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المنظمة السإلمية للتربية وأالعلوم
وأالثقافاة
المجلس التنفيذي  /الدوأرة الثالثة
عشرة
الرباط 27 ،جمادى الولى 1-جمادى الثانية
1413هـ
الموافق  27-23نوفمبر 1992م

التقرير الختامي

 -1عقد المجلس التنفيذي للمنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافــة،
دورته الثالثة عشرة ،بالرباط ،عاصمة المملكة المغربية ،في الفترة ما بين 27
جمادى الولى 1-من جمادى الثانيــة 1413هـــ ،الموافــق  27-23مــن نوفمــبر
1992م ،بحضور أعضاء المجلس التنفيذي ممثلــي الــدول العضــاء ،باسإــتثناء
ممثلي الدول التالية  :جمهورية أذربيجان ،ودولــة المــارات العربيــة المتحــدة،
وجمهورية بنين الشعبية ،وجمهورية الصـومال الديمقراطيـة ،وجمهوريـة غينيـا
بيساو )المرفق رقم  1 :قائمة أعضاء المجلس التنفيذي الحاضرين(.
وتعد دورة المجلس التنفيذي الثالثة عشرة ،الدورة العاديـة الولـى الـتي
تعقد بين دورتي المؤتمر العام العاديتين الرابعة والخامسة ،والتي يجتمـع فيهـا
المجلــس بــتركيبته الجديــدة ،بعــد أن أقــر المــؤتمر العــام العــاديتين الرابعــة
والخامسة ،والتي يجتمع فيها المجلس بتركيبته الجديدة ،بعــد أن أقــر المــؤتمر
العام الرابع مبدأ توسإيع التمثيل فــي المجلــس ،ليشــمل ممثلــي جميــع الــدول
العضاء في المنظمة السإلمية.
الجلسة الفاتتاحية  :صباح الثإنين  27من جمادي الوألى
1413هـ الموافاق  23من نوفامبر 1992م
 -2انعقــدت الجلســة الفتتاحيــة برئاسإــة الســيد لميــن كامــارا رئيــس
المجلس التنفيذي وبحضور معالي الدكتور عبد العزيــز بــن عثمــان التــويجري،
المدير العام للمنظمة ،وممثل الســيد وزيــر التربيــة الوطنيــة الــدكتور الطيــب
الشكيلي رئيس المؤتمر العام الرابع .وقد حضر هذه الجلســة معــالي السإــتاذ
عبد الهادي بوطالب مستشار العاهل المغربي الملك الحسن الثاني وعدد مــن
كبار المسؤولين في حكومة المملكة المغربية ،وأعضــاء الســلك الدبلوماسإــي
السإــلمي المعتمــد فــي الربــاط ،وممثــل المانــة العامــة لمنظمــة المــؤتمر
السإلمي وممثلو عدد مــن المنظمــات الدوليــة والقليميــة ،وجمــع مــن رجــال
الفكر والثقافة.
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 -3بعد أن اسإــتهلت الجلســة الفتتاحيــة بتلوة آيــات بينــات مــن القــرآن
الكريم ،ألقى سإعادة الســيد لميــن كامــارا رئيــس المجلــس التنفيــذي ،ممثــل
جمهورية غينيا كلمة رحب فيها بالحاضرين ،ونوه بما تلقاه المنظمــة مــن دعــم
ورعاية متواصلين من قبل العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ومــن أعضــاء
حكــومته ،وعلــى الخصــوص معــالي الــدكتور الطيــب الشــكيلي وزيــر التربيــة
الوطنيــة ،رئيــس المــؤتمر العــام الرابــع .ورحــب كــذلك بممثلــي الــدولتين
الجديدتين اللتين انضمتا إلى المنظمة وهمــا جمهوريــة أذربيجــان والجمهوريــة
/......ف.ز.باليرانية.
السإلمية
وذكر السيد لمين كامارا أن العهد الجديد من نشــاط اليسيســكو يحفــل
بالمؤشرات الدالة على أن المنظمة تعيش مرحلة أكثر إيجابية وأعمق فعاليــة
وأشد تأثيرا ا في حركة النمو الشامل الــتي تعــم العــالم السإــلمي ،ممــا يؤهــل
اليسيسكو للسإــتمرار فــي المشــاركة فــي حركــة التنميــة التربويــة والعلميــة
والثقافية ،وبما يحقق تطوير القدرات الذاتيــة للمــة السإــلمية ،والتفتــح علــى
القيم المعاصرة اسإتعدادا ا لسإتقبال القرن المقبل ومتطلباته.
ونبه السيد رئيس المجلس التنفيذي إلى أهمية هذه الدورة ،وذلك بالنظر
إلى القضايا التي سإتدرسإها والتقارير التي سإتناقشها ،وأشاد بالجهود التي بذلها
معالي المدير العام والتي أعطت نتائج بالغة الهمية ،تتجسد في زيادة المــوارد
المالية للمنظمة وتجديد ثقة الدول العضــاء برسإــالتها وفــي المزيــد مــن إبــراز
مركزها الدولي) .المرفق رقم  : 2كلمة سإعادة رئيس المجلس التنفيذي(.
 -4وألقى السيد عبد الكريم حليم مــدير ديــوان معــالي الــدكتور الطيــب
الشكيلي وزير التربية الوطنية في حكومة المملكة المغربيــة ،رئيــس المــؤتمر
العام الرابع ،كلمة معاليه أشار فيها إلى أن ظروفــا قـاهرة حـالت دون حضــور
معالي الوزير الجلســة الفتتاحيــة ،ثــم رحــب باسإــم حكومــة العاهــل المغربــي
الملك الحسن الثاني بأعضاء المجلس ،وأشار إلى أن هذه الــدورة تنعقــد فــي
ظروف جديدة ،منها على الخصوص الشروع في تطبيق خطــة العمــل الثلثيــة
والخطة متوسإطة المدى  ،2000-1991وانتخاب مدير عام جديد للمنظمة .ثم
عبر عن تقديره للجهود التي يبذلها المدير العام معالي الدكتور عب د العزي ز ب ن
عثمان التويجري في تسيير أعمال المنظمة وما يتصـف بهـا مـن جديــة وحــزم،
مواصل ا بذلك ما بذله سإلفه معالي السإتاذ عبد الهادي بوطالب من جهود طيبــة
في إرسإاء قواعد المنظمة وتثبيت بنياتها السإاسإـية .وأوضـح أن جـدول أعم ال
هذه الدورة غني بالقضايا الهامــة المتعلقــة بـالتنظيم الداري للمنظمــة وبتنفيــذ
برامجهــا ،وأكــد حــرص بلده علــى دعــم مســيرة المنظمــة وتعزيــز التضــامن
السإلمي )المرفق رقم  : 3كلمة معالي رئيس المؤتمر العام الرابع(.
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 -5وألقى معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التــويجري المــدير العــام
للمنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافة كلمة رحب في مستهلها بأصحاب
المعالي والســعادة الحاضــرين ،وخــص بالــذكر السإــتاذ عبــد الهــادي بوطــالب
مستشار العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ،وشكر جللتــه علــى مــا يــوليه
من عناية فائقة بالمنظمة السإلمية.
كمــا رحــب بأعضــاء المجلــس التنفيــذي بعضــوية الجمهوريــة السإــلمية
اليرانية وجمهورية أذربيجان في المنظمة السإــلمية ،وتحــدث معــالي المــدير
العام عن المنجزات التي تحققـت ف ي الفـترة الفاصـلة بيـن الـدورتين الثانيـة
عشـرة والثالثـة عشـرة للمجلـس التنفيـذي للمنظمـة ،ف أبرز أن تنفيـذ خطـة
العمل تم وفق الولويات المحددة ،وبمراعاة حاج ات الـدول العضـاء ،وطبقـا
لتوزيعها الجغرافي ،وأن الخطــة تــوخت أيضــا تجديــد قنــوات التصــال بالــدول
العضاء لمعرفة تصوراتها إزاء رسإالة المنظمة في الوحدة الثقافيــة والتكامــل
التربوي والتنسيق العلمي ،وتعميق القيم المثلى وبناء النسان المســلم البنــاء
الشامل ،المتكامل والمتوازن الذي هو حجر الزاوية في بنــاء النهضــة وصــياغة
التقدم.
وذكر معاليه بعظم المسؤولية الملقاة علــى عــاتق المنظمــة فــي مجــال
تحقيق الوحدة الثقافية والتلحم الفكري بين الدول العضاء ،وأشاد فــي ختــام
كلمته بما تلقاه المنظمة من رعاية كريمة من العاهل المغربي الملك الحســن
الثاني ،كما نوه بالتبرع الســخي الــذي قــدمه صـاحب الســمو الشــيخ زايــد بــن
سإــلطان آل نهيــان رئيــس دولــة المــارات العربيــة المتحــدة لبنــاء مقــر جديــد
للمنظمة) .المرفق رقم  : 4كلمة معالي المدير العام للمنظمة السإلمية(.
 -6ألقى الدكتور غلم علي أفروز وزير التربيــة والتعليــم فــي الجمهوريــة
السإلمية اليرانية كلمة عبر فيها عن سإروره لحضور هذه الدورة وعــن اعــتزاز
بلده بالنضــمام إلــى المنظمــة السإــلمية عضــوا ا كامــل العضــوية فيهــا .وأكــد
اسإتعداد الجمهورية السإلمية اليرانيـة للمسـاهمة فـي دعـم رسإـالة المنظمـة
وتعزيز العمـل السإ لمي المشـترك ،شـاكرا ا حكومـة المملكـة المغربيـة علـى
دعمها المتواص ل للمنظم ة السإ لمية لتمكينه ا م ن تحقي ق رسإ التها التربوي ة
والعلمية والثقافية) ،المرفق رقم  : 5كلمة سإعادة نائب وزير التربيــة والتعليــم
الجمهورية السإلمية اليرانية(.
 -7قام أعضاء المجلس بزيارة معــرض مطبوعــات المنظمــة السإــلمية
ومعرض الخط العربي وفنون الزخرفة السإلمية.
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جلسة العمل الوألى  :صباح الثإنين  27من جمادي الوألى
1413هـ 23/من نوفامبر 1992م
البند  : 1.1إقرار مشروع جدول العمال )الوثيقة م.ت  13/92/1.1مؤقت
)معدلة(
 -8بعد مناقشة مشروع جدول العمال والموافقــة علــى البنــود الــواردة
فيه ،تقرر إضافة البندين التاليين :
 -1النظر في تأجيل المؤتمر العام السإتثنائي أو إلغائه.
 -2التضامن مع أطفال العالم المعذبين وخاصة المنتسبين إلى المة
السإلمية.
وقد تمت المصادقة على جدول العمال في صيغته النهائية :
قرار بشأن البند  1.1من جدوأل العمال )القرار رقم  :م.ت
/13/92ق (1.1
إقرار جدوأل العمال
إن المجلس التنفيذي
 اسإتنادا ا إلى المواد  24 ،22من النظام الداخلي للمجلس وبعـــد اطلعـــه علـــى مشـــروع جـــدول العمـــال فـــي الوثيقـــة م.ت 13/92/1.1مؤقت )معدلة(
 وبناء على ما دار من مداولتيقرر ما يلي :
 يعتمد جدول أعماله كما جاء في الوثيقة م.ت  13/92/1.1معتمد)المرفق رقم  : 6جدول العمال(
البند  : 1.2إقرار مشروع الجدول الزمني )الوثيقة م.ت 13/92/1.2.مؤقت
)معدلة(
 -9بعد مناقشة مشروع الجدول الزمني ،وإضافة النقــاط الجديـدة إليـه،
وتعديل أوقات العمل ،صباحا من التاسإعة إلى الواحدة بعد الظهــر ،وزوال ا مــن
الثالثة والنصف إلى السابعة ،مع مراعاة أوقات الصلة والسإتراحة ،تم اعتمــاد
الجدول الزمني :
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قرار بشأن البند  1.2من جدوأل العمال )القرار رقم  :م.ت
/13/92ق (1.2
إقرار الجدوأل الزمني
إن المجلس التنفيذي
 إذ يذكر بالقرار الذي اعتمده المجلس في دورته الجرائية التي عقــدهابتاريخ  30نوفمبر  1991والقاضــي بعقــد دورتــه الثالثــة عشــرة فــي
الرباط قبل المؤتمر السإتثنائي الذي كان مزمعا ا عقده.
 وإذ يأخذ بعين العتبار موافقة الدول العضاء على إلغاء دورة المــؤتمرالسإتثنائي المذكور.
وإذ يأخذ بعين العتبــار كــذلك موافقــة أعضــاء المجلــس علــى أن تنعقــد
الدورة الثالثة عشرة للمجلس في الرباط في الفترة من  23إلى 27
نوفمبر .1992
 وبعد اعتماده لجدول أعماله في الوثيقة م.ت  13/92/1.1معتمد.وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت  13/92/1.2مؤقت )معدلة(.
 وبناء على ما دار من مداولتيقرر ما يلي :
 يعتمد الجدول الزمني لتنظيم أعمال دورته الثالثة عشرة كما جاء فــيالوثيقة م.ت  13/92/1.2معتمد )المرفق رقــم  : 7الجــدول الزمنــي لتنظيــم
أعمال المجلس(

جلسة العمل الثانية  :مساء الثإنين  27من جمادي الوألى
1413هـ 23/من نوفامبر 1992م
البند  : 2.1تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة ما بين الدورتين الثانية
عشــرة والثالثــة عشــرة للمجلــس )الوثيقــة م.ت13/92/2.1.
معدلة(
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 -10اسإتعرض المدير العام التجاهات الرئيسة في تقريره عن نشاطات
المنظمة ما بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمجلــس ،وبخاصــة مــا
نفذ من برامج الخطة التي تمت بأسإاليب مطمئنة ومشجعة.
ثم ناقش المجلس التقرير المذكور ،وعبر عن تقديره لما تم إنجـازه مـن
أنشطة .وتمثلت ملحظات السادة العضاء في النقط التالية :
-

بحث إمكانية طبع الرسإائل والطروحــات الجامعيــة فــي الثقافــة
والحضارة السإلميتين ونشرها وترجمتها.

-

تزويد الدول العضاء باتفاقيات التعاون التي تبرمها المنظمة مــع
المنظمات والهيئات السإلمية والدولية.

-

موافاة الدول العضاء بنسخ من منشورات المنظمة.

-

الترحيب بإصدار مجلة تعنى بثقافة الطفل.

-

التفكير في إيجاد برامج بديلة قابلة للتنفيذ عند تعذر تنفيذ برامــج
مقررة في خطة العمل الحالية.

-

إيلء المزيد من العناية ببرامج تعليم اللغة العربية لغير النــاطقين
بهــا ،وتيســير سإــبل تعليمهــا فــي الــدول العضــاء وبيــن الجماعــات
السإلمية.

-

دعوة المدير العــام للقيــام بزيــارة الــدول العضــاء بقصــد شــرح
رسإالة المنظمة وأهدافها النبيلة والظروف المالية التي تمر بها.

-

أن يتضمن التقريــر التكلفــة الماليــة الفعليــة للنشــطة الــتي تــم
تنفيذها ،وعدد المستفيدين منهــا ،والصــعوبات الــتي واجهــت الدارة
العامة ،حتى يتم تذليلها.

وبعد المناقشة ،قــرر المجلــس اعتمــاد التقريــر المـذكور ،وتقــدير جهـود
المدير العام في تنفيذ البرامــج ،ودعــوته إلــى مواصــلة تلــك الجهــود وتكثيفهــا
لتقويـة دور المنظمـة علـى المسـتوى الـدولي ،وتحسـين علقاتهـا م ع الـدول
العضاء.

قرار بشأن البند  2.1من جدوأل العمال
تقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة ما بين الدوأرتين
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الثانية عشرة وأالثالثة عشرة )القرار رقم  :م.ت /13/92ق (2.1
إن المجلس التنفيذي
-

اسإتنادا إلى المادة ) (20فقرة )د( من النظام الداخلي للمجلس

-

وبعد اطلعه علــى الوثيقــة م.ت 13/92/2.1.معدلــة المتضــمنة
لتقرير المدير العام عن نشاطات المنظمة ما بيــن الــدورتين الثانيــة
عشرة والثالثة عشرة.

-

وبعد اسإتماعه للعرض الذي قدمه المدير العام ومساعدوه.
وإذ يأخذ بعين العتبار طبيعة النتقال إلى المرحلة الجديدة الــتي
تدخلها المنظمة.
وبناء على ما دار من مداولت.

يقرر ما يلي :
 -1يعتمــد تقريــر المــدير العــام عــن نشــاطات المنظمــة مــا بيــن
الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة المتضمن في الوثيقة م.ت.
 13/92/2.1معدلــة ،ويوافــق علــى رفــع التقريــر المــذكور إلــى
المؤتمر العام للمصادقة عليه.
 -2يطلب من المدير العام الخذ بالعتبار الملحظــات الــتي أدباهــا
أعضاء المجلس في مداولتهم.
 -3يقدر الجهود التي بذلها المدير العام في تنفيــذ برامـج المنظمــة
وتسيير أمورها ،وتقوية دورهــا علــى المســتوى الــدولي ،وإبــرازه،
وفي دعم علقاتها مع الدول العضاء ،ويدعوه إلى مواصلة الجهود
وتكثيفها في هذا المجال.
البند  : 2.2التقرير المالي للمدير العام وحسابات القفال للســنة الماليــة :
 1992-1991الوثيقة م.ت 13/92/2.2.معدلة.
 -11تــابع المجلــس أشــغاله بدراسإــة التقريــر المــالي للمــدير العــام
وحسابات القفال للسنة المالية  ،1992-1991حيث اسإتعرض المدير العــام
النتائج المسجلة خلل السنة المالية المنتهية في  30يونيو  ،1992مــن حيــث
المداخيل والمصاريف ،مشيرا ا إلى أن الحســاب الختــامي قــدم فــي شــطرين
الشطر الول يتعلق بالشــهر الســتة الولـى مـن السـنة الماليـة ) 1يوليــو31-
ديسمبر  (91وهي تدخل في نطــاق تنفيــذ الخطــة الثلثيــة المنصــرمة -1988
 ،1991والشطر الثاني يتعلق بالشهر الستة الخيرة من نفس السنة المالية )
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 1يناير 30-يونيو  ،(1992وهي تدخل في نطاق تنفيذ الخطة الثلثية الجديــدة
.1994-1991
ففي باب المداخيل ،أشار المــدير العــام إلــى التحســن الملمــوس الــذي
سإجلته نسبة المساهمات المحصلة خلل الشــطر الثــاني مــن الســنة الماليــة،
وإن كانت وضعية ورود المساهمات لـم تـرق إلـى المسـتوى المطلـوب الـذي
يمكن المنظمة من العمل بكامل وسإائلها .وفي باب المصاريف ،أشــار المــدير
العام إلى أن القسط الوفر منها خصـص لبـاب خطــة العمـل إذ بلغـت نسـبتها
 %72،40من مجموع المصارف ،بينما لم تبلغ نسبة الصرف في بقية البــواب
إل  %27،60رواتب الموظفين الداريين والتسيير والتجهيز.
جلسة العمل الثالثة  :صباح الثلثإاء  28من جمادى الوألى
1413هـ 24/من نوفامبر 1992م
البند  : 2.2التقرير المالي للمدير العام وحســابات القفـال للســنة الماليــة
91/1992م )الوثيقة م.ت 13/92/2.2.معدلة(
 -12واصل المجلس أشــغاله بمتابعــة مناقشــة التقريــر المــالي للمــدير
العام وحسابات القفال للسنة المالية  ،1992-91وبعد السإــتماع إلــى بعــض
التساؤلت التي أثارها أعضاء المجلس وقيام الدارة العامة بتقديم التوضيحات
اللزمة ،فتح باب النقاش وأثيرت القضايا التالية :
-

أسإباب توقف لجنــة المراقبــة الماليــة عــن متابعــة أعمالهــا خلل
السنة المالية .1992-91

-

ضــرورة تقــويم الداء المــالي للمنظمــة بــالنظر إلــى النتائــج
المسجلة على صعيد تنفيذ البرامج.

-

التفكير في مدى ملءمــة النظــم الماليــة للمنظمــة مــع المبــادئ
السإلمية العامة.

-

العمــل علــى إدخــال النظــم الحديثــة فــي العمليــات المحاسإــبية
للمنظمة.

 -13وفي ما يتعلق ببداية السنة المالية للمنظمة ،أوضح المدير العام أن
المنظمــة مــازالت تــواجه صــعوبات تعــوق الســير العــادي لنشــطتها وتنفيــذ
برامجها ،مذكرا ا بأن المؤتمر العام الثالث كان قــد أحــال هــذا الموضــوع علــى
اللجنة التي شكلها لدراسإة اللوائح والنظم الداخليــة للمنظمــة والــتي عرضــت
نتائج أعمالها على المؤتمر العام الرابع ،فقرر إحالة دراسإة هذا الموضوع على
المؤتمر العام السإتثنائي الثالث.
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وفي غياب انعقاد هذا المؤتمر ،عبر المدير العام عن رغبته في أن يقــوم
المجلس بإبداء الرأي في هذا الموضوع.
ومن خلل المناقشات تــبين أن هنــاك وجهــتي نظــر  :الولــى تــدعو إلــى
تخويل المدير العام صلحية مخاطبة الــدول العضــاء لخــذ رأيهــا فــي إمكانيــة
تغيير بداية السنة المالية إلى فاتح يناير ،وتطــبيق ذلــك ابتــداء مــن فاتــح ينــاير
1993م في حالة موافقة ثلثي الدول العضاء ،والثانية تدعو إلــى إحالــة المــر
إلى المؤتمر العام القادم للنظر فيه واتخاذ القرار المناسإب بشأنه.
 -14طرح رئيس المجلــس المقــترحين للتصــويت ،وأسإــفر عــن النتيجــة
التالية :
 الموافقون على المقترح الول  22 :عضواا. الموافقون على المقترح الثاني  4 :أعضاء. الممتنعون عن التصويت  5 :أعضاء.علما بأن عدد الحاضرين أثناء التصويت هو  31عضواا.
وبعد المناقشة ،قرر المجلس إحالة التقرير المذكور على لجنة المراقبــة
المالية ،والموافقة على مقترحات المــدير العــام بشــأن بدايــة الســنة الماليــة،
ومواعيد اعتماد الموازنــة ،وإعـداد التقـارير الماليـة ،وأن يخــول المـدير العــام
بمراسإــلة الــدول العضــاء لتحديــد موقفهــا كتابيــا ا مــن تعــديل الســنة الماليــة
للمنظمة ،والبدء بالعمــل بالتعــديل عنــد الحصــول علــى موافقــة ثلــثي الــدول
العضاء .كما شكر المجلس المدير العام على ما قام به من إجراءات الضــبط
المالي.
قرار بشأن البند  2.2من جدوأل العمال
التقرير المالي للمدير العام وأحسابات القفال للسنة المالية
1992-91م
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (2.2
إن المجلس التنفيذي
-

اسإتنادا إلى ما يلي :
المادتين ) (19) ،(18من الميثاق
المواد ) (29) ،(19) ،(15من النظام المالي
)المادة ) ،(20الفقرتين )هـــ() ،و( مــن النظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي
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-

وبعد اطلعه علــى الوثيقــة م.ت 13/92/2.2.معدلــة المتضــمنة
للتقرير المالي للمدير العام وحسابات القفــال للســنة الماليــة -91
.1992

-

وبعد اسإتماعه لعرض المدير العام في هذا الموضوع.

-

وبناء على ما دار من مناقشات.

يقرر ما يلي :
اطلع المجلس علــى التقريــر المــالي للمــدير العــام وحســابات
-1
القفال للسنة المالية  1992-91وقرر إحالته علــى لجنــة المراقبــة
المالية على أن تعيده للمجلس في دورته الرابعــة عشــرة لعتمــاده
تمهيدا ا لرفعه إلى المؤتمر العام للمصادقة عليه.
يوافــق علــى مقترحــات المــدير العــام بشــأن الســنة الماليــة
-2
ومواعيد اعتماد الموازنــة مـن قبـل المـؤتمر العـام وكــذلك مواعيـد
إعداد التقارير المالية.
يخول المدير العام مراسإلة الدول العضاء لتحديد موقفها كتابيا
-3
من تعديل بداية السنة المالية للمنظمة ،والبدء بالعمل بالتعديل عند
الحصول على موافقة ثلثي الدول العضاء.
يشكر المدير العام على إجراءات الضبط المالي كما كلفــه بهــا
-4
المؤتمر العام الرابع في قراره م.ع/4/91.ق .5.3
جلسة العمل الرابعة  :مساء الثلثإاء  28من جمادى الوألى
1413هـ 24/من نوفامبر 1992م
البند  : 2.3تقرير شركة تــدقيق الحســابات )أودي غــروب( للســنة الماليــة
) 91/1992الوثيقة م.ت(13/92/2.3.
 -15قــدم المــدير العــام عرضــا ا مــوجزا ا حــول تقريــر شــركة تــدقيق
الحسابات للسنة المالية  ،91/92فلحظ أن شركة )أودي غروب( قد تــأخرت
في إنجاز عملها المر الذي عاق إرسإال التقرير المالي للمدير العام وحسابات
القفال للسنة الماليـة  91/1992فـي الجـل المحـدد إلـى أعضـاء المجلـس،
وطلــب المــدير العــام مــن المجلــس اتخــاذ مــا يــراه مناسإــبا ا بشــأن الشــركة
المذكورة وإجراءات الرقابة المالية الداخلية بالمنظمة .وتمحــورت مناقشــات
المجلس حول النقاط التالية :
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 -1إمكانية حضور ممثل شركة تدقيق الحسابات حتى يجيــب علــى
السإتفسارات ويقدم اليضاحات اللزمة.
 -2إمكانية تفويض المدير العام اختيــار شــركة لتــدقيق الحســابات
واطلع المجلس في دورته القادمة على الشركة ليقــوم المجلــس
بتعيين واحدة منها ،طبقا لمقتضيات النظام المالي.
 -3توحيــد عمليــة تقــديم حســابات الشــركة وحســابات المنظمــة
بالدولر.
 -4كيفيــة تســيير المخزونــات وحســابها وتســجيلها فــي الميزانيــة
السنوية.
وبعد تقديم التوضيحات اللزمة من طرف الدارة العامة ،طلب المجلس
من المدير العام أن يأخذ في العتبار التوصيات والملحظات الــتي وردت فــي
تقرير الشركة ،واتخــذ القــرار التــالي بشــأن تقريــر شــركة تــدقيق الحســابات
)أودي غروب( للسنة المالية : 1992-1991

قرار بشأن البند  2.3من جدوأل العمال
تقرير شركة تدقيق الحسابات )أوأدي غروأب( للسنة المالية -91
1992
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (2.3
إن المجلس التنفيذي
-

اسإتنادا إلى المادة ) (20من النظام المالي.

-

وبعد اطلعه علــى الوثيقــة م.ت 13/92/2.3.معدلــة المتضــمنة
لتقرير شركة تدقيق الحسابات )أودي غروب( عن تــدقيق حســابات
المنظمة للسنة المالية .1992-91

-

وبعــد اسإــتماعه لتقريــر المــدير العــام حــول أداء شــركة تــدقيق
الحسابات )أودي غروب(.

-

وبناء على ما دار من مناقشات.

يقرر ما يلي :

م.ت/13/92.ت.خ)ص( 12

-1

يحيــل التقريــر المــذكور إلــى لجنــة المراقبــة الماليــة،
ويدعوها إلى أخذ هذا التقرير بعين العتبــار عنــد إعــداد تقريرهــا
الذي سإتقدمه إلى المجلس.

-2

يفوض المدير العام لختيار شركة تــدقيق حســابات ذات
كفاءة عالية وخبرة متميــزة للقيــام بتــدقيق حســابات المنظمــة،
وإبلغا أعضاء المجلس نتيجة الختيــار وشــروط العقــد فــي أجــل
شهرين بعد هذه الدورة.

البند  : 2.4تقرير المدير العام عــن وضــعية المســاهمات ومعالجــة الوضــع
المالي للمنظمة )الوثيقة م.ت 13/92/2.4.معدلة(
 -16قدم المدير العام عرضا ا موجزا ا لتقريـره ع ن وضـعية المس اهمات
ومعالجة الوضع المالي للمنظمة ،حيث أشار إلى أن دولتين فقط من مجمــوع
الــدول العضــاء سإــددتا مســاهمتيهما كــاملتين برسإــم الســنة الماليــة -1991
.1992
ثم أوضــح أن الــديون المتراكمــة للمنظمــة علــى الــدول العضــاء بلغــت
 48.907.036,05دولرا ا مما جعل المنظمة تعاني من عجز مــالي كــبير يــؤثر
بشكل سإلبي على مسيرتها وقيامها بالمهام المنوطة بها .وطلب من المجلس
اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الوضع النــاجم عـن تخلــف الـدول العضـاء عـن
الوفاء بالتزاماتها المالية.
جلسة العمل الخامسة  :صباح الربعاء  29من جمادي الوألى
1413هـ 25/من نوفامبر 1992م
البند  : 2.4تابع تقرير المدير العام عن وضعية المساهمات ومعالجة الوضع
المالي للمنظمة )الوثيقة م.ت 13/92/2.4.معدلة(
 -17تابع المجلس دراسإة تقرير المدير العــام عــن وضــعية المســاهمات
ومعالجة الوضــع المــالي للمنظمــة ،حيــث أشــار بعــض أعضــاء المجلــس إلــى
ضرورة دراسإة السإباب الــتي تجعــل بعــض الــدول العضــاء غيــر قــادرة علــى
تسديد مســاهماتها قصــد التعــرف علــى المشــاكل الــتي تواجههــا هــذه الــدول
والمتمثلة على الخصوص في انعكاسإات الزمة القتصادية ،وظــروف الحــرب،
ومخلفات الكوارث الطبيعية.
 -18وعــن تســاؤل حــول نتائــج عمــل لجنــة المجلــس المكلفــة بدراسإــة
موضوع المساهمات ومعالجة الوضع المالي للمنظمة ،قــدم رئيــس المجلــس
بيانـات بش أنها وتل مختلـف القـرارات الـتي سإـبق للمجلـس أن أصـدرها فـي
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دورتيه السابقتين حول هذا الموضوع .كما ذكر بالعمال التي قامت بها اللجنــة
المذكورة ،حيث أعدت تقريرا ا يتضمن السإباب التي تدفع بعض الدول العضاء
إلى عدم تسديد مساهماتها ،وبرنامج عمل للزيارات التي كــانت تعــتزم القيــام
بها إلى الدول العضاء ،خاصة الغنية منها والتي عليها متأخرات مرتفعة ،إل أن
اللجنة توقفت عن العمل بسبب الظروف الخاصة التي عرفتها منطقة الخليج.
 -19وخلل المناقشات اقــترح أعضــاء المجلــس مجموعــة مــن الحلــول
لمعالجة الوضع المالي للمنظمة ،ومنها على الخصوص :
 النظر في إمكانية جدولة الديون المترتبة على الدول العضاء ،معاجتناب إعفائها منها من قبل المؤتمر العام.
 الــدعوة إلــى مســاعدة الــدول العضــاء الكــثر حاجــة خاصــة فــيالمجال التربوي والتعليمي.
 التفكيـر ف ي قيـام بعـض الـدول الـتي عليهـا ديـون بتمويـل بع ضأنشطة المنظمة وخصــم تكلفــة هــذه النشــطة مــن المتــأخرات
المتراكمة عليها.
 دراسإة إمكانية دفع مساهمات بعض الدول العضــاء الكــثر حاجــةمن قبل دول أعضاء قادرة ،وذلك عمل بمبدأ التضامن السإلمي.
 دعوة المدير العام لجراء التصالت لزيارة بعــض الــدول العضــاءلحــث المســؤولين فيهــا علــى تســديد مســاهمات بلــدانهم فــي
ميزانية المنظمة.
 دراسإة موضوع المساهمات على مستوى سإياسإي عال. إعادة النظر في كيفية إعداد موازنة المنظمـة بحيـث تكـون مبنيـةعلى أسإــس واقعيــة تراعــي الوضــع القتصــادي والمــالي للــدول
العضاء.
 التصال بمؤسإسات التمويل السإلمية الحــرة وبيــوت الزكــاة مــنأجل البحث عن مصادر تمويل إضافية.
 قيام أعضاء المجلس بالمساعي اللزمـة لـدى دولهـم لحثهـا عل ىتسديد مساهماتها.
 -20أوضح بعض أعضاء المجلس أن الجهات المختصة فــي بلــدانهم قــد
اتخذت الجراءات اللزمة لتسديد مساهماتها برسإم الســنة الماليــة الحاليــة أو
بعض متأخراتها في أجل قريب في ميزانية المنظمة ويتعلــق المــر بجمهوريــة

م.ت/13/92.ت.خ)ص( 14

بوركينافاسإو ،والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشتراكية العظمى ،ودولــة
الكويت ،وجمهورية مالي ،والجمهورية السإلمية الموريتانية.
 -21وقــد تمخضــت المــداولت عــن بــروز اتجــاهين اثنيــن  :الول يــدعو
المدير العام للقيام بالتصالت والزيارات اللزمة لــدى الــدول العضــاء لحثهــا
علــى تســديد مســاهماتها ،وتقــديم نتائــج اتصــالته إلــى المجلــس فــي دورتــه
القادمة ،والثاني يقترح إنشاء لجنة من المجلس للقيام بتلك التصالت.
 -22اعتمــد المجلــس المقــترح الول القاضــي بتخويــل المــدير العــام
صــلحية القيــام بالتصــالت اللزمــة مــع الــدول العضــاء ،سإــواء عــن طريــق
المراسإلة
أو بواسإطة التبـاحث مـع سإـفرائها المعتمـدين ف ي بلـد المقـر ،أو القيـام عنـد
القتضاء بزيارات لتلك الدول ،على أن يقوم كــل عضــو مــن أعضــاء المجلــس
بدعم جهود المدير العام لدى الجهــات المختصــة ببلــده لتحصــيل المســاهمات
غير المسددة.
بعد ذلك اعتمد المجلس تقرير المدير العام عن وضعية المســاهمات ومعالجــة
الوضع المالي للمنظمة واتخذ القرار التالي :
قرار بشأن البند  2.4من جدوأل العمال
تقرير المدير العام عن وأضعية مساهمات الدوأل العضاء
فاي موازنة المنظمة وأمعالجة الوضع المالي للمنظمة
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (2.4
إن المجلس التنفيذي
-

اسإتنادا إلى المادة ) (6من النظام المالي.

-

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت) 13/92/2.4.معدلة(.

-

-

وإذ يلحظ أن وتيرة ورود مساهمات الدول العضاء ل تــزال دون
المستوى المقبول مما يــؤثر مباشــرة علــى تنفيــذ برامــج المنظمــة
ونشاطاتها المختلفة.
وإذ يذكر بالقرارات التي اعتمدها سإابقا والخص :
 القرار م.ت /11/90ق 2.3 -والقرار م.ت /12/91ق 2.4

-

وبناء على ما دار من مناقشات.
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يقرر ما يلي :
-1

يعتمد تقرير المدير العام عن وضــعية مســاهمات الــدول
العضاء في موازنة المنظمة للسنة الماليــة  92-91المتضــمن فــي
الوثيقــة م.ت) 13/92/2.4.معدلــة( ويــدعوه لرفعــه إلــى المــؤتمر
العام.

-2

يطلب من المدير العــام القيــام بالتصــالت اللزمــة بمــا
يتطلب ذلك من مراسإلة الجهات المختصة في الدول العضاء ،ومن
اتصــال مباشــر بســفاراتها المعتمــدة فــي بلــد المقــر ،والقيــام عنــد
القتضاء بزيارة هذه البلدان بغية حثها على الوفاء بالتزاماتها المالية
تجاه المنظمة ،على أن يرفع تقريرا ا عن نتائج مساعيه إلى المجلس
التنفيذي في دورته القادمة.

-3

يدعو أعضاء المجلس لدعم جهود المدير العام فــي هــذا
المجال كل لدى دولته.

-4

يدعو المدير العام إلى إجراء التصالت اللزمة ،بالتعاون
مع عضو المجلس التنفيذي المعني في كل حالة ،لسإتقصاء إمكانيـة
قيام الدول الكثر اقتدارا بالمساهمة بتسديد التزامات الدول القــل
اقتدارا والمتأخرة في دفع مساهماتها ،بشكل مباشر أو عــن طريــق
تنفيذ نشاطات تدخل في نطاق عمل المنظمة.

-5

يدعو المدير العــام إلــى اسإتقصــاء إمكانيــة قيــام الــدول
المتأخرة في دفع مساهماتها ،بتمويــل نشــاطات تــدخل فــي نطــاق
عمل المنظمة السإـلمية ،بحيـث يحتســب هـذا التمويــل جــزءا ا مـن
المساهمة ،كما يدعو المدير العام إلى وضــع مخطــط تفصــيلي فــي
هذا المجال بالتعاون مع الدول العضاء ذات العلقة.

-6

يدعو المدير العام إلى البحث عن مصادر تمويل إضــافية
لــدى بعــض هيئــات التمويــل السإــلمية وعلــى الخصــوص البنــك
السإلمي للتنمية ومؤسإسات التمويل الحرة وبيوت الزكاة.

-7

يشكر المدير العام علــى المســاعي الــتي قــام بهــا لــدى
بعــض الــدول العضــاء والــتي أدت إلــى تحســين الوضــع المــالي
للمنظمة.
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-8

يشــكر الــدول العضــاء الــتي تــدفع مســاهماتها بانتظــام
ويدعوها إلى السإتمرار في ذلك ويدعو الدول العضاء الخــرى إلــى
أن تبادر لــدفع مســاهماتها فــي موازنــات المنظمــة تمكينــا لهــا مــن
القيام برسإالتها الحضارية على خير وجه.

-9

يــدعو الــدول الــتي تجــادل فــي نســب مســاهماتها إلــى
السإتمرار في دفعها بنفس النسب التي أقرتهــا المــؤتمرات العامــة
للمنظمة ويدعو المدير العام إلى إدراج هــذه المســألة علــى جــدول
أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر العام للبت فيها.

البند  : 3.1مشــروع تعــديل نظــام المــوظفين )الوثيقــة م.ت13/92/3.1.
معدلة(
 -23تنــاول المــدير العــام الكلمــة ،فــذ ك
كر بمقتضــيات النظــام الــداخلي
للمجلس التنفيذي ونظام الموظفين التي تخول للمجلس صلحية تعديل نظام
الموظفين ،وأوضح أن الممارسإة العملية تحتم تنقيح هــذا النظــام حــتى تكــون
نصوصه واضحة قابلــة للتطــبيق .وأضــاف أن مقترحــات التعــديل تنســجم مــع
لوائح المنظمات الموازية ،وعلى الخصوص منها منظمــة المــؤتمر السإــلمي،
ول تختلف كثيرا ا عن مقترحات لجنة المؤتمر العام المكلفــة بمراجعــة الميثــاق
واللوائح الداخلية للمنظمة.
 -24بعد ذلك ،أثار بعض أعضــاء المجلــس الجــوانب القانونيــة المتعلقــة
بمشاريع التعديلت المقترحة ،ومنها على الخصوص مدى إمكانية تعديل نظــام
الموظفين من قبل المجلس بعد أن سإبق للجنـة المـؤتمر العـام المـذكورة أن
درسإت هذا النظام وقدمت مقترحاتها بشأنه إلى المؤتمر العام الرابع .وتتعلق
النقطة الثانية بمدى ملءمة التعديلت المقترحة للميثــاق الــذي يعتــبر القــانون
السإــمى للمنظمــة ومطابقتهــا لمــا هــو معمــول بــه فــي المنظمــات الموازيــة
المماثلة.
 -25وقــد تمحــورت مناقشــات المجلــس حــول الصــلحية الــتي تخولهــا
للمجلس مقتضيات النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي ونظــام المــوظفين،
بشأن تعديل نظام الموظفين من جهة ،وتاريخ دخــول النصــوص المعدلــة حيــز
التطبيق في حالة اعتماده لها من جهة أخــرى .وبهــذا الخصــوص بــرز اتجاهــان
بشأن التفسير القانوني للمادة  127من نظام الموظفين  :الول يرى ضرورة
انتظار مصادقة المؤتمر العام على التعديلت قبل دخولهــا حيــز التنفيــذ ،بينمــا
يرى الثاني إمكانية تطبيقها مباشــرة بعــد اعتمادهـا مــن طــرف المجلــس فــي
دورته الحالية.
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جلسة العمل السادسإة  :مساء الربعاء  29من جمادي الوألى
1413هـ 25/من نوفامبر 1992م
البند  : 3.1تابع مشروع تعديل نظام الموظفين )الوثيقة م.ت13/92/3.1.
معدلة(
 -26تابع المجلس أشغال هذه الجلســة بالشــروع فــي دراسإــة مشــروع
تعديل نظام الموظفين المقــترح مــن طــرف المــدير العــام ،وبعــد المناقشــة،
أقرت التعديلت التالية :
الباب الوأل :
المادة  : 1تم اعتماد مقترح المدير العام وتثبيت الفقرات أبجديا ا عوضا
عن الرقام .كما أعيدت صياغة الفقرة ح ) 8سإــابقا( لتصــبح  :يجــب أن يقــدم
صورا مصدقة عن جميع الشهادات التي يحملها قبل صدور قرار التعيين.
اعتماد المادة  2الواردة في النص المقترح من المدير العام
اعتماد المادة  3الــواردة فــي النــص المقــترح مــن لجنــة المــؤتمر العــام
الثالث
اعتماد المادة  4الــواردة فــي النــص المقــترح مــن لجنــة المــؤتمر العــام
الثالث وإعادة صياغتها لتصبح  :يتعين على كــل مرشــح وقــع عليــه الختيــار أن
يظل رهن إشارة المنظمة السإلمية قصــد تعيينــه وتحديــد منصــبه وفــي حالــة
رفضـه للمنصـب المسـند إليــه فـإنه يعتـبر بعـد إشـعار مــوجه إليــه غيــر قابــل
للمنصب ويحذف اسإمه من لئحة المرشحين المقبولين.
اعتمــاد المــواد  5و  6و  7و  8الــواردة فــي النــص المقــترح مــن لجنــة
المؤتمر العام الثالث.
الباب الثاني :
اعتماد المادة  9الواردة في النص المقترح من المدير العام.
المادة  : 10بعــد مناقشــة مشــروعي التعــديل المقــدمين مــن لجنــة
المؤتمر العام الثالث ومن المدير العام حول هذه المادة ،جرى التصويت علــى
المقترحين ،وتم اعتماد مقترح المدير العام.
 18صوتا لفائدة مقترح المدير العام
 4أصوات لفائدة مقترح لجنة المؤتمر العام الثالث
 5أصوات ممتنعة.
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اعتماد المادة  11الواردة في النص المقترح من المدير العام
اعتماد المادة  12الواردة في النــص المقــترح مــن لجنــة المــؤتمر العــام
الثالث وإعادة صياغتها لتصبح كما يلي  :يعتبر الموظف فــي وضــعية التوظيــف
المستمر بعد قضاء الفترة التجريبيــة وحصــوله علــى قــرار ترسإــيم موقــع مــن
المدير العام أو من يفوضه يحدد فئة الموظفين التي ينتمي إليها.
اعتماد المادة  13الواردة في النص المقترح من المدير العام.
جلسة العمل السابعة  :صباح الخميس  30من جمادي الوألى
1413هـ 26/من نوفامبر 1992م
البند  : 3.1تابع مشروع تعديل نظام الموظفين
 -27واصل المجلس متابعة مناقشة مشــروع تعــديل نظــام المــوظفين،
بالسإــتماع إلــى مــداخلت الســادة العضــاء بشــأن التعــديلت المقترحــة،
وإيضاحات المدير العام حولها .وبعد المـداولت شـكل المجلــس لجنـة تتكـون
من ثلثــة أعضــاء )ماليزيــا عــن المجموعــة السإــيوية ،النبجــر عــن المجموعــة
الفريقيــة ،والبحريــن عــن المجموعــة العربيــة( ،لدراسإــة النقطــة المتعلقــة
بالجدول المقترح للرواتب الشهرية للموظفين.

جلسة العمل الثامنة  :مساء الخميس  30من جمادي الوألى
1413هـ 26/من نوفامبر 1992م
البند  : 3.1تابع مشروع تعديل نظام الموظفين
 -28واصل المجلس أشغاله في جلسة مغلقة لمناقشة بقية مواد نظــام
الموظفين ،وبعد مداولت مستفيضة توصل إلى إقرار التعديلت التالية :
الباب الثالث :
-

اعتماد المادة  14الواردة في النص المقترح مــن لجنــة المــؤتمر
العام الثالث.

-

اعتماد المادة  15الواردة في النص المقترح من المدير العام.

-

اعتماد المواد  16و  17و  18و  19و  20و  21و  22الواردة في
النص المقترح من لجنة المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  23الواردة في النص المقترح من المدير العام.
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-

اعتماد المواد  24و  25و  26الواردة في النص المقترح من لجنــة
المؤتمر العام الثالث.

الباب الرابع :
-

اعتماد المواد  27و  28و  29الواردة في النص المقترح من لجنــة
المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  30الواردة في النص المقترح من المدير العام.

-

اعتماد المادة  31الواردة في النص المقــترح مــن المــدير العــام
وإعادة صياغتها لتصــبح كمــا يلــي " :يحظــى المــدير العــام بســكن
مؤثث ،أما المديرون العامون المساعدون فبتعويض سإكن سإــنوي
يساوي الراتب السإاسإي لثلثة أشهر".

ويحظى الموظفون بتعويض سإكن يساوي :
-

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

-

الراتــب السإاسإــي لثلثــة أشــهر بالنســبة للفئــة  5ويــدفع هــذا
التعويض شهريا.

-

اعتماد المواد  32و  33و  34و  35و  36و  37و  38و  39و 40
و  41و  42و  43و  44و  45و  46و  47و  48و  49و  50و  51و
 52و  53و  54و  55و  56الواردة في النــص المقــترح مــن لجنــة
المؤتمر العام الثالث.

-

اعتمــاد المــواد  57و  58و  59و  60و  61الــواردة فــي النــص
المقترح من المدير العام.

-

اعتماد المادة  62الواردة في النص المقترح مــن لجنــة المــؤتمر
العام الثالث.

-

اعتمــاد المــادتين  63و  64الــواردتين فــي النــص المقــترح مــن
المدير العام.

-

اعتماد المواد  56و  66و  67الواردة في النص المقترح من لجنــة
المؤتمر العام الثالث.

الباب الخامس :
-

اعتماد المواد  68و  69و  70و  71الواردة فــي النــص المقــترح
من لجنة المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  72الواردة في النص المقترح من المدير العام.
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-

اعتماد المواد  73و  74و  75و  76و  77و  78و  79و  80و 81
الواردة في النص المقترح من لجنة المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  82الواردة في النص المقترح مــن لجنــة المــؤتمر
العام الثالث وإعادة صياغة الفقرة لتصبح كما يلي " :لداء مناسإك
الحج بالماكن المقدسإة في حدود  30يوما ول تمنــح هــذه العطلــة
الخاصة سإوى مرة واحدة خلل مدة العمل التي يقضيها الموظــف
بالمنظمة السإلمية".

-

اعتمــاد المــواد  83و  84و  85و  86و  87الــواردة فــي النــص
المقترح من لجنة المؤتمر العام الثالث.

الباب السادس :
-

اعتماد المادة  88الواردة في النص المقترح مــن المــدير العــام،
وإعادة صياغة بدايتها لتصبح كما يلي " :عند نهاية كل سإنة ......

-

اعتماد المادة  89الواردة في النص المقــترح مــن المــدير العــام
وإعادة صياغتها لتصبح كما يلي " :يحاط الموظــف المعنــي بــالمر
علما بالتقــدير الــذي حصــل عليــه مشــفوعا ا بالملحظــات الخاصــة
بعمله".

-

اعتماد المواد  90و  91و  92الواردة في النص المقترح من لجنــة
المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  93الواردة في النص المقترح من المدير العام.

-

اعتماد المواد  94و  95و  96الواردة في النص المقترح من لجنــة
المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادتين  97و  98الواردة في النص المقترح من المــدير
العام.

-

اعتماد المادة  99الواردة في النص المقــترح مــن المــدير العــام
وإعادة صياغتها لتصبح كما يلي " :تتألف اللجنــة مــن رئيــس يعينــه
المــدير العــام ومــن المســؤول عــن الشــؤون الداريــة والماليــة
والمستشار القانوني وأعضاء منتخبين يمثل كــل واحــد منهــم فئــة
من فئات الموظفين".

-

اعتماد المــواد  100و  101و  102الــواردة فــي النــص المقــترح
من لجنة المؤتمر العام الثالث.
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جلسة العمل التاسإعة  :صباح الجمعة  1من جمادي الثانية
1413هـ 27/من نوفامبر 1992م
البنــد  : 6.1مــن جــدول العمــال ،مكــان وزمــان الــدورة الرابعــة عشــرة
للمجلس )الوثيقة م.ت/13/92.م.ق (6.1
 -29اسإتهل المجلـس أعم اله فـي جلسـة مغلقـة باتخـاذ القـرار التـالي
بشأن انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس التنفيذي :
قرار بشأن البند  6.1من جدوأل العمال
مكان وأزمان الدوأرة الرابعة عشر للمجلس
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (6.1
إن المجلس التنفيذي
-

اسإتنادا إلى المادة ) (9من النظام الداخلي للمجلس

-

وبناء على ما دار من مداولت

-

يقرر عقد دورته الرابعة عشرة في الرباط في النصف الثاني من
شهر نوفمبر .1993

البند  : 3.6من جدول العمال ،انتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية )الوثيقة
م.ت(13/92/3.6.
 -30عقب ذلك قام المجلس بانتخاب أعضاء لجنة المراقبة الماليــة وتــم
اتخاذ القرار التالي بهذا الشأن :
قرار بشأن البند  3.6من جدوأل العمال
انتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (3.6
إن المجلس التنفيذي
-

-

اسإتنادا إلى المواد التالية :
المادة ) (19من الميثاق
المادة ) (24من النظام المالي
المادة ) (20فقرة ب من النظام الداخلي للمجلس
وإذ يأخذ بعين العتبــار توقــف عمــل اللجنــة للفــترة اعتبــارا ا مــن
 1/6/1991إلى .31/7/1992
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-

وبعد اسإتماعه لتوضيحات المدير العام بهذا الشأن.

يقرر ما يلي :
ينتخب الدول العضاء التالية لعضوية لجنة المراقبة :

-1

 البحرين بنغلديش سإيراليون مالي اليمن -2يدعو الدول العضاء إلى تسمية ممثليها لهذه اللجنــة علــى أن يكونــوا
من ذوي الخبرة والختصاص في هذا المجال.
 -3يدعو المدير العام إلى عقد الجتماعات السـنوية للجنـة فـي الوقـات
المناسإبة.
 -4يدعو أعضاء اللجنة إلــى القيــام بعملهــا وتقــديم تقاريرهــا علــى ضــوء
الميثاق والنظمة المعمول بها.
البند  : 3.1تابع  :مشروع تعديل نظام الموظفين
 -31واصل المجلس متابعة مناقشـة مشــروع تعـديل نظـام المـوظفين
بالسإــتماع إلــى توصــيات اللجنــة الثلثيــة المكلفــة بدراسإــة الجــدول المقــترح
للرواتب الشهرية للموظفين ،القاضية بما يلي :
-

اعتماد الجدول المقترح من طرف المدير العام وأن تعدل مرتبات
الفئة  5على ما يلي :
 A1وتبدأ بـ  324 :دولرا ا
 A2وتبدأ بـ  156 :دولرا ا
 A3وتبدأ بـ  128 :دولرا ا

-

أن يطبق الجدول المقترح على الموظفين الذين يتم تعيينهم في
المستقبل وأن يجري العمــل بالجــدول القــديم بالنســبة للمــوظفين
القدامى.

وتقدم أحد العضاء باقتراح يقضي بأن يعتمد الجدول المقترح من طرف
المدير العام بالنسبة للفئة الخاصة والفئات  4 ،3 ،2 ،1وأن يطبــق مــا كــان
معمول به في الجدول القديم بالنسبة للفئة .5

م.ت/13/92.ت.خ)ص( 23

وبعد إخضــاع توصــيات اللجنــة الثلثيــة ومقــترح العضــو للتصــويت كــانت
النتيجة كما يلي :
-

توصيات اللجنة الثلثية ونالت  25صوتا

-

مقترح العضو ونال  5أصوات

وامتنع عضو واحد عن التصويت .واعتمد المجلس بذلك توصيات اللجنة
الثلثية.
 -32تــابع المجلــس مناقشــة بقيــة المــواد فــي مشــروع تعــديل نظــام
الموظفين ،وبعــد اسإــتماعه لعــرض مــن المــدير العــام ووجهــات نظــر أعضــاء
المجلس توصل إلى إقرار التعديلت التالية :
الباب السابع :
-

اعتماد تعديل عنوان الباب السابع ليصبح  :تدابير تأديبية.

-

اعتماد المادتين  103و  104الواردتين فـي النــص المقــترح مـن
لجنة المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  105الواردة في النص المقترح من المــدير العــام
وإعادة صياغتها لتصبح " :التدابير التأديبية درجتان .".... :

-

اعتماد المادتين  106و  107الواردتين فـي النــص المقــترح مـن
لجنة المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  108الواردة في النص المقترح من المدير العام.

-

اعتماد المواد  109و  110و  111و  112الواردة فــي النصــوص
المقترحة من لجنة المؤتمر العام الثالث.

الباب الثامن :
-

اعتماد المادتين  113و  114الواردتين فـي النــص المقــترح مـن
لجنة المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  115الواردة في النص المقترح من المدير العام.

-

اعتماد المادة  116الواردة في النص المقترح من المدير العــام،
وإضافة ما يلي إلى الفقرة )ب(  :ويجوز للمدير العام تمديد فــترة
توظيفه لمدة ل تزيد عن سإــنتين إذا ارتــأى أن بقــاءه يعــود بفائــدة
على المنظمة السإلمية".

-

اعتماد المادة  117الواردة في النص المقترح من المدير العام.
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-

اعتماد المادة  118الواردة في النص المقترح من لجنة المــؤتمر
العام الثالث.

-

اعتماد المادة  119الواردة في النص المقترح من المدير العام.

تم إخضاع المادة  120المقدمة من لجنة المؤتمر العام الثــالث ،والمــادة
 120المقدمة من المدير العام للتصويت ،وكانت نتيجة القتراع كما يلي :
-

 23صوتا لصالح نص المادة المقترح من المدير العام.
 3أصوات لصالح نص المادة المقــترح مــن لجنــة المــؤتمر العــام
الثالث.
 2صوتان ممتنعان.

وتم بذلك اعتماد المــادة  120الــواردة فــي النــص المقــترح مــن المــدير
العام.
 اعتماد المادة  121الواردة في النص المقترح من المدير العام وإعــادةصياغتها لتصبح كما يلي :
 في حالة إنهاء الخدمة بسبب تقليص المناصب لظروف طارئة وقاهرة،يتقاضى الموظف تعويضا ا يحدده جدول ناظم لمختلف الحالت يقترحه المــدير
العام على المجلس التنفيذي.
 اعتماد المادة  122الواردة في النص المقترح من المدير العام.الباب التاسإع :
-

اعتمــاد تعــديل عنــوان البــاب التاسإــع ليصــبح " :أحكــام انتقاليــة
وعامة".

-

اعتماد المادة  123الواردة في النص المقترح من المدير العام.

-

اعتماد المــواد  124و  125و  126الــواردة فــي النــص المقــترح
من لجنة المؤتمر العام الثالث.

-

اعتماد المادة  127الواردة في النص المقترح من لجنة المــؤتمر
العام الثالث وإعادة صياغتها لتصبح كما يلي :

"يمكن للمجلس التنفيذي أن يعدل هذا النظام باقتراح من المــدير
العام ويتولى المدير العام تطبيق التعديلت بعد إقرارها من المجلــس
التنفيذي ريثما يصادق المؤتمر العام على هذا التعديل".
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جلسة العمل العاشرة  :مساء الجمعة  1من جمادي الثانية
1413هـ 27/من نوفامبر 1992م
البند  : 3.1تابع  :مشروع تعديل نظام الموظفين
 -32واصــل المجلــس جلســته المغلقــة واسإــتهل أعمــاله بــإقرار مــادة
إضافية اقترحها أحد العضاء تحت الباب التاسإع تحمل الرقم  128وتنص على
مــا يلــي " :يطبــق هــذا النظــام علــى المــوظفين المباشــرين ،علــى أل يمــس
بحقوقهم المكتسبة".
اعتماد المادة  128الواردة في النص المقترح من لجنة المــؤتمر
العام الثالث ،وأعطيت رقم .129

-

وأنهى المجلس مناقشة هذا البند باتخاذ القرار التالي :

قرار بشأن البند  3.1من جدوأل العمال
مشروأع تعديل نظام الموظفين
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (3.1
إن المجلس التنفيذي
اسإتنادا إلى ما يلي :

∗

المادة  127من نظام المــوظفين الــتي يمكــن
بموجبها للمجلس تعديل هذا النظــام بــاقتراح مــن المــدير العــام
وريثما يصادق المؤتمر العام على هذا التعديل.

∗

المادة  128مـن نظ ام المـوظفين الـتي يحـق
بموجبها للمــدير العــام اتخــاذ الجــراءات التكميليــة اللزمــة بيــن
دورتي المجلس علــى أن يرفعهــا للمجلــس لسإتصــدار مــوافقته
عليها.

∗

المادة ) (20فقــرة )ك( مــن النظــام الــداخلي
للمجلس التنفيذي التي تسمح للمجلس بتعديل نظام المـوظفين
في حالة السإتعجال في انتظار مصادقة المؤتمر العام على هــذا
التعديل,
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-

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت) 13/92/3.1.معدلة( المتضــمنة
كل من تعديلت اللجنــة الــتي شــكلها المــؤتمر العــام الثلث لمراجعــة
الميثاق واللوائح الداخلية وتعديلت المدير العام

-

وإذ يلحــظ أن تعــديلت المــدير العــام تنطلــق مــن حرصــه علــى
تفعيل إجراءات الضبط الداري والمالي تنفيذا ا لما دعاه إليه المــؤتمر
العام الرابع في قراره م.ع/4/91.ق .5.3

-

وبعد اسإتماعه لعرض المدير العام

-

وبناء على ما دار من مداولت
يقرر ما يلي :

 -1يعتمد تعديل نظام الموظفين كما هو وارد في الوثيقة المرفقة ويدعو
المدير العام لرفعه إلى المؤتمر العــام للمصــادقة عليــه) .المرفــق رقــم : 8
نظام الموظفين المعدل والمعتمد من المجلس(.
البنــد  : 3.2مشـــروع تعـــديل النظـــام المـــالي )الوثيقـــة رقـــم  :م.ت.
) (13/92/3.2معدلة(
 -33أخذ المجلس علما بالوثيقة وقرر إدراجها فــي جــدول أعمــاله خلل
الدورة الرابعة عشرة.
البند  : 3.3مشروع تعديل النظام الداخلي لصــندوق التوقــف النهــائي عــن
العمل )وثيقة رقم  :م.ت(13/92/3.3.
 -34أخذ المجلس علما بالوثيقة وقرر إدراجها فــي جــدول أعمــاله خلل
الدورة الرابعة عشرة.
البنـد  : 3.4مشــروع تعــديل النظــام الــداخلي لصــندوق التكافــل العــائلي
لموظفي المنظمة )الوثيقة رقم  :م.ت(13/92/3.4.
 -35أخذ المجلس علما بالوثيقة وقرر إدراجها فــي جــدول أعمــاله خلل
الدورة الرابعة عشرة.
البند  : 3.5تقريـر لجنـة الهيكـل التنظيمــي للدارة العامـة )الوثيقــة رقـم :
م.ت(13/92/3.5.
 -36أخذ المجلس علما بالوثيقة وقرر إدراجها فــي جــدول أعمــاله خلل
الدورة الرابعة عشرة.
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البند  : 4.3تطبيقات البرنامج السإلمي لمحــو الميــة والتكــوين السإاسإــي
للجميع في البلــدان السإــلمية )الوثيقــة رقــم  :م.ت13/92/4.3.
مزيدة(
 -37أخذ المجلس علما بالوثيقة وقرر إدراجها فــي جــدول أعمــاله خلل
الدورة الرابعة عشرة.
البند  : 3.7إلغاء المؤتمر العام السإتثنائي الثالث
 -38اسإتمع المجلس إلى عرض من المدير العام عن السإباب الموجبــة
للغاء انعقاد دورة المؤتمر العام السإتثنائي التي قررتها الدورة العادية للمؤتمر
العام وتلقى المدير العام موافقة أكثرية الدول العضاء كتابيــا علــى إلغــاء هــذه
الدورة .وبعد المناقشة ،اعتمد المجلس القرار التالي :
قرار بشأن البند  3.7من جدوأل العمال
إلغاء المؤتمر العام السإتثنائي الثالث
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (3.7
إن المجلس التنفيذي
-

إذ يذكر بأن المؤتمر العــام قــد اعتمــد قــراره قــم )م.ع /4/91ق
 5.1بعقد دورة اسإتثنائية له دون بند في الميزانية لتغطية التكاليف.

-

وإذ يأخذ بعين العتبار أن الغلبيــة المطلقــة للــدول العضــاء قــد
وافقت على إلغاء هذه الدورة بناء على اقتراح بعض الدول العضــاء
في المنظمة.

-

وإذ يأخذ بعين العتبار كذلك السإباب الخرى الوجيهة التي تقــدم
بها المدير العام للغاء هذه الدورة.

يقرر ما يلي :
-1
-2

يعتبر هذا المــؤتمر العــام السإــتثنائي الثــالث ملغــى مــن
الناحية القانونية والجرائية.
يدعو المدير العام إلى إدراج المسائل الــتي كــانت علــى
جدول أعمال هذه الدورة السإـتثنائية الملغـاة فـي جــداول أعمـال
الدورات القادمة للمؤتمر العــام والمجلــس التنفيــذي كــل حســب
صلحياته واختصاصه.
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البند  : 4.1تقرير المدير العام عن وضعية المؤسإســات التربويــة والعلميــة
والثقافة في دولة الكويت) .الوثيقة م.ت 13/92/4.1.معدلة(.
 -39قدم المدير العام توضيحات بشأن ما نفذته المنظمــة مــن أنشــطة
لفائــدة المؤسإســات التربويــة والعلميــة والثقافيــة فــي دولــة الكــويت .وأحــاط
المجلـس علم ا بـأن قط اع العلـوم فـي المنظمـة ،أعـد الدراسإـة الـتي طلبهـا
المجلس في دورته السابقة ،والمتعلقة بأثر التلوث الــبيئي علــى الطفــال فــي
دولة الكويت ومنطقـة الخليـج مـن جـراء حـرق آب ار النفـط مـن قبـل القـوات
العراقية.
وعبر ممثل دولـة الكـويت ع ن ش كر بلده وتق ديرها للمجلـس ،وللم دير
العام على الدعم الذي قدمته المنظمــة لبلده ،ثــم تحــدث منــدوب الجمهوريــة
السإلمية اليراني ة ،فتحف ظ عل ى تس مية الخلي ج العرب ي ،وجع ا إل ى اعتم اد
التسمية المعمول بها دوليا ا وهي "الخليج الفارسإـي" ،ثـم اقـترح منـدوب دولـة
الكويت اعتماد التسمية التي تتعامل بها منظمة المؤتمر السإـلمي .مضــيفا أن
التفاق قد تم في منظمة اليونيسكو عل ى إدراج الخلي ج ض من منطق ة حماي ة
البيئة البحرية .وذ ك
كر رئيس المجلس التنفيذي بالتضامن السإلمي وأهميته فــي
تعزيــز وحــدة الصــف السإــلمي وبنــاء دولــه وشــعوبه .كمــا اعــترض منــدوب
جمهورية العراق على التقرير ،مشيرا ا إلى أنه يفتقر إلــى الحيــاد ،واسإــتند فــي
ذلك إلى ما ذهب إليه قطاع العلوم في المنظمة من أن بعــض التوصــيات هــي
ضح أن التوصيات  51-50-49 :أخذت طريقها مــع المــم
توصيات سإياسإية ،وو ك
المتحدة ،وأن الجانب الكويتي قد تسلمها ،وهناك وثيقة رسإمية بذلك ،وأضــاف
أنه ل يوجد كويتي محتجز بالعراق.
ثم أنهى المجلس مناقشاته باعتماد القار التالي :
قرار بشأن البند  4.1من جدوأل العمال
تقرير المدير العام عن وأضعية المؤسإسات التربوية
وأالعلمية وأالثقافاية فاي دوألة الكويت
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (4.1
إن المجلس التنفيذي
-

إذ يذكر بالقرار م.ت /12/91ق  5.1الذي اعتمده المجلــس فــي
دورته الثانية عشرة بشــأن وضــعية المؤسإســات التربويــة والعلميــة
والثقافيــة فــي دولــة الكــويت ،ودعــا فــي فقرتــه الجرائيــة رقــم 3
المنظمة إلى القيام بدراسإة عن أثر التلوث البيئي على الطفال في
دولة الكويت ،ومنطقة الخليج.
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-

وإذ يذكر بالفقرة الجرائية رقم  4من القرار المذكور التي تــدعو
المدير العام إلى تقديم تقرير عن تنفيــذ هــذا القــرار إلــى المجلــس
التنفيذي في دورته الثالثة عشرة.

-

وبعـــد الطلع علـــى الوثيقـــة رقـــم م.ت 13/92/4.1.معدلـــة
المتضمنة لتقريــر المــدير العــام عــن وضــعية المؤسإســات التربويــة
والعلمية والثقافية في دولة الكويت.

-

وإذ يأخذ بعين العتبار أن المدير العام قد اتخذ التدابير المناسإــبة
لتنفيذ هذا القرار بدون مخصصات معتمدة له في الخطة والميزانيــة
التي اقرها المؤتمر العام الرابع للسنوات .94-91
وبناء على ما دار من مداولت

-

يقرر ما يلي :
-1

يقدر المدير العــام تنفيــذه هــذا القــرار علــى الرغــم مــن
العوائق المالية.

-2

يدعو الــدول العضــاء إلــى تــأمين مــوارد ماليــة إضــافية
لتمكين المدير العام من السإتمرار في تنفيذ هذا القرار.

-3

يدرج هذا البند على جدول أعمال الدورة الرابعة عشــرة
للمجلس.

 -40كما قدم مندوب دولة الكويت مشروع قرار إلى المجلس بشأن مــا
ورد في الكتب والمناهج الدراسإية في جمهورية العراق من مغالطــات تاريخيــة
وجغرافية تجاه دولة الكويت وذلــك بــأن الكــويت جــزء مــن العــراق .وقــد دعــا
مندوب جمهورية العراق إلى الحذر من بحث هذا الموضوع لخروجه عــن مهــام
وواجبات المنظمة ،ويشكل سإابقة خطرة لصفته السياسإية ،ويفضي إلى تدخل
في شؤون دولة عضو في المنظمة.
وبعد المناقشة ،تم إخضاع مشروع القرار للتصــويت ،وكــانت نــتيجته كمــا
يلي :
-

 9أصوات لصالح مشروع القرار

-

 3ضد مشروع القرار

-

 5ممتنعون عن التصويت

-

 10غير مصوتين.

واعتمد المجلس القرار التالي :
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قرار إضافاي بشأن البند  4.1من جدوأل العمال
حول ما وأرد فاي الكتب وأالمناهج الدراسإية العراقية
من مغالطات تاريخية وأجغرافاية تجاه دوألة الكويت
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق  4.1إضافي(
إن المجلس التنفيذي
إذ يذكر بقرارات مجلس المن ،667 ،665 ،664 ،662 ،661 ،660
 640 ،669الـتي أقرهـا المجلـس فـي إطـار الم ادة الس ابعة لميثـاق المـم
المتحدة والمتعلقة باعتداء العراقي على الكويت.
وإذ يــذكر بــالقرارات الــتي اتخــذتها جامعــة الــدول العربيــة ومختلــف
المنظمات التابعة لها وخاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وإذ يذكر بقرارات المجلس التنفيذي لليونيسكو وخاصة القرار رقم 135
م.ت.8.4/
وإذ يشــير إلــى قــرارات منظمــة المــؤتمر السإــلمي وقــرارات المجلــس
التنفيذي للمنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافة رقــم  :م.ت/11/90.ق6.
وكذلك القرار رقم  :م.ن /12/91ق.5.1.
وبعــد دراسإــة الوثيقــة م.ت 13/92/4.1.المعروضــة علــى المجلــس
التنفيــذي فــي دورتــه الثالثــة عشــرة حــول تقريــر المــدير العــام عــن وضــعية
المؤسإسات التربوية والعلمية والثقافية في دولة الكويت.
وبعد أن اطلع على المذكرة التفسيرية المقدمة من دولــة الكــويت حــول
ما ورد في الكتب والمناهج التي تدرس في المدارس العراقية وكذلك الوثائق
التي تؤكد ما ورد في المذكرة التفسيرية والــتي تشــير بوضــوح إلــى أن دولــة
الكويت جزء من العراق وخاصة في الكتب المدرسإية للتعليــم العــام الصــادرة
عام  1990وبخاصــة كتــب " :جغرافيــة الــوطن العربــي" و"جغرافيــة القطــر
العراقــي" و"كتــاب التاريــخ الحــديث والمعاصــر للــوطن العربــي" و"كتــاب
الجغرافية القتصادية" و"الخرائط المنشورة في الكتب السابق ذكرها".
يدعو المدير العام إلى القيام بما يلي :
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 -1التصال بالحكومة العراقية والطلب منها اتخاذ التــدابير الكفيلــة
بتغييــر جميــع مــا ورد فــي الكتــب والمناهــج العراقيــة الــتي تمــس
الكويت.
 -2تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في دورته القادمــة حــول مــا
يتم بهذا الشأن.
البند  : 4.2تقرير المدير العام عن وضع مدينة القـدس الشــريف فـي ظـل
الحتلل السإرائيلي ،ومحاولت طمس هويتها السإلمية وتهويــدها
)الوثيقة م.ت.(13/92/4.2.
 -41قدم المدير العام تقريرا ا موجزا ا عن إنشاء "وح دة ش ؤون الق دس
الشريف" بالمنظمة ،تنفيــذا ا لقـرار المـؤتمر العـام الرابــع ،وعـن المهـام الــتي
سإتقوم بها هذه الوحدة للمساهمة ف ي حماي ة المدين ة المقدسإ ة ،والمحافظ ة
على المعالم الحضارية والطابع السإلمي بها.
وقد شكر مندوب دولة فلسطين المدير العام للمنظمة على جهوده الــتي
يقوم بها لفائدة القدس الشريف ومعالمها الحضارية ،وثنى على ذلك عــدد مــن
أعضاء المجلس الذين عبروا عن تقديرهم للمدير العــام علــى مــا قــام بــه مــن
إجراءات جادة في هذا الموضوع.
وبعد المناقشة اعتمد المجلس القرار التالي :
قرار بشأن البند  4.2من جدوأل العمال
تقرير المدير العام عن وأضع مدينة القدس الشريف
فاي ظل الحتلل السإرائيلي وأمحاوألت طمس هويتها وأتعويدها
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (4.2
إن المجلس التنفيذي
-

إذ يذكر بــالقرار رقــم م.ع /4/91ق  6.2الــذي اعتمــده المــؤتمر
العام للمنظمة في دورته الرابعة وبالخص ما يلي :
• الفقرة الجرائية  3التي تدعو المدير العــام والمجلــس التنفيــذي
إلى تشكيل لجنة دائمة تتولى موضوع حماية الممتلكات الثقافية
في القدس الشريف وإنشاء صندوق لهذه الغاية.
• الفقرة الجرائية  4التي تكلف المدير العــام بعقــد نــدوة عالميــة
في إطار الحوار السإــلمي ،المســيحي مــن أجــل الحفــاظ علــى
القدس والتراث الثقافي فيها.

-

وبعد اطلعه على الوثيقة م.ت.13/92/4.2.

م.ت/13/92.ت.خ)ص( 32

-

-

وإذ يلحظ بارتياح ما قام به المــدير العــام مــن أجــل تنفيــذ قــرار
المــؤتمر العــام المــذكور م.ع/4/91.ق  6.2علــى الرغــم مــن عــدم
تخصيص بند له في الميزانية وإنشاءه لوحــدة إداريــة فــي المنظمــة
تعنى بشؤون القدس الشريف.
وبناء على ما دار من مداولت،

يقرر ما يلي :
-1

يهنئ المــدير العــام علــى حرصــه علــى تنفيــذ القــرارات
الخاصة بالقدس والحفاظ على تراثها الثقافي.

-2

يطلب من الدول العضاء والمؤسإسات المعنية بالقــدس
الشريف المبادرة إلى دعم الصندوق الذي ط
طلب من المدير العــام
والمجلــس التنفيــذي إنشــاؤه بمــوجب قــرار المــؤتمر العــام م.ع
/4/91ق .6.2

-3

يدعو إلى التعاون مع كافة المنظمات السإلمية والعربية
والدولية المهتمة بالحفاظ على التراث والهويــة الثقافيــة للشــعب
الفلسطيني وحماية المقدسإات السإلمية في القدس الشريف.
يدعو المدير العام إلى المضي قـدما ا فـي العـداد لنـدوة

-4

عالمية حول القدس وتراثها الثقافي فــي إطــار الحــوار السإــلمي
المسيحي تنفيذا لقرار المؤتمر العام م.ع /4/91ق .6.2
-5

يعــبر عــن إدانتــه وقلقــه لسإــتمرار سإــلطات الحتلل
السإرائيلي فــي ممارسإــتها العنصــرية تجــاه الشــعب الفلســطيني
ومحاولتها الرامية إلى تهويد المدينــة المقدسإــة وعــدم السإــتجابة
للقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن القدس.

-6

يدرج هذا البند على جدول أعمال الدورة الرابعة عشــرة
للمجلس.

البند  : 5.1بناء مقر المنظمة
)الوثيقة م.ت 13/92/5.1.مزيدة(.
 -42قدم المدير العام عرضا ا عن الجهود الــتي بــذلها لتــأمين مقــر لئــق
للمنظمة يمكنها من اسإتيعاب جميع مرافقها والضـطلع بمهامهـا علـى أحسـن
وجه .ونوه بمبادرة جلل ة المل ك الحسـن الثـاني ال ذي سإـبق أن تـبرع بقطع ة
م تحفيظها وتسجيلها باسإم المنظمة .كما أشــاد كــذلك بمبــادرة سإــمو
أرضية ،ت ك
الشيخ زايد بن سإلطان آل نهيان رئيس دولـة المـارات العربيـة المتحــدة الـذي
تبرع بتمويل مقر المنظمة.
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وبعد أن نوه المجلس بمبادرتي العاهل المغربي ورئيــس دولــة المــارات،
وبجهود المدير العام اتخذ القرار التالي :
قرار بشأن البند  5.1من جدوأل العمال
بناء مقر المنظمة
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (5.1
إن المجلس التنفيذي
-

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

-

وإذ يتذكر ببالغ الشكر والمتنان المكرمة السنية لصاحب الجللـة
الملك الحسن الثاني ملــك المملكــة المغربيــة بتــبرعه بقطعــة أرض
لبناء مقر للمنظمة عليها.

-

وإذ يأخــذ علمــا بــالخطوات الــتي اتخــذها المــدير العــام الحــالي
للمنظمة من أجل تسجيل قطعة الرض باسإم المنظمة.

-

وإذ يتذكر ببالغ الشكر والتقدير التبرع الكريم ببنــاء مقــر المنظمــة
الذي بادر به صاحب السمو الشيخ زايد بن سإــلطان آل نهيــان رئيــس
دولة المارات العربية المتحدة.

-

وبعـد اطلعــه علـى الوثيقــة م.ت ) 13/925.1مزيــدة( الخاصـة
ببناء مقر المنظمة.

-

وبناء على ما دار من مداولت.

يقرر ما يلي :
-1

يشيد بجللة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية
لتبرعه الكريم بقطعة أرض لقامـة مقــر المنظمــة عليهــا وبــدعمه
المتواصل لها.

-2

يشــيد كــذلك بســمو الشــيخ زايــد بـن سإــلطان آل نهيــان
رئيس دولة المارات العربيــة المتحــدة لتــبرعه الكريــم ببنــاء مقــر
المنظمة وبدعمه المتواصل لها.

-3

يهنئ المدير العام على جهوده المتميزة في هــذا الشــأن
ويدعوه إلى تقديم تقرير عن هــذا الموضــوع إلــى الــدورة الرابعــة
عشرة للمجلس.

البند  : 4.4التضامن مع أطفال العالم المعــذبين وخصوصــا ا المنتميــن إلــى
المة السإلمية

م.ت/13/92.ت.خ)ص( 34

 -43وجه المجلس نداء إلى الدول العضاء والمنظمات النسانية بتقديم
الــدعم اللزم لتخفيــف معانــاة الطفــال المعــذبين فــي البلــدان والجماعــات
السإلمية )المرفق رقم  : 9نداء حــول التضــامن مــع أطفــال العــالم المعــذبين
وخصوصا ا المنتمين إلى المة السإلمية(.
كما وجه نداء لتقديم الدعم للمسلمين في البوسإــنة والهرسإــك للتخفيــف
من معاناتهم )المرفق رقم  : 10نـداء حـول مأسإـاة المسـلمين فـي جمهوريـة
البوسإنة والهرسإك(
واتخذ المجلس القرار التالي :
قرار بشأن البند  4.4من جدوأل العمال
التضامن مع أطفال العالم المعذبين
وأخاصة المنتسبين إلى المة السإلمية
)القرار رقم  :م.ت /13/92ق (4.4
إن المجلس التنفيذي
-

إذ يــذكر بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه المنظمــة مــن أجــل دعــم
التضامن السإلمي في مجالت اختصاصها.

-

وإذ يذكر بمزيد السإـى م ا يع انيه أطفـال وتلميـذ شـعوب المـة
السإلمية فــي مختلــف منــاطق العــالم بســبب الجفــاف ،والحــرب،
والحصــار ،والمجاعــة ،وآثــار هــذه المعانــاة فــي المجــالت التربويــة
والعلميـــة والثقافيـــة ،وخاصـــة أطفـــال وتلميـــذ العـــراق ،وليبيـــا،
وفلسطين ،والبوسإنة والهرسإك ،والصومال ،وجامو ،وكشمير.

يقرر ما يلي :
-1

يعــبر عــن قلقــه العميــق إزاء أطفــال شــعوب المــة
السإلمية في المناطق المنكوبة من العالم.

-2

يدعو المدير العام إلى إجراء التصالت بالــدول العضــاء
والمنظمات الدولية والنسانية الحكومية منها وغير الحكوميــة مــن
أجل تقديم الدعم اللزم.

-3

يدعو الدول العضاء إلى تقديم الدعم المالي اللزم لهــذه
الجهود من خارج الميزانية.

 -44ثم اتخذ المجلس القرار التالي بمناسإبة بلوغا الدكتور خيرات محمــد
بن رسإا ،المدير العام المساعد في العلوم ،سإن التقاعد.
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قرار بشأن تكريم الدكتور خيرات محمد بن رسإا بمناسإبة بلوغه
سإن التقاعد
نظــرا ا إلــى أن سإــعادة الــدكتور خيــرات محمــد بــن رسإــا المــدير العــام
المساعد في العلوم بالمنظمة قد بلــغ سإــن التقاعــد حســب مقتضــيات نظــام
الموظفين ،وتقديرا ا من المجلس التنفيذي لجهوده المتميزة في تطوير قطــاع
العلــوم فــي المنظمــة ومســاهمته فــي بلــورة خطــط عمــل المنظمــة وتنفيــذ
برامجها ،وبناء على اقتراح من المدير العــام بإقامــة حفــل تكريــم لــه وتقليــده
ميدالية المنظمة ،فإن المجلس يقرر ما يلي :
 -1يــوجه الشــكر لســعادة الــدكتور خيــرات محمــد بــن رسإــا علــى
جهوده المتميزة التي بذلها أثناء عمله بالمنظمة.
-2

يدعو المدير إلى إقامة حفل تكريم له.

-3

يدعو المدير العام إلى تقليده ميدالية المنظمة تقديرا لخدماته.

الجلسة الختامية  :مساء الجمعة فااتح جمادي الثانية 1413هـ27/
من نوفامبر 1992م
 -45في بداية الجلسة قام ممثل الجمهورية السإلمية اليرانية بــالتوقيع
على ميثاق المنظمة السإلمية ،وفي كلمة ألقاها بالمناسإــبة ،عــبر عـن اعــتزاز
لبلده بالنضمام إلى المنظمة ،وعن اسإتعداده الكامل للمساهمة بشكل فعال
في تحقيق أهدافها وتنفيذ نشاطاتها.
 -46تناول الكلمة معالي المدير العام للمنظمة ،فــأبرز أهميــة القــرارات
والتوصيات الصادرة عن المجلس والتي وصفها بأنهــا جــددت الثقــة فــي الــدور
الفاعل والمؤثر الذي تقوم به اليسيسكو على المس تويات كاف ة ،وق ال إن م ا
تم إنجازه في هذه الدورة من أعمال يؤشر على مرحلة جديــدة قوامهــا إرسإــاء
القواعد القانونية والدارية والمالية للمنظمة ،وأسإاسإها التطوير والتحديث فــي
أسإاليب عمل المنظمــة )المرفــق رقــم  : 11كلمــة معــالي المــدير العــام فــي
الجلسة الختامية(.
 -47وتناول كلمة الختتام سإعادة رئيس المجلس ،مستعرضا نتائــج هــذه
الدورة التي سإيترتب عليها تطوير البنيات السإاسإية للمنظمــة وتحســين الداء
الوظيفي بهـا ،شــاكرا ا للســادة أعضــاء المجلــس علـى حسـن تعـاونهم وعلــى
مســاهمتهم البنــاءة فــي إغنــاء النقــاش والخــروج بقــرارات تــدعم مســيرة
المنظمة ،كما شكر المدير العام ومعــاونيه علــى الجهــود الــتي بــذلوها لتــوفير
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أسإباب النجاح لهذه الدورة) ،المرفق رقم  : 12كلمة سإعادة رئيــس المجلــس
في الجلسة الختامية(.
 -48تحدث ممثل جمهورية الغابون باسإم السادة أعضاء المجلس ،فهنــأ
رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لشغال هذه الدورة ،وتقدم بالشــكر إلــى
المدير العام ومعاونيه على حسن تنظيم هذه الدورة.
 -49وبمناسإبة اليوم العالمي للتضــامن مــع الشــعب الفلســطيني ،وجــه
المجلس نداء يدعو فيه المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فــي
نضــاله العــادل ) المرفــق رقــم  : 13نــداء حــول التضــامن مــع الشــعب
الفلسطيني(.
 -50وفي ختام أشغاله ،رفع المجلـس برقيـة شـكر وامتنـان إلـى جللـة
الملك الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية على الرعاية السامية التي يوليها
للمنظمة ،وعلــى الــدعم المتواصــل الــذي تلقــاه مــن لــدن حكــومته المــوقرة
)المرفق رقم  : 14برقية شكر وامتنان مرفوعة إلــى صــاحب الجللــة الملــك
الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية(.

