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منظمة المؤتمر
السإلمي
المنظمة السإلمية
للتربية
والعلوم والثقافة
)إيسيسكو(

التقرير الختامي
 -1عقد المجلس التنفيذي للمنظمة السإلمية للتربية والعلــوم والثقافــة
)إيسيسكو( دورته الثامنــة بالربــاط فــي المــدة مــن  15إلــى  19ربيــع الثــاني
1408هـ ) 11-7ديسمبر 1987م( .وقد شارك في أعمال هذه الــدورة جميــع
أعضاء المجلس )ما عدا ممثل بنغلديش الذي اعتذر عن عــدم الحضـور( ،كمــا
حضرها رئيس المؤتمر العام للمنظمة الســيد سإــجاد حيــدر وزيــر التربيــة فــي
جمهورية الباكستان السإلمية ،وحضرها بدعوة من المدير العام للمنظمة كــل
من السيدين كيزدج فانسان وزير التعليمين المتوسإط والعــالي فــي جمهوريــة
بنين الشعبية ،والسيد ج.م .نتيمبا وزير التربية في جمهورية أوغندا فــي نطــاق
اسإتكمال إجراءات انضمام دولتيهما إلى اليسيسكو .كمـا حضـرها ممثـل ع ن
الميــن العــام لمنظمــة المــؤتمر السإــلمي ورئيــس لجنــة المراقبــة الماليــة
للمنظمــة )انظــر المرفــق  : 1قائمــة بأسإــماء أعضــاء المجلــس التنفيــذي
والمشاركين في دورته الثامنة(.
الجلسة الفتتاحية ::
 -2انعقدت الجلسـة الفتتاحيـة برئاسإـة الـدكتور راشـد بـن عبـد العزيـز
المبارك رئيــس الــدورة الســابعة للمجلــس التنفيــذي ممثــل المملكــة العربيــة
السعودية وحضور السيد مستشار جللة عاهــل المملكــة المغربيــة وعــدد مــن
السادة الوزراء وسإفراء الدول العضاء المعتمدين في الرباط وجمع من رجال
الفكر والثقافة.
 -3وبعد ترتيل آيات من القــرآن الكريــم ،ألقــى الــدكتور محمــد الهللــي
وزير التربية الوطنية كلمة افتتاح رحب فيها بأعضاء المجلس التنفيــذي وأشــاد
بمجهودات المنظمة قائل ل  :إنها قطعت أشواطا ل بعيدة وحققت إنجازات هامــة
مكنتها من الخروج من مرحلة إثبات الذات إلى مرحلة إشعاع التربيــة والعلــوم
والثقافة بأحدث الوسإائل وأنجع الطرق ،مضاهية في ذلك منظمات دولية ذات
تجربة طويلة في نفس الميادين" غير أنه لحظ "أنه رغم الحماسإة التي تلقــى
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بها العالم السإلمي إنشاء هــذه المنظمــة ،فــإن الوسإــائل الــتي وضــعت رهــن
إشارتها لحد الن ليست في مســتوى هــذا الحمــاس ،ول فــي مســتوى المهــام
المنوطة بها" ودعا أعضاء المجلس التنفيذي إلــى اسإــتخدام مـا لهــم مـن وزن
في دولهم لدعم المنظمة) .انظر المرفق  : 2خطاب الدكتور الهللي(.
 -4وألقى السـيد سإـجاد حيـدر رئيـس المـؤتمر العـام لليسيسـكو وزيـر
التربيــة فــي جمهوريــة الباكســتان السإــلمية كلمــة أعــرب فيهــا عــن سإــروره
لحضوره أعمــال المجلــس التنفيــذي ورحــب باسإــم المــؤتمر العــام بالســيدين
وزيري التربية والتعليم في جمهوريتي أوغنــدا وبنيــن اللــذين يحضــران الــدورة
الحالية .وأشار إلى أن المجلس التنفيذي يتحمــل العبــء الكــبر فــي تخطيــط
/......ف.ز.بسإــة المنظمــة ومراقبــة تنفيــذ برامجهــا .ونــوه باليسيســكو وقــال " :إنهــا
سإيا
أنشئت لحمايــة وتنميــة مصــالح المــة السإــلمية فــي حقــول التربيــة والعلــوم
والثقافة" ودعا جميع الدول العضاء إلى دعمهــا .وطلــب أن تعطــي المنظمــة
أولوية لبرامج التنمية العلمية ومحو المية) .انظر المرفق  : 3خطاب السإــتاذ
سإجاد حيدر(.
 -5وتناول الكلمة الدكتور راشد بن عبد العزيــز المبــارك رئيــس الــدورة
السابعة للمجلس التنفيذي ،فأشار إلى أن المنظمة السإلمية للتربية والعلــوم
والثقافة هي المنظمة الدولية الوحيدة المنوط بها تأكيد الــذات السإــلمية عــن
طريق تفاعل النفس والعقل والفكر المتمثل في برامجهــا التربويــة والثقافيــة
والعلمية ،ولهذا فإن "الدول التي أسإست هذه المنظمة ليس من المنتظر منها
أن تتخلــف عمــا الــتزمت بــه لتحقــق أهــدافها ممثلــة بالمنظمــة ورسإــالتها
الحضــارية" .وقــال " :إنــه إذا مــا قارنــا بيــن المــال المعلقــة علــى المنظمــة
والمكانات التي هيئت لها لبلوغ الغايات ،نجد أن "ما قــامت بــه المنظمــة مــن
أعمال يدل بوضوح على أنها قامت بمجهــودات تــذكر فتشــكر ،حيــث اسإــتطاع
القــائمون عليهــا أن يعوضــوا شــح الظــروف بــالحرص علــى الغايــة وتعشــق
الهــدف") .انظــر المرفــق رقــم  : 4خطــاب الــدكتور راشــد بــن عبــد العزيــز
المبارك(.
 -6ثم تحدث بعد ذلك الــدكتور إدريــس العلــوي المـدغري مـدير المركـز
السإلمي لتنمية التجارة ،ممثل للمين العام لمنظمة المؤتمر السإلمي ،فنــوه
بالدعم المتواصــل الــذي تقــدمه حكومــة صــاحب الجللــة ملــك المغــرب إلــى
اليسيسكو جريا علــى تقاليــد المغــرب العريقــة فــي رعايــة الثقافــة والعلــوم،
والعمل على وحدة المة السإلمية ورفعتها .وأشاد بمنجزات اليسيسكو قــائل ل
" :إنها كانت ول زالت منظمة عتيدة قادرة على الطلع بمسؤولياتها السإلمية
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كهيئــة مختصــة فــي مجــال التربيــة والعلــوم والثقافــة فــي إطــار المــؤتمر
السإلمي") .انظر المرفق  : 5خطاب الدكتور إدريس العلوي المدغري(.
 -7ألقــى الســيد كيــزدج فانســان وزيــر التعليميــة المتوسإــط والعــالي
بجمهورية بنين الشعبية كلمة أعرب فيها عن شكره للمدير العــام لليسيســكو
على دعوته له للحضــور ،وقــال " :إن وجــوده بالربــاط يســاعده علــى تحقيــق
أمرين ،أولهما متابعة نشاط اليسيسكو والطلع على برامجهــا وأعمالهــا عــن
كثب ،وثانيهما التمكن من التوقيع باسإم بلده على ميثاق اليسيســكو") .انظــر
المرفق  : 6خطاب السيد كيزدج فانسان(.
 -8ألقى السإتاذ عبد الهادي بوطالب المــدير العــام للمنظمــة السإــلمية
للتربية والعلوم والثقافة خطابا ل رحب في مستهله بأعضـاء المجلـس التنفيـذي
والوزيرين الوغندي والبنيني ،وشكر المتحدثين الذين سإبقوه في الجلسة على
إشادتهم بالمنظمــة ومنجزاتهــا .وأشــار إلــى أهميــة الــدورة الثامنــة للمجلــس
التنفيــذي بوصــفها أول دورة تعقــد بعــد تعــديل ميثــاق المنظمــة ،حيــث أصــبح
المجلس التنفيذي يضم ممثلي  18دولة بدل ل مــن  9دول ،إضــافة إلــى ارتفــاع
مستوى التمثيــل فــي المجلــس الحــالي .ممــا يســاعده علــى اضــطلعه بــدور
أعظم ،فضل ل عن اكتساء هــذه الــدورة أهميــة خاصــة يعكســها جــدول أعمالهــا
المكثف المؤلف من  23نقطة تقنية وقانونية ومالية وتنظيمية .وخص السإــتاذ
المدير العام نقطتين منها بالذكر أولهما تلك المتعلقة بالمشروع الولي لخطة
العمـــل المقبلـــة للمنظمـــة للســـنوات )1411-1408هــــ1991-1988/م(
المعروض على المجلس التنفيذي قبل سإنة مـن تقــديمه إلـى المـؤتمر العـام،
وذلك حرصا ل من الدارة العام على إتاحــة الفرصــة الكافيــة لعضــاء المجلــس
التنفيذي لغناء المشروع بخبراتهم وآرائهم.
أما النقطة الثانية التي خصها السإتاذ المــدير العــام بالــذكر ،فهــي قضــية
التنسيق بين الهيئات العاملة في ميادين التربيـة والعلـوم والثقافـة فـي نط اق
منظومة المؤتمر السإلمي ،التي "أصــبح مــن الضــروري أن تناقشــها الهيئــات
الدسإتورية لليسيسكو لنها من اختصاصــات المنطقــة طبقــا ل للفقــرة )د( مــن
المادة الرابعة للميثاق ،وبالتالي من مسؤوليات مجلســها التنفيــذي ومؤتمرهــا
العام") .انظر المرفق  : 7خطاب السإتاذ عبد الهادي بوطالب(.
 -9فــي ختــام الجلســة الفتتاحيــة قــام الســيد كيــزدج فانســان وزيــر
التعليمين المتوسإط والعالي في جمهورية بنيــن الشــعبية بــالتوقيع باسإــم بلده
على ميثاق المنظمة وسإلمه للسإتاذ المدير العام للمنظمة.
جلسة العمل الولى :
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 -10عقــدت جلســة العمــل الولــى ظهــر يــوم الثنيــن  15ربيــع الثــاني
1408هـ ) 7ديسمبر 1987م( ،في بداية الجلسة دعا الــدكتور راشــد بــن عبــد
العزيز المبارك رئيس المجلس التنفيذي فــي دورتــه الســابقة الــدكتور راضــي
الـوقفي ممثــل المملكــة الردنيـة الهاشـمية لرئاسإــة الجلسـة وتسـيير عمليـة
انتخاب مكتب المجلس التنفيذي.
وتم انتخاب أعضاء المكتب بالجماع على الوجه التالي :
 الدكتور راشد بن عبد العزيز المبارك
)ممثل المملكة العربية السعودية(

 :رئيسا ل

 داتو عبد الرحمن أرشد
 :نائبا ل للرئيس

)ممثل ماليزيا(
 السيد المين كامارا
)ممثل غينيا(

 :نائبا للرئيس

 السإتاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني
 :مقررا عاما
)ممثل مصر(
وقد تناول السادة المنتخبون )بفتح الخاء( الكلمة لشكر أعضاء المجلــس
على ثقتهم الغالية بهم ووعدوا ببذل الجهد للقيام بالمهام الملقاة على عاتقهم
معتمدين في ذلك على توفيق الله ومؤازرة أعضاء المجلس ومعاضدتهم.
 -11لفحص وثائق اعتماد المجلس التنفيذي ،شكل المجلــس لجنــة مــن
ثلثــة أعضــاء يمثلــون لغــات عمــل المنظمــة الثلث ،العربيــة والفرنســية
والنجليزية وهم :
 -1ذ .محمد بن البشير )المغرب(
 -2د .محمد موسإى )تشاد(
 -3السيدة أنجم رياض الحق )باكستان(
وبعد فحص اللجنة للوثائق ،قدمت تقريرها للمجلس الــذي تضــمن صــحة
اعتماد أعضاء المجلس للدورة الثامنة.
 -12وطرح رئيس المجلس التنفيذي مشروع جدول العمال على بساط
البحث والمناقشة ،فتم اعتماده على الصورة المرفقة )انظر المرفق رقم : 8
جدول العمال(.
جلسة العمل الثانية :
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 -13عقدت جلسة العمل الثانية بعد ظهــر يــوم الثنيــن  15ربيــع الثــاني
1408هـ ) 7ديسمبر 1987م( ،واسإتمع أعضاء المجلس التنفيــذي إلــى تقريــر
المدير العام للمنظمة عن نشاطها فيما بين دورتي المجلس التنفيذي السابعة
والثامنة ،وبعد مناقشته اعتمده المجلس وأوصى الدارة العامة بأخذ مــا أبــداه
بعض العضاء مـن الملحظـات حـول التقريـر ،وأعـرب ع ن الشـكر والتقـدير
للمدير العام ومساعديه على جهودهم )انظر المرفق رقم .(9
 -14ثم اسإتمع المجلس إلى تقرير لجنة المراقبة المالية للمنظمــة عــن
السنتين المالية للمنظمة عن السنتين الماليتين  1987-86 ،1986-85الــذي
تله السيد فاروق توفيق إبراهيم رئيس لجنة المراقبة المالية وقــدم إيضــاحات
إضافية نزول ل عند رغبة أعضــاء المجلــس ضــمنها بعــد ذلــك فــي ملحــق خــاص
)انظر المرفق رقم .(10
جلسة العمل الثالثة :
 -15عقد المجلس التنفيذي جلسة العمل الثالثة صــياح يــوم الثلثــاء 16
ربيع الثاني 1408هـ )8/12/1987م( ،وفتح بــاب المناقشــة وكــان موضــوعها
الرئيسي تأخر بعض الدول فــي تســديد أنصــبتها فــي ميزانيــة المنظمــة .وبعــد
مداولة للرأي مستفيضـة رأى المجتمعـون ف ي ضـوء اللـتزام القـانوني الـذي
يوجبه توقيع الدول على الميثاق وما ترمــز لــه المنظمــة وتجســده مــن آصــرة
تربط بين شعوب العالم السإلمي وحكوماته وما قامت به من مواجهة حاجات
ملحة في أجزاء كبيرة من العالم السإلمي ،دعــا المجلــس المــدير العــام إلــى
اعتبار الحصص التي لم تدفع ديونا حالة الوفاء ،وطلب منه اتخاذ مــا يــراه مــن
الوسإائل مناسإــبا للتصــال بالــدول ذات العلقــة وحثهــا علــى دفــع مــا لــم تقــم
بتسديده وله أن يستعين في ذلك بمن يشاء من أعضاء المجلس على أن يقدم
تقريرا ل بذلك إلــى المــؤتمر العــام القــادم .وقــد رأى المجلــس تأجيــل مطالبــة
الجمهورية العراقية شعورا منه وتقديرا لما تمر به من ظروف تلزمها وتــوجب
عليها الدفاع عن الحق حتى زوال الظرف الطارئ )انظر المرفق رقم .(11
ولقد طلب أعضاء المجلس من السيد المدير العام بــأن يقــوم بالتصــال
بالصناديق السإلمية والعربية لمعرفة رأيها في تمويل بعض المشاريع الثقافية
خارج الميزانية في الــدول العضــاء ،وتقــديم مــا يتوصــل إليــه مــن نتائــج إلــى
اجتماع المجلس التنفيذي القادم.
جلسة العمل الرابعة :
 -16عقدت جلسة العمل الرابعة بعد ظهر يــوم الثلثــاء  16ربيــع الثــاني
1408هـــ )8/12/1987م( ،وطــرح رئيــس المجلــس مشــروع خطــة العمــل
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الثلثية للسنوات 1411-1408هـ )1991-1988م( الذي أعدته الدارة العامة
للمنظمة مصحوبا بالميزانية الــتي قــدرتها لتنفيــذها ومقــدارها 37 121 346
دولرا ل أي بزيادة قدرها  %53عن ميزانيتها السابقة.
وبعد مناقشة بعض أعضاء المجلس لطبيعة عدد مــن البرامــج وفحواهــا،
اقترح ممثلو بعض الدول العضاء في المجلس التنفيذي الموافقة على الخطة
والميزانية كما قدرتها الدارة العامة لنها تستجيب إلى الحاجات الفعلية للعالم
السإلمي ،فـي حيـن رأى بعضــهم الخــر أنـه ل مســوغ للزيـادة فـي الميزانيــة
القادمة طالما أن بعض الدول العضاء لم يف بالتزامه في الميزانية الحالية.
جلسة العمل الخامسة :
 -17عقدت جلسة العمل الخامسة صباح يــوم الربعــاء  17ربيــع الثــاني
1408هـــ ) 9ديســمبر 1987م( وواصــل خللهــا أعضــاء المجلــس التنفيــذي
مناقشــة مشــروع خطــة العمــل الثلثيــة للســنوات -1988) 1411-1408
 ،(1991وبعد نقاش مســتفيض أخــذ بالعتبــار تقــدير كــل المجتمعيــن لحاجــة
العالم السإلمي للبرامـج الـتي قـدمتها الدارة العامـة ،والواقـع الـذي تـواجهه
المنظمة بسبب شح الموارد الناجم عن تأخر بعض الدول العضاء فــي تســديد
أنصبتها ،اتفقوا على عدم الزيادة في الزيادة المقبلة ،وأن تعيــد الدارة العامــة
جدولة البرامج مراعية الولويــات ،بحيــث ل تزيــد الميزانيــة الثلثيــة للســنوات
 1991-1411/1988-1408عــــن الميزانيــــة الثلثيــــة للســــنوات -1405
 ،1988-1408/1985فطلبــت الدارة العامــة مراعــاة النقــص المتوقــع عــن
مقدار الميزانية الحالية بسبب التضخم ،فوافق المجتمعون أن يوصوا المــؤتمر
العام أخذ ذلك في العتبار بإضافة  %5في السنة على الميزانية الحاليــة لســد
النقص الذي سإينشأ بسبب التضخم )انظر المرفق رقم .(12
 -18انتقل المجلس التنفيذي بعد ذلك إلى دراسإة المذكرة المقدمة مــن
المدير العام بشأن تغيير بداية السنة المالية للمنظمة من بداية شهر يوليو إلى
بداية شهر يناير ،وانتهى المجلس إلى توصــية المــؤتمر العــام بالموافقــة علــى
التغيير ،وطلب من المدير العام للمنظمة تقديم مشروع التعديل إلى المــؤتمر
العام القادم للموافقة عليه )انظر المرفق رقم .(13
 -19نــاقش المجلــس التنفيــذي الوثيقــة المقدمــة مــن المــدير العــام
للمنظمة والمشتملة على مشاريع تعــديلت النظــام الــداخلي للمــؤتمر العــام،
وانتهى إلى أن يوصي المؤتمر العام بالموافقة على التعديلت بحسب الوثيقــة
المرفقة )انظر المرفق رقم .(14
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 -20درس المجلــس التنفيــذي الوثيقــة المقدمــة مــن المــدير العــام
للمنظمة المشتملة على مشاريع تعديلت النظام الداخلي للمجلــس التنفيــذي
وانتهى إلى الموافقة على التعديلت بحسب الوثيقة المرفقــة )انظــر المرفــق
رقم  15وملحقاته(.
جلسة العمل السادسإة :
 -21عقــد المجلــس التنفيــذي جلســة العمــل السادسإــة بعــد ظهــر يــوم
الربعاء  17ربيع الثاني 1408هـ ) 9ديسمبر 1987م( ودرس الوثيقة المقدمة
من المدير العام للمنظمة المشتملة علــى مشــاريع تعــديلت النظــام المــالي،
وأوصى المجلس المؤتمر العــام بالمصــادقة علــى التعــديلت بحســب الوثيقــة
المرفقة )انظر المرفق رقم .(16
 -22درس المجلس التنفيذي الوثيقة المقدمة من المدير العــام للمنظمــة
المتضمنة مشاريع التعديلت على النظام الداخلي لصندوق التعويض عن التوقف
النهائي عن العمل لموظفي المنظمة ،وقرر الموافقة على التعــديلت الموضــحة
في الوثيقة المرفقة )انظر القرار المرفق رقم  17وملحقاته(.
 -23درس المجلــس التنفيــذي الوثيقــة المقدمــة مــن المــدير العــام
للمنظمة المتضمنة مشاريع التعديلت على النظام الداخلي لصــندوق التكافــل
لموظفي المنظمــة ،وقــرر الموافقــة علــى التعــديلت الموضــحة فــي الوثيقــة
المرفقة )انظر المرفق رقم .(18
جلسة العمل السابعة :
 -24انعقــدت الجلســة الســابعة صــباح يــوم الخميــس  18ربيــع الثــاني
1408هـ )10/12/1987م( ،وتناول أعضاء المجلس بالدراسإة المــذكرة الــتي
قدمتها الدارة العامة للمنظمة حول هيكلها التنظيمي ووصف الوظائف وتوزيع
المهام فيها ،وقد أبدى أعضاء المجلس ملحظاتهم عليها ،واتفقوا على أنه مــن
أجل تمكين الدارة العام من تطوير الهيكل التنظيمي فإنهم سإيولون الموضوع
مزيدا ل من الدرس وأنهم سإيزودون الدارة العامة بملحظات دولهم فــي فــترة
ل تتجاوز ثلثة أشهر من تاريخه لتتمكن الدارة العام من إعادة صــياغة الوثيقــة
في ضوء الملحظات وتقديمها إلى المؤتمر العام القادم )انظر القرار المرفق
رقم .(19
 -25واسإتمع المجلس إلى توضيح من المدير العام عن توحيد إجــراءات
تعاون المنظمة مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسإسات الخــرى ،وبعــد أن
اطلع المجلس على الوثيقة المقدمــة مــن قبــل الدارة العــام حــول الموضــوع
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وناقشها ،وافق على أن يوصي المــؤتمر العــام بالمصــادقة علــى مــا جــاء فــي
الوثيقة )انظر المرفق رقم .(20
 -26ثم اسإتمع المجلس إلى تقــديم المــدير العــام للوثيقــة الــتي أعــدها
حول لجان اليسيسكو الوطنية في الدول العضاء ،وتدارس أعضــاء المجلــس
أفضل الطرق لتوثيق اتصال الدارة العامة بالدول العضاء وتيســيره .واتفقــوا
على حث الدول أعضاء على تحديد جهــة الختصــاص للتعامــل مــع اليسيســكو
)انظر المرفق رقم .(21
 -27اطلع المجلس التنفيذي على الوثيقــة المقدمــة مــن الدارة العامــة
حول مشروع اتفاقية معادلة الشهادات فــي الــدول العضــاء ووافــق علــى أن
يوصي المؤتمر العام بالمصادقة عليها )انظر المرفق .(22
 -28درس المجلس التنفيذي النقطــة المتعلقــة بالتنســيق بيــن الهيئــات
والمؤسإسات العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة في نطــاق منظومــة
المؤتمر السإلمي ،وبعد المداولــة أوصــى المجلــس المــؤتمر العــام بالتصــال
بالجهــات المختصــة المعنيــة بقصــد وضــع المــادة ) 4الفقــرة د( مــن ميثــاق
اليسيسكو موضع التطبيق ،كمــا طلــب المجلــس مــن المــدير العــام مواصــلة
اتصالته بالمين العام لمنظمة المؤتمر السإلمي للتفاق على الجراءات التي
تكفل تطبيق المادة المذكورة ،وتقديم تقرير بذلك إلى المــؤتمر العــام )انظــر
المرفق رقم .(23
 -29درس المجلــس مشــروع جــدول أعمــال المــؤتمر العــام الثــالث
للمنظمة المقدم من المدير العام ،وأقره بصيغته المرفقة )انظر المرفق رقم
.(24
 -30قرر المجلس عقد دورته القادمة في العاصمة الردنية فــي الفــترة
من  10-7نوفمبر  ،1988قبيل المؤتمر العام الثالث لليسيسكو الذي سإيعقد
بدعوة كريمة من حكومة المملكة الردنيــة الهاشــمية بعمــان فــي الفــترة مــن
 15-12نونبر .1988
وقد أوصى المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بتمديد مدة عضوية ممثلــي
الدول في المجلس التنفيذي في تشكيله الراهــن حــتى المــؤتمر العــام الرابــع
الذي سإيعقد سإنة  1991إن شاء الله,
الجلسة الثامنة :
 -31انعقدت الجلسة الثامنة صباح يوم الجمعة  19ربيع الثاني 1804هـــ
) ،(11/12/1987وفــي بــدايتها تحــدث الســيد ج.م .نتيمبــا وزيــر الدولــة فــي
جمهورية أوغندا فأعرب عن ارتياحه لحضوره أعمال الدورة الثامنــة للمجلــس
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التنفيذي ،وقال إنه سإيبلغ حكــومته مــا شــاهده مــن جديــة فــي هــذه المنظمــة
ويحيط رئيس جمهوريــة بلده علمــا ل بأنشــطتها للتعجيــل بــالتوقيع علــى ميثــاق
المنظمة.
 -32وافق المجلس التنفيذي على اقتراح حول السماح للــدول العضــاء
في المجلس التنفيذي باعتماد نواب للممثلين الصليين للمشاركة فــي دورات
المجلس التنفيذي عنــدما يتعــذر علــى الممثليــن الصــليين الحضــور لســبب أو
لخر.
 -33طرح رئيس المجلس في باب ما جد مــن عمــل ،النظــر إلــى تغييــر
كلمة )إيسيسكو( التي جعلت علما ل علـى المنظمـة ،واسإــتبدالها بكلمـة عربيـة
ذات دللة على الطبيعــة السإــلمية للمنظمــة ،فــرأى أعضــاء المجلــس تأجيــل
بحث الموضوع إلى وقت لحق.
 -34عبر المجلس عن شكره وتقديره للمدير العام للمنظمة ومساعديه
للجهود القيمة التي بذلوها في تنفيذ برامج المنظمــة فــي الفــترة بيــن دورتــي
انعقاد المجلس ،وكذلك على العداد الجيد لدورة المجلس التنفيذي الثامنة.
 -35تل المــدير العــام للمنظمــة برقيــة شــكر رفعهــا رئيــس المجلــس
التنفيذي باسإمه وباسإم أعضاء المجلس التنفيــذي إلــى جللــة عاهــل المملكــة
المغربية على حسن الضيافة وعلى رعايته الكريمة للمنظمة.
 -36تناول السيد سإجاد حيدر رئيس المؤتمر العام للمنظمة وزير التربية
في جمهورية باكستان السإــلمية فعــبر عــن تقــديره الخــالص للمنظمــة علــى
النجاحات التي حققتها خلل فترة وجيــزة ،وأكــد أهميــة رسإــالة المنظمــة فــي
تحقيق التعاون بين شعوب المة السإلمية ،وبلـوغ غاياتهـا النبيلـة ف ي التنميـة
والتقدم .ودعا إلى العناية بالجماعات السإلمية في الدول غير السإلمية.
 -37تحدث الدكتور راشد بن عبد العزيز المبارك رئيس المجلس فشــكر
أعضاء المجلس على ثقتهم به وتعاونهم معه ،وعبر عــن ارتيــاحه للنتائــج الــتي
توصل إليها الجتماع ،وشكر أمانة المجلس على حسن العداد والتنظيم.
 -38تناول الكلمة السإتاذ عبد الهــادي بوطــالب المــدير العــام للمنظمــة
السإلمية للتربية والعلوم والثقافة فأثنى على النتائج القيمة التي توصــل إليهــا
المجلس التنفيذي خلل دورته الثامنة في جو من الحوار الخوي البناء متوخيــا ل
في ذلك خدمة المة السإلمية" .هكذا درس المجلــس مشــروع خطــة العمــل
الثلثية القادمة ،وتحسس أعضاؤه المشكلت التي تواجهها المنظمة فاقترحوا
ما يذلل تلك الصعاب" والتزم باسإمه واسإم مساعديه في الدارة العامـة ببـذل
كل جهد من أجل أن يكونوا عند حســن ظــن أعضــاء المجلــس الكــرام .وحــث
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أعضاء المجلس التنفيذي على أن يكونوا سإفراء هذه المنظمة في دولهم وفي
المحافل الدولية ليكون مســتقبلها أفضــل مــن حاضــرها .وأخيــرا ل نــوه بالســيد
رئيس المجلس وحكمته في إدارة الجلســات وشــكر مســاعديه وجميــع الــذين
شاركوا في إعداد أشغال الدورة من مترجمين ومحررين وأعوان.

قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي
)الدورة الثامنة(
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المرفق رقم 9 :
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
قرار رقم  :م.ت /8/87ت.م.ع

قرار بشأن
تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة
فيما بين دورتي المجلس
فإن المجلس التنفيذي :
-

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

-

وبالنظر إلى المادتين  12 ،11من ميثاق المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة ـ إيسيسكوـ،

-

وبالنظر إلى المادة  14من النظام الداخلي للمؤتمر العام،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات

فإنه:
-

أحاط علما بتقرير المــدير العــام عـن نشـاطات المنظمــة فيمــا بيــن
دورتي المجلس السابعة والثامنة.

12

-

يطلــب مــن الدارة العامــة الخــذ بالملحظــات الــتي أبــداها أعضــاء
المجلس.

-

يعبر عن شكره وتقــديره للمـدير العـام ومسـاعديه عمـا بــذلوه مـن
مجهود في إنجاز برامج خطة عمل المنظمة.

المرفق رقم 10 :

منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
قرار رقم  :م.ت /8/87ت.م.ع

ملحق لتقرير لجنة المراقبة المالية
قدمه للمجلس رئيس اللجنة
عن تقرير لجنــة المراقبــة الماليــة المعــد فــي  7/9/1987عــن الســنتين
الماليتين  1986-58و .1987-1986
عقدت لجنة المراقبة المالية اجتماعها لهــذه الســنة خلل الفــترة مــن -1
 ،7/9/1987راجعت فيها حسابات المنظمة لعام  1986-1985بالنظر لكون
التقرير المقدم من اللجنة في العــالم الماضــي ،قــد أعيــد مــن قبــل المجلــس
التنفيذي لعدم تمكن اللجنة من الجتماع لكامل أعضائها في عام .1986
وقد قدمت اللجنة تقريرها وكان من أبرز ما ورد فيه هو ما يأتي :
المساهمات :
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لقد وصل إلى المنظمة مبالغ عن مساهمات الدول بلغت )(2.387.440
دولر أمريكي وهــو يشــمل مســاهمات الــدول عــن الســنة الماليــة 1986-85
وسإنوات سإابقة أيضا ،حيث قد بلـغ مجمــوع المسـاهمات المســددة عـن سإــنة
 1986-85فقد مبلغ ) (586.411دولر أمريكي .وكان عدد الدول التي دفعت
مساهماتها خلل السنوات السابقة هو ما يأتي:
لعام 1983-82
لعام 1984-83
لعام 1985-84
لعام 1986-85
وقد أكدت لجنة المراقبة نقطة أسإاسإية في هذا المجال:
"إن ضعف تدفق المساهمات للدول العضاء إلــى المنظمــة خلل نفــس
السنة المالية ،كان له آثار سإلبية على سإير العمل والداء ،ومن هذه الثار:

 .1الضيق المالي الذي تتعرض له المنظمة،
 .2اسإــتخدام أمــوال الســنوات الســابقة لتمويــل مصــاريف الدارة
العامة،
 .3البطء في تنفيذ البرامج المخطط لها في نفس السنة.
الحاتياطي العام :
قــامت المنظمــة بتحويــل مبلــغ  238.744دولر أمريكــي إلــى حســاب
الحتياطي العـام ،وبـذلك بلـغ رصـيد الحتيـاطي العـام للمنظمـة مبلغـا قـدره
 1.258.597دولر.
الموجودات :
تم إضافة موجودات غير ثابتة ومنها وحدة التصوير الطباعي وغيرهــا ،بلـغ
قيمتها خلل هذه السنة  264.328دولر.
المصروفات :
بلــغ صــافي المصــروف علــى البرامــج والنشــطة خلل هــذه الســنة
 391.724دولر ،وهو يمثل نسبة  %17,3من مجموع المصــروفات الســنوية
حيث بلغت المصروفات الخرى للمنظمة مبلغا قدره ) (1.873.104دولر مع
العلم أن يضمن هذا المبلغ مبلغا قدره ) (419.187دولر عن مصاريف إقامــة
المؤتمرات والندوات والجتماعات.

15
14
16
12

دولة
دولة
دولة
دولة
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وبذلك فإن مجموع ما صرفته المنظمة خلل هــذه الســنة كــان قــد بلــغ )
 (2.264.828دولر.
وقد أشرت لجنة المراقبة في هذا المجال ملحظتين :
 .1أن المنظمــة قــد اسإــتخدمت أمــوال الســنوات الســابقة لســد
مصروفاتها لهذه السنة بالنظر لقلة المبالغ الواردة للمنظم ة ع ن
تسديد الدول لمساهماتها عن سإنة .1986-85
 .2مــن الضــروري عنــد إعــداد الميزانيــات اللحقــة أن يجــري وضــع
الميزانية مبنية على أسإس واقعية ،وتستند على الخبرة والتجربــة
التي مرت بها المنظمة خلل الفترة السابقة ،وهذا ينسحب علــى
وضع الخطط والبرامج والمبالغ المرصودة لها.
لقــد بلغــت مصــروفات الرواتــب خلل عــام  1986-85مبلغــا قــدره )
 (2.012.226دولر ،حيث حققت زيادة بنسبة  %71,87عن السنة الســابقة.
مع العلم أن مبلغ الرواتب لهذه السنة كان يشمل:
 .1خصــص مبلــغ  100.000دولر لصــندوق التوقــف النهــائي عــن
العمل عن حصة الدارة العامة.
 .2قامت المنظمة بصرف الزيادات على الرواتب لسنتين متتــاليتين
بلغت نسبتها  %21وبمعدل  %10سإنويا ،حيــث سإــبق للمجلــس
التنفيذي أن أقر هذه الزيادات.
 .3تم مراجعة سإعر الدرهم إلى الدولر المريكي بنسبة .%10
ترى اللجنة المالية التأكيد على ملحظاتها السابقة حول إعادة النظر فــي
مسألة تقدير الميزانية فيما يخص احتياجات المنظمة من الموظفين ،والتحديد
الواضح لمقدار حاجة المنظمة.
النشطة والبرامج :
بلغت نسبة تنفيذ البرامج خلل هذه السنة كما يلي :
التربية
العلوم
الثقافة
البرامج العامة

% 7,86
% 8,51
% 5,31
% 21,63

المعدل العام لنسبة إنجاز البرامج والنشطة لهــذه الســنة بلــغ %11,41
من التوقعات السنوية المخطط لها.
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كمــا نظــرت اللجنــة فــي حســابات المنظمــة للســنة الماليــة 1987-86
وبالنظر لعدم اكتمال تسجيل الحسابات ،وعدم قيام شركة برايس واترهاوس
بإجراء التدقيق المالي لحسابات المنظمة .لذا فإن اللجنة قد اكتفت بمراجعــة
موضوع التسديدات المالية مـن الــدول العضــاء .أمــا فـي خصـوص النشــطة
والبرامج فقط اطلعت اللجنة على سإــجلت المنظمــة وثبتــت ملحظاتهــا عــن
تسعة أشهر فقط من  7-1ولغاية  31/3/1987على أن تقــوم اللجنــة الماليــة
في السنة القادمة بالمراجعة المالية وبشكل كامل لحسابات .1987-1986
المساهمات :
بلغ مجموع المبالغ المستلمة خلل هذه السنة مبلغا قدره )(3.728.395
دولر وكــان المبلــغ المســتلم فقــط عــن عــام  1987-1986كــان قــد بلــغ
 2.243.203دولر .وهي مساهمات  11دولة فقط.

النشطة والبرامج :
بلغ المبلغ المصــروف علــى إنجــاز البرامــج والنشــطة حــتى نهايــة شــهر
مارس  1987مبلغا قدره ) (728.070دولر حيث كانت نسبة النجــاز العامــة
تمثل  .%7,87وكما يلي بالنسبة لقطاعات النشطة :
التربية
العلوم
الثقافة
البرامج العامة

% 22,31
% 14,81
% 4,30
% 25,48

وقد تضــمن تقريــر لجنــة المراقبــة الماليــة جملــة مــن التوصــيات لطلع
السادة أعضاء المجلس وإقرار ما تراه مناسإبا.
واسإتنادا إلى طلب المجلس التنفيذي أثناء إجراء المناقشة لتقريــر لجنــة
المراقبة المالية ،تدرج اليضاحات التالية :
من خلل المعلومات المقدمة إلينا من قبل الدارة العامة عــن تنفيــذ البرامــج خلل
الفترة من  1/7/1985ولغاية  30/6/1986وبعد الخـذ بنظــر العتبــار التوصــية رقـم )(7
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الواردة في تقرير لجنة المراقبة المالية ،فإن نسبة النجاز للبرامج والنشــطة تكــون كمــا
يلي لعام .1986-1985

11,41
%
15,08
%
21,98
%

النســبة لغايــة  30/6/1986بــدون إضــافة رواتــب الخــبراء
للبرامج والمؤتمرات والندوات الخاصة بها.
النسبة لنفس السنة بعد إضافة الرواتب فقط.
النســـبة لنفـــس الســـنة بعـــد إضــافة الرواتـــب ومصـــاريف
المؤتمرات والندوات المخصصة لها.

والجدول المرفق يعزز هذا اليضاح.
أما نسب النجاز للبرامج والنشـطة خلل عـام  1987-1986بعـد الخــذ
بنظر العتبار توصية اللجنة حــول إضــافة الرواتــب والجــور للخــبراء العــاملين
على هذه البرامج وكذلك إضافة مصاريف الندوات والمؤتمرات لهــذا الغــرض،
فتكون النسب كما يلي :

17,87
%
24,42
%
31,18
%
33,92
%

النسبة لنجاز البرامــج والنشــطة لغايــة شــهر مــارس 1987
بدون إضافة الرواتب ومصاريف الندوات والمؤتمرات.
النسبة لنجاز البرامج والنشطة لغاية نهاية شهر يونيه 1987
بدون إضافة الرواتب ومصاريف الندوات والمؤتمرات.
النسبة للنجاز بعد إض افة الج ور والروات ب للخ براء والع املين
على تنفيذ البرامج.
النسبة للنجاز بعد إضافة الرواتب والجــور وكــذلك مصــاريف
الندوات والمؤتمرات.

والجدول المرفق يعزز هذا اليضاح.
ونشير هنا لليضاح أيضا أن المنظمة قد قامت بالمباشرة بتنفيــذ البرامــج
خلل العام  1988-1987حيث بلغت مصاريف المنظمــة خلل خمســة أشــهر
للفترة مــن  1/7/1987ولغايــة  30/11/1987مبلغــا قــدره  642.461دولر.
وكان هذا المبلغ موزعا حسب القطاعات بالشكل التالي :

التربية

283.902
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دولر
 86.197دولر
العلوم
129.168
الثقافة
دولر
البرامج العامة 143.194
دولر
642.466
المجموع
دولر
ونرفق جدول آخرا لغرض التوضيح عن النفقات المصروفة على البرامــج
والنشطة خلل الفترة من  1/7/1987ولغايــة  30/11/1987مقــارن مــع مــا
صرف على البرامج والنشطة خلل نفس الفترة من عام  ،1986حيث نلحظ
من هذا الجدول أن هناك زيادات في المبلغ المصروفة على قطاعات النشطة
حيــث نســب الزيــادة فــي عــام  1988-1987عنهــا فــي عــام 1987-1986
والخاصة بالخمسة أشهر الولى وهي كما يلي :
التربية
العلوم
الثقافة
البرامج العامة

 % 118,83نسبة الزيادة
" "
% 44,19
" " % 496,48
 % 47,19نسبة انخفاض

نؤكــد فــي هــذا المجــال أن هــذه اليضــاحات هــي أوليــة وسإــتقوم لجنــة
المراقبة المالية في اجتماعها القادم في عام  1988بتثــبيت الملحظــات عــن
نشــاطات المنظمــة خلل الســنتين المــاليتين  1987-1986وكــذلك -1987
.1988
راجيا التفضل بالطلع لغرض التوضيح.
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منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المرفق رقم 11 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ك.ح.م

توصية
بشأن كشف الحالة المالية
للفترة ما بين شهر يوليو  1985وآخر يونيو 1986
فإن المجلس التنفيذي :

19

-

بعد الطلع على الوثيقة رقم :م.ت/8/87.ت.م بشأن كشف الحالة
المالية وما تم إنجازه من نفقات بالنسبة لعتمادات الميزانية للفترة
ما بين شهر يوليو  1985وآخر يونيو .1986

-

وبعد الطلع على تقرير برايــس واترهــاوس حــول الوضــعية الماليــة
للمنظمــــة خلل الســــنة الماليــــة ) 1986-1985رقــــم :م.ت.
/8/87ح.ق(.

-

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

-

وبالنظر إلى المــواد  19 ،18 ،17 ،16 ،12مــن ميثــاق المنظمــة
السإلمية للتربية والعلوم والثقافة،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبالنظر إلى المواد  29 ،26 ،25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،15 :مــن
النظام المالي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات ،وفي ضوء التقرير الذي قدمه رئيس
لجنة المراقبة المالية للمنظمة واليضاحات التي عرضها ،بنــاء علــى
طلب المجلس.

فإنه:
 .1أحاط علما بالوثائق المعروضة عليه.
 .2يطلب من السيد المدير العام الخذ بتوصيات لجنة المراقبة المالية.
 .3يدعو السيد المدير العام إلى أن يجري اتصالته مع الــدول الــتي لــم
تسدد أنصبتها أو المتأخرة في تسديدها ،ومعرفة موعد تسديدها لها،
وله أن يستعين في ذلك بمن يشاء مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي،
علــى أن يقــدم تقريــرا فــي الموضــوع إلــى المــؤتمر العــام القــادم،
وطلب من المدير العام التصال بالمؤسإسات السإلمية التي يمكنها
تمويل بعض المشروعات التي تقوم بها المنظمة فــي الــدول ،ومــن
ناحية أخرى وافــق علـى تأجيــل مطالبــة الجمهوريــة العراقيــة بــدفع
حصتها حتى زوال الظروف الطارئة.
 .4يوصي المؤتمر العام بالمصادقة على الوثائق المرفقة.
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المرفق رقم 12 :

منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ح.ع.م

توصية
بشأن مشاريع برامج خطو اعمل الثلثية
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والميزانية المرتبطة بها 1411-1408هـ -1988 /
1991م
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع على الوثيقتين رقم) :م.ت/8/87.خ.ع( _م.ت/8/87.م(
المتعلقتين بمشاريع برامج خطة العمــل الثلثيــة  1411-1408هـــ /
1991-1988م والميزانية المرتبطة بها،

-

وبــالنظر إلــى المــواد  18 ،12 ،11 ،5 ،4مــن ميثــاق المنظمــة
السإلمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،

-

وبالنظر إلى المواد  16 ،15 ،14 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1من النظام
المالي للمنظمة،

-

وبالنظر إلى المادة ) 20هـ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:
 .1أحاط علما بأهمية البرامج التي يشتمل عليها مشروع خطــة العمــل
واسإتجابتها لحاجات العــالم السإــلمي الفعليــة ،ويعــبر عــن اقتنــاعه
بضرورة تطبيق أكبر قدر من هذه البرامج.
 .2يوصي المؤتمر العام بالمصادقة على خطة العمل بميزانية مطابقــة
لميزانية الدورة السابقة مع زيادة تضخم مقدارها  %5في السنة.
 .3يطلب من المدير العام تنفيذ برامج الخطة طبقا لولويــات يجــدونها

في ضوء المكانات المادية المتاحة.
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المرفق رقم 13 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87م.ب.س.م
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توصية
بشأن موعد بداية السنة المالية للمنظمة
إن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع على المذكرة المعروضة بشأن النظر في موعــد الســنة
المالية للمنظمة،

-

وبالنظر إلـى المـواد  18 ،12 ،11م ن ميثـاق المنظمـة السإ لمية
للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبالنظر إلى المادة  15من النظام المالي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:
-

يوصــي المــؤتمر العــام بالموافقــة علــى تغييــر بدايــة الســنة الماليــة
للمنظمة من بداية شهر يوليو لتصبح بداية شهر يناير.

-

يطلب من المدير العام للمنظمة تقديم مشــروع تعــديل المــادة )(18
من ميثاق المنظمة إلى المؤتمر العام القادم للموافقة عليه.

المرفق رقم 14 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ن.م.ع
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منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

توصية بشأن
تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام
إن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع على الوثيقة المقدمة رقــم م.ت/8/87.ن.م.ع المتعلقــة
بتعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام،

-

وبالنظر إلى المادتين  12 ،11من ميثاق المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،

-

وبالنظر إلى المادة ) 20ز( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:
-

يوصي المؤتمر العام بالمصادقة على التعديلت الموضحة في الوثيقــة
المرفقة.
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المرفق رقم 15 :
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ن.م.ت

قرار
بشأن تعديل النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع على الوثيقة المقدمة رقم م.ت/8/87.ن.م.ت المتعلقة
بالتعديلت الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبالنظر إلى المادة  12الفقرة ) (4مــن ميثــاق المنظمــة السإــلمية
للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،

-

وبالنظر إلى المادتين ) 20ي( و  27من النظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:
الموافقة على التعديلت الموضحة في الوثيقة المرفقة.
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المرفق رقم 16 :
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ن.م

توصية بشأن
تعديل النظام المالي
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع علــى الوثيقــة المقدمــة رقــم م.ت/8/87.ن.م المتعلقــة
بتعديل النظام المالي،

-

وبالنظر إلى المواد  18 ،17 ،16 ،(4) 12و  19من ميثاق المنظمة
السإلمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،

-

وبالنظر إلى المادة ) 20ي( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبالنظر إلى المادة  30من النظام الداخلي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:
يوصي المؤتمر العام بالمصادقة علــى التعــديلت الموضــحة فــي الوثيقــة
المرفقة.
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المرفق رقم 17 :
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
قرار رقم  :م.ت /8/87ت.ن.خ

قرار بشأن
تعديل النظام الداخلي
لصندوق التوقف النهائي عن العمل
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع على الوثيقة المقدمة رقم م.ت/8/87.ت.ن.خ المتعلقة
بتعديل النظام الداخلي لصندوق التعويض عن التوقــف النهــائي عــن
العمل،

-

وبالنظر إلى المادة  12الفقرة ) (4مــن ميثــاق المنظمــة السإــلمية
للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبالنظر إلى المادة  108من نظام الموظفين في اليسيسكو،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي لصــندوق التعــويض عــن
التوقف النهائي عن العمل،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

يقرر :
الموافقة على التعديلت الموضحة في الوثيقة المرفقة.
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المرفق رقم 18 :
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
قرار رقم  :م.ت /8/87ت1.

قرار بشأن
تعديل النظام الداخلي
لصندوق التكافل لموظفي اليسيسكو
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع على الوثيقة المقدمة رقــم م.ت/د 8.ومرفقهــا مشــاريع
تعــديلت النظــام الــداخلي لصــندوق التكافــل لمــوظفي اليسيســكو
)الوثيقة م.ت/8/87.ص.ت.ج(،

-

وبالنظر إلى المادة  12الفقرة ) (4مــن ميثــاق المنظمــة السإــلمية
للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،

-

وبالنظر إلى المادة ) 20ي( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبالنظر إلى المادة  107من نظام الموظفين في اليسيسكو،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

يقرر :
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الموافقة على التعديلت الموضحة في الوثيقة المرفقة.

المرفق رقم 19 :

منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87هـ.ا.ع

توصية بشأن
الهيكل التنظيمي للدارة العامة
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعــد الطلع علــى الوثيقــة المقدمــة مــن الدارة العامــة رقــم م.ت.
/8/87هـــ.ا.ع ومرفقهــا الهيكــل التنظيمــي للدارة العامــة ،ووصــف
الوظائف والمهام فيها،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:
يطلب من المدير العام أن يحيل في ظرف شهر الوثيقة المعروضة علـى
الدول العضاء لبداء ملحظاتها عليها في أجل أقصاه ثلثة أشــهر ،وعلــى
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ضوء هذه الملحظات يقوم المدير العــام بإعــادة صــياغتها قصــد تقــديمها
إلى المؤتمر العام القادم لقرارها.

منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المرفق رقم 20 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ت.م.د

توصية بشأن
الطبيعة القانونية لصيغ التعاون
بين اليسيسكو والمنظمات والمؤسإسات الموازية
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعــد الطلع علــى الوثيقــة المقدمــة رقــم م.ت/8/87.ت.م.د حــول
الطبيعــة القانونيــة لصــيغ التعــاون بيــن اليسيســكو والمنظمــات
والمؤسإسات الموازية،

-

وبالنظر إلى المواد  5 ،4و ) 11الفقرة  (4من ميثاق المنظمة،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:

30

يوصي المؤتمر العام بالموافقة على الوثيقة المرفقة.

المرفق رقم 21 :
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ل.إ.و

توصية في شأن
لجان اليسيسكو في الدول العضاء
فإن المجلس التنفيذي :
-

بعد الطلع على الوثيقة المقدمة مــن الدارة العامــة بشــأن اللجــان
الوطنية لليسيسكو في الدول العضاء،

-

وبالنظر إلى المادتين  4و  5من ميثاق اليسيسكو،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

فإنه:
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يحــث الــدول العضــاء علــى تعييــن جهــة اختصــاص فيهــا للتعامــل مــع
اليسيسكو.

المرفق رقم 22 :
منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87م.ش

توصية بشأن
مشروع اتفاقية معادلة الشهادات
في البلد السإلمية
فإن المجلس التنفيذي :

32

-

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

-

وبالنظر إلى المادة ) 4الفقرات أ ،ب ،جـ( من ميثاق المنظمة،

-

وبالنظر إلى البرنامج تــر 13/ضـمن خطــة العمـل الثلثيـة للمنظمــة
 1988-85التي صادق عليها المؤتمر العام الثاني للمنظمة المنعقــد
بإسإلم آباد في ذي الحجة  1405هـ /شتنبر 1985م،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،

فإنه:
يوصي المؤتمر العام بالمصادقة على مشروع اتفاقية معادلــة الشــهادات
في البلد السإلمية.

منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المرفق رقم 23 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة الثامنة
الرباط 19-15 ،ربيع الثاني 1408هـ
 7-11دجنبر 1987م
توصية رقم  :م.ت /8/87ن.س.ق

توصية بشأن
التنسيق بين الهيئات والمؤسإسات العاملة
في ميادين التربية والعلوم والثقافة
داخل منظومة المؤتمر السإلمي
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فإن المجلس التنفيذي :
-

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

-

وبالنظر إلى المواد ) 4الفقرة د( و ) 11الفقرة  (4و  14من ميثــاق
المنظمة،

-

وبالنظر إلى المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

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

-

واقتناعــا منــه بضــرورة قيــام المنظمــة السإــلمية للتربيــة والعلــوم
والثقافة بمهامها التنسيقية طبقا للمادة ) 4الفقرة د( من ميثاقها،

فإنه:
 −يحث الجهات المعنية بالتنسيق المذكور تمكين اليسيس كو م ن وض ع
المادة ) 4الفقرة د( من ميثاقها موضع التنفيذ،
 −ومن أجل ذلك،
 −يوصي المؤتمر العام لليسيسكو بالتصال بالجهات المختصــة المعنيــة
بقصد تطبيق المادة ) 4الفقرة د( من ميثاق اليسيسكو.
 −يطلب مــن المــدير العــام لليسيســكو متابعــة اتصــالته بــالمين العــام
لمنظمة المؤتمر السإلمي من أجل التفاق على الجراءات التي تكفل
تطبيق المادة ) 4الفقرة د( من ميثاق اليسيسـكو ورف ع تقريـر بنتائـج
اتصالته إلى المؤتمر العام لتخاذ ما يراه في ذلك.

المرفق رقم 24 :

مشروع أولي لجدول أعمال المؤتمر العام
المؤتمر الثالث ،نونبر 1988
عمان ،المملكة الردنية الهاشمية
قضايا إجرائية :

.1

.1

تشكيل مكتب المؤتمر

34

المصادقة على جدول العمال

.2

تقارير الدارة العامة :

.2

 .1تقرير رئيس المجلس التنفيذي
 .2تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة فيما بين الدورتين العاديتين
 .3التقرير المالي
 .4حسابات القفال
 .5تقرير لجنة المراقبة المالية
 .6أنصبة مساهمة الدول العضاء في ميزانية المنظمة
 .7تغيير بداية الســنة الماليــة للمنظمــة ومشــروع تعــديل المــادة  18مــن
الميثاق
دراسإة مشاريع خطة عمل المنظمــة الثلثايــة  1411 -1408هـــ /
 1991-1988والمصادقة عليها :

.3

مشاريع برامج خطة العمل الثلثية
مشروع ميزانية خطة العمل الثلثية

.3
.4
.4

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

.5

قضايا تنظيمية أخرى :
 −الهيكل التنظيمي للدارة العامة
 −الطبيعة القانونية لصيغ التعاون بين اليسيسكو والمنظمات والمؤسإســات
الموازية وغيرها
 −مشروع معادلة الشهادات في البلد السإلمية
 −تحديد جهات الختصاص في الدول العضاء للتعامل مع اليسيسكو
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.6

التنسيق بين الهيئات والمؤسإسات العاملة في ميــادين التربيــة
والعلوم والثقافة في نطاق منظمة المؤتمر السإلمي :

.7

انتخاب المدير العام للمنظمة

.8

تشكيل المجلس التنفيذي

.9

تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر العام الرابع للمنظمة

.10

ما يستجد من أعمال

