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المجلس التنفيذي / الدورة األربعون
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

)إيسيسكو(

مارات العـربيـة المـتـحدة ، دولــة الإ ي أبـو ظــ�ب
4-5 جمادى الآخرة 1441هـ / 29-30 يناير 2020

وع جدول الأعمال : وثيقة بشأن البند 1.2 من م�ش

)مشروع البرنامج الزمني(

تمهيد :

ن للمجلس التنفيذي وزمانها بناًء عل المادة )9( من النظام الداخلي  تم تحديد مكان انعقاد الدورة الأربع�ي
ي دورته 

للمجلس التنفيذي، واستناداً إىل القرار رقم )م.ت. 2018/39/ق. 5.1( الذي اعتمده المجلس التنفيذي �ن
ن )الرباط، المملكة المغربية، 8-9 أكتوبر 2018م(. التاسعة والثلث�ي

أعمال  المدرجة عل جدول  البنود  ومناقشة  دراسة  بموجبه  الذي سيتم  ي 
الزم�ن نامج  ال�ب الوثيقة  وتضم هذه 

تستغرقها  قد  ي 
ال�ت والمدة  به،  الخاصة  الوثيقة  بند حسب حجم  لكل  متفاوتة  زمنية  ات  ف�ت وفق  المجلس، 

البند. هذا  مناقشة 

والوثيقة معروضة عل المجلس الموقر لدراستها واعتماد القرار المناسب بشأنها.

الوثيقة 1.2



األربعاء 29 يناير 2020م
الجلسة االفتتاحية09.00 - 11.00 

الجلسة االأوىل :11.00 - 13.30

الموضوع :البند : 

وع جدول الأعمال1.1 اعتماد م�ش

ي1.2 
نامج الزم�ن وع ال�ب اعتماد م�ش

يسيسكو لعام 2.12018 تقرير أنشطة الإ

2.2

التقارير المالية لعام 2018 :
قفال ـ حسابات الإ

كة تدقيق الحسابات ـ �ش
ـ لجنة المراقبة المالية

ي موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة لعام 2.32018
تقرير مساهمات الدول الأعضاء �ن

بية والعلوم والثقافة3.1 سالمية لل�ت اتيجية الجديدة للمنظمة الإ الرؤية الس�ت

يسيسكو لالأعوام 3.22030-2020 اتيجية الجديدة متوسطة المدى لالإ اعتماد الخطة الس�ت

يسيسكو لعامي 3.32021-2020 اعتماد خطة عمل الإ

يسيسكو3.4 ي موازنة الإ
حات حول تسديد متأخرات الدول الأعضاء �ن مق�ت

غداء وصالة13.30 - 14.30

الجلسة الثانية :14.30 - 16.30

بية والعلوم والثقافة«4.1 سالمي لل�ت ى المنظمة إل »منظمة العالم الإ وع تغي�ي ُمَسمَّ اعتماد م�ش

يسيسكو4.2 وع الهيكل التنظيمي الجديد لالإ اعتماد م�ش

يسيسكو وأنظمتها الداخلية4.3 وع تعديل ميثاق الإ اعتماد م�ش

زيارات سياحية 17.30 - 19.00

حفل عشاء20.00 - 22.00

الخميس 30 يناير 2020م
الجلسة الثالثة :09.00 - 13.00

يسيسكو4.4 وع إنشاء وقف تنموي لالإ اعتماد م�ش

يسيسكو4.5 وع إنشاء المجلس الستشاري الدولي لالإ اعتماد م�ش

انتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية5.1

كة تدقيق الحسابات الجديدة5.2 اعتماد �ش

ن للمجلس وزمانها5.3 مكان انعقاد الدورة الحادية والأربع�ي

غداء وصالة13.00 - 14.30

الجلسة الختامية14.30 - 15.30

اعتماد التقرير الختامي والقرارات

كلمة رئيس المجلس التنفيذي 

كلمة المدير العام لاليسيسكو  

كلمة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة

مشروع البرنامج الزمني


