
  
  
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  
  
  
 
  

  الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة
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المؤتمر اإلسالمي  قرار بناء على، ولإليسيسكو م 2015- 2013في إطار خطة العمل الثالثية 
المنعقد في المدينة المنورة بمناسبة االحتفال بها عاصمة للثقافة اإلسالمية  ،الثامن لوزراء الثقافة

بالتنسيق مع دائرة الثقافة واإلعالم في حكومة الشارقة، وضمن  ، عقدت اإليسيسكو)2014يناير (
الدورة الثالثة  وبالتزامن مع ،2014برنامج االحتفال بالشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

االجتماع الثالث عشر للمجلس االستشاري المكلف  معرض الشارقة الدولي للكتاب،ل والثالثين
محرم الحرام  20-19 يیوم الشارقة  مدینة في  ،ية للعالم اإلسالميبتنفيذ االستراتيجية الثقاف

  .م 2014 نوفمبر  13- 12 /ھـ1436
اإلمارات   :هذا االجتماع السادة أعضاء المجلس االستشاري، ممثلو الدول التالية  وقد شارك في

، سلطنة عمان، الجمهورية السنغ، وديةالعربية السع المملكة، المملكة المغربية ،العربية المتحدة، 
جمهوريـة بنـين، جمهوريـة     جمهورية أندونيسـيا،  ،جمهورية أذربيجان الجمهورية التونسية،

  .بوركينا فاسو، جمهورية النيجر

، وممثـل  زستانييرغجمهورية ق، وممثل جمهورية مصر العربيةممثل  :وتغيب عن االجتماع 
  .منظمة التعاون اإلسالمي

 

 نـوفمبر  12 الموافـق  هـ1436 محرم  18 ربعاءاألسة االفتتاحية صباح يوم عقدت الجل

ممثـل  تنـاول الكلمـة   بعد ذلـك   .بتالوة آيات بينات من القرآن الكريم حيث استهلت ،م2014
مرحبـاً  ، السادة أعضـاء المجلـس    باسم معالي المدير العام لإليسيسكو حيى ، الذياإليسيسكو

مع اإلدارة  تعاون المجلس االستشاريؤكداً أهمية مو، فيق في عملهملهم التو متمنياًبعضويتهم، و
م لاالسـتراتيجية الثقافيـة للعـا    ذاإلسالمي المشترك وتنفي الثقافي لتفعيل العمللإليسيسكو  العامة

مضـامين  ومذكراً بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس االستشاري في متابعة تنفيذ  ،اإلسالمي
عن أمله في أن تحقق هذه الدورة األهداف المرسومة لها، والمتمثلـة   ومعرباً، هذه االستراتيجية

والمساهمة في بلـورة تصـور    ،في دراسة الوثائق المهمة التي أعدتها اإلدارة العامة لإليسيسكو
 هلوزراء الثقافة، المقرر عقد تاسعتمر اإلسالمي الؤواضح للموضوع الرئيس الذي سيتدارسه الم

في سلطنة عمان بمناسبة اختيار مدينة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية لعـام   2015في نوفمبر 

كما توجه ممثل اإليسيسكو بالشكر والتقدير إلى إدارة اإلعـالم والثقافـة فـي حكومـة      .2015
  .الشارقة على تعاونها واستضافتها ألعمال هذا االجتماع
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 محمد إبراهيم القصير سعادة األستاذتناول الكلمة ممثل دورة اإلمارات العربية المتحدة ثم 
الذي شكر اإليسيسكو ونوه دائرة الثقافة واإلعالم في حكومة الشارقة  في مسؤول الشؤون الثقافية

بما تقوم به من جهود في خدمة العمل اإلسالمي المشترك، كما نوه ببرنامج عواصم الثقافة الذي 
حكومة الشارقة تحت قيادة سـمو الشـيخ   تشرف عليه المنظمة، واستعرض الجهود الذي بذلتها 

  سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة فـي إنجـاح هـذه االحتفاليـة    
  .وإيالئها ما تستحق من العناية

بن عبـد   خميس األستاذسعادة  مكتبه المكون من انتخب المجلس ،وخالل الجلسة اإلجرائية
عضـو  مـراد الريفـي،    األستاذاً للمجلس االستشاري، ورئيس ممثل سلطنة عمان ،الشماخي اهللا

الزمنـي   اعتمـاد البرنـامج  وبعـد   .، واإليسيسكوالمملكة المغربية، مقرراً للمجلس االستشاري
: دراسة ومناقشة الوثائق المعروضة على االجتمـاع وهـي    تم خالل جلسات العمل، لالجتماع

ر الوسـاطة الثقافيـة فـي العـالم     لمشروع خطة عمل للنهوض بدومشروع الخطوط العريضة 
 حول اإلسالم في ضوء القانون الـدولي،  الغربية المضامين اإلعالمية بشأناإلسالمي، ودراسة 

  .لوزراء الثقافة تاسعومشروع جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي ال

ـ    خاللو ط االمناقشات تركزت مالحظات السادة أعضاء المجلس االستشـاري علـى النق
   :التالية 

واإلدارة العامـة   االستشاري يد أهمية تعزيز التواصل والتشاور بين أعضاء المجلستأك -
 .واآلليات الفعالة لتنفيذها شأن القضايا ذات الصلة باختصاصات المجلسب لإليسيسكو

عواصـم الثقافـة   ب المعنيـة باالحتفـاء  دعوة جهات االختصاص في الدول األعضـاء   -
نظيمية ذات الصـلة بهـذه   يسيسكو في األمور التاإلسالمية إلى التنسيق المباشر مع اإل

والدولية الراغبة في ، مع الترحيب بالجهات والمنظمات العربية واإلسالمية االحتفاليات
 .المشاركة فيها

اإلشادة بأهمية المواضيع المعروضة علـى مختلـف دورات المجلـس االستشـاري      -
ؤطرة لهـا والمواكبـة لـألدوار    والمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة ونوعية الوثائق الم

 .الثقافية الجديدة

مشروع الخطوط العريضـة لمشـروع خطـة عمـل     "نهاية أشغاله، اعتمد المجلس  وفي
المضامين اإلعالمية حول  دراسة بشأن"و، "للنهوض بدور الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي

ر اإلسالمي التاسع لـوزراء  مشروع جدول أعمال المؤتم"، و"اإلسالم في ضوء القانون الدولي
عشـرة للمجلـس    رابعـة الـدورة ال  فيالنهائية  تهاصيغ تقديمإلى  اإلدارة العامةودعا  ،"الثقافة

  .لوزراء الثقافة تاسععرضها على المؤتمر اإلسالمي الاالستشاري قبل 

 ب.ع
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 عشرة في ةعقد الدورة الرابع المجلس ممثل جمهورية أذربيجان، اعتمد قترحبناء على مو

 2015كو بمناسبة احتضانها للمنتدى العالمي لحوار الثقافات المقرر عقـده فـي شـهر مـايو     با
  .بمناسبة مزامنة االحتفال بتخليد اليوم العالمي للتنوع الثقافي في العالم

  

  

  :كما اعتمد المجلس التوصيات التالية  

إلى مضاعفة الجهود من أجل التعريف باالستراتيجية الثقافية للعـالم   اإليسيسكودعوة  .1
اإلسالمي على أوسع نطاق في صيغتها المعدلة لدى جهات االختصاص فـي الـدول   

 .األعضاء وهيئات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية الموازية

تشاري من خالل تقديم تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين اإليسيسكو والمجلس االس .2
اقتراحاته وتصوراته لتنمية العمل الثقافي اإلسالمي المشترك وتحديد أولوياته فـي  

 .إطار خطط عمل اإليسيسكو

مضـامين وتوجهـات   إلدراج  مواصـلة جهودهـا    حث الدول األعضاء علـى  .3
والوثائق التـي اعتمـدتها دورات المجلـس     االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي

ضمن خطـط عملهـا وبرامجهـا     تشاري والمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافةاالس
إلى مردوديته  الثقافية، واعتبار العمل الثقافي ضمن أولويات التنمية الشاملة، نظراً

اقتـراح  واالجتماعية لألفراد والمجتمعات، و االستثمارية ودوره في التنمية الثقافية

 .كل بلد للثقافةمن الموازنة العامة في  %1تخصيص نسبة 

دعوة الدول األعضاء إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الثقافية واستثمار أمـوال   .4
الوقف وعائدات الضرائب، وعقد شراكات مع مؤسسات القطـاع الخـاص لهـذا    

 .الغرض، وإنشاء صناديق وطنية لدعم المبادرات المستقلة

مي الموجـه لفائـدة   اإلشادة بجهود اإليسيسكو في مجال العمل الثقـافي اإلسـال   .5
حرصها على تفعيل مهـام المجلـس األعلـى    و ،العالم اإلسالميالمسلمين خارج 

، والدعم الذي تخصصـه  للمسلمين خارج العالم اإلسالميللتربية والعلوم والثقافة 
 آسـيا جنـوب شـرق   و ،لفائدة المراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية في أوروبـا 

نوبية والكاريبي، وجنوب شـرق إفريقيـا وجـزر    جوأمريكا ال والمحيط الهادي،
، ودعوتها إلى مواصلة هذه الجهود، تعزيـزا للعمـل اإلسـالمي    المحيط الهندي

 .خارج العالم اإلسالميلفائدة المسلمين الثقافي 

اإلشادة بجهود الدول األعضاء التي تم االحتفاء بمدنها عواصم للثقافة اإلسـالمية   .6

تم سيالتي الدول  جهات االختصاص فيدعوة دث، وفي تخليد هذا الح 2014لسنة 
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التنسـيق فيمـا    إلىفي السنوات المقبلة  لثقافة اإلسالميةعواصم ل االحتفاء بمدنها
االستفادة من التجارب السابقة وإيالء هذه االحتفالية ما تستحقه من أهميـة  و بينها،

 الدولي،المحلي و حمالت دعائية وإعالمية كبيرة لدى الرأي العامب القيام من خالل
 .بهذه المناسبةمشاريع ثقافية كبرى  نجازإل المعنية القطاعات وتحفيز

 فـي  ثقافة اإلسـالمية لعاصمة ل إحدى مدنها التي تم اختيارة الدول عضوية اعتماد .7
المذكور خـالل  ألحد اجتماعات المجلس  استضافتها حال المجلس االستشاري، في

 .تخاذ قرار بهذا الشأنودعوة المؤتمر إلى ا انتدابه فترة

دعوة المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة بإصدار قرار حول حماية التـراث   .8
، وتكليـف  من المحـو واالسـتالب واالنـدثار    اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي

اإليسيسكو من خالل لجنة التراث في العالم اإلسالمي بمتابعة الحملة التي أطلقتهـا  
لمجموعة العربية واإلسالمية في لجنة التراث العالمي التابعـة  ، وتنسيق االمنظمة
لمنع تفويت ملكية مسجد قرطبة المسجل على الئحة التراث العالمي إلى  لليونسكو

 .مفتوحة إسالمية ، والمطالبة بإعالنه معلمة ثقافية وحضاريةأسقفية قرطبة

لـوزراء   تاسـع ي الموضوع الرئيس للمؤتمر اإلسالملل نويه باختيار اإليسيسكوالت .9
لما له مـن أهميـة فـي     حول تعزيز الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي  الثقافة

، ودعوة الـدول األعضـاء إلـى تفعيـل     تحقيق السلم الثقافي في الدول األعضاء
، والعمل على تعيين نقـاط  سياساتها الثقافية وفق هذه الرؤية االستراتيجية الموجهة

 .برامج واألنشطة ذات الصلةاتصال مكلفة بتنسيق ال

الدعوة إلى توجيه برامج التكوين على الوساطة الثقافية لبناء السلم المجتمعي في  .10
 .الدول األعضاء لفائدة الشباب والمرأة

العمل على تنسيق مواقف الدول األعضاء في المنتديات الدولية خـارج العـالم     .11
ثالثيـة إعالميـة وحقوقيـة     اإلسالمي لمعالجة ظاهرة اإلسالموفوبيا وفق مقاربة

 .وثقافية متكاملة

الترحيب بدعوة ممثل جمهورية أذربيجان لبعض العواصم الثقافيـة اإلسـالمية    .12
للمشاركة في المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات المقرر عقده خالل شهر مـايو  

 .، بالتنسيق مع اإليسيسكو2015سنة 

ضاء المجلس االستشاري والـدول  الترحيب بدعوة ممثل جمهورية أندونيسيا ألع .13
الثقافـة والحكمـة والصـدام    "األعضاء للمشاركة في الملتقى الدولي في موضوع 

 .2015الذي سيتم عقده في بالي في نوفمبر " والتفاهم

لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وحكومة الشارقة الممثلة  توجيه الشكر والتقدير .14
االجتماع الثالـث عشـر    عمالألاستضافتها ا وتعاونهدائرة الثقافة واإلعالم على ب
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بالتنسيق مع اإلدارة العامة لإليسيسكو ومكتبها اإلقليمي فـي   االستشاري لمجلسل
 .ارقةالش

شكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسـمي،  توجيه برقية  .15
اصـمة  الشـارقة ع نجاح احتفالية التنويه بعضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، و

عن المنطقة العربية، وبالنهضة الثقافية والحضـارية   2014للثقافة اإلسالمية لعام 
 . التي تعرفها اإلمارة

، المدير معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجريل والتقدير التهنئة  توجيه .16
، 2014لسـنة   بمناسبة اختياره شخصية العـام الثقافيـة   العام لمنظمة اإليسيسكو

في دورته الثالثة  ر اإليسيسكو ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتابواختيا
، تقديراً لجهوده في خدمـة العمـل اإلسـالمي المشـترك، واإلشـادة      والثالثين

ـ   باإلنجازات الحضارية التربويـة   هاالتي حققتها المنظمة في مجـاالت اختصاص
بتكليف من الدول  يسيسكواإلمنذ أن تولى أمانة إدارة  والعلمية والثقافية واالتصالية

 .األعضاء كافة

 

  13/11/2014 الموافق 1436 محرم الحرام 20  بتاريخ ،شارقةالوحرر في 

 

  أعضاء المجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي

  

  


