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منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية
للتربية والعلوم والثقافة
)إيسيسكو(

محضر جلسات المجلس التنفيذي
الدورة الولى ـ الجتماع الثالث ـ
الدار البيضاء 23-22 ،شعبان  1403هـ موافق ) 5-4يونيه 1983م(

انعقد بفندق سإفير بالدار البيضاء صباح يوم  22شعبان 1403هـ الموافق  4يونيو
 1983م .المجلس التنفيذي لمنظمة اليسيسكو في اجتماعه الثالث من الدورة الولى بعضوية كل
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السإتاذ أبو الكاسإا توري
الدكتور أكمل الدين إحسان
أوغلي )مقرر(
السإتاذ زين الزمان زين العابدين
السإتاذ سإعيد أحمد قريشي )نائب
رئيس المجلس(
الدكتور علي الكتاني
السإتاذ عمر سإعد توري )نائب
رئيس المجلس(
السإتاذ الحاج مامادي كيتا
السإتاذ مجيد جهاد حسين
السإتاذ محمد بن إبراهيم ابن عبد
السلم )رئيس المجلس(
السإتاذ محمد بن البشير
الدكتور محمود الشاوي
السإتاذ محمود موعد

جمهورية السنغال
مركز أبحاث التاريخ والفنون والثقافة السإلمية
ماليزيا
جمهورية باكستان السإلمية
المؤسإسة السإلمية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية
جمهورية مالي
جمهورية غينيا الشعبية الثورية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
المملكة المغربية
التحاد العالمي للمدارس العربية السإلمية الدولية
فلسطين

افتت ــح الجتم ــاع السإ ــتاذ محم ــد إبراهي ــم ب ــن عب ــد الس ــلم ،رئي ــس المجل ــس التنفي ــذي لمنظم ــة
اليسيسكو ،بخطاب رحب فيه بالعضاء الجدد في المجلس كما نوه بالجهود التي بــذلها المجلــس فــي
اجتمــاعيه الســابقين  ..وتمنــى أن يقــوم المجلــس فــي اجتمــاعه الحــالي بمجهــودات فــي مســتوى المــال
المعلقة عليه ،وطلب من السادة العضاء مساعدته لينهض بأعباء الرئاسإة خلفا للدكتور صلح باوزير.
من جهة أخرى قدم تشكرات المجلس للسيد المدير العام للمنظمة ،السإتاذ عبد الهادي بوطالب،
لدعوته المجلس للجتماع ثلث مرات في ظرف سإنة واحـدة ،وهذه الخطـوة من جانب الدارة العامة دليل
علــى رغبتهــا فــي إخــراج المنظمــة مــن طــور التأسإــيس إلــى طــور النشــاط الفعــال .وقــد سإــمح هــذا بدراسإــة
النصــوص التشــريعية للمنظمــة والخطــوط العريضــة الــتي سإــتوجه نشــاط المنظمــة وتــؤطره لمــدة الســنتين
القــادمتين .وختــم السـيد الرئيــس خطــابه ،بتقــديم آيــات الشــكر والمتنــان باسإــم المجلــس لصــاحب الجللــة
الملك الحسن الثاني وإخوته باقي رؤسإاء الدول العضاء الذين كانوا وراء خلق المنظمة السإلمية للتربيــة
والعلوم والثقافة ،كما توجه بالشـكر إلـى السـادة أعضـاء المجلس الذين يتقاسإمون شرف إرسإاء قواعـد
هذه المنظمة الفتية.
بعد خطاب الرئيس تناول الكلمة السيد المدير العام للمنظمــة ،السإـتاذ عبــد الهـادي بوطـالب ،الـذي
تمنى للسادة العضاء مقاما طيبا ورحب من جانبه بالسادة العضاء الجـدد ،وقدم جدول أعمـال الجتماع
الثــالث للمجلــس التنفيــذي الــذي تضــمن جــانبين  :مشــاريع النظــام المــالي والنظــام الــداخلي للمــؤتمر العــام
وكــذلك نظــام المــوظفين مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى مشــروع خطــة عمــل المنظمــة للســنتين القــادمتين
 1985-1983والميزانية المرتبطة بهذه الخطة .كما أشار على أن المشـاريع المعروضــة علــى أنظــار
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المجلــس قــد وضــعتها الدارة العامــة فــي ضــوء الهــداف المحــددة الــتي تســعى إليهــا هــذه المنظمــة والمهــام
الملقاة على عاتقها ،بعد أن تدارسإت مع المجلس التنفيذي كل هذه المشاريع ووافق عليها في اجتماعيه
السابقين  28محرم وفاتح صفر  1403هـ ) 17-15نونــبر  (1982و  30ربيــع الول وفاتــح ربيــع
الثاني  1403هـ ) 16-15يناير .(1983
كمــا أشــعر الســيد المــدير العــام أعضــاء المجلــس بــأن جــدول أعمــال هــذا الجتمــاع يتضــمن تعييــن
المدير العام المساعد للمنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافة ،وكذلك تحديد شارة المنظمــة ،وأحــاطه
علمــا بالهبــة الــتي منحــت للمنظمــة مــن حكومــة المملكــة المغربيــة والمتمثلــة فــي أرض مســاحتها 3,5
هكتار لبناء مقر المنظمة ،وكذلك توظيف عدد محدود من الموظفين ذوي التجربة بالمنظمة.
مــن جهــة أخــرى أحــاط الســيد المــدير العــام المجلــس علمــا بمــا أقــدمت عليــه المنظمــة مــن أعمــال
والمتمثلة في إصدار دليل التربية والمنشورات السإلمية ،وكذلك توزيع العدد الول من مجلة "السإلم
اليوم".
وختم السيد المدير العام كلمته بتمنياته الخالصة في أن يكـون المـؤتمر العـام الول للمنظمـة فـي
مستوى المال المعقودة عليه.
وإث ــر ذل ــك تف ــرغ المجل ــس ليص ــادق عل ــى ج ــدول أعم ــاله ال ــذي اق ــترحته الدارة العام ــة للمنظم ــة،
فاعترض مندوب مالي على إدراج النقطة المتعلقة بتعيين المدير العام المساعد ،لكن تدخلت السادة
العضــاء والمــدير العــام للمنظمــة أوضــحت أن هــذه النقطــة أخــبر بهــا كــل الســادة العضــاء ضــمن جــدول
العمال للمجلس التنفيذي هذا ،فاتفق المجلس على تأجيلها إلى جلسة أخرى.
كما اقترح السيد المدير العام إدخال تعديل على المادة  35من نظام الموظفين المتعلقة بتعــويض
النقــل نظــرا للظــروف الــتي تختلــف عــن ظــروف منظمــة المــؤتمر السإــلمي مــن حيــث غلء البنزيــن فــي
المغــرب .وانخفــاض قيمــة الســكن بالمقارنــة مــع مقــر منظمــة المــؤتمر السإــلمي .واتفــق المجلــس علــى
إضافة  %50من القيمة التي وردت في المشروع الول الذي تقــدمت بــه المنظمــة فــي اجتمــاعي المجلــس
السالفين.
وبعدها شرع المجلس في دراسإة خطة عمل المنظمة للسنتين القادمتين والتي أعدها المدير العام
للمنظمة وسإبقت دراسإتها في اجتماعي المجلس السالفين ،فتدخل المدير العام موضحا أن خطة العمل
هذه ل تمثل مجرد نظرية توجيهية ،بل أنها تشكل برنامج عمل أعد لتطبقه المنظمة خلل سإنتين وكل
جزء منه يمثل ضرورة منفصلة اسإتمدت من مراجع هي :
−

النظام التأسإيسي للمنظمة.

−

قرارات مؤتمر وزراء الخارجية بنيامي.

−

قرارات اجتماعات داكار.

عندئذ انصب اهتمام السادة العضاء على كيفيـة دراسإة خطـة عمـل المنظمـة وهـل تقـرأ مشـروعا
بمشروع أم يقدم السادة العضاء ملحظاتهم عليها لنها أرسإلت لهم قبل الجتماع بوقت كاف .ولكن
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نظــرا لعــدم اسإــتقرار المجلــس علــى رأي موحــد أجــل النظــر فــي هــذه النقطــة إلــى جلســة أخــرى .وانتقــل
المجلس إلى النقطة الخاصة بشارة المنظمة وعلمها ،فعرض السيد المدير العام نماذج أعدها لهذا الغــرض
وأوضح كيفية إعدادها اسإتنادا على الملحظات التي تقدم بها المجلس في هذا الموضوع خلل اجتمــاعه
الثاني حيث أن المنظمة أقامت مباراة للرسإـامين من أجـل اقـتراح نماذج أجـود ،ولذلك تضمنت اقتراحـات
المنظمة نماذج متعددة فيها الملون وفيها نماذج بالبيض والسإود .وبعد تبادل وجهـات النظـر حـول النمـاذج
وما يجب أن تراعيـه تمشيا مـع أهـداف المنظمـة قرر المجلس تأجيـل البث في هذه النقطـة إلـى الجلسة
المسائية.
وقبل رفع الجلسة الصباحية حدد المجلس أوقات أعماله من الساعة التاسإعة صباحا إلى الواحدة بعد
الزوال ،ومن الساعة الرابعة مساء إلى السابعة ونصف ليل .ثم رفعت الجلسة.
في الجلسة الثانية والتي ابتدأت على الساعة الرابعة مساء شرع المجلس التنفيذي في دراسإة النقطة
الخامســة مــن جــدول أعمــاله والخاصــة بتعييــن المــدير العــام المســاعد لليسيســكو فتنــاول المــدير العــام
الكلمة واقترح السيد أمادو علي دياو من السنغال لهذا المنصــب ،وعلــق المـدير العـام علـى اختيـاره مرشـح
السينغال بأنه ذو خبرة واسإعة ويمتلك ثقافة من مستوى عال وله ماض مشرف ،وبعد أن قدم السـيد المـدير
العام توضيحات حول مهام المدير العام المساعد وافق السادة العضاء على اقتراح المدير العام ورخص
السيد الرئيس السيد أمادو علي ديـاو لللتحـاق بالقاعـة كمدير عام مساعد لليسيسكو ،وعنـد التحاقه
خاطبه الرئيس بكلمة ترحيبية أشار فيها إلى المؤهلت العلمية التي يتمتع بها.
بعدها تنـاول المجلس بالنقـاش موضـوع شـارة المنظمة ،ولكن نظرا لحيـرة العضـاء فـي الختيار
أخــبرهم المــدير العــام بــأن رسإــاما سإــيلتحق بالقاعــة مســاء ليقــدم العديــد مــن الشــروحات حــول النمــاذج
المعروضــة علــى المجلــس .بعــدها أحــاط الســيد المــدير العــام المجلــس علمــا بلجنــة المراقبــة الماليــة الــتي
تتكون من الدول التية :
−

السينغال.

−

الباكستان.

−

المملكة العربية السعودية.

−

العراق.

−

غينيا.

وتعليقا على هذه النقطة تســاءل بعـض الســادة العضــاء عــن الـدول الـتي دفعـت مسـاهماتها الماديــة
للمنظمــة فأجــاب الســيد المــدير العــام بــأن المنظمــة توصــلت بنســبة  %10مــن الميزانيــة الــتي قررهــا
مؤتمرهــا التأسإيســي وطــالب أعضــاء المجلــس بمســاعدة المنظمــة لــدى دولهــم لتســديد مســاهماتها .كمــا
أخبر بعض السادة العضاء بأن مساهمات دولهم سإتأتي عما قريب.
بعــدها انتقــل المجلــس لدراسإــة النقطــة رقــم  8والخاصــة ببنــاء مقــر المنظمــة السإــلمية للتربيــة
والعلوم والثقافة فأخبر السيد المدير العام المجلس بأن الحكومة المغربية قد أهدت في شخص جللــة
الملــك الحســن الثــاني أرضــا تبلــغ مســاحتها 35.000م  2فــي الربــاط مــن أجــل بنــاء مقرهــا وأنــه حســب
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التقـ ــديرات الحاليـ ــة فـ ــإن ثمـ ــن تلـ ــك الرض تبلـ ــغ  17.500.000درهـ ــم مغربـ ــي أي مـ ــا يعـ ــادل
 2.650.000دولر أمريكي .وأضاف بأن الجل الضروري المقرر لكي يستجيب البناء لحاجيات
المنظمــة يقــدر بثلثيــن سإــنة .وأن المشــروع المشــروع قــد درس مــن طــرف العديــد مــن المهندسإــين تحــت
إشراف السيد الزغاري الذي رهن إشارة المجلس ليقدم الشروحات الكافية والتوضيحات اللزمة.
والتحق السيد الزغاري بالقاعة حيـث قـدم عرضـا أوضـح فيـه كـل البيانـات المتعلقـة بالمشـروع.
وبعدها أبدى السادة العضاء عدة ملحظات حول ضرورة تأجيل طلب إنجاز المشروع من المؤتمر العام
والكتفاء بإشعار وفود الـدول العضـاء فـي المـؤتمر بالمشـروع ،كمـا عـبر عـن تشـكراته لجللـة ملـك
المغرب وحكومته على هذه الهبة الملكية للمنظمة.
بعد ذلك ناقش المجلس النقطة المتعلقة بالتفاقيات مع المنظمات الثلث وهي :
−

اللكسو.

−

مكتب التربية العربي لدول الخليج.

−

اليونسكو.

في البداية أوضح السيد المدير العام أن هذه المنظمات هي التي قامت بالخطوة الولى فــي اتجــاه
ربط العلقات مع اليسيسكو.
كما لحظ بأن منظمة المؤتمر السإلمي قد أبرمت مع اليونسكو سإنة  1979اتفاقية تعاون،
ويمكن أن يقتدى بها المجلس.
من جهة أخرى أوضح أن التفاقيات تتعلق بـ :
.1

مبدأ التعاون الذي يمكن أن يصير أو يتحول إلى مساعدة وليس فقط تعاون.

.2

التشــاور )حيــث يمكــن للمنظمــة السإــلمية أن تــوجه وتقــود نشــاط اليونســكو مثل
الذي يتعلق بالعالم السإلمي(.

.3

تبادل التمثيل أي المندوبين.

.4

تبادل المعلومات والوثائق.

هذا ،وأبدى العديد من السـادة العضـاء تخوفـاتهم تجـاه تبـادل المعلومـات والوثـائق مـع اليونسـكو
نظرا للحضور الصهيوني داخل تلك المنظمة .وطالبوا السيد المدير العام بالتحفظ تجاه هذه المسألة.
كمــا أخــبر منــدوب المغــرب المجلــس التنفيــذي برغبــة رابطــة الجامعــات السإــلمية فــي ربــط
علقــات تعــاون مــع اليسيســكو .وحــول هــذه النقطــة الخيــرة أجــاب الســيد المــدير العــام بــأن المنظمــة
توصلت بطلب رابطة الجامعات السإلمية متأخرا الشيء الذي تتمكن معه من الجواب.
بعدها انصب النقاش حول مشاريع التفاقيات الثلث التي تقدمت بهــا المنظمــة ،وقــع تعـديل بعـض
العبارات في النصوص وأوصى المجلس بتقديم هذه المشاريع إلـى المـؤتمر العام بعـد تعـديلها للمصـادقة
عليهــا ،كمــا أوصــى بقبــول المنظمــات الثلث كهيئــات ملحظــة فــي المــؤتمر العــام ،ودعــا المــدير العــام
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للمنظمة إلى تقديم ورقــة عمــل تحــدد طبيعــة ومجــالت تعــاون اليسيســكو مــع المنظمــات ذات الهــداف
المشتركة الحكومية منها والغير الحكومية في اجتماع المجلس القادم.
ث ــم انتق ــل المجل ــس لدراسإ ــة النقط ــة المتعلق ــة بوض ــعية الملح ــظ داخ ــل اليسيس ــكو ،فانص ــبت
الملحظــات حــول النقطــة التيــة  :هــل يحضــر الملحــظ اجتماعــات المــؤتمر العــام ولجــانه المختلفــة؟ أم
يكتف ــي فق ــط بحض ــور جلس ــتيه الفتتاحي ــة والختتامي ــة؟ وه ــل يحض ــر ك ــذلك اجتماع ــات المجل ــس
التنفيــذي أم ل؟ وبعــد الدراسإــة المستفيضــة حيــث قــدم العديــد مــن القتراحــات ،أقــر المجلــس أن يؤجــل
البث في هذه النقطة إلى اجتماع آخر ،ودعــا المــدير العــام إلــى أن يقــدم للمجلــس التنفيــذي فــي اجتمــاعه
الرابــع مشــروع نظــام يحــدد مقــاييس وشــروط قبــول المنظمــات بصــفة ملحــظ فــي أجهــزة المنظمــة .ثــم
رفعت الجلسة.
وخصص المجلس التنفيذي جلستيه الخيرتين لفحص المشاريع التي تقدمت بها المنظمة ،وكان
قد صادق عليها في اجتماعيه السابقين قصد رفعها للمؤتمر العام.
وقــد اعتمــد المجلــس قراءتهــا مــادة مــادة حيــث أدخلــت بعــض التعــديلت الخيــرة علــى نصوصــها،
وهذه المشاريع هي :
−

النظام الداخلي للمؤتمر العام.

−

نظام الموظفين باليسيسكو.

−

خطة عمل المنظمة والميزانية المرصودة لها.

وكان أبرز ما دار من مناقشات في الجلستين أن تقدم السيد المدير العام للمنظمة بعرض شــرح
فيــه المعــايير الــتي اعتمــدتها الدارة العامــة لتحديــد الولويــات لفــترة الســنتين المقبلــتين ،وذكــر أهــم
المشاريع التي تضمنها مشروع الميزانية والبرنامج.
كما أسإفرت مناقشات المجلس عن تغيير المشروع الخاص بالمخيمات الصيفية الذي تقدمت به
الدارة العامة وتعويضه بمشروع آخر لــدعم المؤسإســات الثقافيــة والتربويــة والعلميــة للفلســطينيين بــالمبلغ
المحدد للمخيمات الصيفية وهو  404.400دولر أمريكي.
كما ناقش المجلس طويل سإبل تنفيذ برامج المنظمة عن طريق دفع الدول العضاء إلــى تســديد
مساهماتها في ميزانية المنظمة ،وقد اسإتقر رأي المجلس على أن ما تقــدمت بــه الدارة العامــة ،يعتــبر ذا
أسإــبقية فــي التنفيــذ ومســتعجل .ولــذا يجــب أن يرفــع المجلــس توصــية إلــى وفــود الــدول المشــاركة فــي
المؤتمر العام لحث دولهم على تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة .خصوصا وأن نسبة  %63منها
مرصودة كلها لتنفيذ المشاريع و  %37فقط لتمويل الحاجيات الدارية والتنظيمية للمنظمة.
وكانت أبرز النقط التي اسإتأثرت باهتمام السادة أعضاء المجلس بعد هذا هي :
خطة المنظمة في مجال محو المية حيث حدد المدير العام رؤية المنظمة في هــذه النقطــة
بما يلي :

−

-

تحديد وتعريف حملت محو المية وأهدافها.
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-

التعــرف علــى مختلــف التجــارب الــتي أجريــت فــي هــذا الطــار وتحديــد أهميــة المشــروع
باعتباره هدفا وليس فقط مجرد وسإيلة.

-

دراسإة وضعية الميين.

-

تحديد الطرق والوسإائل من أجل تنفيذ هذه الحملت.

-

تقييم التجربة وإطلع الدول العضاء على نتائجها.

-

جعل الثقافة السإلمية محور مناهج التعليم في الدول السإلمية.

أقر المجلس هذه المشاريع قصد رفعها على المؤتمر العام للمصادقة عليها.
ثم ناقش المجلس شارة المنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافة وافــق علــى أن يعهــد إلــى لجنــة
مكونة من السيد المدير العــام ،ومنــدوب المغــرب ورئيــس المجلــس التنفيــذي باعتبــارهم متواجــدين فــي
الرباط باختيار النموذج النسب لهذه الشارة.
بعد ذلك ناقش المجلــس تاريــخ عقــد اجتمــاعه الرابــع فحــدده فــي منتصــف أبريــل  1984وتــرك
السيد المدير العام صلحية تحديد المكان المناسإب.
وبعــد أن تل المقــرر التوصــيات الــتي أسإــفر عنهــا اجتمــاع المجلــس فــي اجتمــاعه الثــالث ،تنــاول
الكلمة رئيس المجلس التنفيذي الذي أعلن عن اختتام الجتماع ،وتوجه بعبارات الشــكر والمتنــان إلــى
السيد المــدير العــام للمنظمــة ومســاعديه علــى المجهــودات الــتي بــذلوها مــن أجــل العــداد لهــذا الجتمــاع
وللمؤتمر العام ،كما شكر أعضاء المجلس على الروح السإلمية العالية التي شاركوا بهــا فــي أشــغال
الجتماع الحالي ،وعلــى جــو الخــوة والتعــاون الــذي سإــادها متمنيــا أن ينعقــد المجلــس القــادم فــي ظــروف
أحسن.
ثم تناول المدير العام الكلمة فذكر بأن المؤتمر العام للمنظمــة سإــيفتتح أعمــاله غــذا ــ  7يــونيه
 1983بقصر ولية الدار البيضاء الكبرى تحــت الرئاسإــة الفعليــة لصــاحب الســمو الملكــي ولــي عهــد
المملكة المغربية المير سإيدي محمد ،وأن أشغال لجان المؤتمر سإتمر في فندق سإفير بالدار البيضاء
الذي هو أيضا مقر إقامة الوفود المشاركة.

المدير العام للمنظمة

رئيس المجلس التنفيذي

عبد الهادي بوطالب

محمد بن ابراهيم بن عبد السلم
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