
  املوضوع 
 مشروع جدول أعمالعلى  ملصادقةا

 للمؤمتر العام العشرينالرابعة و الدورة العادية

 

 (1)الوثيقة رقم: 

 

 املرجع 

 
 

 ( من  دتنرور الممةمنة الير ينة ليرر ينة /أ1الخامسة )الفقرة ب ـ ة الماد

  .والثقافة والييوم

 منن  المةننام والثالثننة رةننرة ( والثانيننة رةننرة 1)فقننرة  راتننيةالمننواد ال

 .الداخيي ليمؤتمر اليام

 (4/ ق  109لرمفيذي رقم )م ت / د قرار المجيس ا. 

 

 امللخص

  

 الممةمنة  ( م  المادة الخامسة م  دتنرور / أ 1لمص الفقرة )ب ـ  طبقا

 ييد المجيس الرمفيذي جدول أرمال الجميية اليمومية / المؤتمر اليام.

 ( من  المةنام النداخيي ليمنؤتمر الينام تيند 1لفقنرة اطبقا ليمنادة الراتنية )

الجمييننة اليموميننة / جنندول أرمننال مةننرو  المجيننس الرمفيننذي أمانننة 

 .لمؤتمر الياما

  يصنادق يي ليمنؤتمر الينام ـ رةرة م  المةام النداخ لثةطبقا ليمادة الثاو

المننؤتمر اليننام فنني مسننررة عننة دورة ريننه جنندول أرمالنن  و لنن   قننرار 

 األرضاء الحاضري .ثيثي يصدر  أغيبية 

  مةننرو  جنندول أرمننال النندورة الرا يننة مرفننا الوثيقننة يرضننم  مقرننر 

 ةننهي   المجيننس الرمفيننذيواليةننري  ليمننؤتمر اليننام  الننذي تننيمةر فينن  

 . في دورت  الري تسبا انيقاد المؤتمر المرائي

 

 

 ملطلوبا اإلجراء
 

 

  .مةرو  جدول األرمال الميروضريه  المصادقة -
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 معدلــــــة

 وثيقة

 المؤتمر الياممة م  المدير اليام إله مقد  

  ةأن

 مشروع جدول أعمال املصادقة على 

للمؤمتر العام عشرينالو الرابعة  الدورة العادية

----- 

 

 ييند المجينس الرمفينذي جندول أرمنال  رينه أن ( من  دتنرور الممةمنةأ /1الخامسنة ) فقنرة ب ـ  تمص المنادة

 اليام .المؤتمر 

 المجيننس الرمفيننذي أماننة  ينند ت( منن  المةنام الننداخيي ليمننؤتمر الينام  ننأن  1)فقننرة  راتنيةمنا تقضنني المننادة الع

و ل  قبنة   المةامهذا م   ياشرةفي المادة الالمقدمة ريه أتاس البمود  اليام المؤتمر مةرو  جدول أرمال

 قة.افررا  الدورة اليادية  مدة ال تقة ر  تري  يوما ريه األ

 المجينس الرمفينذي مةنرو  جندول  يند  رةنرة من  المةنام النداخيي ليمنؤتمر الينام ي ثانينةوطبقا لمص المنادة ال

 ميدال ريه أتاس جدول األرمال والجدول اإلضافي.األرمال المرائي 

 رةرة م  المةام الداخيي ليمؤتمر اليام والري تمص ريه لثةوطبقا ليمادة الثا: 

ثيثني المؤتمر الينام فني مسنررة عنة دورة رينه جندول أرمالن  و لن   قنرار يصندر  أغيبينة  يصادق .1

 .األرضاء الحاضري 

ليمؤتمر اليام أثماء الدورة تيدية  يض المسائة المدرجة ريه جندول األرمنال المرنائي أو هنذفرا أو  .2

 حاضري .إضافة مسائة جديدة لرا صفة االتريجال  و ل   موافقة ثيثي الدول األرضاء ال

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

 1و/  24د ع  رقم: م ع/ وثيقة
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الذي   واليةري  ليمؤتمر اليام الرا ية ومرفا الوثيقة الميروضة يرضم  مةرو  جدول أرمال الدورة

 م  قبة المؤتمر اليام . ليمصادقة ريي   يد المئة تمريدا راتيةالالمجيس الرمفيذي في دورت  تيمةر في  

 

 كـذلل

 

 

 (.مرفق) ليمصادقة ريي   أن أررض ريه المؤتمر اليام مةرو  جدول األرمال أتةرف

 .لقرار المقرر  إصداره  رذا الةأنومرفا مع هذه الوثيقة مةرو  ا
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 (ق)مرف 

 مشــروع 

 جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤمتر العام 
 

 مةرو  جدول أرمال الدورة اليادية الرا ية واليةري  ليمؤتمر اليام .ريه  المصادقة. 1

 . تمةيم أرمال الدورة اليادية الرا ية واليةري  ليمؤتمر اليام.2

تقريننر المنندير اليننام رنن  تمفيننذ  ننرامأل الممةمننة واألنةننفة خننار  البننرامأل فيمننا  نني  انيقنناد دورتنني . 3

 الثالثة واليةري  والرا ية واليةري . المؤتمر اليام الياديري 

. تقرير رئيس المجيس الرمفيذي رن  أرمنال المجينس الرمفينذي فيمنا  ني  انيقناد دورتني المنؤتمر الينام 4

 الياديري  الثالثة واليةري  والرا ية واليةري . 

2020  – 2019 لعامي والبرنامج الموازنة .5     

 .2020 - 2019مةرو  الموازنة والبرنامأل ليامي  -/أ 5

 .2020-2019مةرو  موازنة المفقة الخاصة لميرد البحوث والدراتات الير ية ليامي  -/ب 5

 .2020 - 2019المرعز الير ي ليريريب والررجمة والرأليف والمةر ليامي  مةرو  موازنة -/  5

 .2020 – 2019أماع  رقد األنةفة خالل رامي  . 6

  وتقرينري هيئننة 2017 السنمة الماليننة اررمناد الحسناب الخرننامي ليممةمنة والصنماديا الخاصننة رن . 7

 الرقا ة المالية ومراقب الحسا ات القانوني رمرا.

 .2017ر رئيس وهدة الرقا ة الداخيية ليممةمة ر  اليام تقري  .8

 1و / 24ع د/ عوثيقة رقم: م 
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 قرار مشروع 
 

  ةأن

 مشروع جدول أعمال املصادقة على 

للمؤمتر العام عشرينالو الرابعة  الدورة العادية

----- 

 

 ن املؤمتر العام: إ

 .لير ية ليرر ية والثقافة والييومإله المادتي  الرا ية والخامسة م  دترور الممةمة ا إ  يةيرـ 

 .م  المةام الداخيي ليمؤتمر الياموالثالثة رةرة الثانية رةرة و  المواد: الراتية إله ويةيرـ 

 جدول أرمنال الندورةمةرو   الراتية  يد المئة ريهالمجيس الرمفيذي في دورت   موافقةإله  عما يةيرـ 

 .ليمؤتمر اليام يةري الو الثالثة

 ومرفقرا. 1/ و24 : م   / د  الوثيقة رقمفي جاء ريه ما   يد اطالر وـ 

 

:يقـــّرر  

 ليمؤتمر اليام  الصيغة المرفقة.الرا ية واليةري  جدول أرمال الدورة اليادية المصادقة ريه   -

 1ق  /24ع  / دعمشروع قرار رقم: م 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 المجلس التنفيذي والمؤتمر العام أمانة   
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