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األصل :باإلنكليزية

 90عاما من السعي لتحقيق التميز في مجال التعليم!

الدورة الخامسة والستون لمجلس المكتب الدولي للتربية
جنيف ،من  13إىل  15يناير/كانون الثاين 2016
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جدول األعمال المفصل المؤقت
ستعقد الدورة اخلامسة والستون جمللس املكتب يف مقر املكتب الدويل للرتبية التابع لليونسكو الكائن يف جنيف يف

15 route des

.Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex

وستبدأ الدورة يوم األربعاء  13يناير/كانون الثاين  2015عند متام الساعة العاشرة صباحاً ومن املتوقع أن ختتتم أعماهلا يوم اجلمعة
 15يناير/كانون الثاين  2016عند متام الساعة الواحدة بعد الظهر.
واجلدول الزمين هلذه الدورة هو كاآليت :يوما األربعاء  13واخلميس  14يناير/كانون الثاين من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة
الواحدة ظهراً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساءً؛ ويوم اجلمعة  15يناير/كانون الثاين من الساعة العاشرة
صباحاً إىل الساعة الواحدة ظهراً.
األربعاء  13يناير/كانون الثاني من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً
افتتاح الدورة
1
سيفتتح سعادة الربوفيسور غودسويل أوبيوما "( "Godswill Obiomaنيجرييا) ،رئيس جملس املكتب الدويل للرتبية ،أعمال الدورة يوم
األربعاء  13يناير/كانون الثاين عند متام الساعة العاشرة صباحاً.
اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال المفصل

2

الوثيقة + UNESCO/BIE/C.65/1/Prov/Rev. :اإلضافة

اشرتك يف إعداد هذا املشروع كل من رئيس جملس املكتب وأمانة املكتب .وطبقاً للنظام الداخلي للمجلس (الفقرة  5من املادة  4من
القسم اخلامس)" ،جيوز للمجلس ،بعد اعتماد جدول األعمال ،وخالل انعقاد دورة ما ،أن يعدل ترتيب البنود املدرجة يف جدول أعماله

أو أن يضيف بنوداً إليه أو أن حيذف بنوداً منه .ومن الضروري احلصول على غالبية ثلثي األعضاء املوجودين واملصوتني للتمكن من
إضافة بند أو من حذف آخر خالل دورة ما".
مشاريع القرارات في

الوثيقةUNESCO/BIE/C.65/Decisions/Prov.. :

انتخاب الرئيس واللجنة التوجيهية.

3

بعد عملية انتخاب ستة أعضاء جدد يف جملس املكتب اليت جرت خالل الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو (مرفق :التشكيل
اجلديد للمجلس) ،جيب على اجمللس اختيار جلنته التوجيهية اجلديدة لفرتة السنتني  ،2017-2016وكذلك اختيار أي هيئة من
اهليئات الفرعية اليت يعتربها مفيدة .ووفقا للنظام األساسي للمكتب الدويل للرتبية (الفقرة  5من املادة  4من القسم الثاين)" :ينتخب
اجمللس جلنته التوجيهية ،واليت تتألف من رئيس ومخسة نواب ،مع مراعاة أن يكونوا ممثلني للمجموعات اإلقليمية الست" .وتُنتخب اللجنة
التوجيهية ملدة سنتني؛ وجيوز إعادة انتخاب أعضائها ،ولكن ال ميكن هلم االحتفاظ مبقاعدهم ألكثر من أربع سنوات .وخالل فرتة
السنتني املاضية ،تألفت اللجنة التوجيهية من ممثلني عن الدول األعضاء التالية:



الرئيس:
نائب الرئيس:

اجملموعة اخلامسة أ (أفريقيا) نيجرييا؛
اجملموعة األوىل (أوروبا الغربية  /أمريكا الشمالية) :سويسرا
اجملموعة الثانية (أوروبا الوسطى  /الشرقية) :التفيا؛
اجملموعة الثالثة (أمريكا الالتينية  /الكارييب) :الربازيل
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اجملموعة الرابعة (آسيا  /احمليط اهلادئ) :ماليزيا؛
اجملموعة اخلامسة ب (الدول العربية) :البحرين.

مشاريع القرارات في الوثيقة:

UNESCO/BIE/C.65/Decisions/Prov.

األربعاء  13يناير/كانون الثاني من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً
4

تقرير عن األنشطة والميزانية لعام 2015
(الوثيقتان( UNESCO/BIE/C.65/2 :تقرير املديرة)

وUNESCO/BIE/65/Inf.2

(احلسابات املؤقتة لعام )2015

يدل على أثرها.
 ستعرض املديرة النقاط البارزة يف تقرير األنشطة املنفذة يف عام  ، 2015مع الرتكيز على ما ّ سيناقش اجمللس تقرير األنشطة املنفذة يف عام .2015 سرتد املديرة و/أو كبار املسؤولني عن الربام على أسئلة أعضاء اجمللس. سيقوم اجمللس باعتماد تقرير األنشطة املنفذة يف عام .2015 سيحاط اجمللس علما باحلسابات املؤقتة لعام  2015وسيفوض للجنة التوجيهية املوافقة رمسيا على احلسابات املعتمدةلعام .2015

مشاريع القرارات في

الوثيقةUNESCO/BIE/C.65/Decisions/Prov. :

الخميس  14يناير/كانون الثاني من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً
5

برنامج األنشطة والميزانية المقترح لعام 2016

الوثيقة( UNESCO/BIE/C.65/3 :تقرير املديرة)






ستعرض املديرة برنام األنشطة وامليزانية املقرتح لعام  2016مع زيادة الرتكيز على النتائ واألثر حسبما طلبته اللجنة
التوجيهية.
سيناقش اجمللس الربنام املقرتح لعام .2016
سرتد املديرة و /أو كبار املسؤولني عن الربام على أسئلة أعضاء اجمللس.
سيعتمد اجمللس برنام األنشطة لعام .2016
ستتم املوافقة على قرار بشأن االعتمادات لعام .2016
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مشاريع القرارات في

الوثيقةUNESCO/BIE/C.65/Decisions/Prov. :

استراحة الغداء
الخميس  14يناير/كانون الثاني من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً
6

المنظم في مقر األمم المتحدة بجنيف
زيارة إلى معرض االحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس المكتب ُ

الجمعة  15يناير/كانون الثاني من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً
7

موعد انعقاد الدورة السادسة والستين للمجلس
سيدعى اجمللس إىل حتديد موعد انعقاد الدورة السادسة والستني للمجلس واجتماع اللجنة التوجيهية يف صيف عام .2016

8

أي مسائل أخرى

9

اعتماد قرارات الدورة الخامسة والستين
الوثيقةUNESCO/BIE/C.65/Decisions/Prov. :

طبقاً للنظام الداخلي لمجلس المكتب الدولي للتربية (المادة  ،22المقطع الرابع ،القسم الحادي عشر) الذي ينص على أن
"المجلس يوافق في كل دورة من دوراته على نص القرارات المعتمدة خالل الدورة" وعلى " نشر القرارات في غضون شهر بعد
انتهاء الدورة" ،ويدعى المجلس إلى:
استعراض نص مشاريع قرارات الدورة الخامسة والستين؛
اعتمادها؛
مطالبة المكتب بنشر نص هذه القرارات بحلول بداية شهر فبراير/شباط .2016
-

10

اختتام الدورة الخامسة والستين

