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إعلان البحرين
نساني ومواجهة التطرف حول حماية التراث الإ�

لوزراء االستثنائي  اإلسالمي  المؤتمر  في  المشاركين  الوفود  ورؤساء  الثقافة  وزراء  نحن 

برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجاللة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملللكالثقافة، المنعقد 

، بمناسلللبة االحتفلللال بمدينلللة2018نوفملللبر  29و 28 في المناملللة، يلللومي مملكلللة البحلللرين المفلللّدى،

عن المنطقة العربية، 2018المحّرق عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

 بمضللامين االتفاقيللات الدوليللة المتعلقللة بحمايللة الللتراث الثقللافي المللادي وغلليرإذ نسترشد-

اإلعالن"، وبوثلللللائق اإليسيسلللللكو المرجعيلللللة ذات الصللللللة، وبخاصلللللة ومقتضلللللياتهاالملللللادي 

"، المعتمللد من الللدورة العاشللرةاإلسالمي حول حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي

الخرطلوم، نوفملبر  "، و2017 ربمفون ،موطرخلا)للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافلة  برنييامج العميل بشييأن تعزيييز"و ،(

"،الييدعم اإلسييالمي والييدولي للحفيياظ على الييتراث الثقييافي في مدينيية القييدس الشييريف

المنامة، نوفمبر  "و ،(،2018 ربمفون ،موطرخلا)المعتمد من المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة 

 بنتللائج المللؤتمرات والنللدوات اإلقليميللة والدوليللة، الللتي عقللدت في إطللاروإذ نسييتأنس-

كل من منظومة األمم المتحدة ومنظومة التعاون اإلسالمي، للتصدي لظاهرة التطلللرف

والطائفيللللة واإلرهللللاب، من خالل مقاربللللة شللللمولية يتكامللللل فيهللللا المجللللال األمللللني مللللع

المجللللللاالت الثقافيللللللة والدينيللللللة والفكريللللللة واالجتماعيللللللة واالقتصللللللادية والحقوقيللللللة

مسييار المناميية لتفعيييل العمييل الثقييافي اإلسييالمي المشييترك" أكللدهاواإلعالميللة، كمللا 

" المعتمللد من المللؤتمر اإلسللالمي االسللتثنائيلمواجهيية التطييرف والطائفييية واإلرهيياب

المنامة، نوفمبر  "و ،(،2018 ربمفون ،موطرخلا)لوزراء الثقافة 

لللتراث في حفللظ الللذاكرة الجماعيللة وصلليانة هويلللة الشللعوب، ونعياأهميللة  نؤكدوإذ -

أن عدم حمايته أو المحافظة عليه، يؤدي ال محالة إلى فقدان هللذه الللذاكرة وإلىجّيدًا 

طمس تلك الهوية،

 ما نشهده من تخريب ودمار للعديد من المباني التاريخية والمعالم التراثية، فيوإزاء-

جهللا الفكلللر المتطللرفالللدولعللدد من   األعضللاء، جلللراء النزاعللات والحللروب، الللتي ُيؤجِّ

والمعلللالم الحضلللاريةوالطائفيلللة واإلرهلللاب، وملللا يطلللال التحلللف الفنيلللة واللقى األثريلللة 

،وتخريب وتدميربسبب ذلك من سرقات وتهريب واتجار غير مشروع فيها 



 الكبللليرة اللللتي تهلللدد اللللتراث اإلنسلللاني، اإلسلللالمي والمسللليحي فيمنّلللا للمخلللاطر وإدراكيييًا-

القللدس الشللريف، ومللا طللال المسللجد األقصللى المبللارك، من خروقللات وانتهاكللات وحفريللات

غير قانونية، يتمادى في القيام بها االحتالل اإلسرائيلي، في تَحدٍّ صارٍخ للشرعية الدولية،

في العلللللالم قطلللللاع اللللللتراث الثقلللللافي غلللللير الملللللادي المختلفلللللة في بالصلللللعوبات ووعييييييًا-

 من سرقات وقرصللنة بسللبب مظللاهر العولمللة السلللبية وجشللعيتعرض له، وما اإلسالمي

صللناعاتها الثقافيللة، أو مللا يتهللدده من مسللخ وتشللويه بسللبب التعصللب العللرقي والغلللو

 احترام التعددية والتنوع الثقافي،مما يتعارض معوالتطرف الديني والفكري، 

 بالمسؤولية بضرورة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون وتشجيع تبللادل الخللبراتوشعورًا-

 اإلنسللاني، من إهمللال، أو تخللريب، أو سللرقة، أومللا يمّس الللتراثوالمعلومللات لللدرء كللل 

تهويد، أو دمار، وبخاصة جراء تنامي ظاهرة التطرف والطائفية واإلرهاب تجاهه،

نعلن ما يلي :

على - اإلسالمي"مضامين ب االسترشادالعمل  الثقافي  العمل  لتفعيل  المنامة  مسار 

"، والمشيييترك لمواجهييية التطيييرف والطائفيييية واإلرهييياب برنيييامج العميييل بشيييأن تعزييييز"

"،الدعم اإلسالمي والدولي للحفاظ على التراث الثقافي في مدينة القدس الشييريف

 مللللع السياسللللات والخطللللط الثقافيللللة الوطنيللللة، ويللللدعم جهللللود المؤسسللللاتيتالَءُمبمللللا 

.الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة

تجديللللد العللللزم لمواصلللللة العمللللل ومضللللاعفة الجهللللود للمحافظللللة على الللللتراث الثقللللافي-

اإلسالمي وحماية جميع مكوناته وعناصللره الماديللة وغللير الماديللة الللتي تزخللر بهللا دول

العللللالم اإلسللللالمي، والحللللرص على إيالئلللله مزيللللدًا من االهتمللللام في الخطللللط والللللبرامج

الثقافيللللة والتراثيللللة، بمللللا يضللللمن إبللللراز تنوعلللله وغللللنى خصائصلللله الجماليللللة والثقافيللللة

والحضللارية في بعللديها اإلسللالمي واإلنسللاني، والتعريللف بمعالملله التاريخيللة ومواقعلله

األثرية، ومنشآته المعمارية المتميزة، وتحفه الفنية، ومخطوطاته ومسكوكاته النقديللة

وغيرهللا، وتوفللير الصلليانة والللترميم والحمايللة والتوثيللق الالزمين السللتدامته في كللل

الظلللللروف، وفي جميلللللع المنلللللاطق، وبخاصلللللة في منلللللاطق النزاعلللللات والحلللللروب اللللللتي

.يستهدفها التطرف والطائفية واإلرهاب

توفير مزيد من التكوين والتدريب لألطر العاملة في مجال التراث الثقافي المادي وغللير-

المللادي، باالعتمللاد على تكنولوجيللا المعلومللات واالتصللال، لالرتقللاء بمهللاراتهم وكفللاءاتهم
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المهنيلللة والفنيلللة، في مجلللاالت الجلللرد، والصللليانة، واللللترميم، والتوثيلللق، وسلللبل اسلللتثمار

التراث في السياحة الثقافية والبيئية والمجالية، وتقنيات إعداد ملفللات تسللجيل معالملله

الماديللة وغللير الماديللة على لللوائح الللتراث اإلسللالمي للجنللة الللتراث في العللالم اإلسللالمي

لإليسيسللكو، والئحللة الللتراث اإلنسللاني للجنللة الللتراث العللالمي لليونسللكو، وآليللات الحمايللة

تهويللد، أو سللرقة أو نهب أو االستباقية للممتلكات الثقافية، لتفادي ما قد تتعللرض للله من

.تدمير على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي والمتطرفين واإلرهابيين

تكلللثيف حمالت توعيلللة المواطلللنين بأهميلللة المحافظلللة على اللللتراث الثقلللافي والحضلللاري،-

واعتباره تراثًا إنسانيًا بمكوناته المادية وغير الماديلة، وتوظيلف وسلائل االتصلال المكتوبلة

والسمعية البصرية ووسائل التواصل االجتماعي، وتنظيم األيللام الخاصللة بللالتراث، لضللمان

االنتشار الواسع لحمالت التوعية هذه، ولحث الجمهور على االنخراط في البرامج الهادفللة

رر بلله، وبخاصللة من طللرف المتشللددين إلى حمايللة الللتراث والتصللدي لكللل مللا ُيلحللق الضللّ

واإلرهابيين، ولتوضيح أثر ذللك في حمايللة هلويتهم الثقافيلة والحضلارية من أي مسلخ أو

تشلللويه، وفي تنميللللة السلللياحة الثقافيللللة في بلللللدانهم، وفي تحقيلللق التنميلللة االجتماعيلللة

.واالقتصادية لألفراد والمجتمعات، في إطار التدبير التشاركي للتراث

التنسيق مع وزارات التربية لتعزيزل مضامين المقرلرات الدراسللية، في كللل المسللتويات-

التعليميلللللة، بالنصلللللوص والمعطيلللللات الهادفلللللةل إلى إبلللللراز مكونلللللات اللللللتراث الثقلللللافيل

والحضاري اإلسالمي، المللادي وغلليرل المللادي، والوقللوف على تنوعلله وتللذوق جمالياتلله،

وتفاعالتلله أخللذًا وعطللاء مللع الللتراث اإلنسللاني عللبر العصللور، بمللا يضللمن تربيللة النشللء

على الشعور بالمسؤوليةل تجاهلله، سللواء أكللان تلراثللا وطنيللًا أم عالميللًا، وُينبلله إلى خطللر

التفرليط فيلله أو تركلله عرضللةل للتللدمير من قللوى التطللرف والطائفيللةل واإلرهللاب، ويللبين

فيل المقابل فوائللد المحافظللة عليلله في تحصللين الللذات وتعزيللز الهويللة المنفتحللة على

.اآلخر، وتحقيق النفع االجتماعي واالقتصادي

اعتمللاد مقاربللة ثقافيللة شللمولية لمحاربللة التطللرف والطائفيللة واإلرهللاب، يتكامللل فيهللا-

العمل الفكري والديني والتربوي واالجتماعي واالقتصادي واإلعالمي مع العمل األملللني

ويدعملله، بمللا يضللمن التصللدي الفعللال لخطللر انتشللار ثقافللة العنللف والتطللرف والطائفيللة

بأشلللكالها المتعلللددة والمتجلللددة اللللتي تهلللدد المجتملللع في مقوماتللله الدينيلللة والفكريلللة

.والثقافية واالجتماعية واالقتصادية وفي ممتلكاته التراثية المادية وغير المادية
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تجديللد الللدعم للجنللة الللتراث في العللالم اإلسللالمي وللجنللة الخللبراء اآلثللاريين المكلفللة-

برصد وتوثيق الحفريات الالمشروعة التي تقوم بهللا سلللطات االحتالل اإلسللرائيلي في

محيط المسجد األقصللى المبللارك، ولكللل الهيئللات اإلقليميللة والدوليللة العاملللة في مجللال

المحافظلللة على اللللتراث اإلنسلللاني، ودعوتهلللا إلى مضلللاعفة جهودهلللا لتوفلللير مزيلللد من

الحمايلللة لعناصلللر اللللتراث الثقلللافي الملللادي وغلللير الملللادي، المعرضلللة للتهويلللد وللتلللدمير

والنهب والسللرقة والمسللخ في منللاطق النزاعللات والحللروب واالحتالل، باعتبارهللا تراثللًا

إنسانيًا مشتركًا، وتقديم مزيد من الدعم المالي والفني لجهات االختصللاص لمسللاعدتها

على تطللوير عمليللات الجللرد والتوثيللق والتكللوين وإعللداد ملفللات التسللجيل على الئحللة

.التراث اإلسالمي والئحة التراث العالمي

التأكيد على دور اإليسيسكو المركزي في حمايللة الللتراث الثقللافي في العللالم اإلسللالمي،-

باعتبارهللا المنظمللة المتخصصللة في إطللار منظمللة التعللاون اإلسللالمي الللتي تشللرف على

لجنللللة الللللتراث في العللللالم اإلسللللالمي، ودعللللوة الهيئللللات والمراكللللز الوطنيللللة واإلقليميللللة

الثقافللةووالدوليللة العاملللة في هللذا المجللال، وبخاصللة مركللز األبحللاث للتللاريخ والفنللون 

اإلسللالمية للل إرسلليكا للل،إلى تعزيللز التعللاون والتنسلليق مللع اإليسيسللكو لضللمان مزيللد من

.الدعم والحماية للتراث الثقافي والحضاري في العالم اإلسالمي

سنة - إعالن  بشأن  اإليسيسكو  مبادرة  لتفعيل  الكامل  للتراث2019االستعداد  سنةل   ،

فيل العالمل اإلسالمي، تزامنًا مع االحتفاء بالقدس الشللريف عاصللمةل للثقافللةل اإلسللالمية

، عن المنطقةل العربيللة، وتزامنللًا كللذلك مللع حلللول الللذكرىل الخمسللين لجريمللة2019لعام 

إحلللراق المسلللجد األقصلللى، من خالل توأملللةل عواصلللم الثقافلللة اإلسلللالمية ملللع مدينلللةل

القلللدس الشلللريف، وتنفيلللذل األنشلللطةل واللللبراملج الهادفلللةل إلى إبلللراز الهويلللةل اإلسلللالميةل

األيام الوطنيللةل"والمسيحية للتراث الثقافي والحضاري في القدس الشريف، وتنظيم 

، لتمكين المواطللنين من زيللارة المللآثر التاريخيللة والمعللالم التراثيللة"المفتوحللةل للللتراث

.والمتاحف بالمجان

التعبير عن خالص الشكر وبللالغ االمتنللان لحضللرة صللاحب الجاللللة الملللك حمللد بن عيسللى-

آل خليفللة، ملللك مملكللة البحللرين المفللّدى، على تفضللله بإضللفاء رعايتلله الكريمللة على هللذا

الملللؤتمر، واإلشلللادة بجهلللود جاللتللله في تعزيلللز العملللل اإلسلللالمي المشلللترك في مجلللاالت

.التنمية كافة، وفي حماية التراث الثقافي ومواجهة التطرف خاصة
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تقديم الشكر الجزيل إلى معالي الشيخة مي بنت محمللد آل خليفللة، رئيس هيئللة الثقافللة-

واآلثللار في مملكللة البحللرين ومسللاعديها، على الجهللود المقللدرة في التحضللير لعقللد هللذا

.المؤتمر وتوفير الظروف المالئمة إلنجاح أعماله، وعلى كرم الضيافة وحسن الوفادة

اإلشللادة بللالجهود المتواصلللة والموفقللة باسللتمرار لمعللالي الللدكتور عبللد العزيللز بن عثمللان-

التويجري، المدير العام للمنظمة اإلسللالمية للتربيللة والعلللوم والثقافللة، في حمايللة الللتراث

الثقافي والحضاري في العالم اإلسالمي، وبخاصة في مدينة القدس الشللريف، من خالل

لجنللة الللتراث في العللالم اإلسللالمي، ولجنللة الخللبراء اآلثللاريين، واإلشللادة أيضللُا، بمبادراتلله

.الرائللدة التربويللة والثقافيللة واإلعالميللة للتصللّدي للفكللر المتطللرف وللطائفيللة واإلرهللاب

ودعللللوة معاليلللله إلى مواصلللللة هللللذه الجهللللود المكثفللللة والمثمللللرة بمللللا يحقللللق مزيللللًدا من

.اإلنجازات لخدمة قضايا األمة اإلسالمية
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