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الختامي التقرير

ـــ والثقافـة والعلـوم للتربيـة السإـلمية للمنظمـة التنفيذي المجلس عقد
ـة المملكة عاصمة بالرباط عشر الثانية دورته ـ إيسيسكو 17-11 ـمـن المغربـي

م.1991 سـإـنة نوفـمـبر  من25-19 الموافق  هـ1412 سإنة الولى جمادى من
ممـثـل باسـإـتثناء المجـلـس أعـضـاء جمـيـع اـلـدورة ـهـذه أعـمـال ـفـي شارك وقد

التنفيذي). المجلس أعضاء  لئاحة1 رقم المرفق (انظر ماليزيا

  /     هـ    1412     الوألى     جمادى      من    11     الثلثااء     : صباح     الفاتتاحية     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    19

الشـكيلي الطيـب الـدكتور معالي برئااسإة الفتتاحية الجلسة انعقدت.1
ـوم والثقافة للتربية المغربية الوطنية اللجنة رئايس الوطنية، التربية وزير والعـل

ـة ـة، بالمملـك ـفـي المعتـمـد السـإـلمي الدبلوماسـإـي الـسـلك وأعـضـاء المغربـي
الفكر رجال من وجمع والقليمية، الدولية المنظمات من عدد وممثلي الرباط،

والثقافة.

عبـد السإـتاذ سـإـعادة ألقـى الكرـيـم الـقـرآن من بينات آيات تلوة بعد.2
الـسـعودية العربـيـة المملـكـة ممـثـل الفاـضـل، الـلـه عـبـد بن سإليمان بن العزيز
اـلـدكتور مـعـالي مـسـتهلها ـفـي ـشـكر كلـمـة لـلـدورة التنفـيـذي المجلس رئايس

بافتـتـاح لتفـضـله المغربـيـة بالمملـكـة الوطنـيـة التربـيـة وزـيـر التشكيلي الطيب
والمدعوين. المجلس أعضاء بالسادة ورحب الدورة، هذه أشغال

قامت وما برامج، من نفذته وما أعمال من المنظمة أنجزته بما أشاد كما
والدولـيـة. وـتـوجه القليمية المنظمات مع علقات من وربطت اتصالت من به

الـعـامين الـمـديرين الـسـعادة ولصحاب العام، المدير لمعالي والتقدير بالشكر
متمـيـزة جـهـود ـمـن ويبذلونه بذلوه لما جميعا الموظفين والسادة المساعدين،

وبرامجـهـا. وـقـال: "إن أـهـدافها تحقـيـق نـحـو مباركة خطوات بالمنظمة خطت
إدارتـهـا على وليس نفسها المنظمة دول على يتوقف والمنشود الكامل النجاح

ـة، ـثير أن ذـلـك العاـم ـدول ـمـن الـك ـم اـل ـد تـقـم ـل ـاء بـع ـا بالوـف تـجـاه بالتزاماتـه
المنظمة".

والعلوم للتربية السإلمية المنظمة
والثقافة
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التـفـاؤل إـلـى ـتـدعو المنظـمـة حققتـهـا اـلـتي اليجابـيـات إن سإعادته وقال
الـسـادة ـبـه ـقـام بمـا وـنـوه اـلـدورة، لـهـذه النتقالي الطابع إلى وأشار والبشر،
مـشـيدا إليـهـم، الموكوـلـة المهام دائارة في جهود من التنفيذي المجلس أعضاء
في أثره له كان مما العامة، بالدارة المجلس علقة يطبع الذي التعاون بحسن
عـبـد السـإـتاذ مـعـالي لقرار أسإفه عن وعبر صعيد، من أكثر على مهمته تسهيل
المتمـيـزة جهـوده علـى مثنيا جديدة، لولية نفسه ترشيح بعدم بوطالب الهادي

سـإـعادة  كلـمـة2 رـقـم المرفق (انظر المنظمة هذه بناء في العظيمة وإنجازاته
التنفيذي). المجلس رئايس

رئايس الوطنية التربية وزير الشكيلي الطيب الدكتور معالي ألقى ثم.3
كلـمـة المغربـيـة بالمملـكـة والعـلـوم والثقاـفـة للتربـيـة المغربـيـة الوطنية اللجنة

حققتـهـا اـلـتي ـبـالمنجزات وأـشـاد المشاركة، بالوفود بدايتها في رحب الفتتاح
اسـإـتطاعوا اـلـذين ومـعـاونيه الـعـام ـمـديرها بجـهـود ونوه إنشائاها، منذ المنظمة

شهرة ذات غدت حتى المنظمة، طريق اعترضت التي الصعوبات على التغلب
ـفـي تنعـقـد إذ سـإـابقاتها، عن الدورة هذه به تتسم ما إلى مشيرا متميزة، دولية
مواجـهـة فـي ذاتهـا تحصين المة من يقتضي مما متلحقة، دولية متغيرات ظل
المتغيرات. تلك

لمنـصـب مرـشـح تـقـديم ـعـدم ـقـررت المغربـيـة المملـكـة أن معاليه وذكر
العـضـاء اـلـدول أـمـام المـجـال لفـسـح الحالي العام لمديرها خلفا العام المدير
التـعـاون مـبـدأ ـهـو اـلـذي التـنـاوب أسـإـاس على المهمة بهذه للضطلعا الخرى

المشترك.

الحسن الملك المغربي العاهل حكومة عناية كلمته ختام في معاليه وأكد
بمـا ومعنوـيـا ماديـا دعمهـا ومواصـلة مـصـالحها ورعايـة المنظمـة بهـذه الثاني
 كلـمـة3 رـقـم المرـفـق (انـظـر أجلـهـا ـمـن أنـشـئت التي رسإالتها تحقيق يضمن
المغربية). المملكة حكومة في الوطنية التربية وزير معالي

للمنظـمـة الـعـام الـمـدير بوـطـالب الـهـادي عـبـد السإتاذ معالي وألقى.4
ودورـهـا السـإـلمية المنظـمـة إنـشـاء أهمـيـة ـعـن مـسـتهله ـفـي تـحـدث خطاـبـا

بـعـض مستعرـضـا السـإـلمي، الـعـالم ـقـادة لـهـا ـحـدده كـمـا والثقافي الحضاري
أـصـبحت اللذين والرتابة الفتور إلى مشيرا مسيرتها، اعترضت التي الصعوبات

لنشـائاها، متحمـسـة ـكـانت أن بـعـد لهـا المؤسإـسـة الطراف بعض بهما تعاملها
التـكـوين ـفـي ازدواجـيـة من السإلمي العالم أوضاعا به تتسم ما إلى ذلك عازيا

ـولة فكرية بانتفاضة إل منها للخلصا سإبيل ل إنه وقال والمصالح، والفكر موـص
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تـكـوين منهجـيـة في بالنظر ومقيدة العصر، روح اسإتيعاب مستشرفة بالماضي
القادمة. الجيال

تقـيـد سـإـابقة لخـلـق تجنبا جديدة لولية يترشح ل أن قرر أنه معاليه وأعلن
عـلـى الجمـيـع شاكرا جديد، لدم المجال وفسح التغيير في العضاء الدول رغبة

انتدابه. مدة له تشجيعهم

المنظمة عمل خطط عليها ارتكزت التي المحاور أهم عن معاليه وتحدث
ـة بوصفها المة فكرة إلى العتبار إعادة وهي إنشائاها، منذ ـراث ذات مجموـع ـت

الوطنـيـة والـقـدرات الكـفـاءات وتـطـوير خاـلـدة، ورسإالة حضارية وخصوصيات
والتعرـيـف والثقاـفـة، والعـلـوم التربـيـة ميادين في عضو دولة كل مستوى على

كتـلـة باعتـبـاره السـإـلمي الحـضـور وإثـبـات وـخـارجه، داخـلـه السإـلمي بالعالم
(انـظـر اـلـدولي المنتـظـم داـخـل واجـبـات وعليـهـا حـقـوق لـهـا وثقافـيـة حضارية
العام). المدير معالي  خطاب4 رقم المرفق

  1412     الوألى     جمادى      من    11     الثلثااء     : صباح     الوألى     العمل     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    19  /      هـ

12/91/1.1م.ت/ الوثيقة العمال جدول مشروعا إقرار 1.1     البند

: هي نقط ثلث إضافة تقرر العمال، جدول مشروعا مناقشة بعد.5

للمنظمة. الداخلية واللوائاح الميثاق مراجعة مشروعا دراسإة.1

العام. المدير منصب.2

السـإـرائايلي الحتلل ـظـل ـفـي الـشـريف الـقـدس مديـنـة وـضـع.3
وتهويدها. السإلمية هويتها طمس ومحاولت

العمال: جدول على المصادقة تمت وقد

: العأمال جدوأل  من1.1 البند بشأن قرار
العأمال جدوأل إقرار

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس الداخلي النظام  من24  إلى22 من المواد إلى اسإتنادا−

م.ت/ الوثيقة في ورد كما العمال جدول مشروعا على اطلعه وبعد−
 مؤقت12/91/1.1

مداولت من دار ما على وبناء−
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: يلي ما يقرر

12/91/1.1م.ت/ المرفـقـة الوثيـقـة ـفـي ورد كـمـا أعـمـاله ـجـدول يعتـمـد
المعدلة.

12/91/1.2م.ت/ الوثيقة الزمني الجدول مشروعا  إقرار1.2     البند

ـتـم إلـيـه الجدـيـدة النـقـاط وإـضـافة الزمني، الجدول مشروعا مناقشة بعد
: المجلس من اعتماده

: العأمال جدوأل  من1.2 البند بشأن قرار

المجلس أعأمال وأتنظيم الزمني الجدوأل إقرار

: التنفيذي المجلس إن

5.2/ق.11/90م.ت/ رقم بقراره يذكر إذ−

12/91/1.1م.ت/ الوثيـقـة ـفـي اـلـوارد أعـمـاله لجدول اعتماده وبعد−
مؤقت

بتنظيــم الخاصة  مؤقت12/91/1.2م.ت/ الوثيقة على اطلعه وبعد−
المجلس أعمال

مداولت من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

م.ت/ المرفقة الوثيقة في جاء كما أعماله وتنظيم الزمني الجدول يعتمد
 المعدلة.12/91/1.2

الدورتين بين ما المنظمة نشاطات عن العام المدير  تقرير2.1     البند
عشرة والثانية عشرة الحادية

ـعـن تقرـيـره ـفـي ـجـاء ـمـا لمجمل مختصرا ملخصا العام المدير قدم.6
ـث عشرة، والثانية عشرة الحادية الدورتين بين ما المنظمة نشاطات ـرز حـي أـب

المنظـمـة لمـسـتقبل بالنـسـبة حاسإم ظرف في تنعقد الحالية الدورة أن معاليه
ـضـمن ـيـدخل والـسـلبية. ومـمـا اليجابـيـة المؤـشـرات ـمـن ـعـدد تضارب يعرف

المالـيـة، الـصـعوبات رـغـم الثلثـيـة الخطة % من70 يفوق ما اليجابيات: إنجاز
،1994-1991 للـسـنوات الثلثـيـة الخـطـة هـمـا متناسـإـقتين خـطـتين وانطلـقـة

الميثاق مراجعة من والنتهاء ،2000-1991 المدى المتوسإطة الولى والخطة
حـضـورا تحـقـق الدولي المستوى على فاعلة هيئة المنظمة جعل مما واللوائاح،
مستمرا. إسإلميا
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عـلـى اقتـصـر معوـقـات الـسـلبيات إـطـار في يندرج مما أن معاليه وأوضح
العـمـل عـلـى سـإـلبا الخلـيـج أزـمـة انعـكـاس أولهـمـا منـهـا، اثنـيـن مـعـوقين ذـكـر

الختصاـصـات بـيـن قائاـمـا ـيـزال ل اـلـذي التـضـارب وثانيهـمـا الدولي، السإلمي
العامة المانة المنظمة اختصاصات مجال في تباشره وما للمنظمة الدسإتورية

عنها. المتفرعة الجهزة وبعض السإلمي المؤتمر لمنظمة

وفق الحالية، الخطة إطار في تحققت التي المنجزات عن معاليه وتحدث
الـعـام، والـمـؤتمر التنفـيـذي المجـلـس ـمـن ـكـل ـبـه طالب الذي الولويات سإلم

الولوية أن إلى مشيرا المنظمة، اتبعتها التي المجدية الترشيد لسياسإة وطبقا
السإـلمية، بالتربـيـة المتعلـقـة الرئايـسـية للبراـمـج التربية مجال في أعطيت قد

علـى اـلـتركيز مـع الكـبـار، وتعلـيـم المة بمحو الخاصة والبرامج العربية، واللغة
حـيـن ـفـي المـجـالت، ـهـذه في والنشر والتأليف بالتدريب المتعلقة النشاطات

ـتـدريس تـطـوير ـفـي رئايسية أهداف لتحقيق العلوم مجال في الولوية أعطيت
العلـمـاء بـيـن التـعـاون وتعزيز التصالت وتكثيف العلمي، البحث ودعم العلوم،

العلوم. بينما من السإتفادة وتعميم المدربة، العلمية الطر وتكوين المسلمين،
السـإـلمية الثقافة دعم هي أهداف أربعة حول الثقافة مجال في التنفيذ تمحور

ـة ـة، والذاتـي ـة الثقافـي ـالتراث والعناـي ودـعـم السـإـلمي، والحـضـاري الثـقـافي ـب
الـغـزو عواـمـل ـمـن السـإـلمي المجتـمـع وحماية الثقافية، المراكز المؤسإسات

الخلقي. والنحراف الفكري

  1412     الوألى     جمادى      من    11     الثلثااء     : مساء     الثانية     العمل     الجلسة  
  م:    1991     نوفامبر      من    19  /      هـ

الدورتين بين ما المنظمة نشاطات عن العام المدير  تقرير2.1     البند
12/91/2.1م.ت. عشرة: الوثيقة والثانية عشرة الحادية

الـسـادة ـعـروض إـلـى بالسـإـتماعا البـنـد ـهـذا مناقـشـة المجـلـس ـتـابع.7
الـعـام الـمـدير دـيـاو عـلـي أحـمـد الـسـفير الـسـيد المساعدين العامين المديرين
المـسـاعد الـعـام الـمـدير رسـإـا بن محمد خيرات والدكتور التربية، في المساعد

المـسـاعد الـعـام الـمـدير الـتـويجري عثمان بن العزيز عبد والدكتور العلوم، في
السادة: عـلـي الكلمة تناول كما اختصاصه مجال في كل والتصال، الثقافة في

مـصـلحة رئاـيـس ـصـواري، وحسن العلم، مصلحة عن المسؤول العلوي، منير
عـن للتـحـدث عروـضـهم خصـصـوا السإلمي. وـقـد والمعطيات المعلومات بنك
يـشـرفون اـلـتي والمـصـالح القطاـعـات نفذتها التي والنشاطات المنجزات أهم

كـمـا  للمجـلـس،12 و11 اـلـدورتين بـيـن ـمـا الفاصلة الفترة خلل عليها. وذلك
.12/91/2.1م.ت/ الوثيقة في المدون العام المدير تقرير في وردت
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تمـحـورت ملحـظـات فـبـدوا المجـلـس أعـضـاء السادة تدخل ذلك بعد.8
التالية: النقط حول

ـر يتـضـمن أن− ـة العتـمـادات مـسـتقبل التقرـي برناـمـج لـكـل المالـي
النجاز. عند منها صرفه تم ما وتحديد

البراـمـج نـسـبة ـيـبين قـطـاعا ـكـل لبرامج مدخل التقرير يتضمن أن−
العمل. خطة في المقررة البرامج مجموعا من تنفيذها تم التي

الهيـئـات عليـهـا ـصـادقت كـمـا للبرامج الرسإمية التسمية تعتمد أن−
للمنظمة. العليا

نـشـرها تـعـتزم اـلـتي الكـتـب بمسودات مسبقا المنظمة تبعث أن−
منها. للسإتفادة بشأنها، الملحظات لبداء العضاء الدول إلى

ـل أن− ـة تعـم ـى المنظـم ـن السإــتفادة عـل ـات تجــارب ـم المنظـم
والثقاـفـة للتربـيـة العربية المنظمة مثل عملها ميدان في المماثلة
مـجـال ـفـي وخاصة الخليج، لدول العربي التربية ومكتب والعلوم،

بها. الناطقين لغير العربية اللغة تعليم كتب إعداد

ـوجه أن− ـدريب براـمـج المنظـمـة ـت ـا خـطـط ـفـي الـت ـدة عملـه لفائـا
الحقيقية للحاجيات اسإتجابة المدرسإين، تدريب من بدل المدربين

أـكـثر السـإـلوب ـهـذا لن السـإـلمية، والجماـعـات العـضـاء للدول
إنتاجية.

عن مبسطة كتيبات إصدار في الجهد من مزيدا المنظمة تبذل أن−
الثلث. باللغات السإلمية الشعائار

للمـنـح توـضـيحية جداول مستقبل العامة الدارة تقارير تتضمن أن−
منها. المستفيدة والجهات المنظمة تقدمها التي

ـلـم اـلـتي البراـمـج العتـبـار بعـيـن مـسـتقبل العامة الدارة تأخذ أن−
المنقضية. الخطة في تنفيذها يكتمل

ـي المنظمــة تتوسإــع أن− ـن السإــتفادة ـف ـات تجــارب ـم المنظـم
برامجها. تنفيذ عند الختصاصا ذات والهيئات
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المتعلـقـة برامجـهـا ـفـي السـإـلمي ـبـالمنظور المنظـمـة تهـتـم أن−
إلى النتماء ولترسإيخ العقيدة لتقوية وذلك وثقافة، تربية بالشباب

السإلمية. المة

سـإـواء الختـصـاصا، ذات المنظمات مع تعاونها المنظمة تكثف أن−
الموازية. الدولية المنظمات أو والسإلمية العربية منها

ـى المنظمــة تعمــل أن− ـاحثين للعلمــاء الفرصــة إتاحــة عـل والـب
بـنــك ـفــي المـتــوفرة المعطـيــات ـمــن للسـإــتفادة المـســلمين
عن والتصال الشتراك طريق عن بمقرها، السإلمي المعلومات

بعد.

السـإـتاذ سـإـعادة الكلـمـة أخذ العام، المدير معالي تقرير على وتعليقا.9
والثقافـيـة العلمـيـة وبمـكـانته العام المدير بمعالي فأشاد السينغال مندوب تيام
وتطويرهـا، السإـلمية بالمنظـمـة النهـوض فـي أسإاسإـي دور مـن بـه قام وبما

ـا ـاليه الـفـذة بالشخـصـية خاـصـة بـصـفة منوـه ـاره لمـع الفـكـر ـقـادة أـحـد باعتـب
ـفـي الـمـؤثر الحـضـور ذات العالمـيـة السـإـلمية الشخـصـيات وإحدى السإلمي،

المنظـمـة عرفـتـه اـلـذي للتـقـدم بالرتـيـاح ـشـعوره ـعـن الدولية. وـعـبر الساحة
مـعـاليه تجدـيـد لـعـدم وتأسـإـف بوـطـالب، الـهـادي عبد السإتاذ برئااسإة السإلمية
جديدة. لولية لترشيحه

معلنـا عميقا شكرا فيها شكره مؤثرة بكلمة العام المدير معالي عليه ورد
والمـبـادئ القـيـم تبـقـى بينما يمرون الذين الشخاصا تجاوز يتطلب الظرف أن

ـعـن مـعـاليه يتـحـدث أن قـبـل وذـلـك بـهـا، والهتـمـام إليـهـا الرتـفـاعا يـجـب التي
قال إنجازات من تحقيقه تم وما رئااسإته، تحت المنظمة قطعتها التي الشواط

تمـثـل فإنـهـا والحـسـن الفـضـل إـلـى المـشـروعا الطموح تلب لم وإن إنها عنها
مســتمر متجانس عمل فريق إطار في اليسيسكو بذلته الذي الجماعي الجهد

العطاء.

  الوألى     جمادى      من    12     الربعاء     يوم     : صباح     الثالثة     العمل     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    20  /      هـ    1412

اـلـدورتين بـيـن ما المنظمة أنشطة عن العام المدير  تقرير2.1     البند
12/91/2.1: م.ت/ عشرة. الوثيقة والثانية عشرة الحادية

د هذا مناقشة المجلس تابع.10 تماعا البن ى بالسإ يحات إل دم توض ا تق به
المصالح مختلف عن والمسؤولون المساعدون العامون المديرون السادة تباعا

أعـضـاء الـسـادة أـبـداها اـلـتي والسإتفـسـارات الملحـظـات ضوء على بالمنظمة
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ـجـاءت كـمـا وكيـفـا، كـمـا الثلثة القطاعات في البرامج بتنفيذ المتعلقة المجلس
السابقة. الجلسة في المجلس أمام قدمت التي العروض في

في نقص من عليها ترتب وما الخليج أزمة أن المسؤولون السادة وأوضح
 ـكـانت1991-1990 المالـيـة الـسـنة % خلل14 تتـعـد لم التي المالية الموارد
جزئايا. أو كليا البرامج بعض تنفيذ عدم في الرئايسي السبب

بملحـظـات الـخـذ ـمـع الـعـام المدير تقرير اعتماد المجلس قرر ذلك وإثر
المجلس: أعضاء السادة

 

: العأمال جدوأل  من2.1 البند بشأن قرار
الدوأرتين بين ما المنظمة نشاطات عأن العام المدير تقرير

للمجلس عأشرة وأالثانية وأعأشرة الحادية

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس الداخلي النظام (د) من ) فقرة20( بالمادة يذكر إذ−

ـد− ـه وبـع ـى اطلـع ـة عـل ـمنة12/91/2.1م.ت/ الوثيـق ـر  المتـض لتقرـي
عشـرة الحاديـة الدورتين بين ما المنظمة نشاطات عن العام المدير
للمجلس عشرة والثانية

مداولت من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

ـدورتين بـيـن ما المنظمة نشاطات عن العام المدير تقرير يعتمد.1 اـل
م.ـــ. الوثيقة في المتضمن للمجلس عشرة والثانية عشرة الحادية

أعـضـاء الـسـادة بها أدلى التي بالملحظات الخذ مع ،12/91/2.1
المجلس.

اختصاصها مجالت في المنظمة دور تأكيد في جهوده على يشكره.2
الـصـعوبات ـمـن الرـغـم عـلـى برامجها تنفيذ على ومعاونيه وحرصه
القلق. على الباعثة المالية

يـصـل ـمـا ـضـوء عـلـى البراـمـج تنفـيـذ ـفـي السـإـتمرار على يشجعه.3
موارد. من المنظمة

ويوـصـي الـعـام الـمـؤتمر إـلـى التقرـيـر رـفـع إلى العام المدير يدعو.4
عليه. بالمصادقة العام المؤتمر
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للـسـنة القـفـال وحـسـابات الـعـام للـمـدير المالي  التقرير2.2     البند 
12/91/2.2: م.ت/ م. الوثيقة1991-1990 المالية

ـتــدقيق ـشــركة وتقرـيــر المالـيــة المراقـبــة لجنــة  تقريــر2.3
ـة للســنة الحســابات ـة1991-1990 المالـي م.ت. م. الوثيـق

12/91/2.3.

الدارـيـة الـشـؤون مـصـلحة رئاـيـس الكـتـاني الـعـرب ـعـز الـسـيد ـقـدم.11
-1990 المالـيـة للسنة القفال وحسابات المالي للتقرير مركزا ملخصا والمالية
الـمـذكورة، للـسـنة والمـصـاريف المداخيل مجموعا بالرقام حدد حيث م،1991

: التالي النحو على المؤشرات من مجموعة بيان مع

ن المحصـلة المسـاهمات فـي تتمثـل الـتي المـداخيل مجموعا بلغ− ع
الشكل على موزعة  دولرا2.404.004,65: 90/91 المالية السنة

التالي:

 بنـسـبة1991-199 المالـيـة الـسـنة ـعـن  دولرا1.395.293,50•
عن المتأخرات من قسطا يمثل والباقي الميزانية، % من14,18

السابقة. السنوات

هي: أخرى، إيرادات العضاء الدول مساهمات إلى يضاف−

قـطـر دوـلـة ـتـبرعا وتمـثـل خاـصـة اعتـمـادات تمثل  دولر47.000•
لغـيـر العربـيـة اللـغـة تعلـيـم برناـمـج ـفـي أسـإـتاذين نفـقـات لتغطية

جامعات اتحاد في المشتركة الجامعات ومساهمات بها الناطقين
السإلمي. العالم

أخرى. وعوائاد بنكية أرباحا تمثل  دولرات602.410,52•

%72 نـسـبة منها خصصت  دولر،4.113.300,42 المصاريف بلغت−
نفقات % لتغطية28 وهي المتبقية النسبة وخصصت البرامج، لتنفيذ

الموظفين. ورواتب والتجهيز التسيير

1991-1990 المالـيـة الـسـنة خلل المحـصـلة المـسـاهمات انخفاض−
.1990-1989 سإنة مع % بالمقارنة44,19 بنسبة

المالـيـة الـسـنة ـعـن مـسـاهماتها سـإـددت اـلـتي الدول عدد يتجاوز لم−
ودوـلـة الهاـشـمية، الردنـيـة : المملكة وهي دول  سإت1990-1991

الـســنغال، وجمهورـيــة الـســعودية، العربـيــة والمملـكــة البحرـيــن،
ع مصـر وجمهورية المغربية، والمملكة دول أن ملحظـة العربيـة. (م

: دولــة وهي القفال تاريخ بعد جزءا أو كل مساهماتها سإددت أخرى
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ــارات ــة الـم ــدة، العربـي ــة المتـح ــتان وجمهورـي ــلمية، باكـس السـإ
العربية والجماهيرية غامبيا، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية

اليمنية). والجمهورية وماليزيا، العظمى، الشتراكية الشعبية الليبية

الخـطـة برسـإـم مـسـاهمات ـمـن المنظـمـة ـبـه توصلت ما مجموعا بلغ−
ـة % ـمـن22 بنـسـبة أي  دولرات،6.257.396,16 ـقـدره ـمـا الثلثـي

ـوعا ـة مجـم ـدة الميزانـي ـترة المعتـم ـا يضــاف نفســها، للـف ـغ إليـه مبـل
ـة، الخـطـة فترة خلل المتأخرات برسإم المحصلة المساهمات الثلثـي

 دولر.11.537.106,49 المساهمات مجموعا يكون وبذلك

 دولر.12.440.305,29 نفسها الثلثية الخطة مصاريف بلغت−

الثلثـيـة الخـطـة ـفـترة خلل المـصـاريف % ـمـن74 نـسـبة خصـصـت−
% لـبـواب26 المتبقـيـة النـسـبة وخصـصـت البراـمـج، لتنفـيـذ نفـسـها
الخرى. الصرف

عـلـى تحافظ أن المنظمة اسإتطاعت النفاق، ترشيد لسياسإة ونتيجة−
الفوائـاـد ـمـن ـجـزء اسـإـتعمال إـلـى فـقـط ولـجـأت الحتياطي، الرصيد
بثلثـيـن تـقـدر اـلـتي النفـقـات بـعـض لتغطـيـة الـسـابقة للـسـنة المالية
المصاريف. مجموعا من بالمائاة

عرـضـا المالـيـة المراقـبـة لجـنـة رئايـسـة ـنـدياي عائاـشـة السيدة قدمت.12
م.ت. (الوثيقة الحسابات تدقيق شركة وتقرير المراقبة لجنة تقرير فيه لخصت

عملـيـات تـجـرى أن اللجـنـة أعـضـاء اقترح بالحساب يتعلق ). ففيما12/91/2.3
ـات أهم وأن لسإيما المغربي، بالدرهم وليس المريكي بالدولر المحاسإبة عملـي
تحوـيـل ـعـن الناجـمـة للخـسـارة تفادـيـا وذـلـك باـلـدولر، حسابها يجرى المنظمة
ـة، ـه بـمـا وـنـوهت العمـل ـمـداخيل ـمـن ـجـزءا اسـإـتثمرت إذ العاـمـة الدارة فعلـت
الميزانـيـة إـعـداد بـضـرورة أوـصـت كـمـا ،1991-1990 المالية للسنة المنظمة

الســيدة أشارت المصاريف، باب للمنظمة. وفي الحقيقية المداخيل ضوء على
إلى راجع % وذلك28 بنسبة ارتفعت الموظفين مصاريف أن إلى ندياي عائاشة

تـسـعة توظـيـف % وإـلـى10 ـقـدرها إجمالية زيادة من كافة الموظفين اسإتفادة
ـــ يقدر البرامج تنفيذ على صرف ما أن جدد. وأوضحت ومتخصصين خبراء 70 ب

ـة8 بنقص  أب1991-1990 المالية للسنة المنظمة ميزانية % من % بالمقارـن
العـضـاء اـلـدول دـفـع انخـفـاض إـلـى ذـلـك ـمـرد أن وذـكـرت الماضية، السنة مع

اهماتها، البت مس ة بإيجـاد وط د آلي ات لتحدي ى البرامـج تنفيـذ أولوي وء عل ض
رئايـسـة ـنـوهت التسيير، باب العضاء. وفي الدول واحتياجات المنظمة مداخيل
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للمنظـمـة، الـيـومي التـسـيير ـفـي المعلومـيـات بإدـخـال المالـيـة المراقـبـة لجـنـة
ـة الدارية الشؤون مصلحة ورفع للحسابات مصلحة إنشاء مقترحة إـلـى والمالـي
التـطـورات آـخـر ـعـن متـسـائالة الحـسـابات، عملـيـات لتحـسـين مديرـيـة مرتـبـة

المغربية. الرسإمية الجريدة في الن إلى ينشر لم الذي المقر باتفاق المتعلقة

ـة المراقبة لجنة مقرر إبراهيم توفيق فاروق السيد قدم.13 ـا المالـي عرـض
ـدقيق م1991-1988 للسنوات الميزانية تنفيذ حول اللجنة ملحظات ضمنه وـت

الـفـترة ـهـذه خلل للمنظـمـة العاـمـة الـمـداخيل نـسـبة أن ذكر حيث الحسابات،
المـسـتوى دون ـبـذلك بقـيـت وأنـهـا التقديرـيـة، الميزانـيـة أـصـل % من42 بلغت

ـوب ـم المطـل ـا رـغ ـاقت أنـه ـبة ـف ـداخيل نـس ـة ـم ـترة خلل المنظـم ـة الـف الثلثـي
الدارة اتـخـذته بـمـا وـنـوه %،33 نـسـبة تتـعـد لم والتي ،1988-85 المنصرمة

ـداعها لديها المتوفرة الموال من للسإتفادة تدابير من العامة حـسـابات ـفـي بإـي
%،131 بنـسـبة الخدـمـة نهاـيـة ـصـندوق رـصـيد وبارتـفـاعا البـنـاك، ـلـدى مقفـلـة

للـسـنوات المنظـمـة عـمـل خـطـة خلل البراـمـج عـلـى أنفق ما نسب مستعرضا
التالي: النحو على وذلك لها، المخصصة المبالغ مجموعا  من1988-1991

 برنامجا.37 برامجه ومجموعا التربية  لقطاعا42%−

 برنامجا.18 برامجه ومجموعا العلوم  لقطاعا35%−

 برنامجا.24 برامجه ومجموعا الثقافة  لقطاعا40%−

التالية: والسإتفسارات الملحظات المجلس أعضاء السادة وأبدى.14

لجـنـة تقرـيـر فـي اـلـواردة والتوـصـيات الملحظـات بالعتبار الخذ−
).12/91/2.3م.ت. (الوثيقة الحسابات وتدقيق المالية المراقبة

مديرية. إلى والمالية الدارية الشؤون مصلحة تحويل−

اـلـدول بـعـض ـفـي المحلـيـة بالعمـلـة المنظـمـة براـمـج بـعـض تنفيذ−
الصعبة. بالعمل مساهماتها تسديد عليها يتعذر التي العضاء

ونشره. المقر اتفاق لتوقيع المتخذة الجراءات متابعة−

الـضـرورية اليـضـاحات ومـسـاعدوه الـعـام الـمـدير ـقـدم ذلك وبعد−
المذكورة. والسإتفسارات الملحظات على جوابا

ـة للسنة القفال وحسابات المالي التقرير اعتماد المجلس قرر.15 المالـي
لجـنـة تقرير واعتماد )،12/91/2.2(م.ت. الوثيقة في ورد كما م1990-1991

ورد كـمـا م1991-90 المالـيـة للسنة الحسابات تدقيق وشركة المالية المراقبة
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بتحوـيـل الخاصـة التوصـية تـعـرض أن علـى )،12/91/2.3(م.ت. الوثيقـة فـي
بدراسإة المكلفة اللجنة نظر على مديرية إلى والمالية الدارية الشؤون مصلحة
:2.3 و2.2 القراران للمنظمة التنظيمي الهيكل

12/91/2.2م.ت.

: العأمال جدوأل  من2.2 البند بشأن قرار
اللقفال وأحسابات العام للمدير المالي التقرير

1991-1990 المالية للسنة

: التنفيذي المجلس إن

: مقتضيات إلى اسإتنادا−

الميثاق ) من19( )،18( المادتين−

المالي النظامي ) من19( )،18( المادتين−

للمجلس الداخلي النظام (هـ) من ) الفقرة20( المادة−

دير المالي التقرير على اطلعه وبعد− ام للم ابات الع ال وحس القف
91-90 المالية للسنة

مداولت من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

العام المؤتمر إلى لرفعه العام المدير ويدعو المذكور التقرير يعتمد.1
المجلس. ملحظات العتبار في الخذ بعد

عليه. بالمصادقة العام المؤتمر يوصي.2

   

12/91/2.3م.ت.

: العأمال جدوأل  من2.3 البند بشأن قرار
شركة وأتقرير المالية المراقبة لجنة تقرير

الحسابات تدقيق

: التنفيذي المجلس إن

: مقتضيات إلى اسإتنادا−

الميثاق ) من19( المادة−
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المالي النظام ) من27( )،26( )،25( )،24( )،20( المواد−

للمجلس الداخلي النظام (ب) من ) الفقرة20( المادة−

لجنة لتقرير  المتضمنة12/91/2.3م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
الحسابات تدقيق شركة وتقرير المالية المراقبة

المالية المراقبة لجنة لتوضيحات اسإتماعه وبعد−

مداولت من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

باسإتثناء توصيات من فيه ورد وما المالية المراقبة لجنة تقرير يعتمد.1
ـن دراسإتها يطلب التي بالهيكلة، تتصل اقتراحات من ورد ما ـل ـم قـب

الحـسـابات. ـتـدقيق شركة تقرير يعتمد كما بالهيكلة، المكلفة اللجنة
ويوـصـي الـعـام الـمـؤتمر إـلـى التقريرـيـن لرـفـع الـعـام المدير ويدعو

عليهما. بالمصادقة العام المؤتمر

أخر تخلف إزاء قلقه عن يعبر.2 ثير وت ن ك دول م اء ال ن العض اء ع الوف
المنظمة. تجاه بالتزاماتها

التقرير.  إعداد في جهودها على المالية المراقبة لجنة يشكر.3

  الوألى     جمادى      من    12     الربعاء     يوم     : مساء     الرابعة     العمل     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    20  /      هـ    1412

العـضـاء اـلـدول مساهمات وضعية عن العام المدير  تقرير2.4     البند
للمنظـمـة. الـمـالي الوـضـع ومعالـجـة المنظـمـة ميزانـيـة ـفـي

12/91/2.4: م.ت. الوثيقة

أعـضـاء الـسـادة اسإتفـسـارات عـلـى والجاـبـة البـنـد ـهـذا مناقـشـة بعد.16
اـلـدول تمـكـن اـلـتي الـسـبل أنـجـع ـعـن ـبـالبحث يتعـلـق ما منها خاصة المجلس،
وبـالخص المنظمـة، ميزانيـة فـي مسـاهماتها أو متأخراتهـا دفـع مـن العضـاء
نقدـيـة سـإـيولة عـلـى تـتـوفر ل اـلـتي العـضـاء الدول تمكين إلى الهادف القتراح
بـعـض تنفـيـذ طرـيـق ـعـن المحلـيـة بالعمـلـة متأخراتـهـا تأدية من الصعبة بالعملة
في المملكة الحلول اقتراح بدراسإة العام المدير المجلس كلف داخلها، البرامج

المجلـس القادمـة. واعتمـد دورـتـه في المجلس أنظار على وعرضها الموضوعا
دول مساهمات وضعية عن العام المدير تقرير اء ال ا العض ي ورد م ة ف الوثيق
:12/91/2.4م.ت.

12/91/2.4م.ت.
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: العأمال جدوأل  من2.4 البند بشأن قرار
 مساهمات وأضعية عأن العام المدير تقرير

المنظمة ميزانية فاي العأضاء الدوأل
للمنظمة المالي الوضع وأمعالجة

: التنفيذي المجلس إن

 المالي النظام ) من6( المادة إلى اسإتنادا−

المدير تقرير  المتضمنة12/91/2.4م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
المنظمة ميزانية في العضاء الدول مساهمات عن العام

مداولت من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

المدير  ويدعو12/91/2.4م.ت. الوثيقة في المضمن التقرير يعتمد.1
العام. المؤتمر إلى لرفعه العام

وتـبـاطؤ تخـلـف يـهـدده اـلـذي المنظـمـة مـسـتقبل إزاء قلقه عن يعبر.2
مساهماتها. تسديد في الدول بعض

بما الوضع لمعالجة الفعالة الخطوات اتخاذ العام المؤتمر من يلتمس.3
عند العضاء الدول عنه عبرت الذي السإلمي التضامن حقيقة يعكس
المنظمة. ميثاق على توقيعها

عـلـى للحصول الضرورية المبادرات كل أخذ العام المدير من يطلب.4
ـلـم اـلـتي المـسـاهمات ولتحـصـيل الميزانـيـة ـخـارج ـمـن مالية موارد
تسدد.

ن يطلب.5 والسـبل الختيـارات حـول دراسإـة إجـراء العـام المـدير م
ـة ـة الكفيـل ـأخرات مســألة بمعالـج ـة المـت ـديم تحصــيلها، وكيفـي وتـق
للمجلس. عشرة الثالثة الدورة إلى الدراسإة

الـشـرعية للمحكـمـة السـإـرائايلي الحتلل قوات  اقتحام5.6.1     البند
الشريف بالقدس

المحكـمـة لوثـائاق نهـب مـن حـدث بمـا علمـا المجـلـس أحيط أن بعد.17
السإـرائايلي العتـداء هـذا بشـأن بيـان إصـدار قرر الشريف، بالقدس الشرعية
الشريف والقدس بفلسطين السإلمية المعالم له تتعرض بما فيه يندد الخطير،

لـتـأمين اللزـمـة الجراءات اتخاذ الدولي المجتمع فيه ويناشد وتدمير، تهويد من
المغرـبـي العاـهـل جلـلـة إـلـى خاصا نداء وجه الفلسطيني. كما للشعب الحماية
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مـسـاعيه ـبـذل مواـصـلة فـيـه يناـشـده الـقـدس لجنة رئايس الثاني الحسن الملك
الموضوعا: هذا لمعالجة الحميدة

12/91/5.6.1م.ت.

بيان
التنفيذي المجلس من

وأالثقافاة وأالعلوم للتربية السإلمية للمنظمة

النباء وكالت وتناقلته نشر ما بالغ باهتمام تتبع وقد التنفيذي، المجلس إن
مديـنـة ـفـي الـشـرعية الحكمة اقتحام على الحتلل سإلطات إقدام عن الدولية،
وسـإـلب مرافقـهـا، ومداهـمـة المحتـلـة، فلسطين دولة عاصمة الشريف القدس

ـائاق ـة الوـث ـة التاريخـي ـا المحفوـظ ـة بـه ـات والمتعلـق ـف بممتلـك ـلمي الوـق السـإ
ـة لطمــس وذلــك وأراض وعقــارات بيــوت مــن والمعــاملت أصــحابها هوـي

الشرعيين.

السـإـلمية الهوـيـة رـمـوز أـحـد عـلـى السـإـرائايلي الـعـدوان ـهـذا أن وحـيـث
التمهـيـد وإـلـى الـقـدس تهوـيـد إـلـى الول المـقـام ـفـي يرمي الشريف، للقدس

المستوطنات. لبناء الفلسطينية الراضي من مزيد على للسإتيلء

ـة قاطبة، السإلمية المة باسإم نداءات يوجه التنفيذي المجلس فإن ممثـل
المتـحـدة الـمـم منظـمـة إـلـى والثقافة، والعلوم للتربية السإلمية المنظمة في

ـل ـة مســؤوليتها لتتحـم ـي كامـل ـأمين ـف ـات ـت ـارات الممتلـك والراضــي والعـق
باتـخـاذ وذـلـك سـإـلمتها ـضـمان وـفـي الـعـدوان، ـمـن حمايتها وفي الفلسطينية،
الـمـواطنين لحماـيـة المنـيـة الترتيـبـات بـتـوفير كفيـلـة تراـهـا اـلـتي الـجـراءات

العبادة. وأماكن والقضائاية والتربوية العلمية ومؤسإساتهم الفلسطينيين

الـقـدس لجـنـة رئاـيـس الثاني الحسن الملك جللة بمسعى المجلس وينوه
مـسـاعيه مواصلة جللته من ويلتمس الموضوعا، هذا في المريكية الدارة لدى
ـة الوثائاق إرجاعا على إسإرائايل لحمل الخرى الجهات لدى المـسـروقة التاريخـي
الشريف. بالقدس الشرعية المحكمة إلى

الحادث هذا إلى الدولي المجتمع انتباه يوجه وهو التنفيذي، المجلس وإن
كاـفـة النـسـانية والمؤسإسات الدولية والهيئات المنظمات من ليطلب المروعا،

المنهوبة الفلسطينية الوثائاق لرجاعا الحتلل سإلطات على الضغط تمارس أن
الـطـابع عـلـى حفاـظـا الـشـريف، بالـقـدس الـشـرعية المحكـمـة إـلـى وإعادتـهـا
المقدسإة. المدينة لهذه السإلمي
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إـلـى ترـمـي عالمـيـة حمـلـة ـشـن إـلـى الدولي المجتمع المجلس يدعو كما
علـى لـهـم ومعاقبـة ردعـا الحـادث ـهـذا عـن السإرائايليين المسؤولين محاكمة
ـضـرر لحـقـه اـلـذي الفلـسـطيني للـشـعب وحماـيـة وإنصافا الجرامي، عدوانهم

المروعة. المأسإاة هذه جراء من خطير

12/91/2.5: م.ت. المنظمة. الوثيقة عمل  تقييم2.5     البند

ام المدير تقرير على المجلس اطلع أن بعد.18 ق الع م المتعل ل بتقيي عم
الموـضـوعا، فـي العاـمـة الدارة قـدمتها اـلـتي اليـضـاحات إلى واسإتمع المنظمة،

تي المفاهيم بتحديد منها يتعلق ما خاصة دخل ال ي ت ة ف م عملي اد أو التقيي بإيج
الـمـدير دـعـوة المجـلـس قرر الخارجي، والتقييم الداخلي للتقييم المناسإبة اللية
مقترـحـات ـضـوء على فيه للبت الرابع العام المؤتمر إلى التقرير هذا لرفع العام

: العام المدير

12/91/2.5م.ت.

: العأمال جدوأل  من2.5 البند بشأن قرار
المنظمة عأمل تقييم

: التنفيذي المجلس إن

2.1/ق.11/90م.ت. رقم القرار  من4 الجرائاية الفقرة إلى اسإتنادا−
بخـصـوصا عـشـرة الحادية دورته في التنفيذي المجلس اعتمده الذي
المنظمة. عمل تقييم

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

مداولت من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

دير يشكر.1 ام الم ى الع وده عل ي جه بيل ف م سإ ل تقيي ة عم المنظم
الـعـام الـمـؤتمر  إلى12/91/2.5: م.ت. رقم الوثيقة رفع إلى ويدعوه

العام. المدير مقترحات ضوء على فيها ليبت

ذا جعل إلى يدعوه.2 م، ه داخلي التقيي ارجي ال ى والخ د عل واء، ح سإ
اـلـتي التنفـيـذي المجـلـس دورات إلى دوري بشكل وتقديمه مستمرا،

م العادية العام المؤتمر دورات مباشرة تسبق ة لتقيي ة، الخط المنتهي
ممكن. قدر أكبر إلى ذلك على المترتبة التكاليف وتخفيف
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    جمادى      من    13     يوم     الخميس     يوم     : صباح     الخامسة     العمل     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    21  /      هـ    1412     الوألى

ـة2000-1991 المدى متوسإطة الخطة  مشروعا3.1     البند : . الوثيـق
12/91/3.1م.ت.

-1991 الـمـدى متوسـإـطة الخطة مشروعا على المجلس اطلع أن بعد.19
المجلس ملحظات ضوء على عليه أجريت التي بالتعديلت علما وأخذ ،2000

علـيـه جديـدة ملحظـات وإبـداء مناقشـته تمـت واقتراحاته، السابقة دورته في
التالية: النقط حول تمحورت

للخـطـة عاما نظريا إطارا المشروعا هذا واعتبار الوثيقة اسإم تغيير−
والعلـمـي اـلـتربوي السـإـلمية الـمـة مـسـتقبل تستشرف وفلسفة

والثقافي.

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

المسلم. الطفل وتربية المية محو أهمية على التأكيد−

الزراعي. التعليم أهمية على التأكيد−

ـا تنفيذية خطة ووضع التكنولوجية للتربية خاصة عناية إيلء− ـفـي لـه
ـفـي الحديـثـة التقنـيـة المـهـارات وتأكيد والمتوسإط الثانوي التعليم
والفني. المهني التعليم

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

ـفـي الثقافـيـة السـإـتراتيجية مـشـروعا إلى الشارة تضمين ضرورة−
المدى. متوسإطة الخطة مشروعا

وتطويرها. القرآنية المدارس دعم على التأكيد−

الـمـدى، متوسـإـطة الخـطـة مـشـروعا على المجلس أعضاء بعض أثنى وقد
كـمـا المجـلـس واعتـمـدها ومتكاـمـل، وـشـامل للغاـيـة جـيـد عمل بأنها ووصفوها

: ملحظاته بالعتبار الخذ  مع12/91/3.1م.ت. الوثيقة في وردت

12/91/3.1م.ت.
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: العأمال جدوأل  من3.1 البند بشأن قرار
2000-1991 المدى متوسإطة الخطة مشروأع

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس. الداخلي النظام (ح) من ) فقرة20( المادة إلى اسإتنادا−

ـتي12/91/3.1م.ت. الوثيـقـة عـلـى اطلـعـه وبـعـد− عـلـى تحـتـوي  اـل
.2000-1991 للمنظمة المدى متوسإطة الخطة مشروعا

ـه ـفـي اعتمده  الذي4.1/ق.11/90م.ت. رقم بالقرار يذكر وإذ− دورـت
تقدم قد العام المدير كان التي الخطة مشروعا بشأن عشرة الحادية

بها.

ـذ وإذ− ـن يأـخ ـار بعـي ـديلت أن العتـب ـتي والملحظــات التـع ـداها اـل أـب
تم قد عشرة الحادية دورته في شكلها التي اللجنة وأعضاء المجلس

الـعـام الـمـدير ـبـه تـقـدم اـلـذي للخطة النهائاي المشروعا على إدخالها
للمجلس. عشرة الثانية الدورة إلى

: يلي ما يقرر

داد في جهوده على العام المدير يشكر.1 روعا إع ائاي المش ة النه للخط
شكلها. التي واللجنة المجلس اقتراحات على بناء

ى المجلس شكلها التي اللجنة أعضاء يشكر.2 ودهم عل ي جه وير ف تط
الخطة. مشروعا

2000-1991 للمنظمــة المدى متوسإطة الخطة مشروعا على يوافق.3
.12/91/3.1م.ت. الوثيقة في الوارد

الخطة. هذه اعتماد العام المؤتمر يوصي.4

.1994-1991 للعوام والميزانية الخطة  مشروعا  3.2     البند
12/91/3.2: م.ت. الوثيقة

 كـمـا1994-1991 للـعـوام الميزانـيـة لخـطـة مناقشـاته المجلس بدأ.20
والمقترـحـات التـعـديلت متـضـمنة الـمـذكورة، الوثيقة في العام المدير بها تقدم
المناقـشـات خلل وـتـبين الـسـابقة، دورـتـه ـفـي المجـلـس بها أدلى قد كان التي

أن ـيـرى أولهـمـا الخـطـة، لمـشـروعا الـمـالي الـجـانب ـحـول رئايـسـيان اتجاـهـات
اـلـدول ـمـن تحـصـيلها المفترض المداخيل أسإاس على تعد ل أن يجب الميزانية
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ـا يرى وثانيهما المحصلة الفعلية الموارد أسإاس على بل العضاء، أن ينبـغـي أنـه
التشريعية. لنصوصها طبقا المنظمة تجاه الدول التزامات أسإاس على تعد

: إـعـداد قوامهـا طريـقـة علـى التـفـاق إـلـى المجلس توصل المداولة، وبعد
ن الدول التزامات أسإاس على الميزانية ة، م د جه ات وتحدي ج أولوي د البرام عن

وارد في نقص من يطرأ قد ما لمواجهة التنفيذ ن الم ة م رى، جه ع أخ ية م توص
الميزانية. خارج موارد عن للبحث جهوده بمواصلة العام للمدير

م1994-1991 للـسـنوات والميزانـيـة الخـطـة مـشـروعا المجـلـس واعتمد
الميزانـيـة عـلـى بالجـمـاعا وواـفـق ،12/91/3.2م.ت. الوثيـقـة ـفـي وردت كما

ـدارها ـا،  دولرا34.460.813 ومـق ـة مـسـاوية وـهـي أمريكـي الـسـابقة للميزانـي
التضخم:  لتغطية % سإنويا7 لنسبة ومتضمنة

12/91/3.2م.ت.

: العأمال جدوأل  من3.2 البند بشأن قرار
1994-1991 للعأوام وأالميزانية العمل خطة مشروأع

: التنفيذي المجلس إن

) الفقرتـيـن20( والـمـادة الـمـالي النـظـام  ـمـن7 الـمـادة إلى اسإتنادا−
التنفيذي. للمجلس الداخلي النظام (ط) من (ح)،

في المجلس اعتمده  الذي4.2/ق.11/90م.ت. القرار إلى واسإتنادا−
المـشـروعا تـقـديم الـعـام المدير من فيه وطلب عشرة الحادية دورته

ـديلها بعد للمجلس عشرة الثانية الدورة إلى للخطة النهائاي ـى تـع عـل
المجلس. وأعضاء العضاء الدول آراء ضوء

ـتي12/91/3.2م.ت. الوثيـقـة عـلـى اطلـعـه وبـعـد− عـلـى تحـتـوي  اـل
-1991 للـعـوام وميزانيتـهـا المنظـمـة عمل لخطة النهائاي المشروعا

1994.

ـار بعـيـن يأـخـذ وإذ− ـائاي المـشـروعا أن العتـب تـضـمن ـقـد للخـطـة النـه
الحادـيـة دورـتـه ـفـي المجـلـس بـهـا أدلى التي والتعديلت القتراحات

عشرة. الثانية دورته خلل ملحظاته وكذلك عشرة،

مداولت. من دار ما ضوء وعلى−

: يلي ما يقرر

عـمـل لخـطـة النـهـائاي المـشـروعا تـقـديمه عـلـى الـعـام الـمـدير يـشـكر.1
.1994-1991 للعوام وميزانيتها المنظمة

.12/91/3.2م.ت. الوثيقة في جاءت كما الخطة هذه يعتمد.2

19



أمريكـيـا  دولرا34.460.813وقدرها:  المعتمدة الميزانية على يوافق.3
% سـإـنويا7 نـسـبة متـضـمنة الـسـابقة الخـطـة لميزانـيـة مساوية (وهي

التضخم). لتغطية

دعو.4 س ي دير المجل ام الم دى الع ذ ل ج تنفي د البرام ات، لتأكي الولوي
الميزانية. خارج التمويل عن البحث مواصلة على وتشجيعه

وردت. كما وميزانيتها الخطة هذه باعتماد الرابع العام المؤتمر يوصي.5

    الوألى     جمادى      من    13     يوم     الخميس     : مساء     السادسإة     العمل     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    21  /      هـ    1412

: للمنظمة. الوثيقة الداخلية واللوائاح الميثاق تعديل  مشروعا  5.4     البند
12/91/5.1م.ت.

ـة رئايس المصري واصف منذر الدكتور سإعادة قدم.21 ـا اـلـتي اللجـن كلفـه
الداخلـيـة واللوائـاـح الميـثـاق تعديل بشأن اقتراحات بإعداد الثالث العام المؤتمر

ذه أشغال عن موجزا عرضا للمنظمة ر اللجنـة ه ه ذك الـتي الـدول بأسإـماء في
ا تتشـكل ة منه ي: المملك ة وه مية، الردني ة الهاش ة الكـويت، ودول وجمهوري

مـصـر وجمهورـيـة السـإـلمية، باكـسـتان وجمهورـيـة مالي، وجمهورية بنغلديش،
الـشـتراكية الـشـعبية الليبـيـة العربـيـة والجماهيرـيـة النيـجـر، وجمهورـيـة العربية،

لتعديل عقدتها التي الجتماعات خلل اقتراحات من إليه توصلت وبما العظمى،
ام المنظمة: الميثاق، لوائاح داخلي والنظ ؤتمر ال ام، للم ام الع داخلي والنظ ال

الي، والنظـام التنفيـذي، للمجلس ام التنظيمـي، والهيكـل الم المـوظفين ونظ
الملحظ. ووضعية

بمقترـحـات توـصـلت ـقـد العامة الدارة بأن علما المجلس سإعادته وأحاط
المنظمة ميثاق تعديل مشروعا على تنصب اللجنة تقرير بشأن الدول بعض من

الخرى. اللوائاح دون

إـلـى ـتـوجه أن يـجـب التـعـديلت مـشـاريع أن المجـلـس أعضاء أحد ولحظ
التـعـديلت أن غـيـر أـشـهر، بـسـتة الـعـام الـمـؤتمر اجتـمـاعا قـبـل العضاء الدول

الموـعـد ـمـن فـقـط ـشـهر ونـصـف أشهر ثلثة المر واقع في أرسإلت المقترحة
ـمـن مزـيـد عـلـى للحـصـول النتـظـار يستحـسـن المؤتمر. ـلـذلك لنعقاد المحدد

بـطـابع تتـسـم التـعـديلت ـهـذه ـكـانت إذا ما حال العضاء. وفي الدول تعليقات
توزـيـع يـتـم أن بـعـد الراء في توافق تحقيق إلى السعي الممكن فمن الولوية،

العضاء. الدول على المقترحة التعديلت
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ي مستفيضـة مداولت وبعد ن القانونيـة الجـوانب ف توصـل الموضـوعا م
: يلي ما إلى المجلس

المــؤتمر قبل من المكلفة اللجنة تقرير رفع إلى العام المدير دعوة−
إـلـى العـضـاء اـلـدول ـمـن علـيـه وردت اـلـتي الملحـظـات مع العام

المناسإب. القرار لتخاذ العام المؤتمر

التنفيذي المجلس شكلها التي التنظيمي الهيكل لجنة تقرير فصل−
لمراجـعـة الـثـالث الـعـام الـمـؤتمر ـشـكلها اـلـتي اللجـنـة تقرـيـر عن

م.عا. الوثيـقـة ـفـي وردا اللذين للمنظمة، الداخلية واللوائاح الميثاق
4/91/5.1:

12/91/5.4م.ت. 

: العأمال جدوأل  من5.4 البند بشأن قرار
الثالث العام المؤتمر شكلها التي اللجنة تقرير دراسإة

للمنظمة الداخلية وأاللوائح الميثاق لمراجعة

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس. الداخلي النظام (ي) من ) فقرة20( المادة إلى اسإتنادا−

اللجـنـة لتقرـيـر  المتـضـمنة4/91/5.1م.عا. الوثيقة على اطلعه وبعد−
الداخلـيـة واللوائاح الميثاق لمراجعة الثالث العام المؤتمر شكلها التي

للمنظمة.

رئاـيـس الـسـيد سـإـعادة بـهـا أدـلـى التي اليضاحات إلى السإتماعا وبعد−
المذكورة. اللجنة

مداولت. من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

اللجنة. عمل إنجاح في جهودهم على ومعاونيه العام المدير يشكر.1

اءها اللجنة رئايس السيد يشكر.2 ى وأعض ود عل تي الجه ذلوها ال ي ب ف
التقرير. إعداد

عليه وردت التي والملحظات اللجنة تقرير رفع إلى العام المدير يدعو.3
المناسإب. القرار لتخاذ العام المؤتمر إلى العضاء الدول بعض من
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للدارة التنظيـمـي الهيـكـل بدراسـإـة المكلـفـة اللجـنـة   تقرـيـر  5.7     البند
4/91/5.1: م.عا. لليسيسكو. الوثيقة العامة

التنظيـمـي الهيـكـل بدراسـإـة المكلـفـة اللجـنـة عـمـل يـخـص ـمـا في أما.22
السـإـتاذ سـإـعادة ـقـدمها اـلـتي التوـضـيحات ضوء وعلى للمنظمة، العامة للدارة
عملـهـا مواـصـلة اللجـنـة ـمـن المجـلـس طـلـب فـقـد اللجـنـة، رئاـيـس تـيـام إيبادير

في المجلس أنظار على أعمالها نتائاج وعرض بها تقوم التي الدراسإة لسإتكمال
: عشرة الثالثة دورته

12/91/5.7م.ت.

: العأمال جدوأل  من5.7 البند بشأن قرار
العامة للدارة التنظيمي الهيكل

: التنفيذي المجلس إن

تقرـيـر عـلـى تحـتـوي  اـلـتي4/91/5.4م.عا. الوثيـقـة على اطلعه بعد−
واللوائـاـح الميـثـاق لمراجـعـة الثالث العام المؤتمر شكلها التي اللجنة

للمنظمة. الداخلية

ـذ وإذ− ـن يأـخ ـار بعـي ـة أن العتـب ـة لجـن ـتي الهيكـل ـكلها اـل المجـلـس ـش
عملها. عن بعد تنته لم التاسإع التنفيذي

: يلي ما يقرر

الهيكلة. لجنة عمل تسهيل على ومعاونيه العام المدير يشكر.1

بالهيـكـل المتعـلـق عملها مواصلة إليها ويطلب اللجنة إلى الشكر يقدم.2
للمجلس. عشر الثالثة الدورة إلى عملها نتائاج وتقديم التنظيمي

4/91/5.1: م.عا. العام. الوثيقة المدير   منصب  5.5     البند

الســعودية العربية المملكة باعتزام علما المجلس العام المدير أحاط.23
الطيبة، المبادرة بهذه المجلس فرحب العام، المدير لمنصب منها مرشح تقديم
الفاـعـل ودورـهـا السـإـلمي، الـعـالم في السعودية العربية المملكة لمكانة نظرا
المشترك.  السإلمي العمل في

12/91/5.5م.ت.

: العأمال جدوأل  من5.5 البند بشأن قرار
العام المدير منصب

تقديم السعودية العربية المملكة باعتزام علما المجلس العام المدير أحاط−
العام. المدير لمنصب العام المؤتمر إلى منها مرشح
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العربـيـة المملـكـة لمكاـنـة نـظـرا الطيـبـة المـبـادرة بـهـذه يرـحـب والمجـلـس−
السـإـلمي العـمـل ـفـي الفاـعـل ودورـهـا السـإـلمي الـعـالم ـفـي الـسـعودية
المشترك.

  1412     الوألى     جمادى      من    14     الجمعة     : صباح     السابعة     العمل     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    22  /      هـ

: السـإـلمي. الوثيـقـة للـعـالم الثقافـيـة السإتراتيجية  مشروعا  3.3     البند
12/91/3.3م.ت.

الـعـام الـمـدير الـتـويجري عثـمـان ـبـن العزـيـز عبد الدكتور سإعادة قدم.24
مشروعا إعداد مراحل مختلف عن موجزا عرضا والتصال الثقافة في المساعد

الثقافية والشؤون للعلم الدائامة اللجنة بتوصية فيه ذكر الثقافية، السإتراتيجية
اسـإـتراتيجية بإـعـداد المنظـمـة كلـفـت ) اـلـتي1985 (داـكـار الثاني اجتماعها في

الجتماـعـات بمختلف علما المجلس أحاط السإلمي. كما للعالم وثقافية تربوية
تي دتها ال كلتها الـتي اللجنـة عق ن المنظمـة ش دد م ن ع اء م والخـبراء العلم

ع بالتعـاون المنظمـة عقـدتها الـتي والجتماعـات المسلمين، العامـة المانـة م
تم أن إلى الشأن، هذا في السإلمي العمل لتنسيق السإلمي المؤتمر لمنظمة

النهائاـيـة ـصـيغته ـفـي السـإـلمي للـعـالم الثقافـيـة السـإـتراتيجية مـشـروعا إـعـداد
ـه صادقت حيث الثقافية والشؤون للعلم الدائامة اللجنة على وعرضه ـفـي علـي
ار الرابعة دورتها ه وأوصـت )،1991 / أكتـوبر (داك ى بعرض ؤتمر عل القمـة م

السادس. السإلمي

: التالية الملحظات المجلس أبدى المناقشات وخلل

موسإعة. بكيفية السإلمية الثقافة مصادر تفصيل على العمل−

والطفل. للمرأة السإلمية الثقافة تعزيز وجوب−

السإلمية. الثقافة دائارة داخل وإبرازها الثقافات تعددية على التأكيد−

السإلمية. الثقافة إثراء في والسإيوية الفريقية الثقافة دورة إبراز−

لمواجـهـة السـإـلمية بالمنظـمـة المـسـتقبلية للدراسـإـات وـحـدة إنشاء−
السإلمي. للعالم الثقافية الهوية تستهدف التي السإتراتيجيات

المـسـتقبلية الدراسـإـات في المتخصصة المؤسإسات مع التعاون تكثيف−
العضاء. الدول في

كما السإلمي للعالم الثقافية السإتراتيجية مشروعا على المجلس ووافق
اللجـنـة ملحـظـات بالعتـبـار الـخـذ بـعـد ،12/91/3.3م.ت. الوثيـقـة ـفـي ورد
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16 و15 (ـجـدة الثقاـفـة لوزراء الول السإلمي المؤتمر شكلها التي الحكومية
: الموضوعا في المجلس م) وملحظات1991 أكتوبر

12/91/3.3م.ت.

: العأمال جدوأل  من3.3 البند بشأن قرار
السإلمي للعالم الثقافاية السإتراتيجية مشروأع

: التنفيذي المجلس إن

لمنظـمـة الثقافـيـة والـشـؤون للعلم الدائامة اللجنة قرار إلى اسإتنادا−
 وتكلـيـف1985 ـعـام داـكـار ـفـي اجتماعـهـا ـفـي السـإـلمي الـمـؤتمر

السإلمي، للعالم وتربوية ثقافية اسإتراتيجية بإعداد اليسيسكو

تنفيذ إطار في جاء السإتراتيجية هذه إعداد أن العتبار بعين يأخذ وإذ−
ثقافـيـة اسـإـتراتيجية "نـحـو عـنـوان تـحـت أـحـدهما متـصـلين برنامجين

"وـضـع عـنـوان تـحـت  والـثـاني88-85 الثلثـيـة الخـطـة إسإلمية" في
،88/91 للعوام الثلثية الخطة إسإلمية" في ثقافية اسإتراتيجية

مـشـروعا تتـضـمن  اـلـتي12/91/3.3م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
السإلمي، للعالم الثقافية السإتراتيجية

للعــام الثقافية السإتراتيجية مشروعا أن كذلك العتبار بعين يأخذ وإذ−
لجـنـة قـبـل ـمـن إعداده تم ) قد12/91/3.3م.ت. (الوثيقة السإلمي

والماـنـة ــ إيسيسـكو ـــ السإـلمية المنظـمـة انـتـدبتها موسـإـعة خبراء
بينهما، موقعة اتفاقية بموجب السإلمي المؤتمر لمنظمة العامة

ـي الحكوميين الخبراء لجنة ملحظات على اطلعه وبعد− ـا ـف اجتماعـه
إـلـى أضـيفت  اـلـتي1991  أكـتـوبر16  إلـى15 مـن جـدة في الثاني

الوثيقة،

الثقافـيـة والـشـؤون للعلم الدائاـمـة اللجنة بمصادقة علما أخذه وبعد−
الوثيقة،  على1991  نوفمبر2 إلى  أكتوبر31 من الرابعة دورتها في

المجلس، بها أدلى التي الملحظات على وبناء−

مداولت، من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

إـعـداد أـجـل من بذلوها التي الجهود على ومعاونيه العام المدير يشكر.1
السإلمي. للعالم الثقافية السإتراتيجية مشروعا
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ـجـاء كـمـا السـإـلمي للـعـالم الثقافية السإتراتيجية مشروعا على يوافق.2
ملحـظـات العتـبـار في الخذ مع  معدلة12/91/3.3م.ت. الوثيقة في

التنفيذي. المجلس

للعالم ثقافية كاسإتراتيجية المشروعا هذا باعتماد العام المؤتمر يوصي.3
السإلمي.

و الخاصا السإلمي البرنامج  تطبيقات  4.1     البند ة لمح وين المي والتك
ـة والجماعات البلدان في للجميع السإاسإي : السإلمية. الوثيـق

12/91/4.1م.ت.

ـدير القاسإمي علي الدكتور قدمه موجز عرض إلى المجلس اسإتمع.25 ـم
علــى مركزا الوثيقة، هذه إعداد مراحل مختلف إلى فيه أشار بالمنظمة التربية

ـافتها تمت والتي عشرة الحادية دورته في المجلس اقترحها التي التعديلت إـض
تـقـويم أهمـيـة ـفـي العـضـاء الـسـادة ملحـظـات المذكورة. وتمثلت الوثيقة في

ـأليف اـلـوظيفي، التعليم على والتأكيد البرنامج، إطار في تعقد التي الدورات وـت
المتعلمين. حاجيات ضوء على توضيحية وأدلة كتب

المية لمحو الخاصا السإلمي البرنامج تطبيقات المجلس اعتمد ذلك بعد
ي للجميع السإاسإي والتكوين لمية والجماعـات البلـدان ف م.ت. الوثيقـة السإ

12/91/4.1 .

12/91/4.1م.ت.

: العأمال جدوأل  من4.1 البند بشأن قرار
المية لمحو الخاص السإلمي البرنامج تطبيقات

السإلمية وأالجماعأات البلدان فاي للجميع السإاسإي وأللتكوين

: التنفيذي المجلس إن

ـى اسإــتنادا− ـرار إـل ـؤتمر ـق ـام الـم ـاني السإــتثنائاي الـع ـم الـث م.عا. رـق
/ق.ب.أ،11/90

رـقـم عـشـرة الحادـيـة دورـتـه ـفـي التنفيذي المجلس قرار إلى اسإتنادا−
ـصـياغة إـعـادة إـلـى العاـمـة الدارة فيه دعا  الذي4.3/ق.11/90م.ت.

السإاسإــي وللتكوين المية لمحو الخاصا السإلمي البرنامج "تطبيقات
العتـبـار بعـيـن الـخـذ السـإـلمية" بـعـد والجماـعـات البلدان في للجميع

عشرة الثانية الدورة إلى ذلك بعد وتقديمه المجلس أعضاء ملحظات
للمجلس.
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ـد− ـه وبـع ـى اطلـع ـة عـل ـتي12/91/4.1م.ت. الوثيـق ـوي  اـل ـى تحـت عـل
المعدلة. "التطبيقات" بصيغتها

دورـتـه ـفـي المجـلـس أـبـداها اـلـتي الملحـظـات تعكس أنها يعتبر وإذ−
عشرة. الحادية

مداولت، من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

ـصـياغة إـعـادة ـفـي مـعـاونيه وجـهـود جـهـوده عـلـى العام المدير يشكر.1
المية". لمحو الخاصا السإلمي البرنامج "تطبيقات

ـفـي وردت المـيـة" كـمـا لمـحـو السـإـلمي البرناـمـج " تطبيـقـات يعتـمـد.2
.12/91/4.1م.ت. الوثيقة

إلى العام المؤتمر قبل من الوثيقة هذه اعتماد حال العام المدير يدعو.3
السإـلمية التمويـل ومؤسإسـات العضـاء الدول على وتوزيعها نشرها

ات ة والمؤسإس تي الخيري ونت ال ة ك ا الهيئ ج العلي لمي للبرنام السإ
السـإـلمي للبرناـمـج العلـيـا المنظـمـات ـمـع التـصـالت إـجـراء وـكـذلك
ة المنظمات مع التصالت إجراء وكذلك ة ذات الدولي ول العلق للحص

برنامج ووضع الميزانية، خارج من وتطبيقاته البرنامج لهذا تمويل على
مشترك. تنفيذي عمل

البرنامج. هذا تطبيقات في يتم بما دورة كل في إحاطته يطلب.4

ـي.5 ـؤتمر يوـص ـام الـم ـا الـع ـج باعتمادـه ـل كبرناـم ـبيقي عـم ـالم تـط للـع
السإاسإي. والتكوين المية محو مجال في السإلمي

البـشـرية الـمـوارد لتنمـيـة والتكوين السإاسإية التربية  برنامج  4.2     البند
12/91/4.2: م.ت. السإلمية. الوثيقة البلدان في

ملخـصـا بالمنظـمـة اـلـديوان ـمـدير العـلـوي منـيـر عـلـي الـسـيد ـعـرض.26
ـمـن وذـلـك البرناـمـج، ـهـذا إعداد بها مر التي التطورات على فيه ركز للبرنامج،

ـاون خلل ـن التـع ـتي بـي ـم منظوـم ـدة الـم ـؤتمر المتـح ـلمي، والـم ـذا السـإ تنفـي
في وحدده للبرنامج العام الهدف أبرز كما المنظومتين، بين المبرمة للتفاقيات

ة الفرصا توفير على "العمل ة الكفيلـة التعليمي ات بتلبي م حاج ية التعل السإاسإ
وتطويرها". السإلمية والجماعات البلدان في للجميع

بغـيـة النهائاـيـة ـصـيغته ـفـي الـعـداد قـيـد الن ـهـو البرناـمـج هذا أن وأوضح
يـنـاير ـشـهر ـفـي المعنـيـة المتخصـصـة الوـكـالت سـإـتعقده اجتـمـاعا على عرضه
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وسإــائال لتدارس بجدة السإلمي المؤتمر لمنظمة العامة المانة بمقر م1992
ـمـن المجـلـس أعـضـاء الـسـادة أـبـدى الـمـداولت تنفـيـذه. وخلل وسإبل تمويله

: يلي ما الملحظات

عـلـى السإاسـإـي والتعلـيـم المـيـة مـحـو ميدان في الجهود بذل يكون ل أن
والعالي. الثانوي للتعليم الملحة الحاجات حسابات

البرنامج. هذا لتمويل الميزانية خارج موارد عن البحث ضرورة

مشــروعا المجلس اعتمد العامة، الدارة بها تقدمت التي اليضاحات وبعد
ـج ـة برناـم ـوين السإاسـإـية التربـي ـة والتـك ـوارد لتنمـي ـدان ـفـي البـشـرية الـم البـل

ـا السـإـلمية، ـة ـفـي ورد كـم عـلـى بعرـضـه . وأوـصـى12/91/4.2م.ت. الوثيـق
: المجلس أعضاء بملحظات الخذ مع العام المؤتمر

12/91/4.2م.ت.

: العأمال جدوأل  من4.2 البند بشأن قرار
الموارد لتنمية وأالتكوين السإاسإية التربية برنامج

السإلمية البلدان فاي البشرية

: التنفيذي المجلس إن

الميثاق، تضمنها التي المبادئ من انطلقا−

)11( (ز)، ) فـقـرة5( (ج)، ) فـقـرة4( الـمـواد مقتـضـيات إـلـى واسإتنادا−
الميثاق، ) من4( فقرة

برنامـج علـى تحتـوي  التي12/91/4.2م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
ـة ـوين السإاسإــية التربـي ـة والتـك ـوارد لتنمـي ـي البشــرية الـم ـدان ـف البـل

السإلمية،

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

البرنامج عليها قام التي العامة المبادئ تعكس الوثيقة هذه أن يلحظ وإذ−
ة وتشكل للجميع السإاسإي وللتكوين المية لمحو السإلمي ة متابع عملي

للجميع.  التربية حول تيين جوم لمؤتمر

مداولت، من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

والتكوين. السإاسإية التربية مجال في جهوده على العام المدير يهنئ.1
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الميزانية. خارج مصادر من للبرنامج اللزم التمويل توفير يتم أن يؤكد.2

المتخصـصـة الدولـيـة المنظمات مع التعاون في السإتمرار على يشجعه.3
المؤتمر منظمة في الختصاصا ذات والمؤسإسات المتحدة للمم التابعة

السإلمي.

ى اليسيسكو في العضاء الدول يدعو.4 ا بـذل إل ي جهوده ذا دعـم ف ه
لمي المؤتمر منظمة في مندوبيها وتوجيه التعاون ة السإ م ومنظم الم
التعاون. بهذا الخاصة القرارات لدعم المتخصصة ووكالتهما المتحدة

ى بالمصـادقة العام المؤتمر يوصي.5 ة الخطـوط عل ذا العام اون له التع
. 12/91/4.2م.ت. الوثيقة في المتضمنة

    هـ    1412     الوألى     جمادى      من    14     الجمعة     : مساء     الثامنة     العمل     جلسة
  م:    1991     نوفامبر      من    22  / 

دوـلـة ـفـي والثقافـيـة والعلمـيـة التربوـيـة المؤسإسات  وضع5.1     البند
12/91/5.1م.ت. الوثيقة الكويت

واسـإـتمع الـكـويت، دوـلـة إلى المنظمة بعثة تقرير على المجلس اطلع.27
بالمؤسإـسـات لحق ما حول الكويت دولة مندوب السيد قدمها موجزة كلمة إلى

بفـعـل وممتلكاتـهـا لمحتوياتـهـا ونـهـب أـضـرار ـمـن الكويتـيـة والثقافـيـة التربوـيـة
من الطفال على البيئي التلوث أثر على وركز الكويت، لدول العراقي الحتلل

الكويتية. النفط آبار حرق جراء

مضمون على فاعترض العراقية، الجمهورية مندوب السيد الكلمة أخذ ثم
اـلـتي المعلوـمـات من تثبتها وكيفية مهمتها مشروعية عن وتساءل البعثة تقرير

التقرير. في ضمنتها

قـصـد أخوـيـة ـبـروح الموـضـوعا معالـجـة إلى فلسطين مندوب السيد ودعا
تجاوزه.

عـضـوا عـشـر اثـنـى بتأييد الشأن بهذا قرارا المجلس تبنى الراء تبادل وبعد
وسـإـلطنة الـشـعبية، بنغلدـيـش وجمهورـيـة الباكـسـتانية، السـإـلمية (الجمهورـيـة

ـا، وجمهورـيـة تـشـاد، وجمهورـيـة الـسـلم، دار بروـنـاي العربـيـة والمملـكـة غامبـي
الـكـويت، ودوـلـة للقـمـر، السإلمية التحادية والجمهورية قطر، ودولة السعودية،
عـضـو العربية) ومعارـضـة مصر وجمهورية مالي، وجمهورية المغربية، والمملكة

ودوـلـة الهاـشـمية، الردنية (المملكة عضوين العراقية) وامتناعا (الجمهورية واحد
غينيا). وجمهورية السنغال، (جمهورية عضوين فلسطين) وغياب

12/91/5.1م.ت.
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: العأمال جدوأل  من5.1 البند بشأن قرار
الكويت دوألة فاي وأالثقافاية وأالعلمية التربوية المؤسإسات وأضع

: التنفيذي المجلس إن

م عشرة الحادية "دورته في اعتمده الذي القرار إلى واسإتنادا− م.ت. رق
ـفـي والثقافـيـة والعلمـيـة التربوية المؤسإسات وضع  بشأن6/ق.11/90

الكويت. دولة

تقرير على تحتوي  التي12/91/5.1م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد−
ـدير ـام الـم ـن الـع ـة ـع ـتي المهـم ـام اـل ـا ـق ـوف بـه ـى للوـق وضــع عـل

الكويت. دولة في والثقافية والعلمية التربوية المؤسإسات

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

المختلـفـة المنظـمـات عن صدرت التي القرارات العتبار بعين يأخذ وإذ−
الكويت. لدول العراقي والحتلل الغزو حول

: يلي ما يقرر

تـحـت بـهـا ـقـاموا اـلـتي للجـهـود له المرافق والوفد العام المدير يشكر.1
الصعبة. الظروف

فـي اـلـواردة والمقترـحـات التوـصـيات وضـع إـلـى الـعـام الـمـدير يدعو.2
 موـضـع52  عـلـى35 من الفقرات في والواردة ذكره السابق التقرير
التنفيذ.

علـى اـلـبيئي التـلـوث أـثـر ـعـن بدراسـإـة القـيـام عـلـى المنظـمـة ـيـدعو.3
رق جراء من الخليج ومنطقة الكويت دولة في الطفال ار ح ط آب النف

العراقية. القوات قبل من

ى العـام المـدير يدعو.4 ى القـرار هـذا تنفيـذ عـن تقريـر تقـديم عل عل
عشرة. الثالثة دورته في التنفيذي المجلس

العام. للمؤتمر الرابعة الدورة أعمال جدول على البند هذا يدرج.5

ـد الحتلل ظــل فــي الشــريف القــدس مدينــة  وضــع5.6.2     البـن
وتهويدها. السإلمية هويتها طمس ومحاولت

سإلطات بمحاولت علما المجلس فلسطين دولة مندوب السيد أحاط.28
ـرائايلي الحتلل ـلة السـإ ـس المتواـص ـة لطـم ـلمية الهوـي ـة السـإ ـدس لمديـن الـق
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ـهـذه لـشـجب اليونسكو اتخذته الذي القرار على أطلعه كما وتهويدها، الشريف
مؤخرا. المنعقد العام مؤتمرها في اللمشروعة العمال

للمنظـمـة العاـمـة الدارة ـيـدعو الـشـأن بـهـذا ـقـرارا المجـلـس تبـنـى وـقـد
إـلـى الـعـام الـمـدير ودـعـوة الـقـدس مدينة موضوعا لمتابعة دائامة لجنة لتشكيل

المؤسإـسـات حماـيـة لـتـأمين والمـسـيحيين المـسـلمين بـيـن عالمـيـة ـنـدوة عقد
المؤتمر أعمال جدول مشروعا في القدس موضوعا وإدراج القدس، في الدينية
: دورة كل في للمنظمة العام

12/91/5.6.2م.ت.

: العأمال جدوأل  من5.6.2 البند بشأن قرار
الشريف القدس مدينة وأضع حول

طمس وأمحاوألت السإرائيلي الحتلل ظل فاي
وأتهويدها السإلمية هويتها

ه قول خشوعا بكل يتمثل وهو  التنفيذي، المجلس إن الى الل بحان تع :"سإ
باركـنـا اـلـذي القـصـى المـسـجد إلى الحرام المسجد من ليل بعبده أسإرى الذي

مـسـاجد: المـسـجد ثلثة إلى الرحال تشد الشريف: "ل النبوي والحديث حوله"،
عمر الخليفة وثيقة روح مستحضرا هذا"، ومسجدي القصى، والمسجد الحرام،

القدس. سإكان من والمسيحيين المسلمين بين (رضي) المبرمة الخطاب بن

ككر وإذ وبأـهـداف السـإـلمي الـمـؤتمر منظـمـة ميـثـاق ـمـن الثانية بالمادة يذ
السـإـلمي والفـكـر والتراث الثقافة حماية (إيسيسكو) حول السإلمية المنظمة

والتشويه. والمسخ الثقافي الغزو عوامل من

ـكـل ـفـي المـسـلم ـضـمير ـفـي الـشـريف الـقـدس مكانة بالعتبار يأخذ وإذ
جمعاء. النسانية ولدى مكان

وحماـيـة مقدسـإـاتها وـصـيانة الـشـريف الـقـدس تحرـيـر أن بعمق يدرك وإذ
وأماـنـة جماعـيـة إسـإـلمية مـسـؤولية هو وسإلمتها طابعها على والحفاظ هويتها

مسلم. كل عنق في

قراراـتـه تنفـيـذ ـفـي اـلـدولي المجتـمـع بتقصير السإى من بمزيد يشعر وإذ
ـضـم سإياسـإـة بـقـوة وترـفـض السإرائايلي الحتلل تدين التي المتكررة ونداءاته

احتلتـهـا اـلـتي الراـضـي وـمـن منـهـا النـسـحاب ـضـرورة إـلـى وـتـدعو الـقـدس،
ـلـدعم العمـيـق قلـقـه ـعـن يـعـبر وإذ الشريف، القدس فيها  بما1967 إسإرائايل

المـعـالم تغيـيـر ـعـدم عـلـى ـتـدعو اـلـتي الدولـيـة المنظـمـات لنداءات السإتجابة
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حرـمـة ـبـاحترام تـطـالب واـلـتي المديـنـة، لـهـذه والحـضـارية والثقافية التاريخية
والمسيحيين. للمسلمين الدينية الماكن

مديـنـة فـيـه تعـيـش اـلـذي المأسـإـاوي الوضع اللم مشاعر بكل يسجل وإذ
ــدس ــة فلـســطين دول عاـصــمة الـشــريف الـق ــراء ـمــن المحتـل الحتلل ـج

ـتهدف التي والتخريب التهويد مؤامرات لتصاعد نتيجة السإرائايلي، طـمـس تـس
المقدسإة. المدينة لهذه السإلمية الحضارية الهوية

ؤديه أدته الذي الفريد الدور على يؤكد وإذ ة وت دس مدين ريف الق ي الش ف
كافة، المناسإبة التدابير باتخاذ التعجيل ضرورة وعلى والنساني، السإلمي التاريخ

ن المدينة هذه لتخليص ر م ن والحتلل، السإ ل وم ون أج ا ص لمي طابعه السإ
فيها. التفريط يمكن ل التي العالمية وقيمتها والثقافي

الـقـدس مـسـاجد لها تتعرض التي السإرائايلية النتهاكات بقوة يشجب وإذ
الشرعية. ومؤسإساتها ومعابدها

الحتلل واسإــتمرار والتــدمير، العتــداء أعمــال مواصــلة أن يــرى وإذ
ـشـكل المنطـقـة ـفـي التمزق حالة يعمق أن شأنه من المدينة لهذه السإرائايلي
الـشـعب ولـيـس كاـفـة، المـسـلمين عـلـى العـتـداء أـمـد ـمـن ويطـيـل ومضمونا،

فحسب. الفلسطيني

: يلي ما يقرر

القرار

تطبيقه. وضرورة القدس  حول3/م.25 اليونسكو منظمة قرار يؤكد.1

داء يوجه.2 ى ن ع عل دولي المجتم ة، ال دان عام لمية والبل ة السإ خاص
جـمـع طرـيـق ـعـن خاـصـة المطـلـق التـضـامن عـن الملـمـوس للتـعـبير

ى للحفـاظ وماديـة، فنيـة نـوعا، كـل من التبرعات المـاكن صـيانة عل
مديـنـة ـتـراث إنـقـاذ أـجـل وترميمـهـا. ـمـن والدينـيـة والتاريخـيـة الثرـيـة
كامل. نحو على وصونه القدس

لمتابـعـة اليسيـسـكو ـفـي دائاـمـة لجـنـة بتـشـكيل الـعـام الـمـدير يكـلـف.3
ـع عـلـى والتـحـرك الـقـدس مديـنـة موـضـوعا ـأمين المـسـتويات جمـي لـت

ـات المســتلزمات ـة لضــمان الملحــة والمتطلـب ـة هــذه حماـي المديـن
بـهـا السـإـلمي والـطـابع الحـضـارية المـعـالم عـلـى والحفاظ المقدسإة،

بالمـعـالم تـعـرف اـلـتي والوـثـائاق والمنـشـورات الكتب وترجمة وإعداد
والقضائاية. والدينية والثرية التاريخية
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ـكـل ـفـي العام المؤتمر أعمال جدول مشروعا في المشروعا هذا يدرج.4
الحالية. الدورة من ابتداء دورة،

لـتـأمين والمـسـيحيين المـسـلمين بـيـن عالمـيـة ـنـدوة عـقـد إلى يدعو.5
القدس. في الدينية المؤسإسات حماية

القدس لجنة رئايس الثاني الحسن الملك جللة المغربي العاهل يشكر.6
الحتلل عـبـث مـن الـقـدس حماـيـة لتـأمين المتواـصـلة مسـاعيه على

ـر السـإـرائايلي ـا وتغيـي الـجـائارين، المحتلـيـن ـمـن واسإتخلـصـها معالمـه
ـعـودة إـلـى الرامية الدولية مساعيه في السإتمرار جللته من ويلتمس

الصليين. أصحابها على الشريف القدس مدينة

ـدورة أعـمـال ـجـدول  مـشـروعا5.2     البند ـة اـل الـعـام للـمـؤتمر الرابـع
4/91/1.2م.عا. الوثيقة

الـعـام، للـمـؤتمر الرابـعـة الدورة أعمال جدول مشروعا اسإتعراض بعد.29
بوـضـعية الخاـصـة النـقـط إـضـافة مع ونقط، بنود من فيه جاء ما المجلس اعتمد

الـقـدس مدينة ووضع الكويت، دولة في والثقافية والعلمية التربوية المؤسإسات
معــالي وتكريم السإلمية، هويتها طمس ومحاولت الحتلل، ظل في الشريف
بوطالب:  الهادي عبد السإتاذ

12/91/5.2م.ت.

: العأمال جدوأل  من5.2 البند بشأن قرار
العام للمؤتمر الرابعة الدوأرة أعأمال جدوأل مشروأع

: التنفيذي المجلس إن

ـتنادا− ـى اسـإ ـادتين إـل ـرة20( الـم ـن24و( ي ) فـق ـام ) ـم ـداخلي النـظ اـل
للمجلس،

ـد− ـه وبـع ـى اطلـع ـة عـل ـؤقت12/91/5.2م.ت. الوثيـق ـمنة  ـم المتـض
م.عا. (الوثيـقـة الـعـام للـمـؤتمر الرابعة الدورة أعمال جدول لمشروعا

 مؤقت)،4/91/1.2

مداولت، من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

فـي المتضـمن الـعـام  للمؤتمر4 الدورة أعمال جدول مشروعا على يوافق
المجـلـس بـهـا أوـصـى التي البنود إضافة مع  مؤقت4/91/1.2م.عا. الوثيقة
العام. المؤتمر قبل من باعتماده ويوصي
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وزمانها التنفيذي للمجلس عشرة الثالثة الدورة  مكان5.3     البند

حـيـن إلى القادمة الدورة وزمان مكان في النظر تأجيل المجلس قرر.30
: الرابع العام المؤتمر طرف من الجديدة تشكيلته في المجلس انتخاب

12/91/5.3م.ت.

: العأمال جدوأل  من5.3 البند بشأن قرار
التنفيذي للمجلس عأشرة الثالثة الدوأرة انعقاد وأزمان مكان

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس، الداخلي النظام ) من9( المادة إلى اسإتنادا−

مداولت، من دار ما على وبناء−

: يلي ما يقرر

على عشرة الثالثة الدورة وزمان مكان تحديد في النظر المجلس يؤجل
سـإـيقوم اـلـذي الجدـيـد المجـلـس أعـضـاء الرابع العام المؤتمر ينتخب أن

التحديد. مهمة الخير هذا سإيتولى حيث له مكتب بانتخاب

بوطالب الهادي عبد السإتاذ معالي  تكريم5.8     البند

شخـصـيا، ـبـه تـقـدم ـقـرار مـشـروعا المجـلـس رئاـيـس السيد سإعادة تل.31
ال جـدول مشـروعا في تضمينه مقترحا فيـه يـدعو الرابـع، العـام المـؤتمر أعم
كبيرة جهود من بذله لما بوطالب الهادي عبد السإتاذ معالي تكريم إلى المؤتمر

حـضـور ذات دولـيـة هيـئـة وجعلـهـا المنظمة بناء في جليلة خدمات من قدمه وما
ي التكريـم هـذا يكـون أن المـؤتمر على متمنيا متميز، ام يليـق مسـتوى ف بمق
: الدولي السإلمي العمل على بفضله اعترافا السامية، ومكانته معاليه

12/91/5.8م.ت.

بوطالب الهادي عأبد السإتاذ معالي تكريم بشأن قرار
للمنظمة العام المدير

: التنفيذي المجلس إن
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ادي عبد السإتاذ بها قام التي الجهود يقدر إذ− الب اله دير بوط ام الم الع
جهد من بذله وما نشأتها، ومنذ الماضية الفترة خلل السإلمية للمنظمة

إخلصا والعمل المنظمة خدمة في صادق ن ب ل م ق أج دافها، تحقي أه
ـة هيئة المنظمة جعل مما واسإعة آفاق إلى السإلمي إشعاعها ومد دولـي
العالمية. المنظمات مستوى على متميز حضور ذات

لمية شخصية من به يمتاز ما بالعتبار يأخذ وإذ− ة إسإ فته عالمي د بص أح
ي العليا المكانة ذوي السإلم رجالت دفاعا ف ن ال ايا ع لمية القض السإ

وحضارة. وثقافة عقيدة السإلم أجل من العمل وفي ونصرتها،

ـلـه ـكـان السـإـلمية المنظـمـة رأس عـلـى به قام الذي العمل أن وحيث−
دولي، الثقافي السإلمي العمل تطوير في البعيد الثر ي ال وض وف النه

السإلمية. الثقافة لرسإالة العام الداء بمستوى

الـشـكر آيـات أخـلـص يزجـي وهو التنفيذي المجلس فإن تقدم ما ولكل−
به. قام لما بوطالب الهادي عبد للسإتاذ والعرفان والتقدير

ا ثقافية علمية هيئة بوصفه العام المؤتمر من يطلب− ى علي توى عل مس
تي وبالوسإيلة مناسإبا يراه بما بتكريمه يقوم أن السإلمي العالم ق ال تلي

الدولي. السإلمي العمل على بفضله اعترافا بمقامه

كلمـة العـام المدير معالي ألقى القرار، لهذا المجلس تبني على وتعقيبا−
ا التكريم هذا أن إلى مشيرا المجلس، فيها شكر و إنم م ه ع تكري لجمي

ة، في العاملين برا المنظم ن مع عوره ع أثر ش ن بالت ذه م ة ه اللتفات
الفـكـر قضايا خدمة أجل من العمل مواصلة على عزمه مؤكدا الكريمة،

السإلمي.

  

ـشـكر كلـمـة اللطـيـف عـبـد يوقـنـا السيد القمر جزر ممثل السيد ألقى.32
القـمـر، ـجـزر تـجـاه جـهـودهم على بالمنظمة والعاملين العام المدير معالي فيها
المملـكـة عاـهـل الثاني الحسن الملك الجللة صاحب لحكومة الشكر أزجى كما

للمنظمة. المتواصل دعمها على المغربية

  25  /      هـ    1412     الوألى     جمادى      من    17     الثانين     : صباح     الختامية     الجلسة
  م:    1991     نوفامبر      من

اد− ر اعتم امي التقري دورة الخت ة لل رة الثاني س عش ذي للمجل التنفي
الختامي. التقرير /مشروعا12/91م.ت. الوثيقة
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ع.33 ة المجلـس رف كر برقي ان ش ى وعرف ي العاهـل عل ك المغرب المل
بـهـا ـشـملت اـلـتي للعناـيـة التـقـدير عمـيـق ـعـن فيـهـا لجللته عبر الثاني الحسن
بـه يـقـوم الـذي باـلـدور الشـادة مع المجلس، اجتماعا المغربية المملكة حكومة

المـشـترك. (انـظـر السإلمي العمل دعم صعيد على الطيب السإلمي البلد هذا
)5 رقم المرفق

العربية، مصر جمهورية مندوب التفتزاني الوفا أبو الدكتور سإعادة قرأ.34
ـرارات ومشاريع بندا بندا الختامي التقرير مشروعا التنفيذي، المجلس مقرر الـق

أعـمـال ـجـدول في المدرجة النقط بشأن المجلس إليها توصل التي والتوصيات
ـدورة ـد اـل ـد المناقشــات، وبـع ـس اعتـم ـر المجـل ـامي التقرـي والتوصــيات الخـت

ـمـع الخـتـامي، التقرـيـر /مشروعا12/91م.ت. الوثيقة في جاءت كما والقرارات
المجلس. أعضاء السادة بها أدلى التي الملحظات بالعتبار الخذ

س رئايس سإعادة شكر.35 ادة المجل اء الس ى العض ن عل اونهم حس تع
ال جـدول فـي المدرجة النقط ومناقشة دراسإة خلل أزجـى كمـا الـدورة، أعم

الدورة. هذه لنجاح بذلتها التي الطيبة الجهود على العامة للدارة الشكر

ـمـا عـلـى النـظـار فلـفـت فلـسـطين دوـلـة مندوب السيد الكلمة تناول.36
ن يجـري ي مؤسإـفة أحـداث م لمي بلـد ف و إسإ و بالمنظمـة عض جمهوريـة ه

بالحتـكـام خلـفـاتهم لحل الصوماليين الخوة على نداء توجيه واقترح الصومال،
الـمـذكور. الـنـداء المجـلـس وتبـنـى المـسـلمين، ـلـدماء حقـنـا السإلم مبادئ إلى

)6 رقم المرفق (انظر

باسـإـم فـشـكر السإلمية باكستان جمهورية مندوب السيد الكلمة أخذ.37
الجلسات. إدارة في وحكمته صدره سإعة على المجلس رئايس سإعادة زملئاه

سإــعادة فشكر التربية في المساعد العام المدير سإعادة الكلمة تناول.38
ـس ـاد المجـلـس رئاـي ـه وأـش ـه بحكمـت ـي وحنكـت ـال إدارة ـف خلل المجـلـس أعـم

شكر للمنظمة. كما التنفيذي المجلس رأس على أمضاها التي الثلث السنوات
مختـلـف تهيـيـئ عـلـى سـإـهروا اـلـذين الـشـخاصا وجميع والمترجمين الموظفين

إنجاحها. في وسإاهموا الدورة هذه وثائاق
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