينة القدس الشريف لحماية هويتها السإلماية
مان الطمس والتهويد(

إن المجلس التنفيذي:
-

تذكيرا ا بالقرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة للمؤتمر العام والمجلس
التنفيذي للمنظمة بشأن )حماية الهوية السإلماية لمدينة القدس الشريف مان
الطمس والتهويد( وخأصوصا ا القرار )م.ع /8/2003.ق (2.3.الذي اعتمده
المؤتمر العام في دورته الثامانة،

-

وبعد اطلعه على )تقرير المدير العام للسنوات  2006-2004حول البراماج
والنشطة الموجهة لفائدة مادينة القدس الشريف لحماية هويتها السإلماية مان
الطمس والتهويد( في الوثيقة )م.ت،(27/2006/2.2.

-

وبعد اسإتعراضه للوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون في
القدس الشريف في ظل العتداءات الجراماية التي ترتكبها سإلطات الحتلل
السإرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسإة وماحاولتها طمس
الهوية السإلماية للقدس الشريف والعمل على تهويدها،

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
.1

المصادقة على الوثيقة )م.ت (27/2006/2.2.بشأن تقرير المدير العام
للسنوات  2006-2004حول البراماج والنشطة الموجهة لفائدة مادينة القدس
الشريف لحماية الهوية السإلماية مان الطمس والتهويد.

.2

التنديد بالعتداءات والنتهاكات السإرائيلية للمقدسإات السإلماية وتدمايرها
للمؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في القدس الشريف وفي سإائر الراضي
الفلسطينية.

.3

شكر المدير العام على حسن تنفيذه للقرارات الخاصة بالقدس الشريف ،وعلى
الجهود والمبادرات التي قام بها في هذا الشأن ،ودعوته إلى ماتابعة تنفيذ البراماج
والنشطة الموجهة لفائدة المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في مادينة
القدس الشريف مان أجل المحافظة على هويتها الثقافية وماعالمها الحضارية.

.4

دعوة الدول العضاء إلى إيلء مادينة القدس الشريف الولوية القصوى في
المحافل الدولية ,دفاعا ا عن انتمائها العربي السإلماي ,وحماية لهويتها ,ودعما ا
لمؤسإساتها الوطنية الفلسطينية.

.5

التأكيد على قراراته السابقة بشأن وضع مادينة القدس الشريف.

.6

الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصية المؤتمر العام
بالمصادقة عليه.
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المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.3مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام للسنوات 2006-2004
حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في فلسطين(
إن المجلس التنفيذي:
-

اسإتنادا ا إلى مايثاق المنظمة،

-

وتذكيرا ا بالقرارات السابقة التي اعتمدها المؤتمر العام في دوراته المتلحقة
بشأن دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في فلسطين،

-

وبعد اطلعه على تقرير المدير العام حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات
التربوية والعلمية والثقافية في فلسطين في الوثيقة )م.ت،(27/2006/2.3.

-

وبعد اسإتعراضه للوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل
العتداءات الجراماية التي ترتكبها سإلطات الحتلل السإرائيلي ،والحصار الذي
تضربه هذه السلطات السإرائيلية على المدن الفلسطينية وماؤسإساتها التربوية
والعلمية والثقافية،

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 .1المصادقة على الوثيقة )م.ت (27/2006/2.3.بشأن "تقرير المدير العام
للسنوات  2006-2004حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في فلسطين".
 .2التأكيد على ضرورة العمل على وقف أعمال السإتيطان والجراءات
والممارسإات الجراماية التي تقوم بها سإلطات الحتلل السإرائيلي المخالفة

لقرارات الشرعية الدولية ،والتحرك لضمان مانع هذه الجراءات وإزالة
المستوطنات السإرائيلية طبقا ا لقرارات ماجلس المان ذات الصلة.
 .3شكر المدير العام على جهوده المتواصلة في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في فلسطين ،ودعوته إلى تكثيف هذه الجهود لدعم
المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في فلسطين وإعطائها الولوية في
براماج خأطة العمل والموازنة للسنوات .2009-2007
 .4التأكيد على قرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام السابقة في هذا الشأن.
 .5الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.4مان جدول العمال:
تقرير المدير العام للسنوات 2006-2004
حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في البوسإنة والهرسإك(
إن المجلس التنفيذي:
-

اسإتنادا ا إلى مايثاق المنظمة،

-

وأخأذا ا بعين العتبار القرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي
بشأن )دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في
البوسإنة والهرسإك(،

-

وبعد اطلعه على تقرير المدير العام للسنوات  2006-2004حول "دور
اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في البوسإنة
والهرسإك في الوثيقة )م.ت،(27/2006/2.4.

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 .1المصــادقة علــى الوثيقــة )م.ت (27/2006/2.4.بشــأن "تقريــر المــدير العــام
للسنوات  2006-2004حول دور اليسيســكو فــي دعــم المؤسإســات التربويــة
والعلمية والثقافية في البوسإنة والهرسإك".
 .2دعوة المدير العام إلى إعداد البراماج الموجهة لفائدة البوسإنة والهرسإك وتنفيذها
في إطار البراماج والنشطة الخاصة بالمديريات بالمنظمة.
 .3الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة عليه.
.1

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.5مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام للسنوات 2006-2004
حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في الصوماال(
إن المجلس التنفيذي:
-

اسإتنادا ا إلى مايثاق المنظمة،

-

وأخأذا ا بعين العتبار القرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي
بشأن )دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في
الصوماال(،

-

وبعد اطلعه على تقرير المدير العام للسنوات  2006-2004حول "دور
اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في الصوماال" في
الوثيقة )م.ت،(27/2006/2.5.

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 .1المصادقة على الوثيقة )م.ت (27/2006/2.5.بشأن "تقرير المدير العام
للسنوات  2006-2004حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في الصوماال".
 .2التأكيد على القرارات التي اتخذتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي والمؤتمر
العام بهذا الشأن.
 .3شكر المدير العام على حسن تنفيذه لقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
بهذا الخصوص.

 .4الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.6مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام للسنوات 2006-2004
حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في أفغانستان(
إن المجلس التنفيذي،
 اسإتنادا ا إلى الهداف والمبادئ الواردة في مايثاقي مانظمة المؤتمر السإلمايوالمنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو-؛
 وتذكيرا ا بالبيان الختاماي الصادر عن ماؤتمر القمة السإلماي العاشر )بوتراجايا،مااليزيا 21-20 :شعبان  1424هـ ،الموافق  17-16أكتوبر (2003؛
 واسإتحضارا ا للبيان الختاماي وإعلن باكو الصادرين عن الدورة الثالثة والثلثينللمؤتمر السإلماي لوزراء الخارجية )باكو ،جمهورية أذربيجان 21-19 :يونيو
(2006؛
-

وأخأذا ا بعين العتبار القرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي
بشأن )دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في
أفغانستان(،
 واعتبارا ا لما خألفته الحرب التي مفرضت على الشعب الفغاني والعقود الطويلة مانالصراع مان ضحايا في الرواح وماعاناة إنسانية كبيرة وتدماير للممتلكات الحكوماية

10

والخاصة وإضرار فادح بالبنى التحتية القتصادية والجتماعية وتدفق للجئين
وترحيل قسري لعدد كبير مان السكان؛
 وإذ يعرب عن انشغاله العميق لحجم الدماار الذي لحق المؤسإسات العامالة فيماجالت اخأتصاص اليسيسكو )التربية والعلوم والثقافة والتصال(؛
-

وبعد اطلعه على "تقرير المدير العام للسنوات  2006-2004حول دور
اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في أفغانستان" في
الوثيقة )م.ت،(27/2006/2.6.

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 .1المصادقة على الوثيقة )م.ت (27/2006/2.6.بشأن "تقرير المدير العام
للسنوات  2006-2004حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في أفغانستان".
 .2الشادة بالدعم الذي تقدماه اليسيسكو والمجتمع الدولي للشعب الفغاني مان
أجل تلبية الحتياجات النسانية المستمرة وإعادة إعمار أفغانستان.
 .3التنويه بما أنجزته حكوماة جمهورية أفغانستان السإلماية في ماجال إرسإاء أسإس
الديمقراطية وبناء الدولة وإعادة تشغيل المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية
والتصالية في البلد.
 .4دعوة الدارة العاماة إلى تكثيف الدعم ،في إطار خأطة عمل اليسيسكو وماوازنتها
للعوام  ،2009-2007لحكوماة جمهورية أفغانستان السإلماية ،ضمن ماجالت
اخأتصاص اليسيسكو؛ وحث الدول العضاء والجهات المانحة على المساهمة في
إعادة بناء المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية والتصالية في أفغانستان.
 .5توصية المؤتمر العام التاسإع بإعفاء حكوماة جمهورية أفغانستان السإلماية مان
ماساهمتها في خأطة عمل اليسيسكو وماوازنتها للسنوات  ،2009-2007اعتبارا ا
للمشكلت المالية التي تواجهها.
 .6دعوة الدارة العاماة إلى العمل بالتنسيق ماع حكوماة جمهورية أفغانستان السإلماية
على تحديث برناماج الدعم الشامال الذي أعدته اليسيسكو ،وذلك وفق المساعدة
التي سإتقدماها المنظمة في إطار خأطة عملها للسنوات  ،2009-2007وتقديم
تقرير بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي.
 .7شكر المدير العام على حسن تنفيذه لقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
بهذا الخصوص.
 .8الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.7مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام للسنوات 2006-2004
حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في العراق(
إن المجلس التنفيذي:
-

اسإتنادا ا إلى مايثاق المنظمة،

-

وأخأذا ا بعين العتبار القرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي
بشأن )دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في
العراق(،

-

وبعد اطلعه على "تقرير المدير العام للسنوات  2006-2004حول دور
اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في العراق " في
الوثيقة )م.ت،(27/2006/2.7.

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 .1المصادقة على الوثيقة )م.ت (27/2006/2.7.بشأن "تقرير المدير العام
للسنوات  2006-2004حول دور اليسيسكو في دعم المؤسإسات التربوية
والعلمية والثقافية في العراق ".
 .2التأكيد على القرارات التي اتخذتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي
والمؤتمر العام بهذا الشأن.
 .3شكر المدير العام على حسن تنفيذه لقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر
العام بهذا الخصوص.
 .4الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.8مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام حول برناماج
سإفراء اليسيسكو للحوار بين الثقافات والحضارات(

إن المجلس التنفيذي:
 اسإتنادا ا إلى المادة ) (21فقرة )أ( مان النظام الداخألي للمجلس التنفيذي، وبعد اطلعه على الوثيقة )م.ت (27/2006/2.8.التي قدماها المدير العام في هذاالشأن،
 -وبنااء على ماا دار مان ماناقشات وماا تخللها مان آراء،

يقرر ماا يلي:
 .1اعتماد تقرير المدير العام حول "برناماج سإفراء اليسيسكو للحوار بين الثقافات
والحضارات".
 .2شكر المدير العام على جهوده مان أجل تنفيذ هذا المشروع ،ودعوته إلى ماواصلة
التنسيق والتشاور ماع الجهات المعنية في هذا الشأن.
 .3دعوة المدير العام إلى زيادة عدد سإفراء اليسيسكو للنوايا الحسنة وتوسإيع
ماهاماهم لتشمل أهم المجالت ذات الصلة بأولويات الدول العضاء وأهداف
المنظمة وماهاماها ،وتقديم اقتراحات في هذا الشأن إلى الدورات المقبلة
للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام.
 .4الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.9مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام للسنوات 2006-2004
حول تقييم عمل المنظمة(
إن المجلس التنفيذي:
-

اسإتنادا ا إلى الفقرة الجرائية الثانية مان القرار رقم )م.ت/12/91.ق (2.5.الذي
اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الثانية عشرة الذي يدعو المدير العام إلى
تقديم تقرير عن تقييم عمل المنظمة بشكل دوري إلى دورة المجلس التنفيذي
التي تسبق ماباشرة الدورة العادية للمؤتمر العام،

-

وأخأذا ا بعين العتبار ،بعد اطلعه على تقييم عمل المنظمة في الوثيقة )م.ت.
 ،(27/2006/2.9أن المدير العام قد قام بتنفيذ قرارات المجلس على الوجه
المطلوب ،مان خألل تضمين هذه الوثيقة المعطيات المتعلقة بالتقييم الخارجي
للبراماج والنشطة المنفذة ,في إطار خأطة العمل للعوام ،2006-2004

-

وبعد اسإتماعه للعرض الذي قدماه المدير العام،

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
.1

اعتماد تقرير المدير العام حول تقييم عمل المنظمة في الوثيقة )م.ت.
 (27/2006/2.9ماع الخأذ بملحظات أعضاء المجلس التنفيذي.

.2

الشادة بجهود المدير العام وماساعديه في تطوير أسإاليب تقييم عمل
المنظمة ،ودعوته إلى ماواصلة تعزيز آليات التقييم على المستويين الداخألي
والخارجي ،بما يكفل الرتقاء بعمل المنظمة إلى ماستوى أرفع.

.3

دعوة الدول العضاء إلى المزيد مان التعاون والتفاعل ماع الدارة العاماة مان
أجل تطوير التقييم الخارجي الذي تقوم به المنظمة وتسهيل السإتعانة
بالخبراء المختصين فيها في إطار تنفيذ براماج خأطة العمل وأنشطتها.

.4

الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة
عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.10مان جدول العمال:
)التقرير المالي للمدير العام وحسابات القفال
وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنة المالية

2005

إن المجلس التنفيذي:
اسإتنادا ا إلى ماا يلي: المادتان ) (16و) (19مان الميثاق،
 المواد ) (29-24-20-19مان النظام المالي،
 المــادة ) (21الفقــرات )ب،ج،د( ماــن النظــام الــداخألي للمجلــس
التنفيذي،
وبعد اطلعه على التقرير المالي للمدير العام وحسابات القفال وتقرير شركة تدقيقالحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنة المالي ة  2005ف ي الوثيق ة )م.ت.
،(27/2006/2.10
وبعد اسإتماعه لليضاحات التي قدماها المدير العام وماعاونوه ،في هذا الشأن،-وبنااء على ماا دار مان ماناقشات وماا تخللها مان آراء،

يقرر ماا يلي:
.1اعتماد التقرير المالي للمــدير العــام وحســابات القفــال وتقريــر شــركة تــدقيق
الحسابات وتقرير لجنة المراقبــة الماليــة للســنة الماليــة  2005كمــا جــاء فــي
الوثيقة )م.ت.(27/2006/2.10.

.2الشادة بجهود المدير العام في تحصيل الموارد المالية وترشيد النفاق وتطــوير
آليات العمل ودعوته إلى السإتمرار في ماساعيه وماواصلة جهوده في التصــال
بالجهــات المتبرعــة ،وذلــك للحصــول علــى أكــبر قــدر ماــن الــدعم لنشــاطات
المنظمة.

.3الموافقة على توصيات لجنة المراقبة المالية بشأن تسيير المقر الــدائم الجديــد
للمنظمــة وإجــراءات بيــع المقــر القــديم وفقــا للجــراءات الداريــة والقانونيــة
الخاصــة بــبيع مامتلكــات المنظم15
ــة ،وإيــداع ثمــن المقــر القــديم فــي الصــندوق
الحتياطي للمنظمة.
.4توجيه الشكر لكل الشخصيات والجهات التي تبرعت لدعم المنظمة.
.5شكر لجنة المراقبة المالية وشركة تدقيق الحسابات على إعداد التقرير.
.6الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام التاسإع وتوصيته بالمصادقة عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.11مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام عن ماساهمات الدول العضاء
في ماوازنة المنظمة وماعالجة الوضع المالي للمنظمة (
إن المجلس التنفيذي:
 اسإتنادا ا إلى المادة ) (6مان النظام المالي، وتذكيرا ا بالقرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة للمجلس التنفيذي للمنظمةوماؤتمرها العام بهذا الشأن ،وخأصوصا ا ماا يلي:
•القرار رقــم )م.ع/7/2000.ق  (2.5الــذي اعتمــده المــؤتمر العــام فــي
دورته السابعة )الرباط (24/11/2000-22 ،والذي دعــا فيــه المــدير
العام إلى ترتيب زيارات خأاصة للدول العضاء التي عليهــا ماتــأخأرات،
لمقابلة المسؤولين ،وتكثيف الجهود مان أجل حث الدول العضاء في
المنظمة على تسديد ماساهماتها ودفع المتأخأرات المترتبة عليها.
•القرار رقم )م.ت/24/2003.ق  (3.2الذي اعتمــده المجلــس التنفيــذي
فــي دورتــه الرابعــة والعشــرين )طهــران (25/12/2003-21 ،حيــث
صادق على تقرير المجلس التنفيذي بشأن المعايير والضوابط لعفاء
الدول العضاء مان ماتأخأراتها.
•القرار رقــم )م.ع/8/2003.ق  (3.2الــذي اعتمــده المــؤتمر العــام فــي
دورته الثامانة )طهران .(29/12/2003-27
 وبعد السإتماع للعرض الذي قدماه المدير العام في هذا الشأن، -وبنااء على ماا دار مان ماناقشات وماا تخللها مان آراء،

يقرر ماا يلي:
 .1اعتماد تقرير المدير العام عن وضــعية ماســاهمات الــدول العضــاء فــي
ماوازنة المنظمة وماعالجة الوضع المالي للمنظمة كما جــاء فــي الوثيقــة
رقم )م.ت.(27/2006/2.11.
 .2دعوة المدير العام إلى ماواصلة التنسيق والتشــاور والتواصــل ماــع الــدول
العضاء التي عليها ماتأخأرات ،عن طريق أعضاء المؤتمر العام والمجلــس
التنفيذي واللجان الوطنية ،لتحصيل تلك المتأخأرات والتفــاق علــى آليــات
عملية لتسديدها ،بنااء على قرارات المؤتمر والمجلس في هذا الشأن.
 .3التأكيد على القرارات السابقة للمؤتمر العــام والمجلــس التنفيــذي فــي
هذا الصدد والمشار إليها آنفاا.
 .4شكر الدول العضاء التي بادرت إلى السإتجابة لقرار المجلس التنفيذي
والمؤتمر العام بشأن التسهيلت الخاصة بدفع المتأخأرات في المنظمة.
 .5الموافقــة علــى تمديــد العمــل بقــرار المــؤتمر العــام الثــامان بشــأن
التسهيلت الخاصة بدفع المتأخأرات المالية ،لســنتين قــادماتين ،تشــجيعا
للدول العضاء التي لم تستفد مانه.
 .6توجيه الشكر والتقدير إلى المدير العام على جهوده في تكثيف التصــال
بالدول العضاء لتحصيل أكبر قدر مان المساهمات وتعزيــز التعــاون ماــع
المنظمات الدولية لدعم براماج المنظمة وأنشطتها.
 .7الموافقــة علــى رفــع التقريــر إلــى المــؤتمر العــام التاسإــع وتوصــيته
بالمصادقة عليه.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  2.12مان جدول العمال:
)تقرير المدير العام حول المقر الدائم للمنظمة(

إن المجلس التنفيذي:
-

تذكيرا ا بالقرارات السابقة التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
للمنظمة في هذا الشأن ،وخأصوصا ا قرار المجلس في دورته السادسإة
والعشرين )قرار رقم م.ت/26/2005.ق ،(2.4

-

وبعد اطلعه على " تقرير المدير العام حول المقر الدائم للمنظمة " في الوثيقة
)م.ت،(27/2006/2.12.

-

وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 .1المصادقة على تقرير المدير العام حول بناء المقر الدائم للمنظمة ،كما
جاء في الوثيقة رقم )م.ت.(27/2006/2.12.
 .2شكر الشخصيات التي تبرعت لبناء المقر الدائم للمنظمة.
 .3شكر حكوماة المملكة المغربية على التسهيلت الجرائية التي قدماتها
للمنظمة لبناء المقر الدائم.
 .4الشادة بالجهود الكبيرة التي قام بها المدير العام مان أجل إنجاز هذا
الصرح الحضاري المتميز في فترة زمانية وجيزة وبتكلفة ماالية ماناسإبة
وتجديد الشكر له ولمعاونيه على ماا تم تحقيقه في هذا الشأن.
 .5تشكيل لجنة مان المجلس التنفيذي لقتراح أسإماء لقاعات المقر الدائم
ومارافقه ماع الخأذ بعين العتبار الشخصيات الساماية التي سإاهمت في
إنجاز بنائه.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  3.1مان جدول العمال:
)التحضير للدورة التاسإعة للمؤتمر العام(

إن المجلس التنفيذي:
 اسإتنادا ا إلى ماقتضيات المادة ) (21الفقرة )ز( مان النظام الداخألي للمجلسالتنفيذي،
 وبعد الطلع على ماشروعي جدول العمال والجدول الزماني لتنظيم أعمالالمؤتمر العام،

يقرر ماا يلي:
 اعتماد ماشروع جدول أعمال المؤتمر العام وبرناماجه الزماني كما في الوثيقتين)م.ع (9/2006/1.2.و)م.ع.(9/2006/1.3.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنظمة السإلماية للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

المجلس التنفيذي  /الدورة السابعة والعشرون
الرباط ،المملكة المغربية
 12-14ذو القعدة 1427هـ  6-4 /ديسمبر 2006ما
قرار بشأن البند  3.2مان جدول العمال:
)ماكان انعقاد الدورة الثامانة والعشرين للمجلس وزماانها(

إن المجلس التنفيذي:
 اسإتنادا ا إلى ماقتضيات المادة ) (10مان النظام الداخألي للمجلس التنفيــذيالتي يحدد المجلس بموجبها أثناء كل دورة مان دوراته ماكان اجتماع الــدورة
التالية و وماوعده،
 -وبنااء على ماا دار مان ماناقشات،

يقرر ماا يلي:
 عقد الدورة الثامانة والعشرين للمجلــس التنفيــذي فــي السإــبوع الول ماــنشهر يوليو مان عام  2007في المقر الدائم لليسيسكو بالرباط.

