
 مشروع البرنامج الزمني
)بالتوقيت العالمي الموحد(

المـجـلس التنفـيـذي / الدورة الحادية واألربـعون
والثـقافـة والعلـوم  للتـربيـة  اإلسـالمي  العـالـم  منـظـمـة 

)إيسيسكو(

 مقـر اإليسيسكــو، الرباط، المملكة المغربيــــة
17-18 شعبان 1442هـ / 30-31 مارس 2021

 وثيقة رقم 1.2 )معدلة(



اليوم األول: الثالثاء 30 مارس 2021 )بالتوقيت العالمي الموحد(

الجلسة االفتتاحية 

  كلمات االفتتاح09.00 - 09.30

جلسة العمل األولى

 البند 1.1: مشروع جدول األعمال09.30 - 09.35

 البند 1.2: مشروع البرنامج الزمني09.35 - 09.40

 البند 2.1: تقرير عن أنشطة اإليسيسكو لسنتي 2019 و09.402020 - 10.10

10.55 - 10.10

 البند 2.2: التقارير المالية لعام 2019:
- حسابات اإلقفال

- شركة تدقيق الحسابات
- لجنة المراقبة المالية

  البند 2.3:  تقريـر اإليسيسكـو عن مساهمات الدول األعضاء في موازنة اإليسيسكو10.55 - 11.25
والوضـع المـالي للمنظمـة للسنـة الماليـة 2019   

 البند 3.1: مشروع رؤية منظمة اإليسيسكو11.25 - 11.55

اليوم الثاني: األربعاء 31 مارس 2021

جلسة العمل الثانية

09.45 - 09.00

 البند 3.2: تقديم عروض عن المشاريع القطاعية لإليسيسكو لعام 2021:
- قطاع الثقافة واالتصال

- قطاع التربية
- قطاع العلوم والتقنية

- قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية

 البند 3.3: مشروع نظام كراسي اإليسيسكو09.45 - 10.15

 البند 3.4: مشروع نظام برنامج المهنيين الشباب 10.15 - 10.45

 البند 4.1: مشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول األعضاء في اإليسيسكو10.45 - 11.15

11.45 - 11.15

 البند 4.2:  تقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لإليسيسكو والمقترحات التطويرية ذات 
الصلة )تقديم عروض(
- مركز الحوار الحضاري

- مركز التراث في العالم اإلسالمي

 البند 4.3: تقديم عرض حول أتمتة ورقمنة نظام عمل اإليسيسكو وتحديث آلياته11.45 - 12.00

 البند 4.4:  تقرير عن أداء ومردودية المكاتب اإلقليمية والمندوبيات والمراكز الخارجية لإليسيسكو، 12.00 - 12.30
وتقديم مقترحات بشأن تطوير آليات عملها

 البند 5.1: مناقشة الترتيبات الخاصة بانتخاب مكتب المجلس التنفيذي12.30 - 12.55

 البند 5.2: مكان انعقاد الدورة الثانية واألربعين للمجلس وزمانها12.55 - 13.00

استراحة13.00 - 14.00

الجلسة الختامية

 اعتماد مشروع التقرير الختامي ومشاريع القرارات14.00 - 14.30


