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 مشروع 

  والعشرين للمؤتمر العامجدول أعمال الدورة العادية الرابعة 

 

 

 . املصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام .1

 . تنظيم أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام.2

دورتا  املاؤتمر . تقرير املدير العام عن تنفيذ برامج املنظمة واألنشطة خارج البرامج فيماا با ا انعقااد 3

 العام العاديت ا الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.

. تقريار ريا ا املسلاا التنفياذ  عان أعماال املسلااا التنفياذ  فيماا با ا انعقااد دورتا  املاؤتمر العااام 4

 العاديت ا الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. 

2020  - 2019 لعامي والبرنامج املوازنة .5     

 .2020 - 2019اوانةة والبرةامج لعام  مشروع امل -/أ 5  

 .2020-2019مشروع ماوانةة النفقة الخاصة ملعهد البحاوث والدراسات العربية لعام   -/ب 5  

 .2020 - 2019مشروع ماوانةة املركز العرب  للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعام   -/ج 5  

 .2020 – 2019أماكن عقد األنشطة خالل عام   . 6

، وتقرياار  ئي ااة 2017 باانة املاليااةلمنظمااة والصااناديخ الخاصااة عاان الاعتماااد الاباااب الختااام  ل. 7

 الرقابة املالية ومراقب الابابات القاةاون  عنها.

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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 .2017. تقرير ري ا وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة عن العام 8

 األعضاء في ماوانةة املنظمة.، وماوقف مبائمات الدول 15/4/2018في كما ئاو . املركز املالي 9

حباابات املنظماة             تادقيخ ملراجعة و تفاويض املسلا التنفيذ  بتعي ا مراقب الابابات القاةاون  . 10

 .(2020 – 2019لدورة املالية ) ل

تفااااااااويض املسلااااااااا التنفياااااااذ  باعتماااااااااد الابااااااااب الختااااااااام  للمنظماااااااة والصااااااااناديخ الخاصاااااااة عاااااااان            . 11

 .2018املالية البنة 

 .(2020 – 2019للدورة املالية ). تشكيل هيئة الرقابة املالية ملراجعة حسابات املنظمة 12

. تشككككيل امل لكككف ال نليكككة  للمنظمكككة تيمكككا بكككؤت دورتكككي اععدكككاد املكككؤتمر العكككام العاديكككة الرابعكككة 13

 والعشرين والخامسة والعشرين.

  نلية  واملؤتمر العام  "اللئة الثانية" (. . الوظائف الشاغرة  ) وظيلة أمؤت امل لف ال14

 ما يس  د من أعمال. .15
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