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10/20171.1 معتمد 

   

1  

  جدول األعمال 1.1

  

  10/2017/1.1 ث.و.إ.م

 

  1.1ق /10/2017ث .و.إ.م

الزمني البرنامج 1.2 1.2ق /10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/1.2 ث.و.إ.م 

  1.3ق /10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/1.3 ث.و.إ.م  تشكیل مكتب المؤتمر 1.3

2 
 

    

 لالجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلفالتقریر الختامي  2.1
  بتنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

   2.1ق /10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/2.1 ث.و.إ.م

  2.2ق /10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/2.2 ث.و.إ.م  اإلسالمي للعالم الثقافیةحول تنفیذ االستراتیجیة  تقریر المدیر العام 2.2

لة 2.3 ّ   2.3ق /10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/2.3 ث.و.إ.م  لالستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي الصیغة المعد

3   

  المبادئ التوجیھیة بشأن الثقافة والمدینةوثیقة   3.1

  

  10/2017/3.1 ث.و.إ.م

  

  3.1ق /10/2017 ث.و.إ.م

  3.2ق /10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/3.2 ث.و.إ.م  حول المؤشرات الثقافیة للتنمیةتوجیھیة دراسة   3.2

  3.3ق /10/2017 ث.و.إ.م    10/2017/3.3 ث.و.إ.م  في العالم اإلسالمي اإلعالن اإلسالمي حول حمایة التراث الثقافي 3.3

والتقاریر الوطنیة للدول األعضاء رؤساء الوفود المشاركة كلمات   4.1
  .عن جھودھا في إطار تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

  4.1ق/10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/4.1 ث.و.إ.م

5      

بمتابعة تنفیذ تعدیل النظام الداخلي للمجلس االستشاري المكلف  5.1
  االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

  )المجلس االستشاري للتنمیة الثقافیة في العالم اإلسالمي(

  5.1ق/10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/5.1 ث.و.إ.م

  5.2ق/10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/5.2 ث.و.إ.م  النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة  5.2

6      

  6.1ق/10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/6.1 ث.و.إ.م  .لعالم اإلسالمياانتخاب أعضاء المجلس االستشاري للتنمیة الثقافیة في  6.1

  6.2ق/10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/6.2 ث.و.إ.م  انتخاب لجنة التراث في العالم اإلسالمي  6.2

  6.3ق/10/2017 ث.و.إ.م  10/2017/6.3 ث.و.إ.م  مكان الدورة الحادیة عشرة للمؤتمر وزمانھا  6.3

 


