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  فحص وثائق االعتماد وقائمة الوفود 1.1

  

  من المیثاق )5و 1(الفقرتان  ،)10(والمادة ، )7(و) 6(المادتان  - 

  ؤتمر العاممن النظام الداخلي للم) 5-1(المواد  -
  المراقبمن نظام وضعیة  )6-1(المواد  -

  

  معتمد 12/2015/1.1.ع.م

  

  1.1.ق /12/2015.ع.م

  من المیثاق) 11(المادة  -  جدول األعمال  1.2
 من النظام الداخلي للمؤتمر العام) 17-13(المواد  -
  )1.1.ق/ 36/2015ت .م( 36قرار المجلس التنفیذي في دورتھ  -

  1.2.ق /12/2015.ع.م  معتمد 12/2015/1.2.ع.م

  من النظام الداخلي للمؤتمر العام) ـھ(فقرة ) 8(المادة  -  الزمني  البرنامج  1.3
  : للمؤتمر العام الحادیة عشرةقرار الدورة  -

  )5.2.ق/11/2012.ع.قرار رقم م( 
  )1.1.ق/ 36/2015ت .م( 36قرار المجلس التنفیذي في دورتھ  -

  1.3.ق /12/2015.ع.م  معتمد 12/2015/1.3.ع.م

  من المیثاق 2فقرة ) 10(المادة  -  تشكیل مكتب المؤتمر العام 1.4
  من النظام الداخلي للمؤتمر العام) 9(و) 8(المادتان  -

  1.4.ق /12/2015.ع.م  12/2015/1.4.ع.م

  من المیثاق) ط(فقرة ) 11(المادة  -  انتخاب المدیر العام للمنظمةتجدید  1.5
  .ي للمؤتمر العاممن النظام الداخل) ط(فقرة ) 12(المادة  -
  .من النظام الداخلي للمؤتمر العام) 24(المادة  -
 قرار المجلس التنفیذي في دورتھ الخامسة والثالثین  -

  )35/2014ت .قرار م(
  )1.1.ق/ 36/2015ت .م( 36قرار المجلس التنفیذي في دورتھ  -

  1.5.ق /12/2015.ع.م  12/2015/1.5.ع.م

  1.6.ق /12/2015.ع.م  12/2015/1.6.ع.م  من النظام الداخلي للمؤتمر العام) 14(دة الما -  كلمات رؤساء الوفود المشاركة 1.6

  عشرة للمؤتمر العام الثانیةالدورة جدول األعمال 
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تقریر المجلس التنفیذي عن أعمال المجلس بین  2.1
  للمؤتمر العاموالثانیة عشرة عشرة الحادیة الدورتین 

 

  اممن النظام الداخلي للمؤتمر الع) 14(المادة  -

  

  12/2015/2.1.ع.م

  

  2.1.ق /12/2015.ع.م

 - 2012أنشطة المنظمة للسنوات تقریر المدیر العام عن  2.2
2014   

  من النظام الداخلي للمؤتمر العام ) 14(المادة  -

 من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي) أ(فقرة ) 20(المادة  -

 34،35(قرارات المجلس التنفیذي التي اعتمدھا في دوراتھ  - 
 ،36(  

  2.2.ق /12/2015.ع.م  12/2015/2.2.ع.م

والتقریر   2012 - 2010 تقریر المدیر العام للسنوات 2.3
حول تقییم عمل  2015 - 2013المرحلي للسنوات 

 المنظمة

  

  :ن یالثالثالثالثة وقرار المجلس التنفیذي في دورتھ  -

  )2.3.ق/33/2012.ت.قرار م(

  :عشرة للمؤتمر العام الحادیة قرار الدورة  -

  )2.4.ق/11/2012.ع.قرار م(

  2.3.ق /12/2015.ع.م  12/2015/2.3.ع.م

التقریر المالي للمدیر العام وحسابات اإلقفال وتقریر  2.4
شركة تدقیق الحسابات وتقریر لجنة المراقبة المالیة 

    2014 - 2012للسنوات 

  من المیثاق) 19(و) 16(المادة  -

  من النظام المالي) 29-24(و ) 20- 19(المواد  -

  من النظام الداخلي للمجلس) ، زـب، ھ(الفقرات ) 20(المادة  -

  للمؤتمر العام الحادیة عشرةقرار الدورة  -

  )2.5.ق/11/2012.ع.قرار رقم م( 

  2.4.ق /12/2015.ع.م  12/2015/2.4.ع.م

تقریر المدیر العام عن مساھمات الدول األعضاء في  2.5
وازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة م

  2014 - 2012للسنوات 

 من النظام المالي) 6(المادة  -

  : للمؤتمر العام الحادیة عشرةقرار الدورة  -

  )2.6.ق/11/2012.ع.قرار رقم م(

  2.5.ق /12/2015.ع.م  12/2015/2.5.ع.م

عرض  عقد مؤتمر المانحین لدعم قطاع التعلیم في  2.6
  ومال الفیدرالیةجمھوریة الص

  والثالثین  السادسةقرار المجلس التنفیذي في دورتھ  -

  )2.6.ق/12/2015.ع.قرار م( -
  2.6.ق /12/2015.ع.م  12/2015/2.6.ع.م
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  2018- 2016خطة العمـل الثالثیة والموازنة لألعوام   3.1

 

ً فقرة ) 12(المادة  -   من المیثاق) ج(ثالثا

  لنظام الداخلي للمؤتمر العاممن ا) 14(المادة  -

  من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي) ز(فقرة ) 20(المادة  -

  3.1.ق /12/2015.ع.م  12/2015/3.1.ع.م

4 

   تعدیل الھیكل التنظیمي لإلیسیسكو  4.1

 

 من المیثاق) ز(فقرة ) 12(المادة  -

  لمجلس التنفیذي من النظام الداخلي ل) ز(فقرة ) 20(المادة  -

  4.1.ق /12/2015.ع.م  12/2015/4.1.ع.م

 واألنظمة الداخلیة میثاق اإلیسیسكوتعدیل   4.2

  

 من المیثاق) ز(الفقرة ) د(الفقرة   -ثالثا  )12(المادة  -

  من النظام الداخلي للمؤتمر العام) د(الفقرة ) 12(المادة  -

  لتنفیذيمن النظام الداخلي للمجلس ا) ز(الفقرة ) 20(المادة  -

  4.2.ق /12/2015.ع.م  12/2015/4.2.ع.م

 من النظام الداخلي للمؤتمر العام) ك(و) ج(الفقرتان ) 12(المادة  -   لإلیسیسكو المكاتب اإلقلیمیة وضعیة 4.3

 قرار الدورة الحادیة عشرة للمؤتمر العام -

  )4.3.ق/11/2012.ع.قرار رقم م(

  )1.1.ق/ 36/2015ت .م( 36قرار المجلس التنفیذي في دورتھ  -

  4.3.ق /12/2015.ع.م  12/2015/4.3.ع.م

  4.4.ق /36/2015.ت.م  36/2015/4.4.ت.م  من النظام الداخلي للمؤتمر العام) ك(الفقرة ) 12(المادة  -  تعدیل شعار اإلیسیسكو  4.4

5 

  أعضاء المجلس التنفیذي اعتماد 5.1

  

  من المیثاق) ح(فقرة ) 11(المادة  -

  

  12/2015/5.1.ع.م

  

  5.1.ق /12/2015.ع.م

  5.2.ق /12/2015.ع.م  12/2015/5.2.ع.م  من النظام الداخلي للمؤتمر العام) 6(المادة  -  عشرة للمؤتمر العام وزمانھا الثالثةانعقاد الدورة  مكان 5.2

    


