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توطئة :
 -1لقققد تصققاعإدت المتغيققرات الدوليققة فققي بدايققة اللفيققة الثالثققة،
وتنامات المخاطر التي تهز اسإتقرار المجتمعات النسانية ،وتهدد
الماققن والسققلما الققدوليين ،نتيجققة بعققض النعكاسإققات السققلبية
لظاهرة العولمة واكتساحها ماعظققم بلققدانا العققالم وسإققعيها إلققى
فققرض نمققاذج سإياسإققية وثقافيققة تقققوما عإلققى القققوة والهيمنققة،
وترفض التمايز والخاتلفا ،بدل تراب ط العلقاقات بي ن الش عوب
والتفاعإل بين الثقافات والحضارات ؛ فبينما تؤكد المام المتح دة
والمنظمققات الدوليققة ،وماققن بينهققا مانظمققة المققؤتمر السإققلماي
والمنظمة السإلماية للتربية والعلوما والثقافة – إيسيسكو  -عإلى
الدعإوة إلى الحوار بين الحضارات والثقافات بديل ل عإن سإققيطرة
ثقافة العنف والقاصققاء ،تققدفع العولمققة بقققوة ،فققي اتجققاه إذكققاء
الصراع ،وإضعافا ثقافة الحوار والتفاهم ،ماما يتعققارض ماققع روح
القانونا الققدولي والمعاهققدات الدوليققة الققتي تقققر بالخصوصققيات
الثقافيققة والحضققارية للماققم والشققعوب ،وتكفققل حققق الفققرد
والجماعإة في التشبث بها والعيش في كنفها.
 -2يتعزز اليققوما ،وأكققثر ماققن أي وقاققت ماضققى ،شققعور بضققرورة دفققع
الحوار بين الشعوب والثقافات نحو تحقي ق اله دافا النس انية،
فل يمكقققن تصقققور أي تعقققاونا بنقققاء أو أي حقققوار حقيققققي بيقققن
الحض ارات والثقاف ات ف ي عإ الم يتغي ر باسإ تمرار دونا القا رار
بمبدإ التنوع الثقافي .ومان ثمة فل بديل عإن التربية عإلى الحققوار
واحتراما التنوع الثقافي وصونه باعإتباره سإبيل ل للتعايش بين بنققي
البشر ،والتأسإيس لمستقبل ماشترك أكثر اطمئنانا ل وتضامانلا.
 -3تشققترك جميققع الحضققارات فققي اليمققانا بقيققم الخاققاء والعققدل
والتسققاماح ،وهققي مابققادئ كونيققة ينبغققي الرتقققاء بمضققاماينها
وترسإققيخها فقي الضقمائر والسقلوك ،باعإتبارهققا ماوروثقا ل إنسقانيا ل
جماعإيا ل ينبغي التأسإيس عإليه لبنقاء ح وار حقيققي بي ن القديانات
والثقافات المختلفة ،وهو خايار ينبغي بلورته انطلقاا ل ماققن تحديققد
دقايققق لشققروطه ،وتحقيققق أهققدافه ،وتعزيققز مابققادئه ،وضققبط
مانهجيته ،وحصر الطرافا الكفيلقة بتنفيقذه ،وجعلقه قااعإققدة ل ماقن
القواعإد الثابتة للسياسإة الدولية ،ووسإيلة ناجعققة وفعالققة لقاققرار
المان واسإتتباب السلما في العالم.
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 -4تتطلققع النسققانية اليققوما إلققى الخققروج ماققن دواماققة النزاعإققات
المستنزفة للقدرات والطاقاات ،ومان دائرة الصققراعإات الرامايققة
إلى فرض المار الواقاع عإلى المجتمع الدولي ،ماما يجعل الوضققع
العققالمي مافتوحققا ل عإلققى أسإققوإ الحتمققالت ،ويهققدد الحضققارة
النسققانية المعاصققرة ،ويققدفع بققالقوى العنصققرية المتطرفققة
المعادية للعدل والسلما إلى مامارسإة سإياسإققتها ضققد الشققعوب،
ماما يتطلب تعزيز الحوار بين الحضارات الذي أصبح اليوما قاضية
إنسانية دائمة الحضور في سإاحة الفكر العالمي ،ل ترتبط بفترة
زمانية ماحددة ،كما أضحى الحوار اخاتيارا ل اسإتراتيجيا ل يفتققح أماققاما
النسانية آفاقاا ل واسإعة لبنققاء عإققالم جديققد ،وأصققبحت المنجققزات
ل دونا أخاققرى،
الحضارية ماتاحة للجميع وليسققت حكققرا ل عإلققى دو ل
لنها تشكل تراثا ل جماعإيا ل للجنس البشري.
 -5تمثققل العولمققة ،عإلققى الرغققم مامققا تنطققوي عإليققه ماققن إماكانققات
ديا ل حقيقيا ل للمققوروث النسققاني المشققترك ،الماققر
وإيجابيات ،تح د
الذي يدعإو إلى تققدعإيم التكافققل بيققن الشققعوب ،ورعإايققة تنوعإهققا
الثقافي ،بسلوك مانهققج قاققائم عإلققى الحققوار المققؤدي إلققى زيققادة
الوعإي بالقيم المشتركة بيققن الشققعوب جميعققلا ،وبلققورة مافهققوما
إنسققاني لتعزيققز هققذه المبققادئ ونشققرها ،وتعبئققة القققوى الحيققة
حكوماات ومانظمات وهيئات شعبية فققي العققالم السإققلماي لهققذا
الغرض ،والسإتفادة ماما تنجزه وماا تسعى المنظمقات القاليميقة
والدوليققة ومانهققا مانظمققة اليسيسققكو إلققى بلققورته ماققن مابققادئ
وأهدافا ،وذلك:
 اسإققتنادا ل إلققى القققرارات الصققادرة عإققن مانظمققة الماققم المتحققدةبشأنا الحوار بين الحضارات والتنوع الثقققافي ،وإلققى المواثيققق
والعإلنققات والتفاقايققات الدوليققة ذات الصققلة ،وفققي ماقققدماتها
العإلنا العالمي حول التنققوع الثقققافي الققذي اعإتمققده المققؤتمر
العققاما لليونسققكو سإققنة  ،2001الققذي دعإققت فيققه الحكوماققات
ومانظوماة المام المتحدة والمنظمققات غيققر الحكومايققة المعنيققة
إلى تخطيط براماج ثقافية وتعليمية واجتماعإيققة مالئمققة لتعزيققز
مافهوما الحوار بين الحضارات وتنفيذها.
 وانسجاماا ل ماع مابادئ إعإلنا طهرانا الصادر فققي ديسققمبر 1997عإن ماقؤتمر القمققة السإققلماي الثققامان ،الققذي أكققد أنا الحضققارة
ت وعإلققى ماققدى التاريققخ عإلققى
السإققلماية تقققوما عإلققى نحققول ثققاب ل
التعايش السلمي والتعاونا والتفاهم المتبادل بين الحضققارات،
وكققذلك عإلققى التحققاور المثمققر والبنققاء ماققع الققديانات والفكققار
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الخارى والتأكيد أيضا ل عإلى ضققرورة قايققاما تفققاهم وتفاعإققل بيققن
الثقافققات ،بمققا يتفققق ماققع التعققاليم السإققلماية المتمثلققة فققي
التساماح والعدل السلما.
 واسإتلهاماا ل مان القرار الصادر عإن الدورة التاسإعة لمؤتمر القمقةالسإلماي المنعقد فققي الدوحققة سإققنة  2000وماققا تضققمنه ماققن
العإراب عإقن التققدير البقالغ لفخاما ة الرئيقس ماحمقد خا اتمي،
رئيس الجمهورية السإلماية اليرانية ورئيس القمققة السإققلماية
الثامانققة ،للمبققادرة القيمققة الققتي اتخققذها ،لقااماققة حققوار بيققن
الحضقققارات ،والقققتي تسقققتجيب لتطلعقققات الماقققة السإقققلماية
المنسجمة ماع تقاليدها الراسإخة في التساماح والنفتاح.
 واسإتجابة للنداءات والبيانات والعإلنات الصادرة عإققن النققدواتوالمؤتمرات التي عإقدتها اليسيسكو في إطار خاطققط عإملهققا،
بالتعاونا ماع المنظمقات القاليميقة والدوليقة ح ول الحقوار بي ن
الثقافققات والحضققارات والققديانات ،وماققا يمكققن أنا يقققدماه ماققن
تعزيز الوعإي بالقيم المشتركة بين الشققعوب ،وتققدعإيم أسإققس
التفاهم بينها.
 وتأسإيسا ل عإلى أهدافا السإققتراتيجية الثقافيققة للعققالم السإققلمايالتي اعإتمدها ماؤتمر القمة السإلماي السادس في داكققار سإققنة
 ،1991والمؤتمر السإلماي الرابع لوزراء الثقافة في صققيغتها
المعدلة في الجزائر العاصقمة سإققنة  ،2004وعإلققى ماضقاماينها
المؤكدة عإلى احتراما التنوع الثقافي ،وتعزيز أسإاليب حوار بين
الحضققارات والثقافققات قاققواماه التسققاماح والتعققايش والعققدل
والسققلما والتعققاونا والحققتراما المتبققادل لجميققع الحضققارات
والثقافات والعإراق والجناس.
وبناء عليه :
تتبنى الدول العإضاء المشاركة في المؤتمر السإلماي الرابع لققوزراء
الثقافة ،المبادئ والهدافا حول التنوع الثقافي الواردة في هققذا العإلنا،
تعبيرا ل مانها عإن الرادة الجماعإية للعالم السإلماي ،والحرص الققذي تبققديه
الدول العإضاء في مانظمة المققؤتمر السإققلماي عإلققى ماشققاركة المجتمققع
الدولي ،ودعإم جهوده المبذولة مان أجل وضع السإس الثابتة للحوار بيققن
الحضارات وإقارار مابادئه وبلورة تصققورات مانهجيققة وعإمليققة للحققوار بيققن
الحضارات ،وللمساهمة في وضع مابادئ إنسانية لهذا الحوار عإلى أسإس
حضارية وثقافية مان مانطلقات إنسانية ،وباسإتلهاما روح القدين السإقلماي
والعمل بمقتضى تعاليمه السمحة.
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المبادئ والهأداف :

المادة  - 1مميزات التنوع الثقافي وحوار الحضارات :
إنا الثقافات والديانات مادعإوة اليوما أكثر مان أي وقات ماضى ،للحوار
الدائم وتعزيز التعايش ،وإغناء بعضها بعضلا ،بعيدا ل عإن كل توتر أو احتقار،
وععإ عببر سإلسققلة ماققن السإققهاماات المتبادلققة المبنيققة عإلققى القيققم والمبققادئ
الكونية المشتركة بينهققا ،والمتمثلققة فققي قايققم الحققب والخاققاء والتسققاماح
والحتراما المتبادل والتضامان والعقدل ،وهقي قايقم ومابقادئ كونيقة ينبغقي
الرتقاء بها وترسإققيخها فققي الضققمائر والسققلوك ،باعإتبارهققا إرثققا ل إنسققانيا ل
ماشتركلا ،وذلك عإبر حوار حقيقي بين الثقافات والديانات.
ول يمكن تصور تعاونا بدناء أو حوار حقيقي بين الثقافات والحضارات
دونا القاققرار بمبققدإ التنققوع الثقققافي .ول يعققد د صققراع الحضققارات قاققدرا ل
ماحتومالا ،لنا العنف والجهل بالحقائق والخوفا ماققن الخاققر ليسققت أماققورا ل
حتمية ،بل هي نتاج للتربية وللثقافة التي ينشأ عإليها الفرد وتطبع سإلوكه
وردود أفعاله .ومان ثمققة ،فل بققديل عإققن الحققوار للمحافظققة عإلققى التنققوع
الثقققافي والتعدديققة الثقافيققة .ويتعيققن عإلققى بنققي البشققر كيفمققا كققانت
ماعتقققداتهم ،أنا يتدعققودوا عإلققى العيققش ماجتمعيققن عإلققى أسإققاس إرادةل
ماشتركةل وحدرة.
وانطلقاا ل مان ذلك ،عإلينا التمسك بذاتيتنا الثقافية وهويتنققا الحضققارية
والدفاع عإنهما ،فققي إطققار التفاعإققل ماققع الثقافققات والحضققارات الخاققرى،
وعإلينا كققذلك ماراجعققة أسإققس النظققرة إلققى الخاققر والبتعققاد عإققن الصققور
النمطيققة للشققعوب وثقافاتهققا وحضقاراتها ؛ فققالحوار نقدا ل لنققد د بيققن الماققم
والشعوب يتطلب مانا الجرأة لمراجعة النفس دونا التنكر للهويققة الدينيققة
والثقافية ،لننا مان دونا الثبات عإلى قايمنا لن يتققأتى لنققا فهققم قايققم الخاققر
وثقافته بشكل صحيح .ول ماستقبل لحوار الثقافات والديانات إنا لم يرتو
مان نبع التساماح والحتراما المتبادل ،وتعدد القاتناعإات والرؤى الثقافية.
فباعإتبار السإلما مانهجا ل ربانيا ل وسإلوكا ل إنسانيلا ،يققرى المسققلمونا أنققه
ماادامات الثقافة تعبيرا ل عإن عإبقرية شعب ،فل وجود لثقافة راقاية أو ثقافة
مانحطة ؛ فلكل ثقافة عإبقريتها الذاتية وغناها المتميز وحكمتهققا الخاصققة،
ماما يتطلب التأكيد عإلى ماا يلي :
وع الثقافققات والحضققارات نعمققة ماققن اللققه ،وأننققا بصققفتنا
 أنا تنقق دماسلمين ،نضطلع برسإققالة إنسققانية الغايققات فققي تركيققز أسإققس
السققلم العققالمي ،وعإلينققا أنا نمققد أيققدينا للتعققاونا ماققع جميققع
الحضارات النسانية لما فيه الخير للجميع.
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 أنا لك دل ثقافة قايمتها وماكانتها وإسإهاماها في إغناء التراث الثقافي
النساني ،وأنها ماعنية بالعمل عإلى تجسير هوة عإدما الفهققم بيققن
الحضارات ،وعإدما إخالء الساحة للتوجهات المعاديققة وللهجمققات
المغرضققة لتسققتمر فققي تشققويه صققورة السإققلما والمسققلمين
والتجني عإلى العقيدة السمحة.
 أنه ل وجود مان حيث المبدإ لثقافة عإدوة أو أماة عإدوة ،عإكسا ل لماقاققد تفضققي إليققه الحكقاما المسقبقة ضققد الثقافقات والحضققارات
والصقور النمطيقة للشقعوب والماقم ،ماقع ماواصقلة القدعإوة إلقى
الفادة مان مازايا العولمة وتلفي سإلبياتها ومافاجآتها المحتملة.
 أنا التنوع الثقافي ثروة ينبغي أنا ل تكونا ماصدرا ل للنققزاع والتققوترونبذ الخار ،بل سإبيل ل إلى توسإيع الرضية المشتركة ودعإم فرص
التوافققق والتلقاققي وتقليققل الفققوارق وحققل النزاعإققات بققالطرق
السلمية.
 أنا حصيلة الققتراث الثقققافي المققادي وغيققر المققادي الققذي يراعإققيالتعققدد الثقققافي فققي جميققع أبعققاده ،هققو الققذي يشققكل الرث
المشترك للنسانية جمعاء ،والذي تستلهم مانه ماا يقوي أسإققباب
التفاهم الدولي ،ويوفر فرص الحفاظ عإلى المان العالمي.

المادة  - 2التنننوع الثقننافي باعتبنناره عننامل ل مننن عوامننل
التنمية الشاملة والمستدامة :
إنا القارار بالتنوع الثقافي والعمل عإلققى صققيانته فققي إطققار سإياسإققة
دولية مابنية عإلققى أسإققس الحققوار والسققلم ونبققذ مانطققق الهيمنققة والقققوة،
يتضمن في الوقات نفسه إدانة للعنف وللرهاب بشتى أشكاله وماصادره،
بما فيها إرهاب الدولة ،إضافة إلى احتراما الحياة والكراماة والحرية وحق
المقاوماققة بالنسققبة للشققعوب المحتلققة وحقهققا فققي الققدفاع عإققن كيانهققا
وثقافتها ،والتمييز بين ماا هو مان قابيل الرهاب وماا هو ماقاوماة ماشروعإة.
وبإماكانا التنوع الثقافي أنا يكونا عإامال ل أسإاسإا ل ماققن عإواماققل التنميققة
والفهققم المتبققادل والتعققايش السققلمي والسققير نحققو التقققدما القاتصققادي
والجتماعإي ،وتصحيح التباينات والخاتللت الحاصلة في النظققاما الققدولي
الحالي ،واحتراما البيئة وحمايتها ،وحمايققة الققتراث المققادي وغيققر المققادي
لجميققع الشققعوب الققتي يتعققرض تراثهققا الثقققافي والحضققاري لمحققاولت
التشويه والتزوير والطمس والتدماير والمصادرة ،وماحاربة الفقر والرفققع
مان ماستوى النمو والنتاج ،وتوطيد الديمقراطية والتوسإيع مان المشاركة

5

الشققعبية فققي اتخققاذ القققرار فققي كققل القطاعإققات الداريققة والثقافيققة
والقاتصادية والجتماعإية.
كما يتعين في هذه المرحلة التي تتميز بالعإتماد المتزايد للصققناعإات
الثقافية عإلى تقنيققات العإلما والتواصققل الجديققدة الققتي أصققبحت ماوجهققا ل
قاويا ل للبققداع الفنققي ،تخفيققف العبققء عإلققى الققدول الفقيققرة فيمققا يتعلققق
بمديونيتها ،لتتمكن ماقن تخصققيص ماقوارد إضققافية لققدعإم النتقاج الثققافي
المحلققي ،وإعإققادة التققوازنا إلققى أسإققواقاها المغرقاققة بالمنتجققات الثقافيققة
الوافدة ماققن الققدول الغنيققة ،وتقليققص الهققوة الرقاميققة بينهققا وبيققن الققدول
المتقدماققة ،لتصققبح هققي الخاققرى مانتجققة للثقافققات وماسققاهمة فققي بنققاء
الحضارة النسانية وإغنائها.
وفي هذا الطار يمكن ،التأكيد عإلى ماا يلي :
 تشققجيع السققياحة الثقافيققة بصققفتها شققكل ل ماققن أشققكال الحققوارالثقافي والحضاري بيققن الشققعوب ،وعإقققد النققدوات والمققؤتمرات
للعمل عإلى تنمية التواصل الثقافي ،سإعيا ل إلققى التعققرفا المباشققر
عإلققى ثقافققة الخاريققن واحققتراما التنققوع والتعدديققة فققي الوسإققائل
والمضققاماين والتعققابير البداعإيققة والتعريققف بالثقافققة السإققلماية
وضمانا الحضور في الفضاء التصالي العالمي.
 التعاونا الوثيق ماع المنظمات الدولية القاتصادية والمالية ،لوضققعبرناماج طويل المدى لتقليص الفجوة المتناماية بين الققدول الغنيققة
والدول الفقيرة ،والتي تهققدد التنققوع الثقققافي وتقلققل ماققن نجاعإققة
اسإتخداما تكنولوجيات العإلما والتصال الحديثة وتوظيفها لفائققدة
التنمية ،وتحول دونا المشاركة الجديققة والفعالققة للققدول الفقيققرة
في إدارة نظاما اقاتصادي عإالمي عإادل.
 بلورة تصور تنفيذي لخطة العمققل المنبثقققة عإققن القمققة العالميققةلمجتمع المعلوماات بمرحلتيها الولى والثانيققة ،بمققا يققدعإم أسإققس
التضامان الرقامي بين الشعوب.
 السإتناد إلى القيم الخالقاية فققي الثقافققات المختلفققة فققي إعإققدادوصياغة مانظوماة عإالمية للخالق والعإققترافا بالمصققادر المتنوعإققة
للمعرفققة وبققالتنوع الثقققافي ،بوصققفها سإققمات رئيسققة للمجتمققع
النساني كرصيد ل غنى عإنه لتقدما البشرية.
 أنا التفاوت القاتصادي والجتماعإي بين الشققعوب يسققتوجب أخاققذتدابير عإادلة ووضققع اسإققتراتيجيات تنمويققة مالئمققة وإيجققاد ماحيققط
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يسمح ببناء عإلقاات إنسانية ماتوازنة ويققوفر إطققارا ل ناجعققا ل للحققوار
بين الحضارات ،بعيدا ل عإن شتى أشكال العنف والتطرفا.
 التعققاونا عإلققى الصققعيدين الققدولي والسإققلماي عإققن طريققق تنفيققذأنشطة ثقافية مان أجل ماواجهة تحديات النمو الحضري والعولمققة
والتغيرات التكنولوجية الجارية ،وتشجيع إنشاء شققبكات للبحققوث
والمعلوماات في ماجال السياسإات الثقافية مان أجل التنميققة ،بمققا
في ذلك دراسإة إنشاء مارصد للسياسإات الثقافية والتنوع الثقافي
وإعإادة التفكير في السياسإات الثقافيققة بهققدفا تعققديل الولويققات
والبراماج وماناهج العمل وجعل البعققد الثقققافي ماكونققا ل رئيسققا ل فققي
التنمية.

المادة  - 3التنوع الثقافي والتفاعل الحضاري والعولمننة
:
إنا ماا ورثناه مان بداية التسعينيات مان القققرنا الماضققي ماققن أحققداث
حاسإمة غيرت البنى السإاس القاتصادية والجتماعإية لكثير مان الشعوب،
في إطققار هيمنقة القطققب الواحققد والعولمققة إضقافة إلقى تلققك السلسققلة
المتشابكة مان التحولت المذهلة التي اجتاحت العالم فققي بدايققة القققرنا
الحققالي ،تشققكل فققي ماجملهققا خاريطققة ماعاصققرة ماليئققة بالمتناقاضققات
السياسإية والقاتصادية والجتماعإية مان جهة ،وحافلة بالتحققديات الثقافيققة
التي تواجهها أماققم الرض ماقن جهققة أخاقرى ،وبخاصققة الماقم ذات التاريقخ
والتراث الثقافي والحضاري العريق والمتنوع والققثري ،وماققن بينهققا الماققة
السإققلماية .وقاققد سإققاعإد تطققور وسإققائل التصققال والتقنيققات المعلومااتيققة
وتقليص المسافات والتقارب بين الشعوب عإلى تسريع ظاهرة العولمققة
وإتاحة إماكانات ماادية وتكنولوجية غير ماسققبوقاة ،سإققاعإدت بققدورها عإلققى
بروز نموذج وحيد ماهيمن في جميع المجالت بشكل يلغققي الخصوصققيات
الثقافية للمجتمعات ،ويهدد باندثار ماقومااتها الشخصية والحضارية.
وماققن الثققار السققلبية للعولمققة السققعي نحققو تنميققط الثقافققة عإلققى
المستوى الكوني .إل أنا العولمة ل تنطوي عإلى سإلبيات فقققط ،بققل إنهققا
تتيح إماكانات جديدة للتواصققل وفققرص للتفاعإققل والتقققارب ،يتعيققن عإلققى
الماة السإلماية اسإتغللها للتعريف بثقافتها وحضارتها وتوظيف إماكاناتهققا
المتاحة للمضي قادماا ل عإلى درب التقدما ،وتعزيز مافهققوما التنققوع الثقققافي
وتأكيد مافهوما الهوية الثقافية وتكامال روافد الثقافققة السإققلماية وتفاعإلهققا
ماع بعضها بعضا ل وبينها وبين الشعوب الخارى.
ولتجنب الثار السلبية للعولمة ،يتجه المار إلى تقوية أواصر التعققاونا
مان أجل الفهم الصحيح لرسإالة الثقافة السإققلماية وتقويققة النتمققاء إليهققا
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والعإتزاز بهقا وماواصقلة البقداع والتنويقع والمشقاركة بشقكل فعقال فقي
النتاج الثقافي المعاصر ،بتعزيز الققدور النشققيط لمختلققف العناصققر الققتي
تعمل في حقول الثقافة ،وعإلى جميع المستويات وفققي كققل القطاعإققات،
حتى تصبح الماة السإققلماية ماؤهلققة لحمايققة ثقافتهققا وفهققم ثقافققة الخاققر،
تملققك التقنيققات الجديققدة للتواصققل والعإلما الققتي تعققد د فققي عإققالم اليققوما
ماققداخال أسإاسإققا ل لسإققماع صققوت العققالم السإققلماي ونقققل ثقققافته للخاققر
والدخاول ماعه في حوار بناء.
وبناء عإلى ذلك ،فإننا نؤكد ماا يلي :
 أنا ماسار العولمة يقتضي اعإتبار التنوع الثقافي والتعدد الحضاريدافعققا ل للعولمققة ،ل ماعوقاققا ل لهققا حيققث يكققونا ماققن المفيققد ماراعإققاة
الخصوصيات الثقافية والحضارية ،واحتراماها في ظل عإالم تحققول
إلى قارية كونية بفضل الثورة المعلومااتية والتصالية وأصبح ينحققو
نحو التجانس.
 أنا قايم التعددية والتنوع الثقافي ل تمثققل ذريعققة لسإققتبعاد الخاققر،بل مان الواجب اسإتغلل ماا تتيحه العولمة مان فرص وماققا تنطققوي
عإليققه ماققن إماكانققات لمزيققد دعإققم التضققامان والتبققادل والعيققش
المشترك بين الشعوب.
 السعي المشترك إلققى تشققييد عإققالم يتخققذ ماققن التصققال والعإلماوالتفاهم بين الثقافات مايزاته ،ويشقجع فيقه تنقوع القيقم الثقافيقة
والرؤى الخالقاية والتصرفات السلوكية قاياما ثقافة سإلما حقيقية.
 ماساندة الجهود الدولية مان أجل صياغة اتفاقايققة عإالميققة لحققتراماالتنوع النساني المبدع ،لمنع أي ماحاولة ترماي إلققى إبققادة لغققة أو
ثقافقققة أو عإقققرق ،عإلقققى أنا تكقققونا مارجعيقققة ماقققن مارجعيقققات
السإتراتيجيات النمائية في المستقبل.

المادة  - 4مساهأمة الثقافة والحضارة الساننلميتين فنني
إغناء التنوع الثقافي :
إنا الثقافة السإلماية ،وكمققا يشققهد التاريققخ بققذلك ،هققي ثقافققة تقققدما
وإبداع وعإلم وعإمل ،احترمات دائما ل التنوع وتعامالت ماعه ،وقاد ظققل تنققوع
الثقافات والحضارات وتعايشها داخال الرقاعققة الجغرافيققة الواسإققعة الققتي
يدين أهلها بالسإلما ،عإلى اخاتلفا لغاتهم وثقافاتهم وحضاراتهم الخاصققة،
خاير دليل تاريخي عإلى ثقافة الحوار والتسققاماح الققتي ينققادي السإققلما بهققا
دائملا ،بصرفا النظر عإن الظروفا والمتغيرات.
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وتميزت الثقافة والحضارة السإلمايتانا بتركيزهما عإلى اعإتبار "طلب
العلم فريضة" ،بغض النظر عإن الصعوبات المرتبطة به ،ماما سإققاهم فققي
إغناء التراث النساني في شققتى حقققول العلققوما والفنققونا والداب .وقاققد
ة ماكانقة كققبرى
جعل السإققلما ماققن طلققب العلققم فريضققة ،وأ عوبل عققى المعرفقق ع
ور د
غب في طلبهما ماهما تباعإدت المسافات.
وتسققتلهم ماختلققف الجيققال السإققهاماات المتعققددة للماققة السإققلماية،
وحملها لمشعل حضارة سإعت دائما ل لتحقيق الضافة ،وعإملت ماققن أجققل
التقققدما والسققلما والرفاهيققة الماديققة والمعنويققة ،ماققن مانطققق الغنققاء
والضافة ،وبما حملته مان قادر كبير مان العلققوما والمعققارفا فققي ماختلققف
المجالت .ويقتضي تجسيم هذه المبادئ :
 تأسإققيس الجققوائز التشققجيعية والمنققح التقديريققة للمؤسإسققاتوالفراد الذين قادماوا إسإهاماا ل فكريققا ل ماتميققزا ل فققي ماجققال تعزيققز
حققوار الحضققارات ،والتعريققف بالحضققارة السإققلماية ،وبقيمهققا
السمحة وماآثرها الخالدة ،وإضافاتها النوعإية للحضارة النسانية.
 تفعيل التواصل ماع العالم ماققن خالل الهتمققاما بققالمراكز الثقافيققةالسإلماية بالخارج ،والعمل عإلققى دعإققم ماراكققز البحققوث الدوليققة
التي تتناول القضايا السإلماية بموضقوعإية ،والتوسإقع فقي إقااماققة
ماعاهققد وماراكققز ماماثلققة فققي أهققم العواصققم العالميققة ،وإقااماققة
النققدوات المشققتركة ،وتنظيققم القوافققل والمعققارض الثقافيققة
وتكثيف التعاونا ماع الشققبكات الفضققائية واللكترونيققة الناشققطة
في العالم.
 تشجيع دور النشر العالميققة الكققبرى عإلققى ترجمققة روائققع البققداعوالدراسإات السإلماية الجادة ،إلى اللغات العالمية ،والمسققاعإدة
عإلى ترويجها ،وتشجيع النتاج المشترك لبراماج تلفزيونية وأفلما
وثائقيققة وتققآليف مارجعيققة عإققن تنققوع ماصققادر الثقافققة السإققلماية
وغناهققا وإسإققهامااتها المختلفققة فققي إغنققاء الحضققارة النسققانية،
وتعزيز التفاهم وماعرفة الخار.

المننادة  - 5التنننوع الثقننافي بإساننهام الجميننع ولخدمننة
الجميع :
إنا ازديققاد التجققاه فققي العققالم الخققارجي نحققو العإتمققاد فققي ماجققال
الثقافة ،ورعإاية التنوع ودعإم الحوار الحضققاري عإلققى أسإققاليب تكنولوجيققا
التصال اللكتروني ،ينتقل تدريجيا ل وبصورة ماؤكدة إلى العالم السإلماي،
وهذا يتطلب إعإداد الجيال الشققابة ماققن النا للتغيققرات الققتي بققدأت تجققد
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طريقها إلينا ،بحيث تصبح ثقافة النترنيت جزءا ل في التكوين الذهني لهذه
الجيال ،حتى تنتقل الشعوب السإققلماية ماققن دور المسققتهلك إلققى ماوقاققع
المنتج لهذه التكنولوجيات .ويمكن للتنققوع الثقققافي أنا يسققهم فققي إغنققاء
الحياة الثقافية عإلى وجه أفضل بكثير مان التجققانس أو التماثققل الثقققافي،
شققرط أنا ل يققؤدي إلققى التشققرذما والتشققتت والققذوبانا .فالثقافققة تنمققو
وتزدهر وتتجذر.
وفي هذا السياق ،يتعين التأكيد عإلى ماا يلي :
 احتراما الشعائر الدينية والكتب والنصوص المقدسإققة عإنققد أهلهققا،سإواء المكتوبة أوالشفوية ،باعإتبارها أصول ل للديانات الققتي تققؤمان
بها المام والشعوب ،واحتراما وحققدة النققوع البشققري والخاتلفققات
الثقافية.
 ماواصلة النهوض بمؤسإسات نشر الثقافققة فققي العققالم السإققلمايوتحديثها والقياما بإصلحات هيكلية وتنظيمية ماتكامالققة فققي جميققع
المجالت الثقافية ،بما يضمن ماواكبتها لحتياجات المسققتفيد ماققن
العمل الثقافي.
 وضع التشريعات والقوانين التي تمنع العبث بالتراث أو سإرقاته أوإتلفه أو العإتداء عإليه أو التجار غيققر المشققروع بققه واعإتبققار ماثققل
هذه الممارسإات تمس بالمان الثقافي.
 تعزيقققز البعقققد العقققالمي للثقافقققة السإقققلماية ماقققن خالل جلقققبالسإتثمارات الجنبية التي تساعإد عإلققى ولققوج السإققواق الجنبيققة،
وعإلققى السإققتفادة ماققن الخققبرات المتطققورة والمتققوفرة بالققدول
المتقدماة ،وذلك عإلى صعيد النتاج ،وعإلى صعيد تنوع ماصادر هققذا
النتاج.

المادة  - 6التنوع الثقافي والمنظور الساننلمي لحقننوق
النإسان ولثقافة العدل والسلم :
مانذ نشأة الثقافة والحضارة السإلمايتين ،حرصت الشعوب المنتميققة
إليها عإلى إظهار رغبتها وتأكيد إرادتها في المشاركة ،عإلى قادما المساواة
في الحقوق والواجبات ،إلى جانب جميع الشعوب الخارى ،مان أجل بنققاء
عإالم ينعم بالسلم والعققدل والمسققاواة والتسققاماح ،ويقققوما عإلققى احققتراما
حقوق النسانا وصونا المقوماات المادية والمعنويققة للكراماققة النسققانية،
واعإتبار التنوع الثقافي والحق في الخاتلفا ماقوماققا ل أسإاسإققيا ل ماققن حقققوق
النسانا ،كما شرع لها السإلما وحددتها القوانين الدولية.
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وكما عإملت عإلى ذلك دائملا ،فإنا الشعوب المسلمة تعلن مان جديد،
عإن تشبثها بثقافة العققدل والسققلما والتسققاماح ،لنا السققلما هققو الشققرط
السإاس لتقدما الشعوب والتعايش بيققن الحضققارات ولنققه ل يمكققن ،ماققن
مانظور هذا الميثاق فصل السلما عإن العققدل ؛ فالسققلما يفققترض احققتراما
حقوق النسانا ،والرادة الجماعإية والصادقاة للتعايش عإلى أسإاس القيم
المشتركة بين بني البشر ،واحتراما حقققوق الشققعوب فققي صققيانة هويتهققا
وثقافاتهققا وحضققاراتها الخاصققة ،مامققا يشققكل إغنققاء للمققوروث الثقققافي
والحضاري للنسانية جمعاء.
ويتطلب السلما كذلك احققتراما الخاققر وثقققافته وحضقارته ومانظقوماته
الدينية والخالقاية ،إضافة إلى الرادة العملية في اقاتساما عإققادل لققثروات
الرض وحماية البيئة ،ماع ماراعإاة ماصالح الجيال القادماة .ويتطلب الماققر
التأكيد عإلى ماا يلي :
 أنا صيانة التنوع والثقافي والدفاع عإنه ،وماساعإدة الدول الفقيرةعإلى صيانة تراثها وإعإادة العإتبار لحضاراتها ،هققو ماققدخال أسإققاس
س ل غنى عإنه في حل النزاعإات
لرسإاء ثقافة السلما وماكود ن
نا رئي ن
وماحاربة جميع أشكال الرهاب والتطرفا ،سإواء كانا صققادرا ل عإققن
أفراد أو جماعإات أو دول.
 العمل عإلى إقااماة روابط بين الثقافة السإلماية والثقافات الخارىأوثق ماما كانت عإليققه فققي الماضققي ،وعإلقى إغنققاء أوجققه التفاعإققل
بينها ،خادماة للمان والسلم ودونا إلحققاق الضققرر بققالتنوع الثقققافي
والبداع لهذه الشعوب.
 اعإتبققار الحققق فققي التنققوع والتعققدد الثقققافي والحققتراما المتبققادلللمقوماققات الحضققارية والثقافيققة شققرطا ل ل غنققى عإنققه للحققوار
المتكافئ والتعققايش السقلمي ودعإققم مانظوماقة الحقققوق الثقافيقة
للشعوب.

المادة  - 7التنوع الثقافي والبداع :
يتطلب صونا التنوع الثقافي عإمل ل دؤوبققا ل يشققمل تققوجيه السياسإققات
الثقافيقققة توجيهقققا ل ماناسإقققبا ،ودعإقققم ماشقققاريعها ومابادراتهقققا ،والنهقققوض
بالصققناعإات الثقافيققة وتنميتهققا ،ودعإققم الفققاعإلين والمبققدعإين الثقققافيين،
وصيانة الممتلكات والخدماات الثقافية ،إضافة إلى ماراعإاة جميع أشققكال
التراث الثقافي ،سإواء كانت مااديققة أو غيققر مااديققة ،وتعزيققز القققدرة عإلققى
البداع والتواصل عإلى الصعيد العالمي والوطني والقاليمي ،لسإققيما ماققن
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خالل اعإتماد شققراكات بيقن القطققاع العققاما والخققاص والمجتمققع المققدني،
انطلقاا ل مان توجه يقوما عإلى التأصيل والنفتاح.
وينبغي أنا يساهم الخاذ بناصية تكنولوجيا العإلما والتواصل الجديققدة
في إغناء اللغة العربية ولغات الشعوب المسققلمة ،ماققن أجققل الرقاققي بهققا
لمواكبة المستجدات العلمية عإلى الصعيد العالمي.
كما يجب أنا تساهم الترجمة ،في تشجيع التفاعإل والتبادل الثقافيين
ونقققل المعققارفا والتقنيققات الحديثققة ،خااصققة تلققك المتعلقققة بتقنيققات
المعلومااتية والنهوض بالموروث الثقافي.
ومان هذا المنطلق ،تجدر الدعإوة إلى :
 تفعيل الطاقاققات البداعإيققة المتققوفرة لققدى الشققعوب السإققلماية،وذلك بتققوخاي سإياسإققة ثقافيققة يقظققة ترصققد النتققاج الثقققافي فققي
العالم السإلماي ،وتحلل ماكوناته ،وتضمن توثيقه والرتقاء به إلى
صناعإة تزيده جودة وثراء وتعطيه قايمة ماضافة.
 توفير الظققروفا الملئمققة لمسققاعإدة المبققدع عإلققى تثبققت ماققوقاعهكمنتج حدر في المجتمع ماؤهل للعإتماد عإلى ذاته وطققرق ماجققالت
جديدة توفر له ماوارد ذاتية.
 تعزيققز التلقاققي والتفاعإققل الثقققافي بيققن المبققدعإين فققي الققدولالسإلماية ونظرائهققم ماققن البلققدانا الخاققرى ،ودفققع حركققة البققداع
وضققمانا المشققاركة الناجعققة والمتوازنققة للمبققدعإين فققي ماختلققف
النشطة الثقافية.
 رعإايققة المققواهب الواعإققدة ماققن الشققباب فققي ماختلققف البلققداناالسإلماية والعناية بالمادة الثقافيققة الموجهققة للطفققال واليققافعين
مان حيث المضمونا والوسإائط الثقافية المسققتخدماة ،بمققا يضققمن
تهيئتهققم وتمكينهققم ماققن شققتى أدوات التحصققين الققذاتي ،ويسققهل
اندمااجهم في ماجتمقع المعرفقة ،وتقدريبهم عإلقى اسإقتثمار القذكاء
وتوظيفه.

دور المنظمننة الساننلمية للتربيننة والعلننوم والثقافننة –
إيسيسكو: -
إنا مانظمة اليسيسكو هققي الليققة الرئيسققة للتعريققف بهققذا العإلنا
وماتابعة تنفيذه وتقييم ماستوى هذا التنفيذ ،لذلك فهي مادعإوة إلى :
 العمل عإلى نشر المبادئ الواردة في هذا العإلنا ،والتعريققف بهققاوالسعي إلى ماراعإاتها واحتراماها ماقن طققرفا الجهققات الرسإققمية
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والهلية ،وحث دول العالم السإلماي عإلى إدمااجها في سإياسإاتها
الثقافية والتنموية ،وأخاذها بعين العإتبار في العلقاات فيما بينها،
وماع الشعوب والمام الخارى.
 ماضاعإفة الجهود مان أجل تعزيققز التفاعإققل الثقققافي والحققوار بيققنالحضارات ،وتشجيع التنوع الثقافي داخال دول العالم السإققلماي
وخاارجه.
 تطققوير التعققاونا والشققراكة ماققع المؤسإسققات والهيققآت الثقافيققةالوطنية والقاليمية والدولية مان أجل المزيد مان تنسققيق الققرؤى
والمواقاف وتوحيد المقاصد والهدافا ،للنهوض بالشأنا الثقافي
وترسإيخ مابادئ العدل والسلما وتوعإيققة الققرأي العققاما والمجتمققع
الدولي بالثار السلبية للعولمة.

دور الدول العضاء :
 إدراج ماوضوع التنوع الثقافي والحوار بين الحضارات ماحورا ل فققيبراماج الحتفال بالعواصم الثقافية السإلماية.
 تفعيل دور الجاماعات في نشر هذا العإلنا وتحقيق أهدافه ،وذلكمان خالل إجراء البحققوث والدراسإققات وإبققراما اتفاقايققات الشققراكة
والتوأماة وتصميم المناهج والبراماققج المناسإققبة وإنشققاء الكراسإققي
المتخصصة في هذا المجال.
 تعبئة الجاماعات ،والمثقفين ،والكتاب ،والفنققانين ،والسققينمائيين،والحركققات الشققبابية والنسققوية وحركققات الشققخاص المسققنين،
والمنظمات والجمعيات الهليققة ،والقطققاع الخققاص ،والصققحافيين
والعإلمايين ،مان أجل تعزيز ثقافققة العققدل والسققلما والحققوار بيققن
الثقافات والديانا والتعايش السلمي والتفققاهم ،وذلققك ماققن خالل
الليات والوسإائل والسإاليب التي تناسإب كل طرفا.
 القياما بدور فعال مان أجل إبراز قايم الحوار والتعققايش والتسققاماحفي السإلما ،والدفاع عإن مابادئ التنوع الثققافي ،وذلقك ماقن خالل
التعاونا ماع المنظمات والهيئات المتخصصة في العالم السإلماي،
وفي إطار احتراما المواثيق والقوانين المعمول بها في دولها.
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