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المؤتمر اإلسالمي الحادي عشر لوزراء الثقافة

17-18 ديـسـمـبر 2019م
تونس، الجمهورية التونسية 

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«



اإلثنين 16 ديسمبر 2019م

 20.00)Restaurant le Grand Bleu( مأدبة عشاء بمطعم الّلّج الأزرق٬ بقمرت

ن( ز الثالثاء 17 ديسمبر 2019م )فندق الفور س�ي

الجلسة الفتتاحية09.00 - 10.00 

حفل استقبال10.00 - 10.30

جلسة العمل :10.30 - 14.00

وع جدول الأعمال• البند 1.1 : 10.30 - 10.35 اعتماد م�ش

ي• البند 1.2 : 10.35 - 10.40
نامج الزم�ن وع ال�ب اعتماد م�ش

تشكيل مكتب المؤتمر• البند 1.3 :10.40 - 10.45

سالمي• البند 2.1 :10.45 - 10.55 ي العالم الإ
 التقرير الختامي لالجتماع السابع ع�ش للمجلس الستشاري للتنمية الثقافية �ن

• البند 2.2 : 10.55 - 11.10
ة والحادية  ن العا�ش ن الدورت�ي ي المجالت الثقافية ب�ي

يسيسكو حول إنجازاتها �ن  تقرير الإ
سالمي لوزراء الثقافة ة للمؤتمر الإ ع�ش

سالمي• البند 2.3 :11.10 - 11.25 ي العالم الإ
اث �ن  تقرير لجنة ال�ت

وع وثيقة توجيهية حول الثقافة الرقمية : الفرص والتحديات• البند 3.1 :11.25 - 11.50 م�ش

حات عملية بشأن مصادر التمويل الموازي للمشاريع الثقافية• البند 3.2 :11.50 - 12.15 وع مق�ت م�ش

سالمي• البند 3.3 :12.15 - 12.30 ي العالم الإ
وع إعالن تونس من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة �ن م�ش

ي المجالت الثقافية• البند 4.1 :12.30 - 13.40
كلمات رؤساء الوفود المشاركة وعرض تقارير حول جهودها وإنجازاتها �ن

سالمي• البند 5.1 :13.40 - 13.50 ي العالم الإ
انتخاب أعضاء المجلس الستشاري للتنمية الثقافية �ن

سالمي لوزراء الثقافة• البند 5.2 :13.50 - 14.00 ة للمؤتمر الإ مكان انعقاد الدورة الثانية ع�ش

ن(14.00 - 16.00 ز احة وغداء )فندق الفور س�ي اس�ت

17.00 - 16.00

الجلسة الختامية :

- اعتماد التقرير الختامي والقرارات

- كلمة رئيس المؤتمر

يسيسكو - كلمة المدير العام لالإ

18.30

22.30 - 19.00

23.00

ي اتجاه مدينة الثقافة
المغادرة �ز

نامج المرفق( ي مدينة الثقافة )انظر ال�ب
سالمية �ز حفل اختتام تظاهرة تونس عاصمة الثقافة الإ

ل الاليكون( ز مأدبة عشاء )ب�ز

األربعاء 18 ديسمبر 2019م

سالمية لعام 2019    ي إطار فعاليات اختتام تظاهرة تونس عاصمة الثقافة الإ
10.00 - 13.00       زيارة معالم ثقافية �ز

      13.00             مأدبة غداء )منطقة سيدي بوسعيد(  
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