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التنفيذي المجلس
السابعة الدورة

)1986  شتنبـر3-1هـ/1406 الحجة ذي  من28-26 (الرباط،

الختامي     التقرير

والثقاـفـة والعـلـوم للتربـيـة السـإـلمية للمنظـمـة التنفـيـذي المجلس عقد
هـــ/1406 الحـجـة  ذي28  إلى26 من الرباط في السابعة (إيسيسكو) دورته

م.1986  شتنبـر1-3

ـارك العزيز عبد بن راشد الدكتور ألقى الفتتاح، جلسة وفي رئـيـس المـب
ـة السعودية، العربية المملكة وممثل التنفيذي للمجلس السادسإة الدورة كلـم

الـسـير ـمـن المنظـمـة لتمكـيـن الجـهـود متابـعـة ضرورة على فيها أكد افتتاحية
اا أعـضـاء دـعـا كـمـا أجلـهـا، ـمـن أسإست التي والهداف المهام تحقيق في قدم

للمنظمة ليوفروا بلدانهم لدى الضرورية بالمساعي للقيام التنفيذي المجلس
اا والمعنوي. المادي الدعم من مزيد

ااا للمنظمة العام المدير وألقى المـشـكورة المجـهـودات فـيـه حـيـى خطاب
تأسـإـيس ـمـن الوـلـى الـسـنوات خللا التنفـيـذي المجـلـس أعـضـاء ـبـذلها التي

في العام المدير التنفيذي. وتطرق للمجلس الجدد بالعضاء ورحب المنظمة
اـلـدورة انعـقـاد مـنـذ المنظـمـة بـهـا ـقـامت اـلـتي المنـجـزات بـعـض إلى عرضه

تـعـاون دون لتتحـقـق تـكـن ـلـم منـجـزات وـهـي التنفـيـذي، للمجـلـس السادسإة
ن عـبر كمـا وعطفها، العضاء الدولا اون ارتيـاحه ع بيـن القـائم المثمـر للتع

المالية الوضعية اسإتعرض ثم الموازية، والمؤسإسات والمنظمات اليسيسكو
وذـلـك سـإـيرها، مواـصـلة ـمـن العسير المالي الظرف يمنعها لم التي للمنظمة

الدارـيـة ـشـؤونها تـسـيير ـفـي المتبـعـة والرـشـيدة الواقعـيـة السياسـإـة بفـضـل
والمالية.

اا أعضائه انتخاب إلى المجلس انتقل - ثم1 12 الـمـادة لمقتـضـيات طبـقـ
: من كل انتخاب بالجماع أعيد للمنظمة. وقد السإاسإي النظام من

عـبـد ـبـن راـشـد (اـلـدكتور الـسـعودية العربـيـة : المملـكـة   الرئيس- 
المبارك). العزيز

سـإـيد (الـسـيد الباكـسـتانية السـإـلمية : الجمهورية الرئيس     نائب- 
قريشي). أحمد

/ت.خ7/86م.ت
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: من كل انتخب كما

كامارا). المين (السيد غينيا : جمهورية الرئيس     نائب-

توري). الكبا أبو (السإتاذ السنغالا : جمهورية المقرر-

إلـيـه أـضـاف ـمـا بـعـد اـلـدورة أعـمـالا ـجـدولا على المجلس صادق - ثم2
: التالية النقطة

ـر بالبلد المقيمين للمسلمين السإلمية والهوية الثقافية المشاكل غـي
المسلمة

: عليه المصادقة تمت كما العمالا جدولا نقط يلي وفيما

التنفيذي. المجلس مكتب انتخاب)1

العمالا. جدولا على المصادقة)2

عليه. والمصادقة للمنظمة العام المدير تقرير)3

القفالا. وحسابات المالي التقرير)4

للمنظمة. المالية الحالة)5

للمنظمة. العامة الدارة هيكلة)6

الخدمة. نهاية لصندوق الداخلي النظام تعديل)7

السإتثنائي. العام المؤتمر ملف)8

ـبـالبلد المقيمين للمسلمين السإلمية والهوية الثقافية المشاكل)9
المسلمة. غير

أعمالا. من يستجد ما )10

الـعـام الـمـدير تقرـيـر دراسـإـة إـلـى المجـلـس أعـضـاء انتـقـل ذـلـك - بعد3
اـلـتي المـنـح ـمـن الطلـبـة اسـإـتفادة ـعـدم ـحـولا خاصة تساؤلت عدة وطرحوا
ـعتها ـدولا بـعـض وـض ـات اـل ـرف تـحـت والمؤسإـس ـكو، تـص ـة اليسيـس ومعادـل

قرطـبـة وجامعـة الميزانيـة عـن الخارجة البرامج بعض تنفيذ وعدم الشهادات
6ـعـل/ برناـمـج (مـثـل المـفـرط بالختـصـاص تتمـيـز اـلـتي البرامج بعض وحولا

بـنـك بـيـن التنـسـيق ـضـرورة حولا وكذا العلمية)، المختبرات بتحديث المتعلق
المعلوـمـات بـنـك وبـيـن لليسيـسـكو الـتـابع السـإـلمي والمعطيات المعلومات

والـتـدريب والقتـصـادية الحـصـائية للدراسإات السإلمي البحوث لمركز التابع
بأنقرة.

....../ف.ز.ب
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تقرـيـر عـلـى المجـلـس صادق اللزمة، الشروح العام المدير قدم وبعدما
الـشـهادات، معادـلـة موـضـوع عـلـى ـتـداخله ـفـي رـكـز ـقـد وكان العام، المدير

بعيـد حـد إلـى بـه ويرتبـط مراحـل بعـدة يمـر المشـكل هـذا حـل أن واتضـح
اليسيسكو. إشارة رهن توضع التي الدراسإية المنح اسإتعمالا

فـقـد القفـالا وحسـابات المالي التقرير بدراسإة المتعلقة النقطة - أما4
اا أثارت النـقـاش، ـهـذا وـجـدوى مـشـروعية ـمـدى ـحـولا قانونية طبيعة ذا نقاش
تـعـذر اـلـتي المالـيـة المراقـبـة لجـنـة تقرـيـر على يطلع لم المجلس وأن خاصة

عـلـى القادـمـة اـلـدورة إلى النقطة هذه في النظر إرجاء قرر وعليه اجتماعها،
الموضوع. حولا تقريرها لتقديم أخرى مرة المالية المراقبة لجنة تدعى أن

اا العام المدير قدم فقد للمنظمة المالية الوضعية بخصوص - أما5 تقرير
اا ـأخير ـحـولا مستفيـضـ تأدـيـة ـفـي العـضـاء اـلـدولا معـظـم سـإـجلته اـلـذي الـت

بما  إل1986-1985 المالية السنة عن المنظمة تتوصل لم حيث مساهماتها،
الـسـنوات ـمـن أـقـل أي الميزانـيـة، توقـعـات مجموع % من7,63 نسبة يعادلا

-1983% و33,56 إـلـى النـسـبة تـلـك وـصـلت حـيـث ،1983-1982 المالية
%.47,63 بلغت حيث ،1985-1984% و35,01 بلغت حيث ،1984

يـتـم ـلـم الميزانـيـة % ـمـن18 نسبة أن إلى النظر العام المدير لفت كما
منظـمـة ـفـي العـضـاء اـلـدولا مـسـاهمات حـصـة يـعـادلا ـمـا وهي بعد، توزيعها
المدير اليسيسكو. وأضاف منظمة إلى بعد تنضم لم التي السإلمي المؤتمر

العـضـاء اـلـدولا بـعـض مـسـاهمات تـسـلم تتوـقـع ذلك رغم المنظمة أن العام
المضــي من اليسيسكو تمنع لم الوضعية هذه بأن القولا إلى خلص قريبا. ثم

اا ـهـذا يـعـي إذ المجـلـس الولوـيـة. وإن ذات العـمـل خطة برامج تنفيذ في قدم
ـبـالرغم نتاـئـج ـمـن اليسيسكو منظمة أحرزته لما ارتياحه عن يعبر وإذ الوضع

العاـمـة الدارة ـجـانب إـلـى معـبـأ نفـسـه ليعتبر لديها المتوفرة الموارد قلة من
الظرفـيـة المالـيـة الزـمـات وتجـنـب مساهماتها دفع على العضاء الدولا لحث
حدتها. من تعاني فتئت ما التي

التخطـيـط ـهـذا أن الـعـام الـمـدير أوـضـح المنظمة هيكلة يخص - وفيما6
إليـهـا وـصـلت اـلـتي التـطـور مرحلة يلئم أنه كما ومرن، للتطور وقابل مؤقت

اا المجلس طلب المنظمة. وقد اا للمناصب وصف أـكـثر وهيكـلـة للمـهـام وتحديد
ال، ننى حتى الموظفين، لئحة وكذلك تفصي ـون أن العضاء للدولا يتس ـى تـك عـل

الدارة وتـقـدم الـمـوظفين، فـئـات جمـيـع ـفـي التوظيف تطور من الطلع أتم
لمـا ارتيـاحه عـن يعبر إذ المجلس المقبلة. وإن دورته في الوثائق تلك العامة
أن على يحرص أن المدير من يطلب تقشفية سإياسإة من الهيكلة هذه تعكسه
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لمـبـادئ ومطابـقـة العاـمـة الدارة موظفي لحقوق ملئمة السياسإة تلك تكون
اجتماعية. أزمة المالية للزمة تضاف ل حتى والنصاف، العدلا

ـام المدير من النقطة هذه مناقشة أثناء المجلس طلب كما ـد أن الـع يزـي
سإــمعتها ولترسإيخ أكثر بالمنظمة للتعريف اليسيسكو بمنشورات اعتنائه من

العالم. عبر السإلمية المجموعات وبين العضاء الدولا داخل

اـلـداخلي النـظـام عـلـى أدخـلـت اـلـتي التـعـديلت بنص يتعلق فيما - أما7
المجـلـس علـيـه صادق فقد العمل، عن النهائي التوقف عن التعويض لصندوق

الصندوق لجنة (أ) "تتخذ ) الفقرة8( : المادة التالي التعديل عليه أدخل بعدما
للجـنـة " يـجـوز الصندوق" عوض أصولا توظيف شأن في قرارات من تراه ما

الصندوق". أصولا توظيف شأن في قرارات من تراه ما تتخذ أن الصندوق

ودار السـإـتثنائي الـعـام الـمـؤتمر ملـف دراسإة إلى المجلس انتقل - ثم8
التـعـديل إجراءات ضوء في الملف هذا دراسإة في المجلس دور حولا النقاش

والـجـالا لليسيـسـكو السإاسـإـي النـظـام ) ـمـن20( الـمـادة عليـهـا تـنـص كـمـا
مجـمـوع ـفـي رأـيـه المجـلـس يـبـدي أن تـقـرر وـقـد الـمـادة ـهـذه ـفـي المحددة

الـمـؤتمر أنـظـار على تعرض وثيقة في الراء هذه ويجمع مادة مادة التعديلت
العامة. الدارة وضعته الذي التعديل مشروع إلى بالضافة السإتثنائي،

الملحـظـات وأـبـدى التـعـديلت ـنـص دراسإة إلى المجلس انتقل ذلك بعد
: التالية

ـارة "تـحـت عبارة  : - تغيير)    1  (     المادة     وقدإـطـار"  "ـفـي إـشـراف" بعـب
العلـقـات طبيـعـة ـيـترجم اـلـذي التـعـديل هذا على بالغألبية     المجلس     وافق
السإلمي. المؤتمر ومنظمة اليسيسكو بين القائمة

عـبـارة "الرئيـسـي" ـمـن كلـمـة ـحـذف المجـلـس  يـقـترح– )2  (     المادة
ـا "المقر ـا الرئيسي". أـم ـي، النـــص يـخـص فيـم المجلس     وافق فـقـد العرـب

تنـشـئ" إيسيـسـكو- أن– السـإـلمية "وللمنظمة عبـارة تغييـر على بالجإماع
تنشئ". أن "ولها بعبارة

المقترح. التعديل على بالجإماع     المجلس     وافق – )3  (     المادة

حذف العضاء أحد اقتراح بالغألبية     المجلس     رفض – )4  (     المادة
المؤسإـسـات بـيـن التنـسـيق بمهـمـة اليسيسكو باضطلع (و) المتعلقة الفقرة

السإلمي. المؤتمر بمنظمة المتخصصة
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ـمـع المـقـترح التعديل على بالجإماع     المجلس     وافق – )5  (     المادة
To Work towards complementing" النجليزي النص في التالية العبارة اسإتعمالا

and supplementing the work."

ـمـع المـقـترح التـعـديل على بالجإماع     المجلس     وافق – )    6  (     المادة
A: " " بعبارة …No state which is not: " النفيين ذات الصحيحة غير العبارة تغيير

state which is not … cannot become a memberالنجليزي. النص " في

إلى الشارة مع المقترح التعديل على المجلس     وافق – )7  (     المادة
لليسيسكو. العام المؤتمر مناقشات في المشاركة في الملحظين حق

المقترح. التعديل على بالجماع المجلس  وافق– )8  (     المادة

إدخالا مع المقترح التعديل على بالجماع المجلس  وافق– )9  (     المادة
: التالية التعديلت

المنظمة أجهـزة "تتكـون عبـارة  تغييـر:     العربي     النـص- 
المنظمة "أجهزة يلي" بعبارة إيسيسكو- مما– السإلمية
يلي". كما إيسيسكو- هي– السإلمية

دمorgans" كلـمـة عـلـى  البـقـاء:     النجليزي     النـص-  " وع
".bodies" بكلمة تعويضها

القاـضـي الـقـتراح عـلـى بالجإماع     المجلس     وافق – )10  (     المادة
وتتـخـذ الـعـام الـمـؤتمر ـفـي واـحـد ـصـوت ـفـي الحق دولة "لكل فقرة بإضافة

ـمـع أو الـعـام، الـمـؤتمر مـع ذـلـك يتـعـارض ـلـم مـا النسبية، بالغلبية القرارات
العـضـاء أغلبـيـة هـنـا بالغلبـيـة ويقـصـد النـظـام ـهـذا  من20 المادة مقتضيات

ـرين ـوتين". وـهـي  الحاـض ـرة والمـص ـودة الفـق الفرنـسـي الـنـص ـفـي الموـج
: "طبـقـا المـقـترح التـعـديل ـحـذف بالغلبـيـة المجـلـس اـقـترح الـصـلي. بينـمـا

ـي الملحــظ لوضــع المحــدد النظــام لمقتضــيات – السإــلمية المنظمــة ـف

إيسيسكو-".

اا " فيmade up" " عوضcomposed of" على البقاء المجلس اقترح وأخير
النجليزي. النص

المـقـترح التـعـديل عـلـى بالغألبية     المجلس     وافق – )11  (     المادة
وعـبـارة الـصـلي الـنـص ـفـي العام" اـلـواردة المدير "بعين عبارة ناقش بعدما

المقترح. النص في "ينتخب" الواردة
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الدارة بها تقدمت التي الفتراضات مختلف دراسإة  بعد– )12  (     المادة
على بالغلبية المجلس صوت التنفيذي، المجلس بتشكيل تتعلق والتي العامة

: التالي القتراح

اا24 من المجلس يتكون ـن ـمـن  منهم18 العام المؤتمر ينتخب  عضو بـي
وـمـديري  رؤسـإـاء3 العـضـاء اـلـدولا ممثـلـي إـلـى ويـضـاف العـضـاء، اـلـدولا

 شخـصـيات3و السإلمي، المؤتمر إطار في العاملة والمنظمات المؤسإسات
اا المجـلـس عضوية وتتجدد الشخصية، بصفتها منتخبة سـإـنوات ثلث كـل جزئـيـ

الدولا بين من المنتخبين العضاء الدولا لممثلي بالنسبة النصف أسإاس على
اا، الكثر المساهمات ذات ال ـتـدفع واـلـتي ارتفاـعـ ميزانـيـة ـفـي مـسـاهماتها فع

ـم المنظمــة، ـي تعــويض ويـت ـذا الثلث، والمنظمــات المؤسإســات ممثـل وـك
ـدد إلى وللوصولا سإنوات، ثلث كل القرعة طريق عن الثلث الشخصيات الـع
الـحـاليين الممثلـيـن إـلـى انتقالـيـة مرحلة في العام المؤتمر يضيف المطلوب،

آخرين. ممثلين المجلس في العضوية ذات للدولا التسعة

والثقافة". والعلوم "التربية والداب" بعبارة "الفنون عبارة تستبدلا كما

: نقط ثلث حولا المناقشات  دارت– )13  (     المادة

ـد مرة في العام المدير انتخاب إعادة تحديد عدم- ـدة. وـق وافق واـح
.بالغألبية     النقطة     هذه     على     المجلس

ـفـي الـمـادة ـهـذه ـمـن الثانية الفقرة على البقاء بالجإماع     واقترح-
ـمـع الـعـام، المدير لتعيين المتبعة بالمسطرة المتعلقة الصلي، النص

.الكأثر     على مرشحين ثلثة يقدم التنفيذي المجلس أن على التأكيد

المتعلـقـة المـقـترح، الـنـص فقرة على بالجإماع     المجلس     ووافق-
الـمـؤتمر انعـقـاد إلى الدعوة فترة أن إل العام، المدير منصب بشغور

ـح . كماأشهر     ستة عوض سنة أجل في توجه العام المجـلـس أوـض
انعقــاد تاريخ قبل العام المدير لمنصب مرشحيها عن تعلن الدولا أن

القل. على أشهر بستة العام المؤتمر

)17  ) و(16  ) و(15  ) و(14  (     المواد

الدارة طرف من المقترحة التعديلت على بالجإماع     المجلس     وافق
العامة.

المجـلـس : "ـيـدرس يـلـي ـمـا بالجـمـاع المجـلـس  اقترح–ـ)ـ 18( المادة
الثلثـيـة الميزانـيـة إـطـار في عليها ويوافق السنوية المنظمة ميزانية التنفيذي

العام". المؤتمر عليها صادق التي

المقترح. التعديل على بالجماع المجلس ) يوافق19( المادة
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إلى وأشار التعديل نص على بالجإماع     المجلس     وافق )20  (     المادة
التنفـيـذي     المجـلـسو العضـاء     الدول تتخذها بادرة التعديلت اقتراح أن
.العام     المديرو

ـر بالبلد المقيمين للمسلمين السإلمية والهوية الثقافية ) المشاكل9 غـي
: المسلمة

اع عـن كربـاط كمـالا السإـتاذ بـه تقـدم مـا إلـى المجلـس اسإـتمع أوض
وضـع مـن عرضـه ومـا السإـلمية، غـيـر بـالبلد المقيمـة السإلمية الجماعات

: يلي ما إلى وأتى معالجته في المبادرة السإلم يوجب

ـمـن تـمـت اـلـتي الدراسـإـات عـلـى بالطلع المنظمة المجلس يوصي-
ـل ـات قـب ـلمية، المنظـم ـة السـإ ـالم كرابـط ـة السـإـلمي، الـع ومنظـم

الـسـعودية، العربـيـة بالمملـكـة مقرهـمـا الـلـتين السـإـلمي، الـشـباب
ـتـراه ـمـا واختـيـار بطرابـلـس، مقرـهـا التي السإلمية الدعوة وجمعية

ودراسـإـة الوـضـع ـهـذا لمعالـجـة براـمـج ـمـن عملـهـا طبيـعـة ـمـع متفقا
المذكورة. المنظمات بعض مع بالتعاون تنفيذها وسإائل

الـمـدير إـلـى تـشـكراته تقديم على المجلس حرص أشغاله، اختتام وعند
ـمـا اـلـتي والمتواـصـلة المحمودة المجهودات على مساعديه جميع وإلى العام
عليها، يتوفرون التي المكانات ضآلة رغم الثلثية الخطة لنجاز يبذلونها فتؤوا

ـالم اللئق المستوى في منظمة لجعلها باليسيسكو وللنهوض ـلمي بالـع السـإ
اا ال. ماضي ومستقب

إـلـى رئيـسـه رفعـهـا اـلـتي البرقـيـة ـنـص على المجلس وافق الختام وفي
المجـلـس تشكرات ضمنها والتي المغرب، ملك الثاني الحسن الجللة صاحب

اليسيسكو. إلى يقدمه جللته فتئ ما الذي الدعم على

:     التقرير     إلى     إضافة
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ـــو التنفيذي المجلس قـرر أعماله اختتام وفي ـــد أن لليسيسك يعق
........................ .......................... بتاريخ بـ المقبلة دورتـه

........................ في بالرباط وحرر

........................ 

*     *     *

ANNEX

At the end of its proceeding, the executive of ISESCO decided to hold its next session

in …………….. on ………………

Rabat, 

*     *     *

ANNEXE

Ala fin de ses travaux, le Conseil Exécutif de l'ISESCO a décidé de tenir sa prochaine

session à ………………… le ………………

Fait à Rabat, le ……….
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