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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«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل مرشوع جدول أعامله يف الوثيقة رقم 1.1، ۔

يقرر	ما	ييل	:	
اعتامد جدول أعامل الدورة الحادية عرشة للمؤمتر كام جاء يف الوثيقة رقم )1.1(. ۔

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 1.1

قرار	بشأن
جدول األعامل
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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«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل مرشوع الربنامج الزمني يف الوثيقة رقم 1.2، ۔

يقرر	ما	ييل	:	
اعتامد الربنامج الزمني للدورة الحادية عرشة للمؤمتر كام جاء يف الوثيقة رقم )1.2(. ۔

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 1.2

قرار	بشأن
الربنامج الزمني
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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«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بناء عىل ما تم من مشاورات ومقرتحات، ۔

يقرر	ما	ييل	:	
تشكيل مكتب الدورة الحادية عرشة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة كام ييل : ۔

• الرئيس :  الجمهورية التونسية	

• نواب الرئيس :  	

بوركينا فاسو ۔

جمهورية مرص العربية ۔

جمهورية كازاخستان ۔

• املقرر : جمهورية السودان	

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 1.3

قرار	بشأن
تشكيل مكتب املؤمتر
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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«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل التقرير الختامي لالجتامع السابع عرش للمجلس االستشاري للتنمية الثقافية يف العامل  ۔
اإلسالمي يف الوثيقة رقم 2.1،

وبناء عىل ما دار من مناقشات، ۔

يقرر	ما	ييل	:	

اعتامد التقرير الختامي لالجتامع السابع عرش للمجلس االستشاري للتنمية الثقافية يف العامل اإلسالمي  ۔

وتوصياته، مع األخذ بعني االعتبار مالحظات أعضاء املؤمتر.

االستفادة من التجارب الناجحة لعدد من الدول األعضاء ومؤسسات العمل الثقايف املشرتك، يف مجاالت  ۔

تعزيز الحوار بني الثقافات ونرش ثقافة السلم والرتبية عىل قيم الوسطية واالعتدال واحرتام اآلخر، وحامية 
الرتاث الثقايف وتدبريه التشاريك وحوكمته وتعزيز الثقافة الرقمية، والتمويل املوازي للمشاريع الثقافية.

شكر املجلس االستشاري للتنمية الثقافية يف العامل اإلسالمي عىل جهوده يف التحضري للدورة الحادية عرشة  ۔

للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة،  ودراسة وثائق املؤمتر وإغنائها.

قرار	بشأن
التقرير اخلتامي لالجتامع السابع عرش للمجلس االستشاري

للتنمية الثقافية يف العامل اإلسالمي

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 2.1
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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«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل تقرير اإليسيسكو حول إنجازاتها يف املجاالت الثقافية بني الدورتني العارشة والحادية  ۔
عرشة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة يف الوثيقة رقم 2.2،

وبعد االستامع إىل عرض اإلدارة العامة بشأن الوثيقة، ۔
وبناء عىل ما دار من مناقشات، ۔

يقرر	ما	ييل	:	
اعتامد تقرير اإليسيسكو حول إنجازاتها يف املجاالت الثقافية بني دوريت املؤمتر العارشة والحادية عرشة،  ۔

مع األخذ مبالحظات املؤمتر.

اإلشادة باألنشطة الثقافية املنفذة ما بني دوريت املؤمتر يف مجاالت الحامية املستدامة للرتاث، واالحتفاء  ۔
اإلسالمي،  العامل  خارج  للمسلمني  والثقايف  الرتبوي  العمل  وتطوير  اإلسالمي،  العامل  يف  الثقافة  بعواصم 
باملقاربة  والرتحيب  التنمية،  الثقايف يف خدمة  والعمل  الفكري،  التطرف  ومواجهة  الحوار  قيم  وترسيخ 
الجديدة، املندمجة والشاملة، التي اعتمدتها اإلدارة العامة لإليسيسكو يف وضع تلك األنشطة وتنفيذها، 

مبا يساهم يف مواجهة التحديات الثقافية الجديدة، ويُعزز السياسات الثقافية للدول األعضاء بشأنها.

الرتحيب بإطالق ملتقى اإليسيسكو الثقايف ليكون منصة لصناع القرار يف املجال الثقايف لرصد التوجهات  ۔
الثقافية الرائدة، ومحضناً للنخب الفكرية من أجل تعزيز العمل الثقايف املشرتك.

بالذكرى 1150 عىل  ۔ عام 2020،  لالحتفاء  كازاخستان  االختصاص يف جمهورية  مببادرة جهات  الرتحيب 
تأسيس مدينة شمكنت. الفارايب، والذكرى 2200 عىل  أبو نرص  الكبري  الفيلسوف  والدة 

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 2.2

قرار	بشأن
تقرير اإليسيسكو حول إنجازاهتا يف املجاالت الثقافية

بني الدورتني العارشة واحلادية عرشة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة
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17-18 ديـسـمـبر 2019م

تونس، الجمهورية التونسية 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل تقرير لجنة الرتاث يف العامل اإلسالمي يف الوثيقة رقم 2.3 املتعلق باجتامعها الثامن )مقر  ۔
اإليسيسكو، 18و19 يونيو 2019(، واجتامعها االستثنايئ )مقر اإليسيسكو، 2 و3 ديسمرب 2019(،

وبناء عىل ما دار من مناقشات، ۔

يقرر	ما	ييل	:	
اعتامد تقرير االجتامع الثامن واالجتامع االستثنايئ للجنة الرتاث يف العامل اإلسالمي، مع األخذ مبالحظات املؤمتر. ۔

اإلشادة بجهود لجنة الرتاث يف العامل اإلسالمي واللجنة العلمية املساعدة لها لتسجيل مائة واثنني وثالثني  ۔

)132( موقعاً تراثياً جديداً عىل قامئة الرتاث يف العامل اإلسالمي خالل السنة الجارية.

دعوة املدير العام إىل تسجيل مائة )100( موقع ترايث سنوياً عىل قامئة الرتاث يف العامل اإلسالمي، وتقديم  ۔

الدعم الفني لرفع موقعني من قامئة الرتاث املهدد بالخطر إىل القامئة النهائية للرتاث العاملي وللرتاث يف 
العامل اإلسالمي.

الجمهورية  ۔ املغربية، ومدن تونس والقريوان واملهدية يف  اململكة  الرباط، عاصمة  تسجيل مدينة  اعتامد 

التونسية، والقاهرة التاريخية، وقصبة الجزائر العاصمة، ومدينة نزوى يف سلطنة عامن، عىل قامئة الرتاث 
يف العامل اإلسالمي.

اعتامد يوم 25 من شهر سبتمرب كل سنة، يوم الرتاث يف العامل اإلسالمي. ۔

والسري  ۔ بالقوائم  الغاية  لهذه  اإليسيسكو  وتزويد  اإلسالمي،  العامل  يف  الرتاث  لخرباء  بيانات  قاعدة  إنشاء 

والصناعي. والطبيعي  املادي  وغري  املادي  الرتاث  مجاالت  كافة  يف  األعضاء  الدول  يف  الرتاث  لخرباء  الذاتية 

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 2.3 ص 1

قرار	بشأن
تقرير جلنة الرتاث يف العامل اإلسالمي

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد



تكليف اإليسيسكو بإعداد تصور شامل بشأن إنشاء مركز الرتاث يف العامل اإلسالمي، يكون من مهامه توثيق الرتاث  ۔

الثقايف والطبيعي بتقنيات الواقع االفرتايض والواقع املعّزر، وتوفري التدريب الالزم لألطر العاملة يف مجاالت الرتاث.

إدانة كل األعامل اإلرهابية التي تستهدف تدمري أو نهب أو تشويه أو طمس معامل الرتاث الثقايف والحضاري  ۔

يف عدد من الدول األعضاء، والتضامن معها وتقديم الدعم الالزم لها.

الثقايف والحضاري  ۔ الرشيف، وتراثها  القدس  تهويد مدينة  االحتالل اإلرسائييل  مبحاوالت سلطات  التنديد 

العريب واإلسالمي واملسيحي، ومبا تقوم به من  تزوير للحقائق التاريخية والجغرافية، ملعظم هذا الرتاث، 
كام تدين انتهاكاتها املتكررة ومشاريعها االستيطانية لتغيري معامل مدينة الخليل اإلسالمية يف خرق سافر 
لقرارات الرشعية الدولية ذات الصلة، ودعوة الدول األعضاء إىل تقديم كافة أنواع الدعم واملساندة لجهود 

دولة فلسطني يف دعم صمود أهايل مدينتي القدس والخليل يف مواجهة هذه الحمالت واالنتهاكات.

الرتحيب مبرشوع إنشاء منصة منظمة التعاون اإلسالمي، كآلية تنسيقية إلبراز جهود اإليسيسكو كمنظمة  ۔

متخصصة يف مجال حامية الرتاث يف العامل اإلسالمي من خالل مرصدها ولجنتها للرتاث يف العامل اإلسالمي، 
وإبراز جهود مركز إيرسيكا ذات الصلة.
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قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 2.3 ص 2
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17-18 ديـسـمـبر 2019م

تونس، الجمهورية التونسية 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،   قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل مرشوع وثيقة توجيهية حول الثقافة الرقمية : الفرص والتحديات يف الوثيقة رقم 3.1، ۔

وبناء عىل ما دار من مناقشات، ۔

يقرر	ما	ييل	:	

اعتامد الوثيقة التوجيهية حول الثقافة الرقمية : الفرص والتحديات، مع األخذ بعني االعتبار مالحظات  ۔

أعضاء املؤمتر.

وضع الخطط والربامج الكفيلة بتعزيز الثقافة الرقمية وتطبيقاتها العملية لرقمنة توثيق الرتاث الثقايف،   ۔

وتشجيع اإلبداع يف مجال الفنون الرقمية،  وإرساء آليات للحوكمة الثقافية الرقمية، وإنشاء املتاحف 
االفرتاضية. واملكتبات 

متكني املكتبات العامة الوطنية من الحصول عىل مجمل اإلنتاج الثقايف الرقمي، وتسهيل االطالع عليه وإعارته  ۔

عن بعد، مع الحرص عىل احرتام مقتضيات الترشيعات  املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية وحقوق املؤلف.

إنشاء محرك بحث )Search Engine( للعامل اإلسالمي إلبراز إنتاجاته الثقافية ومواده اإلعالمية وتسهيل  ۔

تداولها عىل املستوى العاملي وداخل الدوائر املتخصصة.

التنسيق مع وزارات الرتبية لتيسري اكتساب املعارف واملهارات الرضورية إلتقان عنارص الثقافة الرقمية،  ۔

وتكييف مجايل الرتبية والتدريب مع أدوات ومحتويات الثقافة الرقمية.

قرار	بشأن
الوثيقة التوجيهية حول

الثقافة الرقمية : الفرص والتحديات

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 3.1 ص 1
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تطوير برامج التدريب يف املدارس واملعاهد املتخصصة يف الفنون واالتصال، عىل تطبيقات الثقافة الرقمية  ۔
التصميم والغرافيك  الرقمي وفن  املحتوى  لتطوير  املعلوماتية والتكنولوجية،  األدوات  استعامل  وطرق 

ومهن السينام والتلفزيون وغريها.

منو  ۔ وترية  وترسيع  الرقمية  الثقافة  لتعزيز  والرضيبية  الترشيعية  والتدابري  التحفيزية  السياسات  وضع 

اإلبداعية. واملقاوالت  الثقافية  الصناعات 

املحافظة عىل التوازنات االقتصادية بني سوق الكتاب الورقي والكتاب الرقمي بسن الترشيعات والقوانني  ۔

التنظيمية املالمئة، ومرافقة املقاوالت املهنية العاملة يف مجال النرش والتوزيع من أجل تشجيعها ودعمها 
عىل االنتقال الرقمي.

دعوة اإليسيسكو إىل التعاون مع الدول األعضاء بتخصيص عدد من األنشطة والربامج يف موضوع الثقافة الرقمية. ۔

الدعوة إىل ترجمة أمهات الكتب املرجعية إىل لغات عمل املنظمة ورقمنتها وإتاحتها للجمهور العريض. ۔

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 3.1 ص 2
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17-18 ديـسـمـبر 2019م

تونس، الجمهورية التونسية 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل مرشوع مقرتحات عملية بشأن مصادر التمويل املوازي للمشاريع الثقافية يف الوثيقة رقم 3.2، ۔

وبناء عىل ما دار من مناقشات، ۔

يقرر	ما	ييل	:	
بعني  ۔ األخذ  مع  الثقافية«،  للمشاريع  املوازي  التمويل  مصادر  بشأن  عملية  مقرتحات  »وثيقة  اعتامد 

املؤمتر. أعضاء  مالحظات  االعتبار 

االسرتشاد بالتدابري التنفيذية التي تقرتحها الوثيقة يف مجال بناء قدرات األطر ذات الصلة بالعمل الثقايف،  ۔

وتطوير مهاراتها يف اإلدارة والتدبري املايل والحكامة الجيدة للخطط واملشاريع والربامج الثقافية، وإيالء 
مزيد من االهتامم بجودة املشاريع الثقافية لضامن استفادتها من التمويالت املوازية.

إدماج برامج التكوين الثقايف ضمن متطلبات التعلّم والتدريب الجديدة، وإضفاء الطابع املهني عىل عملية  ۔

تأطري صناع الفن واألدب عن طريق تكوين وكالء املواهب، وتنظيم مهنتهم وإعطائها الصبغة الرسمية.

القيادات  ۔ وتدريب  الثقافية،  للمشاريع  واملبتكر  املوازي  للتمويل  توجيهي  دليل  بإعداد  اإليسيسكو  تكليف 

املجال. قدراتها يف هذا  تطوير  واملعنية عىل  املختصة 

قرار	بشأن
مقرتحات عملية بشأن

مصادر التمويل املوازي للمشاريع الثقافية

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 3.2 ص 1
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الرعاية  ۔ مثل  الثقافية  للمشاريع  املوازي  للتمويل  جديدة  مصادر  الستكشاف  مبتكرة  آليات  اعتامد 

الخريية )Mécénat( والرعاية التجارية )Sponsoring( والتسويق )Marketing( والتمويل التشاريك 
املالمئة  القوانني  وضع  أجل  من  واملهنيني  واملعنيني  الرشكاء  كافة  مع  والتنسيق   ،)Crowdfunding(
والحوافز الرضيبية عىل األعامل الخريية والوقفية لفائدة املشاريع الثقافية، وتوفري التأطري القانوين واملايل 
الخاص والجامعات املحلية. الثقايف، والقطاع  الشأن  الوصية عىل  القطاعات الحكومية  العالقة بني  لضبط 

الفكرية  ۔ بامللكية  الخاصة  املوارد  لدعم  دولة  كل  يف  املالية  قانون  مقتضيات ضمن  إصدار  إىل  الدعوة 

الرقمية. واملحتويات  الوسائط  لتشمل  واألدبية 

آليات  ۔ الشباب يف كل دولة عضو، عرب  للمبدعني  اإليسيسكو إىل دعم متويل مرشوعني ثقافيني سنويا  دعوة 

املجال. األعضاء يف هذا  الدول  الناجحة بني  التجارب  واملبتكر، وتبادل  املوازي  التمويل 

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 3.2 ص 2
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17-18 ديـسـمـبر 2019م

تونس، الجمهورية التونسية 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل مرشوع إعالن تونس من أجل  تطوير السياسات الثقافية الراهنة يف العامل اإلسالمي يف  ۔
الوثيقة رقم 3.3،

وبناًء عىل ما دار من مناقشات، ۔

يقرر	ما	ييل	:	

اعتامد إعالن تونس من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة يف العامل اإلسالمي، مع األخذ بعني االعتبار  ۔

مالحظات أعضاء املؤمتر.

االسرتشاد بالتوجهات العامة يف املجاالت األربعة لإلعالن عند إعداد السياسات الثقافية الوطنية، وتتعلق    ۔

بتعزيز مفهوم التنمية الثقافية والحضارية اإلسالمية الحاضنة للتعددية الثقافية والدينية؛ والتمكني من 
الحقوق الثقافية، وتشجيع التميز اإلبداعي الثقايف والفني، واإلمناء الثقايف للمساهمة يف التنمية املستدامة.

شكر املدير العام ومعاونيه عىل إعداد هذه الوثيقة بالتنسيق والتشاور مع وزارة الشؤون الثقافية يف  ۔

تونس ولجنة احتفالية تونس عاصة الثقافة اإلسالمية 2019.

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 3.3

قرار	بشأن
إعالن تونس من أجل 

تطوير السياسات الثقافية الراهنة يف العامل اإلسالمي

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد
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17-18 ديـسـمـبر 2019م

تونس، الجمهورية التونسية 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

بعد اطالعه عىل التقارير الوطنية للدول األعضاء عن جهودها يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل  ۔
اإلسالمي،

وبعد استامعه إىل كلامت رؤساء وفود الدول األعضاء واملنظامت اإلقليمية والدولية يف هذا الشأن وعرض  ۔
تقارير حول جهودها وإنجازاتها يف املجاالت الثقافية يف الوثيقة رقم 4.1،

يقرر	ما	ييل	:	

األخذ علام بتقارير وكلامت رؤساء الوفود املشاركة حول جهودها وإنجازاتها يف املجاالت الثقافية. ۔

اإلشادة بجهود الدول األعضاء يف مختلف املجاالت الثقافية مبا يسهم يف تحقيق النهوض الحضاري  ۔
الثقافية. والتنمية 

يحقق  ۔ مبا  الحادي عرش،  اإلسالمي  املؤمتر  قرارات  تنفيذ  يف  مواصلة جهودها  إىل  األعضاء  الدول  دعوة 
العامة. وسياساتها  أولوياتها  وفق  الشاملة  الثقافية  التنمية 

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 4.1

قرار	بشأن
كلامت رؤساء الوفود املشاركة وعرض تقارير حول

جهودها وإنجازاهتا يف املجاالت الثقافية

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد
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17-18 ديـسـمـبر 2019م

تونس، الجمهورية التونسية 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«

ــة التونســية،  ــس، يف الجمهوري ــة تون ــد يف مدين ــة، املنعق ــوزراء الثقاف إنَّ املؤمتــر اإلســامي الحــادي عــر ل
تحــت سامي إرشاف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعيّد، يومي 17 و18 ديسمرب 2019م، مبناسبة 

االحتفاء مبدينة تونس عاصمة الثقافة اإلسامية لعام 2019 عن املنطقة العربية،

استناداً إىل قرار املؤمتر اإلسالمي العارش لوزراء الثقافة رقم م.إ.و.ث 10/2017/ق. 6.1 ۔

وبناًء عىل النظام الداخيل للمجلس االستشاري للتنمية الثقافية يف العامل اإلسالمي، ۔

وحرصاً عىل استمرار الجهود املبذولة يف هذا املجال وتكاملها، ۔

وأخذاً يف االعتبار تشكيل مكاتب الدورات السابقة، ۔

وبناًء عىل االقرتاحات واملشاورات التي متت بني الدول األعضاء، واملدير العام لإليسيسكو، ۔

يقرر	ما	ييل	:	

تعيني أعضاء املجلس االستشاري للتنمية الثقافية يف العامل اإلسالمي من الدول األعضاء لفرتة مدتها سنتان، . 1
قابلة للتجديد مرة واحدة، كام ييل :

• الدول	األعضاء	:	
عن املنطقة العربية : ۔

دولة اإلمارات العربية املتحدة ۔
دولة قطر  ۔
دولة ليبيا  ۔

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 5.1 ص 1

قرار	بشأن
انتخاب أعضاء املجلس االستشاري للتنمية الثقافية يف العامل اإلسالمي

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد



عن املنطقة األسيوية : ۔

بروناي دار السالم ۔
جمهورية أوزبكستان ۔
جمهورية أفغانستان اإلسالمية  ۔

عن املنطقة اإلفريقية : ۔

جمهورية الكامريون  ۔
جمهورية أوغندا  ۔
جمهورية الغابون  ۔

• إضافة	إىل	:	
الجمهورية التونسية )رئيس املؤمتر اإلسالمي الحادي عرش لوزراء الثقافة( ۔

اململكة العربية السعودية )دولة مقر منظمة التعاون اإلسالمي( ۔

اململكة املغربية )دولة مقر منظمة اإليسيسكو( ۔

جمهورية السنغال )رئيس الكومياك( ۔

دولة فلسطني )بلد القدس الرشيف( ۔

القرار، . 2 الدول األعضاء إىل تعيني ممثليها يف املجلس يف أجل ال يتجاوز ثالثة )3( أشهر من صدور  دعوة 
وتفويض املدير العام بتعيني دولة أخرى يف عضوية املجلس بالتنسيق مع رئاسة املؤمتر، يف حالة عدم توصل 

اإلدارة العامة لإليسيسكو باسم ممثل إحدى الدول داخل هذا األجل.

تتحمل الدول األعضاء نفقات سفر ممثليها وتتحمل اإليسيسكو أو الدولة املستضيفة الجتامعات املجلس . 3

نفقات اإلقامة والتنظيم.
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17-18 ديـسـمـبر 2019م

تونس، الجمهورية التونسية 

»من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم اإلسالمي«

التونسية، تحت  الجمهورية  املنعقد يف مدينة تونس، يف  الثقافة،  لوزراء  الحادي عرش  املؤمتر اإلسالمي  إنَّ 
مبناسبة  2019م،  ديسمرب  و18   17 يومي  سعيّد،  قيس  األستاذ  التونسية،  الجمهورية  رئيس  سيادة  إرشاف  سامي 

العربية، املنطقة  عن   2019 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  تونس  مبدينة  االحتفاء 

يقرر	ما	ييل	:	

املوافقة عىل طلب جمهورية مرص العربية استضافة دورة استثنائية ملؤمتر وزراء الثقافة يف العامل اإلسالمي  ۔

يف مدينة القاهرة سنة 2020 مبناسبة االحتفاء بها عاصمة الثقافة يف العامل اإلسالمي عن املنطقة العربية 
لعام 2020.

تكليف اإلدارة العامة لإليسيسكو بإجراء االتصاالت الالزمة مع جهات االختصاص الستضافة الدورة الثانية  ۔

عرشة للمؤمتر. ويف حالة تعذر ذلك تعقد الدورة يف مقر اإليسيسكو يف الرباط.

قرار م.إ.و.ث 11/2019/ق. 5.2

قرار	بشأن
مكان انعقاد الدورة الثانية عرشة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة

تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية، األستاذ قيس سعّيد


