ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن
ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ،
اﻟﻤﻔ ّﺪى
ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ َ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟﻮزراء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
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اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

القرارات

قرار م/ث.إ/ث.إ/ث.و/ث.ث/2018/ق/ث/1.ث1.

قرار حول

جـدول الأعماـل
إن المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في مدينة المنامة ،في مملكة
ّ
البحرين ،يييوم  ،2018/11/29برعاييية كريميية من لييدن حضييرة صيياحب الجالليية الملييك حمييد بن عيسييى
َ
المفي ي ّدى ،بمناسي ييبة االحتفي يياء بمديني يية المحي ييرّ ق عاصي ييمة الثقافي يية
آل خليفي يية ،ملي ييك مملكي يية البحي ييرين
اإلسالمية لعام  2018عن المنطقة العربية،
 بعد اطالعه على مشروع جدول أعماله في الوثيقة (م.إ.إ.و.ث  1.1 /2018/مؤقت)،-

وبعد االطالع على توصية االجتماع السادس عشر للمجلس االستشياري للتنميية الثقافيية
في العالم اإلسالمي في هذا الشأن،

يقرر ما يلي :
  -اعتماد جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة كما جاء في الوثيقة
(م.إ.إ.و.ث  1.1 /2018/معتمد).

قرار م/ث.إ/ث.إ/ث.و/ث.ث/2018/ق/ث/2.ث1.

قرار حول

البرنامج الزمني
إن المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في مدينة المنامة ،في مملكة
ّ
البحرين ،يوم  ،2018/11/29برعاية كريمة من لدن حضرة صسساحب الجاللسسة الملسسك حمسسد بن عيسسسى آل
َ
المفس ّدى ،بمناسسسبة االحتفسساء بمدينسسة المحسسرّ ق عاصسسمة الثقافسسة اإلسسسالمية
خليفسسة ،ملسسك مملكسسة البحسسرين
لعام  2018عن المنطقة العربية،
-

بعد اطالعه على مشروع برنامجه الزمني في الوثيقة (م.إ.إ.و.ث  1.2 /2018/مؤقت)،

يقرر ما يلي :
  -اعتماد البرنامج الزمني للمؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة كما جاء في الوثيقة
(م.إ.إ.و.ث  1.2 /2018/معتمد).

قرار م/ث.إ/ث.إ/ث.و/ث.ث/2018/ق/ث/1.ث2.

قرار حول

تقرير المجلس الإستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي

إن المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في مدينة المنامة ،في مملكة البحرين،
ّ
يوم  ،2018/11/29برعاية كريمة من لدن حضرة صفاحب الجاللففة الملففك حمففد بن عيسففى آل خليفففة،
َ
المفف ّدى ،بمناسففبة االحتفففاء بمدينففة المحففرّ ق عاصففمة الثقافففة اإلسففالمية لعففام
ملففك مملكففة البحففرين
 2018عن المنطقة العربية،
 بعد االطالع على التقرير الختامي لالجتماع السففادس عشففر للمجلس االستشففاري للتنميففةالثقافية في العالم اإلسالمي في الوثيقة (م.إ.إ.و.ث ،)2.1 /2018/
 وبعد االستماع إلى عرض رئيس المجلس االستشاري في هذا الشأن، -وبناء على ما دار من مناقشات،

يقرر ما يلي :
 .1اعتماد التقرير الختامي لالجتماع السادس عشر للمجلس االستشاري للتنمية الثقافية
في العالم اإلسالمي.
 .2ش ششكر رئيس االجتم ففاع الس ففادس عش ففر وأعض ففاء المجلس االستش ففاري على الجه ففود ال ففتي
بذلوها لدراسة وثائق االجتماع وإحالتها إلى المؤتمر.
 .3شششكر المففدير العففام لإليسيسففكو ومعاونيففه على جهففودهم المقففدرة إلعففداد وثففائق االجتمففاع
والمؤتمر ودعم جهود الدول األعضاء من أجل تحقيق تنمية ثقافية مستدامة في بلدانها.
 .4اإلعراب عن فائق عبارات الشكر واالمتنان لمملكة البحرين ممثلة بهيئففة البحففرين للثقافففة
واآلثار على استضافتها أعمال االجتماع وتوفير أسباب النجاح له.
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قرار حول

برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي
للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف
إن المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في مدينة المنامة ،في مملكة البحرين،
ّ
يوم  ،2018/11/29برعاية كريمة من لدن حضرة صفاحب الجاللففة الملففك حمففد بن عيسففى آل خليفففة،
َ
المفف ّدى ،بمناسففبة االحتفففاء بمدينففة المحففرّ ق عاصففمة الثقافففة اإلسففالمية لعففام
ملففك مملكففة البحففرين
 2018عن المنطقة العربية،
ً
استرشفففففادا بمضفففففامين االسفففففتراتيجية الثقافيفففففة للعفففففالم اإلسفففففالمي وأهفففففدافها ،واإلعالن
اإلسالمي حول حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي،
 وبعد االطالع على مشروع برنامج عمففل بشففأن تعزيففز الففدعم اإلسففالمي والففدولي للحفففاظعلى التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف ،في الوثيقة /ث.و.إ.إ.م(م/ث.إ/ث.إ/ث.و/ث.ث/2/2018/ث،)،2.
وبع ففد االطالع على توص ففية المجلس االستش ففاري للتنمي ففة الثقافي ففة في الع ففالم اإلس ففالمي
الصادرة عن دورته السادسة عشرة في هذا الشأن،
 وبعد االستماع إلى عرض المدير العام لإليسيسكو واقتراحه حول هذا الموضوع،وبناء على ما دار من مناقشات،
ً
يقرر ما يلي :
 .1اعتم مماد برن ففامج العم ففل بش ففأن تعزي ففز ال ففدعم اإلس ففالمي وال ففدولي للحف ففاظ على ال ففتراث
الحضاري والثقافي في القدس الشريف ،مع األخذ بمالحظات المؤتمر/ث.
 .2دعم مموة جهف ففات االختصف ففاص في الف ففدول األعضف ففاء إلى اتخف ففاذ إجف ففراءات عمليف ففة لتتضف ففمّ ن
السياس ففات والخط ففط الثقافي ففة الوطني ففة   -وففففق الم ففوارد المتاح ففة له ففا   -ال ففبرامج الكفيلفففة
باإلسففهام في تفعيففل برنففامج العمففل هففذا ،وبخاصففة األنشففطة الهادفففة إلى التعريففف بففالتراث
الحضاري والثقافي للقدس الشريف المفادي وغفير المفادي ،وتعميفق الفوعي بشفأنه ،باعتبفاره
أحففد أهم منففارات التففاريخ اإليمففاني لإلنسففانية جمعففاء ،الففذي يتففوجب حمايتففه والمحافظففة
علي ففه ،والتص ففدي لك ففل م ففا يتع ففرض ل ففه من انتهاك ففات وتج ففاوزات وحفري ففات غ ففير قانوني ففة،
يتمادى في القيام بها االحتالل اإلسرائيلي لطمس معالمه وأسرلتها /ث.و.إ.إ.م(تهويدها.)،
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/3ث .اعتماد القدس الشريف عاصمة دائمة للثقافة اإلسالمية/ث.
 .4حث الجهف ففات المانحف ففة والمتخصصف ففة على تعزيف ففز الف ففدعم اإلسف ففالمي والف ففدولي لتفعيفففل
برن ففامج العم ففل ه ففذا وإنج ففاز مش ففاريعه للحف ففاظ على ال ففتراث الحض ففاري والثقفففافي في
القدس الشريف.
 .5التأكيممد على ضففرورة تعزيز التعففاون مففع جهففة االختصففاص في دولففة فلسففطين ،لتقففديم
مزيفففد من الف ففدعم المفففالي والففففني لفففترميم معفففالم الفففتراث المقدسف ففي وتوثيفففق عناصفففره
الالماديففففة ،وتنظيم أسففففابيع ثقافيففففة وفنيففففة للتعريففففف بهففففا ،وتوأمففففة عواصففففم الثقافففففة
اإلسالمية المحتفى بها عام  ،2019مع مدينففة القففدس الشففريف ،تعبف ً
فيرا عن اهتمففام دول
العالم اإلسففالمي بالقففدس واشففتراكها في االحتفففال بهففا عاصففمة للثقافففة اإلسففالمية لعففام
ً
وتزامنا كذلك مع إعالن سنة  ،2019سنة للففتراث في العففالم
 ،2019عن المنطقة العربية،
اإلسالمي ،إلحياء الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد األقصى المبارك.
 . 6الدعوة إلى توحيد مواقف الدول اإلسالمية األعضفاء في لجنفة الفتراث العفالمي ،لفرفض كفل
المح ففاوالت والمس ففاعي اإلس ففرائيلية ،الهادف ففة إلى أس ففرلة (تهويد) مع ففالم ال ففتراث المقدس ففي
اإلسالمي والمسيحي المادي وغير المادي ،وتحريف الحقائق التاريخية والجغرافية بشأنها.
 .7حث لجنففة الففتراث في العففالم اإلسففالمي ،تحت إشففراف منظمففة اإليسيسففكو ،على تعزيففز
جهودها لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي في القدس الشريف ،والتنسيق مع
جهة االختصاص في دولة فلسطين لتسجيل عدد من المواقع التراثية ومظاهر التراث
المقدسي غير المادي على الئحة التراث في العالم اإلسالمي ،ومع لجنة التراث العالمي
واللجنة بين الحكوميففة للففثراث غففير المفادي للغايففة نفسففها ،وللتصففدي لمشففاريع القففرارات
التي تستهدف تهويد التراث الثقافي والحضاري المقدسي وتشويهه.
 .8اإلشمممممادة بجهفففففود لجنفففففة اإليسيسفففففكو للخفففففبراء األثفففففريين المكلفين برصفففففد الحفريفففففات
اإلس ففرائيلية الالقانوني ففة في محي ففط المس ففجد األقص ففى ،ودع ففوة اإليسيس ففكو إلى تعميم
نتائج تقاريرها الدورية ونشرها والتعريف بها لدى الجهات الوطنية والدولية المختصة.
 .9اإلش ممادة بجه ففود وإنج ففازات المؤسس ففات العربي ففة واإلس ففالمية المتخصص ففة وجمعي ففات
المجتم ففع الم ففدني في الحف ففاظ على ال ففتراث الحض ففاري والثق ففافي في الق ففدس الش ففريف
ودعوتها إلى تعزيز دعمها ومضاعفة جهودها في هذا المجال/ث.
 .10الممدعوة إلى إحففداث وحففدة متخصصففة لففدى اإلدارة العامففة لإليسيسففكو لرصففد مجمففل
االنتهاكففات والخروقففات الميدانيففة الففتي تطففال الففتراث الثقففافي والحضففاري في القففدس
الشفففففريف من طفففففرف االحتالل اإلس ف ففرائيلي ،وذلفففففك بالتنس ف ففيق م ف ففع اللجن ف ففة الوطنيفففففة
الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الثقافة بدولة فلسطين.
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 .11التأكيد على ضرورة إعداد فهرس بيبليوغرافي جامع لإلصدارات الففتي توثففق لمختلففف
المجففاالت الثقافيففة والحضففارية والتاريخيففة للقففدس الشففريف،بالتعففاون والتنسففيق مففع
المكتبات الوطنية في دول العالم ،وترجمته إلى أكثر اللغات الدولية تداوال.
 .12تشجيع االستفادة من خبرات وتجارب وإنجففازات الففدول األعضففاء والمنظمففات العربيففة
واإلس ففالمية والدولي ففة المتخصص ففة ،عن ففد تنفي ففذ مش ففاريع برن ففامج العم ففل لتعزي ففز ال ففدعم
اإلسففالمي والففدولي للحفففاظ على الففتراث الثقففافي والحضففاري للقففدس الشففريف ،لتفففادي
االزدواجية وترشيد اإلنفاق.
 .13توجيه مزيد من األنشطة والبرامج الميدانيففة الفتي تعففنى بففالتعريف بففالموروث الثقفافي
المقدسففي ،وإبففراز غنففاه وخصائصففه ودوره في الحفففاظ على الهويففة العربيففة اإلسففالمية
والمسيحية للمقدسيين.
 .14تخص م م مميص رواق تع ف ف ففريفي ب ف ف ففالتراث الثق ف ف ففافي والحض ف ف ففاري للق ف ف ففدس في المعفففففففارض
والمهرجانففات الثقافيففة الففتي تقيمهففا الففدول األعضففاء والمنظمففات اإلقليميففة والدوليففة،
وبخاص ففة مهرج ففان منظم ففة التع ففاون اإلس ففالمي ،إلب ففراز غ ففنى وتن ففوع الم ففوروث الثق ففافي
والتراث الشعبي المقدسي.
 .15توجيه مزيد من البرامج الثقافية والفنية واإلعالمية المتنوعة لفائففدة الشفباب واألطفففال
في العالم اإلسالمي للتعريف بمظاهر التراث الثقافي والحضاري في القدس الشريف.
 .16شكر المدير العففام لإليسيسففكو ومعاونيففه على إعففداد برنففامج العمففل بشففأن تعزيففز الففدعم
اإلسفففالمي والفففدولي للحف ففاظ على ال ففتراث الحض ففاري والثق ففافي في القفففدس الشفففريف،
ودعوت ففه إلى مواص ففلة تخص ففيص ع ففدد من أنش ففطة المنظم ففة الثقافي ففة والتراثي ففة ل ففدعم
جه ففات االختص ففاص في دول ففة فلس ففطين ،لمس ففاعدتها على إنج ففاز خططه ففا الهادف ففة إلى
حماية التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف.

قرار م/ث.إ/ث.إ/ث.و/ث.ث/2018/ق/ث/3 .ث 2.ص 1

قرار حول

مسار المنامة
لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك
لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب
إن المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في مدينة المنامة ،في مملكة البحرين،
ّ
يوم  ،2018/11/29برعاية كريمة من لدن حضرة صفاحب الجاللففة الملففك حمففد بن عيسففى آل خليفففة،
َ
المفف ّدى ،بمناسففبة االحتفففاء بمدينففة المحففرّ ق عاصففمة الثقافففة اإلسففالمية لعففام
ملففك مملكففة البحففرين
 2018عن المنطقة العربية،
 استرشف ًفادا بمضففامين كففل من االسففتراتيجية الثقافيففة للعففالم اإلسففالمي وأهففدافها ،واإلعالن
اإلسالمي حول التنففوع الثقففافي ،واإلعالن اإلسففالمي حففول الحقففوق الثقافيففة ،وخطففة العمففل
للنهوض بدور الوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي،
 وبعففد االطالع على مشففروع مسففار المنامففة لتفعيففل العمففل الثقففافي اإلسففالمي المشففترك لمواجهففةالتطرف والطائفية واإلرهاب ،في الوثيقة /ث.و.إ.إ.م(م/ث.إ/ث.إ/ث.و/ث.ث/3/2018 /ث2.يراشتسالا سلجملا ةيصوتو  ،)،وتوصفية المجلس االستشفاري
للتنمية الثقافية في العالم اإلسالمي الصادرة عن دورته السادسة عشرة في هذا الشأن،
 وبعد االستماع إلى عرض المدير العام لإليسيسكو في هذا الشأن،وبناء على ما دار من مناقشات،
ً
-

يقرر ما يلي :
 .1اعتماد " مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي اإلسالمي المشترك لمواجهة التطرف
والطائفية واإلرهاب" ،مع األخذ بمالحظات المؤتمر.
 .2تأكيد أهمي ففة االسترش ففاد بمض ففامين وتوجه ففات "مس ففار المنامة"عن ففد إع ففداد السياس ففات
والخطف ففط والفففبرامج الثقافيفففة الوطنيفففة وفف ففق مقاربف ففة شفففمولية ،تتكامفففل فيهفففا األبعفففاد
الثقافيف ففة ،والعلميف ففة ،والفكريف ففة ،والدينيف ففة ،واالجتماعيف ففة ،والسياسف ففية ،واالقتصففففادية،
والحقوقية ،واألمنيففة ،واإلعالميففة ،لمواجهففة التطففرف والطائفيففة واإلرهففاب ،بمففا يتالءم
مع السياسات والخصوصيات والقوانين الداخلية للدول.
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.3

ّ
المختصفة بالتربيففة والتعليم والشففباب،
تشجيع الشراكة بين وزارات الثقافة والوزارات
والشف ففؤون الدينيف ففة واالجتماعيف ففة واالقتصف ففادية ،وحقف ففوق اإلنسف ففان واألمن المجتمعي،
واإلعالم واالتصففال ،بمففا يضففمن نجاعففة األنشففطة والففبرامج الموجهففة للتصففدي لظففاهرة
التطرف والطائفية واإلرهاب.

.4

ال للدعوة إلى إع ففداد ب ففرامج التك ففوين والت ففدريب المالئم ففة لمختل ففف الجه ففات والقي ففادات
المعنيفففة بالتصفففدي لظفففاهرة التطفففرف والطائفيفففة واإلرهفففاب ،وففففق المقاربفففة الشفففمولية
لمشروع مسار المنامة ،وتنظيم الدورات التدريبية لها ،لالرتقاء بقدراتها وكفاءاتها.

.5

التأكيد على ضفرورة تنظيم حمالت توعيفة مكثفففة في أوسففاط التالميفذ والطالّب ،وفي
المؤسسف ف ففات السف ف ففجنية واإلص ف فففالحية ،ومن خالل مختلف ف ففف وسف ف ففائل اإلعالم التقليففففففدي
واإللكففتروني ووسففائط التواصففل االجتمففاعي لتوضففيح مخففاطر خطابففات الكراهيففة ومففا
تتس ففبب في ففه من تفشي لمظ ففاهر العن ففف والتط ففرف والطائفي ففة واإلره ففاب ،والتأكي ففد على
ضرورة التشبت بقيم الثقافففة اإلسفالمية ،الداعيفة إلى التسفامح والعيش المشفترك ،ونبففذ
العنف والتطرف والطائفية واإلرهاب.

.6

حث جهف ففات االختصف ففاص على اسف ففتثمار المنف ففابر الدينيف ففة والدعويف ففة والف ففتراث الف ففديني
الفقهي الوسطي في نشر القيم اإلسالمية واإلنسانية المشتركة ،الداعية إلى الوسطية
والتسامح واحترام التنوع الثقافي والديني.

.7

الدعوة إلى تطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتوجيه مزيففد من الففدعم لهففا
لتمكينها من تنفيذ برامجها ذات الصلة بمحاربة التطرف والطائفية واإلرهاب.

.8

شكر المدير العام لإليسيسكو ومعاونيه على إعداد هذه الوثيقة ،ودعوته إلى مواصلة
تفعيففل مضففامينها ض ففمن خط ففط عم ففل المنظم ففة بالتنس ففيق م ففع جه ففات االختص ففاص في
الدول األعضاء ،وفي إطار اتفاقيات التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية والدول
غير األعضاء.

