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الختاماي التقرير

دورتــه والثقافة والعلوم للتربية السإلماية للمنظمة التنفيذي المجلس عقد
12  إـلـى7 بـيـن ماا الفترة في المغربية المملكة عاصمة بالرباط، عشرة الرابعة

الـسـادة بحـضـور م،1993  نوفـمـبر27-22 المواـفـق هـــ،1414 الثانـيـة جمـادى
مامـثـل باسـإـتثناء المنظـمـة، ـفـي العضاء الدول مامثلي التنفيذي المجلس أعضاء
بيساو.  وغينيا وغامابيا والغابون والصوماال وتاجيكستان : بنين التالية الدول

الحاضرين). التنفيذي المجلس أعضاء  قائمة1 رقم (المرفق

  الموافاق     هـ    1414     الثانية     جمادى      من    7     : الثانين     الفاتتاحية     الجلسة
  م:    1993      نوفامبر    22

  :     صباحـا

كاماارا لماين السيد السفير سإعادة برئاسإة الفتتاحية الجلسة انعقدت.1
الكنـيـدري ماحـمـد اـلـدكتور ماـعـالي وبحضور التنفيذي، المجلس رئيس
الـمـؤتمر رئـيـس المغربـيـة، المملـكـة حكوماة في الوطنية التربية وزير
ـويجري عثمان بن العزيز عبد الدكتور وماعالي الرابع، العام ـدير الـت الـم
الـكـبير عـبـد اـلـدكتور ماـعـالي الجلـسـة ـهـذه حضر كما للمنظمة، العام

كـبـار مـاـن وـعـدد السـإـلماية، والشؤون الوقاف وزير المدغري العلوي
الـســلك وأعـضــاء المغربـيــة، المملـكــة حكومـاــة ـفــي المـســؤولين
ـاط، ـفـي المعتـمـدين السـإـلماي الدبلومااسـإـي الـسـفير وسـإـعادة الرـب

السإـلماي، المـؤتمر لمنظمـة المسـاعد العـام المايـن ـعـوف إبراهيم
الفـكـر رـجـال مان وجمع والقليمية الدولية المنظمات مان عدد ومامثلو

والثقافة.

ن بينـات آيـات بتلوة الفتتاحيـة الجلسة بدأت.2 ثـم الكريـم، القـرآن ما
التنفـيـذي، المجـلـس رئـيـس كامـاـارا لماين السيد السفير سإعادة ألقى

أعـضـاء بالـسـادة ماـسـتهلها ـفـي رـحـب كلـمـة غينـيـا، جمهورـيـة مامـثـل
بعد المنظمة إلى انضمتا اللتين الدولتين مامثلي وبالخصوص المجلس

البوسـإـنة جمهورـيـة وهـمـا التنفـيـذي، للمجـلـس عـشـرة الثالـثـة الدورة
تاجيكستان.  وجمهورية والهرسإك
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ـار ـاح وأـش ـى بارتـي ـاد إـل ـرد الزدـي ـي المـط ـدد ـف ـدول ـع ـاء اـل العـض
لزاـلـة الـسـبل أنـجـع ـعـن البـحـث إـلـى المجـلـس أعـضـاء داعيا بالمنظمة،

إليـهـا. السـإـلماية البـلـدان بقـيـة انـضـمام دون تحول تزال ماا التي العقبات
ـتـدارس ـفـي المطلوـبـة الجـهـود ـبـذل إـلـى العـضـاء السادة سإعادته ودعا

الخـطـة ماـشـروع مانـهـا وخاصة العمال جدول في المدرجة الهاماة النقاط
العام المدير ماعالي به قام بما ماشيدا )،1997-1995( للفترة والموازنة

وماحكم. ذكي تدبير مان المنظمة شؤون تسيير في

السادة باسإم والماتنان، التقدير عبارات أسإمى لتوجيه كلمته واختتم
ـاني الحسن الملك الجللة صاحب حضرة إلى المجلس، أعضاء ـل الـث عاـه

المتواصل جللته ودعم للمنظمة، الكريمة رعايته على المغربية، المملكة
رئيس كامارا، لمين السفير سعادة : كلمة2 رقم المرفاقلها. (

).التنفيذي المجلس

ة وزيـر الكنيـديري، ماحمـد الـدكتور ماعالي وألقى.3 ة التربي ي الوطني ف
كلمة للمنظمة، الرابع العام المؤتمر رئيس المغربية، المملكة حكوماة

ـاني الحـسـن المـلـك الجللة صاحب حكوماة باسإم بدايتها في رحب الـث
النـجـاح كامـاـل اـلـدورة ـهـذه لعـمـال راجـيـا المجـلـس، أعضاء بالسادة

والتوفيق.

ـتـم ـبـارزا إسإلمايا حدثا بوصفه المنظمة، إنشاء بظروف ماعاليه وذكر
اللـقـاء وأرض السـإـلماي التـضـامان قلـعـة المغربـيـة، المملـكـة أرض عـلـى

ـك الجللة صاحب مان ودعم ورعاية بتوجيه والحوار، والخاء الحـسـن المـل
اـلـتي الحمـيـدة الجـهـود عـلـى للمنظـمـة الـعـام الـمـدير ماعالي وهنأ الثاني،
العـضـاء اـلـدول خدمـاـة في أدائها وتطوير أهدافها تحقيق سإبيل في يبذلها
ماعـالي : كلـمـة3 رـقـم الدوليـة. (المرفـق السـاحة علـى حضـورها ودعم

المملـكـة حكومـاـة ـفـي الوطنـيـة التربـيـة وزـيـر الكنـيـدري، ماحـمـد اـلـدكتور
الرابع). العام المؤتمر رئيس المغربية،

الـعـام الـمـدير الـتـويجري، عثمان بن العزيز عبد الدكتور ماعالي وألقى.4
بـتـوجيه اسـإـتهلها كلـمـة والثقاـفـة، والعـلـوم للتربية السإلماية للمنظمة

الحـسـن المـلـك الجلـلـة ـصـاحب إلى والماتنان الشكر عبارات أسإمى
دـعـم مـاـن السـإـلماية للمنظـمـة يـقـدماه مـاـا عـلـى الـلـه حفـظـه الـثـاني

سإاماية. وعناية ماتواصل

ـد ـاليه وأـك ـة ماـع ـتي القصــوى الهمـي ـالة تكتســيها اـل ـة رسـإ المنظـم
ـرات ـظـل ـفـي الـشـامالة الحـضـارية ـة المتغـي ـدة العالمـي المتـسـمة الجدـي
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بالعـضـوين ماـعـاليه رـحـب القتصادية. ثم والصعوبات السياسإية بالتحديات
وجمهورـيـة والهرسـإـك البوسـإـنة جمهورـيـة وهـمـا المنظـمـة، في الجديدين

ـقـوي حـضـور مـاـن المنظـمـة ـبـه تتمتع أصبحت ماا إلى ماشيرا تاجيكستان،
ـى ـتوى عـل ـتربوي المـس ـي اـل ـافي والعلـم ـي والثـق ـاحة ـف ـلماية الـس السـإ

ـة، اـلـدول لتطلـعـات يـسـتجيب ماـتـوازن تـطـور مـاـن تـشـهده ومـاـا والدولـي
العضاء.

أعـمـال ـجـدول ماـشـروع ـفـي المدرـجـة البنود أهم اسإتعرض أن وبعد
تـولي اـلـتي العضـاء الـدول إلـى والتقدير بالشكر ماعاليه تقدم المجلس،
تجاه بالتزامااتها تفي ل التي العضاء الدول ودعا ودعمها، عنايتها المنظمة
السإـلماي العمـل دعـم أجـل ماـن بواجبهـا بالقيـام المبادرة إلى المنظمة

عثـمـان ـبـن العزـيـز عبد الدكتور ماعالي : كلمة4 رقم المشترك. (المرفق
والثقافة). والعلوم للتربية السإلماية للمنظمة رالعام المدي التويجري،

ـشـرف عـلـى الـعـام الـمـدير ماـعـالي أـقـاماه اـلـذي الـشـاي حـفـل وبـعـد.5
بافتتـاح النفيـذي المجلـس أعضـاء قام الفتتاح، جلسة في الحاضرين

السإلماي. العالم أطفال رسإوم ماعرض

بتدـشـين العام المدير وماعالي التنفيذي المجلس رئيس سإعادة قام ثم.6
مـاـن وـعـدد التنفـيـذي، المجلس أعضاء بحضور للمنظمة الجديد المقر
المغربـيـة المملكة في المعتمدين السإلماي البلومااسإي السلك أعضاء

ـة وشخـصـيات ـة ثقافـي ـدة، وتربوـي ـر أجنـحـة ماختـلـف وزاروا عدـي المـق
ـشـروحا وماـسـاعدوه الـعـام الـمـدير ماـعـالي لـهـم ـقـدم حيث ومارافقه،

ووظائفه.   المبنى هذا بنية عن وافية

    22     موافاق     هـ    1414     الثانية     جمادى     : الثانين     الوألى     العمل     جلسة
  م:    1993     نوفامبر

  :     زوأال

: العمال جدول : اعتماد العأمال     جدوأل      من1.1     البند
ماعدل)  ماؤقت14/93/1.1م.ت. (الوثيقة

م.ت. (الوثيـقـة علـيـه المقترح العمال جدول ماشروع المجلس درس.7
ـاء  مـاـؤقت،14/93/1.1 جمهورـيـة مامثـلـي اـقـتراح عـلـى ماـعـدل) وبـن

ـدين إـضـافة المجـلـس قرر أذربيجان، وجمهورية والهرسإك البوسإنة بـن
دـعـم ـفـي اليسيـسـكو ـبـدور يتعلـقـان أعـمـاله، ـجـدول إـلـى جدـيـدين

.5.5 و5.4 رـقـم تـحـت البـلـدين، ـفـي والتربوـيـة الثقافية المؤسإسات
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للبـنـود الولوـيـة إعـطـاء عدم كذلك المجلس قرر الوقت لضيق ونظرا
: التالي القرار الصدد بهذا المجلس واتخذ ،3.4 و3.3 و3.2

1.1/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من1.1 البند بشأن

العأمال) جدوأل (اعأتماد

: التنفيذي المجلس إن

اـلـداخلي النـظـام ) مـاـن24( )،23( )،22( مـاـن الـمـواد إـلـى اسإتنادا−
للمجلس

(رـقـم.ت الوثيـقـة ـفـي العـمـال ـجـدول ماـشـروع عـلـى اطلـعـه وبـعـد−
ماعدل)  ماؤقت14/93/1.1

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

 ماعتمد.14/93/1.1م.ت. الوثيقة في كما أعماله جدول اعتماد

 معتمد)14/93/1.1م.ت. رقم  : الوثايقة5 رقم (المرفاق

: الزماني الجدول : اعتماد العأمال     جدوأل      من1.2     البند
ماعدل)  ماؤقت14/93/1.2م.ت. (الوثيقة

م.ت. (الوثيـقـة عليه المقترح الزماني الجدول ماشروع المجلس درس.8
الـجـدول تـعـديل ـقـرر الـتـداول، ماعدل) وبـعـد  ماؤقت14/93/93/1.2

: يأتي ماا العتبار بعين ليأخذ الزماني،

14/93م.ت. رقـم (القـرار العمال جدول على الطارئة التعديلت−
)1.1 /ق

: التالي الشكل على لتصبح الزوالية، العمل فترة تعديل−
الـسـابعة الـسـاعة إـلـى زوال والنـصـف الثالـثـة الـسـاعة مان−

ماساء

: التالي القرار الصدد بهذا المجلس واتخذ

1.2/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من1.2 البند بشأن

الزمني) الجدوأل (اعأتماد

: التنفيذي المجلس إن
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المجلس اعتمده  الذي6.1/ق.13/92م.ت. رقم القرار إلى يشير إذ−
 عشرة الرابعة دورته وزماان ماكان بشأن عشرة الثالثة دورته في

بـمـوجبه اعتـمـد  الذي1.1 /ق14/93م.ت. رقم القرار إلى يشير وإذ−
الدورة لهذه أعماله جدول

ـال لتنظيم الزماني الجدول ماشروع على اطلعه وبعد− المجـلـس أعـم
ماعدل  ماؤقت14/93/1.2م.ت. الوثيقة في

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

م.ت. الوثيـقـة ـفـي كما عشرة الرابعة دورته لتنظيم الزماني الجدول اعتماد
 ماعتمد.14/93/1.2

 معتمد)14/93/1.2م.ت. رقم  : الوثايقة6 رقم (المرفاق

المنظمــة أنشطة عن العام المدير : "تقرير العأمال     جدوأل      من2.1     البند
عشرة" والرابعة عشرة الثالثة الدورتين بين

ماعدل)  ماؤقت14/93/2.1م.ت. (الوثيقة

ام المدير قدم.9 ة الع ا للمنظم وجزا عرض ن ما ره، ع تعرض تقري فاسإ
والمنظمــات العضاء، الدول لبعض بها قام التي والزيارات التصالت

إـلـى ودعوتـهـا ماعـهـا، التـعـاون علـقـات تعزـيـز بـهـدف الموازية الدولية
وبراماجها. المنظمة لنشطة الدعم مان مازيد تقديم

المنظـمـة نـفـذتها اـلـتي العديدة والنشطة البراماج بإيجاز واسإتعرض
ماختـلـف ـفـي ـحـددتها اـلـتي الولوـيـات ـضـوء ـفـي الماـضـي، الـعـام خلل

والثقافية. والعلمية التربوية المجالت

ى العـام المـدير المجلـس أعضـاء السادة هنأ أن وبعد.10 الجهـود عل
1994-1991 الثلثية العمل خطة براماج تنفيذ في بذلها التي الحميدة

وعـلـى وـشـمول، الـصـياغة في وضوح مان التقرير به تميز ماا وعلى م،
بعض ماع واتصالته العضاء الدول لبعض زياراته في اليجابية مابادراته
ـب ماعها، المنظمة علقات توثيق بهدف والدولية القليمية الجهات طـل

عـلـى والمفكرـيـن الكاديمـيـات حث الزيارات هذه تشمل أن المجلس
انضـمام إـلـى يؤدي عمل كل ودعم اليسيسكو أنشطة في المساهمة

الزـيـارات ـهـذه وانتـهـاز المنظـمـة، إـلـى السـإـلماية اـلـدول مـاـن مازـيـد
بـضـرورة ماـسـاهماتها دـفـع ـفـي تـتـأخر اـلـتي العضاء الدول لتحسيس

المنظمة.  تجاه المالية بالتزامااتها الوفاء
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تـعـرض التقرـيـر، لـهـذا المختلـفـة الـجـوانب حول ماناقشات دارت تم
: يلي ماا إلى خللها العضاء

ـي المنفذة، والنشطة البراماج تقييم التقرير يشمل أن ضرورة− ـف
يعترـضـها ومـاـا لـهـا الفعـلـي الداء وماستوى المنظمة أهداف إطار
دل وعراقيل، صعوبات مان ن ب ار ما ى القتص رد عل طة سإ النش

تقييم. أي دون

عـلـى المجـلـس وإطلع التقييم، لهذا وخارجية داخلية آليات إيجاد−
القادماة. دوراته في العمل هذا نتائج

ومـاـا المنظـمـة دور ماـقـدماته تـشـمل أن عـلـى التقرير هذا اختصار−
الحاضر. الوقت في به تقوم أن يجب

لمـسـتقبل اسإتـشـرافية نـظـرة يتـضـمن التقرير إلى مالحق إضافة−
اـلـدورة إـلـى الـعـام الـمـدير يـقـترحه ومـاـا عملـهـا، وآفاق المنظمة
الـعـوام مـاـع المقارـنـة عـلـى يـسـاعد أسـإـلوبا يعتـمـد وأن اللحـقـة
السابقة.

زـيـارات عنـهـا أسإفرت التي المحددة النتائج على المجلس إطلع−
اـلـدول لـحـث اليـجـابي تأثيرـهـا ومـاـدى المقر، خارج العام المدير

وتحـسـين المنظـمـة، ماوازـنـة ـفـي ماـسـاهماتها دـفـع على العضاء
المالي. وضعها

الـجـاماعي التعلـيـم ـفـرص وتوفير المسلمة المرأة بتعليم الهتمام−
لها.

لغـيـر العربـيـة اللـغـة وتعلـيـم السـإـلماية التربية بنشر العناية مازيد−
بها. الناطقين

المتعاوـنـة الجـهـات ماـسـاهمات ـعـرض في ماوحدة طريقة اعتماد−
عـلـى أو ماـسـاهماتها، نـسـبة على إماا بالعتماد البراماج، تنفيذ في

المصروفة. المبالغ

نـظـرا بالمنظـمـة، والتـصـال الثقاـفـة لقـطـاع اللزمـاـة العناية إيلء−
الراهنة. الدولية المتغيرات سإياق في الحيوي لدوره

كافــة، العضاء الدول لتشمل للمنظمة، العلماية الشبكة توسإيع−
لقـضـايا السـإـلماية الرؤـيـة ونـشـر المنظـمـة، أـهـداف توضيح بغية

ـهـذا ـفـي المختـصـين الـخـبراء مـاـن والسـإـتفادة المعاـصـر، العالم
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ـام المنظـمـة ـفـي العلم دور يتـعـزز المـجـال. وأن ـع بالقـي بتجمـي
النساني. الضمير لتوعية وتوظيفها ودراسإتها السإلماية الوثائق

اون تعزيـز− ع التع ة ما ة للتربيـة العربيـة المنظم وم والثقاف والعل
في الملموس التحسن إلى ارتياحه المجلس أبدى وقد (ألكسو*،

السـإـلماي، الـمـؤتمر لمنظـمـة العامـاـة الماانة ماع التعاون علقات
للتنمية. السإلماي والبنك

لماية المقاييس اعتماد− ي السإ ل ف ع التعاما ات ما ة الجه القليمي
السـإـلماية الثقافـيـة الذاتـيـة عـلـى والـحـرص المتعاوـنـة، والدولـيـة
وأهدافها المنظمة تميز وإبراز تهددها، التي الخطار مان وحمايتها
الموازية. المنظمات ماع بالمقارنة عملها وخطط

العالمية. النقدية المؤسإسات لتشمل التعاون شبكة توسإيع−

والثقاـفـة والعـلـوم للتربية الوطنية اللجان ماع التعاون وتطوير دعم−
العضاء. الدول في

ـى الحفاظ سإبيل في الفلسطيني الشعب نضال دعم ماواصلة− عـل
وحمايـة الشـريف القـدس مادينة في والتاريخية الشرعية حقوقه
البرامـاـج علـى الـعـام الـمـدير وـشـكر السـإـلماية، الثقافـيـة هويتـهـا

خاصة. القدس وندوة بفلسطين المتعلقة

ي للشـروع اللزماة الجراءات اتخاذ− السإـلماي البرناماـج تنفيـذ ف
اع براماج إلى وضمنه السإاسإي وللتكوين الماية لمحو الخاص قط
التربية.

ن المعلوماات جمع− ات ع لماية، المخطوط ا السإ لها طبيعته وأص
ـوب السإلماية للمخطوطات خاصة عناية ومانح مانها، والفائدة بجـن

الصحراء.

ـة، للتنمية العالمي العقد في المنظمة ماشاركة− والنطلق الثقافـي
بها. خاص ثقافي بعقد ـ أماكن إن ـ

الملكـيـة بحماـيـة المتعلـقـة للنـشـطة اـلـدعم مـاـن المزـيـد تـقـديم−
الفكرـيـة، الملكـيـة لمفـهـوم الثـقـافي البـعـد إهـمـال دون الفكرـيـة
الحضاري. والتراث السإلماية المدن وحماية

ع التعاون علقات مان المزيد إقاماة− ات ما لماية المجموع ي إسإ ف
وأوربا. وآسإيا وإفريقيا أماريكا

للجئين. الساماية المفوضية ماع التعاون علقات دعم−

ـك فــي النشــطة نجاعــة حــول ماؤشــرات وجــود ضــرورة− بـن
المعلوماات.
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     نوفامبر    23     موافاق     هـ    1414     الثانية      جمادى    8  :      الثانية     العمل     الجلسة
  م:    1993

  :     صباحا

: تابع العأمال     جدوأل      من2.1     البند
 ماعدل)14/93/2.1م.ت. (الوثيقة

ـرد للمنظمة، العام المدير الجلسة بداية في الكلمة تناول.11 ـى لـي عـل
عبـارات عـلـى فـشـكرهم المجـلـس أعـضـاء واسإتيـضـاحات مالحظـات

مـاـن ـبـذلوه لما تقديرا كافة، ماعاونيه وإلى إليه، بها توجهوا التي التهنئة
المنظمـة. أهـداف وتحقيـق العمـل خطة براماج تنفيذ سإبيل في جهود
: يلي ماا على كلمته في وركز

سـإـاهمت العـضـاء اـلـدول بـعـض إـلـى بـهـا ـقـام التي الزيارات أن−
وتحسيس ومانجزاتها، المنظمة بأهداف التعريف في فعال بشكل
لها. الدعم مان المزيد تقديم بضرورة العضاء الدول

ل السإاسإي، وللتكوين الماية لمحو الخاص السإلماي البرناماج أن−
ـذه ويتوـقـف الحالية، المنظمة عمل خطة ضمن يدخل عـلـى تنفـي
رـغـم الن ـحـتى يـتـم ـلـم مـاـا وـهـو الميزانـيـة، ـخـارج مـاـوارد توفير

المتعددة. والمحاولت التصالت

ت المنظمة أن− ن وع اون خلل ما ع التع ات ما ة، المنظم الموازي
والبراماج الخطط وتنفيذ وضع في ماتميزة سإياسإة اعتماد ضرورة
عـلــى وتـحــافظ السـإــلماي الـعــالم لحاـجــات تـســتجيب اـلــتي

خصوصياته.

: التالي القرار المداولة، بعد المجلس اتخذ تم

2.1/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من2.1 البند بشأن

الدوأرتين بين المنظمة أنشطة عأن العام المدير (تقرير
عأشرة) وأالرابعة عأشرة الثالثة

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس؛ الداخلي النظام (د) مان ) فقرة20( المادة إلى اسإتنادا−

العام؛ المدير قدماه الذي العرض إلى اسإتماعه وبعد−

ام المدير تقرير دراسإة وبعد− ن الع طة ع ة أنش ن المنظم دورتين بي ال
 ماعدل؛14/93/2.1م.ت. الوثيقة في عشرة والرابعة عشرة الثالثة
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ماناقشات؛ مان دار ماا على وبناء−

وماعاونوه؛ العام المدير قدماها التي اليضاحات إلى اسإتماعه وبعد−

: يلي ما يقرر

اـلـدورتين بـيـن المنظـمـة أنـشـطة عن العام المدير بتقرير علما الخذ.1
 ماـعـدل،14/93/2.1م.ت. الوثيـقـة في عشرة والرابعة عشرة الثالثة

العام. المؤتمر على المذكور التقرير رفع على والموافقة

الـكـبر الـجـزء تنفـيـذ أجل مان المكثفة جهوده على العام المدير شكر.2
ـفـي الفعاـلـة الترـشـيد إـجـراءات ـفـي واسإتمراره المنظمة براماج مان

التنفيذ. تكلفة خفض

التقرير. صياغة أسإاليب تطوير في السإتمرار إلى العام المدير دعوة.3

أـبـداها اـلـتي الملحـظـات العتبار بعين يأخذ أن إلى العام المدير دعوة.4
المجلس.  أعضاء

وحـسـابات الـعـام للـمـدير الـمـالي : التقرـيـر العأمال     جدوأل      من2.2     البند
1992 المالية للسنة القفال

)14/93/2.2م.ت. (الوثيقة

ذكر العام، المدير الحديث تناول.12 رار ف ي التنفيـذي المجلـس بق ف
الماليـة للسـنة المـالي التقريـر بإحالـة القاضـي عـشـرة الثالثة دورته

إـحـالته قـبـل دراسـإـته بغـيـة المالية المراقبة لجنة إلى م1991-1992
فعل. تم ماا وهو للمجلس، عشرة الرابعة الدورة إلى جديد مان

ق قـد العضـاء الدول ثلثي مان أكثر أن إلى وأشار ـ ماراسإـلة ـ واف
ـبـدل سـإـنة ـكـل مـاـن يناير فاتح ليصبح المالية السنة بداية ماوعد تغيير على
يوليو. فاتح مان

تفـصـيلية بياـنـات مـاـن التقرـيـر تـضـمنه لـمـا مـاـوجزا عرـضـا ـقـدم ـثـم
المذكورة. المالية السنة خلل والمصاريف للمداخيل

ـفـي المالـيـة الـشـؤون قـسـم ماـسـؤول الـسـيد الكلـمـة تـنـاول ـثـم.13
ـة أبواب ماختلف تنفيذ حول توضيحات فقدم المنظمة، وـحـول الموازـن
ـفـي الحاـصـل التجدـيـد إلى ماشيرا الثابتة، وأصولها المنظمة مامتلكات

الـمـالي التقرـيـر تـضـمين ـفـي المتمـثـل بالمنظـمـة، المحاسـإـبي العمل
الداخلية. المالية المراقبة نظام وتعزيز والنشطة البراماج تنفيذ تكلفة

ـتـم اـلـتي الحـسـابات تدقيق شركة به قامات الذي الجيد بالعمل ونوه
الخيرة. السنة في ماعها التعاقد
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ود على العام للمدير الشكر عن المجلس أعضاء السادة عبر.14 الجه
الواـضـحة والـصـياغة الـجـودة وعـلـى التقرـيـر هذا إعداد في بذلها التي

البرامـاـج ـبـاب ـفـي الداء بمـسـتوى ونوهوا فيه، الرقام تناول وسإهولة
نشــاط رقعة توسإع دون تحول التي المالية الصعوبات رغم والنشطة
المنظمة.

التالية: النقاط عن فيها المتحدثون عبر ماناقشات دارت ثم

اـلـدول ماـسـاهمات تحـصـيل نـسـبة ـفـي الحاـصـل للـتـدني السإف−
الوضع. هذا لمعالجة توصيات أصدروا وقد العضاء،

العالمـيــة السـإــلماية اـلــدعوة جمعـيــة إـلــى والتـقــدير الـشــكر−
ـذ في ماعها وتعاونها للمنظمة دعمها (طرابلس) على ـج تنفـي برامـا

ماشتركة.

بـيـن ماقارـنـة دراسـإـة ماستقبل المالي التقرير تضمين إلى الدعوة−
وبـيـن جـهـة، مـاـن الفعلـيـة والمـصـاريف النظرية السنوية الموازنة
لها.   السابقة والسنة المنصرماة المالية السنة ماصاريف

ـة لجـنـة : تقرـيـر العأـمـال     ـجـدوأل      من2.3     البند ـة، المراقـب وتقرـيـر المالـي
ـدقيق ـشـركة ـابات ـت ـنة الحـس ـة للـس م1992 المالـي
)14/93/2.3م.ت. (الوثيقة

فـي البحريـن دولة (مامثل المالية المراقبة لجنة رئيس السيد قدم.15
بالنجاز خلله مان نوه اللجنة، لتقرير ماوجزا التنفيذي) عرضا المجلس

الرتـيـاح ـعـدم ـعـن الحسابات. وأعرب تدقيق لشركة والحسن الهام،
عن والناجم العضاء الدول على المترتبة الديون في المتزايد للرتفاع

المنظمة.  تجاه المالية بالتزامااتها الوفاء عدم

ودعا الوضع، هذا لمعالجة اللزماة التدابير اتخاذ المجلس مان وطلب
ـضـمان بـهـدف المـتـوفرة، المالـيـة العتـمـادات اسإتثمار تنويع ضرورة إلى

النشطة. تنفيذ في الرتياح عن تعبر اللجنة أن وأكد لها، الماثل السإتغلل

: التي تناولت ماناقشات العرض هذا وتلت.16

الحسابات. تدقيق لشركة اختياره حسن على العام المدير شكر−

إـلـى المقدمـاـة المالية هبتها على السعودية العربية المملكة شكر−
 دولرا).54436،72( وماقدارها المنظمة

: يلي ماا إلى الدعوة المناقشات تناولت كما

المراقبة. لجنة توصيات ذلك، أماكن ماا العتبار، بعين الخذ−
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وك لدى المودعة العتمادات تحويل− ن البن دولر ما ى ال عملت إل
فائدة. أكثر أخرى

ـصـندوق ـفـي والـمـوظفين المنظـمـة لمـسـاهمات المنتظم الدفع−
العمل. عن النهائي التوقف عن التعريض

بهـدف الـوظيفي والسـكن المقـر تجهيـز باب في النفاق ترشيد−
البراماج. تنفيذ في تدخل التي التجهيزات على أكثر النفاق

ماعينة. نسبة تتجاوز ل نقدية كتلة في الرواتب إبقاء−

واب ماختلـف في الدولر صرف سإعر توحيد− ة أب الت الموازن وماج
يتعلق فيما الخصوص وعلى  دراهم8 بدل  دراهم9 لتصبح صرفها،
والتعويضات. بالجور

الـعـامالين الـمـوظفين لوـضـعية العادـلـة التسوية سإياسإة اسإتمرار−
اـلـتي الجليـلـة العـمـال عـلـى ماكاـفـأتهم يـضـمن بـمـا بالمنظـمـة،

الجهود. مان المزيد بذل على وتشجيعهم بها يقوماون

ته ماواصلة على العام المدير تشجيع− ي سإياسإ داث ف التـوازن إح
ـع تحقـيـق وـفـي للمنظـمـة العامـاـة الدارة ـفـي الجغراـفـي التوزـي

للوظائف. العادل

ـة إطلع− ـتريات لجـن ـى المـش ـع عـل ـفقات جمـي ـتي الـص ـا اـل تبرماـه
بذلك. المتعلقة الوثائق على المجلس وإطلع المنظمة،

تقاريرـهـا ـفـي عامـاـة توـصـيات تقديم المالية المراقبة لجنة تجنب−
الحـسـابات ـتـدقيق ـشـركة توصيات دراسإة على والعمل المقبلة،

ـفـي والمحاسـإـبي الـمـالي العمل طرق تطوير في مانها للسإتفادة
المنظمة.

     نوفامبر    23     موافاق     هـ    1414     الثانية      جمادى    8  :      الثالثة     العمل     الجلسة
  م:    1993

  :     زوأال

)14/93/2.3م.ت. (الوثيقة : تابع العأمال     جدوأل      من2.3     البند

وتقرـيـر المالـيـة، المراقـبـة لجـنـة تقرـيـر ماناقـشـة المجـلـس واصل.17
ـتـدقيق ـشـركة لعـمـل الرتـيـاح ـعـن وـعـبر الحـسـابات، ـتـدقيق ـشـركة

جيدة. وسإمعة ماصداقية ذات لكونها الحسابات

: يلي ماا المناقشات وتناولت
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الجور عن بيانات الحسابات تدقيق شركة تقرير تضمين ضرورة−
المنظمة. لموظفي الممنوحة والتعويضات

تقرـيـر ـفـي اـلـواردة والملحـظـات التوـصـيات العتبار بعين الخذ−
ـفـي المحاسإبي العمل لتحسين وتنفيذها الحسابات تدقيق شركة

المنظمة.

ـد ـن2.4     البـن ـدوأل      ـم ـال     ـج ـر العأـم وضــعية عــن العــام المــدير : تقرـي
ـة المســاهمات ـالي الوضــع وماعالـج ـة الـم للمنظـم

1992 المالية للسنة
)14/93/2.4م.ت. (الوثيقة 

دم.18 دير ق ام الم ره الع ن تقري عية ع اهمات، وض ه المس ى فنب إل
اـلـدول تخـلـف بـسـبب المنظـمـة إليه آلت الذي الصعب المالي الوضع

بالرـقـام ماوـضـحا المنظـمـة ماوازـنـة ـفـي حصصها تسديد عن العضاء
إلى المسددة المبالغ وأن العضاء، الدول على المتراكمة الديون مابلغ

هـنـاك ذـلـك الطـمـوح. ومـاـع خططها تحقيق على تساعدها ل المنظمة
أن بـعـد ماـسـاهماتها تـسـديد إـلـى سإتـسـارع العضاء الدول بأن تفاؤل،
العمل. في وإتقان تطور مان المنظمة تعرفه ماا عاينت

لمعالـجـة عملـيـة حـلـول ـعـن البـحـث ضرورة المجلس رئيس وأكد.19
ـحـديثا انـضـمت التي العضاء الدول مان والطلب المساهمات، وضعية

حصصها. تسديد في السإراع المنظمة إلى

سـإـتقوم بلده أن إـلـى فأـشـار الـكـويت، دولة ماندوب الكلمة تناول.20
الحالية. المالية السنة نهاية قبل ماتأخراتها بتسديد

الدارة ماع سإابق اتفاق حصل أنه اليمنية الجمهورية ماندوب ذكر كما
م1983-1982 سـإـنتي ـعـن بلده حـصـة إسـإـقاط بـشـأن للمنظمة، العاماة

يأخـذ لـم م1992 لسـنة المالي التقرير أن إلى ماشيرا قانونية، لعتبارات
نهائية. بصفة المار هذا تصحيح فطلب التفاق، هذا العتبار بعين

مـاـا كـل سـإـددت بلده أن الـسـورية العربـيـة الجمهورـيـة ماندوب وأكد
قـبـل دفعـه سـإـيتم دولر،  أـلـف70 بحـدود مابلغ وبقي ماتأخرات، مان عليها
المالية. السنة نهاية

للتـفـاق بلده، مـاـع ماباـشـرة اتـصـالت إـجـراء مااليزـيـا ماندوب وطلب
خلل عـضـوا تـكـن ـلـم مااليزـيـا أن إـلـى وأشار ماتأخراتها، تسديد على ماعها

العوام. هذه عن ماتأخراتها إلى الجداول تشير حيث ،84-82 سإنوات
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المـقـررة النـسـبة ماراجعة السلم دار بروناي سإلطنة ماندوبة وطلبت
العاماــة الماانة ماع عليها التفاق تم التي للنسبة ماماثلة لتكون بلدها، على

السإلماية. المؤتمر لمنظمة

لـهـا للمنظـمـة المالـيـة المـسـألة أن التنفيذي المجلس رئيس وأكد.21
ـهـذا ـفـي ماـحـددة بأفـكـار التـقـدم الـضـروري ومـاـن القـصـوى الهمـيـة

ـا تستكشف الشان بهذا وثيقة لتقديم لجنة تكوين المجال. واقترح فيـه
ل لتسـديد السـبل أنجـع اهمات ك علـى للحصـول والمتـأخرات المس

للمنظمـة. الصـعب المـالي الوضـع مان للخروج جديدة ماالية ليرادات
ماـن الشـأن بهـذا الفكـار اسـإـتخلص إماكانـيـة علـى المجلـس وأـشـار

الـعـام الـمـؤتمر أماام ماكثفة عمل ورقة في ووضعها السابقة المحاضر
المناسإب. القرار لتخاذ

وـفـي ،92-91 عام مان المتأخرات لتسديد الجهود تكثف أن واقترح
تدريجـيـة. عقوـبـات ـفـي والتفكـيـر المـتـأخرات ـبـاقي لتـسـديد ثانية مارحلة
ـعـن المنظـمـة بمراسـإـلة المجـلـس في الدول ماندوبي تكليف على إضافة
ع وسإعيهم اتصالتهم فاعلية مادى م ما ذا دوله د به أن. بع ك، الش رر ذل ق

وجمهورية الهاشمية، الردنية ماندوبي: المملكة تضم لجنة إنشاء المجلس
أنـجـع ـعـن وتبـحـث الحالـيـة الدورة هاماش على تجتمع ومااليزيا، السنغال،

على إضافية، ماالية ماوارد وإيجاد العضاء الدول ماتأخرات لتحصيل السبل
أـحـد الحالـيـة. وتـسـاءل اـلـدورة أعـمـال نهاـيـة قـبـل أعمالها نتائج تقدم أن

الدولـيـة المنظمـات ـلـدى اشتراكاتها تدفع الدول بعض كون حول العضاء
أل واـقـترح اليسيـسـكو، ـلـدى التزامااتـهـا تـسـديد ـفـي تـتـأخر بينما الخرى
ـم أن البـعـض رأى العام. كما المؤتمر في بالتصويت الدول لهذه يسمح يـت

العلـمـاء مـاـع التـصـال أو الـحـالي، الواـقـع لتـطـوير المـمـولين مـاـع التـحـاور
اليسيسكو. أصدقاء جمعيات وتكوين البرلمانات وأعضاء والمفكرين

واسإتيـضـاحات مالحـظـات عـلـى للرد الكلمة العام المدير تناول ثم.22
أن إـلـى فأـشـار والمـسـاهمات، الـمـالي التقرـيـر بخـصـوص المجـلـس،
الرـضـية القطـعـة عـلـى المنظـمـة ماـقـر بناء أجل مان جارية التصالت

ـى اقتناء وأن الغرض، لهذا المغربية المملكة عاهل بها تبرع التي المبـن
ـد ـبر الجدـي ـتثمارا يعـت ـدا اسـإ ـة. وأن مافـي ـة النـسـب للمنظـم المخصـص

مانظـمـة ـلـدى المـقـررة النـسـب نفس هي العضاء الدول لمساهمات
ماـثـل الـخـرى الدولـيـة المنظـمـات ـلـدى ماتبع وهذا السإلماي، المؤتمر

الجــانب لتدعيم أخرى ماحاولت جرت المتحدة. وقد والمام اليونسكو
علـى التوقيـع وـتـم السإـلماي، التمويـل هيئـات ماـع بالتـصـال المـالي
ورابـطـة ـجـدة ـفـي إـقـرأ وجمعـيـة للتنمـيـة السـإـلماي البنك ماع اتفاقية

ج، اللزم التمويـل لتأماين السإلماية الجاماعات ا للبراما يط تـم كم تنش
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بدللة البراماج، لفائدة الدولية والسإلماية العربية المنظمات ماع العمل
أـنـه ـخـارجي. وأـكـد بتموـيـل نـفـذت ـقـد الـعـام هذا في  برناماجا40 أن

المـتـأخرات لمعرـفـة النتـسـاب تارـيـخ تحديد ماسألة مان التحقق سإيتم
الميثاق. على التوقيع تاريخ مان بدءا

الـعـامالين الـمـوظفين وـضـعية تحسين على حرصه العام المدير وأكد
ـة، ـم بالمنظـم ـن وتمكينـه ـة مـا ـوقهم كاـف ـة، حـق ـأماين المادـي ـدماات وـت الـخ
التـعـويض ـصـندوق أمـاـوال انخـفـاض أن وأوـضـح لهم، المناسإبة الجتماعية

الـعـام للـمـدير تعويـضـات ـصـرف ـعـن نـتـج العمل عن النهائي التوقف عن
تقاـعـدي نـظـام إيـجـاد ـضـرورة الموظفين. وأـكـد ولبعض للعلوم المساعد

وماواـصـلة ماقطوـعـة، مانـحـة عـلـى يقوم الذي الحالي النظام مان بدل دائم
بالمنظمة. للعامالين مالئم سإكن لتوفير العمل

ـكـان للعلوات بالنـسـبة لـلـدولر الـصـرف سإعر أن العام المدير وبين
ـصـرف سـإـعر مـاـع ليتساوى دراهم، ثمانية ليصبح بتعديله وقام دراهم سإتة

.1991 عام عليه كانت ماما أعلى الحالية الرواتب وأن الرواتب،

ترح الصدد، وبهذا.23 ام المـدير اق ى الع ع التنفيـذي المجلـس عل رف
أن علـى ثمانـيـة، ماـن بـدل دراهـم تسـعة ليصـبح الـدولر صرف سإعر

عشرة الرابعة الدورة أشغال انتهاء فور الجراء هذا تطبيق في يشرع
للمجلس.

الجراء. هذا على والتصفيق بالجماع المجلس وافق وقد

إيـضـاحات فـقـدم المالـيـة الـشـؤون ماـسـؤول السيد الكلمة وتناول.24
أعـضـاء بـهـا تـقـدم اـلـتي والمحاسإبية التقنية الملحظات بشأن إضافية

يـمـس. كـمـا ـلـم المنظـمـة ـفـي الحتـيـاط صندوق أن ماؤكدا المجلس،
دوـلـة ماـنـدوب المالـيـة، المراقـبـة لجـنـة رئـيـس الـسـيد الكلـمـة تـنـاول

ـل تنويههم على المجلس أعضاء السادة فشكر البحرين، ـة، بعـم اللجـن
ى لحثهـا دولهـم لدى اللزماة التصالت إجراء مانهم وطلب تسـديد عل

ماتأخراتها.

الـتي التوـضـيحات علـى العـام المدير المجلس شكر النهاية، وفي.25
ـى قــدماها، ـادراته وعـل ـة ماـب ـة اليجابـي ـى الراماـي وضــعية تحســين إـل

رسإالة وتحقيق والعطاء، البذل مان المزيد على لتحفيزهم الموظفين،
الحضارية. المنظمة

:     التالية القرارات المالية، التقارير بشأن المجلس اتخذ وقد.26

2.2/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من2.2 البند بشأن
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المالية للسنة القفال وأحسابات العام للمدير المالي (التقرير
1992(

: التنفيذي المجلس إن

: إلى اسإتنادا−

الميثاق ) مان20( المادة
المالي النظام ) مان29( )،19( المادتين

)، الفقرتين )،20( المادة للمجلـس الـداخلي النظـام و(و) ماـن (هـ
التنفيذي

ذي2.1/ق.13/92م.ت. رقم القرار إلى يشير وإذ− ذه  ال س اتخ المجل
للـسـنة الـسـابق المالي التقرير بشأن عشرة الثالثة دورته في التنفيذي

.91/92 المالية

للـسـنة الحـسـابات وإغلق العـام للمـدير المـالي التقريـر دراسإته وبعد−
.14/93/2.2م.ت. الوثيقة  في1992 المالية

.31/12/1992 في تم قد المنظمة حسابات إغلق أن يلحظ وإذ−

وماساعديه العام المدير لعرض اسإتماعه وبعد−

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

للســنة القفال وحسابات العام للمدير المالي التقرير على الموافقة.1
عليه. للمصادقة العام للمؤتمر رفعه أجل  مان1992 المالية

لـقـرارات وتنفيـذه الـصـدد هـذا فـي جهـوده علـى الـعـام المدير شكر.2
المالية. السنة بشأن العضاء الدول ولراء التنفيذي المجلس

ـى سإيقدماه الذي المالي التقرير يتضمن أن إلى العام المدير دعوة.3 إـل
: يلي ماا التنفيذي للمجلس عشرة الخاماسة الدورة

ــي للحـســابات إغلق− ــة ـف ــة الـســنة نهاـي ــي  أي1993 المالـي ـف
اـلـدول ولراء ،2.2/ق.13/92م.ت. للقرار  تنفيذا31/12/1993

العضاء.

الخطــة  لسإــتكمال30/6/1994 فــي للحســابات نهــائي إغلق−
ـة ـتي1994-1991 الحالـي ـا  اـل ـؤتمر أقرـه ـام الـم ـي الـع ـه ـف دورـت
الرابعة.
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2.3/ق.14/93م.ت. رقم قرار 
: العأمال جدوأل  من2.3 البند بشأن

الحسابات تدقيق شركة وأتقرير المالية المراقبة لجنة (تقرير
)1992 المالية للسنة

: التنفيذي المجلس إن

: التالية المواد إلى اسإتنادا−

الميثاق ) مان19( المادة
المالي النظام ) مان27( )،26( )،25( )،24( )،20( المادتين

التنفيذي للمجلس الداخلي النظام (ب) مان الفقرة )،20( المادة

المجـلـس انتـخـب  الذي3.6/ق.13/92م.ت. رقم القرار إلى يشير وإذ−
/ق.13/92م.ت. رقم القرار وإلى المالية المراقبة لجنة أعضاء بموجبه

ـار العام المدير بموجبه المجلس فوض  الذي2.3 جدـيـدة ـشـركة باختـي
الحسابات. لتدقيق

ـتـدقيق ـشـركة وتقرـيـر المالـيـة المراقـبـة لجـنـة تقرـيـر دراسـإـته وبـعـد−
.14/93/2.3م.ت. الوثيقة  في1992 المالية للسنة الحسابات

م القرار العتبار بعين يأخذ وإذ− ذي2.2/ق.14/93م.ت. رق ده  ال اعتم
الي التقرير بشأن دير الم ام للم ابات وإغلق الع نة الحس ة للس المالي

إغلقـيـن ـبـإجراء تقـضـي  التي3 رقم الجرائية الفقرة  وبالخص1992
.30/6/1994 في  والخر31/12/1993 في أحدهما

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

ـة.1 ـى الموافـق ـري عـل ـة تقرـي ـة لجـن ـة المراقـب ـدقيق وشــركة المالـي ـت
مالحـظـات العتـبـار بعـيـن الـخـذ  مـاـع1992 المالية للسنة الحسابات

عليه. للمصادقة العام للمؤتمر رفعه أجل مان المجلس أعضاء

بداـيـة قـبـل المالـيـة المراقـبـة لجنة اجتماع عقد إلى العام المدير دعوة.2
الماليـة السـنة عـن تقريرـهـا  لـعـداد1994 عـام ماـن أغسطس شهر

ذلك1993 ن  وك ف ع ن الول النص ام ما ن1994 ع ل  ما ام أج اختت
عـشـرة الخاماـسـة اـلـدورة إـلـى التقرـيـر ـهـذا وتـقـديم الحالـيـة الخـطـة

ـؤتمر الخاماس الدورة إلى رفعه أجل مان التنفيذي للمجلس ـام للـم الـع
عليه. للمصادقة
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2.4/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من2.4 البند بشأن

العأضاء الدوأل مساهمات وأضعية عأن العام المدير (تقرير
للسنة للمنظمة المالي الوضع وأمعالجة المنظمة موازنة فاي

)1992 المالية

: التنفيذي المجلس إن

المالي النظام  مان6 المادة إلى اسإتنادا−

وخصوصا المساهمات بشأن اعتمدها التي السابقة بالقرارات يذكر وإذ−
الثالـثـة اـلـدورة ـفـي اعتـمـده  اـلـذي2.4/ق.13/92م.ت. رـقـم الـقـرار
عشرة.

العـضـاء الدول ماساهمات وضعية عن العام المدير تقرير دراسإته وبعد−
الوثيـقـة  ـفـي1992 المالـيـة للـسـنة للمنظـمـة الـمـالي الوضع وماعالجة

.14/93/2.4م.ت.

العام. المدير لعرض اسإتماعه وبعد−

الموضوع. هذا أجل مان لجنة وإحداث ماناقشات مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

اـلـدول ماسـاهمات وضـعية ـعـن الـعـام الـمـدير تقرـيـر عـلـى الموافقة.1
للسنة للمنظمة المالي الوضع وماعالجة المنظمة ماوازنة في العضاء
.14/93/2.4م.ت. الوثيقة  في1992 المالية

عشرة. الثالثة دورته في اعتمده الذي السابق قراره تأكيد.2

ماتابـعـة إـلـى ودـعـوته الـصـدد ـهـذا في جهوده على العام المدير شكر.3
المذكور. القرار تنفيذ أجل مان الجهود هذه

لنجاح الفعال الدعم تقديم المجلس وأعضاء العضاء الدول ماناشدة.4
العام. المدير جهود

لمعالـجـة الفعاـلـة الخطـوات يتخـذ أن العـام المـؤتمر ماـن اللتـمـاس.5
العضاء الدول عنه عبرت الذي السإلماي التضامان لمبدأ وفقا الوضع

ـؤتمر رغب إذا ـ بالسإتناد وذلك المنظمة، مايثاق على توقيعها عند الـم
اـلـتي الخاـصـة اللجـنـة بـهـا تـقـوم اـلـتي الدراسـإـة إـلـى ـ ذلك في العام

عشرة. الرابعة دورته في التنفيذي المجلس أنشأها
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الخـطـة ماـشـروع إـلـى العامـاـة الخـطـوط بإيـجـاز العام المدير قدم.27
إـلـى ماـشـيرا الرئيسة، وأهدافها الخطة ماصادر فاسإتعرض والموازنة،

ماتوسـإـطة الخـطـة لـهـداف تنفـيـذا جدـيـدة براماج تضمن المشروع أن
ـة والسـإـتراتيجية الـمـدى ـالم الثقافـي ـذا وليـسـتجيب السـإـلماي للـع ـه

اـلـدول ولحاـجـات العـصـر وماـسـتجدات النـمـو لمتطلـبـات المـشـروع
البرامـاـج وـتـوجهت والمحـتـوى المـضـمون عـلـى التركيز فتم العضاء،

يتـضـمن المـشـروع أن كيفيا. وأوـضـح والتطور التحسن مان مازيد إلى
إلى فرعيا. وأشار  برناماجا82 على بدورها ماوزعة رئيسا  برناماجا18
%10 نـسـبة باسـإـتثناء فعلـيـة، زـيـادة تعرف لم المقترحة الموازنة أن

التضخم. ماقابل

جمهورـيـة ماـنـدوب الـسـيد المجـلـس أعـضـاء الـسـادة هـنـأ أن وبعد.28
الحالـيـة، اـلـدورة جلـسـات بقـيـة رئاسـإـة توليه على الشعبية بنغلديش

خـطـة لمـشـروع الجـيـد الـعـداد عـلـى وماـعـاونيه الـعـام المدير شكروا
العمل.

: يلي ماا إلى الدعوة المناقشات وتناولت

ل لولويات وماحدد واضح ترتيب إيجاد− ل العم ة داخ اع الخط واتب
ـوفر ماا وفق وذلك والنشطة، البراماج تنفيذ عند الولويات هذه يـت

ماالية. ماوارد مان للمنظمة

برنامـاـج يوـضـح وأن للعـمـل عامـاـا إـطـارا الخطة تكون أن ضرورة−
ي لها تفصيلي ى مابن دة وأخـرى ماسـتمرة براماـج عل ى جدي وعل

العضاء. الدول اقتراحات

ـعـن تـعـبر ـكـبير طـمـوح وذات ـكـبيرة بمـشـاريع المنظـمـة انطلق−
السإلماي. التضامان

والهرسإك، البوسإنة شعوب لفائدة براماج الخطة ماشروع تضمين−
خاصة عناية إيلء ماع الهند، قبل مان المحتلة وكشمير وأذربيجان،

وبخاـصـة والهرسـإـك، البوسـإـنة لشعب والعاجلة الملحة للحاجات
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ـدمايرا همجيا عدوانا تواجه التي بسراييفو خاصة وحدة إحداث وـت
شامال.

ماـن ـبـه تتـسـم لما نظرا الخطة، بمميزات المتعلقة الفقرة حذف−
عموماية.

ـع رـبـط− بالحاـجـات المنـفـذة للنـشـطة الـعـادل الجغراـفـي التوزـي
المستفيدة. للدول الفعلية

اـلـتي للـشـكاليات ماعمـقـا نظرـيـا تحليل المشروع ماقدماة تضمين−
لماي العـالم تـواجه الكـبيرة العالميـة المتغيـرات ظـل فـي السإ

والمتسارعة.

الثلـثـة: السياسـإـة المـشـروع لـبـواب المخصصة النسب ماراجعة−
ـة، ـج العامـا ـدف المشــتركة، والمصــاريف والنشــطة، البرامـا بـه
البراماج. لتنفيذ العتمادات مان الوفر القسط تخصيص

والنشـطة البراماـج ـعـدد ـحـول تفصـيلية ببيانـات المشروع إغناء−
تنفيذها. وأمااكن وطبيعتها

بالمـضـاماين يتعـلـق المـشـروع، أـهـداف إـلـى راـبـع ـهـدف إـضـافة−
السإلماية.

ـا الدراسإات لتشجيع العناية مان مازيد إيلء− العلـمـي والبـحـث العلـي
مانح وتخصيص العضاء، الدول في العليا والمعاهد الجاماعات في

العضاء. للدول

الثقاـفـة لقـطـاع الفـكـري المـضـمون وإـثـراء تحدـيـد ـفـي التوسـإـع−
الـسـياق قـضـايا ماعالـجـة ـفـي دوره وإـبـراز بالمنظـمـة، والتـصـال
السـإـلماية القـيـم نـشـر فـي دوره إـلـى إضـافة الراهـن، الـعـالمي

الصحيحة.

ـمين− ـة تـض ـدار الخـط ـرة إـص ـهرية نـش ـة ـش ـن إخبارـي أنـشـطة ـع
العضاء. والدول اليسيسكو

التكنولوجيا. تدريس لبراماج أكثر عناية إيلء −

ذات والفـئـات والطـفـل المـسـلمة الـمـرأة لبراماج أكثر عناية إيلء−
والموهوبين. والمحروماين كالمعوقين الخاصة الحاجات

فـي أخـرى مانظمـات تنفـذها الـتي البراماـج ماع المقارنة ضرورة−
التكامال. مان مازيد لضمان السإلماية البلدان
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أعـضـاء الـسـادة فـشـكر الكلـمـة، الـعـام الـمـدير تـنـاول ذـلـك، بـعـد.29
وماضمونا. شكل له وإثرائهم بالمشروع الكبير اهتماماهم على المجلس

للمنظـمـة، الفعـلـي الطـمـوح يجسد ل المقدم المشروع أن إلى وأشار
ـا، العضاء الدول رغبات لتلبية تكفي ل المقترحة الموازنة لن وحاجاتـه

مـاـدتها لخـطـة دولر  مالـيـون40 يقارب ماا هو المقترح المبلغ أن خاصة
الحالـيـة. حـيـث الدولـيـة بالمقاييس ماتواضعة خطة سإنوات. وهي ثلث

عـلـى تـتـوفر الخاـصـة والمراـكـز الموازـيـة الدولـيـة المنظمات بعض إن
الثـقـافي التـعـاون كوكاـلـة سـإـنويا، دولر مالـيـون ماـئـة تتـجـاوز ماوازـنـات
الثـقـافي والمجـلـس ألمانـيـا، ـفـي جوـتـة وماعـهـد فرنـسـا ـفـي والتقـنـي

برامـاـج تنفـيـذ أن العام المدير المتحدة. وأوضح المملكة في البريطاني
الحاـجـات ذات المـنـاطق عـلـى اـلـتركيز مابدأ سإيعتمد المقترحة الخطة

شـعوب بقضـايا تعنـى وحـدة بإنشـاء ترحيبـه عـن عـبر القصـوى. ثـم
وتأييده الهند، قبل مان المحتلة وكشمير وأذربيجان، والهرسإك البوسإنة
خدمـاـة ـفـي ماتمـيـزة قاـعـدة يـكـون وأن ـتـأثيره وتعميق التصال توسإيع
السإلماية. الماة

الـجـوانب ـحـول المناقـشـات دارت العامـاـة، السياسـإـة ـبـاب وـفـي.30
: التالية

ـبر قـسـط تخـصـيص− ـن أـك ـدير أنـشـطة مـا ـام الـم ـات الـع للدراسـإ
الخرى. أنشطته بقية ماع التوازن لقاماة والبحاث

المنظـمـات طبيـعـة حـسـب ماـحـددة لهداف التعاون براماج توجيه−
تعاون. اتفاقات بالمنظمة تربطها التي والمؤسإسات

ي العلم براماج تنشيط− ة ف ن المنظم تعمال خلل ما وات اسإ قن
الخـبـار تـبـادل وعبر العضاء، الدول في الوطنية كاللجان ماتعددة

والدولية. والسإلماية العربية المنظمات في العلم أجهزة ماع

الـدول فـي الوطنـيـة اللجـان لـدعم فعالـيـة أـكـثر براماج تخصيص−
ـا اللـجـان ـهـذه لتـصـبح العـضـاء أنـشـطة تنفـيـذ ـفـي فاعـلـة خلـي

ـدريب تهـتـم المنظـمـة، ـا تـطـوير يتـضـمن بـمـا الـطـر، بـت كفاءاتـه
وماهارتها.
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: التالية النقاط على المناقشات تركزت التربية، ماجال وفي.31

ـاة قواماها جديدة، إسإلماية تربوية اسإتراتيجية بلورة ضرورة− ماراـع
التربوـيـة، النظـمـة تـسـيير أسـإـاليب وتـطـوير العـصـر، ماستجدات

حـيـث الـشـامالة، التنمية أهداف يحقق جديد مانظور صياغة بهدف
الخرى. التنمية أشكال كل مافتاح التربية أن

فـي للمسـلمين التربويـة المؤسإسـات إلـى أكـثر اهتمـام تـوجيه−
السإلماية. غير البلدان

فيها بما المدرسإية قبل التربية ماؤسإسات أشكال بجميع الهتمام−
القرآنية. والمدارس الطفال رياض

البـحـث دـعـم خلل مـاـن والجتماعـيـة النـسـانية ـبـالعلوم العناـيـة−
الراماية والبحوث الدراسإات ونشر السإلماية، الوجهة مان العلمي

السإلماية. والحضارة السإلماي الفكر إشعاع على

التربـيـة ماـجـال ـفـي النـفـاق ترـشـيد بوسإائل يتعلق برناماج إضافة−
والتعليم.

الكبار. وتعليم الماية لمحو البراماج مان أكبر نسبة تخصيص−

فلـسـطين دوـلـة ـفـي التربوـيـة للمؤسإـسـات أـكـبر دـعـم تخصيص−
فيها. والتعليمي التربوي النظام بناء إعادة مان لتمكينها

اط في والمهني الفني بالتعليم يعنى برناماج إضافة− ة، الوسإ الريفي
المحروماة. والفئات

التعليمية. الوسإائل ماقدماتها وفي التربوية بالصناعات الهتمام−

تـبـادل وزـيـارات العـضـاء اـلـدول أطفال بين تبادل زيارات ترتيب−
المدرسإين. بين

ـر ولتكوين المدرسإية، الكتب وتوزيع لنشر أكبر ماوازنة رصد− الـط
القرآنية. بالمدارس العامالة المتخصصة

ـي− ـعوبات تخـط ـة الـص ـأماين المالـي ـادر بـت ـة ماـص ـن ماادـي ـارج مـا ـخ
الميزانية.

: التالية النقاط المناقشات تناولت العلوم، ماجال وفي.32

أولوـيـات ترتـيـب عـنـد العلمـيـة للبرامـاـج العناية مان المزيد إعطاء−
المنظمة. عمل
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والبحـوث البرامـاـج إعـداد فـي السإـلماي المنظـور علـى التركيز−
العلمية.

مانها. المستفيدين وعدد للمنح المخصصة المبالغ ماجموع تحديد−

مانـهـا، للسـإـتفادة وتعميمـهـا وترجمتـهـا ناجحة علمية ماناهج انتقاء−
ماــن بدل ماناهج، مان فيها تم ماا لمعرفة العضاء بالدول والتصال

جديدة. ماناهج إعداد

ـد تخـصـيص− ـادات مـاـن مازـي ـوفير العتـم ـزات لـت ـج التجهـي والبرامـا
العضاء. الدول لمختبرات العلمية والمعدات المعلومااتية

في خاصة للمنظمة العلمي العمل لتقويم وأنشطة براماج إضافة−
المنظمة. تعدها التي المناهج مان العضاء الدول اسإتفادة ماجال

ماـجـال ـفـي خاصة للخطة، أوضح صياغة في الجهد مان مازيد بذل−
وأنشطتها. البراماج أهداف تحديد

ـاون− ـع التـع ـات مـا ـز الجاماـع ـث وماراـك ـي البـح ـي العلـم ـال ـف ماـج
الطبيعية. بالكوارث المتعلقة الدراسإات

العليا. للشهادات براماج إعداد في المساعدة−

إيجابـيـة ماواـقـف وتـشـجيع العلمـيـة للتربـيـة اللزماة العناية إعطاء−
العام. الرأي لدى العلمية والثقافة الدراسإات تجاه

:  التالية النقاط على المناقشات تركزت الثقافة، ماجال وفي.33

السإلماية. الثقافة لنشر ثقافية ماراكز إنشاء−

الثقافة دور إلى نظرا الثقافة، لقطاع المخصصة العتمادات رفع−
الراهن. العالمي الصراع في الخطير

ـدل السإلماي الثقافي العمل في المبادأة يعتمد مانظور تبني− ـن ـب مـا
بوـصـفه المـشـرقة السإلم صورة بتقديم وذلك الدفاعي، المنظور

وماحبة. وعدالة وتساماح وتقدم علم دين

الفاـعـل السإلماي اليماني السإاس على الثقافية البراماج تصميم−
والمؤثر.

ـفـي السـإـلماية الثقاـفـة لتـقـديم اللزمـاـة الوسإائل جميع اسإتعمال−
ات وتصحيح السليم وجهها ة المعلوما ة حولهـا، الخاطئ ي خاص ف

العلم. وسإائل

المخطوطات. حماية لبراماج المخصصة العتمادات زيادة−
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المهاجرين. للمسلمين الثقافية بالوضاع الهتمام زيادة−

البـنـاءة السـإـلماية المواـقـف ونشر وصياغة ببلورة الهتمام زيادة−
المعاصرة. الحضارية القضايا كبريات إزاء

الـشـباب جمعـيـات وماـسـاعدة الـشـباب حول دولية ندوات تنظيم−
المسلمات. والنساء

المسلمين. للطفال الثقافية بالوضاع الهتمام−

قـضـايا بمعالـجـة المتعلـقـة للبرامـاـج عمقـا أـكـثر ماـضـمون إعـطـاء−
إسإلماي. ثقافي مانظور مان النسان وبحقوق العصر

ـم .34 ـة المجـلـس درس ـث ـواب بقـي ـة، الخـطـة ماـشـروع أـب والموازـن
: التالية الملحظات حول المناقشات وتركزت

"بيدي" السلمي وأالمعطيات المعلومات بنك.1

بقواـعـد المنظـمـة ـفـي المعلومـاـات بـنـك ارتـبـاط ـضـرورة−
الدولـيـة المنظـمـات وـلـدى العـضـاء اـلـدول ـفـي البياـنـات
الموازية.

-3.1/2.3-2.1( للبرناماجين بالنسبة الهداف صياغة إعادة−
3.1.(

ـض− ـالغ تخفـي ـاء المخصصــة المـب ـج لقتـن ـة، برامـا ماعلومااتـي
إنتاجها. على ذلك مان بدل والعمل

ـة اللجان ماع التواصل لتعميق نشاط إدراج− ـدول الوطنـي واـل
المعلوماات. ماجال في العضاء

المنظمة مطبعة.2

بمـقـر ماطبعة إنشاء مان القتصادية للجدوى علمية دراسإة إجراء
ة، دم المنظم اء وع ة إعط ذ الولوي ذا لتنفي روع ه را المش نظ

للمنظمة. المالي الوضع تحسن انتظار قس المالية، لكلفته

والتسيير التجهيز ماصاريف.3

ماـكـاتب فـتـح : ـــ التالـيـة للنـشـطة الولوـيـة إعـطـاء ـعـدم−
غل وتجهيزهـا، لليسيسـكو افية ماناصـب وش ماتوقعـة، إض

الوظيفي. والسكن المكاتب أثاث وتجديد
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بـالموارد يتعـلـق جانـبـا والموازـنـة الخـطـة ماـشـروع تضمين−
للمناصــب، العــادل الجغرافــي التوزيــع يــبرز البشــرية،
والتعويضات. الجور بشأن وبيانات المتوقعة، والتعيينات

العتبار بعين تأخذ أن العاماة الدارة المجلس رئيس دعا ثم.35
ـادة عند المجلس أعضاء السادة بها تقدم التي الملحظات ـياغة إـع ـص
ـل المـشـروع، ـدورة عـلـى عرـضـه قـب للمجـلـس عـشـرة الخاماـسـة اـل

الخاماس. العام المؤتمر على قم التنفيذي. ومان

الماين عوف أحمد إبراهيم السفير سإعادة الكلمة تناول ثم.36
ماـعـالي تحـيـات فنـقـل السـإـلماي، المؤتمر مانظمة في المساعد العام

ـثـم المجـلـس أعـضـاء الـسـادة إـلـى الـعـام الماـيـن الغابد حاماد الدكتور
قانونية اعتبارات إلى يرجع ل المجلس دورة أعمال حضوره أن أوضح

ع بل تشريفية، أو ى يرج ة عل ي وحقيقيـة قويـة رغب ز ف وات تعزي قن
الدارة باسـإـتعداد مانوـهـا المنظـمـتين، بـيـن والتنـسـيق والتعاون الحوار
ـهـذا لتعزـيـز الفورـيـة واسإتجابتها إيسيسكو السإلماية للمنظمة العاماة

وتطويره. التعاون

إبراهـيـم الـسـفير لـسـعادة وتقديره العميق شكره عن المجلس عبر
ماـشـاركته عـلـى السإلماي، المؤتمر لمنظمة المساعد العام الماين عوف،

المنظـمـة مـاـع للتـعـاون السإلماي المؤتمر مانظمة اسإتعداد وعلى الفاعلة،
العـمـل ـفـي التكامـاـل لتحقـيـق ماعـهـا، والتنـسـيق ـــ إيسيـسـكو ـــ السإلماية
السإلماية. للماة خدماة المشترك السإلماي

المؤتمر لمنظمة المساعأد العام المين  كلمة7 رقم (المرفاق
السلمي)

دـيـاو، علـي أحـمـد السـفير سإـعادة الكلـمـة تناول ذلك، بعد.37
أعـضـاء الـسـادة فـشـكر بالبرامـاـج، المكـلـف المـسـاعد الـعـام الـمـدير

والموازنة، الخطة ماشروع إثراء في البناءة ماساهمتهم على المجلس
أن ماوـضـحا السإاسـإـية، وماقومااتها الخطة إعداد خطوات اسإتعرض ثم

وللتـحـديات الراـهـن الـعـالمي للوضع عميق تحليل مان انطلقا تم ذلك
تي الكـبيرة ة تـواجه ال ى الما ار ماختلـف عل عدة. وأش ى الص أن عل
ـفـي والملـحـة الهامـاـة والنشطة البراماج مان العديد تدرج لم المنظمة

نـسـبة لن اسـإـتيعابها، تكفي ل المقترحة الموازنة لن نظرا المشروع،
رص ماؤكدا التضخم، قيمة حتى تمثل ل الزيادة ة الدارة ح ا ـ العاما ما
أعـضـاء السـادة واقتراحات مالحظات العتبار بعين الخذ على ـ أماكن

كافة. المجلس
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الثلـثـة: القطاـعـات مـاـديرو الـسـادة الـتـوالي، عـلـى وتدخل.38
السإتفـســارات عـلــى أجوـبــة لتـقــديم والثقاـفــة، والعـلــوم التربـيــة

المجلس. أعضاء السادة أبداها التي والملحظات

ـفـي المطبـعـة أهمـيـة فأوـضـح الـعـام المدير الكلمة وتناول.39
وترشــيد الداء في تحسين مان لها سإتوفره وماا المنظمة أعمال إنجاز

ـدة تجهيزات اقتناء ضرورة أوضح التكاليف. كما في ماـحـل لتـحـل جدـي
ـا عبئا تشكل صيانتها أصبحت التي القديمة التجهيزات عـلـى ثقيل ماادـي
المنظمة.

    هـ    1414     الثانية      جمادى    10     : الخميس     السادسة     العمل     الجلسة
  م:    1993      نوفامبر    25     موافاق

  :     صباحا

 ماعدل)14/93/3.1م.ت. (الوثيقة : تابع العأمال     جدوأل      من3.1     البند

القـرار ماـشـروع ديباجـة حـول النـقـاش دار الجلـسـة، بدايـة وفـي.40
المالـيـة، الـسـنة بداـيـة بموـعـد يتعلق ماا وخاصة الوثيقة بهذه المتعلق

الـسـنة بداـيـة ماوـعـد تغيـيـر بـشـأن إيـضـاحات الـعـام المدير قدم حيث
طرـيـق ـعـن ذـلـك ـتـم يـنـاير. وـقـد فاـتـح عـلـى يولـيـو فاـتـح مان المالية

أن وأوضــح عشرة، الثالثة دورته في المجلس لقرار تنفيذا المراسإلة
وأن العـضـاء، اـلـدول لثـلـثي خطـيـة ماوافقة بعد ماحسوماا أصبح المار
الميثاق. ماع يتنافى ل التعديل هذا وأن المنظمة، صالح في يعتبر ذلك

اـلـداخلي النـظـام  مـاـن11 الـمـادة أن المجـلـس أعـضـاء أحد وأوضح
ـضـرورة عـلـى العـمـل المجـلـس ـصـلحيات مـاـن تجعل التنفيذي للمجلس

ـي ل الذي المنظمة في السإمى القانوني النص وهو الميثاق، احترام ينبـغ
ـة الناحية مان يأتي فالميثاق ماعه، يتناقض أن المجلس لقرار ـفـي القانونـي
على يحصل أن ينبغي التعديل فإن وعليه المالي، النظام مان أعلى مارتبة

الثلثين. وبأغلبية العام، المؤتمر ماوافقة

: التالي القرار المجلس اتخذ المناقشة وبعد.41

3.1/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من3.1 البند بشأن

)1997-1995 للعأوام وأالموازنة الخطة (مشروأع

: التنفيذي المجلس إن

اـلـداخلي النظـام (ط) ماـن (ح)، ) الفقرتيـن20( المـادة إلى اسإتنادا−
للمجلس.
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باعتـمـاد يوـصـي  اـلـذي2.2/ق.13/92م.ت. رـقـم ـبـالقرار ـيـذكر وإذ−
 ينـاير1 ماـن تبـدأ الميلدية للسنة ماطابقة ماالية لسنة العضاء الدول

العام. نفس مان  ديسمبر31 في وتنتهي عام كل مان

ـي التي السابقة الخطة بين النتقالية الفقرة العتبار بعين يأخذ وإذ− تنتـه
البحث. ماوضوع  والخطة30/6/1944 في

ته وبعد− روع دراسإ ة ماش ة الخط وام والموازن ي1997-1995 للع  ف
 ماعدلة.14/93/3.1م.ت. رقم الوثيقة

الشأن. هذا في وماعاونيه العام المدير لعرض اسإتماعه وبعد−

ماناقشات. مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

الخـطـة ماـشـروع إـعـداد ـفـي وماـعـاونيه العام المدير جهود على الثناء.1
14/93/3.1م.ت. الوثيقــة  فــي1997-1995 للعــوام والموازنــة

الخـطـة لهذه النهائي المشروع إعداد إلى العام المدير ودعوة ماعدلة،
التنفـيـذي للمجـلـس عـشـرة الخاماـسـة الدورة إلى وتقديمه والموازنة

المجلس. أعضاء اقترحها التي التعديلت إدخال بعد

ـالح القطاعات ماوازنة إبقاء إلى العام المدير دعوة.2 ـنوات والمـص للـس
عـلـى المترتـبـة المـاـور باسـإـتثناء زـيـادات،  بدون1997-1995 الثلث
الســنة بتغيير الخاصة والتوصية التنفيذي، المجلس أعضاء عدد زيادة

المـسـاندة وبرامـاـج سـإـراييفو، وـحـدة بإنـشـاء الخاص والقرار المالية،
الهند. قبل مان المحتلة وكشمير لذربيجان،

بمـقـدار الموازنـة فـي زـيـادة علـى بالموافـقـة العـام المـؤتمر توصية.3
ـة الـسـدس ـترة لتغطـي ـة الـف ـدتها النتقالـي ـتة ومـا ـهر سـإ ـدأ أـش ـي تـب ـف

بـيـن الواقـعـة الـفـترة  وـهـي31/12/1994 ـفـي  وتنتـهـي1/7/1994
البحث ماوضوع الخطة  وبداية30/6/1994 في السابقة الخطة نهاية
.1/1/1995 في

التـعـديلت ماشـاريع دراسـإـة تـقـديم المجـلـس ـقـرر الـتـداول وبـعـد.42
وأهميتـهـا لولويتـهـا نـظـرا الداخلـيـة واللواـئـح النظـمـة على المقترحة

المتعلـقـة النـقـط دراسـإـة تـتـم أن عـلـى المنظمة، عمل لسير بالنسبة
الجاماـعـة وماـشـروع الماية بمحو الخاص السإلماي البرناماج بتطبيقات
اليسيـسـكو ماراـكـز إنشـاء وماـشـروع قرطـبـة في السإلماية الوروبية
المجلس. دورة نهاية قبل لحق وقت في الوطنية التربوية
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النظام تعديلت ماشروع  دراسإة في الشروع المجلس فضل وقد.43
اـلـداخلي والنـظـام العـمـل، ـعـن النـهـائي التوـقـف لـصـندوق اـلـداخلي
ماـشـروع دراسـإـة ـفـي اـلـدخول قـبـل اليسيـسـكو لـمـوظفي للتكاـفـل
المالي. النظام تعديلت

    هـ    1414     الثانية      جمادى    10     : الخميس     السابعة     العمل     الجلسة
  م:    1993      نوفامبر    25     موافاق

  :     زوأال

لـصـندوق اـلـداخلي النـظـام تعديل : ماشروع العأمال     جدوأل      من4.2     البند
 العمل عن النهائي التوقف عن التعويض

)14/93/4.2م.ت. (الوثيقة

ـفـي الـعـام الـمـدير باقتراح المجلس رحب البند، هذا ماناقشة عند.44
ـا غرار على للتقاعد مالئم نظام إنشاء بدراسإة القيام سإابقة جلسة مـا

إـلـى الدراسـإـة ـهـذه نتاـئـج وتقديم المتحدة، المام هيئة في ماوجود هو
التوـقـف نـظـام ماـحـل النـظـام ـهـذا يـحـل أن أسـإـاس عـلـى المجـلـس،

المنظمة. في حاليا به المعمول العمل عن النهائي

: التالي القرار المجلس اتخذ المناقشة وبعد.45

4.2/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من4.2 البند بشأن

عأن النهائي التوقف لصندوأق الداخلي النظام تعديل (مشروأع
العمل)

: التنفيذي المجلس إن

: إلى اسإتنادا−

الميثاق ) مان4( فقرة )،12( المادة
الموظفين نظام ) مان108( المادة
للمجلس الداخلي النظام (ج) مان فقرة )،20( المادة
ـعـن النـهـائي التوـقـف لـصـندوق اـلـداخلي النـظـام ) مـاـن21( الـمـادة
العمل

التوـقـف لـصـندوق اـلـداخلي النـظـام تـعـديل ماـشـروع دراسـإـته وبـعـد−
.14/93/4.2م.ت. الوثيقة في العمل عن النهائي

وتعديلت. ماناقشات مان دار ماا على وبناء−
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: يلي ما يقرر

التوـقـف ـعـن التـعـويض لـصـندوق المعدل الداخلي النظام على الموافقة
المرفقة. بصيغته العمل عن النهائي

عأن التعويض لصندوأق المعدل الداخلي  النظام8 رقم (المرفاق
العمل) عأن النهائي التوقف

  موافاق     هـ    1414     الثانية      جمادى    16     : الجمعة     الثامنة     العمل     جلسة
  م:    1993      نوفامبر    26

  :     صباحا

لـصـندوق اـلـداخلي النـظـام تعديل : ماشروع العأمال     جدوأل      من4.3     البند
 المنظمة لموظفي التكافل

)14/93/4.3م.ت. (الوثيقة

جمهورـيـة مامـثـل الرئـيـس ـنـائب ترأسـإـها اـلـتي الجلـسـة بداية في.46
سـإـبق البنـد ـهـذا أن فـيـه أوضح ماوجزا عرضا العام المدير قدم تشاد،

المجـلـس وـقـرر عـشـرة، الثالـثـة اـلـدورة أعـمـال ـجـدول في أدرج أن
ماـشـاريع مان الهدف الحالية. وأوضح الدورة إلى دراسإته تأجيل أنذاك

مـاـداخيل بـيـن أـكـبر ـتـوازن تحقـيـق في والمتمثل المقترحة التعديلت
المجـلـس اتـخـذ المناقـشـة يتحملـهـا. وبـعـد اـلـتي والنفـقـات الصندوق

: التالي القرار

4.3/ق.14/93م.ت. رقم قرار 
: العأمال جدوأل  من4.3 البند بشأن

لموظفي التكافال لصندوأق الداخلي النظام تعديل (مشروأع
اليسيسكو)

: التنفيذي المجلس إن

: إلى اسإتنادا−

الميثاق ) مان4( فقرة )،12( المادة
الموظفين نظام ) مان107( المادة
للمجلس الداخلي النظام (ج) مان فقرة )،20( المادة
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التكاـفـل لـصـندوق اـلـداخلي النـظـام تـعـديل ماـشـروع دراسـإـته وبـعـد−
.14/93/4.3م.ت. الوثيقة في اليسيسكو لموظفي

ماناقشات. مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

لـمـوظفي التكاـفـل لـصـندوق المـعـدل اـلـداخلي النـظـام عـلـى الموافـقـة
المرفقة. بصيغته اليسيسكو

التكافال لصندوأق المعدل الداخلي  النظام9 رقم (المرفاق
اليسيسكو) لموظفي

للدارة التنظيـمـي الهيـكـل لجـنـة : تقرـيـر العأـمـال     ـجـدوأل      ـمـن4.4     البند
 العاماة

)14/93/4.4م.ت. (الوثيقة

الردنـيـة المملـكـة ماـنـدوب الكلمة تناول البند، هذا طرح بداية في.47
الهيـكـل بدراسـإـة المكلـفـة التنفـيـذي المجـلـس لجـنـة رئيس الهاشمية
يعـتـبر للمجـلـس، المـقـدم التقرـيـر أن ـفـذكر العاماة للدارة التنظيمي

ات عدة حصيلة ن الموضـوع هـذا لتـدارس اللجنـة عقـدتها اجتماع ما
بعين اللجنة أخذت حيث والوظيفية، والمالية القانونية جوانبه ماختلف

العتبار:

المنظمة تسيير في المتراكمة الخبرات.1
سإـير حسـن علـى يـؤثر ل بمـا الترشـيد وضرورة المالية الوضاع.2

العمل
سإــلم فــي التنفيــذي المجلــس وتوجهــات العاماــة الدارة آراء.3

الرواتب.

ـكـانت اـلـتي الفلـسـفة أن فأوـضـح الـعـام، المدير الكلمة تناول ثم.48
العليا، المناصب عدد تقليص في تكمن المقدم، المشروع إعداد وراء

ضمان بهدف والدنيا)، (المتوسإطة التخصصية المناصب في والتوسإع
المنظـمـة قطاـعـات ماـسـتوى عـلـى والمردودـيـة الفعالـيـة مـاـن مازـيـد

لتمثيل الفرصة وإتاحة والتصال، والثقافة والعلوم السإاسإية: التربية
ـهـذا وأن العامـاـة، الدارة ـفـي العـضـاء اـلـدول لكاـفـة عـادل جغرافي
وخطـوة للمنظمـة الحالية الظروف في الماثل التصور يمثل المقترح

الميثاق. ماع تتعارض ل التعديلت هذه وأن النفاق، ترشيد نحو

لهـذه رئيسـا بوصـفه السـنغال، جمهوريـة مانـدوب الكلمة وتناول.49
ـيا عنـصـرا راعت اللجنة أن فذكر سإابقة، اجتماعات في اللجنة أسإاسـإ

وتنوعه، السإلماي العالم وحدة في يتمثل الولي، المشروع وضع في
بين العليا المناصب ماستوى على التمثيل في توازن إقاماة وجب ولذا
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الماانة في به ماعمول هو ماا غرار على وآسإيا، وإفريقيا العربي العالم
المنظـمـة مايـثـاق مـاـع وانـسـجاماا السـإـلماي، الـمـؤتمر لمنظمة العاماة

السإلماية.

الـلـتزام إـلـى الول اتجاـهـات: ـيـدعو ثلـثـة ـبـرزت هذا، ضوء وفي.50
النفـاق ترـشـيد لضـرورة ماراـعـاة تنظيـمـي هيكل وضع عند بالواقعية

الـصـعب الـمـالي الوـضـع مـاـع انـسـجاماا العليا، المناصب ماستوى على
ماقتضـيات اـحـترام ضـرورة الثـاني التجـاه ـيـرى حيـن للمنظمة. في

المـسـاعدين العاماين المديرين مان عدد وجود على تنص التي الميثاق
ي التمثيـل علـى حرصا ن العـادل. فـي الجغراف الث اتجـاه رأى حي ث

تنفـيـذ عـلـى بالشراف الول يقوم ماساعدين عاماين بمديرين الكتفاء
العاماة. للدارة والمالي الداري التسيير على الثاني ويقوم البراماج،

  موافاق     هـ    1414     الثانية      جمادى    16     : الجمعة     التاسعة     العمل     الجلسة
  م:    1993      نوفامبر    26

  :     زوأال

: تابع العأمال     جدوأل      من4.4     البند
)14/93/4.4م.ت. (الوثيقة

الـسـنغال، جمهورـيـة ماـنـدوب الكلـمـة تـنـاول الجلـسـة، بداـيـة ـفـي.51
الهيـكـل لدراسـإـة المكلـفـة اللجـنـة تقرـيـر بـشـأن بلده تحـفـظ فأـبـدى

مانصب على بالقتصار يتعلق ماا مانه وخاصة العاماة، للدارة التنظيمي
الميـثـاق. ماقتـضـيات مـاـع يتـعـارض ذـلـك واـحـد. لن ماساعد عام مادير
عـن تتـحـدث الميثاق ) مان8  (الفقرة11 المادة أن اعتقاده عن وعبر
13 و5  (الفـقـرة12 المادـتـان تتحدث بينما المفرد، بصيغة عام مادير

دلـيـل الجـمـع. وـهـذا بـصـيغة ماساعين عاماين ماديرين ) عن3 (الفقرة
واحد. مان أكثر المساعدين العاماين المديرين عدد أن على

للهيكــل المقــترح التعــديل أن ماوضــحا العــام المــدير وعقــب.52
خاـصـة الميـثـاق، ماقتـضـيات مـاـع يتـنـاقض ل العامـاـة للدارة التنظيـمـي

ــتي5  الفـقــرة12 الـمــادة ــاماين للـمــديرين ـعــددا تـحــدد ل  اـل الـع
ـفـي فيـهـا يعيـنـون اـلـتي التخصصية الوظائف تسمي ول المساعدين،

الهيـكـل تـعـديل الجغرافي. وأن انتمائهم على تنص ول العاماة، الدارة
الحالـيـة المنظـمـة ظروف تستدعيها ضرورة العاماة للدارة التنظيمي

وأن ماسـيرتها، ماـن المرحلـة ـهـذه فـي بـه تقوم الذي العمل وطبيعة
ـبـل الميـثـاق، تـعـديل ـيـوجب ل العاماة للدارة التنظيمي الهيكل تعديل

ـذا إن ـديل ـه ـي التـع ـي ظرـف ـان وـف ـه الماـك ـدماا ماراجعـت ـن عـن تتحـس
ماستقبل. للمنظمة المالية الظروف
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بشؤون تعنى إدارية وحدات إحداث المجلس أقر المناقشة، وبعد.53
قـبـل مـاـن المحتـلـة وكـشـمير وأذربيـجـان، والهرسـإـك البوسإنة شعوب
ـفـي العلـمـي والبـحـث الـجـاماعي للتعلـيـم قـسـم إحداث وكذلك الهند،
التربية,. قطاع

:  التالي القرار الشأن هذا في المجلس واتخذ.54

4.4/ق.14/93م.ت. رقم قرار 
: العأمال جدوأل  من4.4 البند بشأن

العامة) للدارة التنظيمي الهيكل لجنة (تقرير

: التنفيذي المجلس إن

المجـلـس اعتـمـده  اـلـذي5.7/ق.12/91م.ت. رـقـم ـبـالقرار يذكر إذ−
الهيكل لجنة عمل بموجبه مادد وقد عشرة الثانية دورته في التنفيذي

الثالـثـة اـلـدورة إـلـى تقريرها تقديم أجل مان العاماة للدارة التنظيمي
للمجلس. عشرة

ـبـإدراجه عـشـرة الثالـثـة دورـتـه ـفـي المجـلـس بـقـرار كذلك يذكر وإذ−
الدورة أعمال جدول في العاماة للدارة التنظيمي الهيكل لجنة تقرير

الحالية. عشرة الرابعة

.14/93/4.4م.ت. رقم الوثيقة في اللجنة تقرير دراسإته وبعد−

إـلـى وـكـذلك اللجـنـة رئـيـس ـقـدماه اـلـذي الـعـرض إلى اسإتماعه وبعد−
العام. المدير قدماها التي والملحظات التوضيحات

ماناقشات. مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

للمنظـمـة العامـاـة للدارة التنظيمي الهيكل لجنة تقرير على الموافقة.1
ـي ـة ـف ـديلت14/93/4.4م.ت. الوثيـق ـتي  والتـع ـا اـل ـاء اقترحـه أعـض

المجلس.

ـوة.2 ـدير دـع ـام الـم ـى الـع ـداد إـل ـيغة إـع ـة الـص ـة النهائـي ـل لوثيـق الهيـك
إـلـى الخـتـاماي التقرـيـر مـاـع وإرسـإـاله اـلـوظيفي وللوـصـف التنظيـمـي

المجلس. أعضاء

ـد ـن5.1     البـن ـدوأل      ـم ـال     ـج ـر العأـم وضــعية عــن العــام المــدير : تقرـي
الكويت دولة في والعلمية التربوية المؤسإسات
14/93/4.2م.ت. / و14/93/5.1م.ت. (الوثيقــــة

ضميمة)
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اـلـتي والثقافـيـة والعلمـيـة التربوـيـة النشطة العام المدير اسإتعرض.55
ذتها ة نف الح المنظم ة لص ويت، دول الت الك تي والتص ا ال ع أجراه ما

ذ ماتابعة بخصوص العراقية السلطات رارات تنفي س ق ذي المجل التنفي
دوـلـة ـفـي والثقافـيـة والعلمـيـة التربوـيـة المؤسإـسـات ـبـدعم المتعلـقـة
الكويت.

والتـقـدير بالـشـكر فـتـوجه الـكـويت، دولة ماندوب الكلمة تناول ثم.56
ـذلت التي المجهودات على العام وللمدير التنفيذي للمجلس ـدعم ـب ـل

الـصـادرة الممارسـإـات بـعـض ـعـن الـحـديث إلى وانتقل الكويت، دولة
تتـضـمنه ماا إلى ماشيرا بلده، سإيادة تمس التي العراق، جمهورية عن

وطـلـب ماغالطات مان العراقية الدراسإية والشهادات والمناهج الكتب
المغالطات. هذه لرفع لبلده المجلس ماساندة

ـم.57 ـدخل ـث ـدوب ـت ـة ماـن ـراق جمهورـي ـدمات بلده أن ليوضــح الـع ـق
نســب ماا صحة بطلن تثبت المنظمة إلى وماستندات وثائق ماجموعة

تســخير أجل مان الماضي، صفحة طي في بلده رغبة عن وعبر إليها،
السإلماي. التضامان أواصر لتعزيز والجهود الطاقات

اـلـتي الزمـاـة رواسـإـب تـجـاوز ضرورة إلى المجلس دعا ذلك وبعد.58
تـواجه اـلـتي الكـبرى، الحضـارية التـحـديات لمواجـهـة بالمـاـة، لحقـت
السإلماي. العالم

: التالي القرار المجلس واتخذ

5.1/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من5.1 البند بشأن

وأالعلمية التربوية المؤسسات وأضعية عأن العام المدير (تقرير
الكويت) دوألة فاي وأالثقافاية

: التنفيذي المجلس إن

والمجلـس العـام المـؤتمر اعتمـدها التي السابقة بالقرارات يذكر إذ−
التربوـيـة المؤسإـسـات "وـضـعية بـشـأن السـإـلماية للمنظمة التنفيذي
م.ت/ رـقـم الـقـرار وـبـالخص الـكـويت"، دولة في والثقافية والعلمية
الثالـثـة دورـتـه ـفـي المجـلـس اعتـمـده اـلـذي  إضافي،4.1/ق.13/93
ا عشرة، ى العـام المـدير فيـه ودع العراقيـة بالحكوماـة التصـال عل
الكـتـب ـفـي ورد مـاـا جمـيـع بتغيير الكفيلة التدابير اتخاذ مانها والطلب
هـذه فـي المجـلـس إـلـى تقرير وتقديم الكويت، تمس التي والمناهج

عشرة. الرابعة الدورة
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م.ت. الوثيقتين في العام المدير تقرير على اطلعه بعد ـ يلحظ وإذ−
يلي: ماا ـ  ضميمة14/93/5.1 وم.ت.14/93/5.1

القرار. لتطبيق اللزماة الخطوات باتخاذ العام المدير قيام−
الجتماعيــة، العلوم كتب بأن للمنظمة العراق جمهورية إعلم−

الوقت. هذا في ماستعملة تعد لم الشكوى، ماوضوع

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

ودـعـوته الـقـرار ـهـذا تـطـبيق حسن على لحرصه العام المدير على الثناء
بـمـا علـمـا الـكـويت دوـلـة وإحاطة العراقية، الحكوماة ماع المار ماتابعة إلى
الشأن. هذا في يتم

القــدس مادينة وضع عن العام المدير تقرير:  العأمال     جدوأل      من5.2     البند
ريف ي الش ل ف رائيلي، الحتلل ظ اولت السإ وماح

وتهويدها السإلماية هويتها طمس
)14/93/5.2م.ت. (الوثيقة

الـمـؤتمر ـقـرار تنفـيـذ ـفـي ـبـذلها اـلـتي الجهود العام المدير أوضح.59
عالمـيـة ـنـدوة بعـقـد تكلـلـت والتي )،6.2/ق.4/91(م.ع. الرابع العام

ـول ـدس ـح ـا "الـق ـافي وتراثـه ـي الثـق ـوار إطــار ـف ـــ السإــلماي الـح
الحـسـن المـلـك الجللة لصاحب الساماية باللتفاتة مانوها المسيحي"،

تفـضـل الـذي الـقـدس، لجنـة رئـيـس المغربـيـة، المملك عاهل الثاني،
أعمالها. نجاح في الثر عظيم له كان ماما واسإتضافتها، الندوة برعاية

كافة. المتسويات على الندوة حققتها التي الباهرة بالنتائج أشاد كما

على العام المدير فشكر فلسطين، دولة ماندوب الكلمة تناول ثم.60
بـشـؤون تعـنـى ـبـديوانه إدارـيـة وـحـدة إحداث وعلى الندوة، هذه عقد

ـة تنفيذ ماتابعة على العمل إلى ودعا الشريف، القدس الخـطـوات بقـي
الرابع. العام المؤتمر قرار في الواردة

: التالي القرار المجلس اتخذ هذا بعد.61

5.2/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من5.2 البند بشأن

الشريف القدس مدينة وأضع عأن العام المدير (تقرير
السلمية هويتها طمس وأمحاوألت السرائيلي الحتلل ظل فاي

وأتهويدها)

: التنفيذي المجلس إن
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والمجـلـس الـعـام الـمـؤتمر اعتـمـدها اـلـتي الـقـرارات بجمـيـع يذكر إذ−
6.2/ق.4/91م.ع. الـقـرار وخصوـصـا السـإـلماية، للمنظـمـة التنفيذي

بـمـوجب كـلـف حـيـث الرابـعـة، دورته في العام المؤتمر اعتمده الذي
الحوار إطار في عالمية ندوة عقد العام ) المدير4( الجرائية الفقرة

والتراث الشريف القدس على الحفاظ أجل مان المسيحي السإلماي
ـا، الثـقـافي ـذي4.2/ق.13/92م.ت. الـقـرار وـكـذلك فيـه اعتـمـده  اـل
الفـقـرة ـفـي دـعـا حـيـث عـشـرة، الثالثة دورته في التنفيذي المجلس
العالمـيـة للـنـدوة الـعـداد في المضي إلى العام ) المدير4( الجرائية

المذكورة.
ماديـنـة وـضـع ـعـن الـعـام الـمـدير "تقرـيـر على اطلعه بعد يلحظ وإذ−

طـمـس وماـحـاولت السإـرائيلي، الحتلل ظـل فـي الشريف القدس
التقرـيـر ـهـذا أن ،14/93/5.2م.ت. الوثيـقـة وتهوـيـدها" ـفـي هويتها
ـا الكاماـلـة الوقائع وأن للندوة الختاماي البيان على يحتوي سإتنـشـر لـه

اليسيسكو. إصدارات مان خاص إصدار في
ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

لجنة رئيس المغربية، المملكة عاهل الثاني الحسن الملك جللة شكر.1
ـفـي الـثـر أـكـبر ـلـه كان ماما الندوة لهذه الكريمة رعايته على القدس
المستويات. جميع على نجاحها

بالـقـدس الخاـصـة الـقـرارات تنفـيـذ عـلـى لحرصه العام المدير شكر.2
تـلـك فـي جـاء مـاـا تنفيذ ماتابعة إلى ودعوته المذكورة، الندوة وعقده

ـرارات ـا الـق ـن ورد ومـا ـات مـا ـي وتوصــيات توجـه ـال ـف ـدوة أعـم الـن
ـى لفلسطين عاصمة باعتبارها الشريف، القدس عن المذكورة وأوـل
الشريفين. الحرماين وثالث القبلتين

الكاماـلـة بالوـقـائع الـخـاص الـصـدار إرسـإـاء إـلـى الـعـام الـمـدير دعوة.3
التنفيذي. المجلس وأعضاء العضاء، الدول إلى للندوة

للـمـؤتمر الخاماـسـة اـلـدورة أعـمـال ـجـدول ـفـي الموضوع هذا إدراج.4
العام.

المنظمة ماقر بناء:  العأمال     جدوأل      من5.3     البند
)14/93/5.3م.ت. (الوثيقة

أـجـل مـاـن يـبـذلها اـلـتي بالجهود علما المجلس العام المدير أحاط.62
جلـلـة بـهـا ـتـبرع اـلـتي الرـضـية القطـعـة على للمنظمة دائم ماقر بناء

ماـسـاعيه تثـمـر أن في أماله عن ماعربا لصالحها، الثاني الحسن الملك
النجاز. هذا تحقيق في الشروع على الهادفة
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يتمـيـز ومـاـا للمنظمة الجديد المبنى اقتناء بشأن إيضاحات قدم كما.63
جيدة. ماواصفات مان به

: التالي القرار واتخذ الخطوة لهذه ارتياحه عن المجلس عبر.64

5.3/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من5.3 البند بشأن

المنظمة) مقر (بناء

: التنفيذي المجلس إن

الثالـثـة دورتـه فـي اعتمـده الذي ،13/92/5.1م.ت. بقراره يذكر إذ−
تـقـديم إـلـى الـعـام الـمـدير فيه ودعا المنظمة، ماقر بناء بشأن عشرة
للمجلس. عشرة الرابعة الدورة إلى الموضوع في تقرير

.14/93/5.3م.ت. الوثيقة في المذكور التقرير دراسإة وبعد−

العام. المدير قدماه الذي العرض على وبناء−

ماناقشات. مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

دها التي السابقة القرارات تأكيد.1 س اعتم أن المجل ر بش د المق الجدي
للمنظمة.

ـفـي ماـسـارعته وعلى الشأن، هذا في جهوده على العام المدير شكر.2
للمنظمة. ماؤقت ماقر شراء

دير دعوة.3 ام الم ى الع لة إل ذه ماواص ود ه ديم الجه ا وتق ى نتيجته عل
للمنظمة. العام للمؤتمر الخاماسة الدورة

ـم:  العأـمـال     ـجـدوأل      ـمـن5.4     البـنـد ـة المؤسإـسـات دـع ـة التربوـي والعلمـي
والهرسإك البوسإنة في والثقافية

ـفـي والهرسـإـك، البوسـإـنة جمهورـيـة ماع تضامانه عن المجلس عبر.65
ـا ـن دفاعـه ـا ـع ـتقل كيانـه ـا المـس ـاري، وانتمائـه ـة وأدان الحـض الهجـم

ا تقـوم الـتي الشرسإة عب ضـد والكرواتيـة الصـربية القـوات به الش
وأـكـد والثقافـيـة، والتربوـيـة والحـضـارية الدينـيـة وماؤسإساته البوسإني
"وـحـدة اسإم تحت العاماة الدارة داخل وحدة إنشاء ضرورة المجلس

سإراييفو".

المجـلـس اسـإـتعداد فحـيـا والهرسـإـك، البوسإنة جمهورية ماندوب تدخل
أن راجيـا يجتازهـا، الـتي الليمـة المحنـة في بلده شعب ماع للتضامان
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عناـيـة ماـن تسـتحقه ماـا أوروبا في المسلمة الجاماعات المنظمة تولي
واهتمام.

: التالي القرار الشأن بهذا المجلس واعتمد.66

5.4/ق.14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من5.4 البند بشأن

الثقافاية المؤسسات دعأم فاي اليسيسكو (دوأر
وأالهرسك) البوسنة فاي التربوية

: التنفيذي المجلس إن

السإلماية. المنظمة مايثاق يتضمنها التي بالهداف يذكر إذ−

التنفيذي. للمجلس الداخلي النظام  مان24 المادة إلى واسإتنادا−

البوسـإـنة ـفـي المـسـلم الـشـعب يعيشها التي العصيبة للحوال ونظرا−
الدينيــة المؤسإســات مانهــا تعــاني الــتي والصــعوبات والهرسإــك،
فـي العـضـو الـشـقيق البـلـد ـهـذا فـي والثقافـيـة والتربوية والحضارية

اليسيسكو.

ـاماي البلغا إـلـى يـشـير وإذ− ادرICFM/21-93/FC رـقـم الخـت ـعـن  الص
الذي الخارجية الشؤون لوزراء والعشرين الحادي السإلماي المؤتمر

29  عـلـى25 مـاـن السـإـلماية، باكستان بجمهورية كراتشي في انعقد
ـل ـورة م،1993 أبرـي ـى أـخـص وبـص ـد عـل ـق38 البـن ـة  المتعـل بالحاـل

ـضـحية المـسـلم، والهرسـإـك البوسـإـنة ـشـعب يعيشها التي المأسإاوية
والكروات. الصرب المعتدين يد على العرقي والتطهير البادة

الـخـاص العلن وإـلـى فييـنـا، عمل وبرناماج إعلن إلى أيضا يشير وإذ−
ـة ـادة بعملـي ـؤتمر ـعـن الـصـادرين والهرسـإـك، البوسـإـنة ـفـي الـب الـم
م).1993  يونيو25-14 (فيينا، النسان حقوق بشأن العالمي

والهرسإك. البوسإنة جمهورية مامثل تقرير إلى السإتماع وبعد−

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

والهرسـإـك البوسإـنة ـشـعب لهـا يتعـرض اـلـتي الحاـقـدة الهجمـة إدانـة.1
بمؤسإـسـاته لـحـق ماا نتيجة العميقين والحزن اللم ماشاطرته المسلم،

ـراءات وتخريب، تدماير مان والثقافية والتربوية والحضارية الدينية والـج
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ـدفاع بالـسـلح التزود مان المسلم الشعب هذا تمنع التي العادلة غير لـل
نفسه. عن

والهرسـإـك البوسـإـنة لجمهورية ماعونتها تقدم أن العضاء بالدول الهابة.2
ماـنـه الـفـردي المـشـروع اـلـدفاع ـفـي الـطـبيعي لحقهـا مامارسـإـتها فـي

تخدم وأن والجماعي، ع تس ائل جمي رورية الوسإ دعم الض ة ل جمهوري
تعادة والهرسإك، البوسإنة يادتها، واسإ تقللها، سإ دتها واسإ ة ووح الترابي

والكيانية.

للمؤسإسات والكاديمي المالي دعمها تقديم إلى العضاء الدول دعوة.3
والهرسإك. البوسإنة في والثقافة والعلمية، التربوية،

البوسـإـنة ـفـي تربوـيـة ماؤسإـسـات رعاـيـة إـلـى العـضـاء اـلـدول دـعـوة.4
وتخـصـيص المؤسإـسـات ـهـذه تـسـيير تـكـاليف بتحمل وذلك والهرسإك،

يـتـابعون اـلـذين المـسـلمين والهرسـإـك البوسـإـنة لطلـبـة دراسـإـية ماـنـح
خارجه. أو البلد داخل سإواء دراسإتهم

ة بأنشطة القيام إلى العضاء الدول دعوة.5 برى، إعلماي اون ك ع بالتع ما
لصالح الماوال وجمع الدول، هذه في العام الرأي لتعبئة العاماة، الدارة

والهرسإك. البوسإنة في والثقافية والعلمية التربوية المؤسإسات

اسإـم تحمـل العاماـة الدارة داخـل وحدة إنشاء إلى العام المدير دعوة.6
أعله، إليها المشار النشطة وتنسيق بمتابعة وتكلف سإراييفو"، "وحدة

: التالية للمؤسإسات الموجه العمل برناماج مانها وبالخص

بسراييفو السإلماية العلوم كلية.1
الشرقية اللغات قسم ـ بسراييفو الفلسفة كلية.2
النشر ماجال في ولسإيما (النهضة)، بريبورود رابطة.3
والجاماعية الوطنية سإراييفو ماكتبة.4
سإراييفو في والهرسإك البوسإنة تلفزة.5

الخـطـة أـبـواب بـعـض مـاـن ماـبـالغ تخـصـيص إـلـى الـعـام الـمـدير دـعـوة.7
ـة ـترة والموازـن ـة  والخطــة1994-1991 للـف 1997-1995 والموازـن

).6( الفقرة في المذكورة النشطة لتمويل

ـال، أقرب في سإراييفو زيارة إلى العام المدير دعوة.8 ـفـي للطلع الـج
ـن ـان عـي ـة عـلـى المـك ـتي العـصـيبة الحاـل البوسـإـنة ـشـعب يعيـشـها اـل

التربوـيـة بمؤسإـسـاته لـحـق اـلـذي اـلـدماار وعـلـى الـشـجاع، والهرسـإـك
والثقافية. والعلمية
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ال جـدول في الموضوع هذا إدراج إلى العام المدير دعوة.9 الـدورة أعم
ـديم ماع العام، للمؤتمر الخاماسة والدورة للمجلس عشرة الخاماسة تـق

الموضوع.  هذا عن تقرير

المؤسإـسـات دـعـم ـفـي اليسيـسـكو دور:  العأـمـال     ـجـدوأل      ـمـن5.5     البند
أذربيجان في والثقافية والعلمية التربوية

اـلـتي الصعبة الظروف عن عرضا أذربيجان جمهورية ماندوب قدم.67
ـة، العتداءات جراء مان عاماة، بصفة بلده تجتازها تـعـانيه ومـاـا الجنبـي

المجـلـس داعيا خاصة، بصفة والثقافية والعلمية التربوية المؤسإسات
ـذه الملـحـة الحاجات تلبية في للمساعدة ماناسإبا يراه ماا اتخاذ إلى لـه

المؤسإسات.

أذربيجان) جمهورية ممثل  خطاب10 رقم (المرفاق

: التالي القرار المجلس اتخذ الصدد، وبهذا.68

5.5/ 14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من5.5 البند بشأن

المؤسسات دعأم فاي اليسيسكو (دوأر
أذربيجان) فاي وأالتربوية الثقافاية

: التنفيذي المجلس إن

المنظمة. بميثاق يذكر إذ−

للمجلس. الداخلي النظام  مان24 المادة إلى واسإتنادا−

أذربيجان. في المسلم الشعب يعيشها التي العصيبة للحوال ونظرا−

البـلـد ـهـذا ـفـي والتربوـيـة الثقافـيـة المؤسإـسـات تقاسـإـيه لـمـا ونظرا−
السإلماية. المنظمة في العضو المسلم

أذربيجان. جمهورية مامثل تقرير على السإتماع وبعد−

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

ـلـه تتـعـرض ومـاـا أذربيـجـان جمهورـيـة عـلـى الرمايـنـي الـعـدوان إداـنـة.1
وتدماير. تخريب مان والحضارية والثقافية التربوية ماؤسإساتها

تقاسإـيه ولمـا أذربيـجـان لشـعب يـحـدث لمـا البـالغ قلقـه عـن التـعـبير.2
والتربوية. والثقافية الدينية ماؤسإساته
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للعوام خطتها في المنظمة براماج بعض توجيه إلى العام المدير دعوة.3
ى1991-1994 اهم نشـاطات  عل البلـد لهـذا الـدعم تقـديم فـي تس

المسلم.

ـفـي أذربيـجـان لجمهورـيـة ماعونتـهـا تـقـدم أن العـضـاء باـلـدول الهاـبـة.4
جمـيـع تـسـتخدم وأن نفـسـها ـعـن الدفاع في الطبيعي لحقها مامارسإتها
سـإـيادتها، واسـإـتعادة أذربيـجـان، جمهورـيـة ـلـدعم الـضـرورية الوسـإـائل
الترابية. ووحدتها

جمهورـيـة ـفـي تربوـيـة ماؤسإـسـات رعاـيـة إـلـى العـضـاء اـلـدول دـعـوة.5
ـح وتخصيص المؤسإسات هذه تسيير تكاليف بتحمل وذلك أذربيجان ماـن
أو البلد داخل سإواء دراسإتهم يتابعون الذين المسلمين لطلبتها دراسإية
خارجه.

الدارة مـاـع بالتـعـاون إعلماية، بأنشطة القيام إلى العضاء الدول دعوة.6
ي العـام الـرأي لتعبئـة العاماـة، لصـالح الماـوال وجمـع الـدول هـذه ف

أذربيجان. جمهورية في والثقافية والعلمية التربوية المؤسإسات

الخـطـة أـبـواب بـعـض مـاـن ماـبـالغ تخـصـيص إـلـى الـعـام الـمـدير دـعـوة.7
-1995 للـفـترة والموازـنـة  والخـطـة1994-1991 للـفـترة والموازـنـة

المذكورة. النشطة  لتمويل1997

العام.  للمؤتمر الخاماسة الدورة أعمال جدول في البند هذا إدراج.8

ـدم.69 ـل تـق ـة مامـث ـة الجماهيرـي ـة العربـي ـعبية الليبـي ـتراكية الـش الـش
عـلـى المـضـروب الحـصـار وآـثـار بلده ماعاـنـاة ـعـن بمداخـلـة العظمى

ـة ماؤسإســاتها ـة التربوـي ـد والعلمـي ـة. وبـع ـات والثقافـي ـرر المناقـش ـق
العربـيـة الجماهيرـيـة ـشـعب مـاـع فـيـه يتضامان بيانا يصدر أن المجلس

المـضـروب الحـصـار ماواجهة في العظمى، الشتراكية الشعبية الليبية
: البيان نص يلي المسلم. وفيما البلد هذا على

ـة، والعلوم للتربية السإلماية للمنظمة التنفيذي المجلس إن ـو والثقاـف وـه
مان الغربية الدول وبعض جهة مان العظمى الجماهيرية بين القائمة الزماة يتابع
ماـفـروض جوي حصار بفرض وذلك تصعيد، مان الزماة إليه آلت وماا أخرى، جهة

ـقـرار بـمـوجب يتبـعـه أن يمـكـن ومـاـا )،748( رـقـم المان ماجلس قرار بموجب
ماروـنـة مـاـن العظـمـى الجماهيرـيـة أـبـدته مـاـا رـغـم )،883( رقم المان ماجلس

الزماة، هذه ماع التعامال في وتجاوب

والعلمية التربوية بالمؤسإسات سإيلحق وماا لحق لما المجلس مان وإدراكا
الجراءات، هذه نتيجة العضو السإلماي البلد لهذا والثقافية
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الحـصـار، ـهـذا ماواجهة في الجماهيرية شعب ماع يتضامان إذ المجلس فإن
بالطرق حلها إلى ويدعو الزماة، هذه إليه وصلت ماا إزاء الشديد بالقلق ليشعر

والتفاوض. الحوار طريق عن السليمة

عـشـرة الخاماـسـة اـلـدورة وزمـاـان ماـكـان:  العأـمـال     ـجـدوأل      من6.1     البند
التنفيذي للمجلس

ـاط.70 ـدير أـح ـام الـم ـس الـع ـا المجـل ـأن علـم ـة ـب ـة الجمهورـي العربـي
عشــرة الخاماسة الدورة لسإتضافة كريمة دعوة وجهت قد السورية،
سإــتعقدان اللتين العام للمؤتمر الخاماسة والدورة التنفيذي للمجلس

م.1994 سإنة مان نوفمبر شهر في

د.71 بر أن وبع س ع ذي المجل ن التنفي كره ع ديره ش ن وتق العميقي
عـقـد ـقـرر الكريـمـة، المـبـادرة ـهـذه على السورية، العربية للجمهورية

نوفـمـبر ـشـهر مـاـن الـثـاني النصف في بدماشق عشرة الخاماسة دورته
العام. للمؤتمر الخاماسة الدورة انعقاد قبيل ،1994 سإنة مان

: التالي القرار اتخذ الصدد وبهذا

6.1/ 14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من6.1 البند بشأن

للمجلس) عأشرة الخامسة الدوأرة وأزمان (مكان

: التنفيذي المجلس إن

للمجلس. الداخلي النظام ) مان9( المادة إلى اسإتنادا−

اـلـدورة لسإتـضـافة الـسـورية العربـيـة الجمهورـيـة لمـبـادرة واسإتجابة−
للـمـؤتمر الخاماـسـة واـلـدورة التنفـيـذي للمجـلـس عـشـرة الخاماـسـة

العام.

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر

ا على السورية العربية الجمهورية على والماتنان الشكر توجيه.1 مابادرته
الكريمة.

مان الثاني النصف في التنفيذي للمجلس عشرة الخاماسة الدورة عقد.2
السورية. العربية الجمهورية عاصمة دماشق،  في1994 نوفمبر شهر
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روع:  العأمال     جدوأل      من3.3     البند ة ماش ة الجاماع لماية الوروبي ي السإ ف
قرطبة
 ماعدل)14/93/3.3.ت.م     (الوثيقة

حلـقـة سـإـيكون اـلـذي المشروع هذا إنجاز أهمية العام المدير أبرز.72
الـحـوار إـثـراء ـفـي ويسهم الغربي والعالم السإلماي العالم بين وصل

النساني. الحضاري التراث وإغناء الحضارتين بين

: حول المجلس أعضاء السادة ماناقشات دارت وقد.73

السإــتعانة خلل ماــن المشــروع لهــذا الجيــد العــداد ضــرورة−
ناحـيـة، مـاـن الوسـإـيط العـصـر فلـسـفة ـفـي ماتخصصين بأكاديميين

أخرى. ناحية مان السإلماية العلوم فروع ماختلف وفي

المـسـلمين علمـاء بـيـن المـشـتركة العلمـيـة البـحـوث على التركيز−
المعاـصـرة القـضـايا تعاـلـج اـلـتي تـلـك مانها وخاصة الغرب، وعلماء

الحضارتين. بين

لنـشـاط تـصـور بـلـورة تـتـولى بـحـث ماجموـعـة إنـشـاء ـفـي التفكير−
بتحقيقها. تضطلع أن يمكن التي والمشاريع الجاماعة

الموازـنـة، ـخـارج المـشـروع ـهـذا لتمويل ماصادر إيجاد في التفكير−
المشروع. هذا كلفة لتغطية ضئيل جزءا إل توفر أن يمكن ل التي

: التالي القرار الصدد بهذا المجلس اتخذ وقد.74

3.3/ق. 14/93م.ت. رقم قرار
: العأمال جدوأل  من3.3 البند بشأن

قرطبة) فاي السلمية الوأروأبية الجامعة (مشروأع

: التنفيذي المجلس إن

الميثاق  في2  فقرة4 المادة إلى اسإتنادا إذ−

 ماعدل14/93/3.3م.ت. الوثيقة دراسإته وبعد−

العام المدير عرض إلى اسإتماعه وبعد−

ماناقشات، مان دار ماا على وبناء−

: يلي ما يقرر
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ـة الجاماعة إنشاء أجل مان العام المدير خطوات على الموافقة.1 الوروبـي
قرطبة. في السإلماية

بـصـورة المجـلـس وإعلم جـهـوده ماواـصـلة إـلـى الـعـام الـمـدير دـعـوة.2
الصدد. هذا في يتم بما مانتظمة

أعـمـاله جدول مان بنود ثلثة دراسإة تأجيل المجلس قرر ذلك، وبعد.75
: هي عشر، الخاماسة الدورة إلى

الماـيـة لمـحـو الـخـاص السـإـلماي البرناماج  : تطبيقات3.2 البند.1
السإلماية. والجماعات البلدان في للجميع السإاسإي وللتكوين

الوطنية. التربوية اليسيسكو ماراكز إنشاء  : ماشروع3.4 البند.2

المالي. النظام تعديل  : ماشروع4.1 البند.3

    27     موافاق     هـ    1414     الثانية      جمادى    12     : السبت     الختامية     الجلسة
  م:    1993     نوفامبر

  :     زوأال

التنفيـذي المجلـس أعضـاء أجـرى الختامايـة، الجلسـة بداـيـة فـي.76
ماـسـاهمات بموـضـوع المكلـفـة الثلثـيـة اللجـنـة تقرـيـر ـحـول ماداولت

أعـمـال ـجـدول ـفـي التقرير هذا إدراج المجلس وقرر العضاء، الدول
عشرة. الخاماسة دورته

الدوأل مساهمات وأضع دراسة لجنة  : تقرير11 رقم (المرفاق
وأالعلوم للتربية السلمية المنظمة موازنات فاي العأضاء

وأالثقافاة)

ـم.77 ـاول ـث ـة تـن ـو الكلـم ـل مامثـل ـن ـك وماصــر وسإــيراليون تشــاد مـا
الفـعـال باـلـدور فأشادوا وماوريتانيا، والمغرب القمر وجزر وفلسطين

ـاق وتوسإيع المنظمة، أداء تطوير في العام المدير به يضطلع الذي آـف
عـلـى المتمـيـز حـضـورها وتأكـيـد عملـهـا، أسـإـاليب وتحـسـين نشاطها،

ـذ مان إليه وفق بما ونوهوا والدولية، السإلماية الساحتين ماعـظـم تنفـي
النفـاق ترـشـيد بيـن جمـع وماـن المـالي، الوضع صعوبة رغم البراماج
النجاز. وتجديد

الرابـعـة لـلـدورة الخـتـاماي التقرـيـر ماـشـروع المجلس ماقرر تل ثم.78
إدراجـهـا، المجـلـس أعـضـاء طلب التي التعديلت إدخال وبعد عشرة،

بأـخـذ الـسـكرتارية عـلـى توـصـية إصدار ماع الختاماي، التقرير إقرار تم
قبل النهائية صيغته في التقرير وضع عند العتبار بعين التعديلت هذه

المجلس. أعضاء السادة على إرسإاله
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الملك جللة إلى مارفوعة واماتنان شكر برقية المجلس ماقرر وتل.79
ـعـن المجـلـس فيـهـا ـعـبر المغربـيـة، المملـكـة عاـهـل الـثـاني الحـسـن
المـلـك جلـلـة يوليـهـا مـاـافتئ اـلـتي الـسـاماية للرعاـيـة العمـيـق تقديره
وـفـره لـمـا الـكـامالين وعرـفـانه ـشـكره وـعـن للمنظـمـة، الـلـه حفـظـه

السـإـتقبال وحـسـن الرعاـيـة كرـيـم ماـن وشعبا وحكوماة مالكا المغرب
الدورة. لهذه

الحسن الملك جللة إلى المرفاوعأة البرقية  نص12 رقم (المرفاق
الثاني)

للنتاـئـج العمـيـق ارتـيـاحه ـعـن فيها أعرب كلمة العام المدير ألقى.80
وأـشـاد للمجـلـس، عـشـرة الرابعة الدورة عنها أسإفرت التي اليجابية
أداء تحـسـين سـإـبيل ـفـي العـضـاء الـسـادة جمـيـع ـبـذلها التي بالجهود

القـضـايا ماعالـجـة ـفـي عنـهـا أبانوا التي وبالحكمة السإلماية، المنظمة
العمال. جدول في المدرجة

ومالحظاتهم آراءهم العتبار بعين سإتأخذ العاماة الدارة أن وأكد
وـكـذلك الـعـام، المؤتمر على سإتعرض التي الوثائق صياغة إعادة عند
الحالية. الخطة براماج مان الخير الجزء تنفيذ تحسين في

ـك الجللة صاحب إلى والتقدير الشكر بكل وتقدم الحـسـن المـل
ـشـكر كـمـا بالـغـة، ورعاـيـة سإابغة عناية مان للمنظمة يوليه لما الثاني

الوطنـيـة التربـيـة وزير السيد وبالخصوص المغربية، المملكة سإلطات
وماساندة. دعم مان للمنظمة قدماوه لما الرابع، العام المؤتمر رئيس

التويجري عأثمان بن العزيز عأبد الدكتور  كلمة13 رقم المرفاق
الختامية) الجلسة فاي للمنظمة العام المدير

ـنـائب بنغلدـيـش جمهورـيـة مامثل الحق، إرشاد ماحمد السيد ألقى.81
ـهـذه حققـتـه اـلـذي الـبـاهر بالنـجـاح فيـهـا ـنـوه كلـمـة المجلس، رئيس

وطـيـدة ماؤسإـسـة أـصـبحت المنظـمـة أن عـلـى برهـنـت اـلـتي الدورة،
أعـضـاء الـسـادة ناجـعـة. وـشـكر وبراماج واضحة أهداف ذات الركان،
يتحـلـى بـمـا ونوه الدورة، هذه لنجاح الحميدة جهودهم على المجلس

عور وانفتاح صراحة مان العام المدير به أدخـل وماـا بالمسـؤولية، وش
بارزة. إيجابية تغييرات مان المنظمة إلى

الـثـاني الحـسـن المـلـك لجللة والماتنان الشكر أصدق عن وعبر
ماتواصل. ودعم خاصة رعاية مان للمنظمة يقدماه ماا على
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