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، الخرطوم مدینة ن فيمنظمة التعاون اإلسالمي، المجتمعو دول نحن وزراء الثقافة في
ربیع  3 یوم بمناسبة انعقاد المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة عاصمة جمھوریة السودان،

لثقافة اإلسالمیة لسنة صمة اسنار عا(في إطار  ،م2017نوفمبر  21 ھـ الموافق لـ1439األول 
 أحمد تحت الرعایة السامیة لفخامة المشیر السید عمر حسنوعن المنطقة العربیة، ) م2017

  البشیر، رئیس جمھوریة السودان،

الثقافي في عالقتھ مع التخطیط الحضري للمدن، یتطلب  فعالیة العملأن تجدید  نؤكدإذ 
حملھا مختلف تت أن التي ینبغي المسؤولیاتالتي تواجھھ، و التحدیاتھذا التجدید، و شروطمعرفة 

دات، لبلوغ ھذا الھدف األطراف  وتشاركیة بین متعددة المجاالت رؤیةفي إطار المرجوة،  والتعھّ

  ،األطراف الحكومیة وغیر الحكومیة

وتطویر الثقافة  تشجیع التنوع الثقافي،: الشروط الالزمة لذلك، والمتمثلة في  وإذ نستحضر
ً  باعتبارھا حافزاً  لإلبداع، ورافعة للتنمیة الشاملة المستدیمة، وترقیة الثقافة باعتبارھا عنصرا

ً في عالقات الدول األعضاء فیما بینھا، والمحافظة على قیم تعزی ، يالسلم العالم زضروریا
الموروث الثقافي التاریخي الحاضن للھویة الثقافیة والخصوصیات الحضاریة، وتعزیز  یانةصو

باقي الدول، وتقویة التكافل الثقافي وتطویر المبادالت الثقافیة بین الدول األعضاء فیما بینھا، وبین 
مواطنین من ال المشاركة في األنشطة الثقافیة واالستفادة من التجھیزات والعروض المقدمة لعموم

  مختلف الفئات العمریة،

العولمة على المستوى االقتصادي والتطور التقني تھا التحوالت التي أنتج أنوإذ ندرك 
بحیث البد من بناء اقتصادیات مبنیة على المعرفة إلیجاد فرص  الثقافة، قد انعكست على المتسارع

، وفض النزاعات فیھاعمل للشباب، ومحاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي، وتدبیر التنوع الثقافي 
بین المجموعات الثقافیة واللغویة والعرقیة بطرق سلمیة عبر اللجوء إلى آلیة الوساطة الثقافیة كما 

  ،)2015مسقط، " (نھوض بدور الوساطة الثقافیة في العالم اإلسالميخطة عمل لل"رسمتھا 

 ً التحدیات على  ھذه المستدامة التي تعمل على مواجھة الثقافیة وراء تحقیق التنمیةوسعیا
 دبیر الثقافيتالمن المواطنین، واعتماد آلیات مبتكرة في سیاسات  الثقافیة مستوى تقریب اإلدارة

  للمدن،

الثقافي  مجالالفي  التنسیق والتعاون والتكامل بین العاملین تعزیز عزمنا على نعلن
المجتمع ھیئات ومجالس بلدیة، و، ومنتخبینسلطات محلیة، ، من سیاسة المدینة والمسؤولین عن

  : المتطلبات التالیة للتنمیة الثقافیة المستدامة لمدن المستقبل بھدف تحقیق، ومقاوالت المدني
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1.  

واالبتكار والتجدید  اإلبداع  األدباء والمثقفین والفنانین على مزید من توفیر الشروط المالئمة لتشجیع - 
ً بامتیاز ً ثقافیا  .لجعل المدینة قطبا

جدیدة منسجمة مع الھویة الثقافیة  وفنیة القانوني للمبدعین بتطویر أشكال ثقافیة اإلسناد -
 .واالنتماء الحضاري

الفنیة ویة والترب ھاالثقافي ضمن برامج والتأھیل التكوین المراكز الثقافیة للمدینة وتجوید تطویر -
 .الموجھة للنساء واألطفال والشباب والثقافیة

، وإتاحة التعرف علیھ ألكبر وتثمینھ الثقافي والمعماري للمدینة وتأھیلھ المحافظة على التراث -
 .خطیط لنقلھ إلى أجیال المستقبلوالت والمستفیدین عدد من المواطنین

أو  فضاءات(توفیر فضاءات جدیدة للشباب داخل المدن لتقدیم أنشطة ثقافیة إبداعیة خالقة  -
 ...).، حدائق مناسبةبنایات 

االلتزام بتوفیر الحد األدنى من التجھیزات الثقافیة في كل مدینة، وبرمجة عدد من األنشطة  -
 ).بلدیة، مسرح، دار للفنون، مھرجانات ثقافیة وفنیةمتحف، مكتبة (اإلبداعیة والفنیة 

النشر ب المتعلقةتشریعات ، تشمل الوالمكتبات العمومیة اعتماد سیاسة متكاملة لدعم الكتاب -
 .التوزیع واحترام الملكیة الفكریةو

دةمنح للمدن التاریخیة والتراثیة وفق شروط وضع عالمة وطنیة للتمیز تُ  - ّ  .مُحد

 .الحاصلة على عالمة التمیز على تأسیس شبكة وطنیة للمدن التاریخیةتشجیع المدن  -

2.  

 .للمدینة الشأن الثقافيالتشاركیة في تدبیر الدیمقراطیة تعزیز  -

 .مستدامةمشتركة طویلة األمد للمدن الثقافیة رؤیة  بلورة -

بما جاورة، تالبلدیات والمدن المبین العاملین في المجال الثقافي والمسؤولین في التعاون  تعزیز -
 .الثقافیةمرنة للحكامة وابتكار أشكال جدیدة  یضمن

 .في المدینة نشر ثقافة الحكامة الرشیدة واالرتقاء بھا في تدبیر وإدارة الشأن الثقافي -

3.  

على  بالتنمیة المستدامة ذات الصلة الثقافیة المشروعات لتقییمالثقافي و ضمان الفعالیة للتدبیر -
 المستوى المحلي،
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 والجماعات المعنیة بتدبیر الشأن الثقافي بین القطاعات الحكومیةتقویة الشراكة والتعاون  -

 المستدامة، الثقافیة ، لتحقیق التنمیةالمحلیة

 المحلیة في حل المنازعات في المجال الحضري، الثقافیة الوساطةاعتماد آلیة  -

 جدیدة للثقافة والتراث،من خالل خلق مھن ل محلیة عم إیجاد فرص -

، والتسویق من خالل التأھیل والمھن الحرفیة التقلیدیة دعم المنتجات المحلیة لحرف الصناعة -
 .المعارف التقلیدیة وصیانة

 .ة المستدامة على المستوى المحليتیجیة التنمیة في صلب استرایالثقاف والمشاریع الخطط إدماج -

4.  

، دون لتوفیر مزید من فرص العملمحلي ال المعتمد على المنتوج ثقافيالقتصاد االتشجیع  -
 .المحیط البیئي للمدن التأثیر السلبي على

 .وإنشاء المقاوالت الثقافیة النامیة دعم الصناعات الثقافیة المحلیة -

، والترویج لزیارتھا المنتجات الثقافیة المحلیة ذات الجودة العالیة ومعارض أسواق إقامة تشجیع -
 .من القاطنین في المدینة وخارجھا

5.  

 .للمدن والمحافظة علیھا لطبیعیةنشر الوعي بحمایة التراث الثقافي للممتلكات ا -

 .والمدن الخضراء األخضر تنمیة الوعي الثقافي باالقتصاد -

 .في المدینة البیئیةو الثقافیة السیاحة تشجیع -

حمایة الممتلكات و صون تخصیص جوائز تشجیعیة ألفضل األعمال األدبیة والفنیة في مجال -
 .للمدن الطبیعیة

6.  

 .في المدن إیجاد فضاءات ثقافیة صدیقة للبیئةي التوعیة بأھمیة إسھام الثقافة ف -

 النفایات بعض إبداع أعمال فنیة مبتكرة، باالستفادة من على المبدعین الشبابوتشجیع األطفال  -

َّ خَ المُ و  .للمدینة عالجةالمُ  فاتل

، وتحسین الماءو الطاقة استھالك عیش تعتمد ترشید ترویج نماذج ثقافیة جدیدة إلبراز أنماط -
 .لمدنفي اجودتھما 
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7.  

 الموروث الثقافي معالم براز، بما ییسر إداخل المدن المواصالت تطویر مسار حركة - 

 .والولوج إلیھ وجمالیتھ

 .لمدنلمسارات ثقافیة للراجلین داخل المراكز التاریخیة  إیجاد -

8.  

  .في المدینة المجموعات الثقافیة المنفتحة والمتضامنة دعم -

  .والتھمیش من الفقر الثقافیة التي تحدّ  والمشاریع البرامج تنفیذ -

  .في مجال الثقافة ضمان الولوج إلى الخدمات العمومیة -

  .تحفیز االنفتاح االجتماعي والتربیة على ثقافة المواطنة والمساواة واإلنصاف -

  .االستفادة من البنیات والعروض الثقافیةالتي تحقق  سیاسة القرب الثقافي اعتماد -

9.  

یستمر إطالق مشروع ثقافي كبیر بمناسبة االحتفال بكل عاصمة ثقافیة یتم اختیارھا، على أن  -
ھذا المشروع حتى بعد انتھاء االحتفالیة، لیكون مثل القاطرة التي تقود باقي القطاعات نحو 

 .تحقیق التنمیة المستدامة في المدینة

الحرص على إطالق أسابیع ثقافیة لنقل احتفالیة عاصمة الثقافة اإلسالمیة في كل سنة إلى مدن  -
 .تاریخیة أخرى

 مار في الثقافة البانیة، توجھ لھذا القطاع، ضمن برامجتشجیع القطاع الخاص على االستث -

 .عواصم الثقافة اإلسالمیةب االحتفاء

10.   بمناسبة رفع ،ُ ً وحكومة وشعبا في ختام أعمالنا خالص التھاني إلى جمھوریة السودان، رئیسا
سات التربویة العقوبات االقتصادیة، والتنویھ بما یترتب على ذلك من آثار إیجابیة على أداء المؤس

 .والعلمیة والثقافیة واالجتماعیة، وتسریع وتیرة التنمیة المستدامة في البالد

11. التطرف والغلو ھود حكومة جمھوریة السودان للحد من الھجرة غیر المشروعة ومعالجة بج
إلى  دعوةمنطقتین العربیة واإلفریقیة، والوتعزیز السلم واألمن على مستوى الواإلرھاب بالحوار 

 .الستجابة لمطالب السودان المشروعة برفع اسمھ من قائمة الدول الراعیة لإلرھابا

12. لما تولیھ  ،الوطنیة للنھوض بالثقافة من أجل السالم والتنمیة في جمھوریة السودان رةبالمباد
الجھات المختصة في الدول األعضاء ھذه المبادرة من عنایة واھتمام لقضایا الثقافة والتراث
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، وإیجاد اآللیات التنفیذیة ھذه المبادرةإلى تعزیز التعاون وتوثیق الشراكة مع الجھات المعنیة ب
 .وتنفیذ مضامینھاألطراف، والتدابیر المناسبة لدعمھا الثنائیة والمتعددة ا

13. مویلیة والمؤسسات العلمیة المنظمات المتخصصة والھیئات المانحة والجھات والصنادیق الت
والثقافیة إلى دعم ھذه المبادرة وتوفیر الموارد البشریة والفنیة والمالیة والمادیة الالزمة لتنفیذھا 

 .وإنجاحھا

14.  تقدیم المشورة والخبرة ة والعلوم والثقافة ـ إیسیسكو ـ لمنظمة اإلسالمیة للتربیمن ا
مضامین المبادرة وإنجاحھا، وذلك بالتشاور مع الجھات المتخصصة والدعم الفني الالزم لتنفیذ 

 .المتخصصة في جمھوریة السودان

15.  عن فائق الشكر وجزیل االمتنان إلى فخامة المشیر السید عمر حسن أحمد البشیر، رئیس
، ى حكومة جمھوریة السودانجمھوریة السودان على رعایتھ الكریمة للمؤتمر والمؤتمرین، وإل

 .المؤتمر أعمالوظروف مناسبة لنجاح  وسائلھ من تلما وفر وزارة الثقافة االتحادیة،ممثلة في 


