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عقد المجلس التنفيذي للمنظمـة السإـلمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة ـــ
إيسيسكو ـ دورته الثانية عشر بالرباط عاصمة المملكة المغربيــة مــن 17-11
من جمادى الولى سإنة  1412هـ الموافق  25-19من نوفمــبر سإــنة 1991م.
وقد شارك فــي أعمــال هــذه الــدورة جميــع أعضــاء المجلــس باسإــتثناء ممثــل
ماليزيا )انظر المرفق رقم  1لئاحة أعضاء المجلس التنفيذي(.
الجلسة الفاتتاحية  :صباح الثلثااء  11من جمادى الوألى 1412هـ /
 19من نوفامبر 1991م:
انعقدت الجلسة الفتتاحية برئااسإة معالي الـدكتور الطيـب الشـكيلي
.1
وزير التربية الوطنية ،رئايس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلــوم
بالمملكــة المغربيــة ،وأعضــاء الســلك الدبلوماسإــي السإــلمي المعتمــد فــي
الرباط ،وممثلي عدد من المنظمات الدولية والقليمية ،وجمع من رجال الفكر
والثقافة.
بعد تلوة آيات بينات من القــرآن الكريــم ألقـى سإــعادة السإـتاذ عبـد
.2
العزيز بن سإليمان بن عبــد اللــه الفاضــل ،ممثــل المملكــة العربيــة الســعودية
رئايس المجلس التنفيــذي للــدورة كلمــة شــكر فــي مســتهلها معــالي الــدكتور
الطيب التشكيلي وزيــر التربيــة الوطنيــة بالمملكــة المغربيــة لتفضــله بافتتــاح
أشغال هذه الدورة ،ورحب بالسادة أعضاء المجلس والمدعوين.
كما أشاد بما أنجزته المنظمة من أعمال وما نفذته من برامج ،وما قامت
به من اتصالت وربطت من علقات مع المنظمات القليمية والدوليــة .وتــوجه
بالشكر والتقدير لمعالي المدير العام ،ولصحاب الســعادة المــديرين العــامين
المساعدين ،والسادة الموظفين جميعا لما بذلوه ويبذلونه مــن جهــود متميــزة
خطت بالمنظمة خطوات مباركة نحــو تحقيــق أهــدافها وبرامجهــا .وقــال" :إن
النجاح الكامل والمنشود يتوقف على دول المنظمة نفسها وليس على إدارتهــا
العامــة ،ذلــك أن الكــثير مــن الــدول لــم تقــم بعــد بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه
المنظمة".
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وقال سإعادته إن اليجابيــات الــتي حققتهــا المنظمــة تــدعو إلــى التفــاؤل
والبشر ،وأشار إلى الطابع النتقالي لهــذه الــدورة ،ونــوه بمـا قــام بــه الســادة
أعضاء المجلس التنفيذي من جهود في دائارة المهام الموكولــة إليهــم ،مشــيدا
بحسن التعاون الذي يطبع علقة المجلس بالدارة العامة ،مما كان له أثره في
تسهيل مهمته على أكثر من صعيد ،وعبر عن أسإفه لقرار معــالي السإــتاذ عبــد
الهادي بوطالب بعدم ترشيح نفسه لولية جديدة ،مثنيا علـى جهـوده المتميــزة
وإنجازاته العظيمة في بناء هذه المنظمة )انظر المرفق رقــم  2كلمــة سإــعادة
رئايس المجلس التنفيذي(.
ثم ألقى معالي الدكتور الطيب الشكيلي وزير التربية الوطنية رئايس
.3
اللجنة الوطنية المغربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بالمملكــة المغربيــة كلمــة
الفتتاح رحب في بدايتها بالوفود المشاركة ،وأشــاد بــالمنجزات الــتي حققتهــا
المنظمة منذ إنشائاها ،ونوه بجهــود مــديرها العــام ومعــاونيه الــذين اسإــتطاعوا
التغلب على الصعوبات التي اعترضت طريق المنظمة ،حتى غدت ذات شهرة
دولية متميزة ،مشيرا إلى ما تتسم به هذه الدورة عن سإــابقاتها ،إذ تنعقــد فــي
ظل متغيرات دولية متلحقة ،مما يقتضي من المة تحصين ذاتهـا فـي مواجهــة
تلك المتغيرات.
وذكر معاليه أن المملكــة المغربيــة قــررت عــدم تقــديم مرشــح لمنصــب
المدير العام خلفا لمديرها العام الحالي لفســح المجــال أمــام الــدول العضــاء
الخرى للضطلعا بهذه المهمة على أسإــاس التنــاوب الــذي هــو مبــدأ التعــاون
المشترك.
وأكد معاليه في ختام كلمته عناية حكومة العاهل المغربي الملك الحسن
الثاني بهـذه المنظمـة ورعايـة مصــالحها ومواصـلة دعمهـا ماديـا ومعنويــا بمـا
يضمن تحقيق رسإالتها التي أنشــئت مــن أجلهــا )انظــر المرفــق رقــم  3كلمــة
معالي وزير التربية الوطنية في حكومة المملكة المغربية(.
وألقى معالي السإتاذ عبــد الهــادي بوطــالب المــدير العــام للمنظمــة
.4
خطابــا تحــدث فــي مســتهله عــن أهميــة إنشــاء المنظمــة السإــلمية ودورهــا
الحضاري والثقافي كمــا حــدده لهــا قــادة العــالم السإــلمي ،مستعرضــا بعــض
الصعوبات التي اعترضت مسيرتها ،مشيرا إلى الفتور والرتابة اللذين أصــبحت
تعاملها بهما بعض الطراف المؤسإســة لهـا بعــد أن كــانت متحمســة لنشـائاها،
عازيا ذلك إلى ما تتسم به أوضاعا العالم السإلمي من ازدواجيــة فــي التكــوين
والفكر والمصالح ،وقال إنه ل سإبيل للخلصا منها إل بانتفاضة فكرية موصــولة
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بالماضي مستشرفة اسإتيعاب روح العصر ،ومقيدة بالنظر في منهجيــة تكــوين
الجيال القادمة.
وأعلن معاليه أنه قرر أن ل يترشح لولية جديدة تجنبا لخلــق سإــابقة تقيــد
رغبة الدول العضاء في التغيير وفسح المجال لدم جديد ،شاكرا الجميــع علــى
تشجيعهم له مدة انتدابه.
وتحدث معاليه عن أهم المحاور التي ارتكزت عليها خطط عمل المنظمة
منذ إنشائاها ،وهي إعادة العتبار إلى فكرة المة بوصفها مجموعــة ذات تــراث
وخصوصيات حضارية ورسإالة خالــدة ،وتطــوير الكفــاءات والقــدرات الوطنيــة
على مستوى كل دولة عضو في ميادين التربيــة والعلــوم والثقافــة ،والتعريــف
بالعالم السإـلمي داخلــه وخــارجه ،وإثبــات الحضــور السإــلمي باعتبــاره كتلــة
حضارية وثقافيــة لهــا حقــوق وعليهــا واجبــات داخــل المنتظــم الــدولي )انظــر
المرفق رقم  4خطاب معالي المدير العام(.
الجلسة العمل الوألى  :صباح الثلثااء  11من جمادى الوألى 1412
هـ  19 /من نوفامبر 1991م:
البند  1.1إقرار مشروعا جدول العمال الوثيقة م.ت12/91/1.1/
بعد مناقشة مشروعا جدول العمال ،تقرر إضافة ثلث نقط هي :

.5

 .1دراسإة مشروعا مراجعة الميثاق واللوائاح الداخلية للمنظمة.
 .2منصب المدير العام.
 .3وضــع مدينــة القــدس الشــريف فــي ظــل الحتلل السإــرائايلي
ومحاولت طمس هويتها السإلمية وتهويدها.
وقد تمت المصادقة على جدول العمال:
قرار بشأن البند  1.1من جدوأل العأمال :
إقرار جدوأل العأمال
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى المواد من  22إلى  24من النظام الداخلي للمجلس

−

وبعد اطلعه على مشروعا جدول العمال كما ورد في الوثيقة م.ت/
 12/91/1.1مؤقت

−

وبناء على ما دار من مداولت

3

يقرر ما يلي :
يعتمــد جــدول أعمــاله كمــا ورد فــي الوثيقــة المرفقــة م.ت12/91/1.1/
المعدلة.
البند  1.2إقرار مشروعا الجدول الزمني الوثيقة م.ت12/91/1.2/
بعد مناقشة مشروعا الجدول الزمني ،وإضــافة النقــاط الجديــدة إليــه تــم
اعتماده من المجلس :
قرار بشأن البند  1.2من جدوأل العأمال :
إقرار الجدوأل الزمني وأتنظيم أعأمال المجلس
إن المجلس التنفيذي :
−

إذ يذكر بقراره رقم م.ت/11/90/ق5.2.

−

وبعد اعتماده لجدول أعمــاله الــوارد فــي الوثيقــة م.ت12/91/1.1/
مؤقت

−

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 12/91/1.2/مؤقت الخاصة بتنظيــم
أعمال المجلس

−

وبناء على ما دار من مداولت

يقرر ما يلي :
يعتمد الجدول الزمني وتنظيم أعماله كما جاء في الوثيقة المرفقة م.ت/
 12/91/1.2المعدلة.
البند  2.1تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة ما بين الدورتين
الحادية عشرة والثانية عشرة
قدم المدير العام ملخصا مختصرا لمجمل مــا جــاء فــي تقريــره عــن
.6
نشاطات المنظمة ما بين الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة ،حيــث أبــرز
معاليه أن الدورة الحالية تنعقد في ظرف حاسإم بالنســبة لمســتقبل المنظمــة
يعرف تضارب عــدد مــن المؤشــرات اليجابيــة والســلبية .وممــا يــدخل ضــمن
اليجابيات :إنجاز ما يفوق  %70من الخطة الثلثيــة رغــم الصــعوبات الماليــة،
وانطلقــة خطــتين متناسإــقتين همــا الخطــة الثلثيــة للســنوات ،1994-1991
والخطة الولى المتوسإطة المدى  ،2000-1991والنتهاء من مراجعة الميثاق
واللوائاح ،مما جعل المنظمة هيئة فاعلة على المستوى الدولي تحقــق حضــورا
إسإلميا مستمرا.
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وأوضح معاليه أن مما يندرج في إطــار الســلبيات معوقــات اقتصــر علــى
ذكــر معــوقين اثنيــن منهــا ،أولهمــا انعكــاس أزمــة الخليــج سإــلبا علــى العمــل
السإلمي الدولي ،وثانيهمــا التضــارب الــذي ل يــزال قائامــا بيــن الختصاصــات
الدسإتورية للمنظمة وما تباشره في مجال اختصاصات المنظمة المانة العامة
لمنظمة المؤتمر السإلمي وبعض الجهزة المتفرعة عنها.
وتحدث معاليه عن المنجزات التي تحققت في إطار الخطة الحالية ،وفق
سإلم الولويات الذي طالب بــه كــل مــن المجلــس التنفيــذي والمــؤتمر العــام،
وطبقا لسياسإة الترشيد المجدية التي اتبعتها المنظمة ،مشيرا إلى أن الولوية
قد أعطيت في مجال التربية للبرامــج الرئايســية المتعلقــة بالتربيــة السإـلمية،
واللغة العربية ،والبرامج الخاصة بمحو المة وتعليــم الكبــار ،مـع الــتركيز علـى
النشاطات المتعلقة بالتدريب والتأليف والنشر في هــذه المجــالت ،فــي حيــن
أعطيت الولوية في مجال العلوم لتحقيق أهداف رئايسية فــي تطــوير تــدريس
العلوم ،ودعم البحث العلمي ،وتكثيف التصالت وتعزيز التعــاون بيــن العلمــاء
المسلمين ،وتكوين الطر العلمية المدربة ،وتعميم السإتفادة من العلوم .بينما
تمحور التنفيذ في مجال الثقافة حول أربعة أهداف هي دعم الثقافة السإــلمية
والذاتيــة الثقافيــة ،والعنايــة بــالتراث الثقــافي والحضــاري السإــلمي ،ودعــم
المؤسإسات المراكز الثقافية ،وحماية المجتمــع السإــلمي مــن عوامــل الغــزو
الفكري والنحراف الخلقي.
الجلسة العمل الثانية  :مساء الثلثااء  11من جمادى الوألى 1412
هـ  19 /من نوفامبر 1991م:
البند  2.1تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة ما بين الدورتين
الحادية عشرة والثانية عشرة :الوثيقة م.ت12/91/2.1.
تــابع المجلــس مناقشــة هــذا البنــد بالسإــتماعا إلــى عــروض الســادة
.7
المديرين العامين المساعدين الســيد الســفير أحمــد علــي ديــاو المــدير العــام
المساعد في التربية ،والدكتور خيرات محمد بن رسإــا المــدير العــام المســاعد
في العلوم ،والدكتور عبد العزيز بن عثمان التــويجري المــدير العــام المســاعد
في الثقافة والتصال ،كل في مجال اختصاصه كما تناول الكلمة السادة :علــي
منير العلوي ،المسؤول عن مصلحة العلم ،وحسن صــواري ،رئايــس مصــلحة
بنك المعلومات والمعطيات السإلمي .وقــد خصصــوا عروضــهم للتحــدث عـن
أهم المنجزات والنشاطات التي نفذتها القطاعــات والمصــالح الــتي يشــرفون
عليها .وذلك خلل الفترة الفاصلة مــا بيــن الــدورتين  11و  12للمجلــس ،كمــا
وردت في تقرير المدير العام المدون في الوثيقة م.ت.12/91/2.1/
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بعد ذلك تدخل السادة أعضــاء المجلــس فبــدوا ملحظــات تمحــورت
.8
حول النقط التالية:
 −أن يتضــمن التقريــر مســتقبل العتمــادات الماليــة لكــل برنامــج
وتحديد ما تم صرفه منها عند النجاز.
 −أن يتضمن التقرير مدخل لبرامج كــل قطــاعا يــبين نســبة البرامــج
التي تم تنفيذها من مجموعا البرامج المقررة في خطة العمل.
 −أن تعتمد التسمية الرسإمية للبرامج كمــا صــادقت عليهــا الهيئــات
العليا للمنظمة.
 −أن تبعث المنظمة مسبقا بمسودات الكتــب الــتي تعــتزم نشــرها
إلى الدول العضاء لبداء الملحظات بشأنها ،للسإتفادة منها.
 −أن تعمــل المنظمــة علــى السإــتفادة مــن تجــارب المنظمــات
المماثلة في ميدان عملها مثل المنظمة العربية للتربيــة والثقافــة
والعلوم ،ومكتب التربية العربي لدول الخليج ،وخاصة فــي مجــال
إعداد كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
 −أن تــوجه المنظمــة برامــج التــدريب فــي خطــط عملهــا لفائاــدة
المدربين بدل من تدريب المدرسإين ،اسإتجابة للحاجيات الحقيقية
للدول العضــاء والجماعــات السإــلمية ،لن هــذا السإــلوب أكــثر
إنتاجية.
 −أن تبذل المنظمة مزيدا من الجهد في إصدار كتيبات مبسطة عن
الشعائار السإلمية باللغات الثلث.
 −أن تتضمن تقارير الدارة العامة مستقبل جداول توضــيحية للمنــح
التي تقدمها المنظمة والجهات المستفيدة منها.
 −أن تأخذ الدارة العامة مســتقبل بعيــن العتبــار البرامــج الــتي لــم
يكتمل تنفيذها في الخطة المنقضية.
 −أن تتوسإــع المنظمــة فــي السإــتفادة مــن تجــارب المنظمــات
والهيئات ذات الختصاصا عند تنفيذ برامجها.
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 −أن تهتــم المنظمــة بــالمنظور السإــلمي فــي برامجهــا المتعلقــة
بالشباب تربية وثقافة ،وذلك لتقوية العقيدة ولترسإيخ النتماء إلى
المة السإلمية.
 −أن تكثف المنظمة تعاونها مع المنظمات ذات الختصــاصا ،سإــواء
منها العربية والسإلمية أو المنظمات الدولية الموازية.
 −أن تعمــل المنظمــة علــى إتاحــة الفرصــة للعلمــاء والبــاحثين
المســـلمين للسإـــتفادة مـــن المعطيـــات المتـــوفرة فـــي بنـــك
المعلومات السإلمي بمقرها ،عن طريق الشتراك والتصال عن
بعد.
وتعليقا على تقرير معالي المدير العام ،أخذ الكلمــة سإــعادة السإــتاذ
.9
تيام مندوب السينغال فأشاد بمعالي المدير العام وبمكــانته العلميــة والثقافيــة
وبما قام بـه مـن دور أسإاسإـي فـي النهـوض بالمنظمــة السإـلمية وتطويرهـا،
منوهــا بصــفة خاصــة بالشخصــية الفــذة لمعــاليه باعتبــاره أحــد قــادة الفكــر
السإلمي ،وإحدى الشخصــيات السإــلمية العالميــة ذات الحضــور المــؤثر فــي
الساحة الدولية .وعــبر عــن شــعوره بالرتيــاح للتقــدم الــذي عرفتــه المنظمــة
السإلمية برئااسإة السإتاذ عبد الهــادي بوطــالب ،وتأسإــف لعــدم تجديــد معــاليه
لترشيحه لولية جديدة.
ورد عليه معالي المدير العام بكلمة مؤثرة شكره فيها شكرا عميقا معلنـا
أن الظرف يتطلب تجاوز الشخاصا الذين يمرون بينما تبقــى القيــم والمبــادئ
التي يجــب الرتفــاعا إليهــا والهتمــام بهــا ،وذلــك قبــل أن يتحــدث معــاليه عــن
الشواط التي قطعتها المنظمة تحت رئااسإته ،وما تم تحقيقه من إنجازات قال
عنها إنها وإن لم تلب الطموح المشــروعا إلــى الفضــل والحســن فإنهــا تمثــل
الجهد الجماعي الذي بذلته اليسيسكو في إطار فريق عمل متجانس مســتمر
العطاء.
الجلسة العمل الثالثة  :صباح يوم الربعاء  12من جمادى الوألى
1412هـ  20 /من نوفامبر 1991م:
البند  2.1تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة ما بيــن الــدورتين
الحادية عشرة والثانية عشرة .الوثيقة  :م.ت12/91/2.1/
تابع المجلس مناقشة هذا البن د بالسإ تماعا إل ى توض يحات تق دم به ا
.10
تباعا السادة المديرون العامون المساعدون والمسؤولون عن مختلف المصالح
بالمنظمة على ضوء الملحظــات والسإتفســارات الــتي أبــداها الســادة أعضــاء
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المجلس المتعلقة بتنفيذ البرامج في القطاعات الثلثة كمــا وكيفــا ،كمــا جــاءت
في العروض التي قدمت أمام المجلس في الجلسة السابقة.
وأوضح السادة المسؤولون أن أزمة الخليج وما ترتب عليها من نقص في
الموارد المالية التي لم تتعــد  %14خلل الســنة الماليــة  1991-1990كــانت
السبب الرئايسي في عدم تنفيذ بعض البرامج كليا أو جزئايا.
وإثر ذلك قرر المجلس اعتماد تقرير المدير العــام مــع الخــذ بملحظــات
السادة أعضاء المجلس:

قرار بشأن البند  2.1من جدوأل العأمال :
تقرير المدير العام عأن نشاطات المنظمة ما بين الدوأرتين
الحادية وأعأشرة وأالثانية عأشرة للمجلس
إن المجلس التنفيذي :
−

إذ يذكر بالمادة ) (20فقرة )د( من النظام الداخلي للمجلس

−

وبعــد اطلعــه علــى الوثيقــة م.ت 12/91/2.1/المتضــمنة لتقريــر
المدير العام عن نشاطات المنظمة ما بين الدورتين الحاديـة عشـرة
والثانية عشرة للمجلس

−

وبناء على ما دار من مداولت

يقرر ما يلي :
.1

يعتمد تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة ما بيــن الــدورتين
الحادية عشرة والثانية عشرة للمجلس المتضمن في الوثيقة م.ـــ.
 ،12/91/2.1مع الخذ بالملحظات التي أدلى بها الســادة أعضــاء
المجلس.

.2

يشكره على جهوده في تأكيد دور المنظمة في مجالت اختصاصها
وحرصه ومعاونيه على تنفيذ برامجها علــى الرغــم مــن الصــعوبات
المالية الباعثة على القلق.

.3

يشجعه على السإــتمرار فــي تنفيــذ البرامــج علــى ضــوء مــا يصــل
المنظمة من موارد.

.4

يدعو المدير العام إلى رفــع التقريــر إلــى المــؤتمر العــام ويوصــي
المؤتمر العام بالمصادقة عليه.
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البند  2.2التقرير المالي للمــدير العــام وحســابات القفــال للســنة
المالية 1991-1990م .الوثيقة  :م.ت12/91/2.2/
 2.3تقريــر لجنــة المراقبـــة الماليـــة وتقريـــر شـــركة تـــدقيق
الحســابات للســنة الماليــة 1991-1990م .الوثيقــة م.ت.
.12/91/2.3
قــدم الســيد عــز العــرب الكتــاني رئايــس مصــلحة الشــؤون الداريــة
.11
والمالية ملخصا مركزا للتقرير المالي وحسابات القفال للسنة الماليــة -1990
1991م ،حيث حدد بالرقام مجموعا المداخيل والمصــاريف للســنة المــذكورة،
مع بيان مجموعة من المؤشرات على النحو التالي :
بلغ مجموعا المـداخيل الـتي تتمثـل فـي المسـاهمات المحصـلة ع ن

−

السنة المالية  2.404.004,65 :90/91دولرا موزعة على الشكل
التالي:
•

 1.395.293,50دولرا عــن الســنة الماليــة  1991-199بنســبة
 %14,18من الميزانية ،والباقي يمثل قسطا من المتأخرات عن
السنوات السابقة.
يضاف إلى مساهمات الدول العضاء إيرادات أخرى ،هي:

−
•

 47.000دولر تمثل اعتمــادات خاصــة وتمثــل تــبرعا دولــة قطــر
لتغطية نفقــات أسإــتاذين فــي برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر
الناطقين بها ومساهمات الجامعات المشتركة في اتحاد جامعات
العالم السإلمي.

•
−

 602.410,52دولرات تمثل أرباحا بنكية وعوائاد أخرى.
بلغت المصاريف  4.113.300,42دولر ،خصصت منها نســبة %72
لتنفيذ البرامج ،وخصصت النسبة المتبقية وهي  %28لتغطية نفقات
التسيير والتجهيز ورواتب الموظفين.

−

انخفاض المســاهمات المحصــلة خلل الســنة الماليــة 1991-1990
بنسبة  %44,19بالمقارنة مع سإنة .1990-1989

−

لم يتجاوز عدد الدول الــتي سإــددت مســاهماتها عــن الســنة الماليــة
 1991-1990سإت دول وهي  :المملكة الردنيــة الهاشــمية ،ودولــة
البحريـــن ،والمملكـــة العربيـــة الســـعودية ،وجمهوريـــة الســـنغال،
والمملكة المغربية ،وجمهورية مصـر العربيـة) .م ع ملحظـة أن دول
أخرى سإددت مساهماتها كل أو جزءا بعد تاريخ القفال وهي  :دولــة
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المـــارات العربيـــة المتحـــدة ،وجمهوريـــة باكســـتان السإـــلمية،
والجمهورية العربية السورية ،وجمهورية غامبيا ،والجماهيرية العربية
الليبية الشعبية الشتراكية العظمى ،وماليزيا ،والجمهورية اليمنية(.
−

بلغ مجموعا ما توصلت بــه المنظمــة مــن مســاهمات برسإــم الخطــة
الثلثيــة مــا قــدره  6.257.396,16دولرات ،أي بنســبة  %22مــن
مجمــوعا الميزانيــة المعتمــدة للفــترة نفســها ،يضــاف إليهــا مبلــغ
المساهمات المحصلة برسإم المتأخرات خلل فترة الخطــة الثلثيــة،
وبذلك يكون مجموعا المساهمات  11.537.106,49دولر.

−

بلغت مصاريف الخطة الثلثية نفسها  12.440.305,29دولر.

−

خصصــت نســبة  %74مــن المصــاريف خلل فــترة الخطــة الثلثيــة
نفســها لتنفيــذ البرامــج ،وخصصــت النســبة المتبقيــة  %26لبــواب
الصرف الخرى.

−

ونتيجة لسياسإة ترشيد النفاق ،اسإتطاعت المنظمة أن تحافظ علــى
الرصيد الحتياطي ،ولجــأت فقــط إلــى اسإــتعمال جــزء مــن الفوائاــد
المالية للســنة الســابقة لتغطيــة بعــض النفقــات الــتي تقــدر بثلثيــن
بالمائاة من مجموعا المصاريف.

قدمت السيدة عائاشــة نــدياي رئايســة لجنــة المراقبــة الماليــة عرضــا
.12
لخصت فيه تقرير لجنة المراقبة وتقرير شركة تدقيق الحسابات )الوثيقة م.ت.
 .(12/91/2.3ففيما يتعلق بالحساب اقترح أعضــاء اللجنــة أن تجــرى عمليــات
المحاسإبة بالدولر المريكي وليس بالدرهم المغربي ،لسإيما وأن أهم عمليــات
المنظمة يجرى حسابها بالــدولر ،وذلــك تفاديــا للخســارة الناجمــة عــن تحويــل
العملــة ،ونــوهت بمــا فعلتــه الدارة العامــة إذ اسإــتثمرت جــزءا مــن مــداخيل
المنظمة للسنة المالية  ،1991-1990كمــا أوصــت بضــرورة إعــداد الميزانيــة
على ضوء المداخيل الحقيقية للمنظمة .وفي باب المصاريف ،أشارت الســيدة
عائاشة ندياي إلى أن مصاريف الموظفين ارتفعت بنسبة  %28وذلك راجع إلى
اسإتفادة الموظفين كافة من زيادة إجمالية قــدرها  %10وإلــى توظيــف تســعة
خبراء ومتخصصين جدد .وأوضحت أن ما صرف على تنفيذ البرامج يقدر بـــ 70
 %من ميزانية المنظمة للسنة المالية  1991-1990أب بنقص  %8بالمقارنــة
مع السنة الماضية ،وذكــرت أن مــرد ذلــك إلــى انخفــاض دفــع الــدول العضــاء
مس اهماتها ،وط البت بإيجـاد آلي ة لتحدي د أولوي ات تنفيـذ البرامـج عل ى ض وء
مداخيل المنظمة واحتياجات الدول العضاء .وفي باب التسيير ،نــوهت رئايســة

10

لجنــة المراقبــة الماليــة بإدخــال المعلوميــات فــي التســيير اليــومي للمنظمــة،
مقترحة إنشاء مصلحة للحسابات ورفع مصلحة الشؤون الدارية والماليــة إلــى
مرتبــة مديريــة لتحســين عمليــات الحســابات ،متســائالة عــن آخــر التطــورات
المتعلقة باتفاق المقر الذي لم ينشر إلى الن في الجريدة الرسإمية المغربية.
قدم السيد فاروق توفيق إبراهيم مقرر لجنة المراقبة الماليــة عرضــا
.13
ضمنه ملحظات اللجنة حول تنفيذ الميزانية للسنوات 1991-1988م وتــدقيق
الحسابات ،حيث ذكر أن نســبة المــداخيل العامــة للمنظمــة خلل هــذه الفــترة
بلغت  %42من أصــل الميزانيــة التقديريــة ،وأنهــا بقيــت بــذلك دون المســتوى
المطلــوب رغــم أنهــا فــاقت نســبة مــداخيل المنظمــة خلل الفــترة الثلثيــة
المنصرمة  ،1988-85والتي لم تتعــد نســبة  ،%33ونــوه بمــا اتخــذته الدارة
العامة من تدابير للسإتفادة من الموال المتوفرة لديها بإيــداعها فــي حســابات
مقفلــة لــدى البنــاك ،وبارتفــاعا رصــيد صــندوق نهايــة الخدمــة بنســبة ،%131
مستعرضا نسب ما أنفق علــى البرامــج خلل خطــة عمــل المنظمــة للســنوات
 1991-1988من مجموعا المبالغ المخصصة لها ،وذلك على النحو التالي:

.14

−

 42%لقطاعا التربية ومجموعا برامجه  37برنامجا.

−

 35%لقطاعا العلوم ومجموعا برامجه  18برنامجا.

−

 40%لقطاعا الثقافة ومجموعا برامجه  24برنامجا.

وأبدى السادة أعضاء المجلس الملحظات والسإتفسارات التالية:
−

الخذ بالعتبار الملحظـات والتوصــيات الــواردة فـي تقريــر لجنــة
المراقبة المالية وتدقيق الحسابات )الوثيقة م.ت.(12/91/2.3.

−

تحويل مصلحة الشؤون الدارية والمالية إلى مديرية.

−

تنفيذ بعــض برامــج المنظمــة بالعملــة المحليــة فــي بعــض الــدول
العضاء التي يتعذر عليها تسديد مساهماتها بالعمل الصعبة.

−

متابعة الجراءات المتخذة لتوقيع اتفاق المقر ونشره.

−

وبعد ذلك قــدم المــدير العــام ومســاعدوه اليضــاحات الضــرورية
جوابا على الملحظات والسإتفسارات المذكورة.

قرر المجلس اعتماد التقرير المالي وحسابات القفال للسنة الماليــة
.15
1991-1990م كما ورد في الوثيقة )م.ت ،(12/91/2.2.واعتماد تقرير لجنــة
المراقبة المالية وشركة تدقيق الحسابات للسنة الماليــة 1991-90م كمــا ورد
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فـي الوثيقـة )م.ت ،(12/91/2.3.علـى أن تعــرض التوصـية الخاصـة بتحويــل
مصلحة الشؤون الدارية والمالية إلى مديرية على نظر اللجنة المكلفة بدراسإة
الهيكل التنظيمي للمنظمة القراران  2.2و :2.3
م.ت12/91/2.2.
قرار بشأن البند  2.2من جدوأل العأمال :
التقرير المالي للمدير العام وأحسابات اللقفال
للسنة المالية 1991-1990
إن المجلس التنفيذي :
اسإتنادا إلى مقتضيات :

−
−

المادتين ) (19) ،(18من الميثاق

−

المادتين ) (19) ،(18من النظامي المالي

−

المادة ) (20الفقرة )هـ( من النظام الداخلي للمجلس

−

−

وبعد اطلعه على التقرير المالي للم دير الع ام وحس ابات القف ال
للسنة المالية 91-90
وبناء على ما دار من مداولت

يقرر ما يلي :
 .1يعتمد التقرير المذكور ويدعو المدير العام لرفعه إلى المؤتمر العام
بعد الخذ في العتبار ملحظات المجلس.
 .2يوصي المؤتمر العام بالمصادقة عليه.

م.ت12/91/2.3.
قرار بشأن البند  2.3من جدوأل العأمال :
تقرير لجنة المراقبة المالية وأتقرير شركة
تدقيق الحسابات
إن المجلس التنفيذي :
اسإتنادا إلى مقتضيات :

−
−

المادة ) (19من الميثاق
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−

المواد ) (27) ،(26) ،(25) ،(24) ،(20من النظام المالي

−

المادة ) (20الفقرة )ب( من النظام الداخلي للمجلس

−

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 12/91/2.3 .المتضمنة لتقرير لجنة
المراقبة المالية وتقرير شركة تدقيق الحسابات

−

وبعد اسإتماعه لتوضيحات لجنة المراقبة المالية

−

وبناء على ما دار من مداولت

يقرر ما يلي :
 .1يعتمد تقرير لجنة المراقبة المالية وما ورد فيه من توصيات باسإتثناء
ما ورد من اقتراحات تتصل بالهيكلة ،التي يطلب دراسإتها مــن قبــل
اللجنة المكلفة بالهيكلة ،كما يعتمد تقرير شركة تــدقيق الحســابات.
ويدعو المدير العــام لرفــع التقريريــن إلــى المــؤتمر العــام ويوصــي
المؤتمر العام بالمصادقة عليهما.
 . 2يعبر عن قلقه إزاء تخلف وت أخر ك ثير م ن ال دول العض اء ع ن الوف اء
بالتزاماتها تجاه المنظمة.
 .3يشكر لجنة المراقبة المالية على جهودها في إعداد التقرير.
الجلسة العمل الرابعة  :مساء يوم الربعاء  12من جمادى الوألى
1412هـ  20 /من نوفامبر 1991م:
البند  2.4تقرير المدير العام عن وضعية مساهمات الــدول العضــاء
فــي ميزانيــة المنظمــة ومعالجــة الوضــع المــالي للمنظمــة.
الوثيقة  :م.ت12/91/2.4.
بعد مناقشــة هــذا البنــد والجابــة علــى اسإتفســارات الســادة أعضــاء
.16
المجلس ،خاصة منها ما يتعلــق بــالبحث عــن أنجــع الســبل الــتي تمكــن الــدول
العضـاء مـن دفـع متأخراتهـا أو مسـاهماتها فـي ميزانيـة المنظمـة ،وبـالخص
القتراح الهادف إلى تمكين الدول العضــاء الــتي ل تتــوفر علــى سإــيولة نقديــة
بالعملة الصعبة من تأدية متأخراتهــا بالعملــة المحليــة عــن طريــق تنفيــذ بعــض
البرامج داخلها ،كلف المجلس المدير العام بدراسإة اقتراح الحلول المملكة في
الموضوعا وعرضها على أنظار المجلس في دورتــه القادمـة .واعتمـد المجلـس
تقرير المدير العام عن وضعية مساهمات ال دول العض اء م ا ورد ف ي الوثيق ة
م.ت:12/91/2.4.
م.ت12/91/2.4.
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قرار بشأن البند  2.4من جدوأل العأمال :
تقرير المدير العام عأن وأضعية مساهمات
الدوأل العأضاء فاي ميزانية المنظمة
وأمعالجة الوضع المالي للمنظمة
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى المادة ) (6من النظام المالي

−

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 12/91/2.4.المتضمنة تقرير المدير
العام عن مساهمات الدول العضاء في ميزانية المنظمة

−

وبناء على ما دار من مداولت

يقرر ما يلي :
 .1يعتمد التقرير المضمن في الوثيقة م.ت 12/91/2.4.ويدعو المدير
العام لرفعه إلى المؤتمر العام.
 .2يعبر عن قلقه إزاء مســتقبل المنظمــة الــذي يهــدده تخلــف وتبــاطؤ
بعض الدول في تسديد مساهماتها.
 .3يلتمس من المؤتمر العام اتخاذ الخطوات الفعالة لمعالجة الوضع بما
يعكس حقيقة التضامن السإلمي الذي عبرت عنه الدول العضاء عند
توقيعها على ميثاق المنظمة.
 .4يطلب من المدير العام أخذ كل المبادرات الضرورية للحصول علــى
موارد مالية مــن خــارج الميزانيــة ولتحصــيل المســاهمات الــتي لــم
تسدد.
 .5يطلب م ن المـدير العـام إجـراء دراسإـة حـول الختيـارات والسـبل
الكفيلــة بمعالجــة مســألة المتــأخرات وكيفيــة تحصــيلها ،وتقــديم
الدراسإة إلى الدورة الثالثة عشرة للمجلس.
البند  5.6.1اقتحام قوات الحتلل السإــرائايلي للمحكمــة الشــرعية
بالقدس الشريف
بعد أن أحيط المجلــس علمـا بمـا حـدث مـن نهـب لوثـائاق المحكمــة
.17
الشرعية بالقدس الشريف ،قرر إصـدار بيـان بشـأن هـذا العتـداء السإـرائايلي
الخطير ،يندد فيه بما تتعرض له المعالم السإلمية بفلسطين والقدس الشريف
من تهويد وتدمير ،ويناشد فيه المجتمع الدولي اتخاذ الجراءات اللزمــة لتــأمين
الحماية للشعب الفلسطيني .كما وجه نداء خاصا إلــى جللــة العاهــل المغربــي
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الملك الحسن الثاني رئايس لجنة القــدس يناشــده فيــه مواصــلة بــذل مســاعيه
الحميدة لمعالجة هذا الموضوعا:
م.ت12/91/5.6.1.
بيان
من المجلس التنفيذي
للمنظمة السإلمية للتربية وأالعلوم وأالثقافاة
إن المجلس التنفيذي ،وقد تتبع باهتمام بالغ ما نشر وتناقلته وكالت النباء
الدولية ،عن إقدام سإلطات الحتلل على اقتحام الحكمة الشــرعية فــي مدينــة
القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المحتلــة ،ومداهمــة مرافقهــا ،وسإــلب
الوثــائاق التاريخيــة المحفوظــة بهــا والمتعلقــة بممتلكــات الوقــف السإــلمي
والمعــاملت مــن بيــوت وعقــارات وأراض وذلــك لطمــس هويــة أصــحابها
الشرعيين.
وحيــث أن هــذا العــدوان السإــرائايلي علــى أحــد رمــوز الهويــة السإــلمية
للقدس الشريف ،يرمي فــي المقــام الول إلــى تهويــد القــدس وإلــى التمهيــد
للسإتيلء على مزيد من الراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات.
فإن المجلس التنفيذي يوجه نداءات باسإم المة السإلمية قاطبة ،ممثلــة
في المنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافة ،إلــى منظمــة المــم المتحــدة
لتتحمــل مســؤوليتها كاملــة فــي تــأمين الممتلكــات والعقــارات والراضــي
الفلسطينية ،وفي حمايتها مــن العــدوان ،وفــي ضــمان سإــلمتها وذلــك باتخــاذ
الجــراءات الــتي تراهــا كفيلــة بتــوفير الترتيبــات المنيــة لحمايــة المــواطنين
الفلسطينيين ومؤسإساتهم العلمية والتربوية والقضائاية وأماكن العبادة.
وينوه المجلس بمسعى جللة الملك الحسن الثاني رئايــس لجنــة القــدس
لدى الدارة المريكية في هذا الموضوعا ،ويلتمس من جللته مواصلة مســاعيه
لدى الجهات الخرى لحمل إسإرائايل على إرجاعا الوثائاق التاريخيــة المســروقة
إلى المحكمة الشرعية بالقدس الشريف.
وإن المجلس التنفيذي ،وهو يوجه انتباه المجتمع الدولي إلى هذا الحادث
المروعا ،ليطلب من المنظمات والهيئات الدولية والمؤسإسات النســانية كافــة
أن تمارس الضغط على سإلطات الحتلل لرجاعا الوثائاق الفلسطينية المنهوبة
وإعادتهــا إلــى المحكمــة الشــرعية بالقــدس الشــريف ،حفاظــا علــى الطــابع
السإلمي لهذه المدينة المقدسإة.
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كما يدعو المجلس المجتمع الدولي إلــى شــن حملــة عالميــة ترمــي إلــى
محاكمة المسؤولين السإرائايليين عـن هــذا الحـادث ردعـا ومعاقبـة لهــم علـى
عدوانهم الجرامي ،وإنصافا وحمايــة للشــعب الفلســطيني الــذي لحقــه ضــرر
خطير من جراء هذه المأسإاة المروعة.
البند  2.5تقييم عمل المنظمة .الوثيقة  :م.ت12/91/2.5.
بعد أن اطلع المجلس على تقرير المدير الع ام المتعل ق بتقيي م عم ل
.18
المنظمة ،واسإتمع إلى اليضــاحات الــتي قـدمتها الدارة العامــة فـي الموضــوعا،
خاصة ما يتعلق منها بتحديد المفاهيم ال تي ت دخل ف ي عملي ة التقيي م أو بإيج اد
اللية المناسإبة للتقييم الداخلي والتقييم الخارجي ،قرر المجلــس دعــوة المــدير
العام لرفع هذا التقرير إلى المؤتمر العام الرابع للبت فيه على ضــوء مقترحــات
المدير العام :
م.ت12/91/2.5.
قرار بشأن البند  2.5من جدوأل العأمال :
تقييم عأمل المنظمة
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى الفقرة الجرائاية  4من القرار رقم م.ت/11/90.ق2.1.
الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الحادية عشــرة بخصــوصا
تقييم عمل المنظمة.

−

وبعد اطلعه على الوثيقة التي قدمتها الدارة العامة في هذا الشــأن
)وثيقة رقم  :م.ت.(12/91/2.5.

−

وبناء على ما دار من مداولت

يقرر ما يلي :
 .1يشكر الم دير الع ام عل ى جه وده ف ي سإ بيل تقيي م عم ل المنظم ة
ويدعوه إلى رفع الوثيقة رقم  :م.ت 12/91/2.5 .إلى المــؤتمر العــام
ليبت فيها على ضوء مقترحات المدير العام.
 .2يدعوه إلى جعل ه ذا التقيي م ،ال داخلي والخ ارجي عل ى ح د سإ واء،
مستمرا ،وتقديمه بشكل دوري إلى دورات المجلــس التنفيــذي الــتي
تسبق مباشرة دورات المؤتمر العام العادية لتقيي م الخط ة المنتهي ة،
وتخفيف التكاليف المترتبة على ذلك إلى أكبر قدر ممكن.
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الجلسة العمل الخامسة  :صباح يوم الخميس يوم  13من جمادى
الوألى 1412هـ  21 /من نوفامبر 1991م:
البند  3.1مشروعا الخطة متوسإطة المدى  .2000-1991الوثيقــة :
م.ت12/91/3.1.
بعد أن اطلع المجلس على مشروعا الخطة متوسإــطة المــدى -1991
.19
 ،2000وأخذ علما بالتعديلت التي أجريت عليه على ضوء ملحظات المجلس
في دورته السابقة واقتراحاته ،تمـت مناقشـته وإبـداء ملحظـات جديـدة عليــه
تمحورت حول النقط التالية:
−

تغيير اسإم الوثيقة واعتبار هذا المشروعا إطارا نظريا عاما للخطــة
وفلسفة تستشرف مســتقبل المــة السإــلمية الــتربوي والعلمــي
والثقافي.

−

إعادة ترتيب هذه الوثيقة من الجانب الشـكلي بمـا يضـمن إلحـاق
البرامج الرئايسية بالمحاور المخصصة لها.

−

التأكيد على أهمية محو المية وتربية الطفل المسلم.

−

التأكيد على أهمية التعليم الزراعي.

−

إيلء عناية خاصة للتربية التكنولوجية ووضع خطة تنفيذية لهــا فــي
التعليم الثانوي والمتوسإط وتأكيد المهــارات التقنيــة الحديثــة فــي
التعليم المهني والفني.

−

مواجهة التحديد الص هيوني ف ي محارب ة السإ لم وتهوي د الق دس
الشريف باعتباره صراعا حضاريا بين المة السإــلمية والصــهيونية
العالمية.

−

ضرورة تضمين الشارة إلى مشــروعا السإــتراتيجية الثقافيــة فــي
مشروعا الخطة متوسإطة المدى.

−

التأكيد على دعم المدارس القرآنية وتطويرها.

وقد أثنى بعض أعضاء المجلس على مشــروعا الخطــة متوسإــطة المــدى،
ووصفوها بأنها عمل جيــد للغايــة وشــامل ومتكامــل ،واعتمــدها المجلــس كمــا
وردت في الوثيقة م.ت 12/91/3.1.مع الخذ بالعتبار ملحظاته :
م.ت12/91/3.1.
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قرار بشأن البند  3.1من جدوأل العأمال :
مشروأع الخطة متوسإطة المدى 2000-1991
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى المادة ) (20فقرة )ح( من النظام الداخلي للمجلس.

−

وبعــد اطلعــه علــى الوثيقــة م.ت 12/91/3.1.الــتي تحتــوي علــى
مشروعا الخطة متوسإطة المدى للمنظمة .2000-1991

−

وإذ يذكر بالقرار رقم م.ت/11/90.ق 4.1.الذي اعتمده فــي دورتــه
الحادية عشرة بشأن مشروعا الخطة التي كان المدير العام قد تقدم
بها.

−

وإذ يأخــذ بعيــن العتبــار أن التعــديلت والملحظــات الــتي أبــداها
المجلس وأعضاء اللجنة التي شكلها في دورته الحادية عشرة قد تم
إدخالها على المشروعا النهائاي للخطة الــذي تقــدم بــه المــدير العــام
إلى الدورة الثانية عشرة للمجلس.

يقرر ما يلي :
 .1يشكر المدير العام على جهوده في إع داد المش روعا النه ائاي للخط ة
بناء على اقتراحات المجلس واللجنة التي شكلها.
 .2يشكر أعضاء اللجنة التي شكلها المجلس عل ى جه ودهم ف ي تط وير
مشروعا الخطة.
 .3يوافق على مشروعا الخطة متوسإطة المدى للمنظمــة 2000-1991
الوارد في الوثيقة م.ت.12/91/3.1 .
 .4يوصي المؤتمر العام اعتماد هذه الخطة.
البند  3.2مشروعا الخطة والميزانية للعوام .1994 -1991
الوثيقة  :م.ت12/91/3.2 .
بدأ المجلس مناقشـاته لخطــة الميزانيــة للعــوام  1994-1991كمــا
.20
تقدم بها المدير العام في الوثيقة المــذكورة ،متضــمنة التعــديلت والمقترحــات
التي كان قد أدلى بها المجلــس فــي دورتــه الســابقة ،وتــبين خلل المناقشــات
اتجاهــات رئايســيان حــول الجــانب المــالي لمشــروعا الخطــة ،أولهمــا يــرى أن
الميزانية يجب أن ل تعد على أسإاس المداخيل المفترض تحصــيلها مــن الــدول
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العضاء ،بل على أسإاس الموارد الفعلية المحصلة وثانيهما يرى أنهــا ينبغــي أن
تعد على أسإاس التزامات الدول تجاه المنظمة طبقا لنصوصها التشريعية.
وبعد المداولة ،توصل المجلس إلــى التفــاق علـى طريقــة قوامهـا  :إعــداد
الميزانية على أسإاس التزامات الدول م ن جه ة ،وتحدي د أولوي ات البرام ج عن د
التنفيذ لمواجهة ما قد يطرأ من نقص في الم وارد م ن جه ة أخ رى ،م ع توص ية
للمدير العام بمواصلة جهوده للبحث عن موارد خارج الميزانية.
واعتمد المجلــس مشــروعا الخطــة والميزانيــة للســنوات 1994-1991م
كما وردت فــي الوثيقــة م.ت ،12/91/3.2.ووافــق بالجمــاعا علــى الميزانيــة
ومقــدارها  34.460.813دولرا أمريكيــا ،وهــي مســاوية للميزانيــة الســابقة
ومتضمنة لنسبة  %7سإنويا لتغطية التضخم:
م.ت12/91/3.2.
قرار بشأن البند  3.2من جدوأل العأمال :
مشروأع خطة العمل وأالميزانية للعأوام 1994-1991
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى المــادة  7مــن النظــام المــالي والمــادة ) (20الفقرتيــن
)ح() ،ط( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.

−

واسإتنادا إلى القرار م.ت/11/90.ق 4.2.الذي اعتمده المجلس في
دورته الحادية عشرة وطلب فيه من المدير العــام تقــديم المشــروعا
النهائاي للخطة إلى الدورة الثانية عشرة للمجلس بعد تعــديلها علــى
ضوء آراء الدول العضاء وأعضاء المجلس.

−

وبعــد اطلعــه علــى الوثيقــة م.ت 12/91/3.2.الــتي تحتــوي علــى
المشروعا النهائاي لخطة عمل المنظمــة وميزانيتهــا للعــوام -1991
.1994

−

وإذ يأخــذ بعيــن العتبــار أن المشــروعا النهــائاي للخطــة قــد تضــمن
القتراحات والتعديلت التي أدلى بهــا المجلــس فــي دورتــه الحاديــة
عشرة ،وكذلك ملحظاته خلل دورته الثانية عشرة.

−

وعلى ضوء ما دار من مداولت.

يقرر ما يلي :
 .1يشــكر المــدير العــام علــى تقــديمه المشــروعا النهــائاي لخطــة عمــل
المنظمة وميزانيتها للعوام .1994-1991
 .2يعتمد هذه الخطة كما جاءت في الوثيقة م.ت.12/91/3.2 .
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 .3يوافق على الميزانية المعتمدة وقدرها 34.460.813 :دولرا أمريكيــا
)وهي مساوية لميزانيــة الخطــة الســابقة متضــمنة نســبة  %7سإــنويا
لتغطية التضخم(.
 .4ي دعو المجل س الم دير الع ام ل دى تنفي ذ البرام ج لتأكي د الولوي ات،
وتشجيعه على مواصلة البحث عن التمويل خارج الميزانية.
 .5يوصي المؤتمر العام الرابع باعتماد هذه الخطة وميزانيتها كما وردت.
الجلسة العمل السادسإة  :مساء الخميس يوم  13من جمادى الوألى
1412هـ  21 /من نوفامبر 1991م:
البند  5.4مشروعا تعديل الميثاق واللوائاح الداخلية للمنظمة .الوثيقة :
م.ت12/91/5.1 .
قدم سإعادة الدكتور منذر واصف المصري رئايس اللجنــة الــتي كلفهــا
.21
المؤتمر العام الثالث بإعداد اقتراحات بشأن تعديل الميثــاق واللوائاــح الداخليــة
للمنظمة عرضا موجزا عن أشغال ه ذه اللجنـة ذك ر في ه بأسإـماء الـدول الـتي
تتشـكل منه ا وه ي :المملك ة الردني ة الهاش مية ،ودول ة الكـويت ،وجمهوري ة
بنغلديش ،وجمهورية مالي ،وجمهوريــة باكســتان السإــلمية ،وجمهوريــة مصــر
العربية ،وجمهوريــة النيجــر ،والجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية الشــتراكية
العظمى ،وبما توصلت إليه من اقتراحات خلل الجتماعات التي عقدتها لتعديل
لوائاح المنظمة :الميثاق ،والنظ ام ال داخلي للم ؤتمر الع ام ،والنظ ام ال داخلي
للمجلس التنفيـذي ،والنظـام الم الي ،والهيكـل التنظيمـي ،ونظ ام المـوظفين
ووضعية الملحظ.
وأحاط سإعادته المجلس علما بأن الدارة العامة قــد توصــلت بمقترحــات
من بعض الدول بشأن تقرير اللجنة تنصب على مشروعا تعديل ميثاق المنظمة
دون اللوائاح الخرى.
ولحظ أحد أعضاء المجلــس أن مشــاريع التعــديلت يجــب أن تــوجه إلــى
الدول العضاء قبــل اجتمــاعا المــؤتمر العــام بســتة أشــهر ،غيــر أن التعــديلت
المقترحة أرسإلت في واقع المر ثلثة أشهر ونصــف شــهر فقــط مــن الموعــد
المحدد لنعقاد المؤتمر .لــذلك يستحســن النتظــار للحصــول علــى مزيــد مــن
تعليقات الدول العضاء .وفي حال ما إذا كــانت هــذه التعــديلت تتســم بطــابع
الولوية ،فمن الممكن السعي إلى تحقيق توافق في الراء بعــد أن يتــم توزيــع
التعديلت المقترحة على الدول العضاء.
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وبعد مداولت مستفيضـة ف ي الجـوانب القانونيـة م ن الموضـوعا توصـل
المجلس إلى ما يلي :
−

دعوة المدير العام إلى رفع تقرير اللجنة المكلفة من قبل المــؤتمر
العام مع الملحظــات الــتي وردت عليــه مــن الــدول العضــاء إلــى
المؤتمر العام لتخاذ القرار المناسإب.

−

فصل تقرير لجنة الهيكل التنظيمي التي شكلها المجلس التنفيذي
عن تقريــر اللجنــة الــتي شــكلها المــؤتمر العــام الثــالث لمراجعــة
الميثاق واللوائاح الداخلية للمنظمة ،اللذين وردا فــي الوثيقــة م.عا.
:4/91/5.1
م.ت12/91/5.4.

قرار بشأن البند  5.4من جدوأل العأمال :
دراسإة تقرير اللجنة التي شكلها المؤتمر العام الثالث
لمراجعة الميثاق وأاللوائح الداخلية للمنظمة
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى المادة ) (20فقرة )ي( من النظام الداخلي للمجلس.

−

وبعد اطلعه على الوثيقة م.عا 4/91/5.1.المتضــمنة لتقريــر اللجنــة
التي شكلها المؤتمر العام الثالث لمراجعة الميثاق واللوائاح الداخليــة
للمنظمة.

−

وبعد السإتماعا إلى اليضاحات التي أدلــى بهــا سإــعادة الســيد رئايــس
اللجنة المذكورة.

−

وبناء على ما دار من مداولت.

يقرر ما يلي :
 .1يشكر المدير العام ومعاونيه على جهودهم في إنجاح عمل اللجنة.
 .2يشكر السيد رئايس اللجنة وأعض اءها عل ى الجه ود ال تي ب ذلوها ف ي
إعداد التقرير.
 .3يدعو المدير العام إلى رفع تقرير اللجنة والملحظات التي وردت عليه
من بعض الدول العضاء إلى المؤتمر العام لتخاذ القرار المناسإب.
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البند  5.7تقريــر اللجنــة المكلفــة بدراسإــة الهيكــل التنظيمــي للدارة
العامة لليسيسكو .الوثيقة  :م.عا4/91/5.1 .
أما في مــا يخــص عمــل اللجنــة المكلفــة بدراسإــة الهيكــل التنظيمــي
.22
للدارة العامة للمنظمة ،وعلى ضوء التوضــيحات الــتي قــدمها سإــعادة السإــتاذ
إيبادير تيــام رئايــس اللجنــة ،فقــد طلــب المجلــس مــن اللجنــة مواصــلة عملهــا
لسإتكمال الدراسإة التي تقوم بها وعرض نتائاج أعمالها على أنظار المجلس في
دورته الثالثة عشرة :
م.ت12/91/5.7.
قرار بشأن البند  5.7من جدوأل العأمال :
الهيكل التنظيمي للدارة العامة
إن المجلس التنفيذي :
−

بعد اطلعه على الوثيقــة م.عا 4/91/5.4.الــتي تحتــوي علــى تقريــر
اللجنة التي شكلها المؤتمر العام الثالث لمراجعــة الميثــاق واللوائاــح
الداخلية للمنظمة.

−

وإذ يأخــذ بعيــن العتبــار أن لجنــة الهيكلــة الــتي شــكلها المجلــس
التنفيذي التاسإع لم تنته بعد عن عملها.

يقرر ما يلي :
 .1يشكر المدير العام ومعاونيه على تسهيل عمل لجنة الهيكلة.
 .2يقدم الشكر إلى اللجنة ويطلب إليها مواصلة عملها المتعلــق بالهيكــل
التنظيمي وتقديم نتائاج عملها إلى الدورة الثالثة عشر للمجلس.
البند  5.5منصب المدير العام .الوثيقة  :م.عا4/91/5.1 .
أحاط المدير العام المجلس علما باعتزام المملكة العربية الســعودية
.23
تقديم مرشح منها لمنصب المدير العام ،فرحب المجلس بهذه المبادرة الطيبة،
نظرا لمكانة المملكة العربية السعودية في العــالم السإــلمي ،ودورهــا الفاعــل
في العمل السإلمي المشترك.
م.ت12/91/5.5.
قرار بشأن البند  5.5من جدوأل العأمال :
منصب المدير العام
 −أحاط المدير العام المجلس علما باعتزام المملكة العربية السعودية تقديم
مرشح منها إلى المؤتمر العام لمنصب المدير العام.

22

 −والمجلــس يرحــب بهــذه المبــادرة الطيبــة نظــرا لمكانــة المملكــة العربيــة
الســعودية فــي العــالم السإــلمي ودورهــا الفاعــل فــي العمــل السإــلمي
المشترك.
الجلسة العمل السابعة  :صباح الجمعة  14من جمادى الوألى 1412
هـ  22 /من نوفامبر 1991م:
البند  3.3مشروعا السإتراتيجية الثقافيــة للعــالم السإــلمي .الوثيقــة :
م.ت12/91/3.3 .
قدم سإعادة الدكتور عبد العزيــز بــن عثمــان التــويجري المــدير العــام
.24
المساعد في الثقافة والتصال عرضا موجزا عن مختلف مراحل إعداد مشروعا
السإتراتيجية الثقافية ،ذكر فيه بتوصية اللجنة الدائامة للعلم والشؤون الثقافية
في اجتماعها الثاني )داكــار  (1985الــتي كلفــت المنظمــة بإعــداد اسإــتراتيجية
تربوية وثقافية للعالم السإلمي .كما أحاط المجلس علما بمختلف الجتماعــات
ال تي عق دتها اللجنـة الـتي ش كلتها المنظمـة م ن ع دد م ن العلم اء والخـبراء
المسلمين ،والجتماعـات الـتي عقـدتها المنظمـة بالتعـاون م ع المانـة العامـة
لمنظمة المؤتمر السإلمي لتنسيق العمل السإلمي في هذا الشأن ،إلى أن تم
إعــداد مشــروعا السإــتراتيجية الثقافيــة للعــالم السإــلمي فــي صــيغته النهائايــة
وعرضه على اللجنة الدائامة للعلم والشؤون الثقافية حيث صادقت عليــه فــي
دورتها الرابعة )داك ار  /أكتـوبر  ،(1991وأوصـت بعرض ه عل ى م ؤتمر القمـة
السإلمي السادس.
وخلل المناقشات أبدى المجلس الملحظات التالية :
 −العمل على تفصيل مصادر الثقافة السإلمية بكيفية موسإعة.
 −وجوب تعزيز الثقافة السإلمية للمرأة والطفل.
 −التأكيد على تعددية الثقافات وإبرازها داخل دائارة الثقافة السإلمية.
 −إبراز دورة الثقافة الفريقية والسإيوية في إثراء الثقافة السإلمية.
 −إنشاء وحــدة للدراسإــات المســتقبلية بالمنظمــة السإــلمية لمواجهــة
السإتراتيجيات التي تستهدف الهوية الثقافية للعالم السإلمي.
 −تكثيف التعاون مع المؤسإسات المتخصصة في الدراسإــات المســتقبلية
في الدول العضاء.
ووافق المجلس على مشروعا السإتراتيجية الثقافية للعالم السإلمي كما
ورد فــي الوثيقــة م.ت ،12/91/3.3.بعــد الخــذ بالعتبــار ملحظــات اللجنــة
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الحكومية التي شكلها المؤتمر السإلمي الول لوزراء الثقافــة )جــدة  15و 16
أكتوبر 1991م( وملحظات المجلس في الموضوعا :
م.ت12/91/3.3.
قرار بشأن البند  3.3من جدوأل العأمال :
مشروأع السإتراتيجية الثقافاية للعالم السإلمي
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى قرار اللجنة الدائامة للعلم والشــؤون الثقافيــة لمنظمــة
المــؤتمر السإــلمي فــي اجتماعهــا فــي داكــار عــام  1985وتكليــف
اليسيسكو بإعداد اسإتراتيجية ثقافية وتربوية للعالم السإلمي،

−

وإذ يأخذ بعين العتبار أن إعداد هذه السإتراتيجية جاء في إطار تنفيذ
برنامجين متصــلين أحــدهما تحــت عنــوان "نحــو اسإــتراتيجية ثقافيــة
إسإلمية" في الخطــة الثلثيــة  88-85والثــاني تحــت عنــوان "وضــع
اسإتراتيجية ثقافية إسإلمية" في الخطة الثلثية للعوام ،88/91

−

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 12/91/3.3.الــتي تتضــمن مشــروعا
السإتراتيجية الثقافية للعالم السإلمي،

−

وإذ يأخذ بعين العتبار كذلك أن مشروعا السإتراتيجية الثقافية للعــام
السإلمي )الوثيقة م.ت (12/91/3.3.قد تم إعداده مــن قبــل لجنــة
خبراء موسإــعة انتــدبتها المنظمــة السإـلمية ـــ إيسيسـكو ــ والمانــة
العامة لمنظمة المؤتمر السإلمي بموجب اتفاقية موقعة بينهما،

−

وبعد اطلعه على ملحظات لجنة الخبراء الحكوميين فــي اجتماعهــا
الثاني في جـدة مـن  15إلـى  16أكتــوبر  1991الــتي أضـيفت إلــى
الوثيقة،

−

وبعد أخذه علما بمصادقة اللجنة الدائامــة للعلم والشــؤون الثقافيــة
في دورتها الرابعة من  31أكتوبر إلى  2نوفمبر  1991على الوثيقة،

−

وبناء على الملحظات التي أدلى بها المجلس،

−

وبناء على ما دار من مداولت،

يقرر ما يلي :
 .1يشكر المدير العام ومعاونيه على الجهود التي بذلوها من أجــل إعــداد
مشروعا السإتراتيجية الثقافية للعالم السإلمي.
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 .2يوافق على مشروعا السإتراتيجية الثقافية للعــالم السإــلمي كمــا جــاء
في الوثيقة م.ت 12/91/3.3 .معدلة مع الخذ في العتبــار ملحظــات
المجلس التنفيذي.
 .3يوصي المؤتمر العام باعتماد هذا المشروعا كاسإتراتيجية ثقافية للعالم
السإلمي.
البند  4.1تطبيقات البرنامج السإلمي الخاصا لمح و المي ة والتك وين
السإاسإي للجميع في البلدان والجماعات السإلمية .الوثيقــة :
م.ت12/91/4.1 .
اسإتمع المجلس إلى عرض موجز قدمه الدكتور علي القاسإمي مــدير
.25
التربية بالمنظمة أشار فيه إلى مختلف مراحل إعداد هذه الوثيقة ،مركزا علــى
التعديلت التي اقترحها المجلس في دورته الحادية عشرة والتي تمت إضــافتها
في الوثيقة المذكورة .وتمثلت ملحظــات الســادة العضــاء فــي أهميــة تقــويم
الدورات التي تعقد في إطار البرنامج ،والتأكيد على التعليم الــوظيفي ،وتــأليف
كتب وأدلة توضيحية على ضوء حاجيات المتعلمين.
بعد ذلك اعتمد المجلس تطبيقات البرنامج السإلمي الخاصا لمحو المية
والتكوين السإاسإي للجميع ف ي البلـدان والجماعـات السإ لمية الوثيقـة م.ت.
.12/91/4.1
م.ت12/91/4.1.
قرار بشأن البند  4.1من جدوأل العأمال :
تطبيقات البرنامج السإلمي الخاص لمحو المية
وأللتكوين السإاسإي للجميع فاي البلدان وأالجماعأات السإلمية
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإــتنادا إلــى قــرار المــؤتمر العــام السإــتثنائاي الثــاني رقــم م.عا.
/11/90ق.ب.أ،

−

اسإتنادا إلى قرار المجلس التنفيذي فــي دورتــه الحاديــة عشــرة رقــم
م.ت/11/90.ق 4.3.الذي دعا فيه الدارة العامــة إلــى إعــادة صــياغة
"تطبيقات البرنامج السإلمي الخاصا لمحو المية وللتكوين السإاسإــي
للجميع في البلدان والجماعــات السإــلمية" بعــد الخــذ بعيــن العتبــار
ملحظات أعضاء المجلس وتقديمه بعد ذلك إلى الدورة الثانية عشرة
للمجلس.
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−

وبعــد اطلعــه علــى الوثيقــة م.ت 12/91/4.1 .الــتي تحتــوي علــى
"التطبيقات" بصيغتها المعدلة.

−

وإذ يعتبر أنها تعكس الملحظــات الــتي أبــداها المجلــس فــي دورتــه
الحادية عشرة.

−

وبناء على ما دار من مداولت،

يقرر ما يلي :
 .1يشكر المدير العام علــى جهــوده وجهــود معــاونيه فــي إعــادة صــياغة
"تطبيقات البرنامج السإلمي الخاصا لمحو المية".
 . 2يعتمــد " تطبيقــات البرنامــج السإــلمي لمحــو الميــة" كمــا وردت فــي
الوثيقة م.ت.12/91/4.1 .
 .3يدعو المدير العام حال اعتماد هذه الوثيقة من قبل المؤتمر العام إلى
نشرها وتوزيعها على الدول العضـاء ومؤسإسـات التمويـل السإـلمية
والمؤسإس ات الخيري ة ال تي ك ونت الهيئ ة العلي ا للبرنام ج السإ لمي
وكــذلك إجــراء التصــالت مــع المنظمــات العليــا للبرنامــج السإــلمي
وكذلك إجراء التصالت مع المنظمات الدولي ة ذات العلق ة للحص ول
على تمويل لهذا البرنامج وتطبيقاته من خارج الميزانية ،ووضع برنامج
عمل تنفيذي مشترك.
 .4يطلب إحاطته في كل دورة بما يتم في تطبيقات هذا البرنامج.
 .5يوصــي المــؤتمر العــام باعتمادهــا كبرنامــج عمــل تطــبيقي للعــالم
السإلمي في مجال محو المية والتكوين السإاسإي.
البند  4.2برنامج التربية السإاسإية والتكوين لتنميــة المــوارد البشــرية
في البلدان السإلمية .الوثيقة  :م.ت12/91/4.2 .
عــرض الســيد علــي منيــر العلــوي مــدير الــديوان بالمنظمــة ملخصــا
.26
للبرنامج ،ركز فيه على التطورات التي مر بها إعداد هــذا البرنامــج ،وذلــك مــن
خلل التعــاون بيــن منظومــتي المــم المتحــدة والمــؤتمر السإــلمي ،تنفيــذا
للتفاقيات المبرمة بين المنظومتين ،كما أبرز الهدف العام للبرنامج وحدده في
"العمل على توفير الفرصا التعليمي ة الكفيلـة بتلبي ة حاج ات التعل م السإاسإ ية
للجميع في البلدان والجماعات السإلمية وتطويرها".
وأوضح أن هذا البرنامــج هــو الن قيــد العــداد فــي صــيغته النهائايــة بغيــة
عرضه على اجتمــاعا سإــتعقده الوكــالت المتخصصــة المعنيــة فــي شــهر ينــاير
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1992م بمقر المانة العامة لمنظمة المؤتمر السإلمي بجدة لتدارس وسإــائال
تمويله وسإبل تنفيــذه .وخلل المــداولت أبــدى الســادة أعضــاء المجلــس مــن
الملحظات ما يلي :
أن ل يكون بذل الجهود في ميدان محــو الميــة والتعليــم السإاسإــي علــى
حسابات الحاجات الملحة للتعليم الثانوي والعالي.
ضرورة البحث عن موارد خارج الميزانية لتمويل هذا البرنامج.
وبعد اليضاحات التي تقدمت بها الدارة العامة ،اعتمد المجلس مشــروعا
برنامــج التربيــة السإاسإــية والتكــوين لتنميــة المــوارد البشــرية فــي البلــدان
السإــلمية ،كمــا ورد فــي الوثيقــة م.ت .12/91/4.2.وأوصــى بعرضــه علــى
المؤتمر العام مع الخذ بملحظات أعضاء المجلس :
م.ت12/91/4.2.
قرار بشأن البند  4.2من جدوأل العأمال :
برنامج التربية السإاسإية وأالتكوين لتنمية الموارد
البشرية فاي البلدان السإلمية
إن المجلس التنفيذي :
−

انطلقا من المبادئ التي تضمنها الميثاق،

−

واسإتنادا إلــى مقتضــيات المــواد )  (4فقــرة )ج( (5) ،فقــرة )ز((11) ،
فقرة )  (4من الميثاق،

−

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 12/91/4.2 .التي تحتـوي علـى برنامـج
التربيــة السإاسإــية والتكــوين لتنميــة المــوارد البشــرية فــي البلــدان
السإلمية،

−

وانطلقا من أن التركيز على هذا البرنام ج ل يتع ارض م ع الحاج ة إل ى
السإتمرار في الهتمام بالتعليم الثانوي والعالي،

−

وإذ يلحظ أن هذه الوثيقة تعكس المبادئ العامة التي قام عليها البرنامج
السإلمي لمحو المية وللتكوين السإاسإي للجميع وتشكل متابع ة عملي ة
لمؤتمر جوم تيين حول التربية للجميع.

−

وبناء على ما دار من مداولت،

يقرر ما يلي :
 .1يهنئ المدير العام على جهوده في مجال التربية السإاسإية والتكوين.
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 . 2يؤكد أن يتم توفير التمويل اللزم للبرنامج من مصادر خارج الميزانية.
 . 3يشجعه على السإتمرار في التعاون مع المنظمات الدوليــة المتخصصــة
التابعة للمم المتحدة والمؤسإسات ذات الختصاصا في منظمة المؤتمر
السإلمي.
 . 4يدعو الدول العضاء في اليسيسكو إل ى بـذل جهوده ا ف ي دعـم ه ذا
التعاون وتوجيه مندوبيها في منظمة المؤتمر السإ لمي ومنظم ة الم م
المتحدة ووكالتهما المتخصصة لدعم القرارات الخاصة بهذا التعاون.
 . 5يوصي المؤتمر العام بالمصـادقة عل ى الخطـوط العام ة له ذا التع اون
المتضمنة في الوثيقة م.ت.12/91/4.2 .
جلسة العمل الثامنة  :مساء الجمعة  14من جمادى الوألى 1412هـ
 22 /من نوفامبر 1991م:
البند  5.1وضع المؤسإسات التربويــة والعلميــة والثقافيــة فــي دولــة
الكويت الوثيقة م.ت12/91/5.1.
اطلع المجلس على تقرير بعثة المنظمة إلى دولــة الكــويت ،واسإــتمع
.27
إلى كلمة موجزة قدمها السيد مندوب دولة الكويت حول ما لحق بالمؤسإســات
التربويــة والثقافيــة الكويتيــة مــن أضــرار ونهــب لمحتوياتهــا وممتلكاتهــا بفعــل
الحتلل العراقي لدول الكويت ،وركز على أثر التلوث البيئي على الطفال من
جراء حرق آبار النفط الكويتية.
ثم أخذ الكلمة السيد مندوب الجمهورية العراقية ،فاعترض على مضمون
تقرير البعثة وتساءل عن مشروعية مهمتها وكيفية تثبتها من المعلومــات الــتي
ضمنتها في التقرير.
ودعا السيد مندوب فلسطين إلى معالجــة الموضــوعا بــروح أخويــة قصــد
تجاوزه.
وبعد تبادل الراء تبنى المجلس قرارا بهذا الشأن بتأييد اثنــى عشــر عضــوا
)الجمهوريــة السإــلمية الباكســتانية ،وجمهوريــة بنغلديــش الشــعبية ،وسإــلطنة
برونــاي دار الســلم ،وجمهوريــة تشــاد ،وجمهوريــة غامبيــا ،والمملكــة العربيــة
السعودية ،ودولة قطر ،والجمهورية التحادية السإلمية للقمــر ،ودولــة الكــويت،
والمملكة المغربية ،وجمهورية مالي ،وجمهورية مصر العربية( ومعارضــة عضــو
واحد )الجمهورية العراقية( وامتناعا عضوين )المملكة الردنية الهاشــمية ،ودولــة
فلسطين( وغياب عضوين )جمهورية السنغال ،وجمهورية غينيا(.
م.ت12/91/5.1.
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قرار بشأن البند  5.1من جدوأل العأمال :
وأضع المؤسإسات التربوية وأالعلمية وأالثقافاية فاي دوألة الكويت
إن المجلس التنفيذي :
−

واسإتنادا إلى القرار الذي اعتمده في "دورته الحادية عشرة رق م م.ت.
/11/90ق 6 .بشأن وضع المؤسإسات التربوية والعلميــة والثقافيــة فــي
دولة الكويت.

−

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت 12/91/5.1.التي تحتوي على تقرير
المــدير العــام عــن المهمــة الــتي قــام بهــا للوقــوف علــى وضــع
المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في دولة الكويت.

−

وبعد اطلعه على الوثيقة السابقة عن الضرار البليغة التي أصابت تلــك
المؤسإسات.

−

وإذ يأخذ بعين العتبار القرارات التي صدرت عن المنظمــات المختلفــة
حول الغزو والحتلل العراقي لدول الكويت.

يقرر ما يلي :
 .1يشكر المدير العام والوفد المرافق له للجهــود الــتي قــاموا بهــا تحــت
الظروف الصعبة.
 .2يدعو المــدير العــام إلــى وضـع التوصــيات والمقترحــات الــواردة فـي
التقرير السابق ذكره والواردة في الفقرات من  35علــى  52موضــع
التنفيذ.
 .3يــدعو المنظمــة علــى القيــام بدراسإــة عــن أثــر التلــوث الــبيئي علـى
الطفال في دولة الكويت ومنطقة الخليج من جراء ح رق آب ار النف ط
من قبل القوات العراقية.
 .4يدعو المـدير العـام عل ى تقـديم تقريـر عـن تنفيـذ هـذا القـرار عل ى
المجلس التنفيذي في دورته الثالثة عشرة.
 .5يدرج هذا البند على جدول أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العام.
البنــد  5.6.2وضــع مدينــة القــدس الشــريف فــي ظــل الحتلل
ومحاولت طمس هويتها السإلمية وتهويدها.
أحاط السيد مندوب دولة فلسطين المجلس علما بمحاولت سإلطات
.28
الحتلل السإــرائايلي المتواصــلة لطمــس الهويــة السإــلمية لمدينــة القــدس
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الشريف وتهويدها ،كما أطلعه على القرار الذي اتخذته اليونسكو لشــجب هــذه
العمال اللمشروعة في مؤتمرها العام المنعقد مؤخرا.
وقــد تبنــى المجلــس قــرارا بهــذا الشــأن يــدعو الدارة العامــة للمنظمــة
لتشكيل لجنة دائامة لمتابعة موضوعا مدينة القــدس ودعــوة المــدير العــام إلــى
عقد نــدوة عالميــة بيــن المســلمين والمســيحيين لتــأمين حمايــة المؤسإســات
الدينية في القدس ،وإدراج موضوعا القدس في مشروعا جدول أعمال المؤتمر
العام للمنظمة في كل دورة :
م.ت12/91/5.6.2.
قرار بشأن البند  5.6.2من جدوأل العأمال :
حول وأضع مدينة القدس الشريف
فاي ظل الحتلل السإرائيلي وأمحاوألت طمس
هويتها السإلمية وأتهويدها
إن المجلس التنفيذي ،وهو يتمثل بكل خشوعا قول الل ه تع الى ":سإ بحان
الذي أسإرى بعبده ليل من المسجد الحرام إلى المســجد القصــى الــذي باركنــا
حوله" ،والحديث النبوي الشريف" :ل تشد الرحال إلى ثلثة مســاجد :المســجد
الحرام ،والمسجد القصى ،ومسجدي هذا" ،مستحضرا روح وثيقة الخليفة عمر
بن الخطاب )رضي( المبرمة بين المسلمين والمسيحيين من سإكان القدس.
وإذ يذ ك
كر بالمادة الثانية مــن ميثــاق منظمــة المــؤتمر السإــلمي وبأهــداف
المنظمة السإلمية )إيسيسكو( حول حماية الثقافة والتراث والفكــر السإــلمي
من عوامل الغزو الثقافي والمسخ والتشويه.
وإذ يأخذ بالعتبار مكانة القــدس الشــريف فــي ضــمير المســلم فــي كــل
مكان ولدى النسانية جمعاء.
وإذ يدرك بعمق أن تحريــر القــدس الشــريف وصــيانة مقدسإــاتها وحمايــة
هويتها والحفاظ على طابعها وسإلمتها هو مســؤولية إسإــلمية جماعيــة وأمانــة
في عنق كل مسلم.
وإذ يشعر بمزيد من السإى بتقصير المجتمــع الــدولي فــي تنفيــذ قراراتــه
ونداءاته المتكررة التي تدين الحتلل السإرائايلي وترفــض بقــوة سإياسإــة ضــم
القــدس ،وتــدعو إلــى ضــرورة النســحاب منهــا ومــن الراضــي الــتي احتلتهــا
إسإرائايل  1967بما فيها القدس الشريف ،وإذ يعــبر عــن قلقــه العميــق لــدعم
السإتجابة لنداءات المنظمــات الدوليــة الــتي تــدعو علــى عــدم تغييــر المعــالم
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التاريخية والثقافية والحضــارية لهــذه المدينــة ،والــتي تطــالب بــاحترام حرمــة
الماكن الدينية للمسلمين والمسيحيين.
وإذ يسجل بكل مشاعر اللم الوضع المأسإــاوي الــذي تعيــش فيــه مدينــة
القـــدس الشـــريف عاصـــمة دول فلســـطين المحتلـــة مـــن جـــراء الحتلل
السإرائايلي ،نتيجة لتصاعد مؤامرات التهويد والتخريب التي تســتهدف طمــس
الهوية الحضارية السإلمية لهذه المدينة المقدسإة.
وإذ يؤكد على الدور الفريد الذي أدته وت ؤديه مدين ة الق دس الش ريف ف ي
التاريخ السإلمي والنساني ،وعلى ضرورة التعجيل باتخاذ التدابير المناسإبة كافة،
لتخليص هذه المدينة م ن السإ ر والحتلل ،وم ن أج ل ص ون طابعه ا السإ لمي
والثقافي وقيمتها العالمية التي ل يمكن التفريط فيها.
وإذ يشجب بقوة النتهاكات السإرائايلية التي تتعرض لها مســاجد القــدس
ومعابدها ومؤسإساتها الشرعية.
وإذ يــرى أن مواصــلة أعمــال العتــداء والتــدمير ،واسإــتمرار الحتلل
السإرائايلي لهذه المدينة من شأنه أن يعمق حالة التمزق فــي المنطقــة شــكل
ومضمونا ،ويطيــل مــن أمــد العتــداء علــى المســلمين كافــة ،وليــس الشــعب
الفلسطيني فحسب.
يقرر ما يلي :
القرار
 .1يؤكد قرار منظمة اليونسكو /25م 3.حول القدس وضرورة تطبيقه.
 .2يوجه ن داء عل ى المجتم ع ال دولي عام ة ،والبل دان السإ لمية خاص ة
للتعــبير الملمــوس عـن التضــامن المطلــق خاصــة عــن طريــق جمــع
التبرعات من كـل نـوعا ،فنيـة وماديـة ،للحفـاظ عل ى صـيانة المـاكن
الثريــة والتاريخيــة والدينيــة وترميمهــا .مــن أجــل إنقــاذ تــراث مدينــة
القدس وصونه على نحو كامل.
 .3يكلــف المــدير العــام بتشــكيل لجنــة دائامــة فــي اليسيســكو لمتابعــة
موضــوعا مدينــة القــدس والتحــرك علــى جميــع المســتويات لتــأمين
المســتلزمات والمتطلبــات الملحــة لضــمان حمايــة هــذه المدينــة
المقدسإة ،والحفاظ علــى المعــالم الحضــارية والطــابع السإــلمي بهــا
وإعداد وترجمة الكتب والمنشــورات والوثــائاق الــتي تعــرف بالمعــالم
التاريخية والثرية والدينية والقضائاية.
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 .4يدرج هذا المشروعا في مشروعا جدول أعمال المؤتمر العام فــي كــل
دورة ،ابتداء من الدورة الحالية.
 .5يدعو إلى عقــد نــدوة عالميــة بيــن المســلمين والمســيحيين لتــأمين
حماية المؤسإسات الدينية في القدس.
 .6يشكر العاهل المغربي جللة الملك الحسن الثاني رئايس لجنة القدس
على مسـاعيه المتواصــلة لتـأمين حمايــة القــدس مـن عبــث الحتلل
السإــرائايلي وتغييــر معالمهــا واسإتخلصــها مــن المحتليــن الجــائارين،
ويلتمس من جللته السإتمرار في مساعيه الدولية الرامية إلــى عــودة
مدينة القدس الشريف على أصحابها الصليين.
البند  5.2مشــروعا جــدول أعمــال الــدورة الرابعــة للمــؤتمر العــام
الوثيقة م.عا4/91/1.2.
بعد اسإتعراض مشروعا جدول أعمال الدورة الرابعــة للمــؤتمر العــام،
.29
اعتمد المجلس ما جاء فيه من بنود ونقط ،مع إضــافة النقــط الخاصــة بوضــعية
المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في دولة الكويت ،ووضع مدينة القــدس
الشريف في ظل الحتلل ،ومحاولت طمس هويتها السإلمية ،وتكريم معــالي
السإتاذ عبد الهادي بوطالب:
م.ت12/91/5.2.
قرار بشأن البند  5.2من جدوأل العأمال :
مشروأع جدوأل أعأمال الدوأرة الرابعة للمؤتمر العام
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإــتنادا إلــى المــادتين )  (20فقــرة ي و) (24مــن النظــام الــداخلي
للمجلس،

−

وبعــد اطلعــه علــى الوثيقــة م.ت 12/91/5.2.مــؤقت المتضــمنة
لمشروعا جدول أعمال الدورة الرابعة للمــؤتمر العــام )الوثيقــة م.عا.
 4/91/1.2مؤقت(،

−

وبناء على ما دار من مداولت،

يقرر ما يلي :
يوافق على مشروعا جدول أعمال الدورة  4للمؤتمر العــام المتضـمن فـي
الوثيقة م.عا 4/91/1.2.مؤقت مع إضافة البنود التي أوصــى بهــا المجلــس
ويوصي باعتماده من قبل المؤتمر العام.
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البند  5.3مكان الدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي وزمانها
قرر المجلس تأجيل النظر في مكان وزمان الدورة القادمة إلى حيــن
.30
انتخاب المجلس في تشكيلته الجديدة من طرف المؤتمر العام الرابع :
م.ت12/91/5.3.
قرار بشأن البند  5.3من جدوأل العأمال :
مكان وأزمان انعقاد الدوأرة الثالثة عأشرة للمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي :
−

اسإتنادا إلى المادة ) (9من النظام الداخلي للمجلس،

−

وبناء على ما دار من مداولت،

يقرر ما يلي :
يؤجل المجلس النظر في تحديد مكان وزمان الدورة الثالثة عشرة على
أن ينتخب المؤتمر العام الرابع أعضــاء المجلــس الجديــد الــذي سإــيقوم
بانتخاب مكتب له حيث سإيتولى هذا الخير مهمة التحديد.

البند  5.8تكريم معالي السإتاذ عبد الهادي بوطالب
تل سإعادة السيد رئايــس المجلــس مشــروعا قــرار تقــدم بــه شخصــيا،
.31
مقترحا تضمينه في مشـروعا جـدول أعم ال المـؤتمر العـام الرابـع ،يـدعو فيـه
المؤتمر إلى تكريم معالي السإتاذ عبد الهادي بوطالب لما بذله من جهود كبيرة
وما قدمه من خدمات جليلة في بناء المنظمة وجعلهــا هيئــة دوليــة ذات حضــور
متميز ،متمنيا على المـؤتمر أن يكـون هـذا التكريـم ف ي مسـتوى يليـق بمق ام
معاليه ومكانته السامية ،اعترافا بفضله على العمل السإلمي الدولي :
م.ت12/91/5.8.
قرار بشأن تكريم معالي السإتاذ عأبد الهادي بوطالب
المدير العام للمنظمة
إن المجلس التنفيذي :

33

−

إذ يقدر الجهود التي قام بها السإتاذ عبد اله ادي بوط الب الم دير الع ام
للمنظمة السإلمية خلل الفترة الماضية ومنذ نشأتها ،وما بذله من جهد
صادق في خدمة المنظمة والعمل ب إخلصا م ن أج ل تحقي ق أه دافها،
ومد إشعاعها السإلمي إلى آفاق واسإعة مما جعل المنظمة هيئة دوليــة
ذات حضور متميز على مستوى المنظمات العالمية.

−

وإذ يأخذ بالعتبار ما يمتاز به من شخصية إسإ لمية عالمي ة بص فته أح د
رجالت السإلم ذوي المكانة العليا ف ي ال دفاعا ع ن القض ايا السإ لمية
ونصرتها ،وفي العمل من أجل السإلم عقيدة وثقافة وحضارة.

−

وحيث أن العمل الذي قام به علــى رأس المنظمــة السإــلمية كــان لــه
الثر البعيد في تطوير العمل السإلمي الثقافي ال دولي ،وف ي النه وض
بمستوى الداء العام لرسإالة الثقافة السإلمية.

−

ولكل ما تقدم فإن المجلس التنفيذي وهو يزجـي أخلــص آيـات الشــكر
والتقدير والعرفان للسإتاذ عبد الهادي بوطالب لما قام به.

−

يطلب من المؤتمر العام بوصفه هيئة علمية ثقافية علي ا عل ى مس توى
العالم السإلمي أن يقوم بتكريمه بما يراه مناسإبا وبالوسإيلة ال تي تلي ق
بمقامه اعترافا بفضله على العمل السإلمي الدولي.

−

وتعقيبا على تبني المجلس لهذا القرار ،ألقى معالي المدير العـام كلمـة
شكر فيها المجلس ،مشيرا إلى أن هذا التكريم إنم ا ه و تكري م لجمي ع
العاملين في المنظم ة ،مع برا ع ن ش عوره بالت أثر م ن ه ذه اللتفات ة
الكريمة ،مؤكدا عزمه على مواصلة العمل من أجل خدمة قضايا الفكــر
السإلمي.

ألقى السيد ممثل جزر القمر السيد يوقنــا عبــد اللطيــف كلمــة شــكر
.32
فيها معالي المدير العام والعاملين بالمنظمة على جهــودهم تجــاه جــزر القمــر،
كما أزجى الشكر لحكومة صاحب الجللة الملك الحسن الثاني عاهــل المملكــة
المغربية على دعمها المتواصل للمنظمة.
الجلسة الختامية  :صباح الثانين  17من جمادى الوألى 1412هـ 25 /
من نوفامبر 1991م:
 −اعتم اد التقري ر الخت امي لل دورة الثاني ة عش رة للمجل س التنفي ذي
الوثيقة م.ت/12/91.مشروعا التقرير الختامي.
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رف ع المجلـس برقي ة ش كر وعرف ان عل ى العاهـل المغرب ي المل ك
.33
الحسن الثاني عبر لجللته فيهــا عــن عميــق التقــدير للعنايــة الــتي شــملت بهــا
حكومة المملكة المغربية اجتماعا المجلس ،مع الشـادة بالــدور الـذي يقــوم بـه
هذا البلد السإلمي الطيب على صعيد دعم العمل السإلمي المشــترك) .انظــر
المرفق رقم (5
قرأ سإعادة الدكتور أبو الوفا التفتزاني مندوب جمهورية مصر العربية،
.34
مقرر المجلس التنفيذي ،مشروعا التقرير الختامي بندا بندا ومشاريع القــرارات
والتوصيات التي توصل إليها المجلس بشأن النقط المدرجة في جــدول أعمــال
الــدورة وبعــد المناقشــات ،اعتمــد المجلــس التقريــر الختــامي والتوصــيات
والقرارات كما جاءت في الوثيقة م.ت/12/91.مشروعا التقريــر الختــامي ،مــع
الخذ بالعتبار الملحظات التي أدلى بها السادة أعضاء المجلس.
شكر سإعادة رئايس المجل س الس ادة العض اء عل ى حس ن تع اونهم
.35
خلل دراسإة ومناقشة النقط المدرجة فـي جـدول أعم ال الـدورة ،كمـا أزجـى
الشكر للدارة العامة على الجهود الطيبة التي بذلتها لنجاح هذه الدورة.
تناول الكلمة السيد مندوب دولــة فلســطين فلفــت النظــار علــى مــا
.36
يجـري م ن أحـداث مؤسإـفة ف ي بلـد إسإ لمي عض و بالمنظمـة ه و جمهوريـة
الصومال ،واقترح توجيه نداء على الخوة الصوماليين لحل خلفــاتهم بالحتكــام
إلى مبادئ السإلم حقنــا لــدماء المســلمين ،وتبنــى المجلــس النــداء المــذكور.
)انظر المرفق رقم (6
أخذ الكلمة السيد مندوب جمهورية باكستان السإلمية فشــكر باسإــم
.37
زملئاه سإعادة رئايس المجلس على سإعة صدره وحكمته في إدارة الجلسات.
تناول الكلمة سإعادة المدير العام المساعد في التربية فشكر سإــعادة
.38
رئايــس المجلــس وأشــاد بحكمتــه وحنكتــه فــي إدارة أعمــال المجلــس خلل
السنوات الثلث التي أمضاها على رأس المجلس التنفيذي للمنظمة .كما شكر
الموظفين والمترجمين وجميع الشــخاصا الــذين سإــهروا علــى تهييــئ مختلــف
وثائاق هذه الدورة وسإاهموا في إنجاحها.
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