


 

 
9/2015/1.2 

 

 

22015 

  

 11:00إلى الساعة  10.00 من الساعة

11:00  - 11:30    
  

  13.00 إلى الساعة  11.30 من الساعة
  اعتماد مشروع جدول األعمال  : 1.1البند  

   9/2015/1.1. ث.و.إ.الوثیقة م  

     1.1ق .م/9/2015. ث.و.إ.مشروع القرار م  

  اعتماد مشروع الجدول الزمني  :  1.2البند  

   9/2015/1.2. ث.و.إ.الوثیقة م  

  1.2ق .م/9/2015. ث.و.إ.مشروع القرار م  

  تشكیل مكتب المؤتمر  :   1.3البند  

   9/2015/1.3. ث.و.إ.مالوثیقة   
   1.3ق .م/9/2015. ث.و.إ.مشروع القرار م

  حول تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالميتقریر المدیر العام    :  2.2البند 
  .واالستراتیجیات الفرعیة المتخصصة

والتنوع الثقافي، والرد على حمالت الحوار  إطارجھود اإلیسیسكو في   .أ   
  .التشویھ اإلعالمي لإلسالم والمسلمین

  .تنفیذ برنامج عواصم الثقافة اإلسالمیة إطارجھود اإلیسیسكو في   .ب   

تنفیذ استراتیجیة العمل الثقافي اإلسالمي خارج  إطارجھود اإلیسیسكو في   .ج   
  .العالم اإلسالمي

تنفیذ استراتیجیة تطویر تقانات المعلومات واالتصال إطار في  جھود اإلیسیسكو  .د   
 .في العالم اإلسالمي
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جھود اإلیسیسكو في إطار الخطة التنفیذیة لمبادرة خادم الحرمین الشریفین    .ھـ
  .للحوار بین أتباع األدیان والثقافات

 جھود اإلیسیسكو في إطار اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافیة  .و   

  9/2015/2.2. ث.و.إ.مالوثیقة 

  2.2ق .م/9/2015. ث.و.إ.ممشروع القرار 

  

  

  

  

  

  

 16.00إلى الساعة  13.00من الساعة 

  

  

 19.00إلى الساعة  16.00من الساعة 

  الوساطة الثقافیة في العالم اإلسالمي حول تعزیزالمائدة المستدیرة الوزاریة  

  االستراتیجیة الثقافیة المكلف بتنفیذ انتخاب أعضاء المجلس االستشاري   : 4.1البند
  للعالم اإلسالمي

   9/2015/4.1. ث.و.إ.الوثیقة م
  4.1ق .م/9/2015. ث.و.إ.مشروع القرار م

  للمؤتمر وزمانھا عاشرةمكان الدورة ال  : 4.2البند.  
   9/2015/4.2. ث.و.إ.الوثیقة م

  4.2ق .م/9/2015. ث.و.إ.مشروع القرار م
20.00  

  الخطوط العریضة لمشروع خطة عمل للنھوض بدور الوساطة الثقافیة في   : 3.1البند
  العالم اإلسالمي

   9/2015/3.1. ث.و.إ.مالوثیقة 
  3.1ق .م/9/2015. ث.و.إ.ممشروع القرار 

  3.2البند :  

  

الغربیة حول اإلسالم في ضوء القانون دراسة حول المضامین اإلعالمیة 
   الدولي

   9/2015/3.2. ث.و.إ.مالوثیقة 
  3.2ق .م/9/2015. ث.و.إ.ممشروع القرار 

  عن والتقاریر الوطنیة للدول األعضاء رؤساء الوفود المشاركة كلمات   : 2.1البند
  جھودھا في إطار تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي

  2.1ق .م/9/2015. ث.و.إ.ممشروع القرار 
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32015 

 

 

42015 

  

  12.00إلى الساعة  10.00من الساعة 

  الختامي ومشاریع قرارات المؤتمراعتماد مشروع التقریر  
 كلمات االختتام  

  

  زیارة المعالم التراثیة والثقافیة بمدینة مسقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




