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جمھوریة في ، الخرطوممدینة المنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر فخامة المشیرتحت رعایة  ،السودان

لثقافة عاصمة ا سنارمدینة ب االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

  ،)1.1/ 10/2017ث.و.إ.م(في الوثیقة ھ بعد اطالعھ على مشروع جدول أعمال -

  

 .)معتمد 1.1/ 10/2017ث.و.إ.م(كما جاء في الوثیقة  العاشرةجدول أعمال الدورة  اعتماد - 

  

  

  

 



   1.2. ق /10/2017ث .و.إ.قرار م

 

 

 

 
 
 
  

 
    

  

في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
 ربیع 3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر فخامة المشیرتحت رعایة  ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

  ،)1.2/ 10/2017ث.و.إ.م(في الوثیقة  الزمني برنامجھمشروع بعد اطالعھ على  -

  

 .)معتمد 1.2/ 10/2017ث.و.إ.م(كما جاء في الوثیقة  العاشرةلدورة البرنامج الزمني ل اعتماد - 
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جمھوریة في ، الخرطوممدینة المنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر فخامة المشیرتحت رعایة  ،السودان

لثقافة عاصمة ا سنارمدینة ب االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

  مقترحات،مشاورات وبناء على ما تم من  -

  

  : لمؤتمر وزراء الثقافة كما یلي العاشرةتشكیل مكتب الدورة  -

 جمھوریة السودان : الرئیس 

  نواب الرئیس : 

 جمھوریة أذربیجان -

 المملكة العربیة السعودیة -

 غامبیاجمھوریة  -

 سلطنة عمان : المقرر  
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 

ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان
لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول

 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

 المكلف لالجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري التقریر الختاميبعد االطالع على  -

ث .و.إ.م(في الوثیقة  وتوصیاتھ تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالميمتابعة ب
10/2017/2.1(، 

نشاء مركز سنار اإلقلیمي للحوار بشأن إ وبعد االطالع على مقترح جمھوریة السودان -
 ،والتنوع الثقافي

 وبناًء على ما دار من مناقشات،  -

   
متابعة ب المكلف لالجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاريالتقریر الختامي  اعتماد .1

   .المؤتمر، مع األخذ بمالحظات وتوصیاتھ تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

لتنوع الثقافي لحوار وااإلقلیمي ل مركز سنارجمھوریة السودان إنشاء  بطلب الترحیب .2
ربیة واإلفریقیة، وتمّول من جمھوریة عقافیة تغطي أنشطتھا المنطقتین الث كمؤسسة
 ،إیسیسكو ـالمیة للتربیة والعلوم والثقافة ـ ي إطار المنظمة اإلستعمل ف، السودان

وفق التصور المرفق، المقترح من جمھوریة  ،وزارة الثقافة االتحادیةنسیق مع بالت
توسیع ھذه إتمام اإلجراءات القانونیة ذات الصلة، و المنظمة إلى ودعوة السودان،

التجربة مستقبال مع الدول األعضاء المحتفى بمدنھا عواصم للثقافة اإلسالمیة في إطار 
 ".اإلسالمیةمراكز اإلیسیسكو لعواصم الثقافة "مشروع 

تنفیذ متابعة ب المكلف الجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاريرئیس ا شكر .3
 ایسكو على جھودھمس، والمدیر العام لإلیاالستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

المقدرة من أجل إعداد وثائق االجتماع والمؤتمر ودعم جھود الدول األعضاء من 
  .في مدنھا مستدامة ثقافیة أجل تحقیق تنمیة
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 العربیة،عن المنطقة  2017اإلسالمیة لعام 

ً بمبادئ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي وأھدافھا، -  استرشادا

وبعد التذكیر بقرارات المؤتمر اإلسالمي السادس والسابع والثامن والتاسع لوزراء الثقافة  -
 ،ذات الصلة

 ستراتیجیةاالتنفیذ بمتابعة المجلس االستشاري المكلف  ةوبعد االطالع على توصی -

 الخامسة عشرة في ھذا الشأن، ةالثقافیة للعالم اإلسالمي الصادرة عن الدور

 الثقافیة للعالم اإلسالمي ستراتیجیةاالوبعد االطالع على تقریر المدیر العام حول تنفیذ  -

  ،)10/2017/2.2ث .و.إ.م(في الوثیقة 

 وبعد االستماع إلى عرض المدیر العام في ھذا الشأن، -

 من مناقشات، وبناًء على ما دار -

   

تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي، مع  حولتقریر المدیر العام  اعتماد .1
    .األخذ بمالحظات المؤتمر

االستراتیجیة الثقافیة للعالم  تنفیذ بمتابعةالمجلس االستشاري المكلف  شكر .2
إلى مواصلة ھذه  ودعوتھاإلسالمي على جھوده لتفعیل ھذه االستراتیجیة، 

 .الجھود، بالتنسیق مع اإلدارة العامة للمنظمة
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 تنفیذبمواصلة  ،المتخصصاإلسالمي  زجھاال، بصفتھا اإلیسیسكوتكلیف  تأكید .3

 تعاوناألمانة العامة لمنظمة البالتنسیق مع  ، االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات بالتعاون مع الدول األعضاء، وواإلسالمي 
 .إلى تحیین االستراتیجیة بصفة دوریة كلما دعت الحاجة لذلك ودعوتھا ،الصلة

العمل  وتفعیللتنمیة الثقافیة للعالم اإلسالمي، ا لتحقیقاإلیسیسكو  جھودب اإلشادة .4
 الثقافیة رامج التنفیذیة لالستراتیجیةللب المتواصلھا لدعموالثقافي اإلسالمي المشترك 

 .وللمجتمعات اإلسالمیة خارج العالم اإلسالمي للعالم اإلسالمي لفائدة الدول األعضاء

 .المدیر العام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقة شكر .5
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

-  ً إلى قرار المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة بشأن مراجعة االستراتیجیة استنادا
 الثقافیة للعالم اإلسالمي،

 ستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي فيمشروع الصیغة المعدلة لالبعد االطالع على و -

 ،)10/2017/2.3ث .و.إ.م(الوثیقة 

االستراتیجیة  تنفیذمتابعة بالمكلف المجلس االستشاري  وبعد االطالع على توصیة -
 ،الدورة الخامسة عشرة في ھذا الشأنالثقافیة للعالم اإلسالمي الصادرة عن 

 وبعد االستماع إلى عرض المدیر العام في ھذا الشأن، -

 وبناًء على ما دار من مناقشات،  -

   

األخذ بمالحظات  ، معاتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالميالسترالصیغة المعدلة ل اعتماد .1
   .المؤتمر

لالستراتیجیة  العامةوالتوجھات بالمضامین  االسترشاد الدول األعضاء إلى دعوة .2
عند وضع الخطط الوطنیة ، المعتمدة المعدلة الثقافیة للعالم اإلسالمي في صیغتھا

االستراتیجیة الثقافیة في األوساط الثقافیة ھذه لتعریف بومضاعفة الجھود لالثقافیة، 
 .المعنیة في الدول األعضاء المجتمع المدني وھیئات
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المدیر العام لإلیسیسكو إلى إعداد برامج وأنشطة تربویة وعلمیة وثقافیة لفائدة  دعوة .3
ً من مضامین وتوجھات  الدول األعضاء والمسلمین خارج العالم اإلسالمي، انطالقا

 الثقافیة الجدیدة الحتیاجاتوا في صیغتھا المعدلة، وبخاصة القضایا االستراتیجیة ھذه

 .المتغیرات الدولیة واإلقلیمیة عن نتجتالتي 

الدول األعضاء على مساھمتھا وتفاعلھا اإلیجابي في  جھات االختصاص فيشكر  .4
 . مراحل اإلعداد المتعلقة بتعدیل االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

إلى تقدیم االستراتیجیة  واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي اإلیسیسكو دعوة .5
إلى مجلس وزراء الخارجیة المعتمدة الثقافیة للعالم اإلسالمي في صیغتھا المعدلة 

 . لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومؤتمر القمة اإلسالمي، إلقرارھا والمصادقة علیھا

 .عداد ھذه الوثیقةالمدیر العام اإلیسیسكو ومعاونیھ على إ شكر .6
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في جمھوریة ، الخرطوممدینة المنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 

ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان
لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول

 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

-  ً وثیقة و االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي وأھدافھا، بمضامین كل مناسترشادا
اإلعالن اإلسالمي حول و األدوار الثقافیة للمجتمع المدني من أجل تعزیز الحوار والسلم،

 عمل للنھوض بدور الوساطة الثقافیة في العالم اإلسالمي،الخطة و الحقوق الثقافیة،

تنفیذ االستراتیجیة المجلس االستشاري المكلف بمتابعة  وبعد االطالع على توصیة -
 الخامسة عشرة في ھذا الشأن، یة للعالم اإلسالمي الصادرة عن دورتھالثقاف

وثیقة المبادئ  حول مشروع )10/2017/3.1ث .و.إ.م(على الوثیقة وبعد االطالع  -
 ،التوجیھیة بشأن الثقافة والمدینة

 العام في ھذا الشأن،وبعد االستماع إلى عرض المدیر  -

 وبناًء على ما دار من مناقشات، -

   

الثقافة والمدینة، مع األخذ بعین االعتبار مالحظات  المبادئ التوجیھیة بشأنوثیقة  اعتماد .1
  .أعضاء المؤتمر

والبعد الثقافي في  للثقافة في سیاسات المدینة التنموي االھتمام بإدراج البعد تعزیز .2
عریف الواسع بمضامین ھذه تمن خالل ال ،في الدول األعضاء المستدامةلتنمیة ا

الوثیقة، وتفعیل التنسیق مع القطاعات الحكومیة المعنیة والسلطات المحلیة للمدن 
 .والجماعات الترابیة

 

 



  2ص  3.1. ق/10/2017ث .و.إ.قرار م

 

 

 

الدول األعضاء المحتفى بمدنھا عواصم الثقافة  جھات االختصاص فيدعوة  .3
كبیر بالمناسبة، وتوسیع نطاق االحتفاء بالعاصمة  اإلسالمیة إلى إطالق مشروع ثقافي

 .أسابیع ثقافیة موازیةإلى مدن تاریخیة أخرى، من خالل تنظیم مھرجانات و

جائزة أفضل مشروع ثقافي في "لمدیر العام لإلیسیسكو إطالق باقتراح ا الترحیب .4
الحادیة  ةالدور ابتداء من المشروع الفائز، واإلعالن عن "عواصم الثقافة اإلسالمیة
 .لوزراء الثقافة عشرة للمؤتمر اإلسالمي

من خالل تخصیص عدد من  ،ھذه الوثیقةمضامین اإلیسیسكو إلى تفعیل دعوة  .5
الھادفة إلى مساعدة جھات االختصاص في الدول األعضاء من األنشطة والبرامج 

 .أجل تجدید سیاساتھا بشأن المدینة وفق مفھوم الثقافة والمدینة

 .عام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقةالمدیر ال شكر .6
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في جمھوریة ، الخرطوممدینة المنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

-  ً وثیقة و االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي وأھدافھا، بمضامین كل مناسترشادا
 اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافیة،واإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي، 

 عمل للنھوض بدور الوساطة الثقافیة في العالم اإلسالمي،الخطة و

االستراتیجیة تنفیذ المجلس االستشاري المكلف بمتابعة  وبعد االطالع على توصیة -
 الخامسة عشرة في ھذا الشأن، یة للعالم اإلسالمي الصادرة عن دورتھالثقاف

الوثیقة  توجیھیة حول المؤشرات الثقافیة للتنمیة،مشروع دراسة وبعد االطالع على  -
 ،)10/2017/3.2ث .و.إ.م(

 وبعد االستماع إلى عرض المدیر العام في ھذا الشأن، -

 مناقشات،وبناًء على ما دار من  -

   

، مع األخذ بعین االعتبار مشروع دراسة توجیھیة حول المؤشرات الثقافیة للتنمیة اعتماد .1
  .مالحظات أعضاء المؤتمر

، وتعزیز االھتمام المعنیة على التعریف الواسع بمضامین ھذه الوثیقة لدى القطاعات العمل .2
 .السیاسات وخطط التنمیة الثقافیة الوطنیة وتنفیذھاإعداد بالمؤشرات الثقافیة للتنمیة عند 

ھذه الوثیقة من خالل تخصیص األنشطة والبرامج  مضامین اإلیسیسكو إلى تفعیلدعوة  .3
 ي خطط وبرامج التنمیة الثقافیة فيالمؤشرات واإلحصائیات الثقافیة ف الھادفة إلى اعتماد

موثوقة تساعد جھات االختصاص في ، وتوفیر بیانات إحصائیة ثقافیة ءالدول األعضا
 .الدول األعضاء على تحقیق التنمیة الثقافیة المنشودة

 .المدیر العام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقة شكر .4
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

-  ً اإلعالن واالستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي وأھدافھا،  بمضامین كل مناسترشادا
خطة و اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافیة،و اإلسالمي حول التنوع الثقافي،

 عمل للنھوض بدور الوساطة الثقافیة في العالم اإلسالمي،ال

تنفیذ االستراتیجیة المجلس االستشاري المكلف بمتابعة  وبعد االطالع على توصیة -
 الخامسة عشرة في ھذا الشأن، یة للعالم اإلسالمي الصادرة عن دورتھالثقاف

في العالم  مشروع اإلعالن اإلسالمي حول حمایة التراث الثقافيوبعد االطالع على  -
 ،)10/2017/3.3ث .و.إ.م(في الوثیقة  اإلسالمي،

 وبعد االستماع إلى عرض المدیر العام في ھذا الشأن، -

 وبناًء على ما دار من مناقشات، -

   

في العالم اإلسالمي، مع األخذ بعین  اإلعالن اإلسالمي حول حمایة التراث الثقافي اعتماد .1
  .االعتبار مالحظات أعضاء المؤتمر

التراث الثقافي  بالمحافظة علىالمتعلقة العملیة اإلجراءات  الجھود وتعزیز مضاعفة .2
 .ذات الصلةالدولیة  والقرارات ، في ضوء المواثیقوحمایتھ المادي وغیر المادي
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لتمكین المواطنین " المفتوحة للتراثالوطنیة األیام " اعتمادالدول األعضاء على حث  .3
من زیارة المآثر التاریخیة والمعالم التراثیة والمتاحف بالمجان، قصد التوعیة بأھمیة 

 .التراث والتربیة على المحافظة علیھ

مشروع اإلعالن اإلسالمي حول حمایة التراث مضامین اإلیسیسكو إلى تفعیل دعوة  .4
 .واالستثمار الرشید والمستدام فیھوالتعریف بھ  ،الثقافي في العالم اإلسالمي

في حمایة التراث الثقافي في العالم  واألساس كزيعلى دور اإلیسیسكو المرالتأكید  .5
، لجنة التراث في العالم اإلسالمي علىمنظمة متخصصة تشرف اإلسالمي، باعتبارھا 

ً  )إرسیكا( وعلى إسھام مركز األبحاث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة بصفتھ مركزا
ً في أبحاث التاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة ً لمنظمة التعاون اإلسالمي، متخصصا  .تابعا

ً  2019سنة  إعالن .6  مع االحتفاء بالقدسسنة للتراث في العالم اإلسالمي، تزامنا

لى ع ھا، وحث جھات االختصاص فی2019 لعام عاصمة للثقافة اإلسالمیة الشریف
ً مع حلول الذكرى  الشریفاألنشطة لفائدة القدس البرامج وبرمجة مجموعة من  تزامنا

 .الخمسین لجریمة إحراق المسجد األقصى

عواصم الثقافة اإلسالمیة  الدول األعضاء التي تم اختیار جھات االختصاص فيدعوة  .7
، الشریف مع مدینة القدسھذه العواصم إلى إعالن توأمة  2019بھا في سنة 

 .لالحتفالیةفیھا ضمن البرنامج السنوي  الشریف واستضافة أسبوع خاص بمدینة القدس

 .المدیر العام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقة شكر .8
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

االستراتیجیة عن جھودھا في إطار تنفیذ  الوطنیة للدول األعضاء بعد اطالعھ على التقاریر - 
 الثقافیة للعالم اإلسالمي،

والمنظمات اإلقلیمیة رؤساء وفود الدول األعضاء  وكلماتعروض وبعد استماعھ إلى  -
  ھذا الشأن،والدولیة في 

   

علما بتقاریر وكلمات رؤساء الوفود المشاركة في مجال تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة  األخذ .1
 .للعالم اإلسالمي

في مختلف وبتعاونھا مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة بجھود الدول األعضاء اإلشادة  .2
 .لألمة اإلسالمیةالمجاالت الثقافیة بما یسھم في تحقیق النھضة الفكریة والحضاریة 

الدول األعضاء إلى مواصلة جھودھا في تنفیذ قرارات المؤتمر اإلسالمي  دعوة .3
 .وأولویاتھا وسیاساتھا العامة في ھذا المجال ھالوزراء الثقافة، بما یلبي حاجیات
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 المنطقة العربیة،عن  2017اإلسالمیة لعام 

تعدیل النظام الداخلي للمجلس االستشاري المكلف بمتابعة تنفیذ اطالعھ على مشروع بعد  -
 ،)10/2017/5.1ث .و.إ.م(الوثیقة  االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي في

على توصیة المجلس االستشاري المكلف بمتابعة تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة  ھطالعوبعد ا -
 للعالم اإلسالمي الصادرة عن دورتھ الخامسة عشرة في ھذا الشأن،

 وبعد استماعھ إلى عرض المدیر العام لإلیسیسكو، -

  ار من مناقشات،وبناء على ما د -

   

على تعدیل النظام الداخلي للمجلس االستشاري المكلف بمتابعة تنفیذ  الموافقة -
المجلس "، وعلى تغییر مسماه لیصبح االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

 ."االستشاري للتنمیة الثقافیة في العالم اإلسالمي
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جمھوریة  في، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

 الوثیقةفي  مشروع النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة اطالعھ علىبعد  -

 ،)10/2017/5.2ث .و.إ.م(

وبعد اطالعھ على توصیة المجلس االستشاري المكلف بمتابعة تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة  -
 للعالم اإلسالمي الصادرة عن دورتھ الخامسة عشرة في ھذا الشأن،

 المدیر العام لإلیسیسكو،وبعد االستماع إلى عرض  -

  وبناء على ما دار من مناقشات، -

   

 .النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة اعتماد -
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 العربیة،عن المنطقة  2017اإلسالمیة لعام 

ً إلى قرار المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء الثقافة رقم م - ، 1. خ.ب/2/1998ث.و.إ.استنادا
 ،1.4. ق/9/2015ث .و.إ.موقرار المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة رقم 

 وبناًء على النظام الداخلي للمجلس االستشاري للتنمیة الثقافیة في العالم اإلسالمي، -

ً على  -  استمرار الجھود المبذولة في ھذا المجال وتكاملھا،وحرصا

ً في االعتبار تشكیل مكاتب الدورات السابقة، -  وأخذا

 ،لإلیسیسكو المدیر العامو والمشاورات التي تمت بین الدول األعضاء،وبناًء على االقتراحات  - 

   

 من الدول األعضاء اإلسالميلعالم للتنمیة الثقافیة في االمجلس االستشاري أعضاء  تعیین .1

 :لفترة مدتھا سنتان، قابلة للتجدید مرة واحدة، كما یلي 

* 

 : ة العربیةالمنطقعن  -

  المملكة األردنیة الھاشمیة -

 مملكة البحرین -

 جمھوریة القمر المتحدة -
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 : األسیویةعن المنطقة  -

 جمھوریة تاجیكستان -

  تركیاجمھوریة  -

 جمھوریة كازاخستان -

 : اإلفریقیةعن المنطقة  -

 جمھوریة التوغو -

  جمھوریة سیرالیون -

  النیجرجمھوریة  -

 *  

 )لوزراء الثقافة العاشررئیس المؤتمر اإلسالمي ( جمھوریة السودان -

  )مقر منظمة التعاون اإلسالميدولة (المملكة العربیة السعودیة  -

 )مقر منظمة اإلیسیسكودولة (المملكة المغربیة  -

 )رئیس الكومیاك(السنغال  جمھوریة -

  )بلد القدس الشریف(دولة فلسطین  -

أشھر ) 3(الدول األعضاء إلى تعیین ممثلیھا في المجلس في أجل ال یتجاوز ثالثة دعوة  .2
من صدور القرار، وتفویض المدیر العام بتعیین دولة أخرى في عضویة المجلس 

العامة لإلیسیسكو باسم ممثل بالتنسیق مع رئاسة المؤتمر، في حالة عدم توصل اإلدارة 
 .إحدى الدول داخل ھذا األجل

یفة تتحمل اإلیسیسكو أو الدولة المستضالدول األعضاء نفقات سفر ممثلیھا وتتحمل  .3
 .الجتماعات المجلس نفقات اإلقامة والتنظیم
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في جمھوریة ، مدینة الخرطومالمنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
 عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

ث .و.إ.م(واستنادا إلى قرار المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء الثقافة  -
 اث اإلسالمي تحت إشراف اإلیسیسكو،، بشأن إنشاء لجنة التر)3.4.ق/5/2007

 ،)3.4.ق/6/2009ث .و.إ.م(واستنادا إلى قرار المؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء الثقافة  - 
 ،بشأن تعیین أعضاء لجنة التراث اإلسالمي

) 4.2.ق/8/2014ث .و.إ.م(واستنادا إلى قرار المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة  -

 ،في العالم اإلسالمي بشأن تعیین أعضاء لجنة التراث

 ،النظام الداخلي للجنة التراث في العالم اإلسالمي من) 1الفقرة (المادة الثانیة  واستنادا إلى - 
 اللجنة،بشأن تشكیل 

 السابقة، ھادوراتي االعتبار تركیبة اللجنة خالل وأخذا ف -

 وبناًء على االقتراحات المقدمة، -

   

لفترة مدتھا أربع اإلسالمي من الدول األعضاء في العالم أعضاء لجنة التراث  تعیین .1
 : سنوات غیر قابلة للتجدید كما یلي

 .اإلسالمیة الموریتانیةالجمھوریة ، جمھوریة العراق، دولة الكویت )عن المنطقة العربیة( - 

جمھوریة جمھوریة أندونیسیا، جمھوریة باكستان اإلسالمیة،  )عن المنطقة اآلسیویة( - 
 .كستانأوزب

جمھوریة الكامرون، جمھوریة كوت دیفوار، جمھوریة نیجیریا  )عن المنطقة اإلفریقیة( - 
   .االتحادیة
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   .لجنة التراث في العالم اإلسالمي اإلیسیسكو بأمانةتكلیف تأكید و .2

أجل ال یتجاوز ثالثة  في ةالدول األعضاء إلى تعیین ممثلیھا في اللجنة المذكوردعوة  .3
أشھر من صدور القرار، وتفویض المدیر العام بتعیین دولة أخرى في عضویة ) 3(

سكو یسإلدارة العامة لإلیاسة المؤتمر، في حالة عدم توصل االلجنة بالتنسیق مع رئ
 .سم ممثل إحدى الدول داخل األجلبا

اإلیسیسكو أو الدولة المستضیفة  وتتحملھا یالدول األعضاء نفقات سفر ممثلتتحمل  .4
 .والتنظیم الجتماع اللجنة نفقات اإلقامة
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في جمھوریة ، الخرطوممدینة المنعقد في  لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي إّن 
ربیع  3 ،رئیس جمھوریة السودان، عمر حسن أحمد البشیر تحت رعایة فخامة المشیر ،السودان

لثقافة بمدینة سنار عاصمة ا االحتفاءبمناسبة  ،م2017 نوفمبر 21 ، الموافق لـھـ 1439 األول
  عن المنطقة العربیة، 2017اإلسالمیة لعام 

المنعقدة في  التاسعةالمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة في دورتھ  ةوافقعلى مبناًء  -
ستضافة ا الجمھوریة التونسیةطلب على  )2015نوفمبر  4- 2(مسقط، سلطنة عمان 

اختیار مدینة تونس عاصمة ثانیة و 2019خالل عام  للمؤتمر الحادیة عشرالدورة 
 ،2019للثقافة اإلسالمیة عن المنطقة العربیة لعام 

عاصمة للثقافة اإلسالمیة عن  قالُمَحرّ مدینة االحتفاء ب طلب مملكة البحرینوبناًء على  -
ً من مدینة المنامة، ،2018المنطقة العربیة لعام    بدال

   

الدورة الحادیة عشر للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة في الجمھوریة التونسیة في  عقد .1
فة للثقا ثانیة تونس عاصمة مدینة اختیار بمناسبة، 2019النصف الثاني من نوفمبر عام 
 .2019لعام  اإلسالمیة عن المنطقة العربیة

اختیار مدینة الُمَحّرق عاصمة للثقافة اإلسالمیة عن المنطقة العربیة لعام ب الترحیب .2
بناًء على طلب مملكة البحرین ، 2018ینایر  28یوم  وانطالق االحتفالیة بھا، 2018
وبطلبھا عقد  الجدول الُمعّدل المعتمد من المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافةوفق 

ً معدورة استثنائیة للمؤتمر   .2018نوفمبر  28بتاریخ  ھذه المناسبة تزامنا

  

 


