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منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية
للتربية والعلوم والثقافة
)إيسيسكو(

م ت /2/83ع 5

محضر جلسات المجلس التنفيذي
الدورة الولى ـ الجتماع الثاني ـ
الرباط  30ربيع الول ـ فاتح ربيع الثاني 1403هـ ) 16-15يناير
(1983

انعقد المجلس التنفيذي للمنظمة السإلمية للتربية والعلوم والثقافة فــي
اجتماعه الثاني من دورته الولــى بقاعــة الجتماعــات بمدرسإــة علــوم العلم،
شارع ماء العينين ،الرباط ،وذلك يومي الســبت والحأــد  30ربيــع الول وفاتــح
ربيع الثاني 1403هـ الموافق  15و  16يناير .1983
وشارك في هذا الجتماع :
−

العضــاء الممثلــون للــدول وهــم الســادة :أحأمــد ظفــر فــاروقي
)باكستان( ،صالح باوزير )المملكة العربية السعودية( ،أبو الكاباتوري
)السنغال( ،محمد شريف أحأمد )العراق( ،الحاج مامادي كيتا )غينيا(،
محمود موعد (فلسطين( ،عمر سإعد توري )مالي( ،زين الزمان زين
العابدين )ماليزيا( ،محمد بن البشير )المغرب(.

−

العضاء الممثلون للمؤسإسات السإلمية المتخصصــة فــي المنظمــة
وهم السادة :محمـود الش اوي )التحـاد العـالمي للمـدارس العربيـة
السإــلمية الدوليــة( ،أكمــل الــدين إحأســان أوغلــي )مركــز البحــاث
للتاريــخ والفنــون والثقافــة السإــلمية بإسإــطامبول ،علــي الكتــاني
)المؤسإسة السإلمية للعلوم والتكنولوجية والتنمية بجدة(.

−

عضوا المجلس بصــفة شخصــية وهمــا الســيدان عــز الــدين إبراهيــم
وفؤاد سإيزكين.

وتغيــب عضــو واحأــد وهــم الســيد وارث الــدين محمــد وهــو عضــو بصــفة
شخصية.
حأضر أعمال المجلس التنفيذي السيد عبد الهادي بوطالب ،بصفته مــديرا
عام للمنظمة كما حأضر السيد حأســن داود ،مــدير الشــؤون الثقافيــة بمنظمــة
المؤتمر السإلمي ممثل للمين العام.
أسإندت رئاسإة الدورة للدكتور صالح باوزير مرفوقا بنــائبيه السإــتاذ عمــر
سإعد توري وأحأمد ظفر فاروقي ،وعين الــدكتور أكمــل الــدين إحأســان أوغلــي
مقررا.
الجلسة الولى :
افتتــح الســيد الرئيــس الجتمــاع الثــاني للمجلــس التنفيــذي باسإــم اللــه
الرحأمن الرحأيم ،وذلك صبيحة يوم السبت على الساعة العاشرة وربــع فشــكر
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المشاركين على حأضورهم ووجه الشكر كذلك للســيد المــدير العــام علــى مــا
بذلته الدارة العامة من جهود لتحضير هذا الجتماع في أحأسن الظــروف رغــم
قلة الوسإائل التي لديها ،وختم كلمته الفتتاحأية بالثناء على الندوة التي عقدتها
المنظمة بفاس يومي  26و  27ربيع الول  12-11) 1403يناير  (1983حأول
"دور المنظمة في خدمة الفكر السإلمي" وأكد سإيادته أن الندوة كانت ناجحة
وأن تصوراتها والفكار التي تقــدمت بهــا سإتســاعد علــى وضــع خطــة محكمــة
لعمل المنظمة السإلمية.
ثم تناول السإتاذ عبــد الهــادي بوطــالب ،المــدير العــام للمنظمــة الكلمــة
فاسإتهل تدخله بالشارة إلى أن هذا الجتماع متابعــة الجتمــاع الول للمجلــس
التنفيذي حأيث أن أكبر نصــيب مــن جــدول العمــال يتعلــق بتحضــير النصــوص
القانونية للمنظمة ،التي سإتعرض على المؤتمر العــام المقبــل المزمــع عقــده
مبدئيا في أبريل  ،1983كما ذكــر الســيد المــدير العــام أن المنظمــة أنجــزت
القسط الوافر من الخطة السنوية التي أقرها المؤتمر التأسإيســي إل مــا كــان
من بعض القرارات التي قد تتأخر بسبب قلة العتمادات .وهذا المجهود ،يقول
الســيد المــدير العــام ،بــذلته المنظمــة رغمــا عــن اكتفائهــا بعــدد قليــل مــن
الموظفين.
وفـي الخيـر شـكر السـيد المـدير العــام السـادة أعضــاء المجلــس علـى
مشاركتهم فـي النـدوة الس الفة الـذكر ،ثـم رحأـب بعضـوين التحقـا بـالمجلس
التنفيذي لول مــرة وهمـا الــدكتور عــز الــدين إبراهيــم مــدير جامعــة المــارات
العربية المتحــدة والــدكتور فــؤاد سإــيزكين ،مــدير معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة
السإلمية بفرانكفورت ،وشكر الحاج مامادي كيتا وزير التعليم العــالي والبحــث
العلمي بجمهورية غينيا الشــعبية الثوريــة علــى مشــاركته شخصــيا فــي أعمــال
المجلس ودعا للمجلس بالتوفيق.
ودارت المناقشة بعد ذلك حأول النقطتين التاليتين :
 .1طريقة العمل من أجل دراسإة كل نقط جدول العمــال فـي مــدة
يومين.
 .2اقتراح أحأد العضاء إعادة النظر في بعض بنــود النظــام الــداخلي
للمجلس التنفيذي وهو النظام الذي أقره المجلس فــي اجتمــاعه
الول.
ففيما يخص النقطة الولى ،وضع توزيع زمني للنقط الــواردة فــي جــدول
العمال وهي :
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.1
.2
.3
.4

مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العام.
مشروع النظام المالي للمنظمة.
مشروع نظام الموظفين للمنظمة.
مشروع اختصاصات المجلس التنفيذي.

 .5دراسإــة نتائــج نــدوة "دور المنظمــة فــي خدمــة الفكــر السإــلمي"
وتصور اسإتغلل هذه النتائج من أجل تحديد خطة عمل المنظمة.
.6
.7
.8
.9

مبدأ إبرام اتفاقيات التعاون مع المنظمات الدولية المماثلة.
مشروع ميزانية .1983-1982
تعيين أعضاء لجنة المراقبة المالية.
موضوعات مختلفة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالنقطــة الثانيــة الخاصــة بالنظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي فقد نوقش المر مــن الوجهــة القانونيــة وهــل سإــيكون تعــديل بعــض
بنوده تعديل قانونيا للنص الول أول .وأرجئ النظر في هذه النقطة إلى جلســة
أخرى للتفاق على الصيغة اللزمة.
ثم أخذ الجمع في دراسإة مشروع "النظام الــداخلي للمــؤتمر العــام" مــادة
مادة بعد قراءة المقرر.
ورفعت الجلسة الولى على الساعة الثانية زوال.
الجلسة الثانية :
ابتدأت الجلسة الثانية أعمالهــا علــى الســاعة الرابعــة بعــد الــزوال حأيــث
توبعت أثناءها دراسإة مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العــام فعــدل المجلــس
بعض مواده.
وكانت أهم النقط التي اسإتوقفت المجلس في المناقشــة بالضــافة إلــى
التنقيحات الشكلية وتغيير ترتيب بعض المواد :
 .1تكوين مكتب المؤتمر العام حأيث لوحأظ خلو المشروع من النص
على وجوده ،فنص على وجود مكتب المؤتمر العــام فــي المــادة
التاسإعة من النظام الداخلي للمؤتمر العام.
 .2إعداد مضابط جلسات المؤتمر العام مــن طــرف الدارة العامــة
للمنظمة ،وهل توزع على الدول العضاء ،أم يحتفظ بها في مقر
المنظمة ،فاقر المجلس أن توزع على الدول العضــاء إن أمكــن
وتحتفظ بها المنظمة في مقرها قصد الرجوع إليها عند القتضاء.
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 .3مسألة التصويت داخل المؤتمر العام ،فـأقر أن يحـرص المـؤتمر
العــام علــى اتخــاذ المقــررات والتوصــيات بالجمــاع ،ولــه عنــد
القتضاء أن يلجأ إلى التصويت.
 .4كما ناقش المجلس مشاركة المــدير العــام ومســاعديه فــي كــل
أشغال المؤتمر فأقر هذه المشاركة في المؤتمر ولجانه بــالدلء
بالمعلومـــات والدراسإـــات والتوضـــيحات المتعلقـــة بالقضـــايا
المســجلة فــي جــدول أعمــال المــؤتمر ،كمــا أن المــدير العــام
مسؤول عن سإر أمانة المؤتمر.
واتخذ المجلس القرار التالي :
الموافقــة علــى مشــروع النظــام الــداخلي للمــؤتمر
العام الــذي تقــدم بــه الســيد المــدير العــام للمنظمــة مــع
التعديلتا التي أدخلهــا المجلــس عليــه ،قصــد رفعــه إلــى
المؤتمر العام القادم للمصادقة عليه.
وقبل الشروع في دراسإة مشاريع النصوص الخــرى ،اتضــح للمجلــس أن
هناك عدم تطابق في بعض المواد بين اللغــات الثلث فقــرر أن تعكــف الدارة
على إدراج الترجمة وأرجأ النظر في تلك النصوص إلى الغد.
ثم تطرق المجلس على دراسإة نتائج الندوة فأجمع العضاء على أنها كانت
ناجحة وأن نتائجها سإتعين على وضع تصور للعمل المقبل للمنظمة .وأكد السـيد
المدير العام على أن عمل الندوة إنما هو تمهيد لهذا التصور وأن القرار النهــائي
منوط بالدول العضاء من خلل المؤتمر العام.
واتفق المجلس على تكوين لجنة لصياغة مشروع آراء المجلس في نتائج
الندوة ووافق على أن تضم هذه اللجنة الســادة :الــدكتور عــز الــدين إبراهيــم،
الدكتور أكمل الدين إحأسان أوغلي ،الدكتور علي الكتاني على أن يتصل هــؤلء
العضاء فيما بينهم ليل وأن يقدموا نتيجة نقاشــهم إلــى المجلــس فــي صــبيحة
الغد.
ورفعت الجلسة الثانية على الساعة الثامنة والنصف مساء.
الجلسة الثالثة :
افتتح السيد الرئيس الجلسة الثالثة صبيحة يــوم الحأــد فاتــح ربيــع الثــاني
 1403موافق  16يناير  1983على الساعة التاسإعة والنصف .فقدم الــدكتور
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عز الدين إبراهيم خلصة أعمال اللجنة الخاصة بأعمال الندوة فنوقشــت هــذه
الخلصة واتخذ المجلس في هذا الشأن القرار التالي :
الموافقــة علــى مشــروع برنامــج عمــل المنظمــة
السإلمية لسنتي  1985-1983على ضوء دراسإة توصياتا
الندوة التي عقدتها المنظمة حول دورها في خدمة الفكر
السإــلمي ،ومــداولتا المجلــس التنفيــذي واقتراحــاتا
الدارة العامة.
وكانت أبرز النقط في مناقشة أعمال الندوة بعد قراءة الوثيقة كلية على
السادة العضاء ـ نظرا للمدة المحدودة التي فصلتها عن اجتماع المجلس ـ أن
قدم السيد المدير العــام عرضــا عــن الخلفيــات الــتي دعــت إلــى عقــد النــدوة
والهدف منها وطبيعتها.
وقد أثنى المجلس على الدارة العامة لقامتهــا للنــدوة ولقيمتهــا العلميــة
وأوصى بأن توزع أعمالها علـى الــدول العضــاء باعتبارهـا وثيقـة حأضـارية مـع
مقدمة للسيد المدير العام للمنظمة.
كما برزت من خلل المناقشات إمكانية تنفيذ جــزء مــن توصــيات النــدوة
بمساعدة صندوق التضامن السإلمي.
كما ألح السادة العضاء في كل تدخلتهم على ضرورة تنفيذ ما أوصت به
الندوة من تجهيزات لمقر المنظمة ،وقدمت اقتراحأات لتحديــد الولويــات فــي
هذا التجهيزات.
كما انصب النقاش على إصدار مجلة المنظمــة "السإــلم اليــوم" وتــبينت
ضرورتها العلمية والعلمية خصوصا في وضع المنظمة الحالي.
كما اسإتوفى المجلس بالنقاش موضوع اسإتجابة برنامج مشــاريع النــدوة
لرغبات وطموحأات الدول السإلمية غير العربية التي تتطلع إلى هذه المنظمة
بكثير من المل.
ثم درس المجلس توسإيع اختصاصات المجلس التنفيذي الذي تقدمت بــه
الدارة العامة فلحأظ السادة العضاء أن جل مواده قد وردت في صيغة أخرى
في النظام الداخلي للمجلس الذي صودق عليه من طرفه في نونــبر الماضــي
إل ما كان من بعض الضافات الطفيفة وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :
الموافقة على مشروع توسإيع اختصاصــاتا المجلــس
التنفيذي ودمجها في النظام الداخلي لهذا المجلس.
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وكانت أبرز المسائل ال تي اسإ تقطبت اهتم ام الس ادة العض اء وانص بت
عليها تدخلتهم هي :
 .1هل التعديلت المقدمة سإتدخل على النظام الـداخلي للمجلــس
التنفيذي أم على النظام السإاسإي للمنظمــة؟ فــأقرت الصــيغة
الولــى نظــرا لنهــا محصــورة ضــمن اختصاصــات المجلــس
التنفيذي نفسه في حأيـن أن الثــاني تحتــاج إلــى موافقــة الــدول
العضاء في المنظمة.
 .2إن التعديلت المقترحأة على النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
كلها منصوص عليها في النظام السإاسإي للمنظمة وفــي عــرف
المنظمات الدولية.
 .3تمثيليــة أعضــاء المجلــس التنفيــذي اسإــمية بالنســبة للصــنفين
الولييــن وهمــا العضــاء الممثلــون للمنظمــات المنبثقــة عــن
منظمــة المــؤتمر السإــلمي والشــخاص المعينــون بأسإــمائهم
ولكــن بالنســبة للصــنف الثــالث ممثلــو الــدول التســع فالــدول
بإمكانها تغيير الشخاص بصــفة رسإــمية وبإشــعار مكتــوب إلــى
المنظمة.
وبما أن إصلح الترجمة في بعض مواد مشاريع النصوص التي لم يدرسإها
المجلس بعد قد تم من طرف الدارة ،فقد شرع المجلس في دراسإتها ،مبتدئا
بمشروع النظام المالي للمنظمة.
بالنسبة لهذه النقطة  :اعتمد المجلس فــي مناقشــتها أن يتقــدم الســادة
العضاء بملحأظاتهم وتعديلتهم علــى المشــروع الــذي تقــدمت بــه المنظمــة،
وبعد مناقشة ما تقدموا به يقر المشروع مــن قبــل المجلــس التنفيــذي ليقــدم
للمؤتمر العام ،وكانت أهــم التعــديلت الــتي قــدمت بالضـافة إلــى التنقيحــات
الشكلية والتنسيق بين المواد المختلفة تنحصر في :
 .1الفصل ) (8حأيث أقر أن يبعث المدير العام إلى الدول العضــاء
بالوثائق شهرين قبل الجتماع بدل شهر واحأدة.
 .2المادة ) (9اقترح أن يضاف ريع الزكاة في البلد السإلمية إلــى
موارد المنظمة المالية ،لكــن قــرر المجلــس أنهــا تــدخل ضــمن
أشكال التبرعات والهبات التي تنص عليها الفقرة "ج" من هــذه
المادة.
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 .3المادة ) (12والخاصة بإحأداث صناديق خاصة لبعــض الغــراض،
وأقر أن من حأق المدير العام أن يقترحأهــا علــى المــؤتمر العــام
بموافقة المجلس التنفيذي.
 .4الـــ ) (23حأيــث اقــترح أن يشــارك المجلــس التنفيــذي الســيد
المدير العام للمنظمــة فــي مســؤولية إيقــاف بعــض المشــاريع
المقررة حأين تستدعي الضرورة ذلك.
كما اهتم المجلس بتنسيق صيغ المشروع حأتى تنسجم مــع صــيغ النظــام
السإاسإي للمنظمــة والنظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي والنظــام الــداخلي
للمؤتمر العام.
وبعد مناقشته قرر المجلس ما يأتي :
الموافقة على مشروع النظام المالي للمنظمة الــذي
تقدم به السيد المــدير العــام مــع التعــديلتا الــتي أدخلهــا
المجلس ،بقصد رفعه إلى المؤتمر العام للمصادقة عليه.
وأخذ المجلس في الطلع على مشروع نظام الموظفين بالمنظمة لكــن
نظرا لطول الجلسة ،تقرر أن تتابع مناقشته بعد الزوال.
ورفعت الجلسة الثالثة على الساعة الثانية زوال.
الجلسة الرابعة :
شرع المجلس فــي دراسإــة نظــام المــوظفين بالمنظمــة ونوقشــت علــى
الخصوص وبتفصيل كل المواد الــتي لهــا أثــر مــالي ،وأدلــى الســيد حأســن داود
ممثل المانة العامة لمنظمة المؤتمر السإــلمي بكــل التوضــيحات الــتي تكفــل
مطابقة تلك المواد إلى ما هو معمول به بالمؤتمر السإلمي .وكلفــت المديريــة
العامة بتسجيل جميع التعــديلت الــتي طــالب المجلــس بإدخالهـا فــي مشــروع
نظام الموظفين.
وبعد المناقشة وإعادة صياغة بعض المواد ،اتخذ المجلس القرار التالي :
الموافقـــة علـــى مشـــروع نظـــام المـــوظفين مـــع
التعديلتا التي أجراها المجلس ،بقصد رفعه إلى المــؤتمر
العام للمصادقة عليه.
وبعد ذلك ،تناول الكلمة السيد الرئيس وسإــرد مـا بقـي مـن نقــط جـدول
العمال وطرح على بساط المناقشة قضية التعــاون بيــن المنظمــة السإــلمية
والمنظمات الموازية لها على الصعيدين القليمي والدولي.
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فأوضح السيد المدير العام أن عقد اتفاق مبدئي مع المنظمـات الموازيـة
للمنظمة السإلمية يســاعدها علــى حأضــور مــؤتمرات لهـا أهميــة قصــوى فـي
مختلف القطاعات التي تدخل في اختصاص المنظمــة السإــلمية .وأضــاف أن
المنظمة السإلمية شــرعت بالفعــل فــي بحــث أسإــس اتفاقيــة مــع اليونســكو
والليكسو ،ولكن لم يتم توقيع أي اتفاقية إلى حأد السنة حأتى تنظــر المجــالس
المختصة لكل منظمة في ذلك.
وقد تمحور النقاش في هذه النقطة حأول :
−

ضرورة مراعاة أن مشـاريع هــذه التفاقيــات عرضــت علـى منظمــة
اليسيسكو في وقت ل زال لم يقر مؤتمرها العام خطة عملهــا ومــن
هنــا ضــرورة مراعــاة علقــات التعــاون بيــن المنظمــة والمنظمــات
الخرى في مجالت ينبني عليها ترابط وتداخل وحأضور وتواجد ل في
مجالت اللتزامات المالية والنشطة المشتركة.

−

كما لحأظ الساعة العضاء أن المادة الخامسة من النظام السإاسإي
للمنظمــة تصــرح بالتعــاون مــع المنظمــات العربيــة والسإــلمية فــي
المشروعات التي تهدف إلى نشر الثقافة السإلمية ولغة القرآن.

−

كما دار النقاش حأول الجهة صاحأبة الختصاص فــي التفاقيــات مثــل
هذه هل المدير العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي كما هو الشأن في
اليونسكو أو المؤتمر العام؟

وبعد مناقشة والتوضيح اللزم ،اتخذ المجلس القرار التالي :
الموافقــة علــى مبــدإ قيــام تعــاون بيــن المنظمــة
السإلمية والمنظماتا الخرى في حدود أهداف المنظمــة
دون اللتزام في هذه المرحلة بأي ارتباطاتا مالية.
ثم اسإتمع المجلس إلى عرض قام به السيد المــدير العــام حأــول ميزانيــة
سإنة  1403-1402هـ ) (1983-1982التي أقرها المــؤتمر العــام التأسإيســي
للمنظمة في رجب  / 1402مايو  .1982فذكر أن المنظمة لم تتوصل إلى حأد
الن بمساهمة الدول إل ما كان من ثلثة منها ولول بعــض التبرعــات )المغــرب
وصندوق التضامن السإلمي( لما تمكنــت الدارة العامــة مــن مجابهــة نفقــات
السنة التأسإيسية .وأضاف السيد المدير العام أنه اتصل مرارا بالدول المعنية،
العربية منها وغير العربية ،مباشرة أو بواسإــطة منظمــة المــؤتمر السإــلمي أو
في جولته الخبارية بالشــرق الوسإــط فــي شــتنبر  1982وفــي اتصــالته فــي
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مختلف المؤتمرات والجتماعات .ولكن النتيجــة لــم تظهــر بعــد إلــى الوجــود،
وناشد السادة العضاء أن يساندوا مجهوداته في هذا الصدد لدى دولهم لكي ل
تتعثر المنظمة السإلمية في خطواتها الولى بسبب عدم المكانيات المالية.
فشكر السادة أعضاء المجلس الدارة العامة على ما تبذله من جهود في
هذا الصدد وعبروا عن مساندتهم لها وعن تفاؤلهم بالنسبة للمستقبل.
وتوقفت الجلسة لحظــات مــن أجــل التشــاور حأــول تعييــن أعضــاء لجنــة
المراقبة المالية طبقا لما ورد في النظام السإاسإي للمنظمة.
وعند اسإتيناف الجلسة ،اطلع المجلـس عل ى نتيجـة هـذا التشـاور واتخـذ
القرار التالي :
تسمية الدول التالية أعضاء في لجنة المراقبة المالية
 :السنغال ،باكستان ،العراق ،المملكة العربية الســعودية،
غينيا) .على أن يكون ممثلو الــدول فــي هــذه اللجنــة مــن
المتخصصين في الحساباتا(.
ودرس المجلس التنفيذي النقط المختلفة التالية:
 .1تهيئ المؤتمر العام للمنظمة المزمــع عقــده فــي أبريــل 1983
طبقا لقرار المؤتمر التأسإيسي .فأوضح السيد المدير العام أنــه
على اتصال بالمملكة العربية السعودية قصد اسإتضافة المؤتمر
بأي مدينة منها ،ولكن المنظمة لم تتوصل بجواب إلى حأــد الن.
وقد اقترح سإيادته على السإتاذ الحبيب الشطي تاريخ  13و 14
أبريل لعقد المؤتمر العام وبالطبع ينبغي تعيين تاريخ نهـائي بعــد
موافقة الدول المضيفة.
وأضاف السيد المدير العام أن الدارة سإتشرع مباشرة بعد
انتهاء أعمال المجلس التنفيذي في تحضير وثائق المــؤتمر العــام
والمشاريع التي سإتعرض عليه.
فكلف المجلس السيد المدير العام ببرمجة تلك المشــاريع
قبل تقديمها إلى المؤتمر العام المذكور.
 .2تاريخ الجتماع المقبل للمجلس التنفيذي :
قــرر المجلــس أن يجتمــع فــي اجتمــاعه الثــالث بالبلــد
المضيف للمؤتمر العام الذي سإينعقد في أبريل ،وذلك مباشــرة
قبيل تاريخ عقد هذا المؤتمر.
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وأوصى المجلس أن تدوم مدة اجتماعــاته فــي المســتقبل
ثلثة أو أربعة أيام نظرا للرهاق الناتج ع ن قصـر المـدة الـتي ل
تتعدى حأاليا يومين.
 .3علم المنظمة وشارتها:
قدمت الدارة العامة إلى المجلس التنفيذي نموذجــا لعلــم
المنظمة وشــارتها .فأوصــى المجلــس بإعــادة النظــر فــي هــذا
النموذج وتقديم ثلثة أو أربعة نماذج إلى المؤتمر العام مــع أخــذ
ما يلي بعين العتبار  :يكون الرمز رمــزا ذا طــابع إسإــلمي ،مــع
تحاشــي اليــات القرآنيــة نظــرا للسإــتعمالت المختلفــة علــى
السيارات وغيرها ،وتصغير اسإم اليسيسكو بالحروف اللتينية.
 .4اقترح أحأد العضاء أن يتم تحديد مدة عمــل المــديرين العــامين
المساعدين المكلفين بمختلف القطاعــات بالمنظمــة فــي ثلث
أو أربع سإنوات فأجاب السيد المدير العام أن النظام السإاسإــي
يحدد بالفعل هذه المدة بالنســبة للمــدير العــام لكنــه لــم يثرهــا
بالنسبة للمديرين العامين المساعدين ،ومهمــا كــان المــر فــإن
المنظمة لم تعين لحد الن أي مدير عام مساعد ،ويمكــن إثــارة
الموضوع من جديد في إبانه بقصد دمجه في النظـام السإاسإـي
إذا اقتضى الحال ذلك.
وبعد النتهاء من النقط المختلفة السالفة الذكر ،راجــع المجلــس صــياغة
نظامه الداخلي الــذي تمــت الموافقــة عليــه فــي اجتمــاعه الول فعــدل بعــض
اللفاظ وغير بعض التعبيرات وأدمج في نصه ما تقرر فــي جلســة سإــابقة مــن
إدماج متعلق بتوسإيع اختصاصات المجلس.
ثم قــرأ الســيد الرئيــس نــص البرقيــة المرفوعــة باسإــمه الخــاص واسإــم
المجلــس إلــى صــاحأب الجللــة الملــك الحســن الثــاني للتعــبير علــى الشــكر
والمتنان لرعاية جللته والسند الذي يقدمه المغرب ملكا وحأكومة وشعبا إلــى
المنظمة السإلمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة .وأنهــى الســيد الرئيــس حأــديثه
بشكر السادة أعضاء المجلس التنفيذي على عملهم طيلــة اجتمــاع المجلــس،
كما شكر الدارة العامة للمنظمة على تهيئ الظروف الحسـنة لهــذا الجتمـاع،
ودعا إلى الجميع بالتوفيق لما فيه خير السإلم والمسلمين.
ورفعت الجلسة الرابعة والخيرة على الساعة العاشرة ليل.
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