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بناء على قرار المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة ،المنعقد في مدينة مسقط بمناسبة
االحتفال بمدينة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية عن المنطقة العربية ) 2ـ  4نوفمبر ،(2015
وعلى توصيات االجتماع الرابع عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية
للعالم اإلسالمي ،عقدت اإليسيسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة في جمھورية السودان ،وبالتنسيق
مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ،وفي إطار االحتفاء بسنار عاصمة للثقافة اإلسالمية
لعام  2017عن المنطقة العربية ،االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ
االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،في مدينة الخرطوم يومي  19-18سبتمبر  ،2017الذي
درس الوثائق التي ستعرض على المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة الذي ستستضيفه
جمھورية السودان تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمھورية ،السيد المشير عمر حسن
البشير )الخرطوم 23-21 ،نوفمبر .(2017
وشارك في ھذا االجتماع السادة أعضاء المجلس االستشاري ،ممثلو الدول التالية :
جمھورية أذربيجان ،جمھورية أندونيسيا ،جمھورية بنغالديش الشعبية ،المملكة العربية السعودية،
سلطنة عمان ،جمھورية غينيا ،دولة فلسطين ،جمھورية مالي ،المملكة المغربية ،الجمھورية
اإلسالمية الموريتانية ،جمھورية نيجيريا االتحادية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي.
وتغيب عن االجتماع ممثل دولة الكويت وممثل اللجنة الدائمة للثقافة واإلعالم )الكومياك(.

@ @Z@òîybnnÏüa@òÜ§a
عقدت الجلسة االفتتاحية صباح يوم االثنين  18سبتمبر 2017م ،برئاسة معالي وزير الدولة
لوزارة الثقافة في جمھورية السودان،بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة وممثلى السلك
الدبلوماسي العربي واإلسالمي المعتمد في الخرطوم والتي استھلت بتالوة آيات بينات من الذكر
الحكيم ،ثم أُلقيت الكلمات التالية:
 كلمة معGالي السGيد حسGب الرسGول أحمGد الشGيخ بGدر ،وزيGر الدولGة لGوزارة الثقافGة فGيجمھورية السودان
 كلمة ممثل المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،األسGتاذ محمGد الغمGاري،مدير أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام والمؤتمرات الوزارية المتخصصة.

 كلمة ممثلة األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،معالي األستاذة مھلة أحمد طالبنGا،المديرة العامة للشؤون الثقافية واالجتماعية وشؤون األسرة .
 كلمGGة ممثلGGة سGGلطنة عمGGان ،رئيسGة المجلGGس االستشGGاري المكلGGف بتنفيGGذ اإلسGGتراتيجيةالثقافية للعالم اإلسالمي ،السيدة مريم بنت ناصر بن سليمان الخربوشي.
ووجه معالي وزير الدولة للثقافة في بداية كلمته ،الشكر إلى المدير العام للمنظمة ،مشيداً بما
تقوم به اإليسيسكو من جھود في خدمة العمل اإلسالمي المشترك ،كما نوه ببرنامج عواصم الثقافة
الذي تشرف عليه المنظمة ،واستعرض الجھود الذي بذلتھا جمھورية السودان إلنجاح ھذه االحتفالية
وإيالئھا ما تستحق من العناية ،معربا ً عن سعادة بلده باستضافة ھذا المجلس والدورة العاشرة للمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة التي سيعقد في الخرطوم من  21إلى  23نوفمبر  ،2017تحت الرعاية
السامية لفخامة السيد المشير عمر حسن أحمد البشير ،رئيس الجمھورية .كما أعرب عن شكره لمنظمة
التعاون اإلسالمي وأمينھا العام على دعم األمانة العامة الموصول لجمھورية السودان في مختلف
المجاالت ذات العالقة بنھضة األمة اإلسالمية ورقيھا.
وفي كلمته ،نقل ممثل اإليسيسكو تحيات معالي المدير العام لإليسيسكو إلى فخامة رئيس
الجمھورية وإلى الحكومة السودانية وبخاصة معالي وزير الثقافة في جمھورية السودان ،على
التسھيالت وحسن التعاون الذي لقيته اإلدارة العامة لإليسيسكو من الحكومة السودانية لعقد ھذا
االجتماع في أحسن الظروف .كما نوه بحسن التنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون
اإلسالمي ،وتوجه بالتحية إلى السادة أعضاء المجلس ،مشيداً بجھودھم ،ومتمنيا ً لھم النجاح
والتوفيق خالل مدة واليتھم ،ومؤكداً أھمية تعاون المجلس االستشاري مع اإلدارة العامة
لإليسيسكو في تفعيل العمل الثقافي اإلسالمي المشترك ،ومنوھا ً بالدور المھم الذي يضطلع به
المجلس في متابعة تنفيذ مضامين االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،ومعربا ً عن أمله في أن
تحقق ھذه الدورة األھداف المرسومة لھا ،والمتمثلة في دراسة الوثائق التي أعدتھا اإلدارة العامة
لإليسيسكو ،والمساھمة في بلورة تصور واضح للمواضيع الذي سيتدارسھا المؤتمر اإلسالمي
العاشر لوزراء الثقافة.
ووجھت السيدة ممثلة األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في كلمتھا الشكر إلى اإلدارة
العامة لإليسيسكو وإلى وزارة الثقافة في جمھورية السودان على حسن التعاون والتنسيق في إعداد
أشغال الدورة الخامسة عشرة للمجلس االستشاري وأبلغت االجتماع تحيات وتقدير معالي األمين
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى فخامة رئيس جمھورية السودان على تكرمه بالموافقة على
استضافة السودان للمؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة وعلى تكرمه بعقده تحت رعايته
السامية .وأكدت على الدور المحوري لمنظمة التعاون اإلسالمي في مختلف مجاالت البناء
الحضاري لألمة اإلسالمية ودعمھا المتواصل لمھام اإليسيسكو من أجل تعزيز العمل الثقافي
اإلسالمي المشترك في الدول األعضاء.
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كما عبرت ممثلة األمانة عن رغبة األخيرة في إدراج توصيات الندوة الثقافية حول
المحافظة على الثراث الثقافي في الدول األعضاء )جدة ،المملكة العربية السعودية 15-14 ،مايو
 (2017في مخرجات االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي في نسختھا المعدلة.
وبعد شكر الجھات المنظمة لالجتماع ،تطرقت ممثلة سلطنة عمان ،رئيسة الدورة الرابعة
عشرة للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي في كلمتھا إلى
أھمية المواضيع والوثائق المعروضة خالل ھذه الدورة ،ودعت السادة األعضاء إلى دراسة
واعتماد الوثائق المقدمة ،ورفعھا إلى الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة.
ثم أخذت صورة جماعية تذكارية ألعضاء المجلس اإلستشاري ،وأعضاء اللجنة العليا
واألمانة العامة الحتفالية سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  2017عن المنطقة العربية.
وبعد انتھاء كلمات الجلسة االفتتاحية ،أقام معالي وزير الثقافة السوادني حفل استقبال على
شرف المشاركين في االجتماع.
في مستھل جلسة العمل األولى ،تم اعتماد جدول األعمال والبرنامج الزمني لالجتماع
وانتخاب مكتب المجلس وفقا لما يلي:
 جمھورية السودان )رئيسا ً( جمھورية إندونيسيا )نائب الرئيس( المملكة المغربية )مقرراً(ودرس المجلس خالل جلستي العمل األولى والثانية ،الوثائق المدرجة على جدول أعماله ،وھي :
-

تقرير المدير العام حول تنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي

 مشروع الصيغة المعدلة لإلستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي؛ مشروع وثيقة المبادئ التوجيھية بشأن الثقافة والمدينة؛ مشروع دراسة توجيھية حول المؤشرات الثقافية للتنمية؛العالم اإلسالمي؛
 مشروع اإلعالن اإلسالمي حول حماية التراث الثقافي فيِ
 مشروع تعGديل النظGام الGداخلي للمجلGس االستشGاري المكلGف ب تنفيGذ اإلسGتراتيجيةالثقافية للعالم اإلسالمي؛
 مشروع النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة؛ مشروع جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة.وتلت تقديم ھذه الوثائق ،مناقشة حول مضامينِھا.
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@ @Z@ðŠb“nüa@Üa@õb›Çc@pbÄyýß
خالل مناقشات مجمل ھذه المشاريع والدراسات واألنظمة الداخلية ،تركزت مالحظات
أعضاء المجلس االستشاري على النقاط التالي ِة :
 الGGGـتأكيد علGGGى تعزيGGGز المسGGGاھمة الفعالGGGة لإليسيسGGGكو فGGGي العمGGGل الثقGGGافي اإلسGGGالميالمشترك وما تحقق مGن منجGزات علGى ھGذا المسGتوى ،والGدعوة إلGى مواصGلة ذلGك،
مواكبGGة لطموحGGات مجتمعGGات الGGدول األعضGGاء فGGي عGGالم أصGGبح فيGGه للثقافGGة دور
محوري في إبراز الذات ودعم التنمية؛
 اإلشGGادة بأھميGGة المواضGGيع المعروضGGة مGGن طGGرف اإلدارة العامGGة لإليسيسGGكو علGGىمختلGGف دورات المجلGGس االستشGGاري والمGGؤتمر اإلسGGالمي لGGوزراء الثقافGGة ونوعيGGة
الوثائق المؤطر ِة لھا والمواكبة لألدوار الثقافية الجديدة؛
 التأكيGGد علGGى أھميGGة تعزيGGز التواصGGل والتشGGاور بGGين أعضGGاء المجلGGس االستشGGاريواإلدارة العامGGGة لإليسيسGGGكو بشGGGأن القضGGGايا ذات الصGGGلة باختصاصGGGات المجلGGGس
واآلليات الفعالة لتنفيذھا؛
 دعGGوة جھGGات االختصGGاص فGGي الGGدول األعضGGاء المعنيGGة باالحتفGGاء بعواصGGم الثقافGGةاإلسالمية إلى مزيد من التنسيق مع اإليسيسكو فGي األمGور ذات الصGلة ،مGع الGدعوة
إلى عقد شراكات مGع الGدول األعضGاء وغيرھGا مGن الGدول األخGرى غيGر األعضGاء
الراغبة في المشاركة في فعاليات ھذه االحتفالية.

@ @Z@òîßbn©a@òÜ§a
في نھاية أشغال اجتماع المجلس االستشاري ،اعتمد المجلس الوثائق المعروضة عليه،
ووافق على تعديل نظامه الداخلي ،وتغيير مسماه ليصبح "المجلس االستشاري للتنمية الثقافية في
العالم اإلسالمي" ،كما اعتمد النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة ،واطلع على جدول
أعمال المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة ،ودرس مشاريع القرارات الخاصة ببنود جدول
أعماله ،وأوصى المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة باعتمادھا.
وشكر المجلس اإلدارة العامة لإليسيسكو على الجھود التي بذلتھا في إعداد ھذه الوثائق.
وقد اعتمد المجلس التوصيات التالية :
 .1الدعوة إلى العمGل بمضGامين الوثيقGة التوجيھيGة حGول المؤشGرات الثقافيGة للتنميGة لGدى
القطاعات والجھات المعنية ،وتعزيز االھتمGام بھGذه المؤشGرات عنGد وضGع السياسGات
وإعداد خطط التنمية الثقافية الوطنية وتنفيذھا؛
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 .2دعوة الدول األعضاء إلى االسترشاد عند وضع الخطط الوطنية الثقافيGة ،بالمضGامين
والتوجھات العامة لإلستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي في صيغتھا المعدلة ألمعتمدة،
ومضاعفة الجھود للتعريGف بھGذه اإلسGتراتيجية الثقافيGة فGي األوسGاط الثقافيGة وھيئGات
المجتمع المدني المعنية؛
 .3الدعوة إلى تعزيز االھتمام بإدراج البعد التنموي للثقافة في سياسات المدينة من خالل
التعريف الواسع بمضGامين وثيقGة المبGادئ التوجيھيGة بشGأن الثقافGة والمدينGة ،وتعزيGز
التعGGاون والشGGراكة مGGع القطاعGGات الحكوميGGة المعنيGGة والسGGلطات والجماعGGات المحليGGة
للمدن بشأن تفعيل مضامينھا.
 .4الGGدعوة إلGGى مضGGاعفة الجھGGود وتعزيGGز اإلجGGراءات العمليGGة المتعلقGGة بحمايGGة الت Gراث
الثقGGافي المGGادي وغيGGر المGGادي ،فGGي ضGGوء المواثيGGق الدوليGGة والمضGGامين التوجيھيGGة
لإلعالن اإلسالمي حول حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي.
 .5الدعوة إلGى إعGالن سGنة  ،2019سGنة دوليGة للتGراث فGي العGالم اإلسGالمي ،تزامنGا ً مGع
االحتفGGاء بالقGGدس عاصGGمة للثقافGGة اإلسGGالمية ،وحGGث جھGGات االختصGGاص فGGي الGGدول
األعضاء على برمجة مجموعة من األنشطة والفعاليات لفائدة القGدس وسGكانھا تزامنGا ً
مع حلول الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد األقصى؛
 .6دعGGوة الGGدول األعضGGاء إلGGى المسGGاھمة فGGي فعاليGGات اإلحتفGGاء بالقGGدس عاصGGمة الثقافGGة
اإلسGGالمية لعGGام  2019و الGGدول التGGي تGGم اختيGGار عواصGGم الثقافGGة اإلسGGالمية فيھGGا إلGGى
إعالن توأمة ھذه العواصم مع مدينة القدس.
 .7الGGدعوة إلGGى اعتمGGاد "األيGGام الوطنيGGة المفتوحGGة للتGGراث" لتمكGGين المGGواطنين فGGي الGGدول
األعضGGاء مGGن زيGGارة المGGآثر التاريخيGGة والمعGGالم التراثيGGة والمتGGاحف بالمجGGان قصGGد
التوعية بأھمية التراث والتربية على المحافظة عليه؛
 .8اإلشادة بجھود الدول األعضاء التي تم االحتفاء بمدنھا عواصم للثقافة اإلسالمية لسنة
 ،2017في تخليد ھذا الحدث ،ودعوة الدول المحتفGى بمGدنھا مسGتقبال عواصGم للثقافGة
GGيع نطGGGاق االحتفGGGاء
اإلسGGGالمية إلGGGى إطGGGالق مشGGGاريع ثقافيGGGة كبGGGرى بالمناسGGGبة ،وتوسِ G
بالعاصمة إلى مدن تاريخية أخرى من خالل تنظيم مھرجانات وأسابيع ثقافية موازيGة
مع القيام بحمالت دعائية وإعالمية كبيرة لدى الرأي العام المحلي والدولي؛
 .9دعGGوة اإليسيسGGكو إلGGى إعGGداد بGGرامج وأنشGGطة تربويGGة وعلميGGة وثقافيGGة انطالقGGا ً مGGن
مضامين وتوجھات مشاريع الوثائق المعتمدة لفائدة الدول األعضاء والمسلمين خGارج
العالم اإلسالمي فيما يتعلق باإلسGتراتيجية الثقافيGة للعGالم اإلسGالمي ،الصGيغة المعدلGة،
وبخاصGGة القضGGايا واالحتياجGGات الثقافيGGة الجديGGدة التGGي نتجGGت عGGن المتغيGGرات الدوليGGة
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واإلقليمية؛ ولفائدة الدول األعضاء استناداً إلى وثيقGة المبGادئ التوجيھيGة بشGأن الثقافGة
والمدينGGGة ،وفيمGGGا يخGGGص حمايGGGة التGGGراث الثقGGGافي والتعريGGGف بGGGه واالسGGGتثمار الرشGGGيد
والمسGGتدام فيGGه ،وكGGذا اعتمGGاد المؤشGGرات واإلحصGGائيات الثقافيGGة فGGي خطGGط وبGGرامج
التنمية الثقافية في ھذه البلGدان ،والعمGل علGى إنشGاء معھGد لإلحصGائيات الثقافيGة تحGت
إشراف اإليسيسكو.
 .10الGGدعوة إلGGى تعزيGGز التعGGاون بGGين الGGدول األعضGGاء وتنسGGيق مواقفھGGا وتوحيGGدھا خGGالل
المGGؤتمرات واللقGGاءات واالجتماعGGات الرسGGمية والفنيGGة التGGي تنظمھGGا منظمGGة اليونسGGكو
وأجھزتھGGا والمنتGGGديات الدوليGGة األخGGGرى المعنيGGة بقضGGGايا الثقافGGة والتربيGGGة واإلعGGGالم
وحقGGوق اإلنسGGان المتصGGلة بالھوي Gة والثقاف ِ Gة ،وحمايGGة التGGراث الثقGGافي ،المGGادي وغيGGر
المادي ،ومعالجة ظواھر التطرف والعنصرية واإلسالموفوبيا؛
 .11الترحيب بملتمس دولة فلسطين حصول بلده علGى العضGوية االسGتحقاقية فGي المجلGس
اعتبGGارا لمكانGGة القGGدس الشGGريف فGGي وجGGدان المسGGلمين واعتبGGارا للمرحلGGة التاريخيGGة
الدقيقGGة التGGي تمGGر بھGGا القضGGية الفلسGGطينية وطلGGب مGGن المجلGGس رفGGع ملتمسGGه ھGGذا إلGGى
المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة.
 .12اإلعراب عن فائق عبارات الشكر واالمتنGان لفخامGة رئGيس جمھوريGة السGودان علGى
تكرمGGه بالموافقGGة علGGى استضGGافة بGGالده للمGGؤتمر اإلسGGالمي العاشGGر لGGوزراء الثقافGGة
)الخرطوم (2017/11/23-21 ،وعقده تحت رعايته السامية.
 .13توجيه الشكر إلى جھات االختصاص في الدول األعضاء فGي المجلGس االستشGاري علGى
تعاونھا في مراحل اإلعداد المتعلقة بتعديل اإلستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي؛
 .14توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمھوريGة ،المشGير السGيد عمGر حسGن أحمGد
البشير ،وإلى الحكومة السودانية ،ممثلة بوزير الثقافة اإلتحادي األسGتاذ الطيGب حسGن
بدوي وإلى معاونيه فGي الGوزارة وإلGى األمGين العGام للجنGة الوطنيGة السGودانية للتربيGة
والثقافة والعلوم على حسن تعاونھم في تنظيم أعمال االجتماع الخامس عشر للمجلس
االستشاري بالتنسGيق مGع اإلدارة العامGة لإليسيسGكو والGذي عقGد فGي أحسGن الظGروف
وحقق األھداف المرجوة منه ؛
 .15توجيه التھنئة والتقدير لمعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العGام
للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ  ،على جھوده في خدمة العمل
اإلسالمي المشتركِ  ،واإلشادة بما حققته المنظمة في مجGاالت اختصاصGھا وبجھودھGا
المستمرة في مجال العمل الثقافي اإلسGالمي المشGترك الموجGه لفائGدة العGالم اإلسGالمي
والمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،ودعو ِتھا إلى مواصلة ھذه الجھود.
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 .16توجيGGه الشGGكر والتقGGدير إلGGى معGGالي الGGدكتور يوسGGف العثيمGGين ،األمGGين العGGام لمنظمGGة
التعGGاون اإلسGGالمي علGGى جھGوده المقGGدرة مGGن أجGGل تعزيGGز العمGGل اإلسGGالمي المشGGترك
ودعمه الموصول لبرامج اإليسيسكو وأنشطتھا.
رحGGب المجلGGس بطلGGب جمھوريGGة السGGودان إنشGGاء المركGGز السGGناري اإلقليمGGي للتنGGوع الثقGGافي
والحوار كمؤسسة تعمل في إطار المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة تحت إشرافھا ،ودعوة
وزير الثقافGة بعGرض تفاصGيل المشGروع علGى المGؤتمر اإلسGالمي العاشGر لGوزراء الثقافGة كتجربGة
نموذجية للتعاون والشراكة في إطار تنفيذ برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية.
قرر المجلس عقد دورته السادسة عشر خالل النصف الثاني من عام  2019في مدينة تونس
بمناسبة استضافة الجمھورية التونسية للمؤتمر الحادي عشر لوزراء الثقافة -نوفمبر .2019
وقد عقدت الجلسة الختامية لالجتماع برئاسة سعادة األستاذ كرم  Yحامد خلف  ، Yوكيل
وزارة الثقافة في جمھورية السودان ،رئيس المجلس االستشاري ،وبحضور وفد اإليسيسكو وممثل
األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ،وتم خاللھا إلقاء كلمات أشاد فيھا المتدخلون باألجواء
اإليجابية التي سادت انعقاد جلسات المجلس الذي كان ناجحا ً على المستويات كافة ،حيث ساھمت
خبرة وكفاءة أعضائه في صياغة توصيات مھمة للعمل الثقافي اإلسالمي المشترك ،من شأنھا
إنجاح أعمال المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة.
وفي ختام االجتماع ،تم رفع برقية شكر وامتنان إلى فخامة السيد المشير عمر حسن البشير،
رئيس جمھورية السودان.

وحرر في الخرطوم ،بتاريخ  19سبتمبر 2017
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@ @
@ @
@ @
@ @@

@ @paŠa‹ÔÛa

@

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق1.1 .

@ @

Þìy@Ša‹Ó
@ @ÞbàÇþa@Þë‡u

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 -بعد اطالعه على مشروع جدول أعماله في الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث  1.1 /2017/15مؤقت(،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@ @

 اعتماد جدول أعمال االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذاالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي كما جاء في الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث  2017/15معتمد(.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق1.2 .

@ @
@ @
Þìy@Ša‹Ó
@ @ ß Ûa@wßbãÛa

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 -بعد اطالعه على مشروع برنامجه الزمني في الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث  1.2/2017/15مؤقت(،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@ @

 اعتماد البرنامج الزمني لالجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجيةالثقافية للعالم اإلسالمي كما جاء في الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث  1.2 /2017/15معتمد(.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق 2.1 .ص 1

@ @
Þìy@Ša‹Ó
@ @òîvîmaüa@‰îÐäm@Þìy@âbÈÛa@‹í‡¾a@‹í‹Ôm
@ @ïßý⁄a@bÈÜÛ@òîÏbÔrÛa

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 استرشاداً بمبادئ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي وأھدافھا، وبعد التذكير بقرارات المؤتمر اإلسالمي السادس والسابع والثامن والتاسع لوزراء الثقافةذات الصلة،
 وبعد االطالع على تقرير المدير العام حول تنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالميفي الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث،(2.1/2017/15
 وبعد االستماع إلى عرض ممثل اإليسيسكو في ھذا الشأن، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

 .1اعتماد تقرير المدير العام حول تنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،مع أخذ
مالحظات المجلس بعين االعتبار.
 .2تأكيد تكليف اإليسيسكو ،بصفتھا الجھاز اإلسالمي المتخصص ،بمواصلة تنفيذ االستراتيجية
الثقافية للعالم اإلسالمي ،بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي وأجھزتھا
الفرعية المعنية ،وبالتعاون مع الدول األعضاء ،والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة،
ودعوتھا إلى تحيين االستراتيجية كلما دعت الحاجة لذلك.

قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق 2.1 .ص 2

 .3اإلشادة بجھود اإليسيسكو لتحقيق التنمية الثقافية للعالم اإلسالمي ،وتفعيل العمل
الثقافي اإلسالمي المشترك وبدعمھا المتواصل للبرامج التنفيذية لالستراتيجية
الثقافية للعالم اإلسالمي لفائدة الدول األعضاء.
 .4شكر المدير العام لإليسيسكو ومعاونيه على إعداد ھذه الوثيقة.
 .5دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى رفع ھذا التقرير إلى الدورة العاشرة للمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة وتوصيته باعتماده.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق 2.2 .ص 1

Þìy@Ša‹Ó
@ @ïßý⁄a@bÈÜÛ@òîÏbÔrÛa@òîvîmaýÛ@òÛČ‡È¾a@òÌî—Ûa@Êë‹“ß

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 استناداً إلى قرار المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة بشأن مراجعة االستراتيجيةالثقافية للعالم اإلسالمي،
 وبعد االطالع على مشروع الصيغة المعدلة لالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي فيالوثيقة )م.إ.ت.إ.ث،(2.2/2017/15
 وبعد االستماع إلى عرض ممثل اإليسيسكو في ھذا الشأن، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

.1

اعتماد الصيغة المعدلة لالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،مع أخذ مالحظات
المجلس بعين االعتبار.

.2

دعوة الدول األعضاء إلى االسترشاد عند وضع الخطط الوطنية الثقافية ،بالمضامين
والتوجھات العامة لالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي في صيغتھا المعدلة المعتمدة،
وتعزيز آلياتھا التنفيذية ومضاعفة الجھود للتعريف بھذه االستراتيجية الثقافية في
األوساط الثقافية وھيئات المجتمع المدني المعنية.
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.3

دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى إعداد برامج وأنشطة تربوية وعلمية وثقافية
ميدانية لفائدة الدول األعضاء والمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،انطالقا ً من
مضامين وتوجھات ھذه االستراتيجية في صيغتھا المعدلة ،وبخاصة القضايا
واالحتياجات الثقافية الجديدة التي نتجت عن المتغيرات الدولية واإلقليمية.

.4

شكر جھات االختصاص في الدول األعضاء في المجلس االستشاري المكلف بتنفيذ
االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي على مساھمتھا وتفاعلھا اإليجابي في مراحل
اإلعداد المتعلقة بتعديل االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي.

.5

شكر المدير العام لإليسيسكو ومعاونيه على إعداد ھذه الوثيقة.

.6

دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى رفع ھذه الوثيقة إلى الدورة العاشرة للمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة وتوصيته باعتمادھا.

.7

دعوة اإليسيسكو إلى تقديم االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي في صيغتھا المعدلة
إلى مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون اإلسالمي ،ومؤتمر القمة اإلسالمي،
إلقرارھا والمصادقة عليھا.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق 3.1 .ص 1

Þìy@Ša‹Ó
@ @òäí‡¾aë@òÏbÔrÛa@æd“i@òîèîuìnÛa@ù†bj¾a@òÔîqë@Êë‹“ß

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 استرشاداً بمضامين كل من االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي وأھدافھا ،ووثيقةاألدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم ،واإلعالن اإلسالمي حول
الحقوق الثقافية ،وخطة عمل للنھوض بدور الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي،
 وبعد االطالع على الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث (3.1/2017/15حول مشروع وثيقة المبادئالتوجيھية بشأن الثقافة والمدينة،
 وبعد االستماع إلى عرض ممثل اإليسيسكو في ھذا الشأن، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

 .1اعتماد وثيقة المبادئ التوجيھية بشأن الثقافة والمدينة ،مع أخذ مالحظات المجلس بعين
االعتبار.
 .2دعوة الدول األعضاء إلى تعزيز االھتمام بإدراج البعد التنموي للثقافة في سياسات المدينة،
والبعد الثقافي للتنمية المستدامة من خالل التعريف الواسع بمضامين ھذه الوثيقة ،وتفعيل
التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية للمدن والجماعات الترابية.
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 .3دعوة جھات االختصاص في الدول األعضاء المحتفى بمدنھا عواصم للثقافة اإلسالمية
إلى إطالق مشاريع ثقافية كبرى بالمناسبة ،وتوسيع نطاق االحتفاء بالعاصمة إلى مدن
تاريخية أخرى ،من خالل تنظيم مھرجانات وأسابيع ثقافية موازية.
 .4دعوة اإليسيسكو إلى تفعيل مضامين ھذه الوثيقة ،من خالل تخصيص عدد من
األنشطة والبرامج الھادفة إلى مساعدة جھات االختصاص في الدول األعضاء من
أجل تجديد سياساتھا بشأن المدينة وفق مفھوم الثقافة والمدينة.
 .5شكر المدير العام لإليسيسكو ومعاونيه على إعداد ھذه الوثيقة.
 .6دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى رفع ھذه الوثيقة إلى الدورة العاشرة للمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة وتوصيته باعتمادھا.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق3.2 .

Þìy@Ša‹Ó
@ @òîàänÜÛ@òîÏbÔrÛa@pa‹’û¾a@Þìy@òîèîuìm@òaŠ†@Êë‹“ß

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2017
عن المنطقة العربية،
 استرشاداً بمضامين كل من االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي وأھدافھا ،ووثيقة اإلعالناإلسالمي حول التنوع الثقافي ،واإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية ،وخطة العمل
للنھوض بدور الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي،
 وبعد االطالع على مشروع دراسة توجيھية حول المؤشرات الثقافية للتنمية ،الوثيقة)م.إ.ت.إ.ث ،(3.2/2017/15
 وبعد االستماع إلى عرض ممثل اإليسيسكو في ھذا الشأن، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

 .1اعتماد دراسة توجيھية حول المؤشرات الثقافية للتنمية ،مع أخذ مالحظات المجلس بعين االعتبار.
 .2العمل على التعريف الواسع بمضامين ھذه الوثيقة لدى القطاعات ذات الصلة ،وتعزيز
االھتمام بالمؤشرات الثقافية للتنمية عند إعداد السياسات وخطط التنمية الثقافية الوطنية
وتنفيذھا باعتماد مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
 .3دعوة اإليسيسكو إلى تفعيل مضامين ھذه الوثيقة من خالل تخصيص عدد من األنشطة والبرامج
الميدانية والمبادرات الھادفة إلى اعتماد المؤشرات واإلحصائيات الثقافية في خطط وبرامج
التنمية الثقافية في الدول األعضاء والعمل على إنشاء معھد لإلحصائيات الثقافية تحت إشرافھا.
 .4دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى رفع ھذه الوثيقة إلى الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء
الثقافة وتوصيته باعتمادھا.
 .5شكر المدير العام لإليسيسكو ومعاونيه على إعداد ھذه الوثيقة.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق 3.3 .ص 1

Þìy@Ša‹Ó
@ @ÀbÔrÛa@taÛa@òíb¼@Þìy@ïßý⁄a@æýÇ⁄a@Êë‹“ß
@@ @@ @ïßý⁄a@bÈÛa@À

@

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 استرشاداً بمضامين كل من االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي وأھدافھا ،واإلعالناإلسالمي حول التنوع الثقافي ،واإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية،وخطة العمل
للنھوض بدور الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي،
 وبعد االطالع على مشروع اإلعالن اإلسالمي حول حماية التراث الثقافي في العالماإلسالمي ،في الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث ،(3.3/2017/15
 وبعد االستماع إلى عرض ممثل اإليسيسكو في ھذا الشأن، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

 .1اعتماد اإلعالن اإلسالمي حول حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي ،مع أخذ
مالحظات المجلس بعين االعتبار.
 .2الدعوة إلى مضاعفة الجھود وتعزيز اإلجراءات العملية المتعلقة بالمحافظة على
التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته ،في ضوء المواثيق الدولية والمضامين
التوجيھية لإلطار العام لحماية التراث في العالم اإلسالمي.

قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق 3.3 .ص 2

 .3اعتماد "األيام الوطنية المفتوحة للتراث" لتمكين المواطنين من زيارة المآثر التاريخية
والمعالم التراثية والمتاحف بالمجان ،قصد التوعية بأھمية التراث والتربية على
المحافظة عليه.
 .4دعوة اإليسيسكو إلى تفعيل مضامين مشروع اإلعالن اإلسالمي حول حماية التراث
الثقافي في العالم اإلسالمي ،ذات الصلة بحماية التراث الثقافي والتعريف به
واالستثمار الرشيد والمستدام فيه.
 .5الدعوة إلى إعالن سنة  2019سنة دولية للتراث في العالم اإلسالمي ،تزامنا ً مع
االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة اإلسالمية  ،2019وحث جھات االختصاص في الدول
األعضاء على برمجة مجموعة من األنشطة والفعاليات لفائدة القدس والمقدسيين
تزامنا ً مع حلول الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد األقصى.
 .6دعوة جھات االختصاص في الدول األعضاء التي تم اختيار عواصم الثقافة اإلسالمية
بھا في سنة  2019إلى استضافة أسبوع خاص بمدينة القدس فيھا ضمن البرنامج
السنوي لالحتفالية ،ودعوة بقية الدول األعضاء إلى المساھمة الفاعلة في االحتفاء
بالقدس الشريف عاصمة للثقافة اإلسالمية في سنة .2019
 .7دعوة الدول األعضاء التي تم اختيار عواصم الثقافة اإلسالمية بھا إلى إعالن توأمة
ھذه العواصم مع مدينة القدس الشريف.
 .8شكر المدير العام لإليسيسكو ومعاونيه على إعداد ھذه الوثيقة.
 .9دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى رفع ھذه الوثيقة إلى الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي
لوزراء الثقافة وتوصيته باعتمادھا.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق4.1 .

@ @
@ @
Þìy@Ša‹Ó
@ @ðŠb“nüa@ÜvàÜÛ@ïÜ‚a‡Ûa@âbÄäÛa@Ýí‡Èm@Êë‹“ß
@ @ïßý⁄a@#bÈÜÛ@òîÏbÔrÛa@òîvîma)üa@‰îÐäni@ÑÜØ¾a

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
2017عن المنطقة العربية،
 بعد اطالعه على مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذاالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي في الوثيقة )م.إ.ت.إ.ث ،(4.1/2017/15
 وبعد استماعه إلى عرض ممثل اإليسيسكو في ھذا الشأن، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

 .1اعتماد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية
الثقافية للعالم اإلسالمي ،وعلى تغيير مسماه ليصبح" المجلس االستشاري للتنمية
الثقافية في العالم اإلسالمي".
 .2دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى رفع ھذه الوثيقة إلى الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي
لوزراء الثقافة وتوصيته باعتمادھا.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق4.2 .

@ @
@ @
@ @Þìy@Ša‹Ó
@ @òÏbÔrÛa@õaŠŒìÛ@ïßý⁄a@‹¸ûàÜÛ@ïÜ‚a‡Ûa@âbÄäÛa@Êë‹“ß

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 بعد اطالعه على مشروع النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة فيالوثيقة)م.إ.ت.إ.ث،(4.2/2017/15
 وبعد االستماع إلى عرض ممثل اإليسيسكو في ھذا الشأن، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

 .1اعتماد مشروع النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة ،مع أخذ مالحظات
أعضاء المجلس بعين االعتبار.
 .2شكر المدير العام لإليسيسكو ومعاونيه على الجھود المبذولة إلعداد ھذه الوثيقة.
 .3دعوة المدير العام لإليسيسكو إلى رفع ھذه الوثيقة إلى الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي
لوزراء الثقافة وتوصيته باعتمادھا.

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@ a@á i
قرار م.إ.ت.إ.ث /2017/15ق5.1 .

@ @
@ @
Þìy@Ša‹Ó
@ @òÏbÔrÛa@õaŠŒìÛ@‹’bÈÛa@ïßý⁄a@‹¸û¾a@ÞbàÇc@Þë‡u@Êë‹“ß

إنّ االجتماع الخامس عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي المنعقد في مدينة الخرطوم ،في جمھورية السودان ،يومي  27و 28ذو الحجة1438ھـ،
الموافق لـ  19-18سبتمبر2017م ،بمناسبة االحتفاء بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2017عن المنطقة العربية،
 بعد اطالعه على مشروع جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة، -وبنا ًء على ما دار من مناقشات،

@Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí

@@

@@ @

 .1اعتماد مشروع جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة الذي سينعقد في
الخرطوم ،جمھورية السودان في الفترة ما بين  21و 23نوفمبر  ،2017تحت رعاية
فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير ،رئيس جمھورية السودان ،وبمناسبة االحتفاء
بمدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  2017عن المنطقة العربية.
 .2دعوة اإليسيسكو إلى اتخاذ كل الترتيبات التحضيرية الالزمة لعقد المؤتمر ،بالتنسيق مع
منظمة التعاون اإلسالمي وجھات االختصاص في جمھورية السودان.

