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محضر اجتماع المجلس التنفيذي
الدورة الولى ـ الجتماع الول ـ

)1982 نونبر 17-15( هـ1403 صفر 1 محرم الحرام ـ 28الرباط 

منظمة المؤتمر السإلمي
--------------
المنظمة السإلمية

للتربية والعلوم والثقافة
)إيسيسكو )



ــــس التنفـيــــذي للمنظـمــــة السإـــــلمية للتربـيــــة والعـلــــوم والثقافـــــة ــــى للمجـل انعـقــــدت اـلــــدورة الوـل

)إيسيسكو بدعوة من السيد المدير العام للمنظمة في الرباط بالمملكة المغربية في الـفـترة ـمـن  )28

:م بعضوية كل من السادة 1982 نونبر 17-15(هـ 1403 صفر 1محرم الحرام ـ  .(

السإتاذ أحمد ظفر فاروقي−

كاتب عام وزارة التربية

جمهورية باكستان السإلمية

السإتاذ صالح باوزير−

ممثل المملكة العربية السعودية في اليونسكو

المملكة العربية السعودية

السإتاذ أبو الكابا توري−

أسإتاذ بالمدرسإة العليا للسإاتذة بداكار

جمهورية السنغال

الدكتور محمد شريف احمد−

المدير العام للعلم والرشاد الديني

الجمهورية العراقية

السإتاذ الحاج مامادي كيتا−

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

جمهورية غينيا الشعبية الثورية

الدكتور محمود موعد−

مدير دائرة التربية والتعليم العالي

منظمة التحرير الفلسطينية

فلسطين

السإتاذ عمر سإعد توري−

المفتش العام للغة العربية

ومسؤول عن مركز تطوير اللغة العربية

جمهورية مالي

السيد زين الزمان زين العابدين−

مستشار وقائم بأعمال سإفارة ماليزيا بالرباط

ماليزيا

السإتاذ محمد بن البشير−
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المين العام لرابطة الجامعات السإلمية

المملكة المغربية

الدكتور توفيق الشاوي−

المين العام

التحاد العالمي للمدارس العربية السإلمية الدولية

المملكة العربية السعودية

الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي−

المدير العام

مركز البحاث للتاريخ والفنون والثقافة السإلمية

الدكتور علي الكتاني−

المدير العام

المؤسإسة السإلمية للعلوم والتكنولوجية والتنمية

:وتغيب عن الحضور كل من السادة 

الدكتور عز الدين إبراهيم−

مدير جامعة المارات العربية المتحدة

الدكتور فؤاد سإيزكين−

مدير معهد تاريخ العلوم العربية المتحدة

السإتاذ وارث الدين محمد−

مسجد الشيخ علي جاه محمد

.وشارك في الجتماع السيد المدير العام للمنظمة السإتاذ عبد الهادي بوطالب ومساعدوه

كما حضر جلسات المجلس السإتاذ محـمـد الفاسإــي رئـيـس مركــز التنـسـيق بيـن اللـجـان الوطنيـة

.العربية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط

:كان جدول أعماله يتضمن 

.تقرير السيد المدير العام عن نشاط المنظمة منذ المؤتمر التأسإيسي.1

.تكوين مكتب المجلس.2

.إقرار جدول العمال.3

.دراسإة مشروع النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.4

.دراسإة مشروع توسإيع اختصاصات المجلس التنفيذي.5

.دراسإة مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العام.6
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.دراسإة مشروع النظام المالي للمنظمة.7

دور اليسيسكو في خدمة الفكر السإلمي.8 ".ندوة  "

.موعد الجتماع المقبل للمجلس التنفيذي.9

ـتي قــدم فيهــا الســيد المــدير العــام ـة اـل عقــد المجـلـس أرـبـع جلســات إضــافة إـلـى الجلســة الفتتاحـي

.للمنظمة تقريره عن نشاطها منذ المؤتمر التأسإيسي

افتـتـح الجتـمـاع الســيد وزـيـر الوـقـاف والشــؤون السإــلمية بالمملكــة المغربـيـة السإــتاذ الهاشــمي

الفيلـلـي نياـبـة ـعـن رئـيـس الـمـؤتمر التأسإيســي اـلـدكتور ـعـز اـلـدين العراـقـي بكلـمـة رحــب فيـهـا بالســادة

أعضـــاء المجـلــس التنفيــذي، باسإـــم الحكوـمــة المغربـيــة، وـعــبر ـعــن ابتـهــاجه بانعـقــاد المجـلــس التنفـيــذي

ـى جهــود المنظمــة المتتاليــة لرسإــاء قواعــدها منــذ المــؤتمر .للمنظمــة فــي دورتــه الولــى كمــا أشــار إـل

.التأسإيـســي واـلــذي يعـتــبر انعـقــاد مجلـســها التنفيــذي خطـــوة علــى درـبــه كـمــا أشـــار إـلــى الــدور الفـعــال

والسإاسإي المنوط بالمجلس والمتمثل في إعداد خطة عـمـل المنظـمـة، ورسإــم الطرـيـق اـلـتي سإتـسـير علـيـه

التخضير الطويل والممارسإة العقلنية ".الذي لن يكون غير طريق  "

كـمـا أشــار إـلـى شــروط النجــاح المـتـوفرة ـلـدى المنظـمـة وـفـي مـقـدمتها الطلع الواسإــع والتجرـبـة

الفنية والـقـدام اـلـذي يتمتـع بهـم مـديرها العـام السإـتاذ عـبـد الهـادي بوطـالب، والمسـتوى الرفيـع والتجرـبـة

المتنوعة التي تتوفر لدى أعضاء مجلسها التنفيذي، والدعم اـلـذي سإــتلقاه ـمـن منظـمـة الـمـؤتمر السإــلمي

.والمنظمات المنبثقة عنها

ــى رعـــايته للمنظمـــة ــاني عـل ــك الحســـن الـث ــة المـل ــتزام المغـــرب باسإـــم ملكـــه جلـل كمـــا جـــدد اـل

ومســاعدتها ومســاندتها فــي طــور القلع، وأخــبر بتــبرع جللتــه بــأرض ليقــام عليهــا بنــاء مقــر المنظمــة

بمديـنـة الرـبـاط، وأن سإــمو وـلـي عـهـد المملكــة المغربـيـة المـيـر سإــيدي محـمـد سإيضــع بالنياـبـة ـعـن واـلـده

.حجرها السإاسإي خلل هذا الجتماع

.وفي الخير تمنى لشغال المجلس التنفيذي كامل التوفيق والنجاح

وقدم السـيد المـدير العـام للمنظمـة السإــتاذ عبـد الـهـادي بوـطـالب تقرـيـرا ـعـن نـشـاط المنظمـة ـفـي

 نوـنـبر15 ـمـايو إـلـى 5(هـــ 1403 مـحـرم الحــرام 30هـــ إـلـى 1402 رـجـب 11الفترة الممتدة من 

1982.(

أعرب في بدايته عن سإعادته بانعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة ـفـي دورـتـه الوـلـى ومـا يرمـز إليـه

.هــذا النعقــاد مــن اسإــتكمال حلـقــات هيكلــة المنظـمــة كـمــا أشــار إلــى أن الصــعوبات الــتي واجهــت

المنظمة في انطلقتها الولى لم تحل دون إثبات وجود المنظـمـة وانطلقتـهـا للخطــة الســنوية اـلـتي أقرـهـا

:المؤتمر التأسإيسي للمنظمة وذكر من بين الصعوبات  .

:  حيث اكتفت المنظمة في البدايـة بمكــاتب محـدودة وضــعتها المملكـةمقر المنظمة.1

.المغربيــة رهــن إشــارتها إلــى أن تــم إيجــار عمــارة سإتصــبح مقــرا للمنظمــة كمــا أحــاط

ـأرض لبنــاء مقــر نهــائي للمنظمــة بمدينــة ـبرعت ـب ـأن المملكــة المغربيــة ـت المجـلـس علمــا ـب

) أمريكــي600.000(الرباط، وأن جللة ملك المغرب تبرع بمبلغ سإتمائة أـلـف دولر 
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لـتـذليل الصــعوبات المادـيـة اـلـتي واجـهـت المنظـمـة، كـمـا ـتـبرع صــندوق التضــامن السإــلمي

. ألف دولر أمريكي50.000(بمبلغ خمسين  (

: كما أشار السيد المدير العام إلى السياسإة التي اتبعتها المنظمـة ـفـيهيكلة المنظمة .2

هيكلتها حيث اعتمدت مبدأ رئيسيا يجعل نوعية المهمات هي التي تتحكم في الهيكلة

ل العكــس، وـلـذلك اعتـمـدت عـلـى ـنـواة ـمـن الخــبراء والداريـيـن للضــطلع بتنفـيـذ الخطــة

.الســنوية الحالـيـة، تكــون مهمتـهـم التخطـيـط والـتـوجيه وأن المنظـمـة سإتســتعين ـبـأطر غـيـر

متفرعــة وتفــوض النجــاز علــى المؤسإســات المختصــة سإــواء منهــا الدوليــة أو القليميــة أو

.القطرية

كما أشار السيد المدير العام بأن المنظمة حرصا منها على أن تمارس نشاطها في إطــار ـقـانوني

.بادرت إـلـى وضــع مـشـاريع الـقـوانين واللواـئـح التنظيمـيـة اـلـتي يـنـص عليـهـا النظــام السإاسإــي لليسيســكو

:وهذه المشاريع هي 

ـة ـة للمجـلـس التنفـيـذي واللئحــة الداخلـي نظــام المــوظفين والنظــام المــالي واللئحــة الداخلـي

للمــؤتمر العــام، وقــد وضــعت كلهــا باللغــات الرسإــمية الثلث للمنظمــة، وقــد وضــعت رهــن إشــارة

.المجلس التنفيذي لبداء الرأي فيها قصد رفعها للمؤتمر العام للمصادقة عليها

:اسإتخدام الوسإائل التقنية 

أشار السيد المدير العام إلى أن المنظمة عمدت إلى السإتعانة بالتقنيات الحديـثـة ـفـي أداء عملـهـا،

وذلك بالتحضــير لسإـتعمال حاسإــب إلكــتروني للمنظـمـة كـنـواة لنـشـاء المركــز السإــلمي للمعلوـمـات،

ونظــرا للظــروف المالـيـة الحالـيـة للمنظمــة فقــد طلـبـت مــن الحكومــة المغربـيـة السإــتفادة مــن المركــز

الــوطني للتوثيــق بالربــاط، حيــث سإــتقوم المنظمــة بشــراء مطــرف واحــد يوضــع بمقــر المنظمــة ويوصــل

.بالحاسإــب اللكــتروني بــالمركز لتخزيــن المعلومــات ومعالجتهــا واسإــترجاعها بســهولة فــي انتظــار أن

.تتمكن المنظمة من شراء الحاسإب اللكتروني الخاص بها

:تنفيذ المشاريع التي قررها المؤتمر التأسإيسي للمنظمة 

:بصدد هذا الجانب أشار السيد المدير العام إلى أن الخطة المذكورة تتضمن نوعين من المشاريع 

:  حيث على المنظمة أن تستطلع المشاريع السإتطلعية.1 :

.المشاريع الكبرى المنجزة أو المخطط لها في قطاع اختصاصات المنظمة.1

.اسإتقصاء المنشورات والدوريات والمجلت المختصة.2

ــادين.3 ــدول العضـــاء فـــي مـي اسإـــتطلع الوضـــاع بوضـــع الحصـــاءات فـــي مختـلــف اـل

.اختصاصات المنظمة

: إلى القيام بهذا العمل مستخدمة 1982وقد بادرت المنظمة منذ شهر يوليو 

.المصادر والمراجع المكتبية−
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.وثائق المنظمات والمؤسإسات المختصة−

.توجيه السإتبيانات إلى حكومات الدول العضاء−

.التصال بسفارات الدول العضاء المعتمدة في الرباط−

.التصال الولي ببنوك المعلومات في العالم−

:  وتتضمن المشاريع الجرائية.2 :

.تنظيم ندوة لتحديد دور المنظمة في خدمة الفكر السإلمي.1

.إصدار نشرة دورية عن نشاط المنظمة.2

بخصوص الندوة بعد أن أوضـح السـيد المـدير العـام الرؤيـا العامـة الـتي وجـهـت عمـل المنظـمـة فـي

العداد للندوة، وتعرض للترتيبات الدارية والمالية التي اتخذتها المنظمة قصد عقها، أوضح أن المنظـمـة

تأمل أن تخرج الندوة التي سإتعقدها بتصور واضح لنوعية المنظمة التي يريد العالم السإلمي، كما أنها

:سإتتناول مسائل محددة في مقدمتها

.خطة عمل المنظمة خلل العامين القادمين−

.خطة عمل المنظمة على المدى البعيد−

.المشروعات التي ينبغي أن تعطاها الولوية−

.السبل الواجب انتهاجها في سإبيل تحقيق الهداف−

.وسإائل العمل البشرية والمادية ومصادر التمويل−

أـمـا بخصــوص دورـيـة المنظـمـة، فـقـد أوضــح الـسـيد الـمـدير الـعـام أن المنظـمـة قطـعـت أشــواطا ـفـي

ـمــاكيت الـعــدد الول ـمــن المجـلــة اـلــتي سإـــتحمل اسإـــم )إنجـــاز هـــذا العـمــل وأنـهــا انتـهــت ـمــن تحضـــير  )

.السإلم اليوم وأنها سإتدفع للطبع عما قريب " "

:المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول السإلمية 

أوضح السيد المدير العام أنه حضر هذا المؤتمر الذي انعقد بنيامي عاصـمة النيـجـر، حيـث تقـدم

إلـيـه بتقرـيـر عــن نشــاط المنظمــة وعــن مختـلـف المراحــل اـلـتي قطعتهــا، كمــا وقعــت اـلـدول التالـيـة عـلـى

.النظام السإاسإي لليسيسكو، جمهورية بانغلديش وجمهورية جيبوتي وجمهورية سإيراليون

 ومن نتائج المؤتمر قرار يتعلق بالتنسيق بين مختلف المؤسإسات والمنظمات والمراكز المنبثقة عن

منظمة المؤتمر السإلمي، عهد بتنفيذه إلى المين العام لمنظمة المؤتمر السإلمي وفي ـهـذا الصــدد أـعـدت

.المنظمة تصورا كامل لخطة تنسيق بين هذه المؤسإسات والمنظمات والمراكز

:كما طالب المؤتمر اليسيسكو بالقيام بعدد من العمال والمشروعات منها 

إلحـــاق المركـــز الـعــالمي للتعلـيــم السإـــلمي بجامـعــة أم الـقــرى بمكـــة المكرمـــة، ودعـــاه−

المـــؤتمر إلـــى التعـــاون والتنســـيق مـــع اليسيســـكو فيمـــا يخـــص مناهـــج التعليـــم والتربيـــة
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.السإلمية وقد قامت المنظمة بمخاطـبـة المركــز الـمـذكور ودعـتـه لتـبـادل وجـهـات النظــر

.حول صيغة التعاون الفضلى بينهما

كما طالب المؤتمر المنظمة بأن تفرد لمحو المـيـة والعلم ـفـي الوسإــاط الريفـيـة مكــان−

.الصدارة بين الولويات في برنامجها

واسإتجابة لهذا الطلب كلفت المنظمة أحد ـخـبراء التربـيـة الـبـارزين ـفـي مجــال محــو الـمـة بالقـيـام

:بدراسإة أولية تتناول 

جــرد لبرامــج ومشــاريع محــو الميــة الــتي تقــوم بهــا الحكومــات والمنظمــات فــي القطــار−

.السإلمية

مســـح للطراـئــق البيداغوجـيــة المتبـعــة ـفــي مكافحـــة المـيــة والمفاضـــلة بينـهــا عـلــى أسإـــاس−

.المردودية والقتصاد في الوقت والنفقات

.اقتراح المشاريع العملية التي ينبغي أن تتبناها اليسيسكو في الريف السإلمي−

كما كلفت المنظمة أحد خبراء العلم المتعاونين معها بإعداد دراسإة أولية حول دور المنظـمـة

:العلمي تتناول 

.جرد المشاريع العلمية وبيان خصائصها الرئيسية−

.مسح للوسإائل العلمية المستخدمة في هذه المشاريع−

.اقتراح المشاريع العلمية العلمية الناجعة التي ينبغي أن تقوم بها المنظمة−

:تعاون المنظمة مع المنظمات العالمية الخرى 

بصـــدد ـهــذه النقطـــة أوضـــح الســـيد الـمــدير الـعــام أن المنظـمــة وضـــعت خطـــة للتـعــاون الوثـيــق ـمــع

.المنظمات العاملة في ميادين اختصاصاتها وهذه الخطة تعتمد على ركنين أسإاسإيين

الطلع عــن كـثـب عـلـى منجــزات هــذه المنظـمـات والمؤسإســات ومشــاريعها حــتى تســتفيد.1

.المنظمة من الخبرة وتتمكن من اجتناب التكرار والزدواجية في العمل

.اعتماد  مبدأ عقد اتفاقيات ثنائية مع المنظمات والمؤسإسات الثقافية الكبرى لتنظيم التعاون معها.2

كما أشار السيد المدير العام إلى أن المنظمة في انتظار وضع مشاريع التفاقيات وعرضها على

المــؤتمر العــام، قــامت بــإجراء اتصــالت وبــدء تعــاون مثمــر مــع عــدد مــن المنظمــات العاملــة فــي ميــادين

اختصاصاتها كاليونـسـكو ـــ اللكـسـو ـــ مكـتـب التربـيـة العرـبـي ـلـدول الخلـيـج ورابطــة الـعـالم السإـلمي

.بمكة المكرمة

:رحلة المدير العام إلى عدد من الدول العضاء في المنظمة 

 وقــد شــملت1982وقــد أوضــح الســيد المــدير العــام أن هــذه الرحلــة تمــت خلل شــهر شــتنبر 

العديد من الدول العربية بالشرق، وكان الغرض منها هو التصــال بالمـسـؤولين الـعـرب لتحسيـسـهم ـبـدور
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اليسيســكو، وشــرح نظامـهـا السإاسإــي، واسإــتطلع آرائـهـم الخاصــة قصــد تحدـيـد السإــبقيات والمراحــل

.والمناهج كما كــانت فرصـة لحـث المـسـؤولين فـي تـلـك البلـدان علـى السإــتجابة لطلـبـات اليسيـسـكو

الخاصة بالمراسإلت والسإتبيانات التي وجهت إليهم، وكذلك حثهم على المـسـاهمة العاجلـة ـفـي ميزانيـة

.المنظمة

وختم السيد المدير العام تقريره بأن المنظمة تأمل مشاركة الجميع ـفـي أعمالـهـا وخاصـة أعضـاء

المجلــس التنفيــذي الــذين أنيطــت بهــم مســؤولية متابعــة هــذه العمــال فــي كــل المراحــل وعلــى جميــع

المستويات، كما أكد أن الجهاز التنفيذي للمنظمة على اسإتعداد لتسهيل مهـمـة المجـلـس والتـعـاون مـعـه

.بنظرة بناءة تحدو تحقيق الهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة

  

 

:في بداية الجلسة الثانية انتخب المجلس مكتبه على النحو التالي 

:ممثل المملكة العربية السعودية  رئيساالسإتاذ صالح باوزير.1
:ممثل جمهورية مالي  نائبا للرئيسالسإتاذ عمر سإعد توري.2
:ممثل جمهورية باكستان السإلمية نائبا للرئيسالسإتاذ أحمد ظفر الفاروقي.3
الدكتور أكمل الدين إحسان.4

أوغلى

الـمـدير الـعـام لمعـهـد البحــاث للتارـيـخ والفـنـون والثقاـفـة

:السإلمية بإسإطنبول  مقررا

بعد ذلك وافق المجلس على جدول أعماله بإضافة نقطة أخرى إليه، والمتعلقة بدراسإة نتائج الغزو

.الصهيوني للبنان وآثار ذلك على المقدسإات والمؤسإسات التربوية والعلمية للفلسطينيين
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ثم انتـقـل المجـلـس لدراسإــة مـشـروع النظــام الـداخلي للمجـلـس التنفيـذي الـذي أـعـدته الدارة العاـمـة

.للمنظمة

فانصــب النـقـاش فــي البداـيـة عـلـى علـقـة الوثيـقـة اـلـتي تـقـدمت بـهـا الدارة العاـمـة الخاصــة بتوسإــيع

اختصاصــات المجلـس التنفيـذي بالنظـام اـلـداخلي للمجلـس، فأوضــح السـيد المـدير العـام، أن تـلـك الوثيقـة

أعدتها الدارة العامة، بعد أن راجعت النظام السإاسإي اـلـذي صــيغ عـلـى أسإاسإــه النظــام اـلـداخلي للمجـلـس

التنفيذي تبين للدارة العامة، أن المجلس يجب أن يتمتع بصلحيات أكثر ـمـن تـلـك اـلـتي حــددها النظــام

.السإاسإي

وبعد المناقشات تبين أن توسإيع اختصاصات المجلس مرهون بتغيرات يجب أن تدخل على النظام

السإاسإي للمنظمة وبالتالي مرهون بموافقة المؤتمر العام، فقرر المجلس دراسإة مشروع النظــام اـلـداخلي

.للمجلس التنفيذي بصفة مستقلة

.وهكذا ابتدأ المجلس في دراسإة المشروع بندا بندا

:وكانت أبرز النقط التي اسإتأثرت باهتمام السادة العضاء هي 

دور المجلس في دراسإة المور المعروضة عليه، حيث أوضح السيد الـمـدير الـعـام أن النظــام−

السإاسإــي يعطــي للمجـلـس حــق التقرـيـر بـعـد الدراسإــة ـفـي عــدد ـمـن الـمـور اـلـتي تـقـع ضــمن

اختصاصــاته، فــي حيــن أن المــور الــتي مــن اختصاصــات المــؤتمر العــام يدرسإــها المجلــس

.ويبدي آراءه فيها قصد رفعها إلى المؤتمر العام

كما توقف المجلس عند تعيين لجنة المراقبة المالية الـتي يعهـد النظــام السإاسإــي للمجلـس−

التنفيذي بتعيينها، فكانت خلصة الدراسإة، أن لجـنـة المراقـبـة المالـيـة ل تكــون بالضــرورة

ـمـن بـيـن خمـسـة أعضــاء ممثلـيـن ـلـدولهم داخــل المجـلـس التنفـيـذي، وإنـمـا تكــون ـمـن خمســة

.أعضاء ممثلين للدول ومختصين في المور المالية والحسابات نظرا لطبيعة عمل اللجنة

وبعد أن اتضــح للـسـادة أعضــاء المجلـس أن العـمـل وـفـق دراسإــة كــل مـشـروع علـى ـحـدة ـمـادة ـمـادة

ـا طــويل، يتجــاوز بكــثير اـلـوقت المقــترح لشــغال المجـلـس اتفــق المجـلـس عـلـى تكــوين سإيســتغرق وقـت

:لجنتين فرعيتين عهد إلى الولى بدراسإة 

.مشروع النظام الداخلي للمجلس التنفيذي−

.مشروع توسإيع اختصاصات المجلس التنفيذي−

.مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العام−

:وقد كونت اللجنة من السادة 

.ممثل المملكة المغربية−

.ممثل جمهورية مالي−

.ممثل فلسطين−
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.الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي−

.ممثل الجمهورية العراقية−

.ومثل الدارة العامة للمنظمة السإتاذ محمد الفاسإي الفهري

:كما عهد إلى اللجنة الثانية بدراسإة 

.مشروع النظام المالي بالمنظمة−

.مشروع نظام الموظفين بالمنظمة−

:وكونت اللجنة من السادة 

.ممثل جمهورية الباكستان−

.ممثل جمهورية غينيا−

.ممثل جمهورية السنغال−

.الدكتور علي الكتاني−

.الدكتور توفيق الشاوي−

.والسيد أبو بكر الصقلي ممثل عن الدارة العامة−

.وبعد أن تم تحديد الوقت المخصص لعمل اللجنتين، تم رفع الجلسة الثانية

في الجلسة الثالثة قدم السإتاذ محمد بن البشير عرضا عن أشغال اللجنة الولى، حـيـث أشــار إـلـى

الجلســـات اـلــتي عـقــدتها اللجـنــة وإـلــى المســـطرة اـلــتي اتبعتـهــا ـفــي عملـهــا، وكـــذلك إـلــى التقنـيــات اـلــتي

.اعتمـــدتها كـمـــا أشـــار علـــى أن اللجنـــة بعـــد مناقشـــات طويلـــة تقـــترح أن يؤـجـــل النظــــر فـــي مـشـــروع

ـتي توصــلت إليهــا .اختصاصــات المجـلـس التنفـيـذي إـلـى الجتمــاع القــادم للمجـلـس ـثـم تل ـنـص الوثيقــة اـل

ـة، قــراءة ـة والخاصــة بمشــروع النظــام اـلـداخلي للمجـلـس التنفـيـذي، وقــد اعتمــد عـلـى الطريقــة التالـي اللجـن

.الواب بكــل موادـهـا كلـهـا وكــانت أـبـرز النـقـط اـلـتي اسإــتأثرت باهتـمـام الســادة العضــاء هــي وضــعية

:الملحظ بالمنظمة حيث انصبت التساؤلت على نوعـيـة الملحظـيـن  ممثـلـي اـلـدول ـــ ممثـلـي المنظـمـات

.المتخصصــة وكــذلك عـلـى درجــة حضــورهم داخــل أجـهـزة المنظـمـة ـــ الـمـؤتمر الـعـام ولجــانه ـــ المجـلـس

.التنفيذي واللجان التي يحدثها

وقد أدخل المجلس عدة تعديلت شــكلية عـلـى الـنـص اـلـذي أـعـدته اللجـنـة بالنـسـبة للـمـواد الـسـبعة

.عشرة التي درسإها ورفعت الجلسة .

فــي الجلســة الرابـعـة أـتـم المجـلـس دراسإــة الـمـواد المتبقـيـة ـمـن النظــام اـلـداخلي للمجـلـس التنفـيـذي

ـى النظــام ـة فــي السإــاس، صــادق عـل ـتي اعتمــدها، وبعــد أن أدخــل عــدة تصــويبات لغوـي متبعــا المســطرة اـل

.الداخلي للمجلس التنفيذي

.ثم انتقل بعد ذلك لدراسإة مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العام وقد تمت مناقشة المواد الخمس

الوـلـى مــن المشــروع، حـيـث توقــف المجـلـس طــويل عـنـد الصــياغة، وحضــور أعضــاء المجـلـس التنفـيـذي
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.أشغال المؤتمر العام للمنظمة وقد توصل المجلس إلى ضرورة دراسإـة ـمـواد المشـاريع بنـدا بنـدا، الشـيء

.الذي لن يتمكن من القيام به في حدود ما بقي من الوقت لنتهاء أشغاله

:وبعد أن قدمت عدة اقتراحات ترمي إما إلى 

.تأجيل دراسإة تلك الوثائق إلى الجتماع القادم للمجلس

.تمديد عمل المجلس ليوم أو يومين حتى يتمكن من دراسإة كل نقط جدول أعماله

طلب المجلس ـمـن الـسـيد المـدير الـعـام أن يـشـرح ـلـه وضــع الدارة العاـمـة ـمـن الناحيـة القانونـيـة ـفـي

حالة ما إذا لم يتمكن المجلس من دراسإـة كـل ـهـذه المـشـاريع، أي هـل سإـتعمل الدارة العاـمـة فـي فـراغ

قانوني؟ فأجـاب الـسـيد المـدير الـعـام، أن نقـطـة الفـراغ السإاسإـية هـي النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي

الذي ل وجـود لهيـأة تمـاثله داخـل منظمـة المـؤتمر السإـلمي، أمـا بالنسـبة للوائـح والنظـمـة الخـرى، فـإن

المنظـمـة تعـمـل عـلـى أسإــاس ـمـا هــو معـمـول ـبـه ـفـي منظـمـة الـمـؤتمر السإــلمي ريثـمـا تتمكــن ـمـن إيجــاد

.النظمة واللوائح الخاصة بها

بعد هذا اتفق المجلس على أن تنقح الدارة العامة المسودات التي أعدتها اللجنـتـان وتترجمـهـا إـلـى

 حــتى1982 ديســمبر 15اللـغـات الخــرى، وترسإــلها للســادة العضــاء عـلـى أن تتلـقـى ملحظــاتهم قـبـل 

.تتمكن من تعميمها على باقي العضاء الخرين

دور اليسيسكو في خدمة الفكر السإلمي "ثم انتقل المجلس لدراسإة النقطة المتعلقة بندوة  "

فقدم الـسـيد المـدير الـعـام عرضــا أوضــح فـيـه أن الـنـدوة سإــتعقد بمديـنـة ـفـاس بالمملكــة المغربـيـة تنفـيـذا

لقرارات المؤتمر التأسإيسي للمنظمة، وأن الهدف من عقدها هي السإتنارة بآرائـهـا ـفـي وضــع تصــور ـعـن

المنظمــة السإــلمية وفــي خطــة عملهــا، أي هــل سإــتكون المنظمــة السإــلمية بمثاـبـة يونســكو إسإــلمية

.تخطط وتنفذ وـتـدرس ـمـع ـمـا يتطلـبـه ذـلـك مـن إمكانـيـات هائـلـة ماديـة وبـشـرية أم سإــتكون فـقـط خليـة

تصور، تقدم ما تتوصل إليه من تصـورات فـي مـيـادين اختصاصــاتها إلـى حكوـمـات اـلـدول السإـلمية؟ أم

سإتكون منظمة وسإطا بين هذين الطرفين؟

وأضــاف الســيد الـمـدير الـعـام أن المنظـمـة اعتـمـدت مـقـاييس محــددة ـفـي اختـيـار المشــاركين ـمـن

حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث التنوع في التخصصات ولذلك دعت العلماء المسلمين المختصين فــي

الفكر العلمي وـفـي القتصــاد وـفـي العـلـوم الدارـيـة، ـحـتى تتمكــن الـنـدوة ـمـن السإــتجابة لرغبـة الـمـؤتمر

.التأسإيـسـي للمنظـمـة كـمـا أـخـبر الـسـيد الـمـدير الـعـام ـبـأن أعضــاء المجـلـس التنفـيـذي للمنظـمـة ـمـدعوون

-11(هـــ 1403 ربـيـع الول 27-26للمـشـاركة ـفـي أشــغال الـنـدوة، وأن التارـيـخ اـلـذي ـحـدد لـهـا ـهـو 
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وبعد أن أبدى السادة أعضاء المجلس ارتياحهم للخطوات اـلـتي ـقـامت بـهـا المنظـمـة ـمـن أجــل عـقـد

الندوة، تدارسإوا إمكانية عقد الجتماع الثاني للمجلس عقب الندوة مباشرة لدراسإــة نتائجـهـا والسإــتفادة

ـاليتين لتـقـديمها إـلـى المــؤتمر الـعـام وبـعـد أن ـتـبين أن .منـهـا فــي إعــداد خطــة عمــل المنظمــة للســنتين الـت

 أو عشــرين يوـمـا ل يـفـي ـبـالغرض المطـلـوب ـقـرر المجـلـس أن15تأجيل الجتماع الـثـاني للمجـلـس لـمـدة 
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16-15( هـــ 1403 ربيع الول ـــ فاـتـح ربـيـع الـثـاني 30يعقد اجتماعه الثاني مباشرة بعد الندوة أيام 

).م1983يناير 

ثم اسإتمع المجلس إلى إيضاح المدير العام بشأن انعقاد المؤتمر العام المقـبـل اـلـذي ـقـرر الـمـؤتمر

 وأناط بالســيد الـمـدير الـعـام مهـمـة إجــراء التشــاور ـمـع الدوـلـة1983التأسإيسي عقده خلل شهر أبريل 

.التي سإتستضيف المؤتمر حول مكان وزمان انعقاده

وكانت آخر نقطــة ـفـي جــدول أعـمـال المجـلـس هــي دراسإــة الـغـزو الصــهيوني للبـنـان والممارسإــات

انظر الملحق ).الصهيونية داخل الراضي المحتلة، فأصدر المجلس قرارات في الموضوع  )

وقبل اختتام اجتماع المجلس تل المقرر نص برقية باسإم أعضاء المجلس التنفيذي إـلـى جلـلـة مـلـك

.المغرب، يعبرون فيها عن شكرهم وامتنانهم لما تلقاه المنظمة من رعاية كريمة من جللته

 
المدير العام للمنظمة

عبد الهادي بوطالب

رئيس المجلس التنفيذي

الدكتور صالح باوزير
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 إن المجلس التنفيذي،

ب ـمـن الـمـادة  (إذ يشير إـلـى الفـقـرة  ( دـعـم الثقاـفـة4( " ـعـن أـهـداف المنظـمـة واـلـتي تـنـص عـلـى  (

".السإلمية الصيلة وحماية اسإتقلل الفكر السإلمي من عوامل الغزو الثقافي والمسخ والتشويه

ويشــير إـلـى خطــة العـمـل للمنظـمـة اـلـتي أـقـرت ـفـي الـمـؤتمر التأسإيســي ـفـي ـمـا يخــص المقدسإــات

توصــي اـلـدول العضــاء بتقــديم اـلـدعم والرعاـيـة المعنوـيـة والمادـيـة "السإــلمية فــي فلســطين المحتـلـة إذ 

".للمؤسإسات الثقافية والتربوية للشعب الفلسطيني

فإنه يدين بشدة الغزو السإرائيلي الصهيوني على لبنان وما نتج عنه من مذابح وحشية همجية في

صفوف البرياء ـمـن النســاء والطـفـال والشــيوخ، وـمـن سإــقوط آلف الضــحايا بـيـن الـمـدنيين ـمـن فلســطين

ولبـنـانيين، وـمـن تهجـيـر للسإــر بعـيـدا ـعـن مـنـازلهم وـمـن نـهـب وـتـدمير لمؤسإســات ثقافـيـة وتربوـيـة وعلمـيـة

ولسإــيما الفلســطينية منهــا المقامــة فــي لبنــان، ومــن اعتقــال آلف الشــخاص وبينهــم مثقفــون ومعلمــون

.وطلب انقطعت أخبارهم منذ القبض عليهم

وـيـدين كــذلك الممارسإــات الصــهيونية العنصــرية داخــل الراضــي المحتـلـة ـمـن مصــادرة الراضــي

وتزوـيــر الممتلكـــات الثقافـيــة التاريخـيــة السإـــلمية وتشـــويهها والعـتــداءات المتكـــررة عـلــى الـمــاكن

المقدسإة، ومن مصــادرة حرـيـات الكـتـاب والمثقفـيـن وـمـن تطــبيق الـقـوانين العســكرية عـلـى المؤسإســات

.التعليمية مما أدى إلى طرد عشرات السإاتذة من الجامعات

يــدعو المنظمــة ممثلــة بمــديرها العــام ويــدعو حكومــات المــؤتمر السإــلمي إلــى العمــل بكافــة

السإاليب والوسإائل لدى المنظمات الدولية ليقاف هذه العمال اللإنســانية وإـعـادة الممتلكــات الثقافـيـة

ـى مركــز البحــاث الفلســطينية والمؤسإســات الخــرى، وإطلق والعلميــة والوثــائق التاريخيــة بكاملهــا إـل

.سإراح المثقفين والمعلمين والطلب، وإعادة السإاتذة إلى أماكنهم في الجامعات

ويدعو كذلك إلى الدعم والمساهمة في إعادة بناء ما تهدم من مؤسإسات ثقافية وتربويــة وعلميــة

وفي مواجهة نتائج الغزو الصهيوني وانعكاسإــاته عـلـى القـيـم الثقافـيـة والتربوـيـة واـلـتراث السإــلمي، وـفـي

فضــح الجراـئـم البـشـعة اـلـتي ارتكبتـهـا إسإــرائيل أـمـام الـعـالم عـلـى كاـفـة المـسـتويات، وـفـي الحـفـاظ عـلـى

.المقدسإات السإلمية المهددة واسإتعادة ما سإلب منها

كما يوصي المجلس الدارة العامة أن تضع ـفـي أولـيـات اهتمامـهـا وضــع خطــة لرعاـيـة المؤسإســات

فلسطين ـ لبنان ـ الجولن وحمايتها .التعليمية والثقافية السإلمية في الراضي المحتلة  ( )
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