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سلطنة عمان

وزارة التراث والثقافة

المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة
“نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات اإلسالمية”

تقرير المدير العام حول
تنفيذ ت
السالمي
االس�اتيجية الثقافية للعالم إ
ت
واالس�اتيجيات الفرعية المتخصصة

نوفم� 2015م
مسقط ،سلطنة عمان  :محرم 1437هـ 4-2 /
ب

تقديم :
لقد كانت االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي التي أعدتها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقـافـة ـ إيسيسكو ـ وصادق عليها مؤتمر القمة اإلسالمي (داكار  )1991الوثيقة المرجعية
األم للعمل الثقافي اإلسالمي المشترك ،وتهدف االستراتيجية إلى إبراز ثوابت الثقافة اإلسالمية التي
تشترك فيها الدول األعضاء ،وكذا الخصوصيات التي تميزها من أجل بناء حضاري شامل يستوعب
الثابت والمتحول في كل صيرورة ثقافية ،والتحديات الثقافية التي تطرحها العولمة ،وكيفية التعامل
معها .كما أن هذه االستراتيجية تُعد وثيقة هادية للعمل اإلسالمي المشترك فيما يخص كيفية
التعامل مع الثقافات األخرى ،والقواسم المشتركة معها وما يميزها عنها.
وفي إطار متابعة تنفيذ االستراتجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،ركزت اإلدارة العامة لإليسيسكو
جهودها ،فيما بين الدورتين الثامنة والتاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة ،على مواصلة التعريف
والعمل بمضامين االستراتيجية وتوجهاتها الكبرى في الدول األعضاء ،وكذا التعريف والعمل
بمضامين االستراتيجيات الفرعية المتخصصة المتولدة عنها.
ولتفعيل مضامين االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،كما هو الشأن بالنسبة لجميع
االستراتيجيات الفرعية المتخصصة ،تم وضع آليات محددة لتنفيذها ،ومن أهم هذه اآلليات إنشاء
المجلس االستشاري المكلف بتنفيذ هذه االستراتيجية بقرار من المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء
الثقافة (الرباط ،نوفمبر  ،)1998وعهد إليه مهمة مساعدة اإلدارة العامة للمنظمة اإلسالمية لوضع
هذه االستراتيجية موضع التنفيذ العملي.
وفي نفس السياق ،حرصت اإلدارة العامة لإليسيسكو على تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج
المنضوية في مجاالت عمل االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي واالستراتيجيات الفرعية
المتخصصة ،وفي مقدمتها :
)أ

جهــود اإليسيســكو يف إطــار الحــوار والتنــوع الثقــايف ،والــرد عــى حمــات التشــويه اإلعالمــي لإلســام
واملســلمني.

)ب

جهود اإليسيسكو يف إطار تنفيذ برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية؛ وعمل لجنة الرتاث يف العامل اإلسالمي.

)ج

جهود اإليسيسكو يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي.

)د

جهود اإليسيسكو يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية تطوير تقانات املعلومات واالتصال يف العامل اإلسالمي.
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هـــ) جهــود اإليسيســكو يف إطــار الخطــة التنفيذيــة ملبــادرة خــادم الحرمــن الرشيفــن للحــوار بــن أتبــاع
األديــان والثقافــات.
)و

جهود اإليسيسكو يف إطار اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية.

وفيما يلي ،أبرز البرامج والمشروعات التي نفذتها اإلدارة العامة خالل الفترة الفاصلة ما بين الدورتين
الثامنة والتاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة :
اجتامعات املجلس االستشاري املكلف بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي
يُعد المجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي من بين األجهزة
التي تسهر على تنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي .وقد تأسس هذا المجلس بقرار من
المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء الثقافة (الرباط ،نونبر  .)1998ومن بين مهامه دراسة االستراتيجيات
وخطط عمل والمواثيق والمشاريع الثقافية المقدمة من اإليسيسكو في ضوء االستراتيجية الثقافية
للعالم اإلسالمي ،واعتماد الوثائق المقرر عرضها على اجتماعات المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة،
والنظر في مشروع جدول أعمال المؤتمرات اإلسالمية لوزراء الثقافة والمؤتمرات الكبرى المتخصصة
ذات الصلة ،إضافة إلى تزويد اإلدارة العامة لإليسيسكو بالتوجهات والتصورات الالزمة لتنمية العمل
الثقافي اإلسالمي .وفي هذا اإلطار عقدت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  -إيسيسكو-
اجتماعين للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي بين دورتي
المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة :
 -االجتامع الثالث عرش للمجلس االستشاري املكلف بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي،الذي ُعقد في الشارقة ،في اإلمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين  13-12نوفمبر
 ،2014وذلك في إطار االحتفاء بمدينة الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية  ،2014وتزامنا مع
فعاليات المعرض الدولي للكتاب في الشارقة.
 -االجتامع الرابع عرش للمجلس االستشاري املكلف بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي،الذي ُعقد في باكو ،في جمهورية أذربيجان في  18مايو  ،2015وذلك ضمن فعاليات الدورة
الثالثة للمنتدى العالمي للحوار بين الثقافات الذي عقدته الحكومة األذرية بالتعاون مع
اإليسيسكو واليونسكو ومؤسسة تحالف الحضارات ،ومنظمة السياحة العالمية ،ومجلس أوروبا.
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لقد اهتمت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،منذ وقت مبكر،بقضايا الحوار بين الثقافات
والتحالف بين الحضارات،وضرورة التعاون بينها،إيماناًمنها بأن الحوار هو خير وسيلة لتنمية وتعزيز
التعايش بين الشعوب وإزالة أسباب سوء الفهم وتشويه صورة ثقافاتها وحضاراتها .وكان للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة دورها المتميز بحكم اختصاصها ورسالتها، في بلورة مفهوم
متكامل ومتوازن، للحوار بين الثقافات أو التحالف بين الحضارات أو التعايش بين األديان.
ويستند الحوار فيرؤية منظمة اإليسيسكو،على أسس ثابتة،وضوابط محكمة،ويقوم على منطلقات
ثالثة هي  :االحترام المتبادل فاإلنصاف والعدل ثم نبذ التعصب والكراهية.
وفيما يلي استعراض موجز للجهود التي قامت بها اإليسيسكو في هذا المجال المهم من مجاالت
اختصاصها بين دورتي المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة.
أنشطة احلوار التينفذهتا اإليسيسكو أو شاركت فيها
لقد نفذت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة عدداً من األنشطة سواء في إطار خطة
عملها أو في إطار برامج التعاون التيوقعتها مع المنظمات والهيآت العربية واإلسالمية والدولية.
وقد تضمنت هذه األنشطة عدداًمن االجتماعات والندوات وإعداد مجموعة من االستراتيجيات
المتخصصة المتصلة بموضوع الحوار اإلسالميـ اإلسالميوتفعيل دور المسلمين فيبناء الثقافة
اإلنسانية،وإصدار مؤلفات علمية رصينة تعالج موضوع الحوار .كما شاركت اإليسيسكو فيالعديد
من المؤتمرات والندوات المتخصصة التي عقدتها جهات أخرى .
املؤمترات والندوات ِ
واالجتامعات :
تمثلت أهم المؤتمرات واالجتماعات والندوات التيتناولت قضايا الحوار بين الحضارات والثقافات
داخل العالم اإلسالميوخارجه،التيعقدتها المنظمة أو شاركت فيها،فيمايلي :
 -المشاركة في االجتماع التاسع لرؤساء المراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية في أمريكاالالتينية والكاريبي، المنعقد في جورج تاون، غويانا، في 7 فبراير .2014
 -عقد ندوة ثقافية علمية حول دور اإليسيسكو فيتعزيز الحوار بين أتباع األديان والثقافاتوالحضارات .المنعقدة فيالرباط، في22يونيو   .2014
 -المشاركة فيورشة الحوار مع اآلخر حول «تفعيل مضامين الدليل االسترشاديفيالحوارمع اآلخر ومعالجة الصور السلبية عن المسلمين» ، في الفترة 19-17يونيو .2014
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 -المشاركة في اجتماع حول «دور الوساطة الثقافية لتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات»،المنعقد في روما، في  16سبتمبر  .2014
 -المشاركة في دورة تدريبية تحت عنوان« :تفعيل دور الشباب العربي المقيم في الخارج فيإرساء ثقافة الحوار مع اآلخر» ،المنعقدة في  لندن، في يومي  17و18 ديسمبر  2014م.
 -محاضرة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري في المؤسسة األوروبية العربية للدراساتالعليا حول موضوع « :تحالف الحضارات في مواجهة العنصرية»، التي ألقاها في غرناطة، في
 19 نوفمبر .2014
 -المشاركة في ندوة دولية « :دور الجامعات والمراكز البحثية والثقافية في حوار الحضارات» ـكرسيالحضارات،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  في يومي  27و 28يناير 2015م.
 -محاضرة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجريفيجامعة الملك فيصل فيانجامينا ،تشادحول «:تحالف الحضارات وبناء نظام عالميجديد»،في 24مارس  .2015
 -الدعوة إلى استخدام التربية والعلوم والثقافة لتعزيز الحوار والسالم والتعايش ومعالجة الفكر المتطرف،ضمن أعمال المؤتمر النوعي اإلسالمي األول للجان الوطنية في الدول األعضاء في اإليسيسكو،
المنعقد في بغداد يومي  28و  29مارس  2015م تحت شعار « :بغداد دار السالم واألديان».
 -عقد اجتماع حكوميدوليحول «التربية على التعددية الدينية :سياسات وممارسات رائدة :التقانة ومستقبل التربية على التعددية الدينية والثقافية»، المنعقد في مقر اإليسيسكو،في
الرباط يومي 20و21أبريل 2015م.
 -عقد حلقة نقاشية حول «نماذج تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحوار بين أتباع األديانفي العالم اإلسالمي» ،بمناسبة عقد يوم ثقافي لجمهورية أذربيجان في مقر اإليسيسكو ،في
الرباط ،في  15مايو  ،2015بالتعاون مع اللجنة الحكومية المكلفة بالعمل مع الجمعيات
الدينية في جمهورية أذربيجان ،وبالتنسيق مع جمعية الصداقة المغربية األذربيجانية،
وبمشاركة عدد من األساتذة والخبراء من اإليسيسكو وجمهورية أذربيجان والمملكة المغربية.
 -تنظيم معرض ُمص َور تحت عنوان «أذربيجان ،لؤلؤة الحضارة اإلسالمية» ،وذلك على هامش اليومالثقافي لجمهورية أذربيجان ،المنعقد في مقر اإليسيسكو في الرباط في يوم  15مايو .2015
 -المشاركة في المنتدى العالمي لحوار الثقافات ،باكو 18-17 ،مايو  ،2015برئاسة السيد إلهامعلييف ،رئيس جمهورية أذربيجان ،وبالتعاون مع اليونسكو واإليسيسكو ومؤسسة تحالف
الحضارات التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،ومنظمة السياحة الدولية ،والمجلس األوروبي.
حيث تناول المنتدى موضوعات متنوعة منها مشاريع وبرامج خاصة بتخليد اليوم العالمي
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للتنوع الثقافي ألجل الحوار والتنمية ،ودور اإليمان واألديان والهجرة والرياضة والفنون
والتعليم في بناء الثقة بين الثقافات والحضارات.
 -المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لزعماء األديان العالمية والتقليدية ،أستانا ،في جمهوريةكازاخستان يومي  11-10يونيو  .2015وقد ترأس الجلسة االفتتاحية للمؤتمر السيد نور
سلطان نزار باييف ،رئيس جمهورية كازاخستان ،بحضور السيد بان كي مون ،األمين العام لهيئة
األمم المتحدة ،ورئيس جمهورية فنلندا ،ومعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،
المدير العام لإليسيسكو ،وعدد من القيادات الدينية والسياسية من مختلف دول العالم ،وكذلك
المسؤولين عن المنظمات الدولية واإلقليمية ،والشخصيات األكاديمية والعلمية والثقافية ذات
االهتمام بقضايا الحوار بين أتباع األديان والثقافات والحضارات .وقد ألقى المدير العام كلمة
في الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع «تأثير الدين على الشباب  :التعليم والعلوم والثقافة
ووسائل اإلعالم» .كما ألقى كلمة في الجلسة االفتتاحية الثانية للمؤتمر.
 -المشاركة في الدورة السنوية السادسة والعشرين لمنتدى كرانس مونتانا في بروكسيل خاللالفترة من  10إلى  13يونيو  .2015وقد شاركت المديرة العامة المساعدة لإليسيسكو نيابة عن
معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة ،وتحدثت في جلسة العمل التي ساهمت اإليسيسكو في تنظيمها حيث خصصت هذه
الجلسة لمناقشة مشكلة الهجرة البشرية .كما ترأست السيدة المديرة العامة المساعدة جلسة
عمل عقدها منتدى المرأة اإلفريقية بالتعاون مع اإليسيسكو ،وخصصت لمناقشة سبل تفعيل
األدوار التربوية واالجتماعية لألسرة .كما ترأست جلسة عمل ثانية حول دور القيادات الدينية
في نشر السالم الحقيقي في العالم وقبول اآلخر ،التي ساهمت اإليسيسكو في تنظيمها.
ِ
االسرتاتيجيــات املتخصصـة واإلصـدارات العلميـة :
قامت المنظمة فيهذا المجال بإعداد ثالث استراتيجيات تهتم بموضوع الحوار اإلسالمي-اإلسالمي،
وسبل التقريب بين المذاهب الفقهية اإلسالمية، ودور المسلمين في تصحيح صورة اإلسالم خارج
العالم اإلسالمي، واستفادة العالم اإلسالمي من العلماء المسلمين المقيمين في المهجر، وذلك من
أجل تفعيل إسهام ومشاركة هذه العقول المهاجرة في ردم الهوة الثقافية والعلمية بين الحضارات.
ونذكر من بين هذه االِستراتيجيات :
1.1اسـتراتـيـجـيـة التــقـريـب بـيــن الـمـذاهب اإلسالمية.
2.2استراتيجية االستفادة من الكفاءات المسلمة خارج العالم اإلسالمي.
3.3استراتيجية العمل الثقافياإلسالميخارج العالم اإلسالميوآلياتها التنفيذية.
9

كما قامت اإليسيسكو بنشر إصدارات مهمة في مجال الحوار نذكر منها :
 -إصدار دراسة بعنوان « :الحوار والتفاعل الحضاريمن منظور إسالمي»،للدكتور عبد العزيزبن عثمان التويجري،وقد نشرت هذه الدراسة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية وفي
ثالث طبعات.
 -إصدار دراسة بعنوان « :اإلسـالم والتعــايش بيــن األديــان ،للدكتور عبد العزيز بن عثمانالتويجري،وقد نشرت هذه الدراسة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية وفيثالث طبعات.
 -إصدار دراسة بعنوان « :آفاق مستقبل الحوار بين المسلمين والغرب ،للدكتور عبد العزيزبن عثمان التويجري ،وقد نشرت هذه الدراسة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية وفي
ثالث طبعات.
 -إصدار كتاب بعنوان « :الحوار من منظور إسالمي» ،للدكتورعباس الجراري،وقد نشر هذاالكتاب باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية وفيثالث طبعات.
 -طباعة ونشر وقائع ندوة «أدب االختالف فياإلسالم»،التي عقدتها المنظمة اإلسالمية فيتونس بالتعاون مع جامعة الزيتونةباللغة العربية.
أهماالِفتراءات المثارة ضد اإلسالم»
 -إصدار مؤلف« :اإلسالم بين الحقيقة واالدعاء :ردود على ّتأليفمجموعة من الباحثين باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية فيثالث طبعات.
 -إصدار ونشر كتاب بعنوان « :مفهوم التعايش فياإلسالم» ،للدكتورعباس الجراري ،باللغاتالعربية واالنجليزية والفرنسية فيطبعة واحدة.
 -إصدار ثالثة كتب باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية،حول تصحيح المغالطات واألخطاءعن اإلسالم الواردة فيالموسوعة اإلسالمية الصادرة عن دار بريل فياليدن بهولندا،حول:
القرآن الكريم والسيرة النبوية والعقيدة اإلسالمية.
 -إصدار دراسة بعنوان « :صراع الحضارات فيالمفهـوم اإلسالمـي» ،للدكتورعبد العزيز بن عثمانالتويجري ،وقد صدرت هذه الدراسة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية فيطبعة واحدة.
 -إصدار ونشر دراسة بعنوان « :خصائص الحضارة اإلسالمية وآفاق المستقبل»،للدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري ،وقد صدرت هذه الدراسة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية
فيطبعة واحدة.
 -إصدار ونشر دراسة بعنوان « :الجاليات والمؤسسات اإلسالمية ودورها في إبراز صورةاإلسالم» ،للدكتورعبد العزيز بن عثمان التويجري ،وقد صدرت هذه الدراسة باللغات العربية
واالنجليزية والفرنسية في طبعة واحدة.
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 -إصدار ونشر دراسة بعنوان « :العولمة والحياة الثقافية فيالعالم اإلسالمي»،للدكتورعبدالعزيز بن عثمان التويجري ،وقدصدرت هذه الدراسة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية
فيطبعة واحدة.
 -نشر «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع األديان والثقافات :المنجزات واآلفاقالمستقبلية» ،وخطتها التنفيذية ،وقد ترجمت إلى اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.
 -إصدار دراسة بعنوان « :األدوار الـثقـافية للمـجتمع المـدني مـن أجـل تعـزيز الحـواروالسـلم»، باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية .
 -إصدار «الفكر والحضارة»،للدكتورعبد العزيز بن عثمان التويجري. -إصدار «اإلعالم والحوار بين الثقافات»،للدكتورعبد العزيز بن عثمان التويجري،صدر باللغةالعربية،وترجم إلى اإلنجليزية والفرنسية .2014
 -طبع ونشر أعمال الندوة الدولية بعنوان «:ظاهرة اإلسالموفوبيا وسبل التعامل معها» (باللغةالعربية، .)2015
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ف
السالمية،
اليسيسكو ي� إطار تنفيذ برنامج عواصم الثقافة إ
ب  -جهود إ
ف
وعمل لجنة ت
السالمي
ال�اث ي� العالم إ

في إطار مواصلة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  -إيسيسكو  ،-تنفيذ برنامج عواصم
الثقافة اإلسالمية ،كل سنة في ثالث عواصم ثقافية من الدول األعضاء ،حسب المنطقة الجغرافية
للعالم اإلسالمي ووفق جدول العواصم المعتمدة من المؤتمر اإلسالمي الرابع (الجزائر ،ديسمبر
2004م) ،والسادس (باكو ،أكتوبر 2009م) ،والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز الحوار بين
الثقافات والتحالف بين الحضارات ،وإشاعة قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب ،السيما في هذه
يمر بها العالم اإلسالمي ،ومن أجل تحقيق إشعاع وطني وإقليمي ودولي
المرحلة العصيبة التي ّ
لهذه العواصم الثقافية المحتفى بها عبر التعريف بتميز تاريخها وجزيل عطائها وعظيم إسهامها
في بناء الثقافة اإلسالمية وإثراء الحضارة اإلنسانية ،فقد واصلت اإليسيسكو ضمن برنامج االحتفاء
بعواصم الثقافة اإلسالمية لعام 2013م ،االحتفاء بالمدينة المنورة ،عاصمة للثقافة اإلسالمية لسنة
2013م ،وذلك بمناسبة احتضانها للمؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة ،وبهدف إبراز مساهمة
المدينة المنورة الديني والثقافي في مسيرة الحضارة اإلسالمية ،والتعريف بأشهر أعالمها ،وإلقاء
الضوء على أهم معالمها الحضارية واألثرية ،وأشهر مآثرها الدينية والتاريخية ،وذلك من خالل
إحداث عدد من البرامج والفعاليات الثقافية التي تكشف عن الجوانب الثقافية والتاريخية الغنية
للمدينة المنورة ومؤسساتها العلمية.
وانطلقت فعاليات برنامج االحتفاء بالمدينة المنورة عاصم ًة للثقافة اإلسالمية لعام 2013م عن
المنطقة العربية ،يوم الثالثاء الموافق  12مارس 2013م ،بالخيمة الثقافية التي شيدت بهذه المناسبة
بجوار مسجد قباء ،تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،والذي نظمته األمانة العامة بهذه المناسبة وبحضور عدد من
أصحاب السمو الملكي األمراء والوزراء والعلماء والمشايخ وعدد من القادة األمنيين والعسكريين.
وأعرب صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة
ورئيس اللجنة العليا بمناسبة المدينة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام  1434هـ 2013 /م باسمه
ونيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة عن صادق الترحيب واالعتزاز بزيارة سمو ولي العهد ،حفظه
الله ،ورعايته الكريمة الفتتاح فعاليات هذه االحتفالية الثقافية اإلسالمية الكبرى ،موضحاً أن اختيار
المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام  1434هـ 2013م يأتي تأكيداً لمكانتها اإلسالمية
في العالم اإلسالمي ،وأكد أن هذه المدينة المباركة حظيت بالعناية الفائقة واالهتمام من والة األمر
في المملكة العربية السعودية ،منذ عهد الملك عبد العزيز  -رحمه الله  ،-إلى عهد خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز  -طيب الله ثراه  ،-والشواهد على ذلك كثيرة ،وماثلة للعيان،
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وخاصة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتمثّل في أكبر توسعة
للمسجد النبوي على نحو يتيح الفرصة الستيعاب أكبر عدد من قاصدي المسجد النبوي وزواره
من أنحاء العالم ،وشارك الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – في انطالق المدينة المنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام
1434هـ الموافق 2013م ،سعياً وراء إبراز مكانة هذه المدينة المقدسة ،والتعريف بما قدمته من
عطاءات للثقافة العربية اإلسالمية عبر العصور المتعاقبة ،وعرض أهم معالمها الدينية والحضارية،
وذلك لتجديد وعي األجيال الصاعدة ،والرأي العام عموماً ،بأهميتها والتعرف على معالمها الخالدة.
وتضمن برنامج االحتفالية إقامة أنشطة متنوعة تغطي مجاالت تربوية وثقافية وعلمية ،تم تنفيذها،
بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم والجامعات وجهات االختصاص في المملكة العربية السعودية
خالل عام 2013م ،منها على سبيل المثال ال الحصر :عقد اجتماع في المدينة المنورة لمسؤولي
اإلذاعات القرآنية في الدول األعضاء لدراسة سبل تعزيز دور اإلعالم السمعي في التعريف بقيم
اإلسالم السمحة ،في الفترة من  13إلى  14مارس  ،2013والذي أوصى بإنشاء رابط إلكتروني على
الشبكة العنكبوتية ،بهدف توفير المعلومة وتبادل الخبرات بين إذاعات القرآن الكريم في العالم
اإلسالمي ،كما طلب االجتماع من مسؤولي هذه اإلذاعات وضع استراتيجية مناسبة للعمل اإلذاعي
القرآني من أجل توحيد الرؤى وأساليب العمل ومطابقة األهداف.
وفي إطار االحتفاء بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  ،2013عقدت اإليسيسكو بالتعاون
مع معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية ندوة دولية حول «تجديد الخطاب اإلسالمي في الغرب من أجل
تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والديانات» ،وذلك (في إطار تفعيل كرسي اإليسيسكو للحوار) بمدينة
ليل ،بفرنسا 9-7 ،يونيو 2013م ،كما تم عقد االجتماع العاشر لرؤساء المراكز الثقافية والجمعيات
اإلسالمية في أوروبا لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات،
الذي عقدته اإليسيسكو بالتنسيق مع المركز اإلسالمي في لندن ،في المملكة المتحدة في الفترة
من  26إلى  27يونيو 2013م ،وغيرها من األنشطة والبرامج المدرجة في جدول األنشطة التربوية
والعلمية والثقافية التي نفذتها اإليسيسكو في عواصم الثقافة اإلسالمية لسنتي 2012م و 2013م.
وشاركت اإليسيسكو في احتفالية غزني عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2013م ،عن المنطقة
اآلسيوية في حفل رسمي تم تدشينه في يوم  13أبريل  2013بمدينة غزني بأفغانستان ،وتضمن
برنامج االحتفالية إقامة أنشطة متنوعة تغطي مجاالت تربوية وثقافية وعلمية ،تم تنفيذها ،بالتعاون
مع وزارة الثقافة األفغانية خالل عام 2013م ،منها االحتفاء بأعالم الفكر اإلسالمي في أفغانستان،
ودعم القدرات المهنية لتأهيل العاملين في مجال المتاحف والمقتنيات المتحفية ،والنهوض
بالصناعات التقليدية ،وإبراز التنوع الثقافي ،وتشجيع السياحة الثقافية ،وتخصيص الجوائز للمبدعين
من الطالب والعلماء والفنانين والصناع التقليديين.
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كما عقدت اإليسيسكو في إطار االحتفاء بمدينة غزني عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2013م ورشة
عمل وطنية لدعم القدرات المهنية للعاملين في مجال تدبير المقتنيات المتحفية في أفغانستان،
في مدينة كابول في أفغانستان في الفترة من  20إلى  22أغسطس 2013م ،والتي خصصت
لتدريب عدد من األطر األفغانية العاملة في مجال إدارة المقتنيات المتحفية على أحدث التقنيات
لحماية المقتنيات األثرية في أفغانستان ،وعلى أساليب صيانتها.
وعقدت اإليسيسكو حلقة دراسية وطنية في العاصمة األفغانية كابول ،حول التربية الوقائية والصحة
المدرسية ،وذلك خالل الفترة من  20إلى  22مايو 2013م ،بهدف االطالع على وضعية التربية
الوقائية والصحة المدرسية في أفغانستان ،واقتراح رؤى جديدة شاملة في هذا المجال ،وبلورة شراكة
بين المدرسة واألسرة وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالتربية والصحة ،والمفكرين والدعاة،
وذلك من أجل وضع برامج منخفضة التكلفة لمعالجة قضايا الصحة المدرسية ،ووضع نموذج لتقديم
الخدمات المتعلقة بالصحة المدرسية ،وتعزيز االلتزام باألهداف المشتركة بين األطراف المعنية ،ووضع
خطط عمل لضمان مشاركة الفئات ضعيفة التمثيل في المجتمعات المحلية .وشارك في هذه الحلقة،
 25معلماً ومسؤوالً تربوياً ورؤساء عدد من الجمعيات غير الحكومية ،وخبراء من وزارة الصحة األفغانية.
وقامت اإليسيسكو بتقديم الدعم المالي لتنظيم األيام المفتوحة للتراث اإلسالمي في غزني عاصمة
الثقافة اإلسالمية عن المنطقة اآلسيوية لسنة  2013بمدينة غزني ،في الفترة من  22إلى 24
أغسطس 2013م ،حيث قدمت اإليسيسكو الدعم المالي والفني لتنظيم األيام المفتوحة للتراث
اإلسالمي في هذه المدينة العتيقة ،بهدف إحياء الموروث الثقافي في الوعي االجتماعي لمختلف
فئات المجتمع ،وترسيخ قيم االعتزاز بالهوية الثقافية لألمة اإلسالمية.
وفي نفس السياق ،قامت اإليسيسكو بمتابعة تنفيذ برنامج االحتفاء بعواصم الثقافة اإلسالمية لعام
( 2014الشارقة  /واغادوغو  /بيشكيك) ،حيث عقدت اإليسيسكو ،بالتعاون مع وزارة الثقافة في
جمهورية قيرغزستان ،االجتماع التنسيقي للتحضير الحتفالية بيشكيك عاصمة الثقافة اإلسالمية
لعام 2014م ،عن المنطقة اآلسيوية ،بمدينة بيشكيك ،في الفترة من  28 :إلى  29يناير 2014م،
والذي خصص لمناقشة األنشطة الثقافية والتربوية والعلمية المقترح تنفيذها لهذه االحتفالية،
ودراسة جوانبها التنظيمية ،وتحديد موعد حفل االفتتاح واالتفاق على فقراته.
وفي هذا اإلطار ،أطلقت اإليسيسكو فعاليات احتفالية بيشكيك عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام
2014م ،عن المنطقة اآلسيوية ،بمدينة بيشكيك في العشرين من مايو  ،2014وشارك في هذه
التظاهرة الثقافية المهمة معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  -إيسيسكو  .-حيث ألقى كلمة ضمن فقرات حفل االفتتاح
الرسمي .كما تم في نفس الوقت اختتام فعاليات احتفالية غزني عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام
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2013م ،عن المنطقة اآلسيوية ،وذلك في  23فبراير  ،2014وتضمن حفل االختتام كلمة لمعالي
وزير الثقافة في جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،وكلمة للمدير العام لإليسيسكو ،وتوزيع الجوائز.
وكذلك أطلقت اإليسيسكو فعاليات احتفالية الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام  ،2014في
الحفل الرسمي الذي عقد في يوم  31مارس  ،2014والذي ترأسه الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،حاكم الشارقة وعضو المجلس األعلى لالحتفالية ،وبمشاركة المدير العام للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقـافــة  -إيسيسكو  -وبحضور عدد من أصحاب السمو والشيوخ والوزراء
والضيوف وكبار الشخصيات واإلعالميين من مختلف بلدان العالم .وقد ألقى المدير العام لإليسيسكو
كلمة في هذا الحفل أشاد فيها باختيار الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2014م وبما تحقق
فيها من إنجازات ثقافية وحضارية متميزة .وأشار إلى األهداف التي وضعتها اإليسيسكو لبرنامج
عواصم الثقافة اإلسالمية واآلفاق اإلنسانية لهذا البرنامج الحضاري .ثم أهدى الدكتور عبد العزيز
بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – درع
احتفالية الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2014م لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،حاكم الشارقة وعضو المجلس األعلى ،وذلك خالل حفل تدشين النصب التذكاري
لمدينة الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية الذي أقيم في مدينة الشارقة ،وحضره عدد من أصحاب
السمو الشيوخ والوزراء والضيوف وكبار الشخصيات واإلعالميين من مختلف بلدان العالم.
وقد تم الربط الشبكي اإللكتروني لبعض متاحف الشارقة بموقع اإليسيسكو الرسمي في شبكة
اإلنترنيت ،وذلك بهدف التعريف بالتراث الثقافي في الشارقة ،وتسهيل الزيارات االفتراضية للموجودات
المتحفية في متاحف الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2014م.
وضمن هذا اإلطار ،فقد تم توزيع جوائز اإليسيسكو للمبدعين من الطالب واألساتذة والفنانين،
وأفضل الصناعات التقليدية في الشارقة ،حيث أقيم حفل توزيع جوائز اإليسيسكو مساء يوم الخميس
الموافق  6نوفمبر 2014م ،في جناح اإليسيسكو بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثالثة
والثالثون ،وبمشاركة معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام لإليسيسكو.
وفي نفس العام ،أطلقت اإليسيسكو فعاليات احتفالية واغادوغو عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2014م
عن المنطقة األفريقية ،في  28يونيو 2014م ،وقد شارك الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير
العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – في الحفل الرسمي الذي أقيم بهذه
المناسبة حيث أكد في كلمته على أن واغادوغو ظلت عبر التاريخ ملتقى لألجناس واألعراق والثقافات.
وفي هذا السياق أيضاً ،تم اختتام فعاليات احتفالية بيشكيك عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2014م،
عن المنطقة اآلسيوية ،في  15يناير  ،2015حيث تضمن حفل االختتام كلمة معالي وزير الثقافة
في جمهورية قرغيزستان ،وكلمة للمدير العام لإليسيسكو ،وتوزيع الجوائز للمتفوقين من الطالب
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واألساتذة والفنانين ،ومهنيي الصناعات التقليدية .كذلك شاركت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة – إيسيسكو – في حفل اختتام واغادوغو عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام  2014عن المنطقة
اإلفريقية ،الذي عقدته وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية بوركينا فاسو في مدينة واغادوغو،
في يوم  7فبراير  ،2015وتضمن حفل االختتام عروضاً فنية ،وتوزيع جوائز اإليسيسكو الممنوحة
للفائزين بأفضل األعمال األدبية والفنية ومنتجات الصناعة اليدوية في واغادوغو.
وفي إطار االحتفال بعواصم الثقافة اإلسالمية لعام  ،2015تم إطالق فعاليات االحتفال بنزوى عاصمة
للثقافة اإلسالمية عن المنطقة العربية لعام 2015م ،تزامنا مع حفل افتتاح معرض مسقط الدولي
للكتاب في دورته العشرين والذي رعاه صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد ،وزير التراث
والثقافة العماني في يوم  25فبراير  2015في العاصمة مسقط .كما ألقى معالي المدير العام لإليسيسكو
بهذه المناسبة محاضرة بعنوان «التحديث وتجديد الفكر اإلسالمي» وذلك في يوم  26فبراير .2015
وفي نفس السياق ،تم إطالق فعاليات االحتفال بألماآتا عاصمة للثقافة اإلسالمية عن المنطقة اآلسيوية
بتاريخ  24فبراير  2015بحضور شخصيات سياسية ودينية وفكرية من كازاخستان إضافة إلى ممثلي
المنظمات الدولية وفي مقدمتها ممثلي دول منظمة التعاون اإلسالمي واإليسيسكو .ومشاركة أكثر
من  100خبير دولي من  15دولة ،وقد ألقى عمدة ألماآتا كلمته بالنيابة عن رئيس الدولة.
وفي نفس اإلطار ،تم إطالق فعاليات االحتفال بكوتونو عاصمة للثقافة اإلسالمية عن المنطقة اإلفريقية
لعام 2015م ،وقد شارك معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – في الحفل الرسمي الذي رعاه رئيس جمهورية بنين،
وذلك في مدينة كوتونو في يوم  29مايو  ،2015حيث ألقى المدير العام كلمة في هذا الحفل بحضور
أعضاء الحكومة والبرلمان والسفراء المعتمدين في كوتونو ،وعدد من ممثلي المنظمات الدولية،
وشخصيات أكاديمية وفنية ،وقيادات دينية ،وممثلي وسائل اإلعالم المحلية والدولية.
لقد ساهمت هذه االحتفاليات في إثراء وتعزيز الحياة الثقافية في العواصم الثقافية المحتفى بها
والتعريف بها وبمكوناتها التراثية والتاريخية والثقافية على المستوى الوطني وعلى الصعيدين
اإلقليمي والدولي ،وذلك من خالل استقبالها للنخب الثقافية والفرق الفنية والتراثية من داخل
الدولة وخارجها وذلك في إطار األسابيع الثقافية للدول المحتفى بها ،كما تمثل ذلك أيضاً في
احتضانها للمؤتمرات اإلقليمية والدولية ،وفي تجديد العمل الثقافي في هذه العواصم ،وضمان
مشاركة أكبر عدد من المستفيدين من الخدمات والعروض الثقافية التي تم تنظيمها في هذا
السياق ،وكذلك إنعاش روح التنافس العلمي والفني وذلك من خالل اإلعالن عن جوائز اإليسيسكو
المقدمة خالل عام االحتفال للطالب والفنانين والعلماء الفائزين والذين
ألفضل األعمال الثقافية
ّ
ينتمون لهذه العواصم المحتفى بها.
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جهود اإليسيسكو يف إطار متابعة تنفيذ برنامج جلنة الرتاث يف العامل اإلسالمي.
في إطار اهتمام المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة الذي توليه للمحافظة على التراث الحضاري
واإلنساني في الدول األعضاء ،تبنت اإليسيسكو إنشاء جهاز متخصص لتعزيز عملها في مجال المحافظة
على التراث في العالم اإلسالمي ،من خالل إنشاء لجنة (لجنة التراث في العالم اإلسالمي) ،وهي
لجنة حكومية متخصصة ،أنشئت بناء على قرار المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء الثقافة المنعقد في
طرابلس ،العاصمة الليبية في سنة 2007م ،وذلك من أجل المحافظة على ما تزخر به الدول األعضاء
من غنى وغزارة في التراث الثقافي ،ويشمل التراث اإلنساني بصفة عامة ،والتراث اإلسالمي على وجه
الخصوص ،وتعزيزاً للتكامل والفاعلية في عمل اإليسيسكو في مجاالت حماية التراث الحضاري.
ووعياً بالتحديات الحضارية التي تواجه التراث اإلنساني والحضاري في العالم اإلسالمي ،تواصل
اإليسيسكو جهودها ضمن مهام لجنة التراث في العالم اإلسالمي للعناية بمجاالت حماية التراث
والحفاظ على الموروث الثقافي لإلنسانية عموماً ولألمة اإلسالمية على وجه الخصوص ،وذلك ضمن
خطة عملها الحالية ،من خالل مواصلة تسجيل المواقع األثرية والطبيعية لدولها األعضاء على
الئحة التراث في العالم اإلسالمي ،وتقديم الدعم المالي ،والتقني للمساهمة في إعادة تأهيل األطر
البشرية ،وتنسيق المواقف العربية واإلسالمية ،وتوحيد جهودها في التصدي للمحاوالت المتكررة
إلسرائيل ،لتهويد مواقع ومعالم أثرية فلسطينية وتسجيلها على قائمة التراث العالمي في محاولة
منها لطمس الهوية اإلسالمية في فلسطين.
وفي إطار خطط عمل اإليسيسكو الهادفة إلى المحافظة على المعالم التاريخية والمؤسسات الثقافية
في الدول األعضاء ضمن مهام لجنة التراث في العالم اإلسالمي ،قامت اإليسيسكو في الفترة
المنصرمة بتنفيذ األنشطة التالية :
تقديم الدعم المادي والتقني لتسجيل مواقع تراثية وطبيعية من الدول األعضاء في قائمة التراث
في العالم اإلسالمي ،ودعم الدول األعضاء في تسجيل عدد من المآثر الحضارية للدول األعضاء على
قائمة التراث العالمي ،بين الدورة السابعة والثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة.
عقد االجتماع الرابع للجنة التراث في العالم اإلسالمي ،في صنعاء ،في الجمهورية اليمنية ،في الفترة
ما بين  5و 7نوفمبر  ،2013بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم ،وقد خصصت
أعمال هذا االجتماع الستكمال فحص المواقع الثقافية والطبيعية الواردة من الدول األعضاء ،وتسجيل
عدد من المواقع الثقافية والطبيعية المستوفية لشروط ومعايير التسجيل في قائمة التراث في العالم
اإلسالمي ،وشارك في هذا االجتماع ممثلو الدول األعضاء في لجنة التراث في العالم اإلسالمي وهم
 :جمهورية مصر العربية ،والجمهورية التونسية ،وجمهورية السنغال ،وجمهورية النيجر ،وماليزيا،
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية .باإلضافة إلى عدد من الخبراء بجمهورية مصر العربية.
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وقد دلّت التقارير والدراسات التقييمية الواردة من الدول األعضاء حول اللجنة ،على مدى التفاعل
الواضح بين األمانة العامة للجنة التراث في العالم اإلسالمي ،وجهات االختصاص في الدول األعضاء.
وكان من أبرز القضايا المطروحة حول هذه اللجنة ،ما دار حول تسمية «لجنة التراث اإلسالمي»
بهذا االسم ،وضرورة تغيير التسمية بما يضمن إيراد تعريف واضح لمعنى التراث اإلسالمي ،والذي
نعني به تراث الدول األعضاء الموجود على أراضيها ،بما في ذلك التراث اإلنساني الذي يعود إلى
الحضارات السابقة للحضارة اإلسالمية ،وهو ما دفعنا إلى عرض األمر على جدول أعمال االجتماع
الثالث للجنة ،المنعقد في (تونس  27 :ـ  29نوفمبر 2012م) ،والذي انتهى إلى تعديل اسم اللجنة
من «لجنة التراث اإلسالمي» إلى «لجنة التراث في العالم اإلسالمي» ،للتأكيد على اهتمام اللجنة
بتراث الدول األعضاء الموجود على أراضيها ،بما في ذلك التراث اإلنساني الذي يعود إلى الحضارات
السابقة للحضارة اإلسالمية ،والتي هي مؤتمنة عليه ومسؤولة عن حمايته والمحافظة عليه ،بوصفه
جزءاً من تراث العالم اإلسالمي ،حيث حافظت دول العالم اإلسالمي على هذا التراث عبر العصور
التاريخية المتعاقبة ،كما أن العديد من المعالم الحضارية القديمة شاهدة على احتضان حضارة
اإلسالم لها وإدماجها في دورته الحضارية.
أهم جهود اإليسيسكو من خالل جلنة الرتاث يف العامل اإلسالمي :
استناداً إلى توصيات االجتماعين الثالث والرابع للجنة التراث في العالم اإلسالمي( ،تونس  27 :ـ
 29نوفمبر 2012م ،والقاهرة  7 – 5نوفمبر 2013م) ،والتي من أهمها ما يلي :
 - -تعديل اسم اللجنة من «لجنة الرتاث اإلسالمي» إلى «لجنة التراث في العالم اإلسالمي».

 -زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى تسعة أعضاء بواقع ثالثة أعضاء عن المنطقة العربية ،وثالثة عناملنطقة اإلفريقية ،وثالثة عن املنطقة اآلسيوية ،عوضاً عن ستة أعضاء بمعدل عضوين عن كل
منطقة من المناطق الثالث ،يتم انتخابهم من ممثلي الدول األعضاء في المنظمة خالل
دورات المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة ،ولمدة أربعة أعوام.

 -تسجيل مدينة القدس الشريف على رأس قائمة التراث في العالم اإلسالمي. -تسجيل عدد من المواقع األثرية والطبيعية في الدول األعضاء في قائمة التراث في العالم اإلسالمي. -عقد االجتماع الخامس للجنة التراث في العالم اإلسالمي ،بمدينة القاهرة ،في جمهوريةمصر العربية ،في الفترة من  28إلى  30أكتوبر 2014م ،بالتنسيق مع اللجنة الوطنية
المصرية للتربية والعلوم والثقافة ،حيث خصصت أعمال هذا االجتماع لمواصلة تسجيل
المواقع األثرية والطبيعية المستوفية لشروط ومعايير التسجيل في قائمة التراث في العالم
اإلسالمي ودراسة التقارير المعروضة على جدول أعمال اللجنة .وقد شارك في هذا االجتماع
21

ممثلو الدول األعضاء في لجنة التراث في العالم اإلسالمي وهي  :المملكة األردنية الهاشمية،
والجمهورية اليمنية ،وجمهورية السودان ،وجمهورية قازاقستان ،وماليزيا ،وجمهورية مالي،
وجمهورية القمر المتحدة .وعكف أعضاء اللجنة على تنقيح استمارة التسجيل والئحة النظام
الداخلي للجنة ،وإدخال التعديالت المالئمة عليهما ،وتم دراسة التقرير الفني حول األخطار
التي يتعرض لها جامع قرطبة ،ودراسة أنجع الحلول إلنقاذ هذه المعلمة الحضارية الكبيرة،
وقد أوصت اللجنة بانتداب خبير في مجال التراث إلعداد تقرير فني حول «جامع بقرطبة»،
وعدم شرعية قرار ضم ملكيته إلى الكنيسة اإلسبانية ،لرفعه إلى المنظمات الدولية ذات
االختصاص ،كما تم دراسة الملفات المقدمة من الدول األعضاء لتسجيل المواقع التراثية
والطبيعية في قائمة التراث في العالم اإلسالمي.
 -المشاركة في الندوة الدولية حول حماية الموروث الثقافي العالمي المهدد بالتدمير ،في مقرالبرلمان المغربي بالرباط ،يومي  15-14مايو  ،2015بالشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر
األبيض المتوسط ،تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وستواصل لجنة التراث في العالم اإلسالمي جهودها الهادفة إلى الحفاظ على التراث الحضاري
اإلسالمي في الدول األعضاء من خالل مواصلة تسجيل المواقع األثرية لدولها األعضاء على الئحة
التراث في العالم اإلسالمي ،وتسجيل المواقع األثرية المعرضة لألخطار على الئحة أخرى ،وتنسيق
المواقف العربية واإلسالمية وتوحيد جهودها في التصدي للمحاوالت المتكررة إلسرائيل ،لتهويد
مواقع أثرية فلسطينية وتسجيلها على قائمة التراث العالمي.
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انطالقاً من األهمية االستراتيجية للوجود اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي ،فقد وجهت المنظمة
اهتمامها في خطة عملها لألعوام  ،2015-2013وخاصة بين دورتي المؤتمر اإلسالمي الثامن
والتاسع لوزراء الثقافة إلى العناية بأوضاع المسلمين خارج العالم اإلسالمي في المجاالت التربوية
والثقافية واإلعالمية ،والعمل على إيجاد الحلول المالئمة لمختلف المشاكل المتعلقة بصورة
اإلسالم والمسلمين والمحافظة على الهوية الثقافية اإلسالمية ،وقضايا االندماج والمواطنة وتشجيع
تعليم اللغة العربية ألبناء المسلمين وتطوير المناهج التربوية والتعليمية المالئمة في المدارس
العربية اإلسالمية ،من حيث إعداد المقررات المدرسية المالئمة ،وتوفير كتب تعليم اللغة العربية
والتربية اإلسالمية وتدريب المعلمين ،وبرامج التكوين والتأهيل لفائدة األئمة والدعاة على قيم
الحوار والوسطية واالعتدال .وقد تحقق بعون الله جزء كبير من هذه األهداف ،منذ أن تم إعداد
واعتماد استراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي للمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،وتنفيذ العشرات
من األنشطة والبرامج المستقاة من مضامينها وتوجهاتها خالل خطط عمل اإليسيسكو المتتالية،
والتي هدفت باألساس إلى مد جسور التعاون بين المراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية خارج
العالم اإلسالمي ،وتنسيق عملها ضمن استراتيجية موحدة وخطط عمل متكاملة ،والتوعية بحقوق
المسلمين الثقافية واالستفادة من الكفاءات المسلمة خارج العالم اإلسالمي ،وتعزيز الحوار بين أتباع
األديان والثقافات وترسيخ الوساطة الحضارية كآلية متقدمة في الحوار لفك كل عرى التوتر والنزاع
عبر إشاعة ثقافة التربية على قيم السالم وحقوق اإلنسان والعيش المشترك ،وتحصين الشباب
المسلم من االنسياق مع نوازع التطرف والجمود واالنغالق والغلو واإلرهاب أو التفريط والذوبان
والتغريب ،بتعزيز الهوية الثقافية اإلسالمية المنفتحة المراعية للتنوع الثقافي.
وتأسيساً على اإلنجازات التي حققتها اإليسيسكو في مجال العمل الثقافي اإلسالمي لفائدة المسلمين
خارج العالم اإلسالمي ،واصلت المنظمة جهودها بين الدورتين الثامنة والتاسعة للمؤتمر اإلسالمي
لوزراء الثقافة على النحو التالي :
أوال  :اجتامعــات املجلــس األعــى للرتبيــة والعلــوم والثقافــة للمســلمني خارج العامل اإلســامي،
واجتامعــات رؤســاء املراكــز الثقافيــة واجلمعيــات اإلســامية خارج العامل اإلســامي
عقد االجتماع الرابع عشر للمجلس األعلى للتربية والعلوم والثقافة للمسلمين خارج العالم اإلسالمي،
في روما ،إيطاليا ،بتاريخ  16-15سبتمبر  .2014وقد تدارس المجلس المواضيع التالية المدرجة
في جدول أعماله :
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 -تقرير حول أنشطة اإليسيسكو وبرامجها المنفذة في إطار استراتيجية العمل الثقافياإلسالمي لفائدة المسلمين خارج العالم اإلسالمي بين دورتي المجلس األعلى.
 -تقارير رئيس المجلس ،ورؤساء اللجان المختصة التابعة للمجلس األعلى للتربية والعلوموالثقافة للمسلمين خارج العالم اإلسالمي.
 -عرض وثيقة حول «دور الوساطة الثقافية في تعزيز الحوار بين الثقافات». -عرض دراسة حول «المضامين اإلعالمية الغربية المتحاملة على اإلسالم في ضوء القانون الدولي».وقد اعتمد االجتماع في ختام أعماله ،الوثائق المعروضة على جدول أعماله بعد مناقشتها وإبداء
اآلراء بشأنها .كما أوصى بمجموعة من التوصيات التي تستهدف العمل على تشجيع العمل الثقافي
اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي.
عقد االجتامع التاسع لرؤساء املراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية في أمريكا الالتينية والكاريبي
بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة الكويت ،وبالتنسيق مع المنظمة اإلسالمية
في أمريكا الالتينية والكاريبي ،والمنظمة اإلسالمية المركزية في جورج تاون عاصمة جمهورية
غويانا في الفترة من  9إلى  11فبراير .2014
وقد تناولت جلسات عمل االجتماع المحاور التالية :
 -عرض «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع األديان والثقافات». -عرض «الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع األديان والثقافات». -عروض لرؤساء المراكز والجمعيات الثقافية اإلسالمية في أمريكا الالتينية والكاريبيومقترحاتهم حول نشاط مراكزهم وجمعياتهم في المجاالت التعليمية والدعوية واالجتماعية
واحتياجاتهم ،وحول كيفية تفعيل مبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار بني أتباع األديان
والثقافات وخطتها التنفيذية في أمريكا الالتينية والكاريبي.
 -عرض حول كيفية تمويل المشاريع الخاصة بالعمل الثقافي خارج العالم اإلسالمي.وقد حضر حفل االفتتاح ضيف شرف االجتماع فخامة رئيس غويانا ،ورئيس الوزراء ،إضافة إلى
أعضاء الحكومة وقيادات سياسية من األغلبية والمعارضة في جمهورية غويانا ،وممثلي السلك
الدبلوماسي ،وممثلي الديانات.
ُـو َج االجتماع بانضمام جمهورية
وقد شارك في االجتماع  33دولة من أمريكا الالتينية والكاريبي .وت ِّ
غويانا إلى عضوية اإليسيسكو .كما عقدت على هامش هذا االجتماع فعاليات متنوعة من أبرزها
محاضرة للمدير العام في جامعة غويانا حول النظام العالمي الجديد .وفي ختام أعمالهم اعتمد
المشاركون وثائق االجتماع ،التي أعدتها اإليسيسكو.
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ثاني ـ ًا  :أنشــطة اإليسيســكو اإلقليميــة والدوليــة وبرامــج الدعــم لتفعيــل اســراتيجية العمــل
الثقــايف اإلســامي للمســلمني خــارج العــامل اإلســامي :
في إطار تفعيل مضامين استراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي للمسلمين خارج العالم اإلسالمي في
جوانبها المتعلقة بالثقافة اإلسالمية والثقافة اإلنسانية ،نفذت اإليسيسكو بين دورتي المؤتمر اإلسالمي
لوزراء الثقافة الثامنة والتاسعة ،مجموعة من األنشطة والبرامج ذات الصلة .كما شاركت إلى جانب
منظمات متخصصة في تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية تعالج قضايا الجاليات المسلمة وهي كالتالي :

 -تعيني رئيس املجلس األعىل للرتبية والعلوم والثقافة للمسلمني خارج العامل اإلسالم ي سفرياًلإليسيسكو للحواربنيالثقافات والحضارات .وذلك في مقر مجلس الشيوخ اإليطالي ،بروما ،في
 15سبتمبر .)2014

 -عقد ندوة حول دور النساء األورومتوسطيات يف تعزيز الحوار بني الثقافات في مقر مجل س
الشيوخ الفرنسي ،في باريس - بفرنسا في 7 أكتوبر ،2014 بالتعاون مع جمعية إعالميات
عربيات ،وشارك في هذه الندوة مائة ( )100مشارك من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليونان
وإيطالياوالبرتغال،والمغربومصرولبنانوفلسطينوتونس،باإلضافةإلىمشاركة مجموعة
من المنظمات والهيئات الدولية.
 -عقد دورة تدريبية لتفعيل دور الشباب العريب املقيم يف الخارج يف إرساء ثقافة الحوار مع اآلخر .فيلندن ،في المملكة المتحدة 18 -17 ديسمبر  ،2014بالتعاون مع األلكسو ،وبالتنسيق مع
المركزالثقافياإلسالميفيلندن ،وشاركفيهاثالثون شاباًمنالقياداتالشبابيةفيالخارج.

 -تقديم الدعم للعديد من املراكز الثقافية خارج العامل اإلسالمي (يف أمريكا الالتينية) لتنفيذاسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي طوال العام ،2014 ،وبالتعاون مع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة الكويت.

 -عقد حلقة دراسية حول سبل معالجة الخروقات القانونية لإلنتاجات اإلعالمية املتحاملة عىلاإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب ،بمدينة ليل - في فرنسا ،في  8-6يونيو  ،2014 بالتعاون
معمعهدابنسيناللعلوماإلنسانيةفيمدينةليلالفرنسية،والبرلماناألوربي،وشاركفيه ا
خمسونمختصافيالقانونالعاموالدوليوالقضاء،وحقوقاإلنسانواإلعالممندولأوربية
ومن الدول األعضاء في اإليسيسكو.

ثالث ًا  :جهود اإليسيسكو الرتبوية لفائدة املسلمني خارج العامل اإلسالمي
لعامي  2014و2015
برمجتيها
عملت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو  -في
ْ
ْ
المؤسسات التربوية والثقافية للمسلمين خارج العالم اإلسالمي،
على إيالء المزيد من الجهود لتعزيز عمل ّ
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وتطوير األداء التربوي فيها وتوظيف التكنولوجيا التعليمية والوسائط المتعددة في برامجها لتعليم
التربية اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرها ،وتفعيل هياكلها اإلدارية ،وبناء قدراتها لالضطالع
بدور أكثر فاعلية في خدمة المسلمين خارج العالم اإلسالمي ومعالجة قضاياهم التربوية والثقافية.
واعتباراً لما تؤ ّديه هذه المؤسسات ،منذ إنشائها ،من أدوار بارزة في تحصين الخصوصيات التربوية
والثقافية والحضارية للمسلمين خارج العالم اإلسالمي وفي الحفاظ على هويتهم اإلسالمية ،وإثراء
التنوع الثقافي وتفعيل الحوار بين الثقافات والحضارات ،وإدراكاً للعالقة الوثيقة القائمة بين القرآن
الكريم واللغة العربية ،وهي عالقة ال انفكاك لها ،خاصة عندما يتعلق األمر بتعليم اللغة العربية ألبناء
المسلمين خارج العالم اإلسالمي ،إذ العامل الديني هو الدافع الرئيس لديهم إلى تعلم اللغة العربية،
العامين الماضي والجاري إلى
فقد سعت اإليسيسكو على مدار خطط عملها المتعاقبة السابقة وفي
ْ
تحقيق أكبر قدر ممكن من الفاعلية المرجوة في برامجها الموجهة لهذه المؤسسات ،حيث أولت
والمقررات الدراسية المعتمدة لتعليم التربية
خاصا لتطوير المضامين الثقافية في المناهج
اهتماماً ّ
َّ
بأهمية
اإلسالمية واللغة العربية ،وعملت على تعزيز وعي المسؤولين عن هذه المؤسسات التربوية ّ
تحديث الوسائل والطرائق التربوية لتدريس التربية والثقافة اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرها،
المدرسي ،وتطوير
مجالي التدريس والتأليف
وعلى التعريف بالتجارب الناجحة والمشاريع الرائدة في
ّ
ْ
قدر
والموجهين التربويين
التربوي للمشرفين
األداء
ّ
ّ
والمدرسين العاملين في هذا المجال ،والتقريب َ
ّ
اإلمكان بين الطرائق المعتمدة في مؤسسات تعليم الثقافة اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرها
ومشاريع
في البلد الواحد بما يضمن للمتعلّمين تكوينا لغويا وثقافيا متينا ومتقاربا ،وبلورة رؤًى
َ
مستقبلي ٍة قابلة للتنفيذ من شأنها اإلسها ُم في النهوض بأوضاع هذه المؤسسات في الدول المعنية.
سنتي  2014و 2015على تعزيز عالقات الشراكة والتعاون التي بنتها على
كما عملت المنظمة خالل
ْ
مدى السنوات والعقود السابقة مع المنظمات والهيئات العربية واإلسالمية المختصة والمؤسسات
األكاديمية المهتمة بمجاالت التعليم اإلسالمي والقرآني وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،
فوسعت بشكل ملحوظ قاعدة شراكتها وتعاونها لتشمل إلى جانب شركائها المعهودين كوزارة
ّ
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ومؤسسة غرناطة
مهتمة بتطوير هذه المجاالت ،كالمؤسسة
مؤسسات وهيئات أخرى
للنشر والخدمات التربويةّ ،
ّ
األوروبية العربية للدراسات العليا في غرناطة ومعهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية في مدينة ليل
الفرنسية وكلية السالم العالمية بجنوب إفريقيا.
وترسيخا لهذا التوجه الب ّناء ،نظمت اإليسيسكو خالل عامي  2014و 2015عدداً من الملتقيات
مجالي التربية اإلسالمية واللغة العربية لفائدة المسلمين خارج العالم اإلسالمي،
والدورات التدريبية في
ْ
منها ثالث دورات تكوينية لألمئة والدعاة ومعلمي الرتبية اإلسالمية لتطوير طرائق التدريس وتعزيز دور
الرتبية عىل القيم اإلنسانية املشرتكة ،بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت ،حيث
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انعقدت األولى منها في العاصمة الصربية بلغراد خالل الفترة من  25إلى  28مارس  ،2014وانعقدت
الثانية في مدينة غرناطة اإلسبانية خالل الفترة من  27إلى  30أبريل  ،2014في حين انعقدت
الثالثة في مدينة سانت إتيان الفرنسية خالل الفترة من  30مايو إلى  2يونيو  ،2014واستهدفت
اإليسيسكو والوزارة من وراء ذلك تدريب األئمة الكتساب مهارات تواصلية ومنهجية حديثة وتعزيز
دور األئمة والدعاة والمعلمين لإلسهام في تحقيق التعايش اإليجابي للجاليات واألقليات المسلمة
مع محيطها ،وتكوين المعلمين في مجال التربية اإلسالمية وإكسابهم الخبرات والمهارات الضرورية
المتطورة في المجال التربوي ،وتعزيز دورهم في تربية أبناء الجاليات المسلمة على قيم الحوار وثقافة
االختالف من خالل كتاب التربية اإلسالمية ،وتشجيع التواصل بين المهتمين والمختصين في هذا
المجال وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم ،وقد استفاد من الدورات الثالث ثمانون من فئة األئمة
والدعاة والموجهين والمدرسين في كل من صربيا وغرناطة وفرنسا.

كما عقدت اإليسيسكو بالتعاون مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ثالث ملتقيات تربوية لتطوير
عمل املؤسسات القرآنية للمسلمني خارج العامل اإلسالمي ،عقد الملتقى األول من هذه الملتقيات في
مدينة حيدر آباد الهندية خالل الفترة من  25إلى  28يناير  ،2014في حين عقد الملتقى الثاني
في العاصمة اإلسبانية مدريد خالل الفترة من  18إلى  21يونيو  ،2014أما الملتقى الثالث فعقد في
مدينة مراوي الفلبينية خالل الفترة من  5إلى  8فبراير  ،2015وتهدف اإليسيسكو من عقد هذه
الملتقيات الثالثة إلى تشخيص واقع المؤسسات القرآنية وتحديد معوقاتها العلمية والتربوية واإلدارية
والمالية واقتراح الحلول الموائمة لها ،لالرتقاء بمستوى التعليم القرآني فيها ،من خالل تطوير أساليب
تخطيط البرامج ومتابعتها وتقويمها ،واالستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال ،وقد استفاد من
الملتقيات الثالثة مائة وثمانية وخمسون من أساتذة الجامعات والمسؤولين عن المؤسسات القرآنية
والعاملين في مجال تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه في الهند فرنسا وإسبانيا والفلبين.

كما نظمت اإليسيسكو «ورشة عمل شبه إقليمية حول استثامر املقاربات الرتبوية الحديثة والتكنولوجيا
يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها يف الدول االسكندنافية» ،استضافتها العاصمة النرويجية

المدرسات
أوسلو خالل الفترة من  19إلى  21سبتمبر  ،2014وشارك فيها ثمانية وثالثون من
ّ
والمدرسين والمسؤولين التربويين من مؤسسات تعليمية حكومية وأهلية من النرويج والدنمارك
ّ
والسويد وفنلندا ،وشاركت اإليسيسكو في تنظيم «الدورة الثامنة للمؤمتر السنوي حول برامج تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها يف أوروبا» التي انعقدت في مدينة ليل الفرنسية يومي  7و  8يونيو
 2014تحت عنوان« :تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حسب اإلطار املرجعي األورويب
املشرتك للغات للمستوى الثالث والرابع» ،وذلك بمشاركة عدد كبير من خبراء المناهج والباحثين
المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من الدول العربية واألوروبية .ونظمت
ورشتي عمل حول «الطرائق والوسائل الرتبوية الحديثة يف تدريس اللغة العربية للناطقني
اإليسيسكو
ْ
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بغريها» ،في ٍّ
كل من كيب تاون ،في جنوب إفريقيا من  19إلى  22يونيو  2014وفي غرناطة،
ومدرسا للغة العربية في
بإسبانيا في أكتوبر عام  ،2015وشارك فيهما تسعة وأربعون مسؤوال تربويا ّ
جنوب إفريقيا وإسبانيا.
وفي إطار تفعيل استراتيجية تطوير التعليم في المدارس العربية اإلسالمية للمسلمين خارج العالم
اإلسالمي ،وبخاصة ما يتعلق ببرنامج اإليسيسكو لتطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في
ومؤسسات المسلمين التربوية خارج العالم اإلسالمي ،واصلت المنظمة على امتداد
األقسام الجامعية ّ
سنتي  2014و 2015إيفاد أساتذة للغة العربية والثقافة اإلسالمية للتدريس في أقسام اللغة العربية
ْ
في عدد من الجامعات وفي المؤسسات التربوية والثقافية في كوستاريكا وفنزويال والبيرو والفلبين.
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اليسيسكو ف� إطار تنفيذ ت
اس�اتيجية تطوير تقانات المعلومات
د .جهود إ
ي
ف
السالمي
واالتصال ي� العالم إ

واصلت اإليسيسكو خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين الثامنة والتاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء
الثقافة متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير تقانات المعلومات واالتصال في العالم اإلسالمي التي اعتمدها
المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة ،وذلك من خالل تنظيم مجموعة من األنشطة والبرامج ذات
الصلة بتطوير التشريعات والقوانين اإلعالمية في الدول األعضاء ،وتأهيل مواردها البشرية العاملة في
مجال تقانات المعلومات واالتصال.
وفي هذا اإلطار ،عملت اإليسيسكو على مساعدة الدول األعضاء من أجل االندماج في مجتمع
المعلومات والمعرفة ،من خالل دعم تنفيذ مشاريع هذه الدول الهادفة إلى بناء أو تطوير السياسات
واالستراتيجية المرتبطة بتقانات المعلومات واالتصال ،حيث قدمت دعما ماليا وفنيا لوزارة الثقافة
البوركينابية لتنظيم اجتماع للخبراء حول دور تقانات المعلومات واالتصال ومنها شبكات التواصل
االجتماعي في تعزيز الحوار بين األديان والمحافظة على التراث المادي في بوركينافاسو وذلك يومي
 10-9أكتوبر  2014في مدينة واغادوغو  .واستفاد من هذا النشاط صحافيون متخصصون في
الشأن الثقافي والديني ومهتمون بالمحافظة على التراث المادي من مختلف جهات بوركينافاسو.
وفي السياق نفسه ،عقدت اإليسيسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية السنغالية للتربية والعلوم والثقافة
ورشة عمل وطنية لتكوين الصحافيين في جمهورية السنغال يومي  26-25فبراير  ،2014واستفاد
من الورشة  25صحافياً من العاملين في وكالة األنباء السنغالية والصحف الورقية واإللكترونية
واإلذاعات الجماعية من مختلف محافظات جمهورية السنغال.
كما نظمت اإليسيسكو بالتعاون مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمنطقة الشرقية التابعة
لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المملكة المغربية دورة تكوينية وطنية حول التقنيات
الجديدة لإلعالم والتواصل مع الرأي العام وذلك يومي  25-24فبراير 2014بمدينة وجدة (شرق
المملكة المغربية) واستفاد منها  25إطارا مكلفا باالتصال والعالقات العامة في المندوبيات الجهوية
لوزارة التربية الوطنية المغربية في الناحية الشرقية.
كما ساهمت اإليسيسكو في تنظيم لقاء دراسي حول اإلعالم الجهوي في المغرب في ضوء تطور
تقانات المعلومات واالتصال بمدينة أغادير (جنوب المملكة المغربية) يومي  3-2مايو 2014
بالتعاون مع المركز المغربي للدراسات في مجال حقوق اإلنسان واإلعالم ووزارة االتصال في المملكة
المغربية .وشارك في هذا اللقاء أكثر من  60إعالمي إضافة إلى عدد من األساتذة في قانون اإلعالم.
وخالل سنة  ،2014شاركت اإليسيسكو في اجتماع رفيع المستوى لمنتدى القمة العالمية لمجتمع
المعلومات ( )WSIS +10الذي عقده االتحاد العالمي لالتصاالت في مقره في مدينة جنيف بسويسرا
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خالل الفترة من  10إلى 13يونيو  ،2014بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفي إطار دعمها المتواصل لتطوير البحث العلمي في مجالي اإلعالم واالتصال في الدول األعضاء،
وتشجيعاً للباحثين الشباب ،والتعريف بمجهوداتهم في هذا المجال ،نظمت اإليسيسكو مسابقة
لنيل جائزتها السنوية ألحسن بحث جامعي في مجال اإلعالم الجديد في الدول األعضاء بالمنطقة
العربية ،حيث فاز بهذه الجائزة الدكتور عبد الله بن صالح الحقيل ،األستاذ في كلية اإلعالم
واالتصال التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،في المملكة العربية السعودية ،عن بحث
أكاديمي بعنوان «المرجعية المنهجية لقياس التفاعلية في اإلعالم الجديد».
وفي إطار برامج التعاون المشترك مع منظمة الدعوة اإلسالمية في السودان ،عقدت اإليسيسكو دورة
تدريبية شبه إقليمية حول «الصحافة اإللكترونية وتقنيات اإلعالم الجديد» في مدينة الخرطوم
خالل الفترة من  24-22ديسمبر  .2014واستفاد منها  12صحافيا من دول مصر وليبيا وتشاد
وجيبوتي والنيجر والسودان حيث تعرفوا على أحدث التقنيات المستعملة في مجال الصحافة
اإللكترونية والنشر اإللكتروني وتوعيتهم بأهميته ودوره في التعريف بالمشاريع التنموية في الدول
األعضاء في المنطقة اإلفريقية ،وتداول المعلومات وضمان ولوجها وتقليص الفجوة الرقمية بين
الحواضر واألرياف.
وفي السياق ذاته ،عقدت اإليسيسكو دورة تدريبية شبه إقليمية حول «تقنيات إعداد الحمالت
اإلعالمية للتوعية البيئية والصحية في دول الساحل اإلفريقي» في مدينة نيامي بجمهورية النيجر
خالل الفترة من  11إلى  13يوليو  .2014واستفاد منها  20مشاركا من دول كوت ديفوار ،ومالي،
ونيجيريا ،وتشاد وبوركينافاسو ،والنيجر.
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اليسيسكو ف ي� إطار الخطة التنفيذية لمبادرة
هـ  -جهود إ
أ
يف� للحوار ي ن
ال� ي ن
ين
الحرم� ش
ب� أتباع الديان والثقافات
خادم

في خضم الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات ،وأمام تصاعد موجة
الكراهية والتخويف من اإلسالم وازدراء األديان ومهاجمة الرموز الدينية ،جاءت مبادرة خادم
الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع األديان والثقافات لتأخذ على عاتقها تعزيز الحوار بين أتباع
األديان والثقافات ،وتفتح آفاقاً كبيرة للتعاون اإلنساني عن طريق الحوار وذلك بهدف كسر الجمود
الذي ساد العالقات الدولية ومن أجل التقريب بين شعوب العالم.
وقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع األديان والثقافات في ظروف مناسبة
ـدماً بقضية الحوار بين أتباع األديان والثقافات ،وجاءت المبادرة استكماالً للمبادرات الدولية
للدفع ُق ُ
واإلسالمية السابقة ،في الوقت الذي كان يتطلع فيه العالم إلى الحد من مساحات بؤر التوتر،
ومعالجة النزاعات المتنوعة التي باتت تهدد األمن والسالم العالميين.
وقد مرت هذه المبادرة الكريمة بعدة مراحل حيث تمثلت أوال في عقد المؤتمر اإلسالمي العالمي
للحوار في مكة المكرمة في يونيو سنة  ،2008ثم تال ذلك عقد المؤتمر العالمي للحوار في مدريد
بعد شهر من عقد المؤتمر األول .وتوج ذلك بعقد االجتماع رفيع المستوى للحوار بين أتباع األديان
والثقافات والحضارات في مقر األمم المتحدة في نيويورك في نوفمبر .2008
وقد كان من حصيلة هذه اللقاءات الدولية التوصل إلى إيجاد صيغة عملية آلليات تنفيذ المبادرة،
وتمثلت في إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات
في فيينا في أكتوبر سنة .2011
كما تم اإلعالن عن تأسيس جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للحوار الحضاري ،وتم
إنشاء برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لثقافة الحوار والسالم في اليونسكو ،مما ساهم
في تدويل هذه المبادرة الرائدة وجعلها في طليعة المبادرات الدولية الهادفة.
وحيث إن هذه المبادرة تمثل رؤية العالم اإلسالمي في مجال قضايا الحوار ،فقد قامت اإليسيسكو
بإعداد وثيقة تحليلية تفسر مضامينها ،حيث تناولت أبعادها الدينية والثقافية والحضارية واإلنسانية،
في إطار رؤية شمولية .وقد ُعرضت هذه الوثيقة على المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء الثقافة المنعقد
في الجزائر ،في ديسمبر  2011والذي اعتمدها وأشاد بما حققته هذه المبادرة الرائدة من نتائج
ملموسة ،وما راكمته من منجزات عملية إيجابية ،كما دعا المؤتمر جهات االختصاص في الدول
األعضاء والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية المتخصصة ،وفي مقدمتها اإليسيسكو ،إلى تكثيف
جهودها من أجل تفعيل المقترحات البناءة التي وردت في هذه الوثيقة واآلليات التنفيذية التي
سطرتها ،لتحقيق األهداف السامية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين وتوسيع آفاقها المستقبلية.
كما دعا المؤتمر اإليسيسكو إلى إعداد خطة عمل تنفيذية لتفعيل مضامين هذه الوثيقة وتوصياتها.
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وبنا ًء عليه قامت اإليسيسكو بإعداد خطة تنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين
أتباع األديان والثقافات ،وقد اعتمدها المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة المنعقد في المدينة
المنورة ،في يناير .2014
لقد عملت الخطة على استحضار السياق العالمي الذي تندرج فيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين،
المتمثل في بروز ثالث ظواهر أساسية هي  :انتشار ظاهرة اإلرهاب والتطرف أوالً ،وتنامي ظاهرة
اإلسالموفوبيا في المجتمعات الغربية بشكل يدعو للقلق ثانياً ،ثم تنامي الصراعات اإلقليمية والدولية
التي تأخذ صبغة دينية تالثاَ .وقد ركزت مبادرة خادم الحرمين على رفع هذه التحديات ومعالجة
هذه األوضاع بالتركيز على قضية التعايش السلمي والتعاون البناء بدالً من التركيز على االختالفات
العقدية والمذهبية التي قد تكون سبباً رئيساً في فشل مبادرات الحوار السابقة.
وبناء على ما تقدم ،فإن الخطة التنفيذية لهذه المبادرة ترتكز على رؤية فكرية واستراتيجية للحوار
وتنطلق من أربعة محاور :
أولها منزلة الدين في السياق الكوني الراهن.
وثانيها ،إشكاالت الدين والدولة.
وثالثها ،مسألة القيم.
ورابعها ،قضية التعايش التي يجب أن تُطرح في عدة مستويات.
وبناء عليه ،فإن المحاور الثالثة األولى تعتبر بمثابة المقدمات النظرية للمحور الرابع أال وهو التعايش.
وقد بينت الخطة بالتفصيل البرامج والمشاريع التي ينبغي تنفيذها من أجل تفعيل مبادرة خادم
الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع األديان والثقافات.
األنشــطة والربامــج املنفــذة يف إطــار مبــادرة خــادم احلرمــن الرشيفــن للحــوار بــن أتبــاع
األديــان والثقافــات وخطتهــا التنفيذيــة.
قامت اإليسيسكو بطباعة الوثيقتين ونشرهما بلغات عمل المنظمة ،وكذلك تعميم مضامينها
وتوزيعها في مختلف أنشطتها ،كما قامت اإليسيسكو بالتعريف بالوثيقتين في مختلف المؤتمرات
والندوات الدولية واالجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها .ومن بين األنشطة البارزة التي تمت
في إطار المبادرة وخطتها التنفيذية :
 -عقد االجتامع العارش لرؤساء املراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية يف أوروبا ،في لندن بتاريخ 26-27يونيو  ،2013لدراسة كيفية تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين
أتباع األديان والثقافات وخطتها التنفيذية ،خارج العالم اإلسالمي.
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 -عقد االجتامع التاسع لرؤساء املراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية في أمريكا الالتينية والكاريبيبالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة الكويت ،وبالتنسيق مع المنظمة
اإلسالمية في أمريكا الالتينية والكاريبي ،والمنظمة اإلسالمية المركزية في غويانا في الفترة
من  9إلى  11فبراير .2014
وقد خصص هذا االجتماع لمناقشة القضايا والموضوعات التالية :
 -مبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار بني أتباع األديان والثقافات، -وثيقة الخطة التنفيذية ملبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار بني أتباع األديان والثقافات. -عروض رؤساء المراكز والجمعيات الثقافية اإلسالمية في أمريكا الالتينية والكاريبيومقترحاتهم حول كيفية تفعيل مبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار بني أتباع األديان
والثقافات وخطتها التنفيذية في أمريكا الالتينية والكاريبي.

 -عقد االجتامع التنسيقي بني اإليسيسكو ومركز امللك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بني أتباع األديانوالثقافات ،في مقر اإليسيسكو في الرباط ،المملكة المغربية في  14أبريل .2014
 -عقد املؤمتر الدويل حول «مقارنة تجارب اللجان الوطنية يف مجال تعزيز التنوع الثقايف والديني»،في فيينا ،في النمسا في يومي  31-28مايو  ،2014بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن
عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات.
 -عقد ندوة حول «دور اإليسيسكو يف تعزيز الحوار بني أتباع األديان والثقافات والحضارات»،وذلك في ختام أعمال االجتماع السنوي الخامس والعشرين لمنتدى كرانس مونتانا ،في مقر
اإليسيسكو 22 ،يونيو .2014

 -عقد دورة تدريبية حول «تفعيل دور الشباب العريب املسلم املقيم يف الخارج يف إرساء ثقافةالحوار مع اآلخر» في لندن في يومي  18-17ديسمبر .2014
 -عقد اجتامع لدراسة االسرتاتيجية الجديدة يف مجال «التقارب بني الثقافات» ،في مقر اليونسكو،في باريس  24-23مارس  ،2015بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية التابعة لألمم
المتحدة من أجل تأسيس لجنة متخصصة من الخبراء في المنظمات الدولية لتقديم
المقترحات والممارسات الفضلى في مجال التقارب بين الثقافات.

 -عقد اجتامع حكومي دويل حول «الرتبية عىل التعددية الدينية  :سياسات وتجارب رائدة:التكنولوجيا ومستقبل الرتبية الدينية والثقافية» ،في مقر الدائم لإليسيسكو ،في الرباط في
 20-21أبريل  .2015بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين
أتباع األديان والثقافات في فيينا ،النمسا.
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ف
السالمي حول الحقوق الثقافية
العالن إ
اليسيسكو ي� إطار إ
و -جهود إ

في إطار مواكبة الجهود الدولية في مجال تحقيق الكرامة اإلنسانية وتوسيع منظومة حقوق اإلنسان ،قامت
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  -إيسيسكو  -بإعداد وثيقة «اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق
الثقافية» والتي صادق عليها المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة في المدينة المنورة في يناير عام
 .2014وتأتي هذه الوثيقة لتبرز رؤية العالم اإلسالمي لهذه القضية الحيوية ضمن جهودها المتواصلة منذ
أن اعتمد المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة وثيقة «اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي» المنعقد
في الجزائر ،في ديسمبر  ،2004واعتماد اتفاقية اليونسكو ذات الصلة في باريس سنة  .2005وحيث إن
موضوع التنوع الثقافي قد أفضى إلى طرح قضية الحقوق الثقافية ،فكان البد من مصاحبة هذا التطور،
فبادرت اإليسيسكو إلى إعداد «اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية» إلبراز رؤية الدول األعضاء حول
هذه القضية ،السيما وأن لها نتائج متعددة على مستوى تدبير الشأن العام .وقد حققت الوثيقة هدفها
المنشود ألنها أصبحت من الوثائق المرجعية الدولية التي ينبغي الرجوع إليها في فهم وتدبير الحقوق
الثقافية في المحافل الدولية .كما أن الدول األعضاء مدعوة إلى مالءمة تشريعاتها وتضمين بنود اإلعالن
في سياساتها العمومية ،خصوصاً فيما يتعلق بكفالة الحقوق المرتبطة بالمشاركة في الحياة المجتمعية
العامة ،أو الحق في االنتماء الثقافي ،والحق في استعمال اللغة األم في اإلدارة والقضاء وغيرها ،والحق في
المشاركة واالستفادة من الخدمات الثقافية العامة ،والحق في احترام المقدسات الدينية ،والحفاظ على
الذاكرة الجماعية للشعوب ،والحقوق المرتبطة باإلنتاج الفكري واألدبي والعلمي وحقوق المؤلف.
إن أهمية اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية تزداد قوة جراء التخريب والتدمير الممنهج الذي
يتعرض له التراث الثقافي والحضاري في العالم اإلسالمي في بعض الدول األعضاء في المنطقة
العربية واإلفريقية واآلسيوية ،حيث تم تدمير وسرقة العديد من الممتلكات واآلثار الثقافية التي
لها قيمة إنسانية بالغة سواء من قبل الجماعات المتشددة أو عصابات المهربين أو القوات األجنبية.
إن وثيقة اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية قد حثت الدول األعضاء بتأسيس هيئة مرجعية
تضمن حق التظلم لكل من انتهكت حقوقه الثقافية .وإن مؤسسة الوسيط التي عملت بعض الدول
األعضاء على إنشائها تحقق هذه التوصية ،وتظهر أهمية موضوع الوساطة الثقافية الذي يعرض
اليوم على أنظار المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة ،والذي يأتي في إطار تفعيل قضية الحقوق
الثقافية ،حيث تعتبر الوساطة الثقافية إحدى اآلليات المطلوبة لضمان تلك الحقوق ،وكفالة حق
التظلم وفض النزاعات وتدبير االختالف بطرق عملية وسلمية.
وقد قامت اإليسيسكو بطباعة هذا اإلعالن ونشره بلغات عمل المنظمة الثالث العربية واإلنجليزية
والفرنسية ،وتوزيعه على أوسع نطاق في الدول األعضاء أو خارج العالم اإلسالمي من خالل المشاركة في
المؤتمرات والمنتديات والندوات واالجتماعات اإلقليمية والدولية التي تشارك فيها المنظمة أو تنفذها.
43

كما قامت المنظمة بإدراج مضامين هذه الوثيقة في خطط عملها وبرامجها وأنشطتها ،ومن ضمنها
البرامج التي تنفذها في إطار االحتفاء بعواصم الثقافة اإلسالمية ،وكذا من خالل معاهد البحث
العلمي والجامعات المنضوية في إطار اتحاد جامعات العالم اإلسالمي ،وبرامج الكراسي الجامعية
التي تشرف عليها المنظمة ،وكذلك ضمن البرامج التي توجهها لفائدة المراكز الثقافية والجمعيات
اإلسالمية خارج العالم اإلسالمي.
كما أن المقررة الخاصة حول الحقوق الثقافية في منظمة األمم المتحدة قد عبرت عن اهتمامها بهذا
اإلعالن وأشادت به ،وضمنت الحديث عنه في تقريرها السنوي الذي ترفعه للجهات الدولية المتخصصة.
ومن بين األنشطة التي نفذتها اإليسيسكو في إطار التعريف باإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية :
 -عقد الندوة الدولية حول «سبل تفعيل دور منظامت املجتمع املدين» ،في الرباط ،في المملكةالمغربية في  21-20فبراير 2014
 -عقد ورشة العمل اإلقليمية حول «الحقوق الثقافية والتعليمية واإلعالمية للمرأة العربية» ،فيمسقط ،بسلطنة عمان في  27-26فبراير .2014

 -المشاركة في «إحياء الذكرى  22إلبادة قرية (خوجايل) األذربيجانية ،للتذكري بالحقوق الثقافية يفإقليم (قره باغ) املحتل» .في مقر اإليسيسكو في الرباط ،بالمملكة المغربية في  26فبراير .2014
 -تنظيم «املناظرة الوطنية للحوار الوطني حول املجتمع املدين واألدوار الدستورية الجديدة» ،فيالرباط ،بالمملكة المغربية ،في  22-21مارس .2014
- -تنظيم «األيام املفتوحة للثقافة اإلسالمية» في تورينو ،في إيطاليا في  16-15مايو .2014

 -عقد المؤتمر الدولي حول «مقارنة تجارب اللجان الوطنية يف مجال تعزيز التنوع الثقايفوالديني» ،في فيينا ،في النمسا من  28إلى 31مايو .2014
 -عقد اجتماع إقليمي حول «األدوار الثقافية للشباب لتعزيز قيم الحوار والسلم يف العامل العريب»،في مدينة تونس ،بالجمهورية التونسية من  14إلى  16أكتوبر .2014
 -تدشين «الحملة الدولية ملنع تفويت ملكية مسجد قرطبة إىل الكنيسة اإلسبانية» ،التي أطلقتهالحث حكومة األندلس ،ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو ،ولجنة التراث
اإليسيسكو ِّ
في العالم اإلسالمي التابعة لإليسيسكو في إطار اختصاصاتها على العمل لمنع تفويت ملكية
جامع قرطبة المسجل على الئحة التراث الثقافي اإلنساني إلى أسقفية قرطبة ،واحترام
الحقوق الثقافية للمسلمين اإلسبان على هذه المعلمة اإلنسانية.
وقد عقدت اإليسيسكو ثالثة اجتماعات دستورية خصص ضمنها بند لمتابعة هذه القضية :
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 -عقد االجتامع الرابع عرش للمجلس األعىل للرتبية والعلوم والثقافة للمسلمني خارج العامل اإلسالمي،في روما ،في  16-15سبتمبر .2014
 -عقد االجتامع الخامس للجنة الرتاث يف العامل اإلسالمي ،في القاهرة ،بجمهورية مصر العربيـةمن  28إلى  30أكتوبر .2014

 -عقد االجتامع الثالث عرش للمجلس االستشاري املكلف بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعاملاإلسالمي ،في الشارقة ،باإلمارات العربية المتحدة في  13-12نوفمبر .2014
كما بعث المدير العام لإليسيسكو عدة رسائل لحشد التأييد لهذه الحملة وتنسيق المواقف بين
منظمات العمل العربية واإلسالمية المشتركة إلى كل من  :األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي،
واألمين العام لجامعة الدول العربية ،وكذلك إلى المديرة العامة لليونسكو بصفتها مسؤولة عن الئحة
التراث الثقافي العالمي ،وكذا إلى رئيسة حكومة األندلس .كما قامت اإليسيسكو بحملة إعالمية عبر
إصدار مجموعة من البيانات في هذا الموضوع ضمنتها في موقعها اإللكتروني وعملت على توزيعها
على وكاالت األنباء العربية واإلسالمية والدولية.

 -عقد الدورة التدريبية «لتفعيل دور الشباب العريب املسلم املقيم يف الخارج يف إرساء ثقافةالحوار» ،في لندن بتاريخ  18-17ديسمبر  ،2014وذلك للتعريف باإلعالن اإلسالمي حول
الحقوق الثقافية.

 -عقد ندوة «الدميقراطية التشاركية عرب العامل» ،التي نظمتها مع الوزارة المكلفة بالعالقات معالبرلمان في المملكة المغربية ،وذلك في مقر اإليسيسكو بالرباط يومي  13و  14مارس .2015
وقد خصصت هذه الندوة الستعراض التجربتين الكرواتية والبريطانية مع المجتمع المدني.
 -املشاركة يف املنتدى العاملي الثالث للحوار بني الثقافات ،في باكو عاصمة دولة أذربيجـانبتـاريـخ  19-18مايو .2015
 -املشاركة يف اجتامع مجلس أمناء مركز باكو العاملي للتعددية الثقافية ،في باكو عاصمة جمهوريةأذربيجان 18 ،مايو  .2015واستعرض االجتماع األنشطة المنفذة ،واعتمد األنشطة المقررة
للفترة من يونيو إلى ديسمبر  .2015وقد كان رئيس جمهورية أذربيجان ،السيد إلهام
علييف قد أصدر سنة  2014قراراً بتعيين معالي الدكتور عبد العزيز التويجري ،عضواً في
مجلس أمناء هذا المركز.
 -املشاركة يف مهرجان الدبلوماسية الثقافية يف دورته الثالثة ،في الرباط المملكة المغربية من  21إلى 23مايو  ،2015بالتعاون مع الجامعة المغربية للشعر ،بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي ألجل
الحوار والتنمية تحت شعار «نحو ترسيخ ثقافة كونية الشعر والشاعر» ،بمشاركة وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون ،ووزارة الثقافة المغربية ،وسفارة سلطنة عمان ،والمجلس البلدي لمدينة الرباط.
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مـالحـق

التقرير الختامي
لالجتامع الثالث عرش للمجلس االستشاري املكلف
بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي

الشارقة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة
 20-19محرم  13-12 /1436نوفمرب 2014

في إطار خطة العمل الثالثية  2015-2013م لإليسيسكو ،وبناء على قرار المؤتمر اإلسالمي الثامن
لوزراء الثقافة ،المنعقد في المدينة المنورة بمناسبة االحتفال بها عاصمة للثقافة اإلسالمية (يناير
 ،)2014عقدت اإليسيسكو بالتنسيق مع دائرة الثقافة واإلعالم في حكومة الشارقة ،وضمن برنامج
االحتفال بالشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  ،2014وبالتزامن مع الدورة الثالثة والثالثين
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ،االجتماع الثالث عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ
االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،في مدينة الشارقة يومي  20-19محرم الحرام 1436هـ/
 13-12نوفمبر  2014م.
وقد شارك في هذا االجتماع السادة أعضاء المجلس االستشاري ،ممثلو الدول التالية  :اإلمارات
العربية المتحدة ، ،المملكة المغربية ،المملكة العربية السعودية ،جمهورية السنغال ،سلطنة عمان،
الجمهورية التونسية ،جمهورية أذربيجان ،جمهورية أندونيسيا ،جمهورية بنين ،جمهورية بوركينا
فاسو ،جمهورية النيجر.
وتغيب عن االجتماع  :ممثل جمهورية مصر العربية ،وممثل جمهورية قيرغيزستان ،وممثل منظمة
التعاون اإلسالمي.
اجللسة االفتتاحية :
عقدت الجلسة االفتتاحية صباح يوم األربعاء  19محرم 1436هـ الموافق  12نوفمبر 2014م ،حيث
استهلت بتالوة آيات بينات من القرآن الكريم .بعد ذلك تناول الكلمة ممثل اإليسيسكو ،الذي حيى
باسم معالي المدير العام لإليسيسكو السادة أعضاء المجلس ،مرحباً بعضويتهم ،ومتمنياً لهم التوفيق
في عملهم ،ومؤكداً أهمية تعاون المجلس االستشاري مع اإلدارة العامة لإليسيسكو لتفعيل العمل
الثقافي اإلسالمي المشترك وتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،ومذكراً بالدور المهم الذي
يضطلع به المجلس االستشاري في متابعة تنفيذ مضامين هذه االستراتيجية ،ومعرباً عن أمله في
أن تحقق هذه الدورة األهداف المرسومة لها ،والمتمثلة في دراسة الوثائق المهمة التي أعدتها اإلدارة
العامة لإليسيسكو ،والمساهمة في بلورة تصور واضح للموضوع الرئيس الذي سيتدارسه المؤتمر
اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة ،المقرر عقده في نوفمبر  2015في سلطنة عمان بمناسبة اختيار
مدينة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  .2015كما توجه ممثل اإليسيسكو بالشكر والتقدير إلى
إدارة اإلعالم والثقافة في حكومة الشارقة على تعاونها واستضافتها ألعمال هذا االجتماع.
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ثم تناول الكلمة ممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة سعادة األستاذ محمد إبراهيم القصير مسؤول
الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة واإلعالم في حكومة الشارقة الذي شكر اإليسيسكو ونوه بما تقوم
به من جهود في خدمة العمل اإلسالمي المشترك ،كما نوه ببرنامج عواصم الثقافة الذي تشرف عليه
المنظمة ،واستعرض الجهود الذي بذلتها حكومة الشارقة تحت قيادة سمو الشيخ سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى ،حاكم الشارقة في إنجاح هذه االحتفالية وإيالئها ما تستحق من العناية.
وخالل الجلسة اإلجرائية ،انتخب المجلس مكتبه المكون من سعادة األستاذ خميس بن عبد الله
الشماخي ،ممثل سلطنة عمان رئيساً للمجلس االستشاري ،واألستاذ مراد الريفي ،عضو المملكة المغربية،
مقرراً للمجلس االستشاري ،واإليسيسكو .وبعد اعتماد البرنامج الزمني لالجتماع ،تم خالل جلسات
العمل دراسة ومناقشة الوثائق المعروضة على االجتماع وهي  :مشروع الخطوط العريضة لمشروع خطة
عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي ،ودراسة بشأن المضامين اإلعالمية الغربية
حول اإلسالم في ضوء القانون الدولي ،ومشروع جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة.
وخالل المناقشات تركزت مالحظات السادة أعضاء المجلس االستشاري على النقاط التالية :
 -تأكيد أهمية تعزيز التواصل والتشاور بين أعضاء المجلس االستشاري واإلدارة العامةلإليسيسكو بشأن القضايا ذات الصلة باختصاصات المجلس واآلليات الفعالة لتنفيذها.
 -دعوة جهات االختصاص في الدول األعضاء المعنية باالحتفاء بعواصم الثقافة اإلسالمية إلىالتنسيق المباشر مع اإليسيسكو في األمور التنظيمية ذات الصلة بهذه االحتفاليات ،مع
الترحيب بالجهات والمنظمات العربية واإلسالمية والدولية الراغبة في المشاركة فيها.
 -اإلشادة بأهمية المواضيع المعروضة على مختلف دورات المجلس االستشاري والمؤتمراإلسالمي لوزراء الثقافة ونوعية الوثائق المؤطرة لها والمواكبة لألدوار الثقافية الجديدة.

وفي نهاية أشغاله ،اعتمد المجلس «مرشوع الخطوط العريضة ملرشوع خطة عمل للنهوض بدور
الوساطة الثقافية يف العامل اإلسالمي» ،و«دراسة بشأن املضامني اإلعالمية حول اإلسالم يف ضوء القانون
الدويل» ،و«مرشوع جدول أعامل املؤمتر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة» ،ودعا اإلدارة العامة إلى تقديم
صيغتها النهائية في الدورة الرابعة عشرة للمجلس االستشاري قبل عرضها على المؤتمر اإلسالمي
التاسع لوزراء الثقافة.

وبناء على مقترح ممثل جمهورية أذربيجان ،اعتمد المجلس عقد الدورة الرابعة عشرة في باكو
بمناسبة احتضانها للمنتدى العالمي لحوار الثقافات المقرر عقده في شهر مايو  2015بمناسبة
مزامنة االحتفال بتخليد اليوم العالمي للتنوع الثقافي في العالم.
كما اعتمد المجلس التوصيات التالية :
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1.1دعوة اإليسيسكو إلى مضاعفة الجهود من أجل التعريف باالستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي على أوسع نطاق في صيغتها المعدلة لدى جهات االختصاص في الدول األعضاء
وهيئات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية الموازية.
2.2تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين اإليسيسكو والمجلس االستشاري من خالل تقديم
اقتراحاته وتصوراته لتنمية العمل الثقافي اإلسالمي المشترك وتحديد أولوياته في إطار خطط
عمل اإليسيسكو.
3.3حث الدول األعضاء على مواصلة جهودها إلدراج مضامين وتوجهات االستراتيجية الثقافية
للعالم اإلسالمي والوثائق التي اعتمدتها دورات المجلس االستشاري والمؤتمر اإلسالمي
لوزراء الثقافة ضمن خطط عملها وبرامجها الثقافية ،واعتبار العمل الثقافي ضمن أولويات
التنمية الشاملة ،نظراً إلى مردوديته االستثمارية ودوره في التنمية الثقافية واالجتماعية
لألفراد والمجتمعات ،واقتراح تخصيص نسبة  1%من الموازنة العامة في كل بلد للثقافة.
4.4دعوة الدول األعضاء إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الثقافية واستثمار أموال الوقف
وعائدات الضرائب ،وعقد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لهذا الغرض ،وإنشاء صناديق
وطنية لدعم المبادرات المستقلة.
5.5اإلشادة بجهود اإليسيسكو في مجال العمل الثقافي اإلسالمي الموجه لفائدة المسلمين
خارج العالم اإلسالمي ،وحرصها على تفعيل مهام المجلس األعلى للتربية والعلوم والثقافة
للمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،والدعم الذي تخصصه لفائدة المراكز الثقافية والجمعيات
اإلسالمية في أوروبا ،وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي ،وأمريكا الجنوبية والكاريبي،
وجنوب شرق إفريقيا وجزر المحيط الهندي ،ودعوتها إلى مواصلة هذه الجهود ،تعزيزا للعمل
اإلسالمي الثقافي لفائدة المسلمين خارج العالم اإلسالمي.
6.6اإلشادة بجهود الدول األعضاء التي تم االحتفاء بمدنها عواصم للثقافة اإلسالمية لسنة 2014
في تخليد هذا الحدث ،ودعوة جهات االختصاص في الدول التي سيتم االحتفاء بمدنها
عواصم للثقافة اإلسالمية في السنوات المقبلة إلى التنسيق فيما بينها ،واالستفادة من
التجارب السابقة وإيالء هذه االحتفالية ما تستحقه من أهمية من خالل القيام بحمالت
دعائية وإعالمية كبيرة لدى الرأي العام المحلي والدولي ،وتحفيز القطاعات المعنية إلنجاز
مشاريع ثقافية كبرى بهذه المناسبة.
7.7اعتماد عضوية الدولة التي تم اختيار إحدى مدنها عاصمة للثقافة اإلسالمية في المجلس
االستشاري ،في حال استضافتها ألحد اجتماعات المجلس المذكور خالل فترة انتدابه ودعوة
المؤتمر إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن.
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8.8دعوة المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة بإصدار قرار حول حماية التراث اإلسالمي خارج
العالم اإلسالمي من المحو واالستالب واالندثار ،وتكليف اإليسيسكو من خالل لجنة التراث في
العالم اإلسالمي بمتابعة الحملة التي أطلقتها المنظمة ،وتنسيق المجموعة العربية واإلسالمية
في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لمنع تفويت ملكية مسجد قرطبة المسجل على الئحة
التراث العالمي إلى أسقفية قرطبة ،والمطالبة بإعالنه معلمة ثقافية وحضارية إسالمية مفتوحة.
9.9التنويه باختيار اإليسيسكو للموضوع الرئيس للمؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة حول
تعزيز الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي لما له من أهمية في تحقيق السلم الثقافي في
الدول األعضاء ،ودعوة الدول األعضاء إلى تفعيل سياساتها الثقافية وفق هذه الرؤية االستراتيجية
الموجهة ،والعمل على تعيين نقاط اتصال مكلفة بتنسيق البرامج واألنشطة ذات الصلة.
1010الدعوة إلى توجيه برامج التكوين على الوساطة الثقافية لبناء السلم المجتمعي في الدول
األعضاء لفائدة الشباب والمرأة.
 1111العمل على تنسيق مواقف الدول األعضاء في المنتديات الدولية خارج العالم اإلسالمي
لمعالجة ظاهرة اإلسالموفوبيا وفق مقاربة ثالثية إعالمية وحقوقية وثقافية متكاملة.
1212الترحيب بدعوة ممثل جمهورية أذربيجان لبعض العواصم الثقافية اإلسالمية للمشاركة في المنتدى
العالمي للحوار بين الثقافات المقرر عقده خالل شهر مايو سنة  ،2015بالتنسيق مع اإليسيسكو.
1313الترحيب بدعوة ممثل جمهورية أندونيسيا ألعضاء المجلس االستشاري والدول األعضاء
للمشاركة في الملتقى الدولي في موضوع «الثقافة والحكمة والصدام والتفاهم» الذي سيتم
عقده في بالي في نوفمبر .2015
1414توجيه الشكر والتقدير لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وحكومة الشارقة الممثلة بدائرة
الثقافة واإلعالم على تعاونها واستضافتها ألعمال االجتماع الثالث عشر للمجلس االستشاري
بالتنسيق مع اإلدارة العامة لإليسيسكو ومكتبها اإلقليمي في الشارقة.
1515توجيه برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة ،والتنويه بنجاح احتفالية الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية
لعام  2014عن المنطقة العربية ،وبالنهضة الثقافية والحضارية التي تعرفها اإلمارة.
1616توجيه التهنئة والتقدير لمعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام لمنظمة
اإليسيسكو بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية لسنة  ،2014واختيار اإليسيسكو ضيف شرف
معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثالثين ،تقديراً لجهوده في خدمة العمل اإلسالمي
المشترك ،واإلشادة باإلنجازات الحضارية التي حققتها المنظمة في مجاالت اختصاصها التربوية
والعلمية والثقافية واالتصالية منذ أن تولى أمانة إدارة اإليسيسكو بتكليف من الدول األعضاء كافة.
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التقرير الختامي
لالجتامع الرابع عرش للمجلس االستشاري املكلف
بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي

باكو ،جمهورية أذربيجان
 18مايو 2015

في إطار خطة العمل الثالثية  2015-2013م لإليسيسكو ،وبناء على قرار المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء
الثقافة ،المنعقد في المدينة المنورة بمناسبة االحتفال بها عاصمة للثقافة اإلسالمية (يناير ،)2014
ومتابعة لتوصيات االجتماع الثالث عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية
للعالم اإلسالمي ،عقدت اإليسيسكو بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان،
بالتزامن مع منتدى باكو العالمي الثالث لحوار الثقافات ،االجتماع الرابع عشر للمجلس االستشاري
المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،في مدينة باكو يومي  19-18مايو.2015
وقد شارك في هذا االجتماع السادة أعضاء المجلس االستشاري ،ممثلو الدول التالية  :المملكة
المغربية ،المملكة العربية السعودية ،سلطنة عمان ،جمهورية أذربيجان ،جمهورية أندونيسيا،
جمهورية بوركينا فاسو ،جمهورية النيجر ،منظمة التعاون اإلسالمي ،ممثل دائرة الثقافة واإلعالم
في حكومة الشارقة.
اجللسة االفتتاحية :
عقدت الجلسة االفتتاحية ظهر يوم االثنين  18مايو 2015م ،حيث استهلت بتالوة آيات بينات
من القرآن الكريم .بعد ذلك ،تناول الكلمة معالي المدير العام لإليسيسكو الذي رحب بالسادة
أعضاء المجلس ،متمنياً لهم التوفيق في عملهم ،ومؤكداً على أهمية تعاون المجلس االستشاري
مع اإلدارة العامة لإليسيسكو في تفعيل العمل الثقافي اإلسالمي المشترك وتنفيذ االستراتيجية
الثقافية للعالم اإلسالمي ،ومذكراً بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس االستشاري في متابعة
تنفيذ مضامين هذه االستراتيجية ،ومعرباً عن أمله في أن تحقق هذه الدورة األهداف المرسومة لها،
والمتمثلة في دراسة الوثائق التي أعدتها اإلدارة العامة لإليسيسكو ،والمساهمة في بلورة تصور واضح
للموضوع الرئيس الذي سيتدارسه المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة ،المقرر عقده في نوفمبر
 2015في مدينة مسقط بسلطنة عمان بمناسبة اختيار مدينة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 .2015كما توجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة والسياحة في حكومة أذربيجان على تعاونها
واستضافتها ألعمال هذا االجتماع.
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس المجلس االستشاري ،وممثل سلطنة عمان الدكتور خميس بن
عبدالله الشماخي.
ثم تناول الكلمة ممثل جمهورية أذربيجان واصيف افازاده مدير العالقات الخارجية في وزارة الثقافة والسياحة.
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وبعد اعتماد البرنامج الزمني لالجتماع ،تم خالل جلسات العمل دراسة ومناقشة الوثائق المعروضة
على االجتماع وهي  :مشروع الخطوط العريضة لمشروع خطة عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية
في العالم اإلسالمي ،ودراسة بشأن المضامين اإلعالمية الغربية حول اإلسالم في ضوء القانون
الدولي ،ومشروع جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة.
وفي نهاية أشغال االجتماع الرابع عشر للمجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية
للعالم اإلسالمي ،اعتمد المجلس «مرشوع الخطوط العريضة لخطة عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية
يف العامل اإلسالمي» ،و«دراسة بشأن املضامني اإلعالمية الغربية حول اإلسالم يف ضوء القانون الدويل»،
و«مرشوع جدول أعامل املؤمتر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة» ،وشكر اإلدارة العامة لإليسيسكو على
الجهود التي بذلتها في إعدادها.
واعتمد المجلس التوصيات التالية :
1.1دعوة اإليسيسكو إلى مضاعفة الجهود من أجل التعريف باالستراتيجية الثقافية للعالم
اإلسالمي على أوسع نطاق في صيغتها المعدلة لدى جهات االختصاص في الدول األعضاء
وهيئات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية الموازية.
2.2تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين اإليسيسكو والمجلس االستشاري من خالل تقديم
اقتراحاته وتصوراته لتنمية العمل الثقافي اإلسالمي المشترك وتحديد أولوياته في إطار خطط
عمل اإليسيسكو.
3.3حث الدول األعضاء على مواصلة جهودها إلدراج مضامين وتوجهات االستراتيجية الثقافية
للعالم اإلسالمي والوثائق التي اعتمدتها دورات المجلس االستشاري والمؤتمر اإلسالمي
لوزراء الثقافة ضمن خطط عملها وبرامجها الثقافية.
4.4دعوة الدول األعضاء إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الثقافية واستثمار أموال الوقف
وعائدات الضرائب ،وعقد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لهذا الغرض ،وإنشاء صناديق
وطنية لدعم المبادرات المستقلة.
5.5دعوة الدول األعضاء إلى تسجيل مواقعها األثرية والتراثية في قائمة التراث في العالم اإلسالمي.
6.6اإلشادة بجهود اإليسيسكو في مجال العمل الثقافي اإلسالمي الموجه لفائدة المسلمين خارج
العالم اإلسالمي ،ودعوتها إلى مواصلة هذه الجهود ،تعزيزاً للعمل الثقافي والتربوي لفائدة
المسلمين خارج العالم اإلسالمي.
7.7اإلشادة بجهود الدول األعضاء التي تم االحتفاء بمدنها عواصم للثقافة اإلسالمية لسنة 2015
في تخليد هذا الحدث ،ودعوة جهات االختصاص في الدول التي سيتم االحتفاء بمدنها
58

عواصم للثقافة اإلسالمية في السنوات المقبلة إلى التنسيق فيما بينها ،واالستفادة من
التجارب السابقة وإيالء هذه االحتفالية ما تستحقه من أهمية من خالل القيام بحمالت
دعائية وإعالمية كبيرة لدى الرأي العام المحلي والدولي ،وتحفيز القطاعات المعنية إلنجاز
مشاريع ثقافية كبرى بهذه المناسبة.
8.8اعتماد الدولة التي تم اختيار إحدى مدنها عاصمة للثقافة اإلسالمية عضواً في المجلس
االستشاري ،وذلك في حال استضافتها ألحد اجتماعات المجلس المذكور خالل فترة انتدابه
ودعوة المؤتمر إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن.
9.9دعوة المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة بإصدار قرار حول حماية التراث اإلسالمي
خارج العالم اإلسالمي من المحو واالستالب واالندثار ،وتكليف اإليسيسكو من خالل لجنة
التراث في العالم اإلسالمي بمتابعة الحملة التي أطلقتها المنظمة ،وتنسيق المجموعة العربية
واإلسالمية في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لمنع تفويت ملكية مسجد قرطبة
المسجل على الئحة التراث العالمي إلى أسقفية قرطبة ،والمطالبة بإعالنه معلمة ثقافية
وحضارية إسالمية مفتوحة.
 1010التنويه باختيار اإليسيسكو للموضوع الرئيس للمؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة حول
تعزيز الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي لما له من أهمية في تحقيق السلم الثقافي وحماية
التراث الحضاري اإلسالمي ،وضمان االستفادة من الخدمات الثقافية العمومية والمشاركة فيها،
ودعوة الدول األعضاء إلى اعتماد اآلليات الكفيلة بتطوير الوساطة الثقافية ضمن سياساتها،
والعمل على تعيين نقاط اتصال مكلفة بتنسيق البرامج واألنشطة ذات الصلة.
 1111الدعوة إلى توجيه برامج التكوين على الوساطة الثقافية لبناء السلم المجتمعي في الدول
األعضاء لفائدة الشباب والمرأة.
 1212العمل على تنسيق مواقف الدول األعضاء في المنتديات الدولية خارج العالم اإلسالمي
لمعالجة ظاهرة «التخويف من اإلسالم» وفق مقاربة متعددة ثقافية وتربوية وإعالمية وحقوقية
متكاملة.
1313توجيه الشكر والتقدير لجمهورية أذربيجان ،ممثلة بوزارة الثقافة والسياحة على تعاونها
واستضافتها ألعمال االجتماع الرابع عشر للمجلس االستشاري بالتنسيق مع اإلدارة العامة
لإليسيسكو.
 1414توجيه التهنئة والتقدير لمعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام
لمنظمة اإليسيسكو على جهوده في خدمة العمل اإلسالمي المشترك ،واإلشادة بما حققته
المنظمة في مجاالت اختصاصها.
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