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 ّ ، في سلطنة عمان، مدینة مسقطالمنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
 بمناسبة اختیار ،م2015 نوفمبر 4-2، الموافق لـ ھـ 1437 محرم 21و 19ما بین  في الفترة

 عن المنطقة العربیة، 2015مدینة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

  ،)1.1/ 9/2015ث.و.إ.م(في الوثیقة ھ بعد اطالعھ على مشروع جدول أعمال -

  

 .)معتمد 9/2015/1.1ث.و.إ.م(كما جاء في الوثیقة  التاسعةجدول أعمال الدورة  اعتماد - 
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 ّ ، في سلطنة عمان، مدینة مسقطالمنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
 بمناسبة اختیار ،م2015 نوفمبر 4-2، الموافق لـ ھـ 1437 محرم 21و 19ما بین في الفترة 

 عن المنطقة العربیة، 2015مدینة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

  ،)1.2/ 9/2015ث.و.إ.م(ة ـفي الوثیق الزمني برنامجھبعد اطالعھ على مشروع  - 

 

 .)معتمد 1.2/ 9/2015ث.و.إ.م(كما جاء في الوثیقة  التاسعةلدورة الزمني ل البرنامج اعتماد - 
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 ّ ، في سلطنة عمان، مدینة مسقطالمنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
مدینة  بمناسبة اختیار،م2015نوفمبر4- 2، الموافق لـ ھـ 1437محرم21و 19ما بین  في الفترة

 عن المنطقة العربیة،2015نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

  ،ما تم من مقترحاتبناءً على  -

 

  :لمؤتمر وزراء الثقافة كما یلي التاسعةتشكیل مكتب الدورة  -

 سلطنة عمان:الرئیس 

  نواب الرئیس: 

 الجمھوریة التونسیة -

 بنینجمھوریة  -

 مالیزیا -

 المملكة العربیة السعودیة:المقرر 
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 ّ ، في سلطنة عمان، مدینة مسقطالمنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
مدینة  بمناسبة اختیار،م2015نوفمبر4- 2، الموافق لـ ھـ 1437محرم21و 19ما بین في الفترة 

 عن المنطقة العربیة،2015نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

عن جھودھافي إطار تنفیذ  وبعد اطالعھ على التقاریرالوطنیة للدول األعضاء -
 االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي،

والمنظمات وبعد استماعھ إلى العروض التي قدمھا رؤساء وفود الدول األعضاء   -
    ھذا الشأن،اإلقلیمیة والدولیة في 

 

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

بترشیح دولة قطر لمعالي الدكتور حمد بن عبد العزیز الكواري، وزیر الثقافة  علما األخذ .2
والثقافة متحدة للتربیة والعلم والفنون والتراث لمنصب المدیر العام لمنظمة األمم ال

 .، ویتمنى المؤتمر لمعالیھ التوفیق والنجاح)الیونسكو(

في تحقیق النھضة  بما یسھمبجھود الدول األعضاء في مختلف المجاالت الثقافیة اإلشادة  .3
 .یة والحضاریة لألمة اإلسالمیةرالفك

الدول األعضاء إلى مواصلة جھودھا في تنفیذ قرارات المؤتمر اإلسالمي التاسع  دعوة .4
 .لوزراء الثقافة، بما یلبي حاجیات الدول األعضاء وأولویاتھا وسیاساتھا العامة في ھذا المجال
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 ّ ، في سلطنة عمان، مدینة مسقطالمنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
مدینة  بمناسبة اختیار،م2015نوفمبر4- 2، الموافق لـ ھـ 1437محرم21و 19ما بین  في الفترة

 عن المنطقة العربیة،2015نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

ً بمبادئ  - وبمبادئ استراتیجیة وأھدافھا،ي االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالماسترشادا
 العمل الثقافي اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي،

 ،في ھذا الشأن لوزراء الثقافة السادس والسابع والثامن وبعد التذكیر بقرار المؤتمر اإلسالمي - 
الثقافي، والرد على حمالت  وتقدیرا لجھود اإلیسیسكو وإنجازاتھا في إطار الحوار والتنوع -

 التشویھ اإلعالمي لإلسالم والمسلمین،

ً بمبادرة خادم الحرمین الشریفین للحوار بین أتباع األدیان والثقافات، -   واستئناسا

االستراتیجیة الثقافیة للعالم  نفیذتالمكلف بالمجلس االستشاري  االطالع على توصیاتوبعد  - 
 ،یة عشرة والثانیة عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرةالدورات الحادعن  الصادرة اإلسالمي

وبعد االطالع على الجھود الكبیرة للمنظمة وإنجازاتھا المتمیزة في إطار تنفیذ برنامج  -
 عواصم الثقافة اإلسالمیة واإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافیة،

 الثامنمر اإلسالمي وبعد االطالع على تقریر المدیر العام الخاص بتنفیذ قرارات المؤت -
 االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي، تنفیذلوزراء الثقافة بشأن 

وبعد االستماع إلى تقریر المدیر العام حول تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي  -
 واالستراتیجیات الفرعیة المتخصصة،

  وبناءً على ما دار من مناقشات،  -

 

تقریر المدیر العام حول تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي واالستراتیجیات اعتماد  .1
 .الفرعیة المتخصصة، مع األخذ بعین االعتبار مالحظات أعضاء المؤتمر
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بالتنسیق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلیسیسكو إلى مواصلة جھودھا دعوة  .2
باالستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي واالستراتیجیات من أجل التعریف اإلسالمي 

الفرعیة المتخصصة على أوسع نطاق، لدى جھات االختصاص في الدول األعضاء 
وھیئات المجتمع المدني والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة الموازیة، وتخصیص مزید من 

 .اتھااألنشطة والبرامج ضمن خطط عملھا، لتفعیل مضامینھا وتحقیق توجھ

جھات االختصاص في الدول األعضاء على تكثیف جھودھا لتفعیل مضامین حث  .3
االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي واالستراتیجیات الفرعیة المتخصصة 
وتوجھاتھا، واعتبار العمل الثقافي واالتصالي ضمن أولویات التنمیة المستدامة، 

ة ومساھمات القطاع الخاص لتمویل والعمل على زیادة المخصصات المالیة العمومی
 .المشاریع الثقافیة واالتصالیة ذات الصلة بھذه االستراتیجیات

على توصیات المجلس االستشاري المكلف بتنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم  المصادقة .4
ه على وشكراإلسالمي الصادرة عن اجتماعاتھ بین الدورتین الثامنة والتاسعة للمؤتمر، 

ي التحضیر للدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، ودراسة وثائق جھوده ف
 .وتعاونھم جمیع أعضائھ على جھودھموشكر المؤتمر وإغنائھا، 

المجلس االستشاري لتنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي إلى القیام  دعوة .5
النسخة المعدلة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة  وتقدیمبمراجعة دوریة لالستراتیجیة 

، وتضمین البعد الثقافي في قضایا التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة دراستھا واعتمادھال
 .ذات الصلة

بجھود لجنة التراث في العالم اإلسالمي في حمایة التراث الطبیعي والحضاري  التنویھ .6
التراث الحضاري اإلسالمي خارج نایةبالعاللجنة إلى  دعوةفي الدول األعضاء، و

 . ، بالتنسیق والتعاون مع الجھات المعنیة والمختصةالدول األعضاء

بجھود اإلیسیسكو في إطار الحوار بین الثقافات والتنوع الثقافي، والرد على  اإلشادة .7
 أعدتھا،وثائق االستراتیجیة التي حمالت التشویھ اإلعالمي لإلسالم والمسلمین من خالل ال

 والتنویھوالمؤتمرات والندوات الدولیة التي عقدتھا مع شركائھا اإلقلیمیین والدولیین، 
الدول األعضاء إلى توجیھ األنشطة والبرامج  دعوةبجھود المدیر العام في ھذا الصدد، و

 .الشباب من أجل تعزیز قیم الحوار بین الثقافات واحترام التنوع الثقافيالمرأةو لفائدة

بجھود الدول األعضاء التي تم االحتفاء بمدنھا عواصم للثقافة اإلسالمیة ادة اإلش .8
جھات االختصاص في الدول األعضاء التي سیتم  ودعوة،  2015و  2014لسنتي

االحتفاء بمدنھا عواصم للثقافة اإلسالمیة في السنوات المقبلة، إلى التنسیق مع 
واالستفادة من التجارب السابقة للعواصم المحتفى بھا،  ،وفیما بینھا ،اإلیسیسكو

 .لتحقیق الغایة من ھذا البرنامج الثقافي الحضاري

بجھود اإلیسیسكو في إطار تنفیذ استراتیجیة العمل الثقافي اإلسالمي خارج  اإلشادة .9
التوصیات الصادرة عن اجتماعات المجلس األعلى للتربیة  اعتمادالعالم اإلسالمي، و

كز الثقافیة لوم والثقافة للمسلمین خارج العالم اإلسالمي، واجتماعات رؤساء المراوالع
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دي، وروسیا یبي، وجنوب شرق آسیا والمحیط الھاالالتینیة والكارفي أوروبا، وأمریكا 

اإلیسیسكو إلى متابعة تنفیذ ھذه القرارات والتوصیات بالتنسیق  ودعوةوآسیا الوسطى، 
 .مع الجھات ذات الصلة

إلى مواصلة الجھود في إطار تنفیذ استراتیجیة تطویر تقانات المعلومات الدعوة  .10
بنوعیة األنشطة االتصالیة والمعلوماتیة التي اإلشادة واالتصال في العالم اإلسالمي، و

نفذتھا اإلیسیسكو داخل العالم اإلسالمي وخارجھ بین دورتي المؤتمر الثامنة والتاسعة، 
وضوع التحدیات التقنیة والمعرفیة والمھنیة التي  یطرحھا وحرصھا على العنایة بم

اإلعالم الجدید، وتكوین الموارد البشریة المتخصصة القادرة على متابعة التطور 
الدول األعضاء إلى تطویر استراتیجیاتھا الوطنیة  دعوةالحاصل في ھذا القطاع، و

 .لالرقمیة، وتشریعاتھا المتعلقة بتقانات المعلومات واالتصا

إلى مواصلة الجھود في إطار الخطة التنفیذیة لمبادرة خادم الحرمین الشریفین الدعوة   .11
للحوار بین أتباع األدیان والثقافات لتقدیم الصورة المثلى للفكر اإلسالمي الوسطي 

مركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز العالمي للحوار  دعوةوالثقافة اإلسالمیة المعتدلة، و
وبذل الجھود للتعریف  ،ألدیان والثقافات إلى مزید من التعاون مع اإلیسیسكوبین أتباع ا

 .بھذه المبادرة وتنفیذ األنشطة والبرامج التي تحقق األھداف المرجوة من إطالقھا

 دعوةبجھود اإلیسیسكو في إطار اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافیة، والتنویھ   .12
لثقافیة ضمن تشریعاتھا الوطنیة وبرامجھا التعلیمیة الدول األعضاء إلى إدماج الحقوق ا

تعاون مع ھیئات الوتسخیر اإلمكانیات لضمان تحقیقھا ب ،والتربویة والثقافیة وحمایتھا
 .المجتمع المدني

تعزیز ثقافة االحترام "بالتعاون مع الفاتیكان في إطار المؤتمر الدولي حول اإلشادة   .13
الفاتیكان ممثلة في الذي عقدتھ اإلیسیسكو و" دیانوالتضامن اإلنساني بین أتباع األ

، )2015سبتمبر  18-17(المجلس البابوي للحوار مع األدیان في بوینس آیرس 
الصادرة عن المؤتمر حول الحوار بین العالم " إعالن بوینس آیرس"وثیقة  اعتمادو

بین اإلیسیسكو  التعاون تفاقیةبمضامین وأھداف ا الترحیبیحي، واإلسالمي والمس
 . والمجلس البابوي للحوار مع األدیان

مبادرة فخامة السید نور سلطان نازارباییف، رئیس جمھوریة كازاخستان، تقدیر .14
والتقلیدیة وبجھوده من أجل تحقیق  النبیلة باستضافة مؤتمر زعماء األدیان العالمیة

ر الخامس لزعماء باإلعالن الذي اعتمده المشاركون في المؤتم اإلشادةو ؛أھدافھ
 .2015یونیو  11و 10األدیان العالمیة والتقلیدیة الذي عقد في أستانا یومي 

ٍ من التطرف والعنف، التي  مبادرةتقدیر  .15 الرئیس حسن روحاني حول بناء عالم خال
 .تمت المصادقة علیھا من قبل منظمة األمم المتحدة

اإلسالمي األول للتعبیر منظمة التعاون مھرجان "تنظیمإلى  الدول األعضاءدعوة .16
ة، بالتزامن والتنسیق مع مر اإلسالمي لوزراء الثقافلمؤتاتاعلى ھامش دور" الثقافي

 .عواصم الثقافة اإلسالمیة، والدول األعضاء الراغبة في احتضان  المھرجان
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على احتفال الدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  الموافقة .17
 بالخطواتوالقیام " یوم منظمة التعاون اإلسالمي للثقافة"بـ  2016ابتداءً من سنة 

م وتحدید تاریخھ المناسب من قبل المنظمة وإشعار الدول الیو لتخلید ھذاالالزمة 
 .األعضاء بذلك

ت األھلیة التي والمنظمات الدولیة والھیئا والمؤسسات الحكومیةالجھات الرسمیة شكر  .18
ساھمت في إنجاح المبادرات والمشاریع واألنشطة التي نفذتھا اإلیسیسكو والواردة في 

 .التقریر

في " افيـایة التراث الثقـالعمل اإلسالمي من أجل حم"حول  دوليبعقد ملتقى التوصیة  .19
 - یسیسكوإ-ة للتربیـة والعلـوم والثقافـة ـةاإلسالمیـالمنظم اون بینــــبالتع 2016سنة 

 .ومركز األبحاث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة

والتقدیر الشكرعن  اإلعرابوبھذا التقریر وما تضمنھ من إنجازات ومكاسب، اإلشادة  .20
 .مدیر العام ومعاونیھ على إعدادهلل

اإلیسیسكو ومشاریع وأنشطة األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي على دعمھ لمبادرات شكر  .21
 .الثقافیة، وحرصھ على تنسیق الجھود المبذولة في إطار العمل اإلسالمي المشترك

 .المدیر العام إلى تقدیم تقریر حول الموضوع إلى الدورة القادمة للمؤتمر دعوة .22
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 ّ مسقط، في سلطنة عمان، في  المنعقد في مدینة المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافةإن

دینة نزوى م ، بمناسبة اختیارم2015 نوفمبر 4-2، الموافق لـ ھـ 1437 محرم 21و 19ما بین  الفترة
 عن المنطقة العربیة، 2015عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

ً بمبادئ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي وأھدافھا، -  استرشادا

ً لوثیقة األدوار الثقافیة للمجتمع المدني من أجل تعزیز الحوار والسلم، -  واستحضارا

 یة،ومواصلة ألھداف اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقاف -

وبعد االطالع على توصیات المجلس االستشاري لتنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي  -
 الصادرة عن الدورتین الثالثة عشرة والرابعة عشرة في ھذا الشأن،

وبعد االطالع على الوثیقة المتعلقة بالخطوط العریضة لمشروع خطة عمل للنھوض بدور  -
 إلسالمي،الوساطة الثقافیة في العالم ا

 وبعد االستماع إلى عرض المدیر العام في ھذا الشأن، -

 وبناءً على ما دار من مناقشات، -

 :یقرر ما یلي 

وثیقة الخطوط العریضة لمشروع خطة عمل للنھوض بدور الوساطة الثقافیة في العالم  اعتماد .1
  .اإلسالمي، مع األخذ بعین االعتبار مالحظات أعضاء المؤتمر

 إلى التعریف بھذه الخطةبالتنسیق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي اإلیسیسكو  دعوة .2
 .الدول األعضاء وخارجھا، ولدى الشركاء اإلقلیمیین والدولیین المھتمین والمعنیینداخل 

اإلیسیسكو إلى تفعیل ھذه الخطة من خالل تخصیص عدد من ومنظمة التعاون اإلسالمي دعوة  .3
قافیة لقضایا الوساطة الثقافیة في الدول األعضاء، ولفائدة المراكز الثقافیة األنشطة والبرامج الث
 .خارج العالم اإلسالمي

الدول األعضاء إلى تعزیز االھتمام بالوساطة الثقافیة في تدبیر الشأن الثقافي، وخاصة  دعوة .4
داخل القطاعات الحكومیة ذات الصلة، وفي المؤسسات الجامعیة والتشریعات ومدونات 

 .الشغل ذات الصلة بالمھن الثقافیة الجدیدة المتعلقة بالوساطة

  .المدیر العام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقة شكر .5
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 ّ ، في سلطنة عمان، مدینة مسقطالمنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
 بمناسبة اختیار ،م2015 نوفمبر 4-2، الموافق لـ ھـ 1437 محرم 21و 19ما بین في الفترة 

 عن المنطقة العربیة، 2015زوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام مدینة ن

ً بمبادئ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي وأھدافھا، -  استرشادا

وبعد االطالع على القرارات ذات الصلة بتفعیل الحوار بین الثقافات والحضارات  - 
عالمي لإلسالم والمسلمین واألدیان، واحترام التنوع الثقافي والرد على حمالت التشویھ اإل

الصادرة عن دورات مؤتمر القمة اإلسالمي العادیة واالستثنائیة ذات الصلة، والقرارات 
الصادرة عن الدورات السابقة لمجلس وزراء الخارجیة في دول منظمة التعاون 

 اإلسالمي، واللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافیة،    

 ر اإلسالمي لوزراء الثقافة في ھذا الشأن،وبعد التذكیر بقرارات المؤتم -

م وبعد االطالع على اإلطار العام لبرنامج الرد على حمالت التشویھ اإلعالمي لإلسال -
 لحضارة اإلسالمیة،وا

وبعد االطالع على توصیات المجلس االستشاري لتنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم  -
 الصلة، اإلسالمي الصادرة عن اجتماعاتھ السابقة ذات

وبعد االطالع على الدراسة التي أعدتھا اإلیسیسكو حول المضامین اإلعالمیة الغربیة  -
 حول اإلسالم في ضوء القانون الدولي،

 وبعد االستماع إلى عرض المدیر العام في ھذا الشأن،  -

 وبناءً على ما دار من مناقشات، -

 

 دراسة المضامین اإلعالمیة الغربیة حول اإلسالم في ضوء القانون الدولي مع اعتماد .1
 .األخذ بعین االعتبار  مالحظات واقتراحات أعضاء المؤتمر
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حول المضامین جھات االختصاص في الدول األعضاء إلى إدراج مادة دراسیة  دعوة .2
رات معاھد وكلیات اإلعالمیة الغربیة حول اإلسالم في ضوء القانون الدولي ضمن مقر

اإلعالم لتوعیة الطالب واإلعالمیین بالموضوع وإشراكھم في إیجاد الحلول المناسبة للحد 
 .من تأثیراتھ السلبیة

المراكز والجمعیات اإلسالمیة الثقافیة خارج العالم اإلسالمي إلى التعریف بھذه  دعوة .3
المجلس األعلى للتربیة  الدراسة من خالل تنظیم محاضرات وموائد مستدیرة بالتنسیق مع

للمسلمین خارج العالم اإلسالمي التابع لإلیسیسكو وذلك في إطار متابعة  والثقافة والعلوم
 .تفعیل استراتیجیة العمل الثقافي اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي وآلیات تنفیذھا

باحثین في اإلیسیسكو إلى عقد دورات تدریبیة وحلقات دراسیة لفائدة اإلعالمیین وال دعوة .4
مجال حقوق اإلنسان وقانون اإلعالم داخل العالم اإلسالمي وخارجھ لدراسة اآللیات 

 .للتوجھات والتوصیات المضمنة في الدراسة التنفیذیة

دولیة ملزمة لمنع  آلیة تشریعیةاقتراح الجھات المختصة في العالم اإلسالمي إلى  دعوة .5
بمناھضة  القرارات األممیة المتعلقة إطارفي  وتجریمھا اإلساءة إلى األدیان السماویة

 .تشویھ صورة األدیان

 .المدیر العام ومعاونیھ على إعداد ھذه الوثیقة شكر .6
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 ّ ، في سلطنة عمان، مدینة مسقطالمنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
 یاربمناسبة اخت ،م2015 نوفمبر 4-2، الموافق لـ ھـ 1437 محرم 21و 19ما بین في الفترة 

 عن المنطقة العربیة، 2015مدینة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

ً إلى قرار المؤتمر اإلسالمي الثاني -  ،1. خ.ب/2/1998ث.و.إ.رقم م لوزراء الثقافة استنادا
 ،1.4. ق/8/2014ث .و.إ.مرقم لوزراء الثقافة  الثامنالمؤتمر اإلسالمي قرار و

ً على استمرار الجھود المبذو -  لة في ھذا المجال وتكاملھا،وحرصا

 وبناءً على االقتراحات المقدمة من المدیر العام، -

 :یقرر ما یلي 

المجلس االستشاري المكلف بتنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي لفترة مدتھا  اعتماد .1
 :سنتان، قابلة للتجدید مرة واحدة، كما یلي 

  :الدول األعضاء * 
 :ة العربیةالمنطقعن  -

  دولة الكویت -
 دولة فلسطین -
 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة -

 : اإلفریقیةعن المنطقة  -
  جمھوریة مالي -
 جمھوریة غینیا -
  االتحادیة جمھوریة نیجیریا -

  : اآلسیویةعن المنطقة   -
  أندونیسیاجمھوریة  -
  جمھوریة أذربیجان -
 جمھوریة بنغالدیش الشعبیة -
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  :األعضاء االستحقاقیون * 

 )رئیس المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة(سلطنة عمان  -
  )مقر منظمة التعاون اإلسالمي(السعودیة  المملكة العربیة -
 )مقر منظمة اإلیسیسكو(المملكة المغربیة  -
  )رئیس الكومیاك(جمھوریة السنغال  -
  األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي  -

 :أمانة المجلس االستشاري * 

  - إیسیسكو–اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة  المنظمة -

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

یسیسكو المجلس بالتنسیق مع رئاسة المؤتمر، في حالة عدم توصل اإلدارة العامة لإل
 .ھذا األجل داخلباسم ممثل إحدى الدول 
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 ّ ، في سلطنة عمان، مسقطمدینة المنعقد في  لوزراء الثقافة التاسعالمؤتمر اإلسالمي إن
مدینة  بمناسبة اختیار،م2015نوفمبر4- 2، الموافق لـ ھـ 1437محرم21و 19ما بین  في الفترة

 عن المنطقة العربیة،2015نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمیة لعام 

اختیار مدینة سنار وستضافة الدورة العاشرة للمؤتمر اعلى طلب جمھوریة السودان  وبناءً  - 
ي وافق علیھ المؤتمر الذ ،2017ثقافة اإلسالمیة عن المنطقة العربیة لعام ثانیة لل عاصمة

 .2009اإلسالمي لوزراء الثقافة في دورتھ السادسة المنعقدة في باكو عام 

مدینة اختیار وللمؤتمر الحادیة عشرستضافة الدورة االجمھوریة التونسیةطلب وبناءً على  - 
 ،2019للثقافة اإلسالمیة عن المنطقة العربیة لعام ثانیة عاصمة  تونس

عاصمة للثقافة اإلسالمیة عن المنطقة  قرّ حَ المُ مدینة ب االحتفاءطلب مملكة البحرینوبناءً على  - 
 مدینة المنامة،  منبدالً ،2018العربیة لعام 

  
 

في جمھوریة السودان خالل  للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة العاشرةالدورة  عقد .1
فة اإلسالمیة عن للثقاسنار عاصمة  واختیار،2017لثاني من شھر نوفمبر عام النصف ا

 .المنطقة العربیة

الدورة الحادیة عشر للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة في الجمھوریة التونسیة في  عقد .2
فة اإلسالمیة عن للثقاتونس عاصمة واختیار ، 2019النصف الثاني من نوفمبر عام 

 .المنطقة العربیة

لعام  ق عاصمة للثقافة اإلسالمیة عن المنطقة العربیةرّ حَ اختیار مدینة المُ  علىالموافقة  .3
لوفق الجدول مدینة المنامة،  منبدالً ، 2018 ّ اإلسالمي التاسع  المعتمد من المؤتمر المُعد

 .لوزراء الثقافة
 

 




