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 الجدول الزمني مشروع 

 للاجلس المنفيذيالائة بعد  معسعةالالدورة  تجماعاع ال

 2018مايو  7 – 5تونس: 

 

 البيـــعن الموقيت المعريخ

 السبت

5/5/2018  

9.00 – 9.30    بـالمكتاجتماع هيئة. 

10.0 – 12.00 

 

 :الجلسة االفتتاحية

  .كلمة رئيس املجلس التنفيذي 

 .كلمة املدير العام 

 .كلمة األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

 :األولىعمل جلسة ال

بعرد املةرة للمجلرس  العاديرة التاعرعة إقررار مررروج وردول المرال الردور  .1

 التنفيذي ومرروج الجدول الزمني الوتمالات الدور .

 لضوية املجلس التنفيذي. .2

 بعد املةة للمجلس التنفيذي. ابعة تنفيذ قرارات الدور  الثامنةمت .3

 مرروج ودول المال الدور  العادية الرابعة والعررين للمؤتمر العام .4

  المال الدور  العادية الرابعة والعررين للمؤتمر العام تنظيم .5

 

 حـةرااستـ 12.30 -12.00

12.30 - 15.00 

 

رامن برررررامن املنظمررررة واألجررررر ة  ررررار  ال رررر تنفيررررذ تقريررررر املرررردير العررررام لررررن .6

 .2017لعام 

تقريررر لررن االتفاقيررات ومررذفرات التفررا م القررارية واملوقعررة مرر  املنظمررات  .7

واملؤعقرررات الدوليرررة واةقليميرررة وبيررراش وررردوا ا والررررراكات امل ققرررة مرررن 

 إبرامها.

 .القدس واألوضاج التربوية والثقافية والعلمية في فلق يش .8
 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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 األحد 

6/5/2018 

 :عمل الثانيةجلسة ال 12.30 – 9.30

 .2020 -2019املوازنة وال رنامن لعامي . مرروج 9

 .2020 - 2019امافن لقد األجر ة لعامي . 10

، 2017 قنة املاليةالحقاب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة لن ال. 11

 وتقريري  يةة الرقابة املالية ومراقب الحقابات القانوجي لنها.

 

 حـةرااستـ 13.00 -12.30

13.00 - 15.00 

 

 .2017تقرير رئيس وحد  الرقابة الدا لية للمنظمة لن العام . 12

، وموقف مقا مات 15/4/2018 فما  و فياملرفز املالي للمنظمة . 13

 الدول األلضاء في موازنة املنظمة.

. تفرررررررررويل املجلرررررررررس التنفيرررررررررذي بتعيررررررررريش مراقرررررررررب الحقرررررررررابات القرررررررررانوجي 14

 .(2020 – 2019ملراوعة وتدقيق حقابات املنظمة للدور  املالية )

الدور   الية ملراوعة حقابات املنظمة لن. تركيل  يةة الرقابة امل15

 .(2020 – 2019املالية )

واملؤتمر العام الوظائف الراغر  )وظيفة اميش املجلس التنفيذي . 16

 ."الفةة الثانية"(

 

 االثنين

7/5/2018 

10.00 – 11.30  .ولقة تالو  القررارات والتوصيررررات 

 


	المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
	أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام




