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الختامي التقرير
ـة، والعلوم للتربية السإلمية للمنظمة التنفيذي المجلس  عقد-1 والثقاـف

27 بين ما الفترة في المغربية، المملكة عاصمة بالرباط، عشرة، الثالثة دورته
نوفـمـبر  ـمـن27-23 المواـفـق هـــ،1413 الثانـيـة جمادى  من1الولى- جمادى
باسـإـتثناء العـضـاء، اـلـدول ممثـلـي التنفيذي المجلس أعضاء بحضور م،1992
المتـحـدة، العربـيـة الـمـارات ودوـلـة أذربيجان، : جمهورية التالية الدول ممثلي

غينيـا وجمهوريـة الديمقراطيـة، الصـومال وجمهورية الشعبية، بنين وجمهورية
الحاضرين). التنفيذي المجلس أعضاء  قائمة1:  رقم (المرفق بيساو

الـتي الولـى العاديـة الدورة عشرة، الثالثة التنفيذي المجلس دورة وتعد
فيهـا يجتمـع والتي والخامسة، الرابعة العاديتين العام المؤتمر دورتي بين تعقد

ـتركيبته المجـلـس ـدة، ـب ـاديتين الـعـام الـمـؤتمر أـقـر أن بـعـد الجدـي الرابـعـة الـع
الـمـؤتمر أـقـر أن بـعـد الجديدة، بتركيبته المجلس فيها يجتمع والتي والخامسة،

اـلـدول جمـيـع ممثـلـي ليـشـمل المجـلـس، ـفـي التمثيل توسإيع مبدأ الرابع العام
السإلمية. المنظمة في العضاء

    الوألى             جمادي              من27         الثإنين             : صباح             الفاتتاحية             الجلسة
م1992             نوفامبر              من23             الموافاق         هـ1413

ـدت-2 ـة الجلـسـة  انعـق ـيد برئاسـإـة الفتتاحـي ـن الـس ـارا لمـي رئـيـس كاـم
الـتـويجري، عثـمـان ـبـن العزـيـز عبد الدكتور معالي وبحضور التنفيذي المجلس

الطـيـب اـلـدكتور الوطنـيـة التربـيـة وزـيـر الـسـيد وممثل للمنظمة، العام المدير
السـإـتاذ مـعـالي الجلـسـة هذه حضر الرابع. وقد العام المؤتمر رئيس الشكيلي

ـن وعدد الثاني الحسن الملك المغربي العاهل مستشار بوطالب الهادي عبد ـم
الدبلوماسـإـي الـسـلك وأعـضـاء المغربية، المملكة حكومة في المسؤولين كبار

ـد السـإـلمي ـاط، ـفـي المعتـم ـل الرـب ـة وممـث ـة الماـن ـة العاـم ـؤتمر لمنظـم الـم
رـجـال ـمـن وجـمـع والقليمـيـة، الدولـيـة المنظـمـات ـمـن عدد وممثلو السإلمي

والثقافة. الفكر
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الـقـرآن ـمـن بيـنـات آـيـات بتلوة الفتتاحـيـة الجلـسـة اسـإـتهلت أن  بعد-3
ممـثـل التنفـيـذي، المجـلـس رئـيـس كاـمـارا لمـيـن الـسـيد سإعادة ألقى الكريم،

دـعـم ـمـن المنظـمـة تلقاه بما ونوه بالحاضرين، فيها رحب كلمة غينيا جمهورية
أعـضـاء وـمـن الثاني الحسن الملك المغربي العاهل قبل من متواصلين ورعاية

التربـيـة وزـيـر الـشـكيلي الطـيـب اـلـدكتور مـعـالي الخـصـوص وعـلـى حـكـومته،
ـة، ـس الوطنـي ـؤتمر رئـي ـام الـم ـب الـع ـع. ورـح ـذلك الراـب ـي ـك ـدولتين بممثـل اـل
والجمهورـيـة أذربيـجـان جمهورـيـة وهـمـا المنظمة إلى انضمتا اللتين الجديدتين
اليرانية. السإلمية

يحـفـل اليسيـسـكو نـشـاط من الجديد العهد أن كامارا لمين السيد وذكر
فعاليــة وأعمق إيجابية أكثر مرحلة تعيش المنظمة أن على الدالة بالمؤشرات

اا وأشد يؤـهـل مـمـا السـإـلمي، الـعـالم تـعـم اـلـتي الشامل النمو حركة في تأثير
والعلمـيـة التربوـيـة التنمـيـة حرـكـة ـفـي المـشـاركة ـفـي للسـإـتمرار اليسيسكو
عـلـى والتفـتـح السـإـلمية، للـمـة الذاتـيـة القدرات تطوير يحقق وبما والثقافية،

اا المعاصرة القيم ومتطلباته. المقبل القرن لسإتقبال اسإتعداد

بالنظر وذلك الدورة، هذه أهمية إلى التنفيذي المجلس رئيس السيد ونبه
بذلها التي بالجهود وأشاد سإتناقشها، التي والتقارير سإتدرسإها التي القضايا إلى

ـوارد زيادة في تتجسد الهمية، بالغة نتائج أعطت والتي العام المدير معالي الـم
إـبـراز ـمـن المزـيـد وـفـي برسـإـالتها العـضـاء الدول ثقة وتجديد للمنظمة المالية

التنفيذي). المجلس رئيس سإعادة  : كلمة2 رقم الدولي. (المرفق مركزها

الطـيـب اـلـدكتور مـعـالي دـيـوان ـمـدير حليم الكريم عبد السيد  وألقى-4
الـمـؤتمر رئـيـس المغربـيـة، المملكة حكومة في الوطنية التربية وزير الشكيلي

حـضـور دون حـالت قـاهرة ظروـفـا أن إلى فيها أشار معاليه كلمة الرابع، العام
المغرـبـي العاـهـل حكوـمـة باسـإـم رـحـب ـثـم الفتتاحـيـة، الجلـسـة الوزير معالي
ـدورة هذه أن إلى وأشار المجلس، بأعضاء الثاني الحسن الملك ـفـي تنعـقـد اـل

الثلثـيـة العـمـل خـطـة تطبيق في الشروع الخصوص على منها جديدة، ظروف
للمنظمة. ثم جديد عام مدير وانتخاب ،2000-1991 المدى متوسإطة والخطة

د الدكتور معالي العام المدير يبذلها التي للجهود تقديره عن عبر ز عب ن العزي ب
وـحـزم، جدـيـة مـن بهـا يتصـف وما المنظمة أعمال تسيير في التويجري عثمان
ال ـة جهود من بوطالب الهادي عبد السإتاذ معالي سإلفه بذله ما بذلك مواص طيـب

ال جـدول أن السإاسإـية. وأوضـح بنياتها وتثبيت المنظمة قواعد إرسإاء في أعم
وبتنفـيـذ للمنظـمـة الداري بـالتنظيم المتعلـقـة الهاـمـة بالقضايا غني الدورة هذه

التـضـامن وتعزـيـز المنظـمـة مـسـيرة دـعـم عـلـى بلده ـحـرص وأـكـد برامجـهـا،
الرابع). العام المؤتمر رئيس معالي  : كلمة3 رقم (المرفق السإلمي
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ـويجري عثمان بن العزيز عبد الدكتور معالي  وألقى-5 الـعـام الـمـدير الـت
بأصحاب مستهلها في رحب كلمة والثقافة والعلوم للتربية السإلمية للمنظمة
بوـطـالب الـهـادي عـبـد السـإـتاذ باـلـذكر وـخـص الحاـضـرين، والـسـعادة المعالي

ـيـوليه ـمـا عـلـى جللـتـه وشكر الثاني، الحسن الملك المغربي العاهل مستشار
السإلمية. بالمنظمة فائقة عناية من

السـإـلمية الجمهورـيـة بعـضـوية التنفـيـذي المجـلـس بأعـضـاء رـحـب كـمـا
الـمـدير مـعـالي وتـحـدث السـإـلمية، المنظمة في أذربيجان وجمهورية اليرانية

ي تحققـت التي المنجزات عن العام الثانيـة الـدورتين بيـن الفاصـلة الفـترة ف
أبرز للمنظمـة، التنفيـذي للمجلـس عشـرة والثالثـة عشـرة خطـة تنفيـذ أن ف
ات وبمراعاة المحددة، الولويات وفق تم العمل وطبقـا العضـاء، الـدول حاج

باـلـدول التـصـال قـنـوات تجدـيـد أيـضـا ـتـوخت الخـطـة وأن الجغرافي، لتوزيعها
والتكاـمـل الثقافـيـة الوحدة في المنظمة رسإالة إزاء تصوراتها لمعرفة العضاء
ـاء المـسـلم النسان وبناء المثلى القيم وتعميق العلمي، والتنسيق التربوي البـن

وـصـياغة النهـضـة بـنـاء في الزاوية حجر هو الذي والمتوازن المتكامل الشامل،
التقدم.

مـجـال ـفـي المنظـمـة ـعـاتق عـلـى الملقاة المسؤولية بعظم معاليه وذكر
خـتـام ـفـي وأشاد العضاء، الدول بين الفكري والتلحم الثقافية الوحدة تحقيق
الحســن الملك المغربي العاهل من كريمة رعاية من المنظمة تلقاه بما كلمته

ـبـن زاـيـد الـشـيخ الـسـمو صـاحب ـقـدمه اـلـذي الـسـخي بالتبرع نوه كما الثاني،
جدـيـد مـقـر لبـنـاء المتـحـدة العربـيـة الـمـارات دوـلـة رئـيـس نهـيـان آل سـإـلطان

السإلمية). للمنظمة العام المدير معالي  : كلمة4 رقم للمنظمة. (المرفق

الجمهورـيـة ـفـي والتعلـيـم التربـيـة وزير أفروز علي غلم الدكتور  ألقى-6
اـعـتزاز وـعـن الدورة هذه لحضور سإروره عن فيها عبر كلمة اليرانية السإلمية

اا السـإـلمية المنظـمـة إـلـى بالنـضـمام بلده فيـهـا. وأـكـد العـضـوية كاـمـل عـضـو
المنظمـة رسإـالة دعـم فـي للمسـاهمة اليرانيـة السإلمية الجمهورية اسإتعداد
لمي العمـل وتعزيز اا المشـترك، السإ علـى المغربيـة المملكـة حكومـة شـاكر
ل دعمها ة المتواص لمية للمنظم ا السإ ن لتمكينه ق م التها تحقي ة رسإ التربوي

ـة وزير نائب سإعادة  : كلمة5 رقم (المرفق والثقافية، والعلمية ـم التربـي والتعلـي
اليرانية). السإلمية الجمهورية

السـإـلمية المنظـمـة مطبوـعـات مـعـرض بزيارة المجلس أعضاء  قام-7
السإلمية. الزخرفة وفنون العربي الخط ومعرض

3



)     /ت.خ(ص13/92م.ت.

الوألى     جمادي      من27     الثإنين     : صباح     الوألى     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من23  هـ/1413

 مؤقت13/92/1.1م.ت  (الوثيقة العمال جدول مشروع  إقرار :1.1     البند
(معدلة)

اـلـواردة البـنـود عـلـى والموافـقـة العمال جدول مشروع مناقشة  بعد-8
: التاليين البندين إضافة تقرر فيه،

إلغائه. أو السإتثنائي العام المؤتمر تأجيل في - النظر1

المة إلى المنتسبين وخاصة المعذبين العالم أطفال مع - التضامن2
السإلمية.

: النهائية صيغته في العمال جدول على المصادقة تمت وقد

: م.ت رقم (القرار   العمال             جدوأل              من1.1             البند             بشأن             قرار
)1.1 /ق13/92

العمال             جدوأل             إقرار

التنفيذي             المجلس             إن

اا للمجلس الداخلي النظام  من24 ،22 المواد إلى - اسإتناد

م.ت الوثيـقــة ـفــي العـمــال ـجــدول مـشــروع عـلــى اطلـعــه - وبـعــد
(معدلة)  مؤقت13/92/1.1

مداولت من دار ما على - وبناء

:             يلي             ما             يقرر

 معتمد13/92/1.1م.ت الوثيقة في جاء كما أعماله جدول -  يعتمد

العمال)  : جدول6 رقم (المرفق

 مؤقت13/92/1.2م.ت. (الوثيقة الزمني الجدول مشروع إقرار  :1.2     البند
(معدلة)

إليـه، الجديـدة النـقـاط وإضافة الزمني، الجدول مشروع مناقشة  بعد-9
ال الظـهـر، بعد الواحدة إلى التاسإعة من صباحا العمل، أوقات وتعديل ـمـن وزوا
اعتـمـاد تم والسإتراحة، الصلة أوقات مراعاة مع السابعة، إلى والنصف الثالثة

: الزمني الجدول
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: م.ت رقم (القرار   العمال             جدوأل              من1.2             البند             بشأن             قرار
)1.2 /ق13/92

الزمني             الجدوأل             إقرار

التنفيذي             المجلس             إن

عقــدها التي الجرائية دورته في المجلس اعتمده الذي بالقرار يذكر - إذ
ـفـي عـشـرة الثالـثـة دورـتـه بعـقـد  والقاـضـي1991  نوفمبر30 بتاريخ

اا كان الذي السإتثنائي المؤتمر قبل الرباط عقده. مزمع

المــؤتمر دورة إلغاء على العضاء الدول موافقة العتبار بعين يأخذ - وإذ
المذكور. السإتثنائي

تنعـقـد أن عـلـى المجـلـس أعـضـاء موافـقـة ـكـذلك العتـبـار بعين يأخذ وإذ
27  إلى23 من الفترة في الرباط في للمجلس عشرة الثالثة الدورة
.1992 نوفمبر

 معتمد.13/92/1.1م.ت الوثيقة في أعماله لجدول اعتماده - وبعد

(معدلة).  مؤقت13/92/1.2م.ت الوثيقة على اطلعه وبعد

مداولت من دار ما على - وبناء

:             يلي             ما             يقرر

ـفـي جاء كما عشرة الثالثة دورته أعمال لتنظيم الزمني الجدول -  يعتمد
لتنظـيـم الزمـنـي  : الـجـدول7 رـقـم (المرفق  معتمد13/92/1.2م.ت الوثيقة
المجلس) أعمال

الوألى     جمادي      من27     الثإنين     : مساء     الثانية     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من23  هـ/1413

الثانية الدورتين بين ما المنظمة نشاطات عن العام المدير  تقرير :2.1     البند
13/92/2.1م.ت. (الوثيقــة للمجلــس عشــرة والثالثــة عشــرة
معدلة)
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نشاطات عن تقريره في الرئيسة التجاهات العام المدير  اسإتعرض-10
ـمـا وبخاـصـة للمجـلـس، عشرة والثالثة عشرة الثانية الدورتين بين ما المنظمة

ومشجعة. مطمئنة بأسإاليب تمت التي الخطة برامج من نفذ

مـن إنجـازه تم لما تقديره عن وعبر المذكور، التقرير المجلس ناقش ثم
: التالية النقط في العضاء السادة ملحظات أنشطة. وتمثلت

الثقاـفـة ـفـي الجامعـيـة والطروـحـات الرسإائل طبع إمكانية بحث-
وترجمتها. ونشرها السإلميتين والحضارة

ـع المنظمة تبرمها التي التعاون باتفاقيات العضاء الدول تزويد- ـم
والدولية. السإلمية والهيئات المنظمات

المنظمة. منشورات من بنسخ العضاء الدول موافاة-
الطفل. بثقافة تعنى مجلة بإصدار الترحيب-
ـج تنفيذ تعذر عند للتنفيذ قابلة بديلة برامج إيجاد في التفكير- براـم

الحالية. العمل خطة في مقررة
ـاطقين لغير العربية اللغة تعليم ببرامج العناية من المزيد إيلء- الـن

الجماـعـات وبـيـن العـضـاء اـلـدول ـفـي تعليمـهـا سـإـبل وتيـسـير بـهـا،
السإلمية.

ـشـرح بقـصـد العـضـاء اـلـدول بزـيـارة للقـيـام الـعـام المدير دعوة-
بها. تمر التي المالية والظروف النبيلة وأهدافها المنظمة رسإالة

ـتـم اـلـتي للنـشـطة الفعلـيـة المالـيـة التكلـفـة التقرـيـر يتضمن أن-
الدارة واجـهـت اـلـتي والـصـعوبات منـهـا، المستفيدين وعدد تنفيذها،
تذليلها. يتم حتى العامة،

جهـود وتـقـدير المـذكور، التقرـيـر اعتـمـاد المجـلـس ـقـرر المناقشة، وبعد
وتكثيفـهـا الجـهـود تـلـك مواـصـلة إـلـى ودـعـوته البراـمـج، تنفيذ في العام المدير
ع علقاتهـا وتحسـين الـدولي، المسـتوى علـى المنظمـة دور لتقويـة الـدول م

العضاء.

العمال             جدوأل              من2.1             البند             بشأن             قرار
الدوأرتين         بين         ما             المنظمة             نشاطات             عن         العام             المدير             تقرير
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)     /ت.خ(ص13/92م.ت.

)2.1 /ق13/92: م.ت رقم (القرار   عشرة         وأالثالثة         عشرة             الثانية

التنفيذي     المجلس     إن

للمجلس الداخلي النظام (د) من ) فقرة20( المادة إلى اسإتنادا-
المتـضـمنة  معدـلـة13/92/2.1م.ت. الوثيـقـة عـلـى اطلعه وبعد-

الثانـيـة اـلـدورتين بـيـن ما المنظمة نشاطات عن العام المدير لتقرير
عشرة. والثالثة عشرة

ومساعدوه. العام المدير قدمه الذي للعرض اسإتماعه وبعد-
ـتي الجديدة المرحلة إلى النتقال طبيعة العتبار بعين يأخذ وإذ- اـل

المنظمة. تدخلها
مداولت. من دار ما على وبناء-

:     يلي     ما     يقرر

بـيـن ـمـا المنظـمـة نـشـاطات ـعـن الـعـام الـمـدير تقرـيـر يعتـمـد-1
م.ت. الوثيقة في المتضمن عشرة والثالثة عشرة الثانية الدورتين

ـة،13/92/2.1 ـق  معدـل ـى ويواـف ـع عـل ـر رـف ـذكور التقرـي ـى الـم إـل
عليه. للمصادقة العام المؤتمر

أدباـهـا اـلـتي الملحـظـات بالعتبار الخذ العام المدير من يطلب-2
مداولتهم. في المجلس أعضاء

المنظـمـة برامـج تنفـيـذ في العام المدير بذلها التي الجهود يقدر-3
وإـبـرازه، اـلـدولي، المـسـتوى عـلـى دورـهـا وتقوية أمورها، وتسيير

الجهود مواصلة إلى ويدعوه العضاء، الدول مع علقاتها دعم وفي
المجال. هذا في وتكثيفها

:2.2     البند : المالـيـة للـسـنة القفال وحسابات العام للمدير المالي   التقرير 
 معدلة.13/92/2.2م.ت.   الوثيقة1991-1992

ـابع-11 ـس  ـت ـر بدراسإــة أشــغاله المجـل ـالي التقرـي ـدير الـم ـام للـم الـع
ـام المدير اسإتعرض حيث ،1992-1991 المالية للسنة القفال وحسابات الـع

حـيـث ـمـن ،1992  يونيو30 في المنتهية المالية السنة خلل المسجلة النتائج
اا والمصاريف، المداخيل ـشـطرين ـفـي ـقـدم الخـتـامي الحـسـاب أن إلى مشير

31 يولـيـو-1( الماليـة السـنة مـن الولـى الـسـتة بالـشـهر يتعلق الول الشطر
-1988 المنـصـرمة الثلثـيـة الخـطـة تنفـيـذ نـطـاق في تدخل ) وهي91 ديسمبر
( المالية السنة نفس من الخيرة الستة بالشهر يتعلق الثاني والشطر ،1991
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)     /ت.خ(ص13/92م.ت.

الجدـيـدة الثلثية الخطة تنفيذ نطاق في تدخل وهي )،1992  يونيو30 يناير-1
1991-1994.

اـلـذي الملـمـوس التحـسـن إـلـى الـعـام الـمـدير أشار المداخيل، باب ففي
المالـيـة، الـسـنة ـمـن الـثـاني الـشـطر خلل المحصلة المساهمات نسبة سإجلته

الـذي المطلـوب المسـتوى إلـى تـرق لـم المساهمات ورود وضعية كانت وإن
الـمـدير أـشـار المصاريف، باب وسإائلها. وفي بكامل العمل من المنظمة يمكن
نسـبتها بلغـت إذ العمـل خـطـة لبـاب خصـص منها الوفر القسط أن إلى العام

الـبـواب بقية في الصرف نسبة تبلغ لم بينما المصارف، مجموع % من72،40
والتجهيز. والتسيير الداريين الموظفين % رواتب27،60 إل

الوألى     جمادى      من28     الثلثإاء     : صباح     الثالثة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من24  هـ/1413

:2.2     البند المالـيـة للـسـنة القفـال وحـسـابات العام للمدير المالي   التقرير 
 معدلة) 13/92/2.2م.ت. (الوثيقة م91/1992

للـمـدير الـمـالي التقرـيـر مناقـشـة بمتابـعـة أـشـغاله المجلس  واصل-12
بـعـض إـلـى السـإـتماع وبعد ،1992-91 المالية للسنة القفال وحسابات العام

التوضيحات بتقديم العامة الدارة وقيام المجلس أعضاء أثارها التي التساؤلت
: التالية القضايا وأثيرت النقاش باب فتح اللزمة،

خلل أعمالـهـا متابـعـة ـعـن المالـيـة المراقـبـة لجـنـة توقف أسإباب-
.1992-91 المالية السنة

ـالنظر للمنظمــة المــالي الداء تقــويم ضــرورة- ـى ـب ـج إـل النتاـئ
البرامج. تنفيذ صعيد على المسجلة

المـبـادئ ـمـع للمنظـمـة المالـيـة النـظـم ملءـمـة مدى في التفكير-
العامة. السإلمية

المحاسـإـبية العملـيـات ـفـي الحديـثـة النـظـم إدـخـال عـلـى العـمـل-
للمنظمة.

أن العام المدير أوضح للمنظمة، المالية السنة ببداية يتعلق ما - وفي13
ـواجه ـمـازالت المنظـمـة ـذ لنـشـطتها الـعـادي الـسـير تـعـوق ـصـعوبات ـت وتنفـي
اا برامجها، عـلـى الموـضـوع ـهـذا أـحـال ـقـد كان الثالث العام المؤتمر بأن مذكر

عرـضـت واـلـتي للمنظـمـة الداخلـيـة والنظم اللوائح لدراسإة شكلها التي اللجنة
على الموضوع هذا دراسإة إحالة فقرر الرابع، العام المؤتمر على أعمالها نتائج

الثالث. السإتثنائي العام المؤتمر
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)     /ت.خ(ص13/92م.ت.

يقــوم أن في رغبته عن العام المدير عبر المؤتمر، هذا انعقاد غياب وفي
الموضوع. هذا في الرأي بإبداء المجلس

إـلـى ـتـدعو : الوـلـى نـظـر وجـهـتي هـنـاك أن ـتـبين المناقشات خلل ومن
إمكانـيـة ـفـي رأيـهـا لـخـذ العـضـاء اـلـدول مخاطبة صلحية العام المدير تخويل
يـنـاير فاـتـح ـمـن ابـتـداء ذـلـك وتـطـبيق يناير، فاتح إلى المالية السنة بداية تغيير

الـمـر إحاـلـة إـلـى تدعو والثانية العضاء، الدول ثلثي موافقة حالة في م1993
بشأنه. المناسإب القرار واتخاذ فيه للنظر القادم العام المؤتمر إلى

النتيـجـة ـعـن وأسـإـفر للتـصـويت، المـقـترحين المجـلـس رئيس - طرح14
: التالية

اا.22:  الول المقترح على - الموافقون  عضو

 أعضاء.4:  الثاني المقترح على - الموافقون

 أعضاء.5:  التصويت عن - الممتنعون

اا.31 هو التصويت أثناء الحاضرين عدد بأن علما  عضو

ـة لجنة على المذكور التقرير إحالة المجلس قرر المناقشة، وبعد المراقـب
المالـيـة، الـسـنة بداـيـة بـشـأن الـعـام الـمـدير مقترحات على والموافقة المالية،
الـعـام المـدير يـخـول وأن الماليـة، التقـارير وإعـداد الموازـنـة، اعتماد ومواعيد

اا موقفـهـا لتحدـيـد العـضـاء اـلـدول بمراسـإـلة المالـيـة الـسـنة تـعـديل ـمـن كتابـيـ
اـلـدول ثـلـثي موافـقـة عـلـى الحـصـول عـنـد بالتـعـديل بالعـمـل والبدء للمنظمة،

ـبط إجراءات من به قام ما على العام المدير المجلس شكر العضاء. كما الـض
المالي.

العمال             جدوأل              من2.2             البند             بشأن             قرار
    المالية         للسنة             القفال             وأحسابات             العام             للمدير             المالي             التقرير

م1992      -91
)2.2 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

: يلي ما إلى اسإتنادا-
الميثاق ) من19( )،18( المادتين

المالي النظام ) من29( )،19( )،15( المواد
للمجـلـس اـلـداخلي النـظـام (و) ـمـن (هـــ)، الفقرتين )،20( (المادة

التنفيذي
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)     /ت.خ(ص13/92م.ت.

المتـضـمنة  معدـلـة13/92/2.2م.ت. الوثيـقـة عـلـى اطلعه وبعد-
-91 المالـيـة للـسـنة القـفـال وحسابات العام للمدير المالي للتقرير
1992.

الموضوع. هذا في العام المدير لعرض اسإتماعه وبعد-
مناقشات. من دار ما على وبناء-

:     يلي     ما     يقرر

وحـسـابات الـعـام للـمـدير الـمـالي التقرـيـر عـلـى المجلس اطلع-1
المراقـبـة لجـنـة عـلـى إحالته  وقرر1992-91 المالية للسنة القفال
لعتـمـاده عـشـرة الرابـعـة دورته في للمجلس تعيده أن على المالية
اا عليه. للمصادقة العام المؤتمر إلى لرفعه تمهيد

ـق-2 ـدير مقترـحـات عـلـى يواـف ـام الـم ـة الـسـنة بـشـأن الـع المالـي
مواعيـد وـكـذلك العـام المـؤتمر قبـل مـن الموازـنـة اعتماد ومواعيد

المالية. التقارير إعداد

كتابيا موقفها لتحديد العضاء الدول مراسإلة العام المدير يخول-3
عند بالتعديل بالعمل والبدء للمنظمة، المالية السنة بداية تعديل من

العضاء. الدول ثلثي موافقة على الحصول

ـا كلـفـه كما المالي الضبط إجراءات على العام المدير يشكر-4 بـه
.5.3 /ق4/91م.ع. قراره في الرابع العام المؤتمر

الوألى     جمادى      من28     الثلثإاء     : مساء     الرابعة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من24  هـ/1413

:2.3     البند المالـيـة ـغـروب) للـسـنة (أودي الحـسـابات ـتـدقيق شركة   تقرير 
) 13/92/2.3م.ت.  (الوثيقة91/1992

ـدم-15 ـدير  ـق ـام الـم اا الـع ـ اا عرـض ـوجز ـول ـم ـر ـح ـركة تقرـي ـدقيق ـش ـت
ـتـأخرت غروب) قد (أودي شركة أن فلحظ ،91/92 المالية للسنة الحسابات

وحسابات العام للمدير المالي التقرير إرسإال عاق الذي المر عملها إنجاز في
المجلـس، أعضـاء إلـى المحـدد الجـل  فـي91/1992 الماليـة للسنة القفال
اا ـيـراه ـمـا اتـخـاذ المجـلـس ـمـن الـعـام الـمـدير وطـلـب الـشـركة بـشـأن مناسـإـب

مناقـشـات بالمنظمة. وتمـحـورت الداخلية المالية الرقابة وإجراءات المذكورة
: التالية النقاط حول المجلس
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)     /ت.خ(ص13/92م.ت.

عـلـى يجـيـب حتى الحسابات تدقيق شركة ممثل حضور إمكانية-1
اللزمة. اليضاحات ويقدم السإتفسارات

الحـسـابات لـتـدقيق ـشـركة اختـيـار العام المدير تفويض إمكانية-2
المجـلـس ليـقـوم الشركة على القادمة دورته في المجلس واطلع
المالي. النظام لمقتضيات طبقا منها، واحدة بتعيين

المنظـمـة وحـسـابات الـشـركة حـسـابات تـقـديم عملـيـة توحـيـد-3
بالدولر.

الميزانـيـة ـفـي وتـسـجيلها وحـسـابها المخزوـنـات تـسـيير كيفـيـة-4
السنوية.

المجلس طلب العامة، الدارة طرف من اللزمة التوضيحات تقديم وبعد
ـتي والملحظات التوصيات العتبار في يأخذ أن العام المدير من ـفـي وردت اـل

الحـسـابات ـتـدقيق ـشـركة تقرـيـر بـشـأن الـتـالي الـقـرار واتـخـذ الشركة، تقرير
 :1992-1991 المالية غروب) للسنة (أودي

العمال             جدوأل              من2.3             البند             بشأن             قرار
-91         المالية             غروأب) للسنة         (أوأدي             الحسابات             تدقيق         شركة             تقرير

1992
)2.3 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

المالي. النظام ) من20( المادة إلى اسإتنادا-
المتـضـمنة  معدـلـة13/92/2.3م.ت. الوثيـقـة عـلـى اطلعه وبعد-

حـسـابات ـتـدقيق غروب) عن (أودي الحسابات تدقيق شركة لتقرير
.1992-91 المالية للسنة المنظمة

ـتـدقيق ـشـركة أداء ـحـول الـعـام الـمـدير لتقرـيـر اسـإـتماعه وبـعـد-
غروب). (أودي الحسابات

مناقشات. من دار ما على وبناء-

:     يلي     ما     يقرر
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ـل-1 ـر يحـي ـذكور التقرـي ـى الـم ـة إـل ـة لجـن ـة، المراقـب المالـي
تقريرـهـا إـعـداد عـنـد العتـبـار بعين التقرير هذا أخذ إلى ويدعوها

المجلس. إلى سإتقدمه الذي

ـدقيق شركة لختيار العام المدير يفوض-2 ذات حـسـابات ـت
المنظـمـة، حـسـابات بـتـدقيق للقـيـام متمـيـزة وخبرة عالية كفاءة
أـجـل ـفـي العـقـد وـشـروط الختـيـار نتيجة المجلس أعضاء وإبلغا

الدورة. هذه بعد شهرين

:2.4     البند الوـضـع ومعالـجـة المـسـاهمات وـضـعية ـعـن العام المدير   تقرير 
 معدلة)13/92/2.4م.ت. (الوثيقة للمنظمة المالي

اا العام المدير  قدم-16 اا عرض ن لتقريـره موجز اهمات وضـعية ع المس
مجمــوع من فقط دولتين أن إلى أشار حيث للمنظمة، المالي الوضع ومعالجة

-1991 المالـيـة الـسـنة برسـإـم ـكـاملتين مـسـاهمتيهما سـإـددتا العـضـاء اـلـدول
1992.

بلـغـت العـضـاء اـلـدول عـلـى للمنظـمـة المتراكـمـة اـلـديون أن أوـضـح ثم
اا48.907.036,05 ـيـؤثر ـكـبير ـمـالي عجز من تعاني المنظمة جعل مما  دولر

المجلس من بها. وطلب المنوطة بالمهام وقيامها مسيرتها على سإلبي بشكل
عـن العضـاء الـدول تخـلـف عـن الـنـاجم الوضع بمعالجة الكفيلة التدابير اتخاذ

المالية. بالتزاماتها الوفاء

الوألى     جمادي      من29     الربعاء     : صباح     الخامسة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من25  هـ/1413

الوضع ومعالجة المساهمات وضعية عن العام المدير تقرير   تابع :2.4     البند
 معدلة) 13/92/2.4م.ت. (الوثيقة للمنظمة المالي

المـسـاهمات وـضـعية ـعـن الـعـام المدير تقرير دراسإة المجلس  تابع-17
إـلـى المجـلـس أعـضـاء بـعـض أـشـار حـيـث للمنظـمـة، الـمـالي الوـضـع ومعالجة
عـلـى ـقـادرة غـيـر العـضـاء اـلـدول بـعـض تجـعـل اـلـتي السإباب دراسإة ضرورة
اـلـدول ـهـذه تواجهـهـا اـلـتي المـشـاكل عـلـى التـعـرف قـصـد مـسـاهماتها تسديد

الـحـرب، وـظـروف القتصادية، الزمة انعكاسإات في الخصوص على والمتمثلة
الطبيعية. الكوارث ومخلفات

بدراسـإـة المكلـفـة المجـلـس لجـنـة عـمـل نتاـئـج ـحـول تـسـاؤل - وـعـن18
المجـلـس رئـيـس ـقـدم للمنظمة، المالي الوضع ومعالجة المساهمات موضوع
أنها بيانـات فـي أصـدرها أن للمجلـس سإـبق الـتي القـرارات مختلـف وتل بش
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اللجـنـة بها قامت التي بالعمال ذكر الموضوع. كما هذا حول السابقتين دورتيه
اا أعدت حيث المذكورة، العضاء الدول بعض تدفع التي السإباب يتضمن تقرير

القـيـام تـعـتزم ـكـانت التي للزيارات عمل وبرنامج مساهماتها، تسديد عدم إلى
أن إل مرتفعة، متأخرات عليها والتي منها الغنية خاصة العضاء، الدول إلى بها

الخليج. منطقة عرفتها التي الخاصة الظروف بسبب العمل عن توقفت اللجنة

الحـلـول ـمـن مجموـعـة المجـلـس أعـضـاء اـقـترح المناقشات - وخلل19
: الخصوص على ومنها للمنظمة، المالي الوضع لمعالجة

مع العضاء، الدول على المترتبة الديون جدولة إمكانية في - النظر
العام. المؤتمر قبل من منها إعفائها اجتناب

ـفـي خاـصـة حاـجـة الـكـثر العـضـاء اـلـدول مـسـاعدة إـلـى - اـلـدعوة
والتعليمي. التربوي المجال

ي - التفكيـر ض بتمويـل ديـون عليهـا الـتي الـدول بعـض قيـام ف بع
المـتـأخرات ـمـن النـشـطة ـهـذه تكلـفـة وخـصـم المنظمة أنشطة

عليها. المتراكمة

حاـجـة الـكـثر العـضـاء الدول بعض مساهمات دفع إمكانية - دراسإة
السإلمي. التضامن بمبدأ عمل وذلك قادرة، أعضاء دول قبل من

العـضـاء اـلـدول بـعـض لزيارة التصالت لجراء العام المدير - دعوة
ـفـي بـلـدانهم مـسـاهمات تـسـديد عـلـى فيـهـا المـسـؤولين لـحـث

المنظمة. ميزانية

عال. سإياسإي مستوى على المساهمات موضوع - دراسإة

مبنيـة تكـون بحيـث المنظمـة موازنة إعداد كيفية في النظر - إعادة
لـلـدول والـمـالي القتـصـادي الوـضـع تراـعـي واقعـيـة أسـإـس على

العضاء.

ـمـن الزـكـاة وبـيـوت الـحـرة السإلمية التمويل بمؤسإسات - التصال
إضافية. تمويل مصادر عن البحث أجل

ى لحثهـا دولهـم لـدى اللزمـة بالمساعي المجلس أعضاء - قيام عل
مساهماتها. تسديد

ـقـد بـلـدانهم ـفـي المختصة الجهات أن المجلس أعضاء بعض - أوضح20
أو الحالـيـة المالـيـة الـسـنة برسإم مساهماتها لتسديد اللزمة الجراءات اتخذت

بجمهورـيـة الـمـر ويتعـلـق المنظمة ميزانية في قريب أجل في متأخراتها بعض
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ـة العظمى، الشتراكية الشعبية الليبية العربية والجماهيرية بوركينافاسإو، ودوـل
الموريتانية. السإلمية والجمهورية مالي، وجمهورية الكويت،

ـيـدعو : الول اثنـيـن اتـجـاهين ـبـروز ـعـن الـمـداولت تمخـضـت - وـقـد21
لحثـهـا العـضـاء اـلـدول ـلـدى اللزمة والزيارات بالتصالت للقيام العام المدير
دورـتـه ـفـي المجـلـس إـلـى اتـصـالته نتاـئـج وتـقـديم مـسـاهماتها، تـسـديد عـلـى

التصالت. بتلك للقيام المجلس من لجنة إنشاء يقترح والثاني القادمة،

ـد22 ـس - اعتـم ـترح المجـل ـل القاـضـي الول المـق ـدير بتخوـي ـام الـم الـع
طرـيـق ـعـن سـإـواء العـضـاء، اـلـدول ـمـع اللزـمـة بالتـصـالت القـيـام ـصـلحية

 المراسإلة

ي المعتمـدين سإـفرائها مـع التبـاحث بواسإطة أو عنـد القيـام أو المقـر، بلـد ف
المجـلـس أعـضـاء ـمـن عـضـو ـكـل يقوم أن على الدول، لتلك بزيارات القتضاء

المـسـاهمات لتحـصـيل ببـلـده المختـصـة الجـهـات لدى العام المدير جهود بدعم
المسددة. غير

ومعالـجـة المـسـاهمات وضعية عن العام المدير تقرير المجلس اعتمد ذلك بعد
: التالي القرار واتخذ للمنظمة المالي الوضع

العمال             جدوأل              من2.4             البند             بشأن             قرار
العضاء         الدوأل             مساهمات             وأضعية             عن             العام             المدير         تقرير
للمنظمة             المالي             الوضع             وأمعالجة         المنظمة         موازنة             فاي

)2.4 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

المالي. النظام ) من6( المادة إلى اسإتنادا-
 (معدلة).13/92/2.4م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد-
ـزال ل العضاء الدول مساهمات ورود وتيرة أن يلحظ وإذ- دون ـت

المنظـمـة براـمـج تنفـيـذ عـلـى مباـشـرة ـيـؤثر مما المقبول المستوى
المختلفة. ونشاطاتها

: والخص سإابقا اعتمدها التي بالقرارات يذكر وإذ-
2.3 /ق11/90م.ت القرار-
2.4 /ق12/91م.ت والقرار-

مناقشات. من دار ما على وبناء-
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:     يلي     ما     يقرر

اـلـدول مـسـاهمات وـضـعية عن العام المدير تقرير يعتمد-1
ـفـي  المتـضـمن92-91 المالـيـة للسنة المنظمة موازنة في العضاء
الـمـؤتمر إـلـى لرفـعـه  (معدـلـة) وـيـدعوه13/92/2.4م.ت. الوثيـقـة

العام.

بـمـا اللزـمـة بالتـصـالت القـيـام الـعـام المدير من يطلب-2
ومن العضاء، الدول في المختصة الجهات مراسإلة من ذلك يتطلب
عـنـد والقـيـام المـقـر، بـلـد ـفـي المعتـمـدة بـسـفاراتها مباـشـر اتـصـال

المالية بالتزاماتها الوفاء على حثها بغية البلدان هذه بزيارة القتضاء
اا يرفع أن على المنظمة، تجاه المجلس إلى مساعيه نتائج عن تقرير

القادمة. دورته في التنفيذي

ـذا ـفـي العام المدير جهود لدعم المجلس أعضاء يدعو-3 ـه
دولته. لدى كل المجال

بالتعاون اللزمة، التصالت إجراء إلى العام المدير يدعو-4
إمكانيـة لسإتقصاء حالة، كل في المعني التنفيذي المجلس عضو مع

القــل الدول التزامات بتسديد بالمساهمة اقتدارا الكثر الدول قيام
طرـيـق ـعـن أو مباشر بشكل مساهماتها، دفع في والمتأخرة اقتدارا

المنظمة. عمل نطاق في تدخل نشاطات تنفيذ

اـلـدول قـيـام إمكانـيـة اسإتقـصـاء إـلـى الـعـام المدير يدعو-5
نـطـاق ـفـي ـتـدخل نـشـاطات بتموـيـل مساهماتها، دفع في المتأخرة

اا التموـيـل هـذا يحتـسـب بحيـث السإـلمية، المنظمة عمل مـن ـجـزء
ـفـي تفـصـيلي مخـطـط وـضـع إلى العام المدير يدعو كما المساهمة،

العلقة. ذات العضاء الدول مع بالتعاون المجال هذا

إضــافية تمويل مصادر عن البحث إلى العام المدير يدعو-6
ـدى ـض ـل ـات بـع ـل هيـئ ـى السإــلمية التموـي ـك الخصــوص وعـل البـن

الزكاة. وبيوت الحرة التمويل ومؤسإسات للتنمية السإلمي

ـلـدى بـهـا ـقـام اـلـتي المـسـاعي عـلـى العام المدير يشكر-7
ـض ـدول بـع ـتي العضــاء اـل ـى أدت واـل ـالي الوضــع تحســين إـل الـم

للمنظمة.
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بانتـظـام مـسـاهماتها ـتـدفع اـلـتي العـضـاء اـلـدول يـشـكر-8
إـلـى الـخـرى العضاء الدول ويدعو ذلك في السإتمرار إلى ويدعوها

ـمـن لـهـا تمكيـنـا المنظـمـة موازـنـات ـفـي مـسـاهماتها ـلـدفع تبادر أن
وجه. خير على الحضارية برسإالتها القيام

إـلـى مـسـاهماتها نـسـب ـفـي تـجـادل اـلـتي اـلـدول ـيـدعو-9
العاـمـة الـمـؤتمرات أقرتـهـا التي النسب بنفس دفعها في السإتمرار
ـجـدول عـلـى المـسـألة ـهـذه إدراج إلى العام المدير ويدعو للمنظمة

فيها. للبت العام للمؤتمر الخامسة الدورة أعمال

:3.1     البند 13/92/3.1م.ت. (الوثيـقـة الـمـوظفين نـظـام تـعـديل   مـشـروع 
معدلة) 

ككر الكلـمـة، الـعـام الـمـدير  تـنـاول-23 اـلـداخلي النـظـام بمقتـضـيات ـفـذ
نظام تعديل صلحية للمجلس تخول التي الموظفين ونظام التنفيذي للمجلس

تـكـون ـحـتى النـظـام ـهـذا تنقيح تحتم العملية الممارسإة أن وأوضح الموظفين،
ـمـع تنـسـجم التـعـديل مقترـحـات أن للتـطـبيق. وأـضـاف قابـلـة واضحة نصوصه

السـإـلمي، الـمـؤتمر منظـمـة منها الخصوص وعلى الموازية، المنظمات لوائح
اا تختلف ول الميـثـاق بمراجـعـة المكلـفـة العام المؤتمر لجنة مقترحات عن كثير

للمنظمة. الداخلية واللوائح

المتعلـقـة القانونـيـة الـجـوانب المجـلـس أعـضـاء بعض أثار ذلك، - بعد24
ـام تعديل إمكانية مدى الخصوص على ومنها المقترحة، التعديلت بمشاريع نـظ

أن المـذكورة العـام المـؤتمر للجنـة سإبق أن بعد المجلس قبل من الموظفين
الرابع. وتتعلق العام المؤتمر إلى بشأنه مقترحاتها وقدمت النظام هذا درسإت
الـقـانون يعـتـبر اـلـذي للميـثـاق المقترحة التعديلت ملءمة بمدى الثانية النقطة

الموازـيـة المنظـمـات ـفـي ـبـه معـمـول ـهـو لـمـا ومطابقتـهـا للمنظـمـة السـإـمى
المماثلة.

تخولـهـا اـلـتي الـصـلحية ـحـول المجـلـس مناقـشـات تمـحـورت - وـقـد25
الـمـوظفين، ونـظـام التنفـيـذي للمجـلـس اـلـداخلي النـظـام مقتضيات للمجلس

حـيـز المعدـلـة النـصـوص دـخـول وتاريخ جهة، من الموظفين نظام تعديل بشأن
اتجاـهـان ـبـرز الخـصـوص أـخـرى. وبـهـذا جهة من لها اعتماده حالة في التطبيق

ضرورة يرى : الول الموظفين نظام  من127 للمادة القانوني التفسير بشأن
بينـمـا التنفـيـذ، حـيـز دخولـهـا قبل التعديلت على العام المؤتمر مصادقة انتظار

ـفـي المجـلـس ـطـرف ـمـن اعتمادهـا بـعـد مباـشـرة تطبيقها إمكانية الثاني يرى
الحالية. دورته
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الوألى     جمادي      من29     الربعاء     : مساء     السادسإة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من25  هـ/1413

13/92/3.1م.ت. (الوثيقة الموظفين نظام تعديل مشروع   تابع :3.1     البند
معدلة) 

مـشـروع دراسـإـة ـفـي بالـشـروع الجلـسـة هذه أشغال المجلس  تابع-26
المناقـشـة، وبـعـد الـعـام، الـمـدير ـطـرف ـمـن المـقـترح الموظفين نظام تعديل
: التالية التعديلت أقرت

: الوأل الباب

اا الفقرات وتثبيت العام المدير مقترح اعتماد  تم :1 المادة عوضا أبجدي
يـقـدم أن : يـجـب  سـإـابقا) لتـصـبح8( ح الفقرة صياغة أعيدت الرقام. كما عن

التعيين. قرار صدور قبل يحملها التي الشهادات جميع عن مصدقة صورا

العام المدير من المقترح النص في  الواردة2 المادة اعتماد

الـعـام الـمـؤتمر لجـنـة ـمـن المـقـترح الـنـص ـفـي  اـلـواردة3 المادة اعتماد
الثالث

الـعـام الـمـؤتمر لجـنـة ـمـن المـقـترح الـنـص ـفـي  اـلـواردة4 المادة اعتماد
أن الختـيـار علـيـه وـقـع مرـشـح ـكـل على : يتعين لتصبح صياغتها وإعادة الثالث
حاـلـة وـفـي منـصـبه وتحدـيـد تعييـنـه قـصـد السإلمية المنظمة إشارة رهن يظل

قاـبـل غـيـر إلـيـه ـمـوجه إشـعار بعـد يعتـبر فـإنه إلـيـه المسـند للمنصـب رفضـه
المقبولين. المرشحين لئحة من اسإمه ويحذف للمنصب

لجـنـة ـمـن المـقـترح الـنـص ـفـي   اـلـواردة8 و7 و6 و5 الـمـواد اعتـمـاد
الثالث. العام المؤتمر

: الثاني الباب

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة9 المادة اعتماد

:10 المادة ـة ـمـن المـقـدمين التـعـديل مـشـروعي مناقـشـة  بـعـد  لجـن
عـلـى التصويت جرى المادة، هذه حول العام المدير ومن الثالث العام المؤتمر

العام. المدير مقترح اعتماد وتم المقترحين،

العام المدير مقترح لفائدة  صوتا18

الثالث العام المؤتمر لجنة مقترح لفائدة  أصوات4

ممتنعة.  أصوات5
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العام المدير من المقترح النص في  الواردة11 المادة اعتماد

الـعـام الـمـؤتمر لجـنـة ـمـن المـقـترح الـنـص في  الواردة12 المادة اعتماد
التوظـيـف وـضـعية ـفـي الموظف : يعتبر يلي كما لتصبح صياغتها وإعادة الثالث

ـمـن موـقـع ترسـإـيم ـقـرار عـلـى وحـصـوله التجريبـيـة الفترة قضاء بعد المستمر
إليها. ينتمي التي الموظفين فئة يحدد يفوضه من أو العام المدير

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة13 المادة اعتماد

الوألى     جمادي      من30     الخميس     : صباح     السابعة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من26  هـ/1413

 الموظفين نظام تعديل مشروع   تابع :3.1     البند

الـمـوظفين، نـظـام تـعـديل مـشـروع مناقشة متابعة المجلس  واصل-27
ـى بالسإــتماع المقترحــة، التعــديلت بشــأن العضــاء الســادة مــداخلت إـل
تتكـون لجنـة المجـلـس شـكل المـداولت حولها. وبعد العام المدير وإيضاحات

المجموـعـة ـعـن النبـجـر السـإـيوية، المجموـعـة ـعـن (ماليزـيـا أعـضـاء ثلـثـة من
ـة، ـن الفريقـي ـة ـعـن والبحرـي ـة)، المجموـع ـة النقـطـة لدراسـإـة العربـي المتعلـق

للموظفين. الشهرية للرواتب المقترح بالجدول

الوألى     جمادي      من30     الخميس     : مساء     الثامنة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من26  هـ/1413

 الموظفين نظام تعديل مشروع   تابع :3.1     البند

نـظـام مواد بقية لمناقشة مغلقة جلسة في أشغاله المجلس  واصل-28
: التالية التعديلت إقرار إلى توصل مستفيضة مداولت وبعد الموظفين،

:     الثالث     الباب

الـمـؤتمر لجـنـة ـمـن المقترح النص في  الواردة14 المادة اعتماد-
الثالث. العام

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة15 المادة اعتماد-
في  الواردة22 و21 و20 و19 و18 و17 و16 المواد اعتماد-

الثالث. العام المؤتمر لجنة من المقترح النص
العام. المدير من المقترح النص في  الواردة23 المادة اعتماد-
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ـة من المقترح النص في  الواردة26 و25 و24 المواد اعتماد- لجـن
الثالث. العام المؤتمر

:     الرابع     الباب

ـة من المقترح النص في  الواردة29 و28 و27 المواد اعتماد- لجـن
الثالث. العام المؤتمر

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة30 المادة اعتماد-
الـعـام الـمـدير ـمـن المـقـترح النص في  الواردة31 المادة اعتماد-

بـسـكن الـعـام الـمـدير : "يحـظـى يـلـي كـمـا لتـصـبح صياغتها وإعادة
سإــنوي سإكن فبتعويض المساعدون العامون المديرون أما مؤثث،
أشهر". لثلثة السإاسإي الراتب يساوي

: يساوي سإكن بتعويض الموظفون ويحظى

،2 ،1 الفـئـات من للموظفين بالنسبة لشهرين السإاسإي الراتب-
3، 4.

ـب- ـة السإاسـإـي الراـت ـهر لثلـث ـبة أـش ـة بالنـس ـدفع5 للفـئ ـذا  وـي ـه
شهريا. التعويض

40 و39 و38 و37 و36 و35 و34 و33 و32 المواد اعتماد-
 و51 و50 و49 و48 و47 و46 و45 و44 و43 و42 و41و

لجـنـة ـمـن المـقـترح الـنـص في  الواردة56 و55 و54 و53 و52
الثالث. العام المؤتمر

النــص فــي  الــواردة61 و60 و59 و58 و57 المــواد اعتمــاد-
العام. المدير من المقترح

الـمـؤتمر لجـنـة ـمـن المقترح النص في  الواردة62 المادة اعتماد-
الثالث. العام

ـمـن المـقـترح الـنـص ـفـي  اـلـواردتين64 و63 الـمـادتين اعتـمـاد-
العام. المدير

ـة من المقترح النص في  الواردة67 و66 و56 المواد اعتماد- لجـن
الثالث. العام المؤتمر

:     الخامس     الباب

المـقـترح الـنـص ـفـي  الواردة71 و70 و69 و68 المواد اعتماد-
الثالث. العام المؤتمر لجنة من

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة72 المادة اعتماد-
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81 و80 و79 و78 و77 و76 و75 و74 و73 المواد اعتماد-
الثالث. العام المؤتمر لجنة من  المقترح النص في الواردة

الـمـؤتمر لجـنـة ـمـن المقترح النص في  الواردة82 المادة اعتماد-
مناسإك : "لداء يلي كما لتصبح الفقرة صياغة وإعادة الثالث العام
العطـلـة ـهـذه تمـنـح ول  يوما30 حدود في المقدسإة بالماكن الحج

الموظــف يقضيها التي العمل مدة خلل واحدة مرة سإوى الخاصة
السإلمية". بالمنظمة

ـاد- ـواد اعتـم ـواردة87 و86 و85 و84 و83 الـم ـي  اـل ـص ـف الـن
الثالث. العام المؤتمر لجنة من المقترح

:     السادس     الباب

الـعـام، الـمـدير ـمـن المقترح النص في  الواردة88 المادة اعتماد-
...... سإنة كل نهاية : "عند يلي كما لتصبح بدايتها صياغة وإعادة

الـعـام الـمـدير ـمـن المـقـترح النص في  الواردة89 المادة اعتماد-
ـبـالمر المعـنـي الموـظـف : "يحاط يلي كما لتصبح صياغتها وإعادة

اا علـيـه حـصـل اـلـذي بالتـقـدير علما الخاـصـة بالملحـظـات مـشـفوع
بعمله".

ـة من المقترح النص في  الواردة92 و91 و90 المواد اعتماد- لجـن
الثالث. العام المؤتمر

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة93 المادة اعتماد-
ـة من المقترح النص في  الواردة96 و95 و94 المواد اعتماد- لجـن

الثالث. العام المؤتمر
المــدير من المقترح النص في  الواردة98 و97 المادتين اعتماد-

العام.
الـعـام الـمـدير ـمـن المـقـترح النص في  الواردة99 المادة اعتماد-

يعيـنـه رئـيـس ـمـن اللجـنـة : "تتألف يلي كما لتصبح صياغتها وإعادة
ـدير ـام الـم ـن الـع ـن المـسـؤول وـم ـة الـشـؤون ـع ـة الدارـي والمالـي

فـئـة منـهـم واـحـد ـكـل يمثل منتخبين وأعضاء القانوني والمستشار
الموظفين". فئات من

المـقـترح الـنـص ـفـي  اـلـواردة102 و101 و100 الـمـواد اعتماد-
الثالث. العام المؤتمر لجنة من
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الثانية     جمادي      من1     الجمعة     : صباح     التاسإعة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من27  هـ/1413

:6.1     البـنـد عـشـرة الرابـعـة اـلـدورة وزـمـان مـكـان العـمـال، ـجـدول   ـمـن 
) 6.1 /م.ق13/92م.ت. (الوثيقة للمجلس

اله المجلـس  اسإتهل-29 التـالي القـرار باتخـاذ مغلقـة جلسـة فـي أعم
: التنفيذي للمجلس عشرة الرابعة الدورة انعقاد بشأن

العمال             جدوأل              من6.1             البند             بشأن             قرار
للمجلس             عشر             الرابعة             الدوأرة             وأزمان             مكان

)6.1 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

للمجلس الداخلي النظام ) من9( المادة إلى اسإتنادا-
مداولت من دار ما على وبناء-
من الثاني النصف في الرباط في عشرة الرابعة دورته عقد يقرر-

.1993 نوفمبر شهر

(الوثيقة المالية المراقبة لجنة أعضاء انتخاب العمال، جدول  من :3.6     البند
) 13/92/3.6م.ت.

وـتـم المالـيـة المراقبة لجنة أعضاء بانتخاب المجلس قام ذلك  عقب-30
: الشأن بهذا التالي القرار اتخاذ

العمال             جدوأل              من3.6             البند             بشأن             قرار
المالية             المراقبة             لجنة             أعضاء             انتخاب

)3.6 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

: التالية المواد إلى اسإتنادا-
الميثاق ) من19( المادة
المالي النظام ) من24( المادة
للمجلس الداخلي النظام من ب ) فقرة20( المادة

اا للـفـترة اللجـنـة عـمـل توـقـف العتـبـار بعين يأخذ وإذ- ـمـن اعتـبـار
.31/7/1992  إلى1/6/1991
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الشأن. بهذا العام المدير لتوضيحات اسإتماعه وبعد-

:     يلي     ما     يقرر

: المراقبة لجنة لعضوية التالية العضاء الدول ينتخب-1
البحرين-
بنغلديش-
سإيراليون-
مالي-
اليمن-

يكوـنـوا أن عـلـى اللجـنـة لهذه ممثليها تسمية إلى العضاء الدول يدعو-2
المجال. هذا في والختصاص الخبرة ذوي من

الوقـات فـي للجنـة السـنوية الجتماعات عقد إلى العام المدير يدعو-3
المناسإبة.

ـضـوء عـلـى تقاريرـهـا وتـقـديم بعملـهـا القـيـام إـلـى اللجنة أعضاء يدعو-4
بها. المعمول والنظمة الميثاق

الموظفين نظام تعديل : مشروع   تابع :3.1     البند

المـوظفين نظـام تعـديل مـشـروع مناقشـة متابعة المجلس واصل -31
المـقـترح الـجـدول بدراسـإـة المكلـفـة الثلثـيـة اللجـنـة توـصـيات إـلـى بالسـإـتماع

: يلي بما القاضية للموظفين، الشهرية للرواتب

مرتبات تعدل وأن العام المدير طرف من المقترح الجدول اعتماد-
: يلي ما  على5 الفئة

A1اا324:  بـ  وتبدأ  دولر

A2اا156:  بـ  وتبدأ  دولر

A3اا128:  بـ  وتبدأ  دولر

في تعيينهم يتم الذين الموظفين على المقترح الجدول يطبق أن-
للـمـوظفين بالنـسـبة الـقـديم بالـجـدول العـمـل يجري وأن المستقبل
القدامى.

طرف من المقترح الجدول يعتمد بأن يقضي باقتراح العضاء أحد وتقدم
ـكـان ـمـا يطـبـق  وأن4 ،3 ،2 ،1 والفئات الخاصة للفئة بالنسبة العام المدير
.5 للفئة بالنسبة القديم الجدول في به معمول
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ـكـانت للتـصـويت العـضـو ومـقـترح الثلثـيـة اللجـنـة توـصـيات إخـضـاع وبعد
: يلي كما النتيجة

 صوتا25 ونالت الثلثية اللجنة توصيات-
 أصوات5 ونال العضو مقترح-

اللجنة توصيات بذلك المجلس التصويت. واعتمد عن واحد عضو وامتنع
الثلثية.

ـابع32 ـة مناقـشـة المجـلـس - ـت ـواد بقـي ـديل مـشـروع ـفـي الـم نـظـام تـع
أعـضـاء نـظـر ووجـهـات الـعـام الـمـدير ـمـن لـعـرض اسـإـتماعه وبـعـد الموظفين،

: التالية التعديلت إقرار إلى توصل المجلس

:     السابع     الباب

تأديبية. : تدابير ليصبح السابع الباب عنوان تعديل اعتماد-
مـن المـقـترح الـنـص فـي  الواردتين104 و103 المادتين اعتماد-

الثالث. العام المؤتمر لجنة
الـعـام الـمـدير من المقترح النص في  الواردة105 المادة اعتماد-

: ....".  درجتان التأديبية : "التدابير لتصبح صياغتها وإعادة
مـن المـقـترح الـنـص فـي  الواردتين107 و106 المادتين اعتماد-

الثالث. العام المؤتمر لجنة
العام. المدير من المقترح النص في  الواردة108 المادة اعتماد-
النـصـوص ـفـي  الواردة112 و111 و110 و109 المواد اعتماد-

الثالث. العام المؤتمر لجنة من المقترحة

:     الثامن     الباب

مـن المـقـترح الـنـص فـي  الواردتين114 و113 المادتين اعتماد-
الثالث. العام المؤتمر لجنة

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة115 المادة اعتماد-
ـام، المدير من المقترح النص في  الواردة116 المادة اعتماد- الـع

ـترة تمديد العام للمدير (ب) : ويجوز الفقرة إلى يلي ما وإضافة ـف
بفاـئـدة يـعـود بـقـاءه أن ارـتـأى إذا سـإـنتين عن تزيد ل لمدة توظيفه

السإلمية". المنظمة على
العام. المدير من المقترح النص في  الواردة117 المادة اعتماد-
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الـمـؤتمر لجنة من المقترح النص في  الواردة118 المادة اعتماد-
الثالث. العام

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة119 المادة اعتماد-
والـمـادة الـثـالث، العام المؤتمر لجنة من  المقدمة120 المادة إخضاع تم

: يلي كما القتراع نتيجة وكانت للتصويت، العام المدير من  المقدمة120
العام. المدير من المقترح المادة نص لصالح  صوتا23-
الـعـام الـمـؤتمر لجـنـة ـمـن المـقـترح المادة نص لصالح  أصوات3-

الثالث.
ممتنعان.  صوتان2-

الـمـدير ـمـن المـقـترح الـنـص ـفـي  اـلـواردة120 الـمـادة اعتماد بذلك وتم
العام.

وإـعـادة العام المدير من المقترح النص في  الواردة121 المادة - اعتماد
: يلي كما لتصبح صياغتها

وقاهرة، طارئة لظروف المناصب تقليص بسبب الخدمة إنهاء حالة - في
اا الموظف يتقاضى الـمـدير يقترحه الحالت لمختلف ناظم جدول يحدده تعويض

التنفيذي. المجلس على العام

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة122 المادة - اعتماد

:     التاسإع     الباب

انتقالـيـة : "أحـكـام ليـصـبح التاسـإـع الـبـاب عـنـوان تـعـديل اعتـمـاد-
وعامة".

العام. المدير من المقترح النص في  الواردة123 المادة اعتماد-

المـقـترح الـنـص ـفـي  اـلـواردة126 و125 و124 الـمـواد اعتماد-
الثالث. العام المؤتمر لجنة من

الـمـؤتمر لجنة من المقترح النص في  الواردة127 المادة اعتماد-
: يلي كما لتصبح صياغتها وإعادة الثالث العام

ـدير من باقتراح النظام هذا يعدل أن التنفيذي للمجلس "يمكن الـم
المجـلـس من إقرارها بعد التعديلت تطبيق العام المدير ويتولى العام

التعديل". هذا على العام المؤتمر يصادق ريثما التنفيذي
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الثانية     جمادي      من1     الجمعة     : مساء     العاشرة     العمل     جلسة
م1992     نوفامبر      من27  هـ/1413

الموظفين نظام تعديل : مشروع   تابع :3.1     البند

ـمـادة ـبـإقرار أعـمـاله واسـإـتهل المغلـقـة جلـسـته المجـلـس  واـصـل-32
على  وتنص128 الرقم تحمل التاسإع الباب تحت العضاء أحد اقترحها إضافية

يـمـس أل عـلـى المباـشـرين، الـمـوظفين عـلـى النـظـام ـهـذا : "يطـبـق يـلـي ـمـا
المكتسبة". بحقوقهم

الـمـؤتمر لجنة من المقترح النص في  الواردة128 المادة اعتماد-
.129 رقم وأعطيت الثالث، العام

: التالي القرار باتخاذ البند هذا مناقشة المجلس وأنهى

العمال             جدوأل              من3.1             البند             بشأن             قرار
الموظفين             نظام         تعديل             مشروأع

)3.1 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

: يلي ما إلى اسإتنادا-

يمـكـن اـلـتي الـمـوظفين نظام  من127 المادة∗
الـعـام الـمـدير ـمـن ـبـاقتراح النـظـام هذا تعديل للمجلس بموجبها
التعديل. هذا على العام المؤتمر يصادق وريثما

ام  مـن128 المادة∗ يحـق الـتي المـوظفين نظ
بـيـن اللزـمـة التكميلـيـة الـجـراءات اتـخـاذ الـعـام للـمـدير بموجبها
ـمـوافقته لسإتـصـدار للمجـلـس يرفعـهـا أن عـلـى المجلس دورتي
عليها.

اـلـداخلي النـظـام (ك) ـمـن ) فـقـرة20( المادة∗
المـوظفين نظام بتعديل للمجلس تسمح التي التنفيذي للمجلس

ـذا على العام المؤتمر مصادقة انتظار في السإتعجال حالة في ـه
التعديل,
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 (معدلة) المتضــمنة13/92/3.1م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد-
لمراجـعـة الثلث الـعـام الـمـؤتمر ـشـكلها اـلـتي اللجـنـة تعديلت من كل

العام المدير وتعديلت الداخلية واللوائح الميثاق
عـلـى حرـصـه ـمـن تنطـلـق الـعـام الـمـدير تـعـديلت أن يلـحـظ وإذ-

اا والمالي الداري الضبط إجراءات تفعيل المــؤتمر إليه دعاه لما تنفيذ
.5.3/ق4/91م.ع. قراره في الرابع العام

العام المدير لعرض اسإتماعه وبعد-
مداولت من دار ما على وبناء-

:     يلي     ما     يقرر
ويدعو المرفقة الوثيقة في وارد هو كما الموظفين نظام تعديل - يعتمد1
:8 رـقـم علـيـه. (المرـفـق للمـصـادقة الـعـام المؤتمر إلى لرفعه العام المدير  
المجلس). من والمعتمد المعدل الموظفين نظام

:3.2     البنــد : م.ت. رـقــم (الوثيـقــة الـمــالي النـظــام تـعــديل   مـشــروع 
) (معدلة)13/92/3.2

خلل أعـمـاله ـجـدول ـفـي إدراجها وقرر بالوثيقة علما المجلس  أخذ-33
عشرة. الرابعة الدورة

:3.3     البند ـعـن النـهـائي التوـقـف لـصـندوق الداخلي النظام تعديل   مشروع 
)13/92/3.3: م.ت. رقم (وثيقة العمل

خلل أعـمـاله ـجـدول ـفـي إدراجها وقرر بالوثيقة علما المجلس  أخذ-34
عشرة. الرابعة الدورة

:3.4     البنـد الـعـائلي التكاـفـل لـصـندوق اـلـداخلي النـظـام تـعـديل   مـشـروع 
)13/92/3.4: م.ت. رقم (الوثيقة المنظمة لموظفي

خلل أعـمـاله ـجـدول ـفـي إدراجها وقرر بالوثيقة علما المجلس  أخذ-35
عشرة. الرابعة الدورة

:3.5     البند : رقـم (الوثيـقـة العامـة للدارة التنظيـمـي الهيكـل لجنـة   تقريـر 
)13/92/3.5م.ت.

خلل أعـمـاله ـجـدول ـفـي إدراجها وقرر بالوثيقة علما المجلس  أخذ-36
عشرة. الرابعة الدورة
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:4.3     البند السإاسـإـي والتـكـوين المـيـة لمـحـو السإلمي البرنامج   تطبيقات 
13/92/4.3: م.ت. رـقـم (الوثيـقـة السـإـلمية البـلـدان في للجميع
مزيدة)

خلل أعـمـاله ـجـدول ـفـي إدراجها وقرر بالوثيقة علما المجلس  أخذ-37
عشرة. الرابعة الدورة

الثالث السإتثنائي العام المؤتمر   إلغاء :3.7     البند

ـة السإباب عن العام المدير من عرض إلى المجلس اسإتمع -38 الموجـب
للمؤتمر العادية الدورة قررتها التي السإتثنائي العام المؤتمر دورة انعقاد للغاء
ـهـذه إلـغـاء عـلـى كتابـيـا العضاء الدول أكثرية موافقة العام المدير وتلقى العام

: التالي القرار المجلس اعتمد المناقشة، الدورة. وبعد

العمال             جدوأل              من3.7             البند             بشأن             قرار
الثالث             السإتثنائي             العام             المؤتمر         إلغاء
)3.7 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

/ق4/91(م.ع ـقـم ـقـراره اعتـمـد ـقـد الـعـام المؤتمر بأن يذكر إذ-
التكاليف. لتغطية الميزانية في بند دون له اسإتثنائية دورة  بعقد5.1

ـقـد العـضـاء لـلـدول المطلـقـة الغلبـيـة أن العتبار بعين يأخذ وإذ-
العـضـاء الدول بعض اقتراح على بناء الدورة هذه إلغاء على وافقت

المنظمة. في
ـدم التي الوجيهة الخرى السإباب كذلك العتبار بعين يأخذ وإذ- تـق

الدورة. هذه للغاء العام المدير بها

:     يلي     ما     يقرر
ـمـن ملـغـى الـثـالث السـإـتثنائي الـعـام الـمـؤتمر هذا يعتبر-1

والجرائية. القانونية الناحية
عـلـى ـكـانت اـلـتي المسائل إدراج إلى العام المدير يدعو-2

أعمـال ـجـداول فـي الملغـاة السإـتثنائية الدورة هذه أعمال جدول
حـسـب ـكـل التنفـيـذي والمجـلـس الـعـام للمؤتمر القادمة الدورات
واختصاصه. صلحياته
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:4.1     البند والعلمـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات وضعية عن العام المدير   تقرير 
 معدلة).13/92/4.1م.ت. الكويت. (الوثيقة دولة في والثقافة

أنـشـطة ـمـن المنظـمـة نفذته ما بشأن توضيحات العام المدير قدم -39
الـكـويت. وأـحـاط دوـلـة ـفـي والثقافـيـة والعلمـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات لفاـئـدة

ا المجلـس اع بـأن علم طلبهـا الـتي الدراسإـة أعـد المنظمـة، فـي العلـوم قط
ـفـي الطـفـال عـلـى اـلـبيئي التلوث بأثر والمتعلقة السابقة، دورته في المجلس

ار حـرق جـراء مـن الخليـج ومنطقـة الكويت دولة القـوات قبـل مـن النفـط آب
العراقية.

ن الكـويت دولـة ممثل وعبر كر ع ديرها بلده ش دير للمجلـس، وتق وللم
الجمهورـيـة مـنـدوب تـحـدث ـثـم لبلده، المنظـمـة قدمته الذي الدعم على العام

ة، السإلمية ظ اليراني ى فتحف مية عل ج تس ي، الخلي ا العرب ى وجع اد إل اعتم
اا بها المعمول التسمية دولـة منـدوب اقـترح ثـم الفارسإـي"، "الخليج وهي دولي
أن السإـلمي. مـضـيفا المؤتمر منظمة بها تتعامل التي التسمية اعتماد الكويت
ى اليونيسكو منظمة في تم قد التفاق ج إدراج عل من الخلي ة ض ة منطق حماي

ككر البيئة ـفـي وأهميته السإلمي بالتضامن التنفيذي المجلس رئيس البحرية. وذ
مـنـدوب اـعـترض وـشـعوبه. كـمـا دوـلـه وبـنـاء السـإـلمي الـصـف وـحـدة تعزـيـز

اا التقرير، على العراق جمهورية ـفـي واسـإـتند الحـيـاد، إـلـى يفتقر أنه إلى مشير
ـهـي التوـصـيات بـعـض أن من المنظمة في العلوم قطاع إليه ذهب ما إلى ذلك

كضح سإياسإية، توصيات الـمـم ـمـع طريقها  أخذت51-50-49:  التوصيات أن وو
وأضــاف بذلك، رسإمية وثيقة وهناك تسلمها، قد الكويتي الجانب وأن المتحدة،

بالعراق. محتجز كويتي يوجد ل أنه
: التالي القار باعتماد مناقشاته المجلس أنهى ثم

العمال             جدوأل              من4.1             البند             بشأن             قرار
التربوية         المؤسإسات             وأضعية             عن             العام             المدير             تقرير

الكويت             دوألة         فاي             وأالثقافاية             وأالعلمية
)4.1 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

ـفـي المجـلـس اعتمده  الذي5.1 /ق12/91م.ت بالقرار يذكر إذ-
والعلمـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات وـضـعية بـشـأن عشرة الثانية دورته

3 رـقـم الجرائـيـة فقرـتـه ـفـي ودـعـا الـكـويت، دوـلـة ـفـي والثقافـيـة
في الطفال على البيئي التلوث أثر عن بدراسإة القيام إلى المنظمة

الخليج. ومنطقة الكويت، دولة
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ـدعو التي المذكور القرار  من4 رقم الجرائية بالفقرة يذكر وإذ- ـت
المجـلـس إـلـى الـقـرار ـهـذا تنفـيـذ عن تقرير تقديم إلى العام المدير

عشرة. الثالثة دورته في التنفيذي
ــد- ــى الطلع وبـع ــة عـل ــم الوثيـق ــة13/92/4.1م.ت. رـق  معدـل

التربوـيـة المؤسإـسـات وـضـعية ـعـن الـعـام الـمـدير لتقرـيـر المتضمنة
الكويت. دولة في والثقافية والعلمية

المناسإــبة التدابير اتخذ قد العام المدير أن العتبار بعين يأخذ وإذ-
ـة الخطة في له معتمدة مخصصات بدون القرار هذا لتنفيذ والميزانـي
.94-91 للسنوات الرابع العام  المؤتمر اقرها التي

مداولت من دار ما على وبناء-
:     يلي     ما     يقرر

ـمـن الرـغـم عـلـى الـقـرار ـهـذا تنفـيـذه الـعـام المدير يقدر-1
المالية. العوائق

إـضـافية مالـيـة ـمـوارد ـتـأمين إـلـى العـضـاء اـلـدول يدعو-2
القرار. هذا تنفيذ في السإتمرار من العام المدير لتمكين

عشــرة الرابعة الدورة أعمال جدول على البند هذا يدرج-3
للمجلس.

ـمـا بشأن المجلس إلى قرار مشروع الكويت دولة مندوب قدم كما -40
ـة مغالـطـات من العراق جمهورية في الدراسإية والمناهج الكتب في ورد تاريخـي

دـعـا الـعـراق. وـقـد ـمـن ـجـزء الـكـويت ـبـأن وذـلـك الكويت دولة تجاه وجغرافية
مـهـام ـعـن لخروجه الموضوع هذا بحث من الحذر إلى العراق جمهورية مندوب

تدخل إلى ويفضي السياسإية، لصفته خطرة سإابقة ويشكل المنظمة، وواجبات
المنظمة. في عضو دولة شؤون في

كـمـا ـنـتيجته وـكـانت للتـصـويت، القرار مشروع إخضاع تم المناقشة، وبعد
: يلي

القرار مشروع لصالح  أصوات9-
القرار مشروع  ضد3-
التصويت عن  ممتنعون5-
مصوتين.  غير10-

: التالي القرار المجلس واعتمد
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العمال             جدوأل          من4.1             البند             بشأن             إضافاي             قرار
العراقية             الدراسإية             وأالمناهج             الكتب             فاي             وأرد             ما             حول
الكويت             دوألة         تجاه             وأجغرافاية         تاريخية             مغالطات             من

 إضافي)4.1 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

،667 ،665 ،664 ،662 ،661 ،660 المن مجلس بقرارات يذكر إذ
ادة إطـار فـي المجلـس أقرهـا  الـتي640 ،669 ابعة الم المـم لميثـاق الس

الكويت. على العراقي باعتداء والمتعلقة المتحدة
ـذكر وإذ ـالقرارات ـي ـتي ـب ـة اتخــذتها اـل ـدول جامـع ـة اـل ـف العربـي ومختـل

والعلوم. والثقافة للتربية العربية المنظمة وخاصة لها التابعة المنظمات
135 رقم القرار وخاصة لليونيسكو التنفيذي المجلس بقرارات يذكر وإذ

.8.4م.ت/
المجـلـس وـقـرارات السـإـلمي الـمـؤتمر منظـمـة ـقـرارات إـلـى يـشـير وإذ
6/ق.11/90: م.ت. رقــم والثقافة والعلوم للتربية السإلمية للمنظمة التنفيذي
.5.1/ق.12/91: م.ن رقم القرار وكذلك

المجلــس علــى  المعروضــة13/92/4.1م.ت. الوثيقــة دراسإــة وبعــد
وـضـعية ـعـن الـعـام الـمـدير تقرـيـر ـحـول عـشـرة الثالـثـة دورـتـه ـفـي التنفـيـذي

الكويت. دولة في والثقافية والعلمية التربوية المؤسإسات
ـحـول الـكـويت دوـلـة من المقدمة التفسيرية المذكرة على اطلع أن وبعد

الوثائق وكذلك العراقية المدارس في تدرس التي والمناهج الكتب في ورد ما
دوـلـة أن إـلـى بوـضـوح تـشـير واـلـتي التفسيرية المذكرة في ورد ما تؤكد التي

الـصـادرة الـعـام للتعلـيـم المدرسإية الكتب في وخاصة العراق من جزء الكويت
القـطـر العرـبـي" و"جغرافـيـة اـلـوطن : "جغرافـيـة كـتـب  وبخاـصـة1990 عام

ـاب ـي" و"كـت ـخ العراـق ـديث التارـي ـر الـح ـوطن والمعاـص ـاب لـل ـي" و"كـت العرـب
ذكرها". السابق الكتب في المنشورة القتصادية" و"الخرائط الجغرافية
: يلي بما القيام إلى العام المدير يدعو
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ـدابير اتخاذ منها والطلب العراقية بالحكومة التصال-1 ـة الـت الكفيـل
تـمـس اـلـتي العراقـيـة والمناـهـج الكـتـب ـفـي ورد ـمـا جمـيـع بتغيـيـر

الكويت.
ـمـا ـحـول القادـمـة دورته في التنفيذي المجلس إلى تقرير تقديم-2

الشأن. بهذا يتم

:4.2     البند ظـل فـي الـشـريف القـدس مدينة وضع عن العام المدير   تقرير 
ـدها السإلمية هويتها طمس ومحاولت السإرائيلي، الحتلل وتهوـي
).13/92/4.2م.ت. (الوثيقة

اا العام المدير قدم -41 اا تقرير دة إنشاء عن موجز ؤون "وح دس ش الق
اا الشريف" بالمنظمة، اـلـتي المهـام وعـن الراـبـع، العـام المـؤتمر لقـرار تنفـيـذ

ي للمساهمة الوحدة هذه بها سإتقوم ة ف ة حماي ة، المدين ة المقدسإ والمحافظ
بها. السإلمي والطابع الحضارية المعالم على

ـتي جهوده على للمنظمة العام المدير فلسطين دولة مندوب شكر وقد اـل
ـمـن ـعـدد ذلك على وثنى الحضارية، ومعالمها الشريف القدس لفائدة بها يقوم

ـمـن ـبـه ـقـام ـمـا عـلـى الـعـام للمدير تقديرهم عن عبروا الذين المجلس أعضاء
الموضوع. هذا في جادة إجراءات

: التالي القرار المجلس اعتمد المناقشة وبعد

العمال             جدوأل              من4.2             البند             بشأن             قرار
الشريف         القدس             مدينة             وأضع             عن             العام             المدير         تقرير

وأتعويدها             هويتها             طمس             وأمحاوألت             السإرائيلي         الحتلل             ظل             فاي
)4.2 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

الـمـؤتمر اعتـمـده  اـلـذي6.2 /ق4/91م.ع رـقـم ـبـالقرار يذكر إذ-
: يلي ما وبالخص الرابعة دورته في للمنظمة العام

التنفـيـذي والمجـلـس الـعـام المدير تدعو  التي3 الجرائية الفقرة•
الثقافية الممتلكات حماية موضوع تتولى دائمة لجنة تشكيل إلى
الغاية. لهذه صندوق وإنشاء الشريف القدس في

عالمـيـة ـنـدوة بعـقـد الـعـام المدير تكلف  التي4 الجرائية الفقرة•
عـلـى الحـفـاظ أـجـل ـمـن المـسـيحي السـإـلمي، الحوار إطار في

فيها. الثقافي والتراث القدس
.13/92/4.2م.ت. الوثيقة على اطلعه وبعد-
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ـقـرار تنفـيـذ أـجـل ـمـن الـعـام الـمـدير به قام ما بارتياح يلحظ وإذ-
ـعـدم ـمـن الرـغـم  عـلـى6.2 /ق4/91م.ع. الـمـذكور الـعـام الـمـؤتمر
المنظـمـة ـفـي إدارـيـة لوـحـدة وإنشاءه الميزانية في له بند تخصيص

الشريف. القدس بشؤون تعنى
مداولت، من دار ما على وبناء-

:     يلي     ما     يقرر
الـقـرارات تنفـيـذ عـلـى حرـصـه عـلـى الـعـام الـمـدير يهنئ-1

الثقافي. تراثها على والحفاظ بالقدس الخاصة
بالـقـدس المعنية والمؤسإسات العضاء الدول من يطلب-2

ـام المدير من ططلب الذي الصندوق دعم إلى المبادرة الشريف الـع
م.ع الـعـام الـمـؤتمر ـقـرار بـمـوجب إنـشـاؤه التنفـيـذي والمجـلـس

.6.2 /ق4/91
والعربية السإلمية المنظمات كافة مع التعاون إلى يدعو-3

ـة التراث على بالحفاظ المهتمة والدولية ـة والهوـي للـشـعب الثقافـي
الشريف. القدس في السإلمية المقدسإات وحماية الفلسطيني

اا المضي إلى العام المدير يدعو-4 لنـدوة العـداد فـي قـدم
السـإـلمي الـحـوار إـطـار ـفـي الثقافي وتراثها القدس حول عالمية

.6.2 /ق4/91م.ع العام المؤتمر لقرار تنفيذا المسيحي
ـه عــن يعــبر-5 الحتلل سإــلطات لسإــتمرار وقلقــه إدانـت

الفلـسـطيني الـشـعب تـجـاه العنـصـرية ممارسـإـتها ـفـي السإرائيلي
السـإـتجابة وـعـدم المقدسـإـة المديـنـة تهويد إلى الرامية ومحاولتها
القدس. بشأن الدولية المنظمات عن الصادرة للقرارات

عشــرة الرابعة الدورة أعمال جدول على البند هذا يدرج-6
للمجلس.

المنظمة مقر   بناء :5.1     البند

 مزيدة).13/92/5.1م.ت. (الوثيقة

اا العام المدير قدم -42 لـئـق مـقـر لـتـأمين ـبـذلها اـلـتي الجهود عن عرض
أحسـن علـى بمهامهـا والضـطلع مرافقها جميع اسإتيعاب من يمكنها للمنظمة

ة بمبادرة وجه. ونوه ك جلل ذي الثـاني الحسـن المل ة تـبرع أن سإـبق ال بقطع
كم أرضية، سـإـمو بمـبـادرة ـكـذلك أـشـاد المنظمة. كما باسإم وتسجيلها تحفيظها ت
الـذي المتـحـدة العربيـة المـارات دولـة رئيس نهيان آل سإلطان بن زايد الشيخ

المنظمة. مقر بتمويل تبرع
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الـمـارات، دوـلـة ورئـيـس المغربي العاهل بمبادرتي المجلس نوه أن وبعد
: التالي القرار اتخذ العام المدير وبجهود

العمال             جدوأل              من5.1             البند             بشأن             قرار
المنظمة             مقر         بناء

)5.1 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

ابقة الـدورات بمـداولت يذكر إذ- والمجلـس العـام للمـؤتمر الس
المنظمة. مقر بناء بشأن التنفيذي

الجللـة لصاحب السنية المكرمة والمتنان الشكر ببالغ يتذكر وإذ-
أرض بقطـعـة بـتـبرعه المغربـيـة المملـكـة مـلـك الثاني الحسن الملك

عليها. للمنظمة مقر لبناء
الـحـالي الـعـام الـمـدير اتـخـذها اـلـتي ـبـالخطوات علـمـا يأـخـذ وإذ-

المنظمة. باسإم الرض قطعة تسجيل أجل من للمنظمة
المنظـمـة مـقـر ببـنـاء الكريم التبرع والتقدير الشكر ببالغ يتذكر وإذ-

رئـيـس نهـيـان آل سـإـلطان بن زايد الشيخ السمو صاحب به بادر الذي
المتحدة. العربية المارات دولة

 (مزـيـدة) الخاصـة13/925.1م.ت الوثيـقـة علـى اطلـعـه وبعـد-
المنظمة. مقر ببناء

مداولت. من دار ما على وبناء-
:     يلي     ما     يقرر

المغربية المملكة ملك الثاني الحسن الملك بجللة يشيد-1
وـبـدعمه عليـهـا المنظـمـة مـقـر لقامـة أرض بقطعة الكريم لتبرعه

لها. المتواصل
نهـيـان آل سـإـلطان بـن زاـيـد الـشـيخ بـسـمو ـكـذلك يـشـيد-2

مـقـر ببـنـاء الكرـيـم لـتـبرعه المتـحـدة العربـيـة المارات دولة رئيس
لها. المتواصل وبدعمه المنظمة

الـشـأن ـهـذا في المتميزة جهوده على العام المدير يهنئ-3
الرابـعـة اـلـدورة إـلـى الموـضـوع ـهـذا عن تقرير تقديم إلى ويدعوه
للمجلس. عشرة

:4.4     البند اا المـعـذبين العالم أطفال مع   التضامن  إـلـى المنتمـيـن وخصوـصـ
السإلمية المة
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بتقديم النسانية والمنظمات العضاء الدول إلى نداء المجلس وجه -43
ـدعم ـاة لتخفـيـف اللزم اـل ـال معاـن ـذبين الطـف ـدان ـفـي المـع والجماـعـات البـل

المـعـذبين الـعـالم أطـفـال ـمـع التـضـامن ـحـول  : نداء9 رقم (المرفق السإلمية
اا السإلمية). المة إلى المنتمين وخصوص

للتخفـيـف والهرسـإـك البوسـإـنة في للمسلمين الدعم لتقديم نداء وجه كما
جمهوريـة فـي المسـلمين مأسإـاة حـول  : نـداء10 رقم (المرفق معاناتهم من

والهرسإك) البوسإنة

: التالي القرار المجلس واتخذ

العمال             جدوأل              من4.4             البند             بشأن             قرار
المعذبين         العالم             أطفال         مع             التضامن

السإلمية             المة             إلى         المنتسبين             وأخاصة
)4.4 /ق13/92: م.ت رقم (القرار 

التنفيذي     المجلس     إن

دـعـم أـجـل ـمـن المنظـمـة ـبـه تـقـوم اـلـذي الـهـام باـلـدور ـيـذكر إذ-
اختصاصها. مجالت في السإلمي التضامن

ا السإـى بمزيد يذكر وإذ- انيه م المـة شـعوب وتلميـذ أطفـال يع
والـحـرب، الجـفـاف، بـسـبب الـعـالم مـنـاطق مختـلـف ـفـي السإلمية

التربوـيـة المـجـالت ـفـي المعاـنـاة ـهـذه وآـثـار والمجاـعـة، والحـصـار،
وليبـيــا، الـعــراق، وتلمـيــذ أطـفــال وخاـصــة والثقافـيــة، والعلمـيــة

وكشمير. وجامو، والصومال، والهرسإك، والبوسإنة وفلسطين،

:     يلي     ما     يقرر
المــة شــعوب أطفــال إزاء العميــق قلقــه عــن يعــبر-1

العالم. من المنكوبة المناطق في السإلمية
العـضـاء باـلـدول التصالت إجراء إلى العام المدير يدعو-2

ـمـن الحكومـيـة وغير منها الحكومية والنسانية الدولية والمنظمات
اللزم. الدعم تقديم أجل

ـذه اللزم المالي الدعم تقديم إلى العضاء الدول يدعو-3 لـه
الميزانية. خارج من الجهود

ـد خيرات الدكتور بلوغا بمناسإبة التالي القرار المجلس اتخذ - ثم44 محـم
التقاعد. سإن العلوم، في المساعد العام المدير رسإا، بن
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بلوغه             بمناسإبة             رسإا             بن         محمد             خيرات             الدكتور             تكريم             بشأن             قرار
التقاعد             سإن

اا الـعـام الـمـدير رسـإـا ـبـن محـمـد خـيـرات اـلـدكتور سـإـعادة أن إـلـى نـظـر
نـظـام مقتـضـيات حـسـب التقاـعـد سـإـن بـلـغ قد بالمنظمة العلوم في المساعد

اا الموظفين، قطــاع تطوير في المتميزة لجهوده التنفيذي المجلس من وتقدير
وتنفـيـذ المنظـمـة عـمـل خـطـط بـلـورة ـفـي ومـسـاهمته المنظـمـة ـفـي العـلـوم

وتقلـيـده ـلـه تكرـيـم حـفـل بإقاـمـة الـعـام المدير من اقتراح على وبناء برامجها،
: يلي ما يقرر المجلس فإن المنظمة، ميدالية

عـلـى رسـإـا ـبـن محـمـد خـيـرات اـلـدكتور لـسـعادة الـشـكر ـيـوجه-1
بالمنظمة. عمله أثناء بذلها التي المتميزة جهوده

له. تكريم حفل إقامة إلى المدير يدعو-2

لخدماته. تقديرا المنظمة ميدالية تقليده إلى العام المدير يدعو-3

27  هـ/1413     الثانية     جمادي     فااتح     الجمعة     : مساء     الختامية     الجلسة
م1992     نوفامبر     من

ـالتوقيع اليرانية السإلمية الجمهورية ممثل قام الجلسة بداية  في-45 ـب
اـعـتزاز عـن ـعـبر بالمناسـإـبة، ألقاها كلمة وفي السإلمية، المنظمة ميثاق على

فعال بشكل للمساهمة الكامل اسإتعداده وعن المنظمة، إلى بالنضمام لبلده
نشاطاتها. وتنفيذ أهدافها تحقيق في

الـقـرارات أهمـيـة ـفـأبرز للمنظمة، العام المدير معالي الكلمة - تناول46
اـلـدور ـفـي الثـقـة ـجـددت بأنـهـا وصفها والتي المجلس عن الصادرة والتوصيات

تويات على اليسيسكو به تقوم الذي والمؤثر الفاعل ة، المس ال كاف ا إن وق م
إرسـإـاء قوامـهـا جدـيـدة مرحلة على يؤشر أعمال من الدورة هذه في إنجازه تم

فــي والتحديث التطوير وأسإاسإها للمنظمة، والمالية والدارية القانونية القواعد
ـفـي الـعـام الـمـدير مـعـالي  : كلـمـة11 رـقـم (المرـفـق المنظـمـة عمل أسإاليب
الختامية). الجلسة

ـهـذه نتاـئـج مستعرضا المجلس، رئيس سإعادة الختتام كلمة - وتناول47
ـة السإاسإية البنيات تطوير عليها سإيترتب التي الدورة ـين للمنظـم الداء وتحـس

اا بهـا، الوظيفي وعـلـى تعـاونهم حسـن علـى المجـلـس أعـضـاء للـسـادة ـشـاكر
ـاهمتهم ـاءة مـس ـي البـن ـاء ـف ـاش إغـن ـروج النـق ـرارات والـخ ـدعم بـق ـيرة ـت مـس

لـتـوفير ـبـذلوها اـلـتي الجـهـود عـلـى ومـعـاونيه العام المدير شكر كما المنظمة،
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المجـلـس رئـيـس سإعادة  : كلمة12 رقم (المرفق الدورة، لهذه النجاح أسإباب
الختامية). الجلسة في

فهنــأ المجلس، أعضاء السادة باسإم الغابون جمهورية ممثل - تحدث48
إـلـى بالـشـكر وتقدم الدورة، هذه لشغال الحكيمة إدارته على المجلس رئيس
الدورة. هذه تنظيم حسن على ومعاونيه العام المدير

وـجـه الفلـسـطيني، الـشـعب ـمـع للتـضـامن العالمي اليوم - وبمناسإبة49
ـي الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولي المجتمع فيه يدعو نداء المجلس ـف
الشــعب مــع التضــامن حــول  : نــداء13 رقــم ( المرفــق العــادل نضــاله

الفلسطيني).

جللـة إلـى وامتنـان شـكر برقيـة المجلـس رفع أشغاله، ختام - وفي50
يوليها التي السامية الرعاية على المغربية المملكة عاهل الثاني الحسن الملك

الـمـوقرة حـكـومته ـلـدن ـمـن تلـقـاه اـلـذي المتواـصـل اـلـدعم وعـلـى للمنظمة،
المـلـك الجلـلـة ـصـاحب إـلـى مرفوعة وامتنان شكر  : برقية14 رقم (المرفق
المغربية). المملكة عاهل الثاني الحسن
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