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 1.، ص)معتمد( 36/2015/1.1.ت.الوثيقة م
 

‡äjÛa@æd“i@òÔîqë@1.1@ÞbàÇþa@Þë‡u@åß@ @

I@Þë‡ubàÇþaÞH 
  

éãaìäÇë@‡äjÛa@áÓŠ@ @òÛby⁄a@ @òÔîqìÛa@áÓŠ@ @@áÓŠŠa‹ÔÛa@ @

1 .òîàîÄäm@Šìßc@Z@ @
  جدول األعمال 1.1

  

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) 24- 22(المواد  -

  
 مؤقت 36/2015/1.1.ت.م

  
  1.1.ق /36/2015. ت.م

  : نيالثالثو الخامسةقرار المجلس التنفيذي في دورته  -  مني الز البرنامج 1.2
  )4.1.ق/35/2014.ت.قرار رقم م(

  1.2.ق /36/2015. ت.م مؤقت 36/2015/1.2.ت.م

2 .âbÈÛa@‹í‡¾a@‹íŠbÔm@Z        

  2.1.ق /36/2015. ت.م  36/2015/2.1. ت.م  نفيذيمن النظام الداخلي للمجلس الت) أ(فقرة ) 20(المادة  -  2014لسنة  المنظمةعن أنشطة  المدير العامتقرير  2.1

 2012- 2010ت المدير العام للسنوا تقرير 2.2
 2015- 2013المرحلي للسنوات  والتقرير

   حول تقييم عمل المنظمة

  : الثالثينالثالثة وقرار المجلس التنفيذي في دورته  -
  )2.3.ق/33/2012.ت.قرار رقم م(

  
  36/2015/2.2. ت.م

  
  2.2.ق /36/2015. ت.م

التقرير المالي للمدير العام وحسابات اإلقفال  2.3
وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة 

  2014المراقبة المالية لسنة 

  من الميثاق) 19(و) 16(المادتان  -
من النظام الداخلي ) ، و، زھب، (الفقرات ) 20(المادة  - 

  للمجلس التنفيذي
  ن النظام الماليم) 29-24(والمواد ) 20و 19(المادتان  -
  : والثالثين الخامسةقرار المجلس التنفيذي في دورته  -

  )2.2.ق/35/2014.ت.قرار رقم م(

  2.3.ق /36/2015. ت.م  36/2015/2.3. ت.م

تقرير المدير العام عن مساھمات الدول األعضاء  2.4
في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي 

  2014للمنظمة لسنة 

  ظام الماليمن الن) 6(المادة  -
  : والثالثين الخامسةقرار المجلس التنفيذي في دورته  -

  )2.3.ق/35/2014.ت.قرار رقم م(
  2.4.ق /36/2015.ت.م  36/2015/2.4.ت.م

@ñŠë‡Ûa@ð‰îÐänÛa@ÜvàÜÛ@ÞbàÇþa@Þë‡u36  



 2.، ص)معتمد( 36/2015/1.1.ت.الوثيقة م
 

éãaìäÇë@‡äjÛa@áÓŠ@ @òÛby⁄a@ @òÔîqìÛa@áÓŠ@ @@áÓŠŠa‹ÔÛa@ @

3 .İ‚ò@òàÄä¾a@ÝàÇ@Z@ @

لألعوام والموازنة الثالثية  خطة العمل 3.1
2016 -2018  

  
  من الميثاق) ج(ثالثاً، فقرة ) 12(المادة  -
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ج(فقرة ) 20(المادة  -

  
  36/2015/3.1.ت.م

  
  3.1.ق /36/2015.ت.م

4 .@òîãìãbÓë@òíŠa†g@ŠìßcZ@ @

  تعديل الھيكل التنظيمي لإليسيسكو 4.1

 
 من الميثاق) ز(فقرة ) 12(المادة  -
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ز(فقرة ) 20(المادة  -

  
  36/2015/4.1.ت.م

  
  4.1.ق /36/2015.ت.م

  4.2.ق /36/2015.ت.م  36/2015/4.2.ت.م  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ز(الفقرة ) 20(المادة  -  واألنظمة الداخليةتعديل ميثاق اإليسيسكو  4.2

 قرار المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والثالثين -  اإلقليمية لإليسيسكو وضعية المكاتب 4.3
  )4.3. ق/33/2012ت .رقم م قرار(

 قرار الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام -
  )4.3. ق/11/2012ع .قرار رقم م(

  36/2015/4.3. ت.م
  

  12/2015/4.3.ع.م
  

  4.3.ق /36/2015. ت.م
  

  4.3.ق .م/12/2015.ع.م

  4.4.ق /36/2015.ت.م  36/2015/4.4.ت.م  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) 24(المادة  -  تعديل شعار اإليسيسكو 4.4

5 .@òîßbn‚@ŠìßcZ    
  الثانية عشرة للمؤتمر العام للدورةالتحضير  5.1

  
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) د(فقرة ) 20(المادة  -

  
  36/2015/5.1. ت.م

  
  5.1.ق /36/2015. ت.م

  من الميثاق) ط(فقرة ) 11(المادة  -  انتخاب المدير العام للمنظمةتجديد  5.2
  .من النظام الداخلي للمؤتمر العام) ط(فقرة ) 12(لمادة ا -
  من النظام الداخلي للمؤتمر العام) 24(المادة  -
 قرار المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثالثين  -

  )35/2014ت .قرار م(

  5.2.ق /12/2015.ع.م  12/2015/5.2.ع.م

  5.3.ق /36/2015. ت.م  36/2015/5.3. ت.م  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) 9(المادة  -  امكان انعقاد الدورة السابعة والثالثين للمجلس وزمانھ 5.3
  


