التقرير النهائي
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بدغوت من امليظمة امؼربية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم ،وابس خضافة كرمية من دوةل الإماراث امؼربية
املخحدت ،اهؼلدث يويم  53و 54حٌلدى ا ألوىل ُ 5221ـ املوافق مـ  51و 02ديسمرب/اكهون ا ألول 0205
ازلورت امثاهية وامؼشون ( )00ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب واشلي صِد
مضاركة  51دوةل و 2مٌظٌلث وُيئاث إاكلميية ودومية (ملحق ػدد .)5
بد أبث أبغٌلل املؤمتر مبرامس اهخلال رئاسة املؤمتر من مجِورية مرص امؼربية رئيسة ازلورت  05اإىل دوةل
الإماراث امؼربية املخحدت رئيسة ازلورت احلامية .00
وكد حر أبست مؼايل ا ألس خاذت هورت امكؼيب ،وزيرت امثلافة وامض باة ،رئيسة انلجية اموظيية نلرتبية
وامثلافة وامؼلوم بدوةل الإماراث امؼربية املخحدت خلساث املؤمتر اهعالكا من اجللسة الافذخاحية اميت ثضميت
لكٌلث لك من (دوةل الإماراث امؼربية املخحدت ،ومجِورية مرص امؼربية ،ومؼايل ا ألس خاذ أبمحد أببو امغيط،
ا ألمني امؼام جلامؼة ازلول امؼربية ،ومؼايل ا ألس خاذ ازلكخور محمد وزل أبمعر ،املدير امؼام نلميظمة امؼربية نلرتبية
وامثلافة وامؼلوم)ُ ،ذا اإىل خاهب لكٌلث بأحصاة املؼايل اموزراء (اململكة امؼربية امسؼودية ،اململكة املغربية،
اململكة ا ألردهية امِامشية ،ادلِورية امخووس ية ،مجِورية امؼراق ،ادلِورية انلبياهية ،دوةل فلسعني ،دوةل
ميبيا ،ادلِورية الإسالمية املوريخاهية ،مجِورية املمر املخحدت) ،ابلإضافة اإىل ممثًل امل ميظٌلث ازلومية وا إلكلميية
وامؼربية؛ ويه (اميووسكو ،اﻹيسيسكو ،واجمللس ازلويل نلمؼامل واملواكع ،وامِيئة امؼربية نلمرسح).
وكد صِد اميوم امثاين من املؤمتر غرض هخاجئ مراحؼة اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية وُو املوضوع
امرئيس نسلورت امثاهية وامؼشون ( ،)00وثلدمي مشوع سفراء ا ألمكسو نلثلافة امؼربية ،وخارظة امؼمل
ارلس ية نلملفاث امؼربية املضرتكة مدسجيل امرتاج غري املادي زلى اميووسكو ،واغامتد ثوصياث انلجية
ازلامئة نلثلافة امؼربية ،واملشوع امثلايف امؼريب املضرتك.
ومت خالل ُذٍ اجللسة غرض خمرخاث امفؼامياث املوازية ويه املؤمتر امؼاملي مالكذصاد الإبداغي،
وقة انلغة امؼربية ،وهمرخان امربدت وثيظمي حللة حوارية بني خنبة من امض باة امؼريب و أبحصاة املؼايل اموزراء
املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب ومؼايل املدير امؼام نلميظمة امؼربية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم.
وبؼد الاظالع ػىل خمخلف واثئق املؤمتر من ثلارير ودراساث ،وثوصياث انلجية ازلامئة نلثلافة
امؼربية ومذابؼة امؼروض امللدمة بضأأن املوضوع امرئيس نلمؤمتر وبلية املضاريع امللدمة ومٌاكض هتا ،صادق
أبحصاة امسمو واملؼايل اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب ػىل املراراث املؼروضة
ػلهيم وػىل امبيان اخلخايم نلمؤمتر.
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كرار رمق  ( :ق – 5د)0205-00.

مراحؼة اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية وحتديهثا
مت غرض اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية خالل اهؼلاد مؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن
امؼريب حير ثوىل ثلدميِا مؼايل ا ألس خاذ رؤوف امباسعي املًسق امؼام مِذا املشوع.
وبؼد الاس امتع مِذا امؼرض اختذ املؤمتر املرار امخايل:
املــــرار:
-5
-0
-1
-2

ثوحيَ امضكر اإىل دوةل الإماراث امؼربية املخحدت ػىل ما وفرثَ من دمع ملشوع حتدير اخلعة امضامةل
نلثلافة امؼربية.
حمثني اجلِد اشلي بذمخَ امليظمة امؼربية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم من خالل خرباهئا لإػداد مشوع مراحؼة
اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية وحتديهثا.
دغوت امليظمة وازلول امؼربية مخيظمي ملاءاث مخلدمي اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية وامخؼريف هبا زلى
امفاػلني يف اجملال امثلايف.
اغامتد امخلرير امخأأميفي نلخعة ومرفلاثَ كوزيلة ثوحهيية مالس خئٌاس هبا يف وضع الاسرتاثيجياث اموظيية.

الدورة ( )22لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 22- 91 :ديسمبر 2229

3

كرار رمق  ( :ق – 0د)0205-00.

مشوع سفراء ا ألمكسو نلثلافة امؼربية
مت الاظالع ػىل اموزيلة اخلاصة مبشوع سفراء ا ألمكسو نلثلافة امؼربية وػىل ثوصية انلجية ازلامئة نلثلافة
امؼربية يف احامتغِا امليؼلد يوم  20ديسمرب  0205يف ُذا امضأأن ،ومت اختاذ املرار امخايل:
املــــرار:
 -اغامتد مشوع برانمج سفراء ا ألمكسو نلثلافة امؼربية يف جمالث ا ألدة وامرتاج وامفٌون.

الدورة ( )22لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 22- 91 :ديسمبر 2229

4

كرار رمق  ( :ق - 1د)0205-00.

مشوع خارظة امؼمل ارلس ية نلملفاث امؼربية املضرتكة
مدسجيل امرتاج غري املادي زلى اميووسكو

مت غرض مشوع خارظة امؼمل ارلس ية نلملفاث امؼربية املضرتكة مدسجيل امرتاج غري املادي زلى
اميووسكو امللرتح من دوةل الإماراث امؼربية املخحدت ػىل مؼايل اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية خالل
اهؼلاد د 00نلمؤمتر ،وكذكل غرض ثوصية انلجية ازلامئة نلثلافة امؼربية يف احامتغِا امليؼلد يوم  20ديسمرب
 0205يف ُذا امضأأن ،ومت اختاذ املرار امخايل:
املــــرار:
 -5صكر دوةل الإماراث امؼربية املخحدت مخبًهيا ودمعِا ملشوع اخلارظة ارلس ية نلملفاث امؼربية املضرتكة
مدسجيل امرتاج امثلايف غري املادي مع اميووسكو واس خؼدادُا لإدارثَ ،وامليظمة امؼربية نلرتبية
وامثلافة وامؼلوم وخمخلف امشاكء نلجِود املبذوةل يف اإػدادٍ.
 -0املوافلة ػىل مشوع خارظة امؼمل ارلس ية نلملفاث امؼربية املضرتكة مدسجيل امرتاج غري املادي
مع اميووسكو ودغوت مجيع ا ألظراف مخًس يق اجلِود يف ثيفيذٍ حسب روزانمة زمٌية مضبوظة.
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كرار رمق  ( :ق - 2د)0205-00.

ثوصياث احامتع انلجية ازلامئة نلثلافة امؼربية
 20ديسمرب 0205

مت رفع ثوصياث انلجية ازلامئة نلثلافة امؼربية بضأأن املواضيع اميت ثدارس هتا خالل احامتغِا امليؼلد يوم
 20ديسمرب  ،0205اإىل مؼايل اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية خالل اهؼلاد د 00نلمؤمتر (مرفق ،)5
واختذ املؤمتر بضأأهنا املرار امخايل:
املــــرار:
 اغامتد ثوصياث انلجية ازلامئة نلثلافة امؼربية امليبثلة غن احامتغِا امليؼلد بخارخي  20ديسمرب ،0205مع اإرخاء امبر يف املوضوع امرئيس نسلورت املادمة ( )01ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون
امثلافية يف اموظن امؼريب حلني اإػادت غرضَ ػىل انلجية ازلامئة نلثلافة امؼربية.
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كرار رمق  ( :ق - 3د)0205-00.

املشوع امؼريب امثلايف املضرتك
مت غرض املشوع امؼريب امثلايف املضرتك امللرتح من امليظمة ودوةل الإماراث امؼربية املخحدت ػىل مؼايل
اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية خالل اهؼلاد د 00نلمؤمتر ،وكذكل غرض ثوصية انلجية ازلامئة نلثلافة
امؼربية يف احامتغِا امليؼلد يوم  20ديسمرب  0205يف ُذا امضأأن ،ومت اختاذ املرار امخايل:
املــــرار:
 -5صكر دوةل الإماراث امؼربية املخحدت ػىل رػايهتا ودمعِا مِذا املشوع وامليظمة امؼربية نلرتبية وامثلافة
وامؼلوم واكفة امشاكء ػىل اجلِود املبذوةل يف اإػدادٍ.
 -0املوافلة ػىل املشوع امؼريب امثلايف املضرتك ودغوت مجيع ا ألظراف موضع برانمج معًل وخدول زمين
مخيفيذٍ.
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كرار رمق  ( :ق - 4د)0205-00.

موػد وماكن غلد ازلورت 01
ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب
ثلدمت اململكة امؼربية امسؼودية مضكورت بعلب اس خضافة ازلورت  01ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون
امثلافية يف اموظن امؼريب ،ومت غرض ُذا امعلب ػىل ازلورت  00نلمؤمتر و أبكر مايًل :
املرار :
 -5صكر اململكة امؼربية امسؼودية ػىل مبادرهتا لس خضافة ازلورت املادمة ( )01ملؤمتر اموزراء املسؤومني
غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب.
 -0غلد ازلورت  01ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب يف صِر ديسمرب
 0200مبديية امرايض -اململكة امؼربية امسؼودية .
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بيان الإماراث امؼربية املخحدت  /مراحؼة اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية وحتديهثا
بدغو ٍت من امليظمة امؼربية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم ،وابس خضافة كرمية من دوةل الإماراث امؼربية
املخحدت ،وحزامٌا مع مؼرض اكس بو ديب  ،0202اهؼلدث ازلورت امثاهية وامؼشون ( )00ملؤمتر اموزراء
املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب ،يف مديية ديب ،يويم  54-53حٌلدى ا ألول ُ5221ـ،
املوافق مـ  02-51اكهون ا ألول /ديسمرب .0205
صاركت يف ُذا املؤمتر()51دوةل غربية ،ابلإضافة اإىل خامؼة ازلول امؼربية ،ومممثلون غن ممٌظٌلث
غربية وإاكلميية مهنا (اميووسكو  ،اﻹيسيسكو ،واجمللس ازلويل نلمؼامل واملواكع ،وامِيئة امؼربية نلمرسح).
اهؼلدث ازلورت امثاهية وامؼشون( )00ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب يف
ظرف ثواخَ فيَ امثلافة امؼربية حتدايث مذؼددت ومزتايدت ثفرض ػلهيا اإػادت صياغة صامةل ألوموايهتا و أبُدافِا
وظرق معلِا ،يف ملدمهتا ،مذغرياث امؼامل اجلديد اميت متس امثلافة امؼربية يف خصوصياهتا ومرحكزاهتا امفكرية
والاحامتغية وامرتبوية ،ابلإضافة اإىل ثعور س ياساث احلومكة امثلافية ،وزورت املؼلوماث وس يعرت امليصاث
امرقية ،وحالث امعوارئ وا ألزماث أكزمة كوفيد  51اميت غريث املفاُمي وكلبت أبوموايث امؼامل ،ورّست
املٌاػاث بدور امثلافة وماكىهتا يف امظروف امؼادية والاس خثٌائية.
من ُيا ،وػىل ضوء امخحدايث اميت ثواخَ امثلافة امؼربية ،انكش مؤمتر اموزراء املسؤومني غن
امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب يف دورثَ امثاهية وامؼشون(")00هخاجئ مشوع مراحؼة اخلعة امضامةل
نلثلافة امؼربية وحتديهثا" ابغخبارٍ موضوػا رئيسا.
اهعلق مشوع املراحؼة من اس خؼراض حتليًل ألمه امخعوراث اميت مزيث املضِد امثلايف امؼريب
خالل امؼشية امليرصمة ،وما اكخيف ُذٍ امخعوراث من مالبساث وما حاق هبا من مس خجداث س ياس ية
واكذصادية واحامتغية وما بأفرزثَ من حتدايث ورُاانث خديدت.
 أبكد اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب ،ػىل أبمهية خمرخاث مشوعمراحؼة اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية وحتديهثا يف ثيسري امخبادل امثلايف ،وثعوير امؼمل
امثلايف امؼريب املضرتك.
وكدم أبحصاة امسمو واملؼايل وامسؼادت رؤساء اموفود يف لكٌلهتم امخوهجاث الاسرتاثيجية نسلول
امؼربية يف مرحةل ما بؼد خاحئة كوفييد ،51اميت اكدث ػىل رضورت وحيوية ثفؼيل املشوع امثلايف امؼريب
املضرتك اشلي ي مسامه يف صياهة امِوية امؼربية وحٌلية ا ألحيال امياص ئة من خماظر امخعرف والاحنراف.
كٌل حبر املؤمتر س بل وبمياث ثؼزيز اموحدت امثلافية امؼربية وضٌلن اس خدامهتا من خالل بياء جممتؼاث
املؼرفة املخؼددت وامضمومية ،وثؼزيز اهفذاح امثلافة امؼربية ػىل زلافاث امؼامل ،ودمع ا ألوارص مع امثلافاث
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الإوساهية ،والإسِام امفاػل يف صياغة املشوع احلضاري الإوساين يف اإظار كمي الاخذالف وامخيوع ،مع مراػات
خصوصياث امثلافة امؼربية امزاخرت حضاراي وحرازيا واترخييا ومؼرفيا ،مكوهنا جس متد دميومهتا وصريورهتا من
ثيوغِا وغراكهتا وثؼدد مٌاُلِا اجلغرافية وامخارخيية وانلغوية.
وانكش املؤمتر ػدد من مضاريع امؼمل امثلايف سدمسامه يف حتليق امخاكمل بني ازلول امؼربية من بيهنا:
-

مشوع مراحؼة وحتدير اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية
خمرخاث املؤمتر امؼاملي مالكذصاد الإبداغي
مشوع سفراء ا ألمكسو نلثلافة امؼربية
مشوع خارظة امؼمل ارلس ية ل نلملفاث امؼربية املضرتكة مدسجيل امرتاج غري املادي
زلى اميووسكو.
خمرخاث قة انلغة امؼربية وهمرخان امربدت
ويف اإظار اهفذاحَ ػىل خمخلف املكوانث الاحامتغية صِد املؤمتر حللة هلاش ص بابية بؼيوان:
اإظالق املضاريع الإبداغية ودور الإػالم يف امِوية امؼريب.

ويف خذـــام بأغٌلل ُـــذا املؤمتر:
 ػرب اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافية يف اموظن امؼريب غن غظمي صكرمه وامذياهنم زلوةلالاماراث امؼربية املخحدت ػىل حسن امخيظمي والاس خلبال وكرم امضيافة ،وػىل ما وفرثَ من دمع
ملشوع مراحؼة وحتدير اخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية .كٌل وخَ املؤمتر صكرٍ وثلديرٍ نلميظمة
امؼربية نلرتبية امثلافة وامؼلوم ػىل دورُا يف ثًس يق امؼمل امثلايف امؼريب املضرتك وثؼزيز اموحدت
امثلافية مالمة امؼربية.
 و أبوىص أبحصاة امسمو واملؼايل وامسؼادت ازلول امؼربية ابمؼمل ػىل الاس خفادت من خمرخاث مراحؼةاخلعة امضامةل نلثلافة امؼربية ،والاس خئٌاس هبا يف ثعوير الاسرتاثيجياث اموظيية نلخمنية امثلافية
وبرامج امخؼاون املضرتك ،ودغوا اىل ثيظمي ورصاث وملاءاث مخلدمي اخلعة امضامةل نلثلافة
امؼربية وامخؼريف هبا زلى امفاػلني يف اجملال امثلايف.
 وػرب املؤمتر غن اػزتازٍ مبس خوى امخؼاون وامخًس يق املامئ بني ازلول امؼربية يف اجملال امثلايف .مؤكداأبن املضاريع امثلافية اميت مت اإكرارُا يف ُذٍ ازلورت سدمسامه يف حتليق امخاكمل امثلايف بني ازلول
امؼربية.
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 وحر املؤمتر ازلول امؼربية ػىل الاس خفادت من املزااي واخلدماث اميت ثموفرُا امخكٌومموحيا امرقية يفثعوير امس ياساث امثلافية احمللية ذلاية امرتاج امثلايف وحمثييَ ،وجتاوز خملفاث ا ألزمة امصحية ػىل
امؼاملني يف احللل امثلايف.
 ورحب املؤمتر مببادرت اململكة امؼربية امسؼودية ابس خضافة مؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤونامثلافية يف اموظن امؼريب يف دورثَ امثامثة وامؼشين املزمع ثيظميِا يف س ية .0200
و أبصدر املؤمتر ػددا من امخوصياث مشلت خمخلف جمالث امضأأن امثلايف ،وامصياػاث الإبداغية وحركية انلغة
امؼربية وس ياساث حٌلية وحمثني امرتاج ،وبرامج امخؼاون مذؼدد ا ألظراف مع امليظٌلث ازلومية وا إلكلميية.
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مرفق :1

ثوظَاث انوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة يف احامتغِا
(غن تؼد)

 8دٌسمرب0202

1

امحيد ا ألول :املوكف امخيفِذي
ا ألوضــاع امثلافِــّة يف اموظـن امؼرتـي
امخوظِــــــة:
 صكر ازلول امؼرتَة وامليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم ػىل اجلِود اميت تذههتا ظَةل خاحئة كوفِد21-ألخل اس مترارًة امؼمل امثلايف وثيفِذ ػدًد ا ألوضعة وثبأمني امخواظل تني ازلول امؼرتَة ،وازلغوت
مالس خفادت من ُذٍ امخجرتة وثدغميِا والاس خؼداد ملك ظارئ.
 دغوت ازلول امؼرتَة اؤىل ثدغمي امخوخَ امرمقي وامؼمل ػىل رمقية احملخوى امثلايف حتس حا ملك ظارئ وضٌلانمخواظل امؼمل امثلايف لالل فرتاث ا ألزماث همٌل اكن هوغِا ،والاس خفادت من امليعة امؼرتَة نوثلافة
وامرتاج اميت ثؼم ُل امليظمة ػىل اؤوضاهئا الس خخدام امخلٌَاث امرمقَة وثوظَفِا يف لدمة امؼمل امؼريب
امثلايف املضرتك.
نوحق امثلايف ( )0202-0228وامؼوامص امؼرتَة نوثلافة
امؼلد امؼريب ّ
امخوظِــــــة:
 دغوت ازلول امؼرتَة اؤىل ثيفِذ مرشوػاث ثؼزز امؼمل امؼريب املضرتك وجس خجَة ملحادئ امؼلد امؼريبنوحق امثلايف.
 دغوت ازلول امؼرتَة اميت حتخفي ابمؼوامص امؼرتَة نوثلافة مالس خئٌاس مبحادئ امؼلد امؼريب نوحق امثلايف يفتوورت مرشوػاث ُذٍ امخظاُرت ،وموافات امليظمة تخلارٍر غن ا ألوضعة اميت ّمت ثيظميِا.
 الاحذفاء ابمؼوامص امؼرتَة نوثلافة اكلآيت ( :ؤارتد/املموكة ا ألردهَة امِامش َّة ( ،)0200تورث سودان/مجِورًةامسودان ( ،)0202ظراتوس/ادلِورًّة انوحياهَة ( ،)0202امكوًت/دوةل امكوًت ( ،)0202تيغازي/دوةل
مَخِا ( ،)0202ازلرغَة/املموكة امؼرتَة امسؼودًة .)0222
 ثو أبمة املدس ػامصة غرتَة نوثلافة مع ّلك ػامصة غرتَة ُُيخفى هبا ،وجرجمة امفؼامَاث اميت ثؤكد غروتة
املدس زلافة وحضارت.
 ُصكر دوةل فوسعني ػىل هجودُا يف ثيفِذ جرانمج تُت حلم ػامصة غرتَة نوثلافة مؼام .0202 دغوت املموكة ا ألردهَة امِامشَة اؤىل اؤػداد جرانمج ُمذاكمل مالحذفاء ؤابرتد ػامصة غرتَة نوثلافة ػام ،0200وؤاىل اؤػالم ّ
امليظمة وازلّ ول امؼرتَة تَ يف ُمدّسع من اموكت مربجمة مضاركهتا فَِ.
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 دغوت امليظمة اؤىل ثوحَِ ازلّ غوت اؤىل رئُس و أبغضاء انوجية ازلّ امئة نوثلافة امؼرتَة حلضور مرامس افذخاخامؼامصة امثلافِة.
 دغوت ّامليظمة اؤىل غلد احامتع نوجية ازلامئة نوثلافة امؼرت َّة يف املدًية اميت ًلع ػوهيا الاخذَار كؼامصة نوثّلافة
امؼرت َّة ،اؤثر حفل الافذخاخ اشلي ث ُّيظمَ ازلّ وةل املُضَفة.
اجلائزت امؼرت َّة نو ُمحدع ّ
امضاة
امخوظِــــــة:
خععة مِذٍ
 دغوت ازلّ ول امؼرت َّة اميت حتخفي ابمؼامصة امؼرتَة نوثلافة اؤىل متوًل اجلائزت يف اؤظار املزياه َّة امل ُ ّامخّظاُرت ،وؤادراح احذفام َّة مٌح اجلائزت مضن فؼام َّاهتا.
رموز امثّلافة امؼرتَة
امخوظِــــــة:
 دغوت املؤمتر مخفوًغ املدٍر امؼام نوميظمة الخذَار صخعَة غرتَة كرمز من رموز امثلافة امؼرتَة وذضل وفقامضواتط ومضن املامئة املعغرت واحملددت من انوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة ابالثفاق مع امليظمة.
 دغوت ازلول امؼرتَة اؤىل الاحذفاء جرموز امثلافة امؼرتَة ػىل املس خوى اموظين يف اؤظار الاحذفال ابمؼوامصامؼرتَة نوثلافة.
امَوم امؼريب نوضؼر
امخوظِــــــة:
 دغوت ازلول امؼرتَة ملواظةل الاحذفال ابمَوم امؼريب نوضؼر وابمضاغرٍن احملخفى هبٌل ظَةل امس ية. دغوت مؤسساث "تُت امضؼر" يف ازلول امؼرتَة مالحذفال ابمَوم امؼريب نوضؼر. دغوت املؤمتر مخفوًغ املدٍر امؼام نوميظمة الخذَار امضاغران انصلان سُمت الاحذفاء هبٌل يف ازلورت امثامٌةنوَوم امؼريب نوضؼر ( )0200تياء ػىل حرص َحاث ازلول امؼرتَة امواردت ػىل امليظمة ووفق امضواتط
ومضن املامئة املعغرت واحملددت من انوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة ابالثفاق مع امليظمة.
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مدادرت امليظمة موضع خعة اؤهلاذ امرتاج امثلايف ابمحسلان امؼرتَة ابمخؼاون مع امليظٌلث ازلومَة وا ؤالكوميَة
امخوظِــــــة:
 حمثني هجود امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم امرامِة اؤىل ؤاهلاذ امرتاج امثلايف ابمحسلان امؼرتَة ودغوتازلول امؼرتَة نوخؼاون مع امليظمة يف ُذا امضبأن مع رضورت اؤغعاء أبوموًة كعوى نوحسلان اميت ثؼُش
أبوضاػا لاظة ،مع امخوظَة تبأن ٍكون ذضل يف اؤظار مرظد امرتاج املؼٌلري وامؼمراين ابمحسلان امؼرتَة.
 دغوت امليظمة اؤىل مزًد امخؼاون مع امليظٌلث ا ؤالكوميَة وازلومَة مخيفِذ ُذٍ املحادرت.جرانمج املساػدت املاهوهَة ػىل اسرتداد املمخواكث امثلافِة املس خوىل ػوهيا من امحسلان امؼرتَة
امخوظِــــــة:
 صكر امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم ػىل اؤػداد ُذٍ اخلعة ،ودغوهتا نوخؼرًف هبا وثؼمميِا ػىلامحسلان امؼرتَة ومساػدهتا ػىل الاس خفادت مهنا من لالل رفع املؤُالث واملرافلة امفٌَة وامخبأظري املاهوين.
احلضاري يف اموظن امؼر ّيب
مؤمتر الآاثر و ّامرتاج
ّ
امخوظِــــــة:
 امخوظَة ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة ابغامتد امخلرٍرٍن امعادرٍن غن ازلورثني  02و02ملؤمتر الآاثر وامرتاج احلضاري يف اموظن امؼريب.
 دغوت امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم نوخواظل مع امحسلان امؼرتَة الؤتداء مرئَاهتا وملرتحاهتا ثضبأنمراحؼة بآمَة معل مؤمتر الآاثر وامرتاج احلضاري يف اموظن امؼريب حسة امخوظَاث امليخثلة غن ازلورثني
امخعور ػىل احامتع املكذة ازلامئ نومؤمتر يف دورثَ املادمة.
 02و 02وغرض ُذا ّ
مرظد امرتاج املؼٌلري وامؼمراين يف امحسلان امؼرتَة
امخوظِــــــة:
 امخوظَة ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة ابغامتد امخلرٍرٍن امعادرٍن غن الاحامتػني اخلامسوامسادس ملرظد امرتاج املؼٌلري وامؼمراين يف امحسلان امؼرتَة.
 دغوت امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم اؤىل جضكِل جلية مذخععة ؤالػداد الحئة ثفسريًة ملَثاقاحملافظة ػىل امرتاج املؼٌلري وامؼمراين يف اموظن امؼريب وحمنَخَ وظَاغة اؤظار اسرتصادي مسجل امرتاج
امؼمراين امؼريب وذضل يف اؤظار مرظد امرتاج املؼٌلري وامؼمراين ابمحسلان امؼرتَة وغرض ذضل ػىل
الاحامتع املادم نوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة.
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املركز ا ؤالكوميي نورتاج املغمور ابملَاٍ مبدًية املِدًة (ادلِورًة امخووس َة)
امخوظِــــــة:
 صكر ادلِورًة امخووس َة ػىل اجلِود اميت ثحذمِا يف حركزي ُذا املركز وامخلدم امكدري يف ثوفري ملرٍوامخعور امؼام مَِلكخَ وثلدٍر هجود امليظمة ػىل اس خؼدادُا نوخؼاون يف سخِل اؤجياد ظَغة مٌاس حة مخفؼَل
ُذا املركز.
امعَغة املُثىل
ويل اشلي كدّمذَ ادلِورًة امخووس َة نووظول اؤىل ّ
 ازلّ غوت اؤىل مزًد من امخؼ ّمق يف ّامخعور ا أل ّ
اميت ًُمكن مِذا املركز ّاّتاذُا ،وذضل من لالل اؤحداج جلية فٌَة من ازلّ ول امؼرتَة ،ؤابرشاف ّ
امليظمة
امخعور امخيظميي اههنايئ نومركز ،وحتدًد املوارد املام َّة وامخلٌ َّة
واجلِة املؼي َّة يف ادلِورًة امخووس َة ،موضع ّ
امالزمة مؼمهل.
املركــز امؼــريب ملآاثر وامـرتاج احلضـــاري مبدًية ثُدازت (ادلِورًة اجلزائرًة ازلميوكراظَة امضؼحَة)
امخوظِــــــة:
 صكر ادلِورًة اجلزائرًة ازلميلراظَة امضؼحَة ػىل هجودُا امكدريت واالؤماكهَاث اميت وفرهتا نومركز امؼريبملآاثر وامرتاج احلضاري تخُدازت.
 دغوت امليظمة واجلزائر م ؤالرساع يف جضكِل انوجية املضرتكة الؤػداد اثفاكِة امللر موضع املركز موضع امخيفِذيف أبكرة الآخال الس امي من حِر حتدًد املوارد املامَة وامفٌَة وامخلٌَة وامخرشًة امؼرتَة املضرتكة امالزمة
مدضغَهل.
ظَاغة مِثاق ذلاًة امرتاج امثلايف يف امحسلان امؼرتَة
امخوظِــــــة:
 ثلدٍر هجود امليظمة يف خعوص خمخوف امربامج املخعةل حبٌلًة امرتاج امثلايف يف امحسلان امؼرتَة الس امياملرظد وازلغوت اؤىل الاس خفادت من خمرخاهتا يف ظَاغة املَثاق املذكور وحمثني فكرت احلوار امضامل حول
ُذا املوضوع.
اخذَار اميّخةل وامؼاداث و ّ
امعلوس املُرثحعة هبا" :حرااث غرت َّا ُمضرتاك"
امخوظِــــــة:
 هتيئة ازلول امؼرتَة املضاركة يف ُذا املوف وصكر دوةل االؤماراث امؼرتَة املخحدت وامليظمة ػىل هجودٌُلامكدريت ظَةل اؤػداد املوف وؤاًداػَ.
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اخلاظة هبذا امؼيرص امثلايف املس ّجل ،ابؤضافة أب ّي حدج
 ازلغوت اؤىل حتدًر واس خكٌلل كوامئ اجلرد ّّتط ُذا امؼيرص ،وامرشوع يف اؤػداد امخّلارٍر ازلورًّة الؤًداغِا يف الآخال احملددت.
أبو ثظاُرت ّ
همارت اميلش ػىل امفخار وامفضة
امخوظِــــــة:
 صكر مجِورًة امؼراق وامليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم ػىل هجودٌُل لالل خمخوف مراحل اجنازُذا املوف ،ودغوت ازلول املضاركة اؤىل امدرسًع ابس خكٌلل موفاهتا اموظيَة حىت ًدس ىن اؤمتام موف امرتص َح
وؤاًداػَ يف الآخال احملددت.
ظحق امكسكيس امخلوَدي
امخوظِــــــة:
 هتيئة ازلول امؼرتَة املضاركة يف ُذا املوف وصكر ادلِورًة اجلزائرًة ازلميلراظَة امضؼحَة ابغخحارُا ازلوةلاميت كادث ُذا املوف مع امخبأكَد ػىل رضورت امرشوع يف اؤػداد امخلارٍر ازلورًة ؤالًداغِا يف بآخامِا.
ّامرتاج امثلايف يف فوسعني واملدس امرشًف
امخوظِــــــة:
 حمثني اجلِود املحذوةل من لك ا ألظراف امرامِة ذلاًة امرتاج امثلايف يف فوسعني واملدس امرشًف ودغوتلك من امليظمة وازلول امؼرتَة وامليظٌلث ا ؤالكوميَة وازلومَة اؤىل مواظةل مساػدت دوةل فوسعني ػىل
امخعدي مالىهتااكث اميت ًخؼرض مِا امرتاج امثلايف وظوهَ وحٌلًخَ وحمثَيَ.
مرشوع املاهون امؼريب املوحد ذلاًة اخملعوظاث
امخوظِــــــة:
 ازلغوت اؤىل مزًد ثوس َع الاسدضارت حول ُذا املرشوع امخيظميي ولاظة زلى امحسلان امؼرتَة وا أللذ يفالاغخحار املواهني اموظيَة املخعةل حبٌلًة اخملعوظاث وانوواحئ واالثفاكِاث ازلومَة امليظمة نورتاج امثلايف
ثضلك ػام.
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ًوم ػاملي ّنورواًة ( 22أبكخوجر من ّ
لك س ية)
امخوظِــــــة:
 صكر امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم ػىل هجودُا املحذوةل الغامتد ًوم  22أبكخوجر من لك س ية ًوماػاملَا نورواًة ،وثوحَِ امضكر نوميدوتَة ازلامئة نوجمِورًة امخووس َة زلى مٌظمة امَووسكو ػىل دمعِا
امكدري مِذٍ املحادرت.
 دغوت ازلول امؼرتَة ملواظةل جمِوداهتا نوخؼرًف اب ألس حوع امؼاملي نورواًة وامرتوجي مِا وامخفكري يف مضارًعأبوضعة مالحذفال تدورثَ ا ألوىل وؤارسامِا مليظمة ا ألمكسو معَاغة جرانمج غريب مضرتك.
امخؼاون مع احتاد اميارشٍن امؼرة
امخوظِــــــة:
 صكر احتاد اميارشٍن امؼرة ػىل اجلِود املحذوةل يف اؤجناز ازلراسة وامخوظَة تخؼمميِا ػىل امحسلان امؼرتَةمالس خفادت مهنا.
مرشوع ثؼدًل اميّظام ازلالًل نوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة
امخوظِــــــة:
 دغوت ازلول امؼرتَة اميت مل ثوايف امليظمة جردودُا اؤىل املحادرت ابؤرسال مالحظاهتا وبآراهئا يف أبخل أبكعا ٍُهناًة صِر مارس .0200
 جضكِل جلية معغرت ملراحؼة اميظام ازلالًل نوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة مكوهة من: )2مجِورًة مرص امؼرتَة،
 )0دوةل فوسعني،
 )2دوةل االؤماراث امؼرتَة املخحدت،
 )2ادلِورًة اجلزائرًة ازلميلراظَة امضؼحَة،
 )2ادلِورًة انوحياهَة،
 )2دوةل مَخِا،
 )2امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم (ا ألس خاذت راضَة امؼرفاوي :أبماهة انوجية)
 -دغوت امليظمة اؤىل غرض املرشوع ػىل الاحامتع املادم نوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة.

7

ثعور خدًد مَِلكة ُمؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن امؼريب
مالمح ّ
امخوظِــــــة:
 دغوت ازلول امؼرتَة اميت مل ثوايف امليظمة جردودُا اؤىل املحادرت ابؤرسال رؤاُا حول امَِلكة اجلدًدت مؼملمؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن امؼريب يف أبخل أبكعا ٍُ هناًة صِر مارس .0200
 جضكِل جلية معغرت الؤػداد مرشوع مالمح ثعور خدًد مَِلكة املؤمتر من ممثًل ازلول امؼرتَة ُمكوهة من: )2مجِورًة مرص امؼرتَة،
 )0دوةل فوسعني،
 )2دوةل االؤماراث امؼرتَة املخحدت،
 )2ادلِورًة اجلزائرًة ازلميلراظَة امضؼحَة،
 )2ادلِورًة انوحياهَة،
 )2دوةل مَخِا،
 )2امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم (ا ألس خاذت راضَة امؼرفاوي :أبماهة انوجية)
 دغوت امليظمة اؤىل غرض املرشوع ػىل الاحامتع املادم نوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة.خعة امخعيَع امثلايف وجضجَع االؤتداع
امخوظِــــــة:
 دغوت امليظمة اؤىل وضع مرشوع خعة ظوًةل املدى نوهنوض تلعاع امعياػاث امثلافِة والاكذعاداالؤتداغي يف ازلول امؼرتَة ،ورتعِا تبأُداف امخمنَة املس خدامة.
 دغوت امليظمة اؤىل امؼمل ػىل اؤوضاء ص حكة املدن امؼرتَة املحدػة واملس خدامة ،هبدف حؼل املدنامؼرتَة أبكرث ثواظال واس خدامة ،ومخعحح مٌعاث مفذوحة مخواظل امؼلول وثعوٍر ا ألفاكر وجضجَع
االؤتداع ،وثحادل اخلرباث وامخجارة امياحجة و أبكرث امزتاما ابالسدامثر يف امثلافة وامرتاج مكحرك أبسايس
نوخمنَة امخرشًة املس خدامة واالؤدماح الاحامتغي.
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امحيد امثاين :املوضوع امرئُس نسلورت  00ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف
اموظن امؼريب
 ثوحَِ امضكر اؤىل دوةل االؤماراث امؼرتَة املخحدت ػىل ما وفرثَ من دمع ملرشوع مراحؼة اخلعة امضامةلنوثلافة امؼرتَة وحتدٍهثا.
 حمثني اجلِد اشلي تذمخَ امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم من لالل لرباهئا الؤػدادمرشوع مراحؼة اخلعة امضامةل نوثلافة امؼرتَة وحتدٍهثا.
 دغوت امليظمة وازلول امؼرتَة مخيظمي ملاءاث مخلدمي اخلعة امضامةل نوثلافة امؼرتَة وامخؼرًف هبا زلى امفاػونييف اجملال امثلايف.
 ثوظَة املؤمتر ابغامتد امخلرٍر امخبأمَفي نوخعة ومرفلاثَ كوزَلة ثوحهيَة مالس خئٌاس هبا يف وضعالاسرتاثَجَاث اموظيَة.

امحيد امثامر :املوضوع امرئُس نسلورت ( 02املرشوع امؼريب امثلايف املضرتك :جرانمج لاص
مخؼزٍز دور امثلافة وامرتاج يف زمن ا ألزماث)
امخوظِــــــة:
 صكر دوةل االؤماراث امؼرتَة املخحدت ػىل رػاٍهتا ودمعِا مِذا املرشوع وثوحَِ امضكر نوميظمة امؼرتَةنورتتَة وامثلافة وامؼووم واكفة امرشاكء ػىل اجلِود املحذوةل يف اؤػدادٍ ،ودغوهتم موضع جرانمج معًل وخدول
زمين مخيفِذٍ.
 امخوظَة ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن امؼريب ابملوافلة ػىل ُذا املرشوع.خدٍر ابالؤصارت بأهَ تخارخي  20دٌسمرب  0202ورد خعاة اؤىل امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم من
انوجية اموظيَة امسؼودًة نورتتَة وامثلافة وامؼووم حتت رمق  0228ثضمن الآيت:
"ثدرشف املموكة امؼرتَة امسؼودًة تعوة اس خضافة مؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن
امؼريب يف دورثَ  02ػام  ،0200ػىل أبن ثلوم انوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة ابخذَار املوضوع امرئُس مِذا
املؤمتر مبضُئة هللا".
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امحيد امراتع :لارظة امؼمل ارلس َة نوموفاث امؼرتَة املضرتكة مدسجَل امرتاج غري املادي مع
امَووسكو
امخوظِــــــة:
 صكر دوةل االؤماراث امؼرتَة املخحدت مخحًهيا ودمعِا ملرشوع لارظة امؼمل ارلس َة نوموفاث امؼرتَة املضرتكةمدسجَل امرتاج امثلايف غري املادي مع امَووسكو واس خؼدادُا ؤالدارثَ ،وثوحَِ امضكر اؤىل امليظمة امؼرتَة
نورتتَة وامثلافة وامؼووم وخمخوف امرشاكء نومجِوداث املحذوةل يف اؤػدادٍ ودغوهتم مخًس َق اجلِود يف ثيفِذٍ
حسة روزانمة زمٌَة مضحوظة.
 دغوت ازلول امؼرتَة ملوافات امليظمة مبلرتحاهتا يف أبخل أبكعاٍ ُموىف صِر دٌسمرب .0202 -امخوظَة ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن امؼريب ابملوافلة ػىل ُذا املرشوع.

امحيد اخلامس :امرتاج امثلايف يف فوسعني واملدس امرشًف
امخوظِــــــة:
 دغوت لك من امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم وازلول امؼرتَة وامليظٌلث ا ؤالكوميَة وازلومَة اؤىلمساػدت دوةل فوسعني ػىل اؤػداد موفاث مدسجَل غيارص من حراهثا امثلايف املادي وغري املادي وظوهَ
وحٌلًخَ وحمثَيَ.
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امحيود املس خلةل
امحيد امسادس ( :)2ملرتخ خامؼة ازلول امؼرتَة
اغامتد امؼارش من ًياٍر ًوما غرتَا نومرسخ
امخوظِــــــة:
 امخوظَة ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن امؼريب ابغامتد امؼارش من ًياٍر ًوماغرتَا نومرسخ ُُيخفى تَ يف لك ازلول امؼرتَة ،وٍكون مٌاس حة مخلِمي اجلِود اميت ثحذمِا ازلول امؼرتَة
مخعوٍر امفن املرسيح ،وامخذكري ابملضااي االؤتداغَة اميت جضغل امفٌاهني املرسحِني امؼرة.

امحيد امسادس ( :)0ملرتخ احتاد اميارشٍن امؼرة
ملرتخ احتاد اميارشٍن امؼرة:
امخوظِــــــة:
 ازلغوت اؤىل ثؼزٍز امخًس َق تني ازلول امؼرتَة من أبخل حٌلًة املوكِة امفكرًة وحلوق املؤمفني واحللوقاجملاورت.

امحيد امساتع :جرانمج سفري فوق امؼادت نوثلافة امؼرتَة
امخوظِــــــة:
 امخوظَة ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن امؼريب ابغامتد مرشوع جرانمج سفراءا ألمكسو نوثلافة امؼرتَة يف جماالث ا ألدة وامرتاج وامفٌون وجرانمج معل امسفري امللدم من امليظمة تياء
ػىل ثوظَة انوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة يف الاحامتع الاس خثٌايئ تخارخي  0سخمترب.0202
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امحيد امثامن :امربانمج امزمين نسلورت ( )00ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة
يف اموظن امؼريب
امخوظِــــــة:
 -اغامتدامربانمج امزمين نسلورت ( )00ملؤمتر اموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلايف يف اموظن امؼريب.

ما ٌس خجد من أبغٌلل
صكر دوةل االؤماراث وانوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَة
امخوظِــــــة:
 صكر دوةل االؤماراث امؼرتَة املخحدت الس خضافهتا امكرمية نسلورت ( )00ملؤمتر بأحصاة امسمو واملؼايلاموزراء املسؤومني غن امضؤون امثلافِة يف اموظن امؼريب ،وػىل مساػدهتا وثؼاوهنا امكدري ظَةل فرتت
امخحضري الهؼلاد املؤمتر.
 دغوت امليظمة امؼرتَة نورتتَة وامثلافة وامؼووم اؤىل ثوحَِ امضكر اؤىل أبغضاء انوجية ازلامئة نوثلافة امؼرتَةوحكرميِم ػىل اجلِود املمتزيت ظَةل فرتت ما تني دوريت املؤمتر يف اؤظار ثؼزٍز امؼمل املؤسسايت امؼريب
امثلايف املضرتك.
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القامئة الامسية ألحصاب املعايل والسعادة املشاركني يف مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب
املنعقد يف دورته  ،22اكس بو ديب 2020
ادلوةل/املنظمة

امس الوزير/املدير العام للمنظمة

الصفة/املسمى

عدد عمل ادلوةل /املنظمة
01

اململكة ا ألردنية الهامشية

معايل هيفاء جحار

وزيرة الثقافة

02

المارات العربية املتحدة

معايل نورة الكعيب

وزيرة الثقافة والش باب

03

مملكة البحرين

معايل الش يخة هال محمد خادل آل خليفة

مدير عام هيئة البحرين
للثقافة والآاثر

04

امجلهورية التونس ية

معايل ادلكتورة حياة قطاط القرمازي

وزيرة الشؤون الثقافية

05

مجهورية جيبويت

معايل هيبو مومن عسوي

وزيرة الش باب والثقافة

06

اململكة العربية السعودية

معايل حامد فايز

انئب وزير الثقافة

07

مجهورية الصومـال الفيدرالية

سعادة اسامعيل عصامن

مستشار الوزير

08

مجهورية العراق

معايل ادلكتور حسن انظم

وزيـر الثقافة

09

سلطنة عامن

سعادة سعيد بن سلطان بن يعرب

وكيل وزارة الثقافة
والرايضة والش باب

10

دوةل فلسطني

معايل ادلكتور عاطف أآبو س يف

وزيـــر الثقافـــة

11

دولـــة قطــر

سعادة فاحل بن مبارك الهاجري

وكيل وزارة الثقافة والرايضة

12

مجهورية القمر املتحدة

معايل ادلكتور تقي ادلين يوسف

وزير الثقافة

13

دوةل الكويت

اكمل سلامين عبد اجلليل

وكيل وزارة ،أآمني اجمللس الوطين
للثقافة والفنون والآداب

14

امجلهورية اللبنانية

معايل ادلكتور محمد وسام مرتىض

وزيـر الثقافة

15

دوةل ليبيا

معر بلعيد ابريك الطريه

مدير عام التعاون ادلويل

16

مجهورية مرص العربية

معايل ادلكتورة ايناس عبد ادلامي

وزيرة الثقافة

17

اململكة املغربية

عبد الاه اوداداس

القامئ بأأعامل سفري اململكة املغربية
دلى دوةل الامارات العربية املتحدة

18

امجلهورية السالمية املوريتانية

معايل ادلكتور خمتار ودل دايه

وزير الثقافة والصناعة التقليدية
والعالقات مع الربملان

19

امجلهورية المينية

خادل عبده سامل

انئب الوزير ورئيس الوفد

القامئة الامسية ألحصاب املعايل والسعادة رؤساء وفود املنظامت ادلولية
املشاركني يف مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب
املنعقد يف دورته  ،22اكس بو ديب 2020
عدد

ادلوةل/املنظمة

امس الوزير/املدير العام للمنظمة

الصفة/املسمى

01

اليونسكو

نيكولس اكس يانيدس

مدير مكتب معايل املديرة العامة

02

اليسيسكو

ادلكتور سامل املاكل

مدير عام

03

اليكروم

ادلكتور زيك أآصالن

مدير املركز القلميي
ليكروم ابلشارقة

04

الهيئة العربية للمرسح

ا ألس تاذ اسامعيل عبد هللا

ا ألمني العام

