م.ت1.2/2015/36 .

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
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البند  1.2من جدول أ
العمال

الوثيقة م.ت) 1.2/2015/36.معتمد( ،ص1 .

@ @
@ @ÞbàÇþa@Þë‡u@åß@1.2@‡äjÛa@æd“i@òÔîqë
@ @HßÛa@wßbãÛaI
@ @2015@àÏìã@23@μäqüa@Z Þëþa@âìîÛa
@ @@Z òîybnnÏüa@òÜ§a 
من الساعة  10:00إلى الساعة 11:00
من الساعة  11:00إلى الساعة  : 12:00حفل استقبال

@ @@Z ¶ëþa@ÝàÈÛa@òÜu 
من الساعة  12:00إلى الساعة 14.00
 البند : 1.1

جدول األعمال
الوثيقة م.ت) 1.1/2015/36.مؤقت(
القرار م.ت /2015/36 .ق1.1.

 البند :1.2

البرنامج الزمني
الوثيقة م.ت) 1.2/2015/36.مؤقت(
القرار م.ت /2015/36.ق1.2.

 البند : 2.1

تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة لسنة 2014
الوثيقة م.ت2.1/2015/36.
القرار م.ت /2015/36.ق2.1.

 البند : 2.2

تقرير المدير العام للسنوات  ،2012-2010والتقرير المرحلي للسنوات 2015-2013
حول تقييم عمل المنظمة
الوثيقة م.ت2.2/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36 .ق2.2.

من الساعة  14:00إلى الساعة  16:30غداء واستراحة

@ @@Z@òîãbrÛa@ÝàÈÛa@òÜu 
من الساعة  16:30إلى الساعة 19:00
 البند : 2.3

التقرير المالي للمدير العام وحسابات اإلقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير
لجنة المراقبة المالية للسنة المالية 2014
الوثيقة م.ت2.3/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36 .ق2.3.

الوثيقة م.ت) 1.2/2015/36.مؤقت( ،ص 2

 البند : 2.4

تقرير المدير العام عن مساھمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة
الوضع المالي للمنظمة لسنة 2014
الوثيقة م.ت2.4/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36 .ق2.4.

@ @2015@àÏìã@24@õbqýrÛa@Z ïãbrÛa@âìîÛa
@ @@Z òrÛbrÛa@ÝàÈÛa@òÜu 
من الساعة  9:30إلى الساعة 12:00
 البند : 3.1

خطة العمـل الثالثية والموازنة لألعوام 2018-2016
الوثيقة م.ت3.1/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36.ق3.1.

من الساعة  12.00إلى الساعة  12.30استراحة

@ @@Z@òÈia‹Ûa@ÝàÈÛa@òÜu 
من الساعة  12:30إلى الساعة 14:00
أمور إدارية وقانونية :
 البند : 4.1

تعديل الھيكل التنظيمي لإليسيسكو
الوثيقة م.ت4.1/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36.ق4.1.

 البند : 4.2

تعديل ميثاق اإليسيسكو واألنظمة الداخلية
الوثيقة م.ت4.2/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36.ق4.2.

 البند : 4.3

وضعية المكاتب اإلقليمية لإليسيسكو
الوثيقة م.ت4.3/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36.ق4.3.

 البند : 4.4

تعديل شعار اإليسيسكو
الوثيقة م.ت4.4/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36.ق4.4.

 البند : 5.1

التحضير للدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام
الوثيقة م.ت5.1/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36 .ق5.1.

الوثيقة م.ت) 1.2/2015/36.مؤقت( ،ص 3

 البند : 5.2

تجديد انتخاب المدير العام للمنظمة

الوثيقة م.ت5.2/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36 .ق5.2.
 البند : 5.3

مكان انعقاد الدورة السابعة والثالثين للمجلس وزمانھا
الوثيقة م.ت5.3/2015/36 .
القرار م.ت /2015/36 .ق5.3.

@ @@Z@òîßbn©a@òÜ§a 
من الساعة  18:00إلى الساعة 19:00
 اعتماد التقرير الختاميالوثيقة م.ت /2015/36 .ت.خ
 -كلمات االختتام

