
 مشروع جدول أعمال  اعتماد  املوضوع 

 للمجلس التنفيذي املائةبعد  الرابعة العاديةالدورة 

 

(1 )الوثيقة رقم:  

 

 املرجع 
 

  ( 3، 2، 1رة ق( والمادة الثانية عشرة )ف2و 1المادة الحادية عشرة )فقرة

 .والمادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

 امللخص
  

   ( من المادة 2، 1الفقرة ) لمؤتمر العام وفقا لنص  ن المجلس التنفيذي واأمي يعد

الحادية عشرة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، مشروع جدول األعمال 

غه مع الوثائق ل  العام، ويب المديربالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي و

 .المجلس بستة أسابيع فسيرية للدول األعضاء قبل انعقادالت

 لمدير العام ليجوز للدول األعضاء و ،للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي اطبق  و

موضوعات إضافة  طلبلمنظمات المتخصصة لولجامعة الدول العربية و

الدورة بثالثة  إلى مشروع جدول األعمال قبل التاريخ المحدد لبدء أخرى

  .في جدول إضافي ويتم إدراجها ،أسابيع على األقل

 ( من النظام 13لنص المادة )التنفيذي على جدول أعماله طبقا  يصادق المجلس

ويجوز له وبموافقة ثلثي عدد األعضاء الحاضرين  الداخلي للمجلس التنفيذي

            ه أو حذفها أعمالجدول على المدرجة  الموضوعاتتعديل بعض المصوتين 

  ستعجال.لها صفة االإذا كانت أثناء االفتتاح جديدة  موضوعاتأو إضافة 

         

 

 

           

 اإلجراء املطلوب
  

الجدول الزمني الجتماعات و مشروع جدول األعمال المعروضاعتماد  -

 المجلس.

 



 

1 

 

 

 

 
                                                                          

 وثيقة
 

 مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي
 

 بشأن
 

 

 مشروع  اعتماد

 للمجلس التنفيذي املائةبعد  الرابعةالعادية  الدورةل جدول أعما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 

 ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على اآلتي: 1 تنص المادة الحادية عشرة )فقرةـ 

والمدير العام مشروع جدول أعمال المجلس  "يعد  أمين المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس

مع كتاب الدعوة لالجتماع قبل انعقاده بستة وللدول األعضاء  ،مع الوثائق التفسيرية ،ويبلغه

 أسابيع على األقل". 

المسائل التي يتضمنها مشروع جدول  هذات( من النظام 2حد دت المادة الحادية عشرة )فقرة 

 األعمال.

 باآلتي: هذاتعشرة من النظام تقضي المادة الثانية 

 

.  لكل دولة عضو وللمدير العام، كما للجامعة وللمنظمات المتخصصة أن تطلب إضافة 1

مسائل إلى مشروع جدول أعمال المجلس، وذلك قبل التاريخ المحد د لبدء الدورة بثالثة 

لى الدول ويتم إدراج هذه المسائل في جدول إضافي يرسل مع وثائقه إ ،أسابيع على األقل

 األعضاء قبل عشرة أيام على األقل من موعد بدء الدورة. 

دولة عضو، كما للمدير العام، طلب إضافة مسائل في مشروع جدول أعمال الدورة  . ألي2

  .عند افتتاحها إذا كانت لهذه المسائل صفة األهميـة واالستعجال
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 برامج المنظمةموضوعات تدخل ضمن   تدرج على جدول أعمال المجلس أي. ال3

، بل يجب تضمينها في تقارير المدير العام عن تنفيذ البرامج والمشروعات هاومشروعات

 واألنشطة.
 

 : باآلتــيه ذاتكما تقضي المادة الثالثة عشرة من النظام 
 

ولـه أن يضيف مسائل غير  ،"يصادق المجلس على جدول أعماله في مستهل كل دورة عادية

مدرجة فيه، كما يجوز أثناء الدورة وبموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس الحاضرين 

المصوتين، تعديل بعض المسائل المدرجة في جدول األعمال أو حذفها أو إضافة مسائل 

 جديدة لها صفة االستعجال". 

 

شاور مع رئيس المجلس التنفيذي التبأعدت أمانة المجلس  ،وبناء على المواد المشار إليها   -

 مائة.البعد  الرابعةوالمدير العام مشروع جدول أعمال الدورة 

  

 

 

 

 

 

 لذلـك
 

 

للمجلس  المائة بعد ةالرابع أتشرف بأن أعرض على المجلس الموقر مشروع جدول أعمال الدورة

 (.1التنفيذي على النحو المرفق بهذه الوثيقة )مرفق رقم 

 ة مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن.مرفق مع هذه الوثيق
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  مشروع جدولمشروع جدول

املائة للمجلس التنفيذي املائة للمجلس التنفيذي   بعدبعد  الرابعةالرابعة  أعمال الدورة العاديةأعمال الدورة العادية   

2011 ديسمبر 03-01: تونس   
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بعد المائة للمجلس التنفيذي  الثالثةالتصديق على مضابط اجتماعات الدورة العادية  .2

 .للمنظمة

 .عضوية المجلس التنفيذي .3
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لتعليم في دعم قطاع اتقرير المدير العام عن ترتيبات عقد مؤتمر المانحين بشأن  .8

 .راليةجمهورية الصومال الفيد

 ة تنفيذ قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي.متابع .9

 .15/11/2115 فيظمة للمنالمركز المالي  .11

 .المنظمة لتسيير وتشغيل مقر   الحساب الخاص    .11

والدورة الثالثة  للمجلس التنفيذي الخامسة بعد المائةتحديد موعد عقد الدورة  .12

 والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة.

 ما يستجد  من أعمال. .13
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 قرار مشروع 
 

 

 بشأن 
 

 اعتماد مشروع 

 للمجلس التنفيذياملائة بعد  الرابعةالعادية  الدورةل جدول أعما

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
 

 التنفيذي إن اجمللس 
 

( مرن 3، 2، 1( والمرادة الثانيرة عشررة )فقررة 2، 1إلى المادة الحادية عشررة )فقررة / شيرإذ ي   -

  .النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن جدول أعمال المجلس في دورته العادية

بشأن المصادقة على جدول األعمال  هذاتإلى المادة الثالثة عشرة من النظام  كما يشير -

 .عديلهوأحكام ت

 .ومرفقها ،1/ و114د الوثيقة رقم: م ت/ وباطالعه على  -

 .من مناقشات ما دارفي ضوء و -
 

  : : يقـــّرر يقـــّرر 

والجردول الزمنري للمجلرس التنفيرذي  المائرةبعرد  الرابعرةالتصديق على جدول أعمال الردورة  .1

 (.2،1) بالصيغة المرفقة

 

 

 1 ق /101مشروع قرار رقم : م ت/د 


