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المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
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جدول الأعمال

م.ت. 1.1/2016/37

البند 1.1 من جدول الأعمال



  
 1.، ص)معتمد( 37/2016/1.1.ت.الوثيقة م

 

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

)@Þë‡ubàÇþaÞ( 

  

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

1 .òîàîÄäm@Šìßc  

  جدول ا�عمال  1.1

  

  للمجلس التنفيذيمن النظام الداخلي ) 24إلى  22من (المواد    -

  

  عتمدم 37/2016/1.1.ت.م

  

  1.1.ق /37/2016. ت.م

  :نيالث)ثو لسادسةاقرار المجلس التنفيذي في دورته  -  الزمني  البرنامج  1.2

   )5.3.ق/36/2015.ت.قرار رقم م(

  1.2.ق /37/2016. ت.م  عتمدم 37/2016/1.2.ت.م

2 .âbÈÛa@‹í‡¾a@‹íŠbÔm@ @

  2015أنشطة المنظمة لسنة تقرير المدير العام عن  2.1

  

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

  

  37/2016/2.1. ت.م

  

  2.1.ق /37/2016. ت.م

التقرير المالي للمدير العام وحسابات ا.قفال  2.2

وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة 

  2015المراقبة المالية للسنة المالية 

  من الميثاق) 19(و) 16( تانالماد -

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ، و، زھب، (الفقرات ) 20(المادة  -

  من النظام المالي) 29إلى  24من (والمواد ) 20و 19(المادتان  -

  :الث)ثينولسادسة اقرار المجلس التنفيذي في دورته   -

  )2.3.ق/36/2015. ت.قرار رقم م( 

  2.2.ق /37/2016. ت.م  37/2016/2.2. ت.م

  

  

تقرير المدير العام عن مساھمات الدول ا�عضاء في  2.3

موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة لسنة 

2015  

  من النظام المالي) 6(المادة  -

  :الث)ثينو لسادسةاقرار المجلس التنفيذي في دورته   -

  )2.4.ق/36/2015. ت.قرار رقم م( 

  2.3.ق /37/2016.ت.م  37/2016/2.3.ت.م



  
 2.، ص)معتمد( 37/2016/1.1.ت.الوثيقة م

 

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

للحوار بين الثقافات سفراء ا)يسيسكو  برنامج 2.4

  والحضارات

 ميثاق المن ) ج( و )ب( تانالفقر) 4(المادة  -

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 24المادة  -

  .29و  27و  26و  25قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة في دوراته  -

  2.4.ق /37/2016.ت.م  37/2016/2.4.ت.م

3 .òàÄä¾a@ÝàÇ@Áİ‚ 

لخطة متوسطة المدى ل7عوام الخطوط العريضة ل  3.1

2019 -2027  

  

  من الميثاق) ج(ثالثاً فقرة  )12(المادة  -

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

  

  37/2016/3.1.ت.م

  

  3.1.ق /37/2016.ت.م

4. òîãìãbÓë@òíŠa†g@Šìßc@ @

  تعيين المدير العام المساعد ل:يسيسكو اعتماد 4.1

  

ً  )12(المادة  -   من الميثاق) ك(فقرة  ثالثا

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ك(الفقرة ) 20(المادة  -

  : قرار المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والث)ثين -

  )3.2.ق/34/2013. ت.قرار رقم م(

  

  37/2016/4.1. ت.م

  

  4.1.ق /37/2016. ت.م

  أمور ختامية. 5

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) 9(المادة   والث)ثين للمجلس وزمانھا الثامنةمكان انعقاد الدورة  5.1

  

  37/2016/5.1. ت.م

  

  5.1.ق /37/2016. ت.م

  




