تنظيم أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤمتر العام

املوضوع

(الوثيقة رقم)5 :


املرجع



المادة الرابعة (الفقرة أ -هـ) من دستور المنظمة.
المووواد الثانيووة لالمام ووة لال ادسووة
لالتاسعة

وورة ،لال ووابعة

وورة ،لالثامنووة

وورة،

رة ،لالثالثون ،لالحادية لالثالثون من النظام الداخلي للمؤتمر العام.



المادة ( )3فقرة ( )9من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.



توصيات المؤتمر العام في دلرته العادية العاشرة ب أن دلر المجلس التنفيذي فوي
تنظيم أ مال المؤتمر العام.

امللخص



تنص المادة الرابعة (الفقرة أ – هـ ) من دستور المنظمة لى تنالب رئاسة
المؤتمر العام فيما بين الدلل األ ضاء لفق ما هو متبع في جامعة الدلل العربية.



يقضي النظام الداخلي للمؤتمر العام بإسناد رئاسة المؤتمر ند افتتاح كل دلرة
ادية لفقا لنظام التدالل المعمول به في جامعة الدلل العربية.



يقوم المؤتمر العام باختيار نائبين للرئيس من الدلل التي تلي دللة الرئاسة لفقا
للنظام.



كما يقضي النظام بتعيين المقرر العام للمؤتمر لرؤساء لمقرري اللجان المنبثقة
نه بناء لى اقتراح المجلس التنفيذي.



ليقضي النظام أيضا بت كيل لجان البرامج للجنة ال ؤلن المالية لاإلدارية للجنة
الصياغة ،لتتولى هذه اللجان دراسة الم ائل التي يحيلها إليها المؤتمر العام
لالمدرجة بجدلل أ ماله.



يقوم المجلس التنفيذي بتنظيم أ مال المؤتمر العام استنادا إلى نص الفقرة ( )9من
المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.



ألصى المؤتمر العام في دلرته العادية العاشرة ،بأن يتولى المجلس التنفيذي
ترشيح رؤساء اللجان لالمقررين لالمقرر العام للمؤتمر العام ،ليعرض هذا
الترشيح لى المؤتمر العام.



تتضمن الوثيقة المعرلضة مقترح تنظيم أ مال المؤتمر العام لتوزيع بنود م رلع
جدلل األ مال لى لجان المؤتمر (مرفق  )1لالبرنامج الزمني المقترح أل مال
المؤتمر(مرفق .)2

اإلجراء املطلوب

 التوصية للمؤتمر العام ب أن تنظيم أ مال الدلرة الرابعة لالع رين للمؤتمر العام،اختيار نواب الرئيس لالمقرر العام لت كيل اللجان لاختيار رؤسائها لمقرريها.
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املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

معدلــــة

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة
مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي
ب أن
تنظيم أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين
للمؤتمر العام

ــــــــــ
أوالً  :المؤتمر العام ( التشكيل ـ الرئيس ـ نواب الرئيس):

()1

رئاسة املؤمتر العام

ـ و قبقووا للمووادة الرابعووة (الفقوورة أ) موون دسووتور المنظمووة العربيووة للتربيووة لالثقافووة لالعلوووم ،تتووأل
العمومية  /المؤتمر العام مون ممثلوي الودلل األ ضواء بالمنظموة  ،ليورأ

الجمعيووة

الجمعيوة العموميوة  /الموؤتمر

العام رؤساء الوفود لى التوالي لفق النظم المتبعة في مجلس جامعة الدلل العربية .
 -تونص الفقوورة ( )1موون المووادة ال ادسووة

وورة موون النظوام الووداخلي للمووؤتمر العووام لووى أن تتنووالب الوودلل

األ ضاء لى رئاسة المؤتمر العام ند افتتاح كل دلرة ادية لفقا للنظام المعمول به في جامعة الدلل
العربية لتظل لها الرئاسة إلى أن ت ند للدللة التي تليها في م تهل أ مال الدلرة العادية التالية .
ـ تولت المملكة العربية ال عودية رئاسة المؤتمر العام في دلرته العادية الثالثة لالع رين ل ليه ،لقبقا
للنظام المعمول به في جامعة الودلل العربيوة  ،فوإن جمهوريوة ال وودان هوي التوي تورأ

الودلرة العاديوة

الرابعة لالع رين للمؤتمر العام.
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()2
-

نواب الرئيس
قبقا لنص الفقرة ( )2مون الموادة ال ادسوة

ورة مون النظوام الوداخلي للموؤتمر العوام  ،ينتمو الموؤتمر

العام نائبين للرئيس من الودلل التوي تلوي دللوة الرئاسوة لفوق الترتيو الهجوائي المعموول بوه فوي جامعوة
الدلل العربية ،لبذلك فإن رئي وي لفودي كول مون جمهوريوة الصوومال الفيدراليوة  ،لجمهوريوة العورا
يكونان نائبي الرئيس.

ثانيًا :الوفود والمراقبون:
( )1قبقا للمادة الثانية من النظام الداخلي للمؤتمر العام ،ي كل المؤتمر العام من:
 .1ممثلي الدلل األ ضاء في المنظمة.
 .2المراقبين الذين يصدر بعضويتهم قرار من المؤتمر العام.
ـ تنص المادة الرابعة


رة من النظام الداخلي للمؤتمر العام لى أن:

ي ووكل لفوود كوول دللووة ضووو موون خم ووة إلووى سووبعة منوودلبين موون الي ااختصووال فووي التربيووة
لالثقافة لالعلوم.



يكون من بين أ ضاء لفد كل دللة ضو ،ضو المجلس التنفيذي لاألمين العام للجنتها الوقنيوة
للتربية لالثقافة لالعلوم أل من ينوبه.



تضم كل دللة ض ًوا إلى لفدها ممن ترى ااستعانة به من المبراء لالم ت ارين.

( )2لقبقا للمادة الرابعة (الفقرة هـ) من الدستور يجووز للموؤتمر العوام بنواء لوى توصوية المجلوس التنفيوذي،
لفووي ضوووء القوا وود لالضوووابط التووي يعتموودها المجلووس ااقتصووادي لااجتمووا ي د وووة منظمووات غيوور
حكومية لاتحادات نو ية متمصصة في مجاات مل المنظمة لحضور المؤتمر العام بصفة مراق .
ـ سبق للمؤتمر العام للمنظمة في دلراتوه ال وابقة أن لافوق لوى توصوية المجلوس التنفيوذي بود وة الهيئوات
الدللية لالعربية التالية كمراقبين لفقا للتفويض الممنوح له من المؤتمر العام:
 .1األمانة العامة لجامعة الدلل العربية.
 .2منظمة األمم المتحدة للتربية لالعلم لالثقافة ( اليون كو ).
 .3المنظمة اإلسالمية للتربية لالعلوم لالثقافة (اإلسي كو).
 .4مكت التربية العربي لدلل المليج.
 .5اتحاد الجامعات العربية.
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 .6جمعية الد وة اإلسالمية العالمية.
 .7مجلس ألرلبـا.

ثالثًا :لجان المؤتمر العام وسير أعماله:
يت كل المؤتمر العام ،لفقا للمادة ( )17ل( )18ل ( )19من نظامه الداخلي من:
 1ـ اللجنة العامة( :لجنة رؤساء الوفود)
ت كل اللجنة العامة من رئيس المؤتمر العام لرؤساء لفود الدلل األ ضاء ،لتكون رئاستها لرئيس المؤتمر
العووام ،لي ووترم الموودير العووام أل موون ينيبووه لرئوويس المجلووس التنفيووذي أل نائبووه فووي اجتما ووات اللجنووة العامووة
للمؤتمر العام دلن التصويت.
لتمتص اللجنة العامة قبقا للمادة التاسعة

رة من النظام الداخلي للمؤتمر العام بما يلــي:

 إقرار م رلع جدلل أ مال الدلرة ،لالنظر فوي اقتوراح م وائل جديودة فوي جودلل أ موال الودلرة أثنواء
انعقادها.
 تنظيم أ مال الدلرة لإقرار الجدلل المال بموا يد جل ات المؤتمر العام لاللجان المنبثقة نه .


تن يق أ مال المؤتمر العام للجانه.



النظر في الم ائل التي يحيلها إليها المجلس التنفيذي لغرض تفويضه في ا تماد الم ائل التي تعود مون
اختصال المؤتمر العام.

 ت كيل المجلس التنفيذي من بين مرشحي كل الدلل األ ضاء.


النظر في جميع الم ائل التي تحال إليها من المؤتمر العام.

 2ـ لجنة الصياغة:
ت كل لجنة الصياغة من رؤساء لمقرري لجان المؤتمر العام ـ دا اللجنة العامة ـ لتمتص بمراجعة
لتن يق التوصيات الصادرة ن اللجان لصياغتها في م رل ات قرارات لتوصيات تمهيدا لعرضها لى
المؤتمر العام.
 - 3اللجان األخرى (لجنة البرامج ولجنة الشؤون المالية واإلدارية):
ت كل كل لجنة من ممثلي الودلل األ ضواء ،للهوا أن ت وتعين بمون توراه مون الي المبورة لااختصوال فوي
الموضو ات التي تعرض ليها دلن أن يكون لها حق التصويت.
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 1/3ـ لجنة البرامج:
لتنق م لجنة البرامج إلى ثالث لجان متمصصة هي:
ـ اللجنة األولى:

ليعهد إليها بدراسة الموضو ات التربوية (كما هو مبين في المرفق .)1

ـ اللجنة الثانية:

ليعهد إليها بدراسة الموضو ات الثقافية (كما هو مبين في المرفق .)1

ـ اللجنة الثالثة:

ليعهوووود إليهووووا بدراسووووة موضووووو ات العلوووووم لالمعلومووووات لااتصووووال،
لاألن طة الماصة باللجان الوقنية (كما هو مبين في المرفق .)1

 2/3ـ اللجنة المالية واإلدارية:

ليعهد إليها بدراسة:
 الموضو ات المالية لبرنامج لموازنة الدلرة المالية لعامي .2020 – 2019
 مقترحات لجان البرامج التي يترت

ليها آثار مالية في الموازنة.

 الم ائل األخرى التي تحال إليها من المؤتمر العام.
 -4تنص المادة المام ة الفقرة ( )3من النظام الداخلي للمؤتمر العام لى أن يحضر المدير العام لم ا ده
لمديرل اإلدارات الدلرات العادية لغير العادية للمؤتمر العام ،لالموظفون المعنيون مباشرة بالمدالات
الذين يتوج حضورهم بحكم لظائفهم لمهامهم لاختصاصاتهم.
 -5كما تنص الم ادة الثالثون من نفس النظام لى أن يحضر المدير العام جميع اجتما ات المؤتمر ،لله أن
يني

نه ضوا أل أكثر من موظفي اإلدارة العامة في اجتما ات لجنة البرامج لاللجنة المالية لاإلدارية.

 -6قبقا للمادة الحادية لالثالثين من النظام الداخلي للمؤتمر العام يعمل أمين المجلس التنفيذي لالمؤتمر العام
أمينا اما لجميع اجتما ات المؤتمر بما فيها اجتما ات اللجان ،ليعالنه من يندبهم المدير العام من
موظفي اإلدارة العامة.

 -7تقاريــر اللجــان:
قبقا لنص الفقرة ( ) 3من المادة الرابعة لالع رين من النظام الداخلي للمؤتمر العام تعد تقارير ن نتائج
أ مال كل لجنة من لجان المؤتمر العام لتعرض في جل ة امة للمؤتمر العام لال تماد.
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ل لى غرار الدلرات ال ابقة ،فإن تقارير اللجان ستقتصر

لى

رض القرارات لالتوصيات

المعرلضـة لـى الجل ـة العامـة ا تمادهـا ،دلن سـرد المناق ـات ،لمع الك بإمكان رؤساء اللجان أن
يعرضوا الجوان األساسية لهذه المناق ات ،ند تقديم تقاريرهم للجل ة العامة .
لاستنادا لنص الفقرة ( )9من المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،سيقوم المجلس التنفيذي
في دلرته العادية التي ت بق انعقاد المؤتمر العام بترشيح المقرر العام لرؤساء لمقرري لجان المؤتمر
العام.

رابعًا :االجتماعــات:
الجدلل الزمني المقترح اجتما ات المؤتمر العام هو كاآلتـــي:
االربعاء  09مايو 2018

 09.00ـ 10.00

الجلسة االفتتاحية للمؤتمر العام

 10.00ـ 10.30

استراحـة

 10.30ـ 13.30

الجلسة العامة األولى للمؤتمر

 16.00ـ 19.00

21.00 – 20.00

جلسات عمل لجان المؤتمر

( اللجنة العامة ،لجان البرامج ،اللجنة اإلدارية والمالية)
لجنة الصياغة ( مراجعة التقارير لالتوصيات)

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

5

اخلميس  10مايو 2018

11.00 – 10.00

الجلسة العامة الثانية للمؤتمر


تاللة تقارير اللجان

 ا تماد القرارات لالتوصيات
11.30 – 11.00

تكريم بعض ال مصيات

12.00 – 11.30

جلسة استماع لــ :


عرض تقدمه اليونسكو( مكتب بيروت) حول :
 التقدم المحرز في تنفيذ جدلل أ مال التعليم ( 2030الهودالتنمية الم تدامة .)2030

الرابوع مون أهودا

 عرض تقدمه اليونيسيف (المكتب اإلقليمي /عمان  -األردن) حول:
 مبادرة المهارات الحياتية لالتربية من أجل المواقنة في بعض البلدان العربية.12.00 – 11.30

الجلسة الختامية للمؤتمر العام

 كلمة المدير العام للمنظمة.ـ كلمة رئيس المؤتمر العام.
مرفق مشروع توزيع بنود جدول أعمال المؤتمر العام ولجانه (مرفق ،)1والبرنامج الزمني
المقترح ألعمال المؤتمر (مرفق .)2

لذلـك
أت ر

بعرض األمر لى المجلس التنفيذي للتفضل بالنظر في لثيقة تنظويم أ موال الودلرة الرابعوة لالع ورين

للمؤتمر العام لت كيل لجانها لرفع التوصية للمؤتمر العام في هذا ال أن.
لمرفق م رلع القرار المقترح إصداره بهذا ال أن.
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وثيقة رقم :م ت /د  / 109و5

.املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

(مرفق رقم )1

مشروع توزيع بنود جدول األعمال على املؤمتر العام
" الدورة الرابعة والعشرون "

الجلسة العامة:
لتنظر في الموضو ات التاليــة:
 .1المصادقة لى م رلع جدلل األ مال( .الوثيقة رقم.)1
 .2تنظويم أ موال الودلرة الرابعوة لالع ورين للموؤتمر العوام لاختيوار نوواب للورئيس لالمقورر العوام للموؤتمر العوام
لت كيل اللجان الفر ية لاختيار رؤسائها لمقرريها لإحالة الم وائل المدرجوة بجودلل األ موال إليهوا (الوثيقوة
رقم .)2
 .3تقرير المدير العام ن تنفيذ برامج المنظمة لاألن طة خارج البرامج لعام ( .2017الوثيقة رقم .)3
 .4تق رير رئيس المجلس التنفيذي ن أ مال المجلس فيما بين انعقواد الموؤتمر العوام فوي دلرتيوه العواديتين الثالثوة
لالع رين لالرابعة لالع رين (الوثيقة رقم .)4
 .5ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته في دلرته التاسعة بعد المئة إلى جدلل أ مال الموؤتمر لتموتص بوه الجل وة
العامة.
 .6ا تماد تقارير اللجان.
 .7ا تماد القرارات لالتوصيات.
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اللجنة العامة ـ لجنة رؤساء الوفود ـ
لتنظر في الموضو ات التاليـــة:
 .1تفويض المجلس التنفيذي با تماد الح اب المتامي للمنظمة لالصناديق الماصة ن ال نة المالية .2018
(الوثيقة رقم )11
 .2ت كيل هيئة الرقابة المالية لح ابات المنظمة للدلرة المالية ( .2020 - 2019الوثيقة رقم )12
 .3ت كيل المجلس التنفيذي للمنظمة فيما بين دلرتي انعقاد المؤتمر العام العادية الرابعة لالع رين لالمام ة
لالع رين( .الوثيقة رقم )13
 .4الوظائ

ال اغرة (لظيفة أمين المجلس التنفيذي لالمؤتمر العام الفئة الثانية ) ـ (الوثيقة رقم)14

تنعقد مائدة نقاش مفتوح لمدة ساعة ونصف خاصة بالسّادة رؤساء الوفود ،محورهــا:

لجنة البرامج:

اللجنة األوىل :الرتبيـة:
 .1دراسة م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 - 2019الوثيقة رقم /5أ):
أن طة إدارة التربية (الباب ال ابع)،
األن طة الم تركة بين القطا ات (ما يمص التربية)
 .2أماكـن قـد أن ـطـة المنظـمـة لعـامـي ( 2020 - 2019ما يمص التربية) (الوثيقة رقم .)6
((ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته من بنود إلى جدلل األ مال ـ تمص لجنة التربية))

اللجنة الثانية :الثقافـة:
 .1دراسة م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 - 2019الوثيقة رقم /5أ):
ـ أن طة إدارة الثقافة (الباب ال ابع)،
ـ أن طة المراكز المارجية للمنظمة (الباب ال ابع)،
ـ األن طة الم تركة بين القطا ات (ما يمص الثقافة لالمراكز المارجية).
 .2أماكن قد أن طة المنظمة خالل امي ( 2020 – 2019ما يمص الثقافة) (الوثيقة رقم .)6
((ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته من بنود إلى جدلل األ مال ـ تمص لجنة الثقافة))
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اللجنة الثالثة( :العلوم ـ املعلواا واالتصال ـ دعم اللجان الوطنية):
 .1دراسة م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 - 2019الوثيقة رقم /5أ):
ـ أن طة إدارة العلوم لالبحث العلمي (الباب ال ابع)،
ـ أن طة إدارة المعلومات لااتصال (الباب ال ابع)،
ـ أن طة الم تركة بين القطا ات (ما يمص العلوم ،لالمعلومات لااتصال)،
ـ األن طة الماصة باللجان الوقنية.
 .2أماكن قد أن طة المنظمة خالل امي ( 2020 - 2019ما يمص العلوم ـ المعلومات لااتصال ـ أن طة
اللجان الوقنية)( .الوثيقة رقم )6
((ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته من بنود إلى جدلل األ مال ـ تمص لجنة العلوم لالمعلومات لااتصال))

اللجنة اإلدارية واملالية:
 .1الموازنة والبرنامج لعامي :2020 - 2019
 م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 - 2019الوثيقة رقم /5أ):
 م ورلع موازنوة النفقووة الماصوة لمعهوود البحووث لالدراسووات العربيوة لعووامي ( .2020 - 2019الوثيقةة رقةةم
/5ب)
 م رلع موازنة المركز العربي للتعري لالترجمة لالتألي

لالن ور لعوامي ( .2020 - 2019الوثيقةة رقةم

/5ج)
 .2ا تماد الح اب المتامي للمنظمة لالصناديق الماصة ن ال نة المالية  ،2017لتقريري هيئة الرقابة المالية
لمراق الح ابات القانوني نها (الوثيقة رقم .)7
 .3تقرير رئيس لحدة الرقابة الداخليـة ن العــام ( 2017الوثيقـة رقم .)8
 .4المركز المالي كما هو  ،2018/4/15لموق

م اهمات الدلل األ ضاء في موازنة المنظمة (الوثيقة رقم .)9

 .5تفويض المجلس التنفيذي بتعيين مراق الح ابات القانوني لمراجعة لتدقيق ح ابات المنظمة ن الدلرة المالية
(( ) 2020 - 2019الوثيقـة رقم .)10
((ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته من بنود إلى جدلل األ مال تمص اللجنة اإلدارية المالية))
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وثيقة رقم :م ت  /د  / 109و 5

مرفـق ()2
مشروع الربنامج الزمين
جدول توزيع القاعات الجتماعات الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤمتر العام
قاعة االجتماعات الكبرى
قاعة فرجيل

التاريخ
الثالثاء
2018/05/08

قاعة فرجيل

قاعة حضر موت

19.00 - 17.00

قاعة أميلكار 2

قاعة أميلكار 1

قاعة حنبعل

تسجيل الحضور وتوزيع الوثائق

9.00 - 8.00
األربعاء
2018/05/09

 9.00ـ 10.00

الجلسة العامة (( افتتاح ))

-

-

-

-

-

 10.00ـ 10.30

استراح ــة

-

-

-

-

-

 10.30ـ 13.30

الجلسة العامة ( األولى )

-

-

-

-

-

15.30-13.30
 16.00ـ 20.00

الخميس
2018/05/10

استراحــة غــداء
-

اللجنة العامة
*رؤساء الوفود

لجنة البرامج األولى
التربيـة

لجنة البرامج الثانية
الثقافة

لجنة البرامج الثالثة
العلوم/املعلومات واللجان الوطنية

21.00 – 20.00
11.00 - 10.00

لجنة الصياغة ( مراجعة التقارير والتوصيات )
الجلسة العامة (الثانية) تالوة تقارير اللجان والقرارات والتوصيات

11.30 - 11.00

 تكريم بعض الشخصيات
تقدمه اليونسكو(مكتب بيروت) ّ
جلسة استماع لتقريرين ّ :
وتقدمه اليونيسيف (املكتب اإلقليمي /عمان  -األردن)

12.30 – 12.00

الجلسـة الختاميـة

12.00 - 11.30

اللجنة اإلدارية واملالية

اختتام الدورة ( )109للمجلس التنفيذي وانعقاد الدورة ( )110للمجلس التنفيذي
*تقدّم خدمات االسرتاحة داخل القاعة.
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مشروع قرار رقم :م ت /د  /109ق 5

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار
ب أن
تنظيم أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين
للمؤتمر العام
ــــــــــ
إن المجلس التنفيذي

ـ إا ي ير إلى المادة الرابعة من دستور المنظمة العربية للتربية لالثقافة لالعلوم.
ـ لي ير إلى المواد :ال ادسوة

ورة ،لال وابعة

ورة ،لالثامنوة

ورة ،لالتاسوعة

ورة ،مون النظوام الوداخلي

للمؤتمر العام.
 لي ير إلى الفقرة ( )9من المادة ( )3من النظام الداخلي للمجلس التنفيذيـ لي ير إلى التوصيات التي اتمذها المؤتمر العام في دلرته العادية العاشرة ( دي مبر . )1989
ـ لبعد ااقالع لى الوثيقة المقدمة رقم  :م ت  /د  / 109ل  5لمرفقيها رقم (.)2،1

يقـــرّر :
التوصيــة بـ:
أولا:

اختيار رئي ي لفدي كل جمهورية الصومال الفيدرالية  ،لجمهورية العرا نائبين للرئيس.

ثانياا:

اختيوار األسووتاا  .........................مون لفوود جمهوريووة  .................مقووررًا ا ًموا للمووؤتمر العووام فووي

دلرته العادية الرابعة لالع رين.
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ثالثاا :الموافقة لى ت كيل لجان المؤتمر التالية:

 1ـ جلنة رؤساء الوفود( :اللجنة العااة)
لت كل برئاسة رئيس المؤتمر العام ل ضوية رؤساء لفود الدلل األ ضاء ،لي ترم فيهوا المودير العوام للمنظموة
أل من ينيبه لرئيس المجلس التنفيذي أل من ينيبه ،لالمقورر العوام للموؤتمر العوام دلن التصوويت ،ليتوولى أمانتهوا
أمين المجلس التنفيذي لالمؤتمر العام ،لتعرض ليها الموضو ات التاليــة:


تفويض المجلس التنفيذي با تماد الح اب المتامي للمنظمة لالصناديق الماصة ن العام ( .2018الوثيقة
رقم )11





ت كيل هيئة الرقابة المالية لح ابات المنظمة لعامي ( .2020 - 2019الوثيقة رقم )12
ت كيل المجلس التنفيذي للمنظمة( .الوثيقة رقم )13
الوظائ

ال اغرة (لظيفة أمين المجلس التنفيذي لالمؤتمر العام الفئة الثانية )ـ (الوثيقة رقم)14

 2ـ جلنة الصياغة:
لت كل من رؤساء لمقرري لجان المؤتمر العام ـ دا اللجنة العامة (لجنة رؤساء الوفود) ـ ليرأسها المقرر
العام ،لتمتص بمراجعة التوصيات الصادرة ن اللجان لتن يقها لصياغتها لتقديمها في م رل ات قرارات
لتوصيات تمهيدا لعرضها لى المؤتمر العام.

 3ـ جلنة الربااج:
لت كل من ممثلي الدلل األ ضاء ،للها أن ت تعين بمن تراه من الي المبرة لااختصال في الموضو ات
التي تعرض ليها دلن أن يكون لهم حق التصويت ،لتنق م إلى اللجان الفر ية التاليـة:

أ ـ اللجنة األوىل ـ الرتبية:
اختيار األستاا .....................

من لفد دللة

سا لها)
(رئي ا

لاألستاا ............................

من لفد

(مقر ارا لها)
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ليعهد لها بدراسة الموضو ات التالية:
 .1دراسة م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 -2019الوثيقة رقم /5أ):
-

أن طة إدارة التربية (الباب ال ابع)،

-

األن طة الم تركة بين القطا ات (ما يمص التربية).

 .2أماكـن قـد أن ـطـة المنظـمـة لعـامـي ( 2020 - 2019ما يمص التربية)( .الوثيقة رقم )6
((ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته من بنود إلى جدلل األ مال ـ تمص لجنة التربية))

ب ـ اللجنة الثانية ـ الثقافة:
اختيار األستاا ................

من لفد ........................

سا ا لها)
(رئي ا

لاألستاا .....................

من لفد .......................

(مقر اراا لها)

ليعهد لها بدراسة الموضو ات التالية:
 .1دراسة م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 -2019الوثيقة رقم /5أ):
ـ أن طة إدارة الثقافة (الباب ال ابع)،
ـ أن طة المراكز المارجية للمنظمة (الباب ال ابع)،
ـ األن طة الم تركة بين القطا ات (ما يمص الثقافة لالمراكز المارجية).
 .2أماكن قد أن طة المنظمة خالل امي ( 2020 – 2019ما يمص الثقافة)( .الوثيقة رقم )6

((ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته من بنود لى جدلل األ مال ـ تمص لجنة الثقافة))

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

من لفد ............................

سا ا لها)
(رئي ا

لاألستاا ...................................

من لفد الجمهورية...............

(مقر اراا لها)
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ليعهد لها بدراسة الموضو ات التالية:
 .1دراسة م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 -2019الوثيقة رقم /5أ):
ـ أن طة إدارة العلوم لالبحث العلمي (الباب ال ابع)،
ـ أن طة إدارة المعلومات لااتصال (الباب ال ابع)،
ـ األن طة الم تركة بين القطا ات (ما يمص العلوم ،لالمعلومات لااتصال)،
ـ األن طة الماصة باللجان الوقنية.
 .2أماكن قود أن وطة المنظموة خوالل وامي ( 2020 - 2019موا يموص العلووم ـ المعلوموات لااتصوال ـ د وم
اللجان الوقنية)( .الوثيقة رقم )6
((مووا يقوورر المجلووس التنفيووذي إضووافته موون بنووود إلووى جوودلل األ مووال ـ و تمووص لجنووة العلوووم لالمعلومووات
لااتصال))

 4ـ جلنة الشؤون اإلدارية واملالية:
سا ا لها)
(رئي ا

اختيار األستاا ..............................

من لفد .............................

لاألستاا .......................................

من لفد  ( ...............................ا
مقر اراا لها)

ليعهد لها بدراسة الموضو ات التاليــة:
 .1الموازنة لالبرنامج لعامي :2020 - 2019
 م رلع الموازنة لالبرنامج لعامي ( 2020 - 2019الوثيقة رقم /5أ):
 م ورلع موازنوة النفقووة الماصوة لمعهود البحوووث لالدراسوات العربيوة لعووامي ( .2020 - 2019الوثيقةة رقةةم
/5ب)
 م رلع موازنة المركز العربي للتعري لالترجمة لالتألي
/5ج)

لالن ور لعوامي ( .2020 - 2019الوثيقةة رقةم

 .2ا تماد الح اب المتامي للمنظمة لالصناديق الماصة ن ال نة المالية  ،2017لتقريري هيئة الرقابة المالية
لمراق الح ابات القانوني نها( .الوثيقة رقم )7
 .3تقرير رئيس لحدة الرقابة الداخليـة ن العــام ( .2017الوثيقـة رقم )8
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 .4المركز المالي كما هو في  ،2018/4/15لموق

م اهمات الدلل األ ضاء في موازنـة المنظمــة (الوثيقــة

رقم )9
 .5تفويض المجلس التنفيذي بتعيين مراق الح ابات القانوني لمراجعة لتدقيق ح ابات المنظمة ن الدلرة المالية
(( .)2020 – 2019الوثيقـة رقم )10
((ما يقرر المجلس التنفيذي إضافته من بنود إلى جدلل األ مال تمص اللجنة اإلدارية المالية))
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