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تقرير عن
اجتماعات المجلس التنفيذي
الدورة السادسة
إسلما آباد 14 ،و  15مان ذي الحجة 1405هـ1/9/1985-31/8/ما
انعقدت الدورة السادسة للمجلس التنفيذي للمنظمــة الســلماية للتربيــة
والعلوما والثقافة بمدينة إســلما آبــاد ،عاصــمة جمهوريــة باكســتانية الســلماية
يــوماي  14و  15ماــن شــهر ذي الحجــة 1405هـــ )1/9/1985-31/8ما( .وقــد
شارك في أعمالها السادة :
-

الدكتور راشد عبد العزيــز المبــارك )المملكــة العربيــة الســعودية(
رئيسا ا
الستاذ سعيد أحمد قريشي )الباكستان( نائبا ا للرئيس

-

الستاذ عمر سعد توري )ماالي( نائبا ا للرئيس

-

الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي )ماركز البحاث للتاريخ والفنون
والثقافة السلماية( ماقررا ا

-

الستاذ أبو الكاباتوري )السنغال(

-

الدكتور خليل حماش )العراق(

-

الستاذ زين العابدين عبد القادر )مااليزيا(

-

الستاذ سعدي أفندي الوحيدي )فلسطين(

-

الستاذ ماحمد بلبشير )المغرب(

-

ولم يتمكن مان الحضور السادة :
-

الدكتور عز الدين إبراهيم )المستشار الثقافي ف ي ال ديوان الماي ري
لدولة الماارات العربية(

-

الدكتور علي الكتاني )المؤسسة السلماية للعلوما والتكنولوجيا(

-

الــدكتور فــؤاد ســيزكين )ماعهــد تاريــخ العلــوما العربيــة الســلماية-
فرانكفورت المانيا التحادية(

-

الــدكتور ماحمــود الشــاوي )التحــاد العــالمي للمــدارس العربيــة
السلماية الدولية(
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-

الســتاذ وارث الــدين ماحمــد )حركــة ماســملي الوليــات المتحــدة
الماريكية(

وحضرها مامثلن عن السيد الماين العاما لمنظمة المؤتمر الســلماي همــا
السيدان  :الستاذ إنعاما الحق والستاذ حسن الداود.
وشارك في أعمال الدورة السادسة ماعالي الستاذ عبد الهــادي بوطــالب
المدير العاما لليسيسكو وماساعدوه.
وقد انعقدت الجلسة الولـى برئاســة الســيد ســعيد أحمــد قريشــي ،وتــم
افتتاحها بتلوة آيات مان القرن الكريم.
ثم أقر المجلس عضوية السادة العضــاء الجــدد الــذين رشــحتهم دولهــم
وهم :
-

الدكتور خليل حماش )العراق(

-

السيد زين العابدين الحاج عبد القادر )مااليزيا(

-

السيد كمارا )غينيا(

وبعد أن أخبر الرئيس بنعي الدكتور سليمان المزيان مامثل العراق ،أشــاد
المجلس بمكانة المرحوما وجهوده وسأل الله له الرحمة والغفران.
ثم استمع المجلس التنفيـذي إلـى تقريـر السـيد المـدير العـاما للمنظمـة
حول نشاط المنظمة خلل الفترة بدورتي انعقاد المجلس وأقره.
ض السيد المدير العاما لترشيح الدكتور عبد العزيز بن
وبعد عر
عثمان التويجري لمنصب مادير عاما ماساعد في الثقافة ووافق المجلــس علــى
التعيين.
ثم ناقش جدول العمال المطروح ووافق عليه بعد إضافة ماا يلي :
 -1طرح مازيد مان الراء حول الميزانية القادماة للمنظمة
 -2المشاريع خارج الميزانية
 -3ماختلفات
نـاقش المجلـس حسـابات القفـال وتقريــر لجنــة المراقبـة الماليـة عـن
حسابات المنظمة للسنتين  1984-1983و  1985-1984وأقرهــا ماــن حيــث
المبدأ على أن يوجه بعض الســئلة الستفســارية فــي جلســة تاليــة إلــى نــائب
رئيس لجنة المراقبة المالية وهو مامثل الباكستان الموجود في إسلما آباد .كما
وافق المجلس مان ناحية المبدأ على توصية لجنة المراقبــة فــي تكــوين رصــيد
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احتيــاطي للمنظمــة علــى أن تضــع الدارة العاماــة تصــورها لنســبة الحتيــاطي
وتعرضها على المجلس التنفيذي في جلسة لحقة لقرارها.
وافق المجلس على التعديلت التي أدخلت على الميزانيــة وفــق ماــا كـان
قد أوصى به في دورته الخاماسة.
استمع المجلس إلى بيان السيد المدير الخاص بمبادرة المملكة المغربية
إلى بناء ماقر المنظمة على نفقتهــا الخاصــة علــى البقعــة الــتي ســبق لهـا أنــم
مانحتها للمنظمة .فأعرب المجلس عن سعادته البالغة وشكره الخــالص لهــذه
اللتفاتة الكريمة.
كمــا أعــرب رئيــس الجلســة عــن شــكر المجلــس لجللــة مالــك المغــرب
وحكوماته للرعاية المستمرة التي تلقاها المنظمة.
ناقش المجلس ماشروع تعديل المادة  110مان نظــاما المــوظفين ،فــأقر
بأن يؤخذ بعين العتبار ماا هو ماعمول به في مانظمة المؤتمر السلماي.
أحاط السيد المدير العــاما المجلــس علمــا ا بمــا قــامات بــه الدارة العاماــة
بخصــوص تطــبيق توصــيات المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الخاماســة ،تلــك
التوصيات الخاصــة بمشــروع اتفاقيــة حــول ماعادلــة الشــهادات بمــا فــي ذلــك
استكمال المعلوماات المتعلقة بأنظمة التعليم في الدول العضاء التي جمعتهــا
اليسيسكو في وثيقة وزعت على أعضاء المجلس التنفيذي.
أقر المجلس اتفاقية المنظمة ماع رابطة العالم السلماي بمكة المكرماــة
وكذا ماع جمعية الدعوة السلماية بطرابلس بالجماهيرية الليبية.
قرر المجلس أن يعقد دورته السابعة في ماقر المنظمــة بالربــاط حــوالي
مانتصف يونيو .1986
وانعقدت الجلسة الثانية مان صباح يوما  1/9/1985برئاسة الدكتور راشد
عبــد العزيــز المبــارك مامثــل المملكــة العربيــة الســعودية ورئيــس المجلــس
التنفيذي .وتم في هذه الجلسة ماا يلي :
-

تدارس المجلس "ماشــروع النظــاما الــداخلي لصــندوق التعــويض عــن
التوقف النهائي عن العمل" وأقـره بعــد ماـا رآه ضــروريا ا ماـن تصــحيح
وتعديل.

-

تدارس المجلس ماشاريع البراماج خارج الميزانية وهي :
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ب.خ.ما : 1/إحياء الثقافة السلماية في جاماعــة قرطبــة وب.خ.ما: 2/
ماشــروع جاماعــة القــدس المفتوحــة ،وب.خ.ما : 3/ماكتبــة الجاماعــة
السلماية بغزة ،وب.خ.ما : 4/ماركز الحاسب اللي في جاماعة النجــاح
الوطنيــة الفلســطينية ،وب.خ.ما : 5/ثلث دورات تدريبيــة للراقنيــن
بالعربيــة فــي وزارة التربيــة ،وأقســاما الدراســات الســلماية بالــدول
العضاء غير العربية.
ووافق المجلس عليها مان حيث المبدأ وفي سبيل تحقيــق تنفيــذها طلــب
إلى الدارة العاماــة أن تقــدما للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة ]وكــذا
الجهات التي ينتظر أن تقوما بالتمويل[ ،دراسة تكون أكثر تحديا ا وتفصــيل ا عــن
طرق ووسائل تنفيذ هذه المشاريع.
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