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المنظمة السإلماية
للتربية
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التقرير الختامي
 -1عقد المجلس التنفيذي للمنظمة السلمية للتربية والعلــوم والثقافــة
–إيسيسكو -دورته التاسعة بعمان في المملكة الردنية الهاشمية من  27إلــى
 30ربيع الول 1409هـ ) 10-7توفمبر 1988م( .وقد شارك في أعم ال هـذه
الدورة جميع أعضاء المجلس ما عدا ممثل غامبيا ،كمــا حضــرها ممثــل رئيــس
المؤتمر العام الثاني للمنظمة وزيــر التربيــة بجمهوريــة الباكســتان الســلمية.
وحضرها ممثل عن المين العــام لمنظمــة المــؤتمر الســلمي وكــذلك رئيــس
ومقرر لجنة المراقبة المالية للمنظمة )المرفق رق .(1 :
الجلسة الفتتاحية :
 -2انعقدت الجلسة الفتتاحيــة برئاســة معــالي الســيد ذوقــان الهنــداوي
نائب رئيـس الـوزراء وزيـر التربيــة والتعليـم فـي المملكــة الردنيـة الهاشـمية
وحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماســي للــدول العضــاء المعتمــدين فــي
عمان وجمع من رجال الفكر والثقافة.
 -3وبعد ترتيل آيات من القرآن الكريم ،ألقى رئيـس المجلـس التنفيـذي
ممثل المملكة العربية الســعودية ســعادة الســتاذ محمــد بــن أحمــد العــثيمين
كلمة افتتاح شكر فيها المملكة الردنية الهاشمية ملكا ا وحكومــة وشــعبا ا علــى
كرم الضيافة وحسن الستقبال معبرا ا عن سعادته بتفضل نائب رئيس الــوزراء
وزير التربية والتعليم برئاسته افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي
ورحب في كلمته بأعضاء المجلس التنفيذي الجدد.
 -4ثم تناول الكلمة المدير العام للمنظمــة معــالي الســتاذ عبــد الهــادي
بوطالب فشــكر جللــة الملــك الحســين المعظــم وحكــومته المــوقرة وشــعبه
الصأيل على حفاوة الستقبال وكرم الضيافة وعلــى مــا بــذلوه مــن مجهــودات
لنجاح هذه الدورة .وانتقل معاليه للحديث عن الشواط الهامــة الــتي قطعتهــا
المنظمــة الســلمية علــى طريــق تحقيــق رســالتها الســامية رغــم العراقيــل
والصعوبات التي تعترض ســبيلها .وفــي هــذا الصــدد أشــار معــاليه إلــى نقطــة
أساسية مدرجة في جدول أعمــال الــدورة التاســعة للمجلــس تتعلــق بوضــعية
اليسيسكو بعد ست سنوات من إنشائها ،فقال " :إن الدارة العامة قد كــاتبت
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الدول العضاء في الموضوع وطلبت منها موافاتها بآرائها ووجهات نظرها بمــا
يمكن من رؤية واضــحة لمســتقبل المنظمــة الــتي تقــف عنــد مفــترق الطــرق
والتي تنتظر المزيد مـن الـدعم لكـي تتمكـن مـن تأديـة رسـالتها علـى الــوجه
المطلوب كما أراد لها المشــررع .وممــا ل شــ ر
ك فيــه أن مجلســكم المــوقر هــو
الهيئة الكــثر اطلعـا ا علـى واقـع المنظمــة وستسـاهم دراســته لهـذه النقطــة
الحساسة جدا في تحديد مستقبل المنظمة  ."...كما أثار معالي المــدير العــام
موضوع التنسيق داخل منظومة المؤتمر السلمي وما يترتب عن عدم ضبطه
من ازدواجية في العمل الواحد وتبذير المال مما يعوق ترتيب البيت الســلمي
في ميادين التربية والعلوم والثقافة.
ثم استعرض معاليه مـا تــم تنفيـــذه مــن برامــج فــي إطــار خطــة العمــل
الثلثية للسنوات 1408-1405هـ1988-1985/م والخطـوط العريضة للخطة
الثلثية القادمة للســنوات 1411-1408هـــ1991-1988/م) .المرفــق رقــم :
.(2
 -5وألقى معالي السيد ذوقان الهنداوي نائب رئيس الوزراء وزير التربية
والتعليم كلمة رحب في مستهلها بالســادة أعضــاء المجلــس التنفيــذي ،معــبرا ا
عن سعادته باستضــافة المملكــة الردنيــة الهاشــمية أشــغال الــدورة التاســعة
للمجلس التنفيذي والدورة الثالثة للمؤتمر العام ،متمنيا ا كامل النجاح والتوفيق
لهذين التظاهرتين الهامتين في تاريخ المنظمة السـلمية ،ثــم أشـاد بعــد ذلــك
بمجهودات المدير العام للمنظمة وبحكمته في إدارة شؤونها وبمــا اتخــذه مــن
إجراءات لمواجهة المشاكل التي اعترضت سبيلها ،خاصأــة مــا يتعلــق بــالنقص
في الموارد المالية.
ودعا الدول العضاء للوفاء بالتزاماتها لتمكين المنظمــة مــن أداء واجبهــا
على الوجه الكمل ،والقضاء على التناقض بين الحماس الروحــي فــي التوقيــع
على ميثاق المنظمة والتقاعس عن تسديد المساهمات في ميزانيتها.
وتطــرق إلــى مشــروع خطــة العمــل القادمــة فنــوه بتوصأــية المجلــس
التنفيذي الخاصأة بتخصيص ميزانية لخطة العمل القادمة مماثلة لميزانية خطة
العمل السابقة مع زيادة  %5لمواجهة التضخم) .المرفق رقم .(3 :
جلسة العمل الولى :
 -6عقدت جلسة العمل الولى صأباح يوم الثنين  27ربيع الول 1409هـ
)7نوفمبر 1988م( وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالعضــاء
الجدد.
 -7اجتمعت لجنة فحص وثائق اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي المكونــة
من ممثلي جمهورية باكستان السلمية وجمهورية تشاد والمملكة المغربية.
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وبعد فحص اللجنة للوثائق ،قدمت تقريرها للمجلس الذي تضــمن صأــحة
اعتماد العضاء الجدد ووافقت على عضويتهم  ،وهم السادة :
 ممثل المملكة الردنية الهاشمية ،الدكتور منذر واصأف المصري. ممثل جمهورية بنغلديش ،الستاذ نور الدين المسعود. ممثل المملكة العربية السعودية ،الستاذ محمد بن أحمد العثيمين. -8طرح رئيس المجلس التنفيذي مشــروع جــدول العمــال للمناقشــة،
فتمت الموافقة عليه) .المرفق رقم .(4 :
جلسة العمل الثانية :
 -9عقدت جلســة العمــل الثانيــة بعــد ظهــر يــوم الثنيــن  27ربيــع الول
1409هـ ) 7نوفمبر 1988م( واستمع أعضــاء المجلــس التنفيــذي إلــى تقريــر
المدير العام للمنظمة عــن نشــاطها فيمــا بيــن دورتــي المــؤتمر العــام الثانيــة
والثالثة ،وبعد مناقشته اعتمده المجلس وأوصأى الدارة العامة بأخــذ مــا أبــداه
بعض العضاء مـن الملحظـات حـول التقريـر ،وأعـرب ع ن الشـكر والتقـدير
للمدير العام ومساعديه على جهودهم) .المرفق رقم .(5 :
 -10أطلق المجلـس اسـم )دورة انتفاضـة الش عب الفلسـطيني( علـى
الدورة التاسعة للمجلس التنفيــذي تضــامنا ا مــع شــعب فلســطين فــي كفــاحه
العادل من أجل تقرير المصير.
 -11انتقل المجلس إلى دراسة الحالة الماليــة للمنظمــة .فقــدم معــالي
المدير العام ملخصا عن التقرير المالي )وثيقة م.ع/III/ح.أ .(88-87/وبعد أن
أعطى بيانا ا توضيحيا ا للمداخيل والمصاريف لســنة  1988-87أشــار إلــى أن )
 (13دولة فقــط مــن مجمــوع  37دولــة عضــو ســددت مســاهماتها إلــى غايــة
 7/11/1988وهــذه الــدول هــي  :المملكــة الردنيــة الهاشــمية ،الجمهوريــة
السلمية الباكستانية ،دولة البحريــن ،ســلطنة برونــاي دار الســلم ،جمهوريــة
بنغلديش الشعبية ،الجمهورية التونسية ،المملكة العربية السعودية ،جمهورية
السينغال ،ماليزيـا ،جمهوريـة مصـر العربيـة ،المملكـة المغربيـة ،الجماهيريـة
العربية الليبيــة الشــعبية الشــتراكية العظمــى ،والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة،
ن دول ا أخــرى وعــدت بــدفع مســاهماتها فــي
وأشار معالي المدير العام إلــى أ ر
القريب ،ومن هذه الدول  :جمهورية غينيا ،دولة الكويت ،دولة قطر وجمهورية
مالي ،وخلل عرضه ذكر معالي المدير العام أن بعض الدول السلمية ل تفــي
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بالتزاماتها تجاه اليسيسكو في حين أنها ل تتــوانى جميعهــا فــي أداء مــا عليهــا
من التزامات للمنظمات الدولية.
 -12فيمــا يخــص السياســة الماليــة الــتي تنهجهــا المنظمــة أكــد معــالي
المدير العــام مواصأــلة النهــج الــذي رســمته الدارة العامــة لنفســها والقاضــي
بالضغط على نفقات التسيير والتجهيز ،وإعطاء الولوية لتنفيذ البرامــج ،حيــث
سجلت النفقات الخاصأة بالبرامج أعلــى نســبة ســنة  1988-87وهــي 64،58
في المائة .وإلى حدود  30/9/1988بلغــت  80،89فــي المائــة .وفــي نفــس
المضمار ذكر بأن المصاريف تفــوق المــداخيل ،وهــذا يعنــي أن الدارة العامــة
ترجع أحيانا ا إلى صأندوق الحتياطي لسد العجز الحاصأل ،وسيزداد الوضع حدة
من جراء عدم توفر ميزانية للفترة من  1يوليوز  1988إلى موعد بداية السنة
الماليــة الجديــدة الــتي ســتنطلق بعــد مصــادقة المــؤتمر العــام الثــالث علــى
الميزانية.
 -13قدم بعد ذلك رئيس لجنــة المراقبــة الماليــة ملخصــا للتقريــر الــذي
أعدته لجنة المراقبة المالية في اجتماعها الســنوي المنعقــد خلل الفــترة مــن
 10إلى  19أغسطس  1988بالربــاط )وثيقــة م.ع/III/88/ت.ل.م.م-87-86/
 (88مبرزا ا على الخصوص التحسن الواضح الذي سجل بالنسبة لتنفيذ البرامج
خلل الفترة المذكورة ،واستعرض أهم التوصأيات التي وجهتها لجنــة المراقبــة
المالية إلى المجلس التنفيذي.
جلسة العمل الثالثة :
 -14عقد المجلس التنفيذي جلسة العمل الثالثة صأــباح يــوم الثلثــاء 28
ربيــع الول 1409هـــ )8/11/1988م( واســتأنف مناقشــة توصأــيات لجنــة
المراقبة المالية.
 -15تبنى المجلس التوصأية رقم  1الصادرة عن لجنــة المراقبــة الماليــة
التي تدعو الدول العضاء إلى دفع مساهماتها فـي ميزانيــة اليسيســكو .ولقـد
قرر المجلس إحالة التوصأية التالية على المؤتمر العام الثالث :
"إن المجلــس التنفيــذي ،وقــد أحيــط علمــا ا بتقريــر لجنــة المراقبــة
الماليــة ،يعــبر عــن انشــغاله لعــدم دفــع بعــض الــدول العضــاء
لمساهماتها في ميزانية المنظمة ،الشيء الــذي يــؤدي إلــى تعطيــل
أنشطتها.
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 واعتبارا ا للدور الساسي الذي تضطلع به المنظمــة فــي الحفــاظعلى القيم السلمية والرفع من شأنها.
 واعتبارا ا للعمل الكبير الذي قــامت بــه المنظمــة خلل الســنواتالست الماضية ،والمتمثلــة فــي الخــدمات القيمــة الــتي قــدمتها
للدول العضاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة والعلم.
 واعتبــارا ا للهميــة الــتي تمثلهـا هــذه المنظمــة لمســتقبل العــالمالســلمي والرســالة النبيلــة الــتي تضــطلع بحملهــا لتنفيــذ كافــة
البرامج التي تتضمنها خطة العمل الثلثية للسنوات .1991-88
 يدعو بإلحــاح الــدول العضــاء الــتي لــم تســدد حــتى الن ديونهــاالمتأخرة إلى تسديدها في أسرع وقت ممكــن ،ويــأذن المجلــس
للمدير العام أن يتشاور مع الدول العضــاء ،كلمــا دعــت الحاجــة
إلى ذلك ،حول إمكانية جدولة هــذه المســتحقات بــروح يســودها
التفاهم السلمي.
 يضع المجلس أمام المؤتمر العام هذا الواقــع ويــدعوه إلــى اتخــاذالج راءات اللزم ة لحم ل ال دول العض اء المعني ة عل ى تس ديد
ديونها المتأخرة") .المرفق رقم .(6 :
 -16بخصوص توصأية اللجنة رقم  2المتعلقة "بوضع التقــديرات الماليــة
للبرامج والنشطة على ضوء الواقــع المـالي للمنظمــة  "...يــرى المجلــس أن
تستمر الدارة العامة في نهج السياسة التي أوصأــى بهــا المجلــس فــي دورتــه
السابعة بالرباط ) (1407/1986حول قيام الدارة العامة بجدولة برامج خطة
العمل وفق أولويات تنفذ في ضوء ما يتوفر للمنظمة من اعتمادات مالية.
 -17بخصوص توصأية اللجنة رقم  3الخاصأة بتعزيز قسم المحاسـبة فـي
المنظمة بموظفين جدد يسند لحدهم عملية المراقبة الداخلية اليومية ،أوصأى
المجلس بمواصألة الطريقة الــتي تتبعهـا المنظمـة حاليــا ا فـي إســناد المراقبـة
الداخلية اليومية إلى لجنة استشارية ،وبتدريب موظــف مــن قســم المحاســبة
لرفع كفاءته الوظيفية ،وإذا اقتضــت الحاجــة الســتعانة بموظــف آخــر تتحمــل
راتبه وتعويضاته أية دولة عضو تنتدبه لذلك.
 -18وافق المجلس على توصأية اللجنة رقم  4القاضية بتسديد المنظمة
بانتظام لحصصها التي تمثــل  %6فــي صأــندوق التوقــف النهــائي عــن العمــل،
وكذلك المبالغ المتأخرة ع ن السـنوات السـابقة والبالغـة  79.999،58دولرا ا
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لتمكين اللجنة المكلفة بإدارته مـن العمـل عل ى مسـك حس ابات خاصأـة بهـذا
الصندوق وتقديم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق.
 -19بعد مناقشة توصأية اللجنة رقم  ،5أوصأى المجلس التنفيذي المدير
العام بأن يقوم في أقرب وقت ممكن بدارسـة تأخــذ بعيـن العتبـار المســتوى
المعيشي الحقيقــي فــي بلــد المقــر ،ومتطلبــات العمــل ،والتسلســل الداري،
ويحدد على ضوئها أسقف النفقات في البــواب المنصــوص عليهــا فــي توصأــية
لجنــة المراقبــة الماليــة رقــم  ،5بالنســبة للمــدير العــام والمــديرين العــامين
المساعدين.
وعلى المدير العام أن يطبق مؤقتا ا التدابير اللزمة التي تفضي إليها هذه
الدراسة إلى أن يتخذ في شأنها المجلس التنفيذي في دورته العاشــرة قــراره
النهائي.
 -20وافــق المجلــس علــى توصأــيات اللجنــة رقــم  6و  7و  8و  9و .10
) رقم .(7 :
 -21بخصوص تعيين شركة للتدقيق المالي ،وافق المجلــس علــى إنهــاء
خدمات شركة برايس واترهاوس ،والتعاقد مع شركة ) )أودي كروب( على أن
يقوم المدير العام بتزويد المجلس في دورته القادمة بمعلومــات إضــافية عــن
الشركة الجديدة وجدية عملها ،وانتمائها للعالم السلمي) .المرفق رقم .(8 :
جلسة العمل الرابعة :
 -22عقـد المجلس التنفيذي جلسة العمل الرابعة بعد ظهـر يوم الثلثـاء
 28ربيــع الول 1409هـــ )8/11/1988م( لمنـــاقشة مشــروع خطــة عمــل
المنظمة الثلثيـة للســنوات 1411-1408هـــ1991-1988/م( ،فاســتمع إلــى
تقديم معالي المدير العام للمشروع ،وأحاط المجلس علمــا ا بــالتغييرات الــتي
أجرتها الدارة العامة على مشروع الخطة في ضوء توصأية المجلس في دورته
الثامنة لتبقى ميزانية المنظمة على ما كــانت عليــه فــي خطــة العمــل الثلثيــة
السابقة مع زيادة  %5سنويا ا لمواجهة التضــخم .وقــد أبــدى أعضــاء المجلــس
ملحظات عديدة حول إعداد مشروع الخطة وطريقة تنفيذ البرامج.
وبعد المناقشة ،أوصأى المجلس المؤتمر العام بالمصادقة على خطة
العمل الثلثية والميزانية المرتبطة بها .وطلب من معالي المدير العام الخذ
بالنظر الملحظات التي أبداها أعضاء المجلس في دورته التاسعة عند تنفيذ
البرامج) .المرفق رقم .(9 :
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 -23استمع المجلس إلى بيان من معالي المدير العام حول الجانب
القانوني الذي يطرحه البند  3من المادة  12من الميثاق حول تمديد ولية
أعضاء المجلس التنفيذي إلى فترة ثلثية أخرى ورأى المجلس أن يترك البت
في الموضوع للمؤتمر العام.
وبناء على ذلك ذكر معالي المدير العام أنه سيقدم مذكرة قانونية
للمؤتمر العام في هذا الشأن متضمنة الحلول الجرائية الممكنة لتجاوز
الصعوبات.
 -24بعد أن تداول المجلس في البند  5من المادة  12من الميثاق
لحظ أن هذه المادة ل تخضع المديرين العامين المساعدين لفترة نيابة معينة.
وقرر أنه ل حاجة لخذ أية إجراءات أخرى بهذا الشأن.
جلسة العمل الخامسة :
 -25عقد المجلس التنفيذي جلسة العمل الخامسة صأباح اليوم الربعاء
 29ربيع الول 1409هـ )9/11/1988م( ،وتناول بالدرس مشاريع التعديلت
المقترح إدخالها من طرف الدارة العامة على الميثاق .بعد المداولت أقر
مشاريع التعديلت على الصورة الواردة في الوثيقة المرفقة )رقم  :م.ع III/88
/م.م( ،وأوصأى المؤتمر العام بالمصادقة عليها )المرفق رقم .(10 :
أما بالنسبة للتعديلت المقترحة من قبل بعض الدول العضاء على
الميثاق ،فقد أجل المجلس بحثها إلى الدورة العاشرة ،نظرا ا لعدم وصأول تلك
القتراحات في الجل المحدد بالمادة  20من الميثاق.
 -26اطلع المجلس على التنقيحات التي أوصأى بإدخالها خلل دورته
الثامنة على مشاريع تعديلت بعض مقتضيات النظام الداخلي للمؤتمر العام،
ولعد المداولت ،أوصأى المؤتمر العام بالمصادقة على التعديلت المقترحة
كما في الوثيقة المرفقة )المرفق رقم .(11 :
 -27اطلع المجلس على التنقيحات التي أوصأى بإدخالها خلل دورته
الثامنة ،على مشاريع تعديلت بعض مقتضيات النظام المالي للمنظمة ،وبعد
المناقشة أوصأى المؤتمر العام بالمصادقة على التعديلت المقترحة كما في
الوثيقة المرفقة) .المرفق رقم .(12 :
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جلسة العمل السادسة :
 -28عقد المجلس جلسة العمل السادســة بعــد ظهــر يــوم الربعــاء 29
ربيع الول 1409هـ )9/11/1988م( ،وتناول بالدرس مشاريع تعــديلت نظــام
وضعية الملحظ وبعد الســتماع إلــى تقــديم المــدير العــام للوثيقــة المــذكورة
والمبررات الداعية إلى اقتراح تلك التعديلت ،وبعد المداولت ،وافق المجلس
على التعديلت المقترحــة كمــا وردت فــي الوثيقــة المرفقــة )م.عIII/88/و.م(،
وأوصأى المؤتمر العام بالمصادقة عليها) .المرفق رقم .(13 :
 -29استمع المجلس إلى عرض قدمه معالي المدير العــام عــن اتفاقيــة
المقر بيــن المنظمــة الســلمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة وحكومــة المملكــة
المغربيــة بشــأن المتيــازات والحصــانات المخولــة للمنظمــة فــي بلــد المقــر،
والموقعــة بالربــاط بتاريــخ  19ربيــع الول 1409هـــ )31/10/1988م( ،وقــد
أعرب المجلس عن تقديره وشــكره للمملكــة المغربيــة علــى دعــم المنظمــة
وتوقيع هذه التفاقية ،وأوصأى المؤتمر العام بالمصادقة عليها ،وبتــوجيه برقيــة
شكر وتقدير إلى جللة عاهل المملكة المغربية) .المرفق رقم .(14 :
 -30استمع المجلــس إلــى تقـديم معـالي المــدير العـام لوثيقـة الهيكــل
التنظيمــي للدارة العامــة الــذي ســبق أن وجهــه إلــى الــدول العضــاء لبــداء
ملحظاتها عليه ،طبقا ا لتوصأية من المجلس في دورتــه الثامنــة ،وقــد توصأــلت
الدارة العامة فعل ا بملحظات من ثلثا دول فقط .وبعد المداولت والمناقشة
المستفيضة ،ارتأى المجلس تأجيل البت في هذه النقطة ،وطلــب مــن معــالي
المدير العام حث بقية الــدول علـى إبــداء ملحظاتهــا .وشــكل المجلــس لجنــة
مكونة من السادة الممثلين الحاليين للــدول العضــاء فــي المجلــس  :الردن،
باكستان ،السينغال ،جزر القمر ،الكويت ،ماليزيا ،وكذلك رئيس لجنة المراقبة
المالية) ،القرار رقم  :م.ت/9/88.هـ.ت().المرفق رقم .(15 :
 -31اطلع المجلس على مشروع جــدول أعمــال المــؤتمر العــام الثــالث
الـذي اقــترحته الدارة العامــة ،وبعـد المناقشــة أقـرر المجلـس المشـروع فـي
صأيغته المرفقة وأوصأى المؤتمر العام بالموافقة عليه )المرفق رقم .(16 :
 -32قرر المجلس عقد دورته العاشرة في مقر المنظمة خلل الســبوع
الول من شهر سبتمبر .1989
 -33تضامنا مع الشعب الفلسطيني وافق المجلس علـى مشــروع قــرار
بشــأن "انتفاضــة الشــعب الفلســطيني" ووضــعية المــدارس والمؤسســات
الثقافية في فلسطين المحتلة )القرار رقم  :م.ت/9/88.فلسطين( )المرفــق
رقم  ،(17 :وإثر ذلك ألقى مندوب فلسطين كلمة مؤثرة شكر فيها المجلــس
على تضامنه مع الشعب الفلسطيني ،وطلــب تــوجيه الشــكر والتقــدير والثنــاء
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لمعــالي الســتاذ عبــد الهــادي بوطــالب المــدير العــام للمنظمــة "الــذي أدار
المنظمة بكل حكمة وحنكـة بـالرغم مـن الظـروف القاســية الــتي مـرت بهـا"
)المرق رقم  ،(18 :فوافق المجلس وقرر توجيه الشكر والتقدير إلى المــدير
العام ومعاونيه على جهودهم الملموسة في تنفيذ البرامج )قــرار رقــم  :م.ت.
/9/88أ.أ.م.ع() .المرفق رقم .(19 :
الجلسة السابعة :
 -34عقد المجلس التنفيــذي جلســته الســابعة صأــباح يــوم الخميــس 30
ربيع الول 1409هـــ )10/11/1988م( ،وخصصــت لمناقشــة وإقــرار التقريــر
الختامي والتوصأيات.
 -35أعرب المجلس التنفيذي عن عميق أسفه وحزنــه الشــديد للحــادثا
الليم الذي راح ضحيته فخامة المرحـوم محمـد ضـياء الحـق رئيـس جمهوريـة
الباكســتان الســلمية الــذي كــان مــن المــؤمنين بتضــامن المــة الســلمية
والساعين إلى تقدمها ورفعتها) .التوصأية رقم  :م.ت/9/88.ض.ح() .المرفــق
رقم .(20 :
 -36تقديرا ا من المجلس للرعاية الســامية الــتي أولهــا صأــاحب الجللــة
عاهــل المملكــة الردنيــة الهاشــمية للــدورة التاســعة للمجلــس التنفيــذي
لليسيسكو وما اتخذته حكــومته مــن إجــراءات لعقــدها فــي أفضــل الظــروف
الممكنة ،عبر لجللة الملك الحسين عن عميق الرتياح والعرفان لما وفــر مــن
الخدمات المتواصألة ،والستقبال الحار والخوي الـذي لقيـه أعضـاء المجلـس.
ووجه المجلس برقية شكر وعرفان لجللة الملــك الحســين) .المرفــق رقــم :
.(21
 -37في نهاية الجلسة أعرب ســعادة الســيد محمــد بــن أحمــد العــثيمين
رئيس المجلس التنفيذي ممثل المملكة العربية السعودية عن شكره وتقــديره
لجميع أعضاء المجلس التنفيذي على تعاونهم وجــديتهم وســعيهم إلــى تطــوير
منظمتهم والسير بها إلى كل ما يرفع من شأنها ،كما أعرب عن خالص الشــكر
والتقدير للمدير العام علــى نشــاطه المتواصأــل فــي تســيير المنظمــة ،وعلــى
حسن العداد والتنظيم لدورة المجلس.
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المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 5 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
توصية رقم  :م.ت /9/88ت.م.ع

توصأية بشأن
تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة
فيما بين دورتي المؤتمر العام

-

استنادا إلى المادتين  11و  12من الميثاق.

-

والمادة  14من النظام الداخلي للمؤتمر العام.

-

وبعد الطلع على نشاطات المنظمة في إطار تنفيــذ خطــة العمــل الثلثيــة
1408-1405هـ 1988-1985 /م.

-

وبالنظر إلى آفاق التنمية التربوية والعلمية والثقافية في البلد السلمية.

-

وأخذا بالعتبار النتائج المرضية والرفيعــة الــتي ســجلها المــدير العــام خلل
الفترة الثلثية المذكورة.

-

وبناء على مناقشات المجلس في الموضوع.
فإن المجلس التنفيذي :
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-

يقر تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة في إطار تنفيــذ خطــة
العمل الثلثية 1408-1405هـ 1988 – 1985 /م.

-

يوصأي المؤتمر العام بالمصادقة على التقرير المذكور.

-

ينوه بالمجهودات المحمودة التي بذلها المدير العام في تنفيذ برامــج
خطة العمل الثلثية  1408-1405هـ 1988-1985 /م.

المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 6 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
توصية رقم  :م.ت /9/88ت.م.م.م

توصأية بشأن توجيه نداء إلى المؤتمر العام
لتخاذ الجراءات اللزمة لحمل الدول العضاء على تسديد
مساهماتها
في ميزانية المنظمة

-

بعد الستماع إلى التقرير المالي للمدير العام،

-

وبعــد الطلع علــى جــدول المســاهمات المستخلصــة عــن الســنوات -85
،1988

-

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

-

واعتبارا للدور الساسي الذي تضطلع به المنظمة في الحفاظ علــى القيــم
السلمية والرفع من شأنها،

12

-

واعتبــارا للعمــل الكــبير الــذي قــامت بــه المنظمــة خلل الســنوات الســت
الماضية ،المتمثل في الخدمات القيمــة الــتي قــدمتها للــدول العضــاء فــي
ميادين التربية والعلوم والثقافة والعلم،

-

واعتبــارا للهميــة الــتي تمثلهــا هــذه المنظمــة بالنســبة لمســتقبل العــالم
السلمي والرســالة النبيلــة الــتي تضــطلع بهـا ،ولتمكينهــا مــن تنفيــذ كافــة
البرامج الــتي تتضــمنها خطــة العمــل الثلثيــة للســنوات 1411-1408هـــ /
1991-1988م،

-

وبعد مناقشة النعكاسات السلبية الناجمة عن تخلف أو تـأخر بعـض الــدول
العضاء عن تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة.
فإن المجلس التنفيذي :
ينظــر بقلــق إلــى عــدم تســديد بعــض الــدول لنصــبتها فــي ميزانيــة
المنظمة مما يتسبب في تعثر أعمال المنظمة ونشاطاتها.

-

يضع أمام المؤتمر العام هذا الواقع ويلح عليه لتخــاذ الجــراءات الكفيلــة
بحمل الدول التي عليها متأخرات على تسديدها.
المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 7 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
توصية رقم  :م.ت /9/88ك.ح.م

توصأية بشأن كشف الحالة المالية
للفترة ما بين شهر يوليوز  1987ويونيه 1988

-

استنادا إلى المواد  16و  17و  18و  19من الميثاق،

-

والمواد  14و  15و  19و  20و  24و  25و  26و  29من النظام المالي،
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-

والمادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبعد الطلع على الوثيقـة المقدمــة بشـأن كشـف الحالـة الماليــة ومــا تـم
إنجازه من نفقات بالنسبة لعتمادات الميزانية للفترة ما بيــن شــهر يوليــوز
 1987ويونيه ) 1988وثيقة رقم :م.ع /III/88ح.إ،(88-87/

-

وبعد الطلع على تقرير برايس واترهاوس حول الوضعية المالية للمنظمــة
خلل الســـنة الماليـــة ) 1987-1986وثيقـــة رقـــم  :م.ع /III/88ت.ب.و
،(1987-1986

-

وبعــد الطلع علــى تقريــر لجنــة المراقبــة الماليــة لليسيســكو للســنتين
المــــــاليتين  1978-1986و ) 1988-1987وثيقــــــة رقــــــم :م.ع III/8
/8ت.ل.م.م،(1988-97/97-86/.

-

وبعد الستماع إلى التوضيحات التي قدمها رئيس لجنة المراقبة المالية،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،
فإن المجلس التنفيذي :
 .1أخذ علما بالوثائق المعروضة عليه.
 .2يطلب من المدير العام جدولة برامج خطة العمل وفق أولويات تنفذ
في ضوء ما يتوفر للمنظمة من اعتمادات مالية.
 .3يطلب من الدارة العامة مواصأـلة الطريقـة الـتي تتبعه ا فـي إسـناد
المراقبة الداخلية إلى لجنة استشــارية وتــدريب موظــف فــي قســم
الحسابات لرفع كفاءته الوظيفية.
 .4يطلب من المدير العام تسديد حصة المنظمة بانتظام فــي صأــندوق
التوقف النهائي عن العمل لتمكين اللجنة المكلفة بإدارته من مسك
الحسابات وتقديم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق.
 .5يوافق على توصأيات لجنــة المراقبــة الماليــة رقــم 6 :و  7و  8و  9و
 10الواردة في تقريرهــا عــن الســنتين المــاليتين  1987-86و -87
1988م.
 .6يطلب من المدير العام أن يقــوم فــي أقــرب وقــت ممكــن بدراســة
تأخــذ فــي العتبــار المســتوى المعيشــي الحقيقــي فــي بلــد المقــر
ومتطلبات العمل ،والتسلســل الداري ،ويحــدد فــي ضــوئها أســقف
النفقات الواردة في توصأية لجنة المراقبة المالية رقــم  ،5بالنســبة
للمدير العــام والمــديرين العــامين المســاعدين ،وأن يطبــق المــدير
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العام مؤقتا التدابير اللزمة التي ستفضي إليها هذه الدراسة إلى أن
يتخذ في شأنها المجلس التنفيذي قراره النهائي.
 .7يوصأي المؤتمر العام بالمصادقة على الوثائق المرفقة.

المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 8 :

2

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
قرار رقم  :م.ت /9/88خ.م.م

قرار بشأن تعيين خبير

15

في الحسابات للقيام بالمراقبة المالية

-

استنادا إلى مقتضيات المادة  20من النظام المالي،

-

وبناء على توصأية لجنة المراقبة المالية رقم  8الواردة ضمن تقريرها لسنة
) 1988-87وثيقة رقم :م.ع /III/88ت.ل.م.م،(87/87/1988-86/

-

وبناء على اقتراح المدير العام لمنظمة،
فإن المجلس التنفيذي :
-

يعيــن شــركة أوديكــروب  Audigroupخ بيرا فــي الحســابات للقيــام
بمهام المراقبة المالية ويطلب من المدير العام أن يقدم في الــدورة
القادمة للمجلس التنفيذي معلومات إضافية حول الشركة المذكورة
وجدية عملها وانتمائها إلى العالم السلمي.

المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 9 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
توصية رقم  :م.ت /9/88خ.ع.م
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توصأية بشأن
مشاريع برامج خطة العمل الثلثية
والميزانية المرتبطة بها
 1408-1411هـ 1991-1988 /م

-

استنادا إلى المواد  4و  5و  11و  12و  18من الميثاق،

-

والمادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبعد الطلع على مشاريع برامــج خطــة العمــل الثلثيــة 1411-1408هـــ /
1991-1988م ،الوثيقـــة المقدمـــة )رقـــم :م.ع/III/88.خ.ع( و)م.ع III/8
/8م(،

-

وبالشــارة إلــى توصأــية المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة المتعلقــة
بمشاريع برامج خطة العمل الثلثية والميزانية المرتبطــة بهــا )رقــم :م.ت.
/8/87خ.ع/م(،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،
فإن المجلس التنفيذي :
.1

أخذ علما بالتعديلت التي أجرتها الدارة العامة على مشاريع برامــج
خطة العمــل الثلثيــة للســنوات  1411-1408هـــ 1991-1988 /م
وفق الولويات وضغط النفاق اللذين أوصأى بهما المجلس التنفيذي
في دورته الثامنة.

.2

يوصأي المؤتمر العام بالمصادقة على مشــاريع برامــج خطــة العمــل
الثلثية والميزانية المرتبطة بها كما في الوثيقتين المرفقتين.

.3

يطلــب مــن المــدير العــام الخــذ بالملحظــات الــتي أبــداها أعضــاء
المجلس في الدورة التاسعة حول تنفيذ البرامج.
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المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م

المرفق رقم 10 :

توصية رقم  :م.ت /9/88م.م

توصأية بشأن
تعديل ميثاق المنظمــة

-

استنادا إلى المادة  20من الميثاق،

-

وبناء على المادة  14من النظام الداخلي للمؤتمر العام،

-

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

-

وبناء على ما دار من مناقشات،
فإن المجلس التنفيذي :
يوصأي المؤتمر العام بالموافقة علــى التعــديلت المدرجــة فــي الوثيقــة
المرفقة.
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المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م

المرفق رقم 11 :

توصية رقم  :م.ت /9/88ن.م.ع

توصأية بشأن
تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام

-

استنادا إلى المادتين  11و  12من الميثاق،

-

وإلى المادة ) 20ز( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبعــد الطلع علــى الوثيقــة المقدمــة رقــم م.ت/8/87.ن.م.ع المتعلقــة
بتعديل النظــام الــداخلي للمــؤتمر العــام والتنقيحــات الــتي أدخلتهــا الدارة
العامة على الوثيقة رقم م.ت/8/97.ن.م.ع،

-

وبناء على ما دار من مناقشات في دورة المجلس الثامنة،
فإن المجلس التنفيذي :
يوصأي المؤتمر العام بالمصادقة على التعديلت الموضــحة فــي الوثيقــة
المرفقة رقم م.ت/9/88.ن.م.ع.
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المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م

المرفق رقم 12 :

توصية رقم  :م.ت /9/88ن .م

توصأية بشأن
تعديل النظام المالي

-

استنادا إلى مقتضيات المواد  12و  16و  17و  18و  19من الميثاق،

-

ومقتضيات المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

ومقتضيات المادتين  30و  31من النظام المالي،

-

وبالشارة إلى توصأية المجلس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة )رقــم :م.ت.
/8/87ن.م(،

-

وبعد دراسة التعديلت المقترحة من طرف المــدير العــام للمنظمــة بشــأن
النظام المالي،

-

وبعد المداولت،
فإن المجلس التنفيذي :
يوصأي المؤتمر العام بالمصادقة على التعديلت الموضــحة فــي الوثيقــة
المرفقة )رقم م.ع/III/88.ن.م(.
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المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م

المرفق رقم 13 :

توصية رقم  :م.ت /9/88م.ن

توصأية بشأن
تعديل نظام الملحظ بمنظمة اليسيسكو

-

استنادا إلى مقتضيات المادة  7من الميثاق،

-

واعتبارا للوثيقة التي اعتمدها المؤتمر العام الثاني بشأن وضــعية الملحــظ
بمنظمة اليسيسكو،

-

وبعد الطلع علــى التعــديلت المقترحــة مــن قبــل المــدير العــام المحــددة
لصأناف الملحظين.
فإن المجلس التنفيذي :
يوصأي المؤتمر العام بالمصادقة على التعــديلت الموضــحة فــي الوثيقــة
)م.ت/9/88.م.ن(.
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المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 14 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
توصية رقم  :م.ت /9/88إ.م

توصأية بشأن
اتفاقية المقر
بين المنظمة السلمية
وحكومة المملكة المغربية

-

استنادا إلى المادتين  2و  8من الميثاق،

-

وبعد الطلع على نص التفاقية الموقعة من طرف المدير العــام للمنظمــة
ووزير الشؤون الخارجيــة والتعــاون بالمملكــة المغربيــة بشــأن المتيــازات
والحصانات المخولة لليسيسكو في بلد المقر،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،
فإن المجلس التنفيذي :
 يعرب عن شكره وتقديره للمملكة المغربية على توقيع التفاقية. يوصأــي المــؤتمر العــام بــإقرار اتفاقيــة المقــر بيــن المنظمــة الســلميةوحكومة المملكة المغربية.
 يوصأي بتوجيه برقية شــكر وتقــدير إلــى عاهــل المملكــة المغربيــة جللــةالملك الحسن الثاني.
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المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م

المرفق رقم 15 :

قرار رقم  :م.ت /9/88هـ.ت

قرار بشأن الهيكل التنظيمي
للدارة العامة

-

استنادا إلى مقتضيات المادتين  11و  12من الميثاق،

-

ومقتضيات المادة  20من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

-

وبالشارة على توصأية المجلس التنفيذي رقم م.ت/8/87.هـ.أ.ع في دورته
الثامنة،

-

وبعد الطلع على ملحظــات الــدول العضــاء حــول الوثيقــة المقدمــة مـن
طرف الدارة العامة )رقم م.ع/III/88.هـ.ت(،

-

واقتناعا بأهمية الموضوع،

-

وبناء على ما دار من مناقشات،
فإن المجلس التنفيذي :
-

يؤجــل النظــر فــي الهيكــل التنظيمــي للدارة العامــة إلــى الــدورة
العاشرة للمجلس،

-

يطلب من المدير العام حث الدول العضاء على إرســال ملحظاتهــا
حول الهيكل التنظيمي للدارة العامة،
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-

يشــكل لجنــة مــن الســادة ممثلــي الردن )الــدكتور منــذر واصأــف
المصري( ،وباكستان )الدكتور ش.م.قريشــي( والســينغال )الســتاذ
إيبادير تيام( ،وجزر القمر )السيد محمد حســن( ،والكــويت )الســتاذ
سليمان العنيزي( ،وماليزيا )تان سري عبد الرحمن أرشــد( ،ورئيــس
لجنة المراقبة المالية )السيد عبدلوي كيتا( ،لدراسة الموضوع علــى
أن تجتمع هذه اللجنــة قبــل أســبوع مــن الــدورة العاشــرة للمجلــس

لتقدم تقريرها إليه.

المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 17 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
قرار رقم  :م.ت /9/88فلسطين

قرار يتعلق بالمؤسسات
التعليمية والثقافية في الراضي الفلسطينية
المحتلة من قبل إسرائيل
فإن المجلس التنفيذي :
-

إذ يذكر بمبادئ ميثاق اليسيســكو وأهــدافه الــتي تنــص خاصأــة علــى
حماية التراثا السلمي ودعــم الــدول العضــاء فــي ميــادين التربيــة
والعلــوم والثقافــة وفــي مســاعدة هــذه الــدول علــى التغلــب علــى
مصاعبها في محو المية وتنشئة أبناء العــالم الســلمي جميعــا علــى
مبادئ العدل والحرية والسلم،

-

ويذكر باتفاقية جنيف الرابعـة الموقعـة سـنة  1949واتفاقيـة لهـاي
والعلن العالمي لحقوق النسان،
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-

وبعد أن اطلع على الوضاع التعليميــة والثقافيــة المأسـاوية للشـعب
العربي الفلسطيني في الراضي العربية التي تحتلها إسرائيل،

-

وبــالنظر إلــى الوضــع المزعــزع للغايــة الــذي تعــانيه المؤسســات
التعليمية ويعانيه المعلمون في الراضي العربية الفلسطينية المحتلة
عقب ما حدثا من خسائر في الرواح ومن إغلق متكــرر أو مســتمر
خلل الســنة الدراســية المنصــرمة والحاليــة للمؤسســات التعليميــة
الفلسطينية وعمليات العتقال الداري للطلبة والتلميــذ والعــاملين،
وعمليات الطرد وغيرها من أشكال الحرمان من ممارسة الحق فــي
التعليم وفي الذاتية الثقافية.

-

وبعد أن أخذ علما بالقرارات والنداءات الصادرة عن الجمعية العامــة
للمم المتحــدة ومنظمــة اليونيســكو المتصــلة بشــجب الممارســات
التعسفية ضد حقوق النسان وضد المؤسسات الفلسطينية والطلبة
والعاملين.

-

وإذ يلحــظ والقلــق يســاوره تعنــت ســلطات الحتلل الســرائيلي
وإصأراره على تصعيد ممارساتها الل إنسانية ،وهــو مــا يشــكل وضــعا
يضر بحقوق النسان عامة وحقوق النسان الفلسطيني خاصأة.

فإنه يدعو المؤتمر العام للمنظمة السلمية والدول العضاء في المنظمــة
السلمية إيسيسكو لبذل ما في وسعها لدى كافة المؤسسات الدوليــة لمعــاودة
الضغط على سلطات الحتلل السرائيلي لدانة ممارساتها التعســفية والتوقــف
عنها نهائيا وأن تفتح من جديد دون إبطاء جميــع المؤسســات التعليميــة المغلقــة
حاليا بموجب أمر عسكري وأن تمنع عن أي فعل من شأنه إعاقة نشاطها وسير
عملهــا بصــورة طبيعيــة تحــت مســؤولية ســلطات تلــك المؤسســات الداريــة
والتربويــة وحــدها ،أو مــن شــأنه أن يغيــر أي ذريعــة كــانت طبيعتهــا ووظيفتهــا
المتميزتين بوصأفها مؤسسات تعليمية.
كمــا يــدعو المــدير العــام إلــى مواصأــلة جهــوده مــع المنظمــات الدوليــة
والقليمية لتخاذ الجراءات الكفيلة من قبل هذه المنظمات والمؤسسات لــردع
إسرائيل عن مواصألة تعسفها ضد النسان والمؤسسات الفلسطينية.
ودراسة احتياجات المؤسسات التعليمية في الراضي الفلسطينية المحتلــة
وإعطاء هذه المؤسسات الولوية في تنفيذ برامج المنظمة.
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والتصــال مــع الــدول والمؤسســات للحصــول علــى مســاهمات لــدعم
احتياجات المؤسسات التعليمية وتأمين منح دراسية لصالح طلبــة مــن الراضــي
الفلسطينية المحتلة.
إرسال نص هذا القرار إلى المنظمات الدولية والسلمية والعربية.
يقترح المجلس إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر العام الثالث
لمنظمة اليسيسكو.

المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 19 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
قرار رقم  :م.ت /9/88أ.أ.م.ع

قرار بشأن التنويه بجهود
معالي الستاذ عبد الهادي بوطالب
المدير العام للمنظمة

إن المجلس التنفيذي إذ يثمــن الجهــود الــتي قــام بهــا المــدير العــام فــي
تحقيق أهداف المنظمة السلمية للتربية والعلوم والثقافة منذ تأسيسها وحتى
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الن ،والنجازات الــتي حققهـا فـي تنفيـذ برامــج خطـط عمـل المنظمـة رغــم
الصعوبات المالية التي واجهتها ،واستمراريته في ترشيد النفقات والبحث عــن
مختلف السبل لتسهيل مهمة المنظمة ،كان آخرها مــا تضــمنته اتفاقيــة المقــر
بين المنظمة وحكومة المملكة المغربية التي سوف تشــكل انطلقــة متجــددة
للمنظمة.
فإن المجلس يعرب عن الشكر والتقــدير للمــدير العــام علــى مجهــوداته
المتواصأــلة وينــوه بحنكتــه فــي تســيير المنظمــة وإدارتهــا وتطويرهــا .ويتــوجه
بالشكر لجميع العاملين بالمنظمة ويشجعهم على المضي في القيام بمهــامهم
ضمن ما يتحلى به المسلم من إخلص وتفان في العمل.

المنظمة السلمية للتربية
والعلوم والثقافة
ـ إيسيسكو ـ
المرفق رقم 20 :

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسإعة
عمان 30-27 ،ربيع الول 1409هـ 10-7/نونبر
1988م
توصية رقم  :م.ت /9/88ض.ح

توصأية بشأن
الرئيس الباكستاني الراحل
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المرحوم الجنرال محمد ضياء الحق

شعورا بالصدمة الفاجعة لفقدان واحد من أعظم أصأحاب اليادي البيضاء
على المنظمة السلمية ـ إيسيسكو ــ والمرشــدين الروحييـن لهـا ،ومـن أكـثر
زعماء العــالم الســلمي أهل لتقــدير ،الرئيــس الراحــل لجمهوريــة الباكســتان
السلمية ،الجنرال محمد ضياء الحق،
وتقــديرا للســهامات العظيمــة الــتي قــدمها لقضــية النهضــة والتضــامن
السلميين ،وإنشــاء المنظمــات والمؤسســات الســلمية ونموهــا ،وعلــى وجــه
الخصوص المنظمة السلمية ـإيسيسكوـ خلل فترة تكوينها وسنواتها الحرجة.
فإن المجلس التنفيذي للمنظمــة الســلمية ـــ إيسيســكو ـــ المنعقــد فــي
دورته التاسعة ،يوصأي المؤتمر العام الثالث أن يتخذ قــرارا يســجل فيــه حزنــه
العميق وأسفه لفقدان الرئيس الراحل محمد ضــياء الحــق ،وأن يســأل العلــي
القدير أن يشمل برحمته روح الفقيد ،وأن يلهــم عــائلته والشــعب الباكســتاني
وأصأدقاءه على امتداد العالم السلمي أجمع ،جميل الصبر والسلوان.
ويوصأي المجلس كذلك بأن ترسل نسخ مـن التوصأـية إلـى عائلــة الفقيـد
وإلى رئيس جمهورية الباكستان السلمية.
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