
  املوضوع 
 للمؤمتر العام عشرينالو الرابعةتنظيم أعمال الدورة العادية 

 ( 2الوثيقة رقم: )
 

 املرجع 
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   والثامنة عشرة، والتاسعة ، والسابعة عشرةةالثانية والخامسة والسادسة عشرالمواد ،

 من النظام الداخلي للمؤتمر العام. ، والحادية والثالثونوالثالثون ،عشرة

 ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.9( فقرة )3دة )الما 

  توصيات المؤتمر العاام فاي دورتال العادياة العابارة بشا ن دور المجلاس التنفياذي فاي

 .تنظيم أعمال المؤتمر العام

  ( 5/ ق  109قرار المجلس التنفيذي رقم ) م ت / د. 

 امللخص
   هـ ( من دستور المنظمة على تناوب رئاسة المؤتمر  –تنص المادة الرابعة )الفقرة أ

 العام فيما بين الدول األعضاء وفق ما هو متبع في جامعة الدول العربية.

   يقضي النظام الداخلي للمؤتمر العام بإسناد رئاسة المؤتمر عند افتتاح كل دورة

 عادية وفقا لنظام التداول المعمول بل في جامعة الدول العربية. 

  المؤتمر العام باختيار نائبين للرئيس من الدول التي تلي دولة الرئاسة وفقا يقوم

 للنظام.

  كما يقضي النظام بتعيين المقرر العام للمؤتمر ورؤساء ومقرري اللجان المنبثقة عنل

 بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.

 رية ولجنة بتشكيل لجان البرامج ولجنة الشؤون المالية واإلداالنظام أيضا يقضي و

وتتولى هذه اللجان دراسة المسائل التي يحيلها إليها المؤتمر العام ، الصياغة

 والمدرجة بجدول أعمالل.

 ( من 9يقوم المجلس التنفيذي بتنظيم أعمال المؤتمر العام استنادا إلى نص الفقرة )

 المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.

 ن يتولى المجلس التنفيذي تربيح ب ،ورتل العادية العابرةأوصى المؤتمر العام في د 

، ويعرض هذا التربيح على ر العام للمؤتمر العامرين والمقر  رؤساء اللجان والمقر  

 المؤتمر العام.

  تتضمن الوثيقة المعروضة جوانب مقترح تنظيم أعمال المؤتمر العام وتوزيع بنود

( والبرنامج الزمني المقترح 1رفق مشروع جدول األعمال على لجان المؤتمر )م

 .( 2ألعمال المؤتمر)مرفق 

ر العام وتشكيل اعتماد مقترح تنظيم أعمال الدورة، واختيار نواب الرئيس والمقر     اإلجراء املطلوب

 ريها.اللجان واختيار رؤسائها ومقر  



 م 2018هـ  ـ  مايو  1439شعبان   ـ ن والعادية الرابعة والعشر ـ الدورة المؤتمر العام  1
 

           

                                                   

 ةــــــــمعدل

 وثيقة

 المؤتمر العاممة من المدير العام إلى مقد  

 بش ن

الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤمتر العام تنظيم أعمال 

----- 

 

 

 (نواب الرئيس الرئيس ـ  : المؤتمر العام ) التشكيل ـ أواًل
 

  العام املؤمتر رئاسة  (1) 

الجمعيااة تاا ل  تـاا  قبقااا للمااادة الرابعااة )الفقاارة أ( ماان دسااتور المنظمااة العربيااة للتربيااة والثقافااة والعلااوم،      

 الماؤتمر / العمومياة الجمعياة ويارأ  الماؤتمر العاام مان ممثلاي الادول األعضااء بالمنظماة ،العمومية /

 . العربية الدول جامعة مجلس في المتبعة النظم وفق التوالي على الوفود رؤساء العام

المااادة السادسااة عشاارة ماان النظاام الااداخلي للمااؤتمر العااام علااى أن  تتناااوب الاادول  ( ماان1الفقاارة ) تانص  -    

للنظام المعمول بل في جامعة الدول رئاسة المؤتمر العام عند افتتاح كل دورة عادية وفقا على األعضاء 

 .ل أعمال الدورة العادية التالية إلى أن تسند للدولة التي تليها في مستهالعربية وتظل لها الرئاسة 

 قبقااو وعليال، عشارينالو الثالثاة العادياة دورتال فاي العام المؤتمر رئاسة السعودية العربية المملكة تولتـ       

 العادياة الادورة تارأ  التاي هاي الساودان جمهورياة نإفا ، العربياة الادول معةجا في بل المعمول للنظام

 .العام للمؤتمر عشرينالو الرابعة

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

 2و/  24د ع  رقم: م ع/ وثيقة
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  الرئيس نواب   (2)

الماؤتمر العاام  نتخابللماؤتمر العاام ، ي( من المادة السادسة عشرة من النظاام الاداخلي 2لنص الفقرة )قبقا  -

معمااول باال فااي جامعااة الاادول الهجااائي الالترتيااب نااائبين للاارئيس ماان الاادول التااي تلااي دولااة الرئاسااة وفااق 

 ناائبي يكوناان العراق وجمهورية ،الفيدرالية الصومال جمهورية من كل وفدي يرئيس فإن ذلكبو، العربية

 . رئيسال

 

 : مراقبون: الوفود والاثانًي
 

 :المؤتمر العام منشكل ي ،من النظام الداخلي للمؤتمر العام ثانيةقبقا للمادة ال  (1)

  .. ممثلي الدول األعضاء في المنظمة1

 .قرار من المؤتمر العام عضويتهمر بالذين يصد لمراقبينا. 2
 

 :ام الداخلي للمؤتمر العام على أنتنص المادة الرابعة عشرة من النظ  ـ 
 

    مناادوبين ماان اوي ااختصااال فااي التربيااة إلااى ساابعة دولااة عضااو ماان خمسااة  ل وفااد كاال  يشااك

 والثقافة والعلوم.

  يكون من بين أعضاء وفد كل دولة عضو، عضو المجلس التنفيذي واألمين العام للجنتها الوقنياة

 .الثقافة والعلوم أو من ينوبلللتربية و

 .تضم كل  دولة عضو إلى وفدها من ترى ااستعانة بل من الخبراء والمستشارين 

 

وقبقا للمادة الرابعة )الفقرة هـ( مان الدساتور يجاوز للماؤتمر العاام بنااء علاى توصاية المجلاس التنفياذي،   (2) 

وفااي ضااوء القواعااد والضااوابع التااي يعتماادها المجلااس ااقتصااادي وااجتماااعي دعااوة منظمااات غياار 

 صفة مراقب.حكومية واتحادات نوعية متخصصة في مجاات عمل المنظمة لحضور المؤتمر العام ب

 الهيئاات بادعوة التنفياذي المجلاس توصاية علاى وافاق أن الساابقة تالادور في للمنظمة العام للمؤتمر سبق   ـ

  العام: المؤتمر من لل الممنوح للتفويض وفقا راقبينكم التالية والعربية لدوليةا

 .عامة لجامعة الدول العربيةاألمانة ال . 1 

 .(ربية والعلم والثقافة )اليونسكومنظمة األمم المتحدة للت  .2 

 .(سيسكوة للتربية والعلوم والثقافة )اإلالمنظمة اإلسالمي  .3 
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 مكتب التربية العربي لدول الخليج.  .4 

 .اتحاد الجامعات العربية  .5 

 .  جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية.6 

 .  مجلس أوروبـا.7 

 

 : أعماله لجان المؤتمر العام وسير :اثالًث

 : نـم( من نظامل الداخلي 19( و )18( و)17للمادة )ا ـالمؤتمر العام، وفق   لشك  يت

 )لجنة رؤساء الوفود(: ـ اللجنة العامة 1

، وتكون رئاستها لرئيس المؤتمر األعضاء الدول وفود رؤساءو العام المؤتمر رئيس من العامة اللجنة لتشك  

فااي اجتماعااات اللجنااة العامااة نائباال و أماان ينيباال ورئاايس المجلااس التنفيااذي العااام، ويشااترم الماادير العااام أو 

 .لعام دون التصويتللمؤتمر ا

 : يــم الداخلي للمؤتمر العام بما يلوتختص اللجنة العامة قبقا للمادة التاسعة عشرة من النظا

  الادورة أثنااء إقرار مشروع جدول أعمال الدورة، والنظر فاي اقتاراح مساائل جديادة فاي جادول أعماال

 انعقادها.

 . تنظيم أعمال الدورة وإقرار الجدول الخال بمواعيد جلسات المؤتمر العام واللجان المنبثقة عنل 

  نسيق أعمال المؤتمر العام ولجانلت. 

   المسائل التي يحيلها إليها المجلس التنفيذي لغرض تفويضل في اعتماد المسائل التي تعاد  مان النظر في

 المؤتمر العام.اختصال 

 عضاءتشكيل المجلس التنفيذي من بين مربحي كل الدول األ. 

   من المؤتمر العام المسائل التي تحال إليهاجميع النظر في. 

 

 : ـ لجنة الصياغة 2

ل لجنة الصياغة من رؤساء ومقرري لجان المؤتمر العام ـ عدا اللجنة العامة ـ وتختص بمراجعة تشك  

تمهيدا لعرضها على اللجان وصياغتها في مشروعات قرارات وتوصيات  عنرة وتنسيق التوصيات الصاد

 .المؤتمر العام
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 :(ولجنة الشؤون المالية واإلدارية لجنة البرامجاللجان األخرى  ) - 3

 

كل لجنة من ممثلي الادول األعضااء، ولهاا أن تساتعين بمان تاراه مان اوي الخبارة وااختصاال فاي  لتشك  

 .حق التصويت اليها دون أن يكون لهالموضوعات التي تعرض ع

 : ـ لجنة البرامج 3/1 

 ي: ــه ،وتنقسم لجنة البرامج إلى ثالث لجان متخصصة

 (1)كما هو مبين في المرفق   إليها بدراسة الموضوعات التربويةويعهد   ـ اللجنة األولى: 

 (1)كما هو مبين في المرفق    إليها بدراسة الموضوعات الثقافيةويعهد    ـ اللجنة الثانية:

واألنشاةة وااتصاال، ويعهد إليها بدراسة موضاوعات العلاوم والمعلوماات    ـ اللجنة الثالثة:

 (1)كما هو مبين في المرفق                      الخاصة باللجان الوقنية.

 

 : ـ اللجنة المالية واإلدارية 3/2

 :ةــبدراس ويعهد إليها

 2020 – 2019زنة الدورة المالية لعامي واالموضوعات المالية لبرنامج وم. 

 زنةواب عليها آثار مالية في الممقترحات لجان البرامج التي يترت. 

 من المؤتمر العام لمسائل األخرى التي تحال إليهاا. 

 

( من النظام الداخلي للمؤتمر العام على أن يحضر المدير العام ومساعده 3المادة الخامسة الفقرة ) تنص  -4

ومديرو اإلدارات الدورات العادية وغير العادية للمؤتمر العام، والموظفون المعنيون مبابرة بالمداوات 

 الذين يتوجب حضورهم بحكم وظائفهم ومهامهم واختصاصاتهم.

مادة الثالثون من نفس النظام على أن يحضر المدير العام جميع اجتماعات المؤتمر، ولل أن كما تنص ال  -5

 ينيب عنل عضوا أو أكثر من موظفي اإلدارة العامة في اجتماعات لجنة البرامج واللجنة المالية واإلدارية.

لمجلس التنفيذي والمؤتمر العام ا من النظام الداخلي للمؤتمر العام يعمل أمين ينالثالثالحادية وقبقا للمادة   -6

أمينا عاما لجميع اجتماعات المؤتمر بما فيها اجتماعات اللجان، ويعاونل من يندبهم المدير العام من 

 .موظفي اإلدارة العامة
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 ان:ــر اللجــتقاري  -7

( من المادة الرابعة والعشرين من النظام الداخلي للمؤتمر العام تعد تقارير عن نتائج 3لنص الفقرة ) قبقا

 أعمال كل لجنة من لجان المؤتمر العام وتعرض في جلسة عامة للمؤتمر العام لالعتماد.

القرارات والتوصيات عرض ن تقارير اللجان ستقتصر على إ، فعلى غرار الدورات السابقةو 

ات، ومع الك بإمكان رؤساء اللجان أن ـالمناقش ردـا ، دون سـة اعتمادهـلعامة اـى الجلسـة علـمعروضال

 .ند تقديم تقاريرهم للجلسة العامةيعرضوا الجوانب األساسية لهذه المناقشات، ع

المجلس التنفيذي ( من المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، سيقوم 9واستنادا لنص الفقرة )

ري لجان المؤتمر  ر العام ورؤساء ومقر  في دورتل العادية التي تسبق انعقاد المؤتمر العام بتربيح المقر 

 .وعرض تلك التربيحات على المؤتمر العام لالعتماد في جلستل العامة  العام

  :اتــ: االجتماعارابًع 

  

 : يــهو كاآلتجتماعات المؤتمر العام الجدول الزمني المقترح ا

 2018مايو  09الربعاء ا

 الجلسة االفتتاحية للمؤتمر العام 10.00ـ  09.00

 ـةحاسترا 10.30ـ  10.00

 الجلسة العامة األولى للمؤتمر 13.30ـ  10.30

 20.00ـ  16.00
 عمل لجان المؤتمر اتجلس

 ( والمالية ، اللجنة اإلدارية) اللجنة العامة، لجان البرامج

20.00 – 21.00 

 

 ) مراجعة التقارير والتوصيات(لجنة الصياغة 
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 2018مايو  10اخلميس 
 
 

 الجلسة العامة الثانية للمؤتمر  11.00ـ  10.00

  تقارير اللجان  تالوة 

  اعتماد القرارات والتوصيات  

 تكريم بعض الشخصيات 11.30 – 11.00

  : لــ استماع جلسة 12.00 – 11.30
 

   حول اليونسكو) مكتب بيروت(مه عرض تقد: 

مان الهاد  الراباع ) 2030تنفياذ جادول أعماال التعلايم م المحرز فاي التقد   -

 .(2030أهدا  التنمية المستدامة 

   حولاألردن(  -ان مه اليونيسيف )المكتب اإلقليمي /عم  عرض تقد: 

بعاض البلادان فاي والتربياة مان أجال المواقناة  مبادرة المهارات الحياتياة -

 .العربية 
 

 الجلسة الختامية للمؤتمر العام  12.30 – 12.00

 

 .كلمة المدير العام للمنظمة ـ     

 .كلمة رئيس المؤتمر العام ـ 

 

 ( والبرنامج الزمني1مرفق مشروع توزيع بنود جدول أعمال المؤتمر العام ولجانه )مرفق

 (.2المقترح ألعمال المؤتمر )مرفق  
 

 

د المئة التي تسبق المؤتمر بع لتنفيذي في دورته العادية التاسعةفي ضوء قرار المجلس ا لةستقدم وثيقة معد   -

 .العام

 كـذلل

  .وااعتماد للتفضل بالنظر المؤتمر العام الموقرأتشر  بعرض األمر على 

 .لقرار المقترح إصداره بهذا الش نومرفق مشروع ا
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 (1ق رقم )مرف

 توزيع بنود جدول األعمال على املؤمتر العام مشروع

 " الرابعة والعشرون" الدورة 

 الجلسة العامة: 
 : ةــوتنظر في الموضوعات التالي

 (1 )الوثيقة رقم .مشروع جدول األعمالالمصادقة على . 1

واختياار ناواب للارئيس والمقارر العاام للماؤتمر العاام والعشارين للماؤتمر العاام  الرابعاة. تنظايم أعماال الادورة 2

)الوثيقةة  .ائل المدرجة بجدول األعماال إليهااوتشكيل اللجان الفرعية واختيار رؤسائها ومقرريها وإحالة المس

 (2رقم 

. تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة واألنشةة خارج البرامج فيما باين انعقااد دورتاي الماؤتمر 3

 (3)الوثيقة رقم . م العاديتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرينالعا

 الثالثاةر العاام فاي دورتيال العااديتين تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس فيما بين انعقااد الماؤتم. 4

 (4)الوثيقة رقم  .العشرينو والرابعة والعشرين

إلى جدول أعمال الماؤتمر وتخاتص بال الجلساة  بعد المئة التاسعةيقرر المجلس التنفيذي إضافتل في دورتل  ما. 5

  .العامة

  .اعتماد تقارير اللجان. 6

  .اعتماد القرارات والتوصيات. 7

 

 

 2و/  24 د ع رقم: م ع/ وثيقة
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 اللجنة العامة ـ لجنة رؤساء الوفود ـ 
 

 : ةـــوتنظر في الموضوعات التالي   

 .2018 عن السنة الماليةوالصناديق الخاصة اعتماد الحساب الختامي للمنظمة بتفويض المجلس التنفيذي  .1

 (11)الوثيقة رقم 

 (12)الوثيقة رقم . (2020 – 2019) مالية لحسابات المنظمة للدورة الماليةتشكيل هيئة الرقابة ال .2

 (13)الوثيقة رقم . تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة  .3

 (14)الوثيقة رقمالفئة الثانية ( ـ الوظائ  الشاغرة )وظيفة أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   .4

 

 تنعقد مائدة نقاش مفتوح لمدة ساعة ونصف خاصة بالسادة رؤساء الوفود ، محورها : 

 لجنة البرامج  

  ةــالرتبي األوىل: اللجنة

 :(/أ5 )الوثيقة رقم 2020 - 2019والبرنامج لعامي  الموازنةدراسة مشروع . 1   

 ،إدارة التربية )الباب السابع( نشةةأ     

 المشتركة بين القةاعات )ما يخص التربية( األنشةة     

 (6رقم  )الوثيقة .)ما يخص التربية( 2020 - 2019ي ـامـة لعـمـة المنظـةـد أنشـن عقـأماك. 2   

 ((التربيةلى جدول األعمال ـ تخص لجنة إر المجلس التنفيذي إضافتل من بنود ما يقر  ))

  ةــالثقاف :الثانية اللجنة

 :(/أ5 )الوثيقة رقم 2020 - 2019والبرنامج لعامي  الموازنةدراسة مشروع . 1

 ،الثقافة )الباب السابع( إدارة أنشةةـ  

 ،المراكز الخارجية للمنظمة )الباب السابع( أنشةةـ  

 ،كة بين القةاعات )ما يخص الثقافة(المشتر ـ  األنشةة

   )الوثيقةةة( والمراكااز الخارجيااة الثقافاة)مااا يخااص  2020 – 2019كن عقااد أنشااةة المنظمااة خاالل عااامي مااأ. 2

 .(6رقم 

 ((الثقافةلى جدول األعمال ـ تخص لجنة إر المجلس التنفيذي إضافتل من بنود ما يقر  ))
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 (الوطنية اللجان دعم ـ واالتصال علواا امل ـ )العلوم :الثالثة اللجنة

 :(/أ5 رقم)الوثيقة  2020 - 2019والبرنامج لعامي  الموازنةدراسة مشروع . 1

 ،رة العلوم والبحث العلمي )الباب السابع(إدا أنشةة ـ     

 ،()الباب السابعوااتصال إدارة المعلومات  أنشةة  ـ

 ،(وااتصال المعلوماتو ،ت )ما يخص العلومالمشتركة بين القةاعا األنشةة ـ 

 .األنشةة الخاصة باللجان الوقنية  ـ

علوم ـ المعلومات وااتصال ـ أنشةة )ما يخص ال 2020 - 2019نشةة المنظمة خالل عامي أماكن عقد أ .2

 (6رقم )الوثيقة  .(اللجان الوقنية

 ((العلوم والمعلومات وااتصاللى جدول األعمال ـ تخص لجنة إر المجلس التنفيذي إضافتل من بنود ما يقر  ))

 املاليةو اإلدارية اللجنة

 .2020 -  2019ي والبرنامج لعامالموازنة     

  (/أ5 )الوثيقة رقم 2020 - 2019والبرنامج لعامي  الموازنةمشروع: 

  الوثيقةة رقةةم .2020 - 2019مشاروع موازناة النفقااة الخاصاة لمعهااد البحاوث والدراسااات العربياة لعااامي( 

 ( /ب5

 الوثيقةة رقةم .2020 - 2019مة والت لي  والنشار لعاامي مشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترج( 

 ( /ج5

، وتقريري هيئة الرقابة المالية 2017 سنة المالية اعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة عن ال. 2

 (7)الوثيقة رقم  .اومراقب الحسابات القانوني عنه

 (8رقم  )الوثيقـة .2017عــام الوحدة الرقابة الداخليـة عن رئيس . تقرير 3

 (9)الوثيقة رقم  .مساهمات الدول األعضاء في موازنة المنظمةوموق   15/4/2018في كما هو .المركز المالي 4

 الدورة المالية تدقيق حسابات المنظمة عن لمراجعة وتعيين مراقب الحسابات القانوني بتفويض المجلس التنفيذي . 5

 (10الوثيقـة رقم )  .(2020 – 2019)

تخص اللجنة اإلدارية المالية جدول األعمال إلىر المجلس التنفيذي إضافتل من بنود ما يقر   (())
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 (2مرفـق )

 مشروع الربنامج الزمين

  للمؤمتر العام                                                      الرابعة والعشرينجدول توزيع القاعات الجتماعات الدورة العادية 

 

 التاريخ
 قاعة االجتماعات الكبرى 

 فرجيل قاعة
 قاعة حنبعل  2قاعة أميلكار  1قاعة أميلكار  قاعة حضر موت قاعة فرجيل

 الثالثاء

08/05/2018 
17.00 -  19.00  

 تسجيل الحضور وتوزيع الوثائق

 

 األربعاء

09/05/2018 

8.00 -  9.00 

 - - - - - الجلسة العامة )) افتتاح (( 10.00ـ  9.00

 - - - - - استراحـــة 10.30ـ  10.00

 - - - - - الجلسة العامة  ) األولى ( 13.30ـ  10.30

 استراحــة غــداء 13.30-15.30

 - 20.00ـ  16.00
 اللجنة العامة

 رؤساء الوفود *

 األولىلجنة البرامج 

 التربيـة

 لجنة البرامج الثانية

 الثقافة

 لجنة البرامج الثالثة

 ملعلومات واللجان الوطنية ا/العلوم
 اللجنة اإلدارية واملالية

 ) مراجعة التقارير والتوصيات (لجنة الصياغة  21.00 – 20.00

 الخميس

10/05/2018 

 اللجان والقرارات والتوصياتتالوة تقارير الجلسة العامة )الثانية(   11.00  - 10.00

11.00 - 11.30   تكريم بعض الشخصيات 

 األردن( -تقّدمه اليونسكو)مكتب بيروت( وتقّدمه اليونيسيف )املكتب اإلقليمي /عمان جلسة استماع لتقريرين :  12.00 - 11.30

 الجلسـة الختاميـة 12.30 – 12.00

 ( للمجلس التنفيذي110وانعقاد الدورة )لمجلس التنفيذي ( ل109اختتام الدورة ) 

 .* تقّدم خدمات االستراحة داخل القاعة

 2و /   24د ع  /ع رقم: م  وثيقة
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 قرار مشروع 
 

 بش ن

تنظيم أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤمتر العام 

----- 
 

 ن املؤمتر العام: إ

 .  لعربية للتربية والثقافة والعلوممن دستور المنظمة االمادة الرابعة  إلى إا يشيرـ 

الاداخلي مان النظاام عشارة، والتاساعة عشارة،  والثامناةوالساابعة عشارة، ، المواد : السادسة عشرة إلى ويشيرـ 

 للمؤتمر العام.

 ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 3( من المادة )9إلى الفقرة ) ويشير -

 (.1989) ديسمبر  إلى التوصيات التي اتخذها المؤتمر العام في دورتل العادية العابرة ويشيرـ 

 (.5/ ق 109إلى قرار المجلس التنفيذي رقم )م ت/ د  ويشير -

 (.1،2ها رقم )يومرفق (2/ و  24ع / د  عم ) الوثيقة المقدمة رقم ىعلبعد ااقالع وـ 

:يقـــّرر  

 للرئيس.نائبين  وجمهورية العراق جمهورية الصومال الفيدراليةرئيسي وفدي  اختيار : أولا 

ا ار  ر  مقاجمهورياة ................. ن وفاد مااألستاا .........................  اختيار  : اثانيا  ا للماؤتمر العاام فاي دورتال عام 

 .عشرينالو الرابعةالعادية 

 

 

 2ق  / 24ع د  رقم: م ع/ مشروع قرار
 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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 ة:ـــالموافقة على تشكيل لجان المؤتمر التالي  :لثاا ثا

 (العااة )اللجنة الوفود: رؤساء ةجلن ـ 1

برئاسة رئيس المؤتمر العام وعضوية رؤساء وفود الدول األعضاء، ويشترم فيهاا المادير العاام للمنظماة  وتشكل

أو من ينيبل ورئيس المجلس التنفيذي أو من ينيبل، والمقارر العاام للماؤتمر العاام دون التصاويت، ويتاولى أمانتهاا 

  :ةــالموضوعات التالياألمين العام للمؤتمر العام، وتعرض عليها 

)الوثيقة  .2018والصناديق الخاصة عن العام اعتماد الحساب الختامي للمنظمة بتفويض المجلس التنفيذي  .1

 (11رقم 

 (12)الوثيقة رقم . (2020 – 2019 للدورة المالية )مالية لحسابات المنظمة تشكيل هيئة الرقابة ال .2

 (13)الوثيقة رقم . تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة  .3

 (14)الوثيقة رقمالوظائ  الشاغرة )وظيفة أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام  الفئة الثانية ( ـ  .4

 :الصياغة جلنة ـ 2

ر ويرأسها المقر  ـ )لجنة رؤساء الوفود( تشكل من رؤساء ومقرري لجان المؤتمر العام ـ عدا اللجنة العامة و

في مشروعات قرارات وتقديمها صياغتها تنسيقها واللجان ون عوتختص بمراجعة التوصيات الصادرة العام، 

 وتوصيات تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام.

 :الربااج جلنة ـ 3

ولها أن تستعين بمن تراه من اوي الخبرة وااختصال في الموضوعات  ،وتشكل من ممثلي الدول األعضاء

 ة: ـاللجان الفرعية التالي التي تعرض عليها دون أن يكون لهم حق التصويت، وتنقسم إلى

 أ ـ اللجنة األوىل ـ الرتبية:

 (لها اا )رئيسا  دولة  من وفد  األستاا ..................... اختيار

 (لها اا را مقر  )  من وفد الدكتور ............................و

 ويعهد لها بدراسة الموضوعات التالية:

 :(/أ5 )الوثيقة رقم 2020 -2019والبرنامج لعامي  الموازنةدراسة مشروع . 1        

 ،إدارة التربية )الباب السابع( أنشةة -

 المشتركة بين القةاعات )ما يخص التربية( نشةةاأل -

 (6رقم  )الوثيقة .)ما يخص التربية( 2020 - 2019امي ـد أنشةة المنظمة لعـن عقـأماك. 2        

 (لى جدول األعمال ـ تخص لجنة التربية(إر المجلس التنفيذي إضافتل من بنود ما يقر  ))
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 ب ـ اللجنة الثانية ـ الثقافة:

 لها( اا )رئيسا  ........................ من وفد األستاا ................ اختيار

 لها( اا را )مقر    ......................... من وفد  األستاا .......................و

 

 ويعهد لها بدراسة الموضوعات التالية:

 (:/أ5 )الوثيقة رقم 2020 -2019والبرنامج لعامي  الموازنةدراسة مشروع . 1

 ،إدارة الثقافة )الباب السابع( أنشةةـ  

 ،المراكز الخارجية للمنظمة )الباب السابع( أنشةةـ  

 ،المشتركة بين القةاعات )ما يخص الثقافة( نشةةاألـ                                 

           الوثيقاة)( والمراكاز الخارجياة )ماا يخاص الثقافاة 2020 – 2019كن عقد أنشاةة المنظماة خاالل عاامي ماأ. 2

 .(6رقم 

 ((ر المجلس التنفيذي إضافتل من بنود على جدول األعمال ـ تخص لجنة الثقافةما يقر  ))

 : واالتصال، وأنشطة اللجان الوطنية ج ـ اللجنة الثالثة ـ العلوم واملعلواا 

 (لها اا رئيسا )  ............................ من وفد                 .............................األستاا  اختيار

 (لها اا را مقر  ) الجمهورية............... من وفد ة ...................................األستااو
 

 ة:ـــويعهد لها بدراسة الموضوعات التالي

 (:/أ5 )الوثيقة رقم 2020 -2019والبرنامج لعامي  الموازنةدراسة مشروع . 1

 ،إدارة العلوم والبحث العلمي )الباب السابع( أنشةة ـ     

 ،)الباب السابع(وااتصال إدارة المعلومات  أنشةة  ـ

 ،(وااتصال المعلوماتو ،المشتركة بين القةاعات )ما يخص العلومنشةة األ ـ 

 .الوقنيةاألنشةة الخاصة باللجان   ـ

 علاوم ـ المعلوماات وااتصاال ـ دعام )ماا يخاص ال 2020 - 2019أماكن عقاد أنشاةة المنظماة خاالل عاامي  . 2

 (6رقم )الوثيقة  .(اللجان الوقنية

 جاادول األعمااال ـ تخااص لجنااة العلااوم والمعلومااات إلااى التنفيااذي إضااافتل ماان بنااودر المجلااس مااا يقاار  ))    

 وااتصال((
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  :واملالية اإلدارية الشؤون جلنة ـ 4

 لها ( ا  ) رئيس   ............................. وفدمن   .............................. األستاا اختيار

 لها ( ا  ر  ) مقر    ...............................وفد  من .......................................األستاا و

 

 

 

 :ةــهد لها بدراسة الموضوعات التاليويع

 .2020 – 2019الموازنة والبرنامج لعامي . 1

 (/أ5 )الوثيقة رقم .2020 – 2019 والبرنامج لعامي وازنةمشروع الم:  

  الوثيقةة رقةةم .2020 - 2019دراسااات العربياة لعااامي النفقااة الخاصاة لمعهااد البحاوث والمشاروع موازناة( 

  (/ب5

 الوثيقةة رقةم .2020 – 2019 مشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والت لي  والنشر لعاامي( 

 ( /ج5

وتقريري هيئة الرقابة المالية ، 2017 سنة الماليةاعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة عن ال. 2

 (7)الوثيقة رقم  .اومراقب الحسابات القانوني عنه

 (8رقم    )الوثيقـة .2017عــام الوحدة الرقابة الداخليـة عن  رئيس . تقرير3

 (9)الوثيقة رقم .مساهمات الدول األعضاء في موازنة المنظمةوموق  ، 15/4/2018في كما هو .المركز المالي 4

 الدورة المالية تدقيق حسابات المنظمة عن مراجعة وتعيين مراقب الحسابات القانوني لبتفويض المجلس التنفيذي  .5

 (10)الوثيقـة رقم   .(2020 – 2019)

تخص اللجنة اإلدارية المالية جدول األعمال إلىر المجلس التنفيذي إضافتل من بنود ما يقر   (())

                                          

 


