
 للمجلس التنفيذي  بعد املائةاخلامسة العادية  عقد الدورة  حتديد موعد  املوضوع

 ن للمؤمتر العاميوالدروة الثالثة والعشر

 

 (12: الوثيقة رقم)

 

 
 املرجع 

  

 من دستور ( 4ب ـ  فقرةالخامسة )ال( و2، 1الرابعة )فقرة / د  تانالماد

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

   من النظام الداخلي للمجلس التنفيذيوالسادسة ( 1المادتان الخامسة )الفقرة. 

  ( من النظام الداخلي للمؤتمر العام.2، 1المادة الخامسة )فقرة 

 

 امللخص
 

 ث دورات عادية حددت المادة الخامسة من الدستور اجتماعات المجلس بثال

 .في الدورة المالية

  ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي1ة )فقر الخامسةكما ورد في المادة ،

 ،في الدورة الماليةعلى األقل ن يجتمع المجلس في ثالث دورات عادية أب

 ل انعقاد المؤتمر العام.يمنها الدورة التي يعقدها المجلس قب

 من نظامه الداخلي تحديد مواعيد  سادسةيتولى المجلس التنفيذي طبقا للمادة ال

 .ومكانهاعقد دوراته 

  موعد بدء الدورة العادية للمؤتمر العام بالتشاور مع  المجلس التنفيذييحّدد

 ( من النظام الداخلي للمؤتمر العام.2المدير العام وفقا للمادة الخامسة )فقرة 

  بشأن تعديل موعد  11/ق 21اتخذ المؤتمر العام قراره  رقم : م ع / د ع

ة على أن يكون خالل شهر مايو انعقاد الدورات العادية للمؤتمر العام للمنظم

 من السنة التي تسبق سنة الموازنة .

 22( بموجب قراره رقم : م ع /د ع 22افق المؤتمر العام في دورته )كما و  /

( للمؤتمر العام والدورة 21على طلب دولة الكويت استضافة الدورة ) 11ق 

 ( للمجلس التنفيذي . 101)

  اإلجراء املطلوب
 

والدورة  للمجلس التنفيذيبعد المائة  لخامسةالعادية اقد الدورة ع  موعدتحديد   -

 .ن للمؤتمر العام يالثالثة والعشر
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 وثيقة
 

 لى المجلس التنفيذيإمقدمة من المدير العام 
 

 أنـبش

 للمجلس التنفيذي  العادية اخلامسة بعد املائة عقد الدورة  حتديد موعد

 ر العامن للمؤمتيوالدروة الثالثة والعشر

  

  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 

 

 

( من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 4ب ـ   فقرةالتقضي المادة الخامسة ) -

ى األقل ة علبشأن انعقاد المجلس التنفيذي بأن " يجتمع المجلس التنفيذي في ثالث دورات عادي

من رئيسه أو بناء على ( ويجوز أن يعقد دورة خاصة بدعوة في الدورة المالية )كل عامين

 .ماع والموضوعات التي يراد بحثهاأعضائه تبين فيه األسباب الداعية لالجت طلب من ثلث

 :الداخلي للمجلس التنفيذي ما يلي من النظام خامسة( من المادة ال1ورد في الفقرة ) -

تلى  التىي منهىا وفىي الىدورة الماليىة مرات علىى األقىل ثالث اعتياديا مجلس التنفيذي " يجتمع ال

لىى إوالعىام المىؤتمر  انعقىادفاعلة طوال المؤتمر العام والتي تظل دورة ل ييعقدها المجلس قب

 ".أن يتم تشكيل المجلس الجديد

 :من ذات النظام على أن سادسةوتقضي المادة ال -
 

 .دية موعد الدورة التالية ومكانهادورة عاد المجلس في كل . يحدّ 1

بنىاء  ن يعقىدها خىارد دولىة المقىرألمنظمة، ولىه الدائم لمقر ال. يعقد المجلس اجتماعاته في 2

 على قرار صادر عن المجلس في دورة سابقة.

، وتعىىرا الىىدعوة علىىى المجلىىس اتخىىاذ قىىرار حىىق استضىىافة المجلىىسدولىىة عضىىو  كىىل. ل3

 بشأنها.
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( مىن دسىتور المنظمىة أن 1ة ) فقىرة د ـ المؤتمر العىام فقىد ن ىت المىادة الرابعى اجتماعاتأما     -

 .ظمة في دورات عادية مرة كل سنتينيجتمع المؤتمر العام للمن
 

( من النظام الداخلي للمؤتمر العام بشأن الدورات 2، 1إلى المادة الخامسة )فقرة  واستناًدا -

 اآلتــي:لى عالعادية ومواعيدها، والتي تنص 
 

 يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل سنتين. -

يحّدد المجلس التنفيذي موعد بدء الدورة بالتشاور مع المدير العام مع مراعاة  -

 التفضيل الذي يعبر عنه المؤتمر العام.

 

ادية بشأن تعديل موعد انعقاد الدورات الع 11/ق 21اتخذ المؤتمر العام قراره  رقم : م ع / د ع  -

للمؤتمر العام للمنظمة على أن يكون خالل شهر مايو من السنة التي تسبق سنة الموازنة ، كما 

إلى تعديل موعد انعقاد دوراته العادية بما يتالءم مع موعد عقد الدورات دعا المجلس التنفيذي 

 العادية للمؤتمر .

 

دولة الكويت في رغبة  لىع 11/ ق  22ع وافق المؤتمر العام بموجب قراره رقم : م ع / د  -

 ( للمجلس التنفيذي .101( للمؤتمر العام والدورة )21)الدورة استضافة أعمال 

واستنادا إلى ما سبق ذكره، وباعتبار أن الدورة العادية الثانية والعشرين للمؤتمر العام قد  -

شهر مايو من  ، فإن الدورة العادية الثالثة والعشرين ستعقد حتًما خالل 2014انعقدت في مايو 

 .2012العام 

 

 ـكلذل

 

 

قىد الىدورة عأتشرف بعرا األمر على المجلس المىوقر للتفضىل بىالنظر فىي تحديىد موعىد 

 .والدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر العام  للمجلس التنفيذي بعد المائة العادية الخامسة

 .ومرفق مع هذه الوثيقة مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن
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 مشروع قرار
 

 بشأن
 

 للمجلس التنفيذي  العادية اخلامسة بعد املائة عقد الدورة  حتديد موعد

 ن للمؤمتر العاموالدروة الثالثة والعشري

  

  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 

 

 إن اجمللس التنفيذي 
 
 

( مىن دسىتور المنظمىة 4ب ـ   فقىرةالالخامسىة )( و2، 1عىة )فقىرة / د الرابالى المىادة  إذ يشير

 .لعربية للتربية والثقافة والعلوما

التنفيىذي  مىن النظىام الىداخلي للمجلىس سادسىة( وال1فقىرة  ) خامسىةالىى المىادتين، ال وإذ يشير

 .فيما يخص دورات المجلس

 الداخلي للمؤتمر العام . النظاممن (  2،  1في المادة الخامسة ) فقرة وإلى ما جاء 

 ( 11/ ق  22( ، ورقم  )م ع / د ع 11/ق 21م ع/دع  ) رقم :قراري المؤتمر العام وإلى 

 .12/ و 104 : م ت/ دالوثيقة المقدمة رقم وبعد اطالعه على 

 

  

  : : يقـــّرر يقـــّرر 

ن يوم اعتبارا م الكويت مدينة في للمجلس التنفيذي  بعد المائة العادية الخامسة عقد الدورة  -

 .( أيام1، ولمدة )2012 /01/  الموافق  .............

 . 1/2012الكويت يومي      /والعشرين للمؤتمر العام في مدينة  الثالثةالعادية عقد الدورة  -

 12ق  / 114 د مشروع قرار رقم: م ت/
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