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 للتربية مكتب الدولياللمجلس  الرابعة والستونالدورة 
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  جدول األعمال المفصل المؤقتانمشروع جدول األعمال و 
 

 
 
 
 
 

 

 

العربية يف اليونسكو، وذلك باستجابة  لدعم اللغةبتمويل من برنامج األمري سلطان بن عبد العزيز ت هذه الوثيقة ترمج
 .مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو
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 مشروع جدول األعمال المؤقت
 

 يناير/كانون الثاين من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة الواحدة ظهراً  28األربعاء 
 
 افتتاح الدورة 1
 .UNESCO/BIE/C.64/1/Prov) وجدول األعمال المفصل  (.UNESCO/BIE/C.64/1/Prov) جدول األعمال اعتماد 2

+ Add.) 

 (UNESCO/BIE/C.62/2) 2014خالل عام أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته تقرير عن  3

  
 االستراتيجية الرامية إلى جعل المكتب الدولي للتربية مركز التمّيز في مجال تطوير تنفيذ المحرز في  إسراع وتيرة التقدم 4

 المناهج الدراسية 
 

 
 الساعة السادسة مساءً  يناير/كانون الثاين )بعد الظهر( من الساعة الثالثة إىل 28األربعاء 

 
 (UNESCO/BIE/C.64/3) 2015مشروع برنامج أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته لعام  5

 
 يناير/كانون الثاين من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة الواحدة ظهراً  29اخلميس 

 
 (UNESCO/BIE/C.64/Inf.3)مشروع النظام األساسي المنقح للمكتب الدولي للتربية  6

 

 (UNESCO/BIE/C.64/Inf.4) الداخلي المنقحمشروع النظام  7

 

  استخدام اللغة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية والمجلس 8

  
   

 يناير/كانون الثاين )بعد الظهر( من الساعة الثالثة إىل الساعة السادسة مساءً  29اخلميس  
 
 مناقشة بشأن التحضير للمؤتمر الدولي للتربية  9

 
 ظهراً  الواحدةيناير/كانون الثاين من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة  30 معةاجل
 

 موعد انعقاد الدورة الخامسة والستين للمجلس 01

 أية مسائل أخرى  11
 (.UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Prov) عتماد قرارات الدورة الرابعة والستينا 12
  اختتام الدورة الرابعة والستين 13





UNESCO/BIE/C.64/1/Prov.+ Add. 
Page 1 

  جدول األعمال المفصل المؤقت
 

 ,route des Morillons 15التابع لليونسكو الواقع يف جنيف يف  ملكتب الدويل للرتبيةستعقد الدورة الرابعة والستون جمللس املكتب يف مقر ا

1218 Le Grand-Saconnex . 
 

عند متام الساعة العاشرة صباحًا ومن املتوقع أن ختتتم أعماهلا يوم اجلمعة  2015يناير/كانون الثاين  28وستبدأ الدورة يوم األربعاء 
 عند متام الساعة الواحدة بعد الظهر. 2015يناير/كانون الثاين  30

ير/كانون الثاين من الساعة العاشرة صباحًا إىل الساعة ينا 29واخلميس  28واجلدول الزمين هلذه الدورة هو كاآليت: يوما األربعاء 
يناير/كانون الثاين من الساعة العاشرة  30الواحدة ظهرًا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساًء؛ ويوم اجلمعة 

 صباحاً إىل الساعة الواحدة ظهراً.

 يناير/كانون الثاني من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً  28األربعاء 
 
 افتتاح الدورة  1

، رئيس جملس املكتب الدويل للرتبية، أعمال الدورة يوم )نيجرييا( "Godswill Obioma" غودسويل أوبيوما  سعادة الربوفيسورسيفتتح 
 يناير/كانون الثاين عند متام الساعة العاشرة صباحاً. 28األربعاء 

 
مري سلطان بن عبد العزيز لدعم ذا االجتماع بتمويل من برنامج األوجتدر اإلشارة إىل أن الرتمجة التحريرية والفورية باللغة العربية متوفرة هل

 اللغة العربية يف اليونسكو، وذلك باستجابة مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو. 
 
 اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال المفصل 2

 .UNESCO/BIE/C.64/1/Prov/Rev.+ Addالوثيقة: 

من  4من املادة  5)الفقرة للمجلس لنظام الداخلي لاشرتك يف إعداد هذا املشروع كل من رئيس جملس املكتب وأمانة املكتب. وطبقًا 
"جيوز للمجلس، بعد اعتماد جدول األعمال، وخالل انعقاد دورة ما، أن يعدل ترتيب البنود املدرجة يف جدول أعماله أو  (،الرابعالقسم 

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

 
 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

 
 2014تقرير عن أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته خالل عام  3

 (2014)احلسابات املؤقتة لعام UNESCO/BIE/64/Inf.2 )تقرير املديرة( و UNESCO/BIE/C.64/2)الوثيقتان:  
 

 ، مع الرتكيز على ما يدّل على أثرها.2014ستعرض املديرة النقاط البارزة لتقرير األنشطة املنفذة يف عام  -
 .2014سيناقش اجمللس تقرير األنشطة املنفذة يف عام   -
 على أسئلة أعضاء اجمللس. املسؤولون عن الربامج سرتد املديرة و/أو  -
 .2014ملنفذة يف عام سيقوم اجمللس بإقرار تقرير األنشطة ا   -
وسيفوض للجنة التوجيهية املوافقة رمسيا على احلسابات املعتمدة  2014سيأخذ اجمللس علما باحلسابات املؤقتة لعام   -

 . 2014لعام 

 
 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 
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الرامية إلى جعل المكتب الدولي للتربية مركز التمّيز في مجال تطوير  االستراتيجيةتنفيذ إسراع وتيرة التقدم المحرز في  4

 المناهج الدراسية
 
تنفيذ االسرتاتيجية الرامية إىل ( إلسراع وترية التقدم احملرز يف 2014املسودة اليت أقرهتا اللجنة التوجيهية )سبتمرب/أيلول  ةاملدير عرض تس

اللجنة التوجيهية اختذهتا ومجيع التوصيات اليت ( سرتاتيجية)اال يف جمال تطوير املناهج الدراسيةجعل املكتب الدويل للرتبية مركز التمّيز 
األبعاد الشاملة الثالثة وجماالت الرتكيز التشغيلية إيضاحات بشأن هبا. وستقوم املديرة، على وجه التحديد، بتقدمي   إلحاطة اجمللس علما

 .5ية متاشيها مع الوثيقة م/ستة وكيفال
  

 . سرتاتيجيةوسيدعى اجمللس إىل تبادل آرائه بشأن تنفيذ اال
 

 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 
 
 

 يناير/كانون الثاني )بعد الظهر( من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً  28األربعاء 
 
  2015برنامج أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته لعام  5

 (UNESCO/BIE/C.64/3): الوثيقة 
 

اللجنة  تهطلبحسبما مع زيادة الرتكيز على النتائج واألثر  2015ألنشطة ومشروع امليزانية لعام لبرنامج ا بشأن مقرتح ةاملدير ستعرض 
 .التوجيهية

 .2015ربنامج املقرتح لعام السيناقش اجمللس  -  
 اجمللس.أعضاء لى أسئلة ع املسؤولون عن الربامجو/ أو  ةاملدير سرتد  -  

 .2015املوافقة على برنامج األنشطة لعام باجمللس سيقوم  - 
 .2015املوافقة على امليزانية وقرار االعتمادات لعام  -  

 
 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

 
 

 يناير/كانون الثاني من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً  29الخميس 
 
 مشروع النظام األساسي المنقح للمكتب الدولي للتربية  6

 (UNESCO/BIE/C.64/Inf.3): الوثيقة 

 
ملعاجلة عدة تعديالت طلبت اللجنة التوجيهية على اجمللس مشروع النظام األساسي املنقح  املسؤولون عن الربامجستعرض املديرة و/ أو 

 عرضها.
 

 وسيدعى اجمللس إىل مناقشة هذه الوثيقة. 
 

 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

 
 
 (UNESCO/BIE/C.64/Inf.4) مشروع النظام الداخلي المنقح 7

 (UNESCO/BIE/C.64/Inf.4): الوثيقة 
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ملعاجلة عدة تعديالت طلبت اللجنة التوجيهية  على اجمللس املنقحمشروع النظام الداخلي  املسؤولون عن الربامجستعرض املديرة و/ أو 
 عرضها.

 
 وسيدعى اجمللس إىل مناقشة هذه الوثيقة. 

 
  

 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

 
 استخدام اللغة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية والمجلس 8

 ستقدم املديرة تقريرا عن التقدم احملرز يف تنظيم استخدام اللغة العربية يف اجتماعات اللجنة التوجيهية واجمللس.
 
 

 يناير/كانون الثاني )بعد الظهر( من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً  29الخميس 
 
 مناقشة بشأن التحضير للمؤتمر الدولي للتربية  9

  .التحضري للمؤمتر الدويل للرتبيةستفتتح املديرة املناقشة بشأن 
 

 وسيدعى اجمللس إىل تبادل وجهات النظر بشأن هذا املوضوع.

 
 

 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

 
 

 ظهراً  الواحدةيناير/كانون الثاني من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة  30 جمعةال
 

 موعد انعقاد الدورة الخامسة والستين للمجلس 10
 .2015واجتماع اللجنة التوجيهية يف صيف عام  انعقاد الدورة اخلامسة والستني للمجلسسيدعى اجمللس إىل حتديد موعد 

 
 أية مسائل أخرى  11
 الدورة الرابعة والستيناعتماد قرارات  12

 .UNESCO/BIE/C.64/Decisions/Prov الوثيقة:  
 

( الذي ينص على أن الحادي عشر، المقطع الرابع، القسم 22طبقًا للنظام الداخلي لمجلس المكتب الدولي للتربية )المادة 
نشر القرارات في غضون شهر بعد  " وعلى "المجلس يوافق في كل دورة من دوراته على نص القرارات المعتمدة خالل الدورة"

 "، يدعى المجلس إلى:انتهاء الدورة

 والستين؛ الرابعةاستعراض نص مشاريع قرارات الدورة   -
 اعتمادها؛  -

 .2015 مارس/آذارشهر بداية الطلب إلى المكتب نشر نص هذه القرارات بحلول   -
 
 

 الستيناختتام الدورة الرابعة و  13
 


