مشروع جدول أعمال

املوضوع

الدورة العادية الرابعة والعشرون للمؤمتر العام للمنظمة
(الوثيقة رقم )4

املرجع

امللخص



المااة ا المةة ااة ( ق ا ا

 1ـ أ) ةااد واااور الم امااة الل تيااة لاا تيااة ال قة ااة

اللاوم.


المة تةن الاةولة اللةش ا ال ةنية عش ا ةد ال اةم الداخاي لامؤتم اللةم.



اد

الا ييا ط قاقاة لاماة ا المةة اة ةاد الدوااور دعادا

تاولى أةةنة المجاا

أعمة المؤتم اللةم عاى أوةس الا و الم كورا ي المة ا اللةشا ا ةاد ال ااةم
الداخاي لامؤتم .
 ي َلد د

األعمة عاى أوةس الا و الما كورا اي الماة ا اللةشا ا ةاد ال ااةم

الداخاي لامؤتم اللةم الاي تشمل:
ـ تق ي ا عد أعمة الم امة يمة تيد الد رتيد.
ـ الم ةئل الاي ق ر المؤتم اللةم د را هة.
ـ الم ةئل الاي تقا حهة ةةلة الد
ـ الم ةئل الاي تقا حهة الد
 -تق ي رئي

المجا

الل تية.

األعضةء.

الا يي ط عد أعمة المجا .

ـ الم ةئل الاي يق ر المجا

الا يي ط د را هة.

ـااا الم اااةئل المالاقاااة تةلشاااؤ ن المةلياااة ا ارياااة الااااي يقاضاااي الدوااااور
ع ضهة عاى المؤتم اللةم.
ـ الم ةئل الاي ي ى المدي اللةم د را هة.


تاضمد الوثيقة المل ضاة ةشا ج اد

أعماة الماؤتم اللاةم اي

رتا

ال اتلة اللش يد.


ويضةف دلى ةش ج د

األعمة ـ الا و الاي يق ر المجا

رت الاةولة تلد المةئة دحةلاهة عاى المؤتم اللةم ،ةة ي
األعضةء

ةةلة الد

الا يي ط ي
ةد الد

الل تية ةد ةوضوعةت ،ةة قد يقا ح المدي اللةم

ةد ةوضوعةت لال ض عاى المؤتم اللةم.
 الموا قة عاى ةش ج داإلجراء املطلوب

أعمة الد را اللة ية ال ةل ة اللش يد لامؤتم

اللةم تلد دضة ة الموضوعةت الاي يق ر المجا
ع ضهة عاى المؤتم اللةم.

الا يي ط ي ه ه الد را
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معدلـــــة

وثيقة

ةقدةة ةد المدي اللةم دلى المجا

الا يي ط

تشأن
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ــــــــــ
 تة شةرا الاى الماة ا المةة اة ( قا ات ا ع عاااى أن د يلااد المجا ا
تقدي ات الميزانية الالزةة ل
-

 1ـ أ) ةاد وااور الم اماة الل تياة لاا تياة ال قة اة اللااوم الااي

الا يي ا ط ااد

أعمااة المااؤتم اللااةم ياادرس ت نااةة اللم ال تةلم امااة

الاي يقدةهة دلي المدي اللةم قاقة لايق ا ( )3ةد المة ا ال ة وة د.

اوا ة ا الى المة ا الاةولة ةد ال اةم الداخاي لامؤتم اللةم تشأن دعدا ةش ج د

األعمة

ي

الد رات اللة ية الاي ت ع عاى أن:
 .1تلد أةةنة المجا

الا يي ط ةش ج د

األعمة عاى أوةس الا و المقدةة ي المة ا الاةولة ةد

ه ا ال اةم ذلك قال ا ااةح الد را اللة ية تمدا ال تقل عد وايد يوةة عاى األقل.
 .2يااغ ةش ج د

األعمة

الوثةئق المةصة ت دلى األعضةء قال ا ااةح الد را تمدا ال تقل عد

خم ة أرتليد يوةة.
-

تة شةرا دلى المة ا اللةش ا ةد ال اةم الداخاي لامؤتم اللةم الااي تا ع عااى أن يشامل اد

األعماة

ةة ياي:
 .1تق ي المدي اللةم عد أعمة الم امة يمة تيد الد رتيد.
 .2الم ةئل الاي ق ر المؤتم اللةم د را هة.
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 .3الم ةئل الاي تقا حهة ةةلة الد
 .4الم ةئل الاي تقا حهة الد
 .5تق ي رئي

المجا

الل تية قاقة لالتيةق تي هة تيد الم امة.

األعضةء.

الا يي ط عد أعمة المجا

خال الد را الكةةاة ،خةصة الموضوعةت

الميوض يهة ةد قال المؤتم اللةم.
 .6الم ةئل المالاقة تةلشؤ ن المةلية ا ارية الاي يقضي الدواور تل ضهة عاى المؤتم اللةم.
الا يي ط د را هة.

 .7الم ةئل الاي يق ر المجا

 .8الم ةئل الاي ي ى المدي اللةم د را هة.
 اوا ة ا دلى المة ا ال ةنية عش ا ةد ال اةم الداخاي لامؤتم اللةم الاي نصت عاى اآلتـــي:ديعد المجلس التنفيذي مشروع جدول األعمال النهائي معدال على أساس جدول األعمال والجدول
اإلضافيد.
 -نقا ح أن يكون ةش ج د

األعمة ال هةئي لامؤتم اللةم ي

ال حو الم ق (ة ق رقم  ،)1يضةف دلى ه ا الجد
رت الحةلية ع ضهة عاى المؤتم اللةم ةة ي

رت اللة ية ال اتلة اللش يد عاى

الموضوعةت الاي ويق ر المجا

الا يي ط ي

ةةلة الد

الل تية ةد

ةد الد

األعضةء

ةوضوعةت ،ةة قد يقا ح المدي اللةم ةد ةوضوعةت لال ض عاى المؤتم اللةم.

لذلـك
أتش ف تل ض األة عاى المجا

الا يي ط لاايضل تةل ا .

ة ق ةش ج الق ار المقا ح دصداره ته ا الشأن.
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(مرفق)
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تونس 10 - 9 :مايو 2018

 .1المصة قة عاى ةش ج د

أعمة الد را اللة ية ال اتلة اللش يد لامؤتم اللةم .

 .2ت ايم أعمة الد را اللة ية ال اتلة اللش يد لامؤتم اللةم.
 .3تق ي المدي اللاةم عاد ت ييا تا اة الم اماة األنشاجة خاةرم الاا اة

يماة تايد انلقاة

رتاي

المؤتم اللةم اللة يايد ال ةل ة اللش يد ال اتلة اللش يد.
 .4تق ي رئي

المجا

الا يي ط يمة تيد انلقاة

الا يي ط عد أعمة المجا

رتاي الماؤتم اللاةم

اللة يايد ال ةل ة اللش يد ال اتلة اللش يد.
 .5الموازنة والبرنامج لعامي 2020 – 2019
/5أ  -ةش ج الموازنة الا نةة للةةي .2020 - 2019
/5ب  -ةش ج ةوازنة ال يقة المةصة لملهد الاحوث الدراوةت الل تية للةةي .2020-2019
/5ج  -ةش ج ةوازنة الم كز الل تي لاال يب الا

مة الاأليف ال ش للةةي .2020 - 2019

 .6أةةكد عقد األنشجة خال عةةي .2020 – 2019
 .7اعامة الح ة الماةةي لام امة الص ة يق المةصاة عاد ال ا ة المةلياة  ،2017تق يا ط هيةاة
ال قةتة المةلية ة اقب الح ةتةت القةنوني ع هة.
 .8تق ي رئي

حدا ال قةتة الداخاية لام امة عد اللةم .2017
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 .9الم كااز المااةلي كمااة هااو ااي  ،2018/4/15ةوقااف ة ااةهمةت الااد

األعضااةء ااي ةوازنااة

الم امة.
 .10تفويض المجلس التنفيذي بتعيين مراقب الحسابات القانوني لمراجعة وتدقيق حسابات المنظمةة
للدورة المالية (.) 2020 – 2019
 .11تياااويل المجاااا

الا ييااا ط تةعاماااة الح اااة المااااةةي لام اماااة الصااا ة يق المةصاااة عاااد

ال ة المةلية .2018
 .12تشكيل هيةة ال قةتة المةلية لم ا لة ح ةتةت الم امة لاد را المةلية ( .) 2020 – 2019
 .13تشكيل المجا

الا يي ط لام امة يمة تيد

رتي انلقة المؤتم اللةم اللة ية ال اتلة اللش يد

المةة ة اللش يد.
 .14الوظائف الشاغرة (وظيفة أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام "الفئة الثانية").
 .15ما يستجد من أعمال.

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسعة بعد المئة ـ شعبان  1439هـ ـ مايو  2018م

4

مشروع قرار رقم :م ت /د  /109ق 4

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار
تشأن
مشروع جدول أعمال
الدورة العادية الرابعة والعشرون للمؤتمر العام
ــــــــــ
إن المجلس التنفيذي

ـ دذ يشي الى المة ا المةة ة ( ق ا
د

 1ـ أ ) ةد واور الم امة الل تية لاا تية ال قة ة اللاوم تشأن

أعمة المؤتم اللةم .

ـ يشي الى المة تيد الاةولة اللةش ا ال ةنية عش ا ةد ال اةم الداخاي لامؤتم اللةم.
ـ دذ يأخ عامة تةلوثيقة المقدةة رقم :م ت ،4 /109 /ة قهة.
يقـــرّر :

ـ الموا قة عاى ةش ج د

أعمة الد را اللة ية ال اتلة اللش يد لامؤتم اللةم تةلصيغة الم قة.
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