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تقــديـم
تتضمن الوثيقة متابعة لتنفيذ الق اررات الصادرة عن الدورة التاسعة
عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن
العربي (الرياض 13-12 :يناير  )2015والمعروضة على
اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية الذي تستضيفه دولة قطر
يومي  18و 19مايو  2015في إطار اإلعداد للدورة العشرين
للمؤتمر.
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اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية
الدوحة 19-18 :مايو  /آيار 2015

-1مشروع جـــــــدول األعمــــال

أوال :الموقف التنفيذي لق اررات المؤتمر
 -1الق اررات والتوصيات الموجهة إلى الدول

 -2الق اررات والتوصيات الموجهة إلى المنظمة
ثانيا :الشأن الثقافي
 -1األوضاع الثقافية في الدول العربية

 -2مشاريع الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية:
• المعهد العربي للتواصل الثقافي والحضاري

 -3العقد العربي "للحق الثقافي"

 -4مشروع العواصم والمدن الثقافية العربية:
• القدس الشريف ،عاصمة دائمة للثقافة العربية
• قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015
• ترشيحات الدول العربية
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 -5القمة الثقافية العربية :ملتقى لصياغة رؤى للعمل الثقافي العربي

 -6رموز الثقافة العربية

 -7الجائزة العربية لإلبداع الثقافي
 -8األيام الثقافية العربية:

• الدورة االولى :الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2015
• الدورة الثانية :جمهورية جزر القمر المتحدة 2016
• الدورة الثالثة :جمهورية جيبوتي2017

• الدورة الرابعة :جمهورية الصومال 2018

• دعم المعهد العربي اإلفريقي للثقافة والدراسات االستراتيجية في باماكو
• دعم مبادرة جمهورية السودان في المهرجان الثقافي العربي اإلفريقي

 -9تفعيل اإلستراتيجية العربية للتنمية المسرحية

 -10بوابة الفنون العربية :التعاون في انجازها مع المؤسسة العامة للحي الثقافي-كتا ار
ثالثا :التراث الثقافي
 -1البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية
 -2المركز العربي لآلثار والتراث الحضاري

 -3ميثاق حماية التراث الثقافي في البلدان العربية

 -4الدورات التدريبية لفائدة الكوادر العربية المتخصصة في المحافظة على التراث بشقيه المادي
وغير المادي وادارته والترويج له

 -5مشروع تسجيل النخلة والطقوس والعادات المرتبطة بها تراثا عربيا مشتركا على قائمة التراث
اإلنساني لمنظمة اليونسكو

رابعا :فلسطين والقدس الشريف
 -1مشروع إنشاء قصر األلكسو الثقافي في مدينة القدس الشريف
 -2حفظ وتدوين التراث الفلسطيني المهدد

 -3إنشاء المتحف االفتراضي للقدس وادراجه على الموقع االلكتروني للمنظمة
 -4ترجمة وطباعة مجلدات األسماء الجغرافية الفلسطينية إلى اللغة االنجليزية
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خامسا :الموضوع الرئيسي والدولة المضيفة للدورة القادمة

 -1الموضوع الرئيسي للمؤتمر" :اإلعالم الثقافي في الوطن العربي في ضوء التطور الرقمي"
 -2موعد ومكان انعقاد المؤتمر وترتيبات تنظيمه

 -3مشروع الدراسة حول "اإلعالم الثقافي في الوطن العربي" :التمويل
سادسا :المصادقة على االتفاقيات
 -1اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001

 -2اتفاقية اليونسكو حول حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003
 -3اتفاقية اليونسكو حول حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها لعام 2005
 -4اتفاقية الموارد المتوارثة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي
سابعا :ما يستجد من أعمال
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-2برنـامج العمـل اليـومي
االثنين  18مايو  /آيار 2015
09.45-09.00

جلسة االفتتاح
 كلمة رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية

 كلمة المؤسسة العامة للحي الثقافي-كتا ار
 كلمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
11.00-10.00

استراحة

14.00-11.00

الجلسة األولى:

 األوضاع الثقافية في الدول العربية
 الموقف التنفيذي لق اررات المؤتمر

 -1الق اررات والتوصيات الموجهة إلى الدول

 -2الق اررات والتوصيات الموجهة إلى المنظمة
 مشاريع الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية
 العقد العربي "للحق الثقافي"

 مشروع العواصم والمدن الثقافية العربية
 القمة الثقافية العربية :ملتقى صياغة رؤى للعمل الثقافي العربي
 رموز الثقافة العربية

 الجائزة العربية لإلبداع الثقافي
 األيام الثقافية العربية

 تفعيل اإلستراتيجية العربية للتنمية المسرحية
16.30-14.00

استراحة الغداء

18.30-16.30

الجلسة الثانية:

 البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية
 بوابة الفنون العربية :التعاون في إنجازها مع كتا ار
 المركز العربي لآلثار والتراث الحضاري

 ميثاق حماية التراث الثقافي في البلدان العربية
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 الدورات التدريبية لفائدة الكوادر العربية المتخصصة في التراث
 مشروع تسجيل النخلة على قائمة التراث اإلنساني

 مشروع إنشاء قصر األلكسو الثقافي في مدينة القدس الشريف
 حفظ التراث الفلسطيني المهدد وتوثيقه

 إنشاء المتحف االفتراضي للقدس وادراجه على الموقع
االلكتروني للمنظمة

 ترجمة وطباعة مجلدات األسماء الجغرافية الفلسطينية إلى
االنجليزية

الثالثاء  19مايو  /آيار 2015
13.30-10.00

الجلسة الثالثة:

 الموضوع الرئيسي للمؤتمر" :اإلعالم الثقافي في الوطن العربي
في ضوء التطور الرقمي"
 موعد ومكان انعقاد المؤتمر وترتيبات تنظيمه

 مشروع الدراسة حول "اإلعالم الثقافي في الوطن العربي" :التمويل
 االتفاقيات :تقرير بشأن ما استجد
 ما يستجد من أعمال
16.30-13.30

استراحة الغداء

17.30-16.30

الجلسة الختامية وقراءة التوصيات

9

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

الرياض 13-10 :يناير  /2015ربيع األول 1436هـ
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-3التقرير النهائي والق اررات والتوصيات

أوالا :الموقف التنفيذي من ق اررات المؤتمر
 -1دعوة المنظمة لوضع تصور جديد لجدول متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر الموجهة إلى الدول
العربية بشكل يوحد عملية إدخال البيانات واإلحصائيات واتاحته على الموقع الخاص بالمؤتمر.
 -2دعوة المنظمة لمراجعة صياغة االستبيان الخاص بحولية الثقافة العربية واتاحته على
الموقع الخاص بالمؤتمر.
 -3دعوة الدول إلى متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر مع إدخال البيانات المطلوبة على موقعه قبل
موعد انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية في دورتها األولى ما بين المؤتمرين.
ثانيا :الشأن الثقافي
 -4دعوة المنظمة إلى إ عداد تصور بشأن "عقد عربي للحق الثقافي" ،بعد انتهاء العقد العربي
للتنمية الثقافية ( ،)2014-2005وموافاة الدول بذلك ،على أن يعرض على اللجنة الدائمة للثقافة
العربية في اجتماعها القادم.
 -5دعوة المنظمة إلى عقد ملتقى لصياغة رؤى للعمل الثقافي العربي ،والذي اعتمده المؤتمر
في دورته الثامنة عشرة (المنامة  )2012تمهيدا لعقد القمة الثقافية العربية.
 -6الدعوة إلى اعتماد تسمية "مجلس وزراء الثقافة العرب" ،بدال من "مؤتمر الوزراء المسؤولين
عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي" ،وفق التصور األولي لنظامه األساسي الذي وضعته
المنظمة وتكليفها باستكماله وعرضه خالل الدورة المقبلة العتماده.
 -7دعم جهود المنظمة في إنجاز دراسات جدوى مشاريع الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية
مع تثمين مبادرة المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت لتقديمه دراسة جدوى حول إنشاء
"المعهد العربي للتواصل الثقافي والحضاري".
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 -8تهنئة جمهورية العراق على نجاح فعاليات احتفالية بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام
 ،2013والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على اختيار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية
لعام  ،2015والدعوة العتماد ترشيح صفاقس (الجمهورية التونسية) عام  ،2016والبصرة
(جمهورية العراق) عام  ،2018واربد (المملكة األردنية الهاشمية) عام  ،2021والبت في
الترشيحات المقدمة من كل من الجمهورية اليمنية ،وجمهورية مصر العربية ،مع اإلبقاء على باب
الترشح مفتوحا أمام الدول الراغبة في التقدم ،وفقا للشروط التي حددتها المنظمة.
 -9دعوة الدول للمشاركة في تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام  "2015من خالل
إقامة أسابيع وأيام ثقافية خاصة بها.
 -10دعوة الدول القتراح رموز ثقافية عربية ،ودعوة المنظمة إلعداد قائمة بها مع ضبط معايير
اختيار هذه الرموز والحرص على االحتفاء بها خالل فعاليات العاصمة الثقافية العربية.
 -11توسيع قاعدة اإلعالن عن الجائزة العربية لإلبداع الثقافي التي استحدثتها جمهورية العراق
بمناسبة احتفالها ببغداد عاصمة للثقافة العربية لعام  ،2013ودعم استمرارها ،على أن يتم تسليمها
خالل االحتفال بالعاصمة الثقافية العربية.
 -12دعوة الدول للمشاركة في األيام الثقافية العربية ،وتقديم الدعم لهذه التظاهرة التي ستحتضن
الجمهورية االسالمية الموريتانية دورتها األولى خالل سنة  ،2015على أن تنظم الدورات المقبلة
على التوالي في جمهورية جزر القمر المتحدة  ،2016وجمهورية جيبوتي ،2017وجمهورية
الصومال  ،2018والدعوة إلى أن تحتضن هذه التظاهرة فعاليات ثقافية تستهدف إبراز دور الثقافة
في مقاومة اإلرهاب وتداعياته وأض ارره ،وتعميم قيم االعتدال والوسطية ونشرها وتوظيفها في
التربية واإلعالم والثقافة.
 -13الدعوة إلى إدانة جميع أعمال العنف واإلرهاب التي تستهدف المؤسسات الثقافية والتعليمية
والمستشفيات واألماكن المدنية.
 -14دعوة المنظمة إلى التنسيق مع الدول للتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في تنفيذ مضامين
اإلستراتيجية العربية للتنمية المسرحية.
 -15حث الدول على تقديم الدعم للمعهد العربي اإلفريقي للثقافة والدراسات اإلستراتيجية في
باماكو.
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 -16حث الدول على تقديم الدعم لمبادرة جمهورية السودان في المهرجان الثقافي العربي اإلفريقي
والمشاركة في فعالياته.
 -17دعوة المنظمة إلى تخصيص عدد من المنح السنوية للهيئات الثقافية المدنية التي تعنى
بالثقافة العربية بمختلف دول العالم ،على أن تتقدم هذه الهيئات بمشروعات تتوافق وأهداف
المنظمة.
 -18اعتماد يوم  21مارس /آذار من كل عام ،يوما عربيا للشعر.
ثالثـــــــ ا :التراث الثقافي
 -19الدعوة إلى اعتماد توصيات الدورة الحادية والعشرين من مؤتمر اآلثار في الوطن العربي
التي استضافتها الجمهورية التونسية في شهر أكتوبر /تشرين األول 2013م ،حول موضوع
"التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي" ،باستثناء التوصية المتعلقة بتأسيس المركز
االقليمي للتراث المغمور بالمياه في مدينة المهدية (الجمهورية التونسية) والذي يحتاج إلى إعداد
تصور متكامل بشأنه.
 -20اإلشادة بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إنجاز وتجهيز المركز العربي
لآلثار والتراث الحضاري ،والموافقة على وضع المركز تحت إشراف المنظمة ،على أن يتم التنسيق
مع جامعة الدول العربية بخصوص اإلجراءات المتعلقة بإمضاء اتفاقية المقر.
 -21تثمين سعي المنظمة من أجل صياغة ميثاق لحماية التراث الثقافي في البلدان العربية
الذي يتعرض إلى تهديدات متزايدة بما في ذلك قطاع المكتبات واألرشيف ووضع اآلليات الالزمة
لتنفيذه بالتعاون مع جامعة الدول العربية والدول األعضاء.
 -22دعوة الدول إلى موافاة المنظمة بالبيانات والدراسات التقييمية الالزمة حول الوضع الراهن
واالنتهاكات التي يتعرض لها التراث الثقافي في هذه الدول.
 -23تعزيز ا لتعاون بين الدول العربية والمنظمات اإلقليمية المتخصصة لمواجهة تحديات
الوضع الراهن ومراجعة السياسات المنتهجة في مجال حماية التراث وادارته.
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 -24دعوة المنظمة إلى إشراك رئيس المكتب الدائم لمؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في الوطن
العربي أو من ينوب عنه في اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية.
 -25دعوة الدول العربية إ لى موافاة المنظمة بالمادة الثقافية الالزمة إلغناء محتوى البوابة
اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية ،وادراج مقترح جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء
"األرشيف العربي للمأثورات الشعبية" ضمن مكوناتها.
 -26دعوة الدول التي ليس لديها لجان وطنية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع الى المبادرة
بإنشائها ،لما في ذلك من فائدة عند ترشيح المواقع والمعالم األثرية والتاريخية العربية للتسجيل
على الئحة التراث المادي العالمي.
 -27دعوة المنظمة إلى التنسيق مع الدول العربية من أجل عقد اجتماع تحضيري للخبراء
العرب ،يسبق موعد التئام االجتماع السنوي للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي
لليونسكو التخاذ موقف عربي موحد إزاء الملفات التي تعرض عليها.
 -28تثمين مقترح اختيار "النخلة والعادات والطقوس المتعلقة بها تراثا عربيا مشتركا" والشروع
في إعداد هذا الملف بإشراف المنظمة لعرضه لإلدراج على الئحة التراث الثقافي غير المادي
لإلنسانية ،وتعيين منسق في كل بلد معني بالمشاركة في ملف الترشيح ،لمتابعة هذا الموضوع.
 -29دعوة المنظمة إلى مواصلة تنفيذ الدورات التدريبية لفائدة الكوادر العربية المتخصصة في
المحافظة على التراث بشقيه المادي وغير المادي وادارته والترويج له بالتعاون مع الدول األعضاء
والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،ومنها المركز االقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن
العربي – إيكروم ،الشارقة ،وموافاة المؤتمر بتقارير دورية بهذا الخصوص.
رابع ا :فلسطين والقدس الشريف
 -30تأكيد اعتبار القدس الشريف عاصمة دائمة للثقافة العربية ،وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافية
عربية يحتفى بها.
 -31دعوة الدول والمنظمة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع الثقافية لفلسطين والقدس
الشريف ،بما يكفل الحفاظ على مقومات هويتهما العربية واإلسالمية ،مع دعوة ممثل عن اللجنة
14

الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية لحضور اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية لتقديم
تقرير تقييمي عن تتبع تلك المشاريع ،وتثمين تجربة توأمة القدس الشريف مع بغداد عاصمة
الثقافة العربية لعام .2013
 -32تأ كيد أهمية الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف وحماية األماكن المقدسة
بها واستمرار الوصاية األردنية عليها.
 -33تأكيد عروبة القدس الشريف والتصدي للهجمة الشرسة للكيان الصهيوني الهادفة إلى
تهويدها.
 -34تثمين جهود وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط في دعم البنى التحتية الثقافية في
المدينة المقدسة.
 -35تثمين مشروع إنشاء قصر األلكسو الثقافي في مدينة القدس الشريف.
 -36دعوة الدول إلى اإلسهام في حفظ وتدوين التراث الفلسطيني المهدد بالسلب والضياع.

خامس ا :اال تفاقيات
 -37حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي
المغمور بالمياه لعام  ،2001على المصادقة عليها.
 -38دعوة المنظمة لمتابعة اجتماعات اللجنة الحكومية للملكية الفكرية "الوايبو" ،والتنسيق بين
الدول العربية حول اتفاقية الموارد المتوارثة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي.
 -39حث الدول العربية التي لم تصادق على اتفاقيتي اليونسكو حول «حماية التراث الثقافي
غير المادي» لعام  ،2003و«حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها» لعام  ،2005على
المصادقة عليهما.
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سادس ا :الموضوع الرئيسي
" -40اللغة العربية منطل اقا للتكامل الثقافي اإلنساني"
آخذين في االعتبار ما تواجهه اللغة العربية حاليا من مخاطر تعددت أسبابها ،وفي ظل ما
يشهده العالم العربي من تحوالت ومتغيرات تستهدف هويته ووحدته ،وبالنظر إلى مقترح قانون
اللغة العربية الصادر عن المجلس الدولي للغة العربية ،والى األبحاث القيمة التي قدمت تفعيال
للموضوع الرئيسي للدورة الحالية واستكماال لما طرحته الدورات السابقة في هذا الصدد ،نوصي
بما يلي:
 حث الدول العربية والمؤسسات الوطنية والمدنية على استخدام اللغة العربية الفصحى في
كل ما يصدر عنها.
 حث مجامع اللغة العربية على التنسيق فيما بينها لتبنى سياسات تهدف إلى توحيد
المصطلحات وايجاد حلول تكفل للغة العربية استم اررية إنتاج العلوم والمعارف.
 دعم استخدام التقنيات الحديثة في طرق وأساليب تعليم اللغة العربية وانتاج المضامين
التربوية ،واالستفادة من المراكز المتخصصة في الدول العربية ،مثل مركز تكنولوجيا
المعلومات واالتصال في مملكة البحرين ،والذي يعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو فيما
يتعلق بالمحتوى الرقمي العربي ،وغير ذلك من الدورات وورش العمل المتخصصة في هذا
المجال.
 تشجيع البحث العلمي في مجاالت التطبيقات التكنولوجية باللغة العربية.
 دعم برامج نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها.
 دعم الترجمة من اللغة العربية واليها وانشاء قواعد بيانات مصطلحية ومعجمية متخصصة
واتاحتها على الشبكة العنكبوتية ،لتستفيد منها مراكز الترجمة والتعريب في العالم العربي،
مع وضع استراتيجيات للنهوض بالترجمة.
 تعزيز إنتاج البرمجيات باللغة العربية وتطوير استخداماتها.

16

 جعل االحتفال باليوم العالمي للغة العربية مناسبة للتعريف باإلبداع الثقافي والمعرفي العربي
في الداخل والخارج ،وتكليف المنظمة بموافاة الدول بما تم إنجازه من أنشطة بهذه المناسبة.
 دعوة المنظمة إلى وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصيات وعرضها على اللجنة الدائمة
للثقافة العربية.
سابع ا :مقترح الموضوع الرئيسي والدولة المضيفة للدورة القادمة
باإلشارة إلى التصور األولي للمقاربة المنهجية بشأن الدراسة التي اقترحت المنظمة إنجازها حول
"اإلعالم الثقافي في الوطن العربي" ،والذي تم عرضه أمام اللجنة ،فهو يوصي بما يلي:
 -41الموافقة على إنجاز الدراسة وفق المنهجية المقترحة.
 -42أن يكون الموضوع الرئيسي للدورة القادمة" :االعالم الثقافي في الوطن العربي في ضوء
التطور الرقمي".
 -43تكليف المنظمة بالتنسيق مع الدول لتحديد الدولة المضيفة للدورة القادمة.
 -44اعتماد انتخاب المملكة العربية السعودية رئيسا للجنة الدائمة للثقافة العربية للدورة القادمة،
ودولة فلسطين نائبا للرئيس ،والمملكة المغربية مقر ار لها.
ثامنا :الشكر
 إلى و ازرة الثقافة واإلعالم في المملكة العربية السعودية واقتراح رفع برقيات تقدير واكبار
لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ،وسمو ولي
العهد األمير سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل ،وسمو ولي العهد األمير مقرن بن عبد
العزيز حفظه اهلل.
 إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على جهودها في اإلعداد ألعمال هذه الدورة.
 إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إنجاز مشروع المركز العربي لآلثار
والتراث الحضاري بمدينة تيبازة.
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 إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى
لالتحاد ،حاكم الشارقة ،على إنشاء المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن
العربي-إيكروم-في الشارقة.
 إلى الجمهورية التونسية على استضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اآلثار والتراث
الحضاري في الوطن العربي حول موضوع "التراث المغمور بالمياه في الوطن العربي".
 إلى دولة الكويت لتبنيها المتواصل للخطة الشاملة والخطة المحدثة للثقافة العربية ،وعلى
إنجازها دراسة الجدوى لمشروع "المعهد العربي للتواصل الثقافي والحضاري" ،وعلى
استمرارها في استضافة االجتماع السنوي للجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي والطبيعي
العالمي ،وعلى استضافتها الدورة الثانية من سلسلة الدورات التدريبية حول تحديات بناء
القدرات العربية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ،وعلى استضافتها الدورة الثانية
للجائزة العربية للتراث.
 إ لى دولة قطر على استضافتها الدورة األولى من سلسلة الدورات التدريبية حول تحديات
بناء القدرات العربية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ،وعلى استضافتها الدورة
األولى من الجائزة العربية للتراث.
 إلى سلطنة عمان على استضافتها الدورة الثالثة من سلسلة الدورات التدريبية حول تحديات
بناء القدرات العربية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي.
 إلى جمهورية مصر العربية على استضافة اليوم العربي للشعر.
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إعالن الرياض
بشأن اعتبار اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي اإلنساني
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-4الموقف التنفيذي لق اررات المؤتمر في دورته التاسعة عشرة
-1.4الق اررات الموجهة إلى الدول:
قامت المنظمة بتوجيه هذه الق اررات إلى جميع اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والى أعضاء اللجنة
الدائمة للثقافة العربية في البلدان العربية عن طريق البريد االلكتروني .كما تم تسكين الق اررات بموقع مؤتمر

الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي على شبكة االنترنت .وقدمت حتى اآلن دولتان
( ،)02تقارير بشأن تنفيذ عدد من ق اررات المؤتمر .وهما المملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية

المتحدة.

نص القرار
دعوة الدول إلى متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر مع إدخال البيانات المطلوبة على موقعه قبل موعد
انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية في دورتها األولى ما بين المؤتمرين.
الدول العربية
01

األردن

تتابع و ازرة الثقافة تنفيذ ق اررات المؤتمر بشكل دوري.

02

اإلمارات

دولة اإلمارات في انتظار التصور المذكور

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان
21

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

ثانيا :الشأن الثقافي
نص القرار
دعم جهود المنظمة في إنجاز دراسات جدوى مشاريع الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية

مع تثمين مبادرة المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت لتقديمه دراسة جدوى حول إنشاء

"المعهد العربي للتواصل الثقافي والحضاري".

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

شارك الدكتور أحمد راشد ،مساعد األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية،
عضو هيئة استشارية في إدارة الثقافة باأللكسو في اجتماع الخبراء لبلورة

آليات تنفيذ الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية التي عقدت بتونس خالل

الفترة  ،2013/9/5-4وقدم آليات لتنفيذ الخطة الشاملة وورقة بحثية
حولها.

دولة اإلمارات تثمن جهود المعهد العربي للتخطيط في الكويت لتقديمه

دراسة الجدوى.
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13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
تهنئة جمهورية العراق على نجاح فعاليات احتفالية بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام ،2013

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على اختيار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام

 ،2015والدعوة العتماد ترشيح صفاقس (الجمهورية التونسية) عام  ،2016والبصرة (جمهورية

العراق) عام  ،2018واربد (المملكة األردنية الهاشمية) عام  ،2021والبت في الترشيحات
المقدمة من كل من الجمهورية اليمنية ،وجمهورية مصر العربية ،مع االبقاء على باب الترشح

مفتوحا أمام الدول الراغبة في التقدم ،وفقا للشروط التي حددتها المنظمة.
الدول العربية

01

األردن

 -بمناسبة اعالن بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام  2013نظمت األردن

عروضا فنية وفلكلورية لفرقة عمون األردنية للفنون والتراث – أمسية شعرية
للشاعر إبراهيم السواعير اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين ،عرض فيلم (مطر
نيسان) للمخرج فايز دعيبس .كما شارك معالي وزير الثقافة السابق السيد

سميح المعايطة على رأس وفد من مدراء الثقافة في المحافظات في حفل
افتتاح بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام  2013خالل الفترة الواقعة بين

.2013/3/26-23

 شارك وفد من و ازرة الثقافة األردنية برئاسة السيد مخلد بركات البخيتمدير مديرية ثقافة الطفل وعضوية خمسة أطفال من المبدعين في عدة
حقول ثقافية في أعمال الملتقى العربي لألطفال الحادي عشر الذي أقيم
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ضمن فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية  2013خالل الفترة الواقعة ما

بين .2013/8/28-25
02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

ال مانع لدى دولة اإلمارات من اعتماد ترشيح الدول المذكورة لتكون عواصم

للثقافة العربية.
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نص القرار
دعوة الدول للمشاركة في تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  "2015من خالل إقامة أسابيع

وأيام ثقافية خاصة بها.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

تم تشكيل وفد أردني برئاسة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة النا مامكغ للمشاركة

في حفل االفتتاح الرسمي لقسنطينة عاصمة الثقافة العربية  2015الذي

أقيم في تاريخ  2015/4/16في قسنطينة  /الجزائر .كما تم ترشيح الفرقة

األردنية للفنون  /الرمثا للمشاركة في حفل االفتتاح الشعبي لقسنطينة
عاصمة الثقافة العربية  2015الذي أقيم في تاريخ  2015/4/15في

قسنطينة  /الجزائر.
سيتم اقتراح إدراج فعالية األيام الثقافية اإلماراتية في الجزائر ضمن الخطة
التشغيلية إلدارة التراث والفنون.
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21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
دعوة الدول القتراح رموز ثقافية عربية ،ودعوة المنظمة إلعداد قائمة بها مع ضبط معايير اختيار
هذه الرموز والحرص على االحتفاء بها خالل فعاليات العاصمة الثقافية العربية.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

رشحت و ازرة الثقافة الرموز الثقافية األردنية لالحتفاء بها خالل فعاليات

العاصمة الثقافية العربية ،وهم حسب مجاله:
 الدكتور عبد الكريم غرايبة

الفكر والتاريخ

 الدكتور فهمي جدعان

الفلسفة والفكر

 األستاذ هاني صنوبر

اإلخراج المسرحي

 الدكتورة فادية الفقير
 األستاذ مهنا الدرة

الرواية والنقد

الفن التشكيلي

تقترح دولة اإلمارات ترشيح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد

القاسمي حاكم الشارقة رم از من رموز الثقافة.
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17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
توسيع قاعدة اإلعالن عن الجائزة العربية لإلبداع الثقافي التي استحدثتها جمهورية العراق بمناسبة

احتفالها ببغداد عاصمة للثقافة العربية لعام  ،2013ودعم استمرارها ،على أن يتم تسليمها خالل
االحتفال بالعاصمة الثقافية العربية.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

قامت و ازرة الثقافة األردنية بنشر الرابط الخاص بالجائزة العربية للتراث

وشروطها ،باإلضافة إلى استمارتي الترشيح لألفراد والمؤسسات على الموقع

االلكتروني الخاص بها ،ونستضف الجائزة في دوراتها القادمة على هامش
فعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية عام .2021
تقوم الو ازرة بتعميم شروط االشتراك بالجائزة على جميع المؤسسات الثقافية
بالدولة.
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15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
دعوة الدول للمشاركة في األيام الثقافية العربية ،وتقديم الدعم لهذه التظاهرة التي ستحتضن

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية دورتها األولى خالل سنة  ،2015على أن تنظم الدورات المقبلة
على التوالي في جمهورية جزر القمر المتحدة  ،2016وجمهورية جيبوتي ،2017وجمهورية

الصومال  ،2018والدعوة إلى أن تحتضن هذه التظاهرة فعاليات ثقافية تستهدف إبراز دور الثقافة
في مقاومة اإلرهاب وتداعياته وأضراره ،وتعميم قيم االعتدال والوسطية ونشرها وتوظيفها في التربية

واإلعالم والثقافة.

الدول العربية
01

األردن

ترحب و ازرة الثقافة بالمشاركة في األيام الثقافية المذكورة آنفا على أن يتم

02

اإلمارات

ستقوم الو ازرة بدراسة موضوع المشاركة في األيام الثقافية العربية في

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

موافاتها بمعلومات أوفى حولها وطبيعة المشاركات المطلوبة.

موريتانيا خالل العام .2015
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12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
الدعوة إلى إدانة جميع أعمال العنف واإلرهاب التي تستهدف المؤسسات الثقافية والتعليمية

والمستشفيات واألماكن المدنية.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

يدين األردن جميع الهجمات اإلرهابية التي تستهدف المؤسسات الثقافية
والتعليمية والمستشفيات واألماكن المدنية.
دولة اإلمارات تستنكر هذه األعمال العنيفة وتدين أصحابها.
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14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
دعوة المنظمة إلى التنسيق مع الدول للتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في تنفيذ مضامين

اإلستراتيجية العربية للتنمية المسرحية.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة العربية للمسرح في حكومة الشارقة/دولة

اإلمارات العربية المتحدة ،وو ازرة الثقافة األردنية بشأن مشروع خزانة ذاكرة

مهرجان المسرح األردني لألعوام ( ،)2012-1991خالل الفترة (-5

 )2013/7/7في الشارقة ،وكان ثمرة هذا التعاون منجز تاريخي ،حيث
صدرت موسوعة مكونة من ( )1700صفحة حول مهرجان المسرح األردني
ومكتبة فيديو تحتوي على ( )180عمل مسرحي ،ونأمل في المستقبل
استكمال مشروع األرشفة (مهرجان عمون لمسرح الشباب ومهرجان مسرح

الطفل) ،وتهيئة مسرح أسامة المشيني ليصبح متحفا لذاكرة المسرح األردني.
كما استضافت األردن الدورة الرابعة لمهرجان المسرح العربي الذي أقيم

خالل الفترة ( ،)2012/1/15-10وذلك تزامنا مع اليوم العربي للمسرح

الذي يصادف  10كانون الثاني من كل عام.

ال مانع لدى دولة اإلمارات من التعاون مع الهيئة العربية للمسرح.
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07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
حث الدول على تقديم الدعم للمعهد العربي اإلفريقي للثقافة والدراسات اإلستراتيجية في باماكو.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

ستقوم دولة اإلمارات بدراسة تخصيص مبلغ مالي لدعم المعهد.
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11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
حث الدول على تقديم الدعم لمبادرة جمهورية السودان في المهرجان الثقافي العربي اإلفريقي

والمشاركة في فعالياته.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

سيتم البت في المشاركة في المهرجان لحين ورود معلومات كافية حول
فعالياته والدول المشاركة فيه والجهة التي ستتحمل نفقات المشاركة.
دولة اإلمارات ال مانع لديها من المشاركة في المهرجان الثقافي العربي
اإلفريقي في السودان.
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12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
اعتماد يوم  21مارس/آذار من كل عام ،يوماُ عربيا للشعر.
الدول العربية

01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

أقامت و ازرة الثقافة األردنية أمسيات شعرية في  2015/3/21في عمان،
ومحافظات (إربد ،معان ،المفرق) احتفاء باليوم العربي للشعر الذي يصادف

 21آذار من كل عام ،وأقر خالل اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر

الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي عقدت في

الرياض .2015/1/13-10
دولة اإلمارات تحتفل في هذا التاريخ من كل عام باليوم العربي للشعر
بتنظيم األمسيات الشعرية والفعاليات الثقافية المصاحبة.
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11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

ثالثــــا :التراث الثقافي

نص القرار
الدعوة إلى اعتماد توصيات الدورة الحادية والعشرين من مؤتمر اآلثار في الوطن العربي التي

استضافتها الجمهورية التونسية في شهر أكتوبر تشرين األول 2013م حول موضوع "التراث

الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي" باستثناء التوصية المتعلقة بتأسيس المركز اإلقليمي

للتراث المغمور بالمياه في مدينة المهدية (الجمهورية التونسية) والذي يحتاج إلى إعداد تصور
متكامل بشأنه.

الدول العربية
01

األردن

إن األردن ممثل بدائرة اآلثار العامة يعمل بالتعاون مع بعثة روسية بأعمال
استكشاف للبحر الميت عن طريق إرسال غواصات خاصة للبحث عن
دالئل أثرية تدل على وجود مدن سدوم وعمورة التي ارتبطت بقصة سيدنا

لوط عليه السالم .وكذلك تقوم الدائرة بأعمال التنقيب والتوثيق في المواقع
األثرية التي تقع في محيط البحر الميت التي نشأت بها حضارات وثقافات
ال تزال موجودة حتى اآلن شاهدا على الغنى الحضاري لهذه المنطقة مثل
موقع ميناء ال ازرة ومقابر باب الذراع وتل الحمام .كما تقوم دائرة اآلثار

بأعمال التنقيب والتوثيق في ميناء أيله اإلسالمية في مدينة العقبة على
34

شاطئ البحر األحمر ،حيث بدأت الحفريات األثرية عام  1986التي أثبتت
نشاط مدينة أيله التجاري والواسع مع األقطار المجاورة مثل مصر والعراق

والحجاز والشام وحتى الصين .وتوصي و ازرة الثقافة بضرورة مشاركة دائرة

اآلثار العامة في مؤتمر اآلثار في الوطن العربي ،كونها الجهة الحكومية

المسؤولة عن توثيق وحماية وادارة وتفسير اإلرث األثري المادي في األردن.
02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

35

نص القرار
اإلشادة بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إنجاز وتجهيز المركز العربي لآلثار

والتراث الحضاري ،والموافقة على وضع المركز تحت إشراف المنظمة ،على أن يتم التنسيق مع

جامعة الدول العربية بخصوص اإلجراءات المتعلقة بإمضاء اتفاقية المقر.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

تثمن و ازرة الثقافة في المملكة األردنية الهاشمية دور الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية في إنجاز وتجهيز المركز العربي لآلثار والتراث

الحضاري ،آملين أن يتم التعاون البناء بين الدول العربية فيما يخدم

مصالحها المشتركة ،واالستفادة من خبراتها في هذا المجال.
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نص القرار
تثمين سعي المنظمة من أجل صياغة ميثاق لحماية التراث الثقافي في البلدان العربية الذي

يتعرض إلى تهديدات متزايدة بما في ذلك قطاع المكتبات واألرشيف ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذه

بالتعاون مع جامعة الدول العربية والدول األعضاء.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

فيما يتعلق بموضوع القدس ،بادرت األردن منذ عام  1981بتسجيل موقع
القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر إيمانا بأهمية الحفاظ على

الموروث الثقافي الفلسطيني وباألخص مدينة القدس .وتبع ذلك أعمال حفاظ

وصيانة وترميم لبعض المعالم التراثية فيها مثل ترميم سوق القطانين

والمدرسة الطشتمرية ،إضافة الى المشاركة في اجتماعات لجنة التراث

العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو التي تعقد سنويا وذلك للتصدي للمحاوالت
اإلسرائيلية المستمرة لتغيير معالم مدينة القدس ومحاوالتها المستمرة في

وضع البلدة القديمة في القدس على قائمة مواقعها التمهيدية للتراث العالمي،
حيث يتم اسقاط هذه المحاوالت بواسطة اللجنة الوطنية األردنية للتراث

العالمي بالتعاون مع عدة جهات حكومية .أما فيما يتعلق بالمحافظة على

التراث الثقافي السوري ،فقد قامت السلطات األردنية بمصادرة بعض القطع

األثرية السورية ،وبناء على ذلك قامت دائرة اآلثار بتعميم القائمة السورية

الحمراء التي تضم أهم القطع السورية على كافة مديريات اآلثار في
المحافظات والمراكز الحدودية للحد من تهريب اآلثار السورية.
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12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
دعوة الدول إلى موافاة المنظمة بالبيانات والدراسات التقييمية الالزمة حول الوضع الراهن
واالنتهاكات التي يتعرض لها التراث الثقافي في هذه الدول.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر
38

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات اإلقليمية المتخصصة لمواجهة تحديات الوضع الراهن

ومراجعة السياسات المنتهجة في مجال حماية التراث وادارته.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان
39

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
دعوة الدول العربية إلى موافاة المنظمة بالمادة الثقافية الالزمة إلغناء محتوى البوابة اإللكترونية

للتراث الثقافي في الدول العربية وادراج مقترح جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء "األرشيف
العربي للمأثورات الشعبية" ضمن مكوناتها.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

 تدعم المملكة األردنية الهاشمية هذا المشروع ،وهو مشروع مهم وضروريفي إطار حفظ التراث الحضاري العربي ،وتعزيز الروابط القومية العربية.
وفي ضوء هذا ،فإننا نقترح تصميم قاعدة بيانات موحدة للتراث العربي،

وتكون ثنائية الهيكلة( :القطر ،الموضوع) ،وأن يتم اجتماع للخبراء المعنيين
لالتفاق على تصنيف موحد لكي تصمم قاعدة البيانات وفق معطياته .كما

يمكن االستفادة من هيكلة المكنز الوطني األردني للتراث ،أو من أطلس

المأثورات المصري .ويمكن االستفادة ،كذلك ،من قاعدة بيانات التراث غير
المادي التي أعدتها و ازرة الثقافة  /مديرية التراث ،وهي معدة وفق المعايير

الخاصة باتفاقية عام  2003للتراث الثقافي غير المادي.

 -تم تسمية الدكتور حكمت النوايسة  /مدير مديرية التراث ضابط اتصال

مع إدارة الثقافة وبرامج حماية التراث ،لمتابعة مشروع البوابة اإللكترونية
للتراث الثقافي في الدول العربية.

 -مدير مديرية التراث بصدد إعداد المادة وحال االنتهاء منها سيتم موافاة

المنظمة بها في حينه.
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07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
دعوة الدول التي ليس لديها لجان وطنية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع إلى المبادرة بإنشائها،

لما في ذلك من فائدة عند ترشيح المواقع والمعالم األثرية والتاريخية العربية للتسجيل على الئحة

التراث المادي العالمي.

الدول العربية
01

األردن

 لقد عمل مركز دراسة التراث الطبيعي والحضاري التابع للجامعة األلمانيةاألردنية على إعادة إحياء اللجنة المحلية لإليكوموس ،ودعت مجموعة من

الخبراء لالنضمام إلى هذه المنظمة الدولية ،حيث انضم حوالي ( )30عضوا
أردنيا بشكل فردي إلى المجلس ،أما على المستوى الوطني ،فإن األردن ال
زال يدفع الرسوم المستحقة عليه مقابل عضوية مؤسسية تخص دائرة اآلثار

العامة .وقد قامت األردن بتسجيل أربعة مواقع أثرية على قائمة التراث
العالمي وهي:
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 مدينة البتراء حاضرة األنباط.

 قصير عمرة :وهو الموقع الوحيد في العالم الذي يتميز بالرسوم الجدارية
والذي يعود للعهد األموي.

 أم الرصاص الذي شهد أسمى وأروع أنماط التعايش الديني.

 موقع وادي رم وهو الموقع الوحيد الذي سجل على قائمة التراث العالمي
في بالد الشام والمتميز بخصائص التراث الطبيعي والحضاري.

 يسعى األردن الى تسجيل عدة مواقع معا من أهمها المغطس ومحميةضانا الطبيعية وقصر المشتى وأم الجمال والقسطل وطبقة فحل واألزرق
وأم قيس ومحمية المجيب ومدينة السلط وقصر بشير وقلعة الشوك ودير

عين عباطة (كهف لوط) .كما ان هناك قائمة تمهيدية أردنية مؤهلة للتسجيل
على قائمة التراث العالمي وتضم خمسة عشرة موقعا ثقافيا وطبيعيا.
02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب
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21

موريتانيا

22

اليمن

نص القرار
تثمين مقترح اختيار "النخلة والعادات والطقوس المتعلقة بها تراث ا عربي ا مشترك ا" والشروع في إعداد
هذا الملف بإشراف المنظمة لعرضه لإلدراج على الئحة التراث الثقافي غير المادي لإلنسانية،

وتعيين منسق في كل بلد معني بالمشاركة في ملف الترشيح ،لمتابعة هذا الموضوع.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

يقترح األردن إعداد ملف الترشيح /التوثيق من قبل لجنة الخبراء العرب،

ويمكن أن يسهم األردن به ،على أن يتضمن الملف نموذجا مثاليا للترشيح،
وفي ضوء معطيات النموذج الذي يتم االتفاق عليه تشكل لجنة تنفيذية من

األقطار التي تود المشاركة بالملف ،وتحدد مهامها ،كما يمكن تكليف
باحثين إلعداد سيناريو وثائقي عن النخلة العربية وامتدادها في الثقافة الدينية

والشعبية ،وحال النخل في الوطن العربي اآلن .وقد تمت تسمية الدكتور
حكمت النوايسة  /مدير مديرية التراث ضابط اتصال مع إدارة الثقافة وبرامج

حماية التراث لمتابعة مشروع " النخلة والعادات والطقوس المتعلقة بها تراثيا
عربيا مشتركا" والشروع في إعداد هذا الملف بإشراف المنظمة العربية

لعرضه لإلدراج على الئحة التراث الثقافي غير المادي".
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14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن
نص القرار

دعوة المنظمة إلى مواصلة تنفيذ الدورات التدريبية لفائدة الكوادر العربية المتخصصة في المحافظة

على التراث بشقيه المادي وغير المادي وادارته والترويج له بالتعاون مع الدول األعضاء
والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،ومنها المركز االقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن

العربي– إيكروم ،الشارقة ،وموافاة المؤتمر بتقارير دورية بهذا الخصوص.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

إن دائرة اآلثار العامة تقوم بشكل مستمر بتدريب كوادرها على كافة
المواضيع التي من شأنها الحماية والمحافظة على التراث الحضاري

كالتوثيق واإلدارة والحماية الوقائية وترميم المباني األثرية والقطع األثرية

وتأهيل وتطوير المواقع األثرية ،علما أن الدائرة قامت منذ عام (-2000
 )2010بالتعاون مع منظمة اليونسكو ،ومعهد جيتي للصيانة ،بعقد دورات
تدريبية للكوادر العراقية من هيئة اآلثار العراقية في مجاالت عدة من شأنها

حفظ وصون اآلثار واعداد قواعد البيانات لها ومكافحة االتجار باآلثار

والتعريف باالتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بموضوع حماية اآلثار،
وكذلك التدريب على تسجيل المواقع األثرية العراقية على التراث العالمي.
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07
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08
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09
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10

الصومال

11
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12
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13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت
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اليمن
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رابعا :فلسطين والقدس الشريف

نص القرار
تأكيد اعتبار القدس الشريف عاصمة دائمة للثقافة العربية ،وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافية عربية

ُيحتفى بها.
01

األردن

الدول العربية
 يحرص األردن على متابعة ملف التراث الثقافي لمدينة القدس بالتعاونمع المنظمات والهيئات الدولية للمحافظة على تراث المدينة المسجلة على

الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى اليونسكو ،وذلك ألن تراث المدينة
يتعرض لتهديدات واعتداءات إسرائيلية مستمرة نتيجة االحتالل وسياسته

األحادية غير المسؤولة والهادفة إلى تغيير معالم األماكن الدينية والتاريخية
بما يخالف األنظمة والقوانين الدولية وميثاق منظمة اليونسكو.

 قامت اللجنة الوطنية األردنية في لجنة التراث العالمي /اليونسكو ،بزياراتمتعددة إلى القدس لالطالع على حالة الحفاظ على المدينة ،إضافة الى

زيارات مختارة لألراضي الفلسطينية .وقد قدم أعضاء اللجنة الوطنية للتراث
العالمي تقارير دورية حول األوضاع في المدينة واالنتهاكات والتعديات

اإلسرائيلية على معالم المدينة والحفريات غير القانونية إضافة إلى مشاريع

أخرى كثيرة داخل القدس وما حولها.

 كما تصدت اللجنة للملفات التي قدمتها إسرائيل للتسجيل ،وبشكل خاصما يعرف بالحوض المقدس حول مدينة القدس ،والمطالبة بإسقاط القدس

عن الالئحة التمهيدية اإلسرائيلية .كما شارك الوفد بشكل فاعل في مناقشة
الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة وبشكل خاص المواقع الثقافية
والطبيعية في مختلف بلدان العالم.

 عبر األردن في العديد من المناسبات عن شجبه ورفضه للتصعيداتواالنتهاكات اإلسرائيلية في الحرم القدسي الشريف والمسجد األقصى المبارك
واألماكن اإلسالمية والمسيحية المقدسة في القدس الشرقية ،كما طالب

األردن الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياتها،
والتشديد على أن االستف اززات اإلسرائيلية قد تؤدي إذا سمح لها باالستمرار

إلى وضع قد يهدد األمن والسلم الدوليين ،باإلضافة إلى إحباط الجهود
الدولية للسالم ،وحث هذه الدول على التدخل من خالل بذل جميع الجهود
الضرورية لضمان وقف إسرائيل الفوري والدائم لجميع تلك اإلجراءات.
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 -نجح األردن في الحصول على إجماع دولي في اليونسكو حول باب

المغاربة في القدس المحتلة والزام إسرائيل بعدم اللجوء إلى أي إجراءات

أحادية الجانب في الحرم القدسي الشريف باعتبارهما أرضا محتلة ،وذلك

نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها وفد و ازرة الخارجية األردنية المشارك في

اجتماعات الدورة  189للمجلس التنفيذي لليونسكو خالل الفترة من2/ 27
  2012/3/10في مدينة باريس .وتكللت هذه الجهود بالنجاح فيالحصول على إجماع المجلس بشأن القرار األردني الخاص بباب المغاربة،

أحد أقدس أبواب الحرم القدسي الشريف.
02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

دولة اإلمارات ال مانع لديها وتوافق على هذه المبادرة.
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نص القرار
دعوة الدول والمنظمة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع الثقافية لفلسطين والقدس

الشريف ،بما يكفل الحفاظ على مقومات هويتهما العربية واإلسالمية ،مع دعوة ممثل عن اللجنة

الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية لحضور اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية لتقديم
تقرير تقييمي عن تتبع تلك المشاريع ،وتثمين تجربة توأمة القدس الشريف مع بغداد عاصمة

الثقافة العربية لعام .2013

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

دولة اإلمارات ال مانع لديها من تقديم الدعم المالي للمشاريع الثقافية
الفلسطينية والقدس الشريف.

48

نص القرار
تأكيد أهمية الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف وحماية األماكن المقدسة بها

واستمرار الوصاية األردنية عليها.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

دولة اإلمارات تدعم هذا البند.
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نص القرار
تأكيد عروبة القدس الشريف والتصدي للهجمة الشرسة للكيان الصهيوني الهادفة إلى تهويدها.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

دولة اإلمارات تدعم هذا البند.
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نص القرار
تثمين جهود وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط في دعم البنى التحتية الثقافية في المدينة

المقدسة.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

دولة اإلمارات تدعم هذا البند.

51

نص القرار
تثمين مشروع إنشاء قصر األلكسو الثقافي في مدينة القدس الشريف.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

دولة اإلمارات تدعم هذا البند.
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نص القرار
دعوة الدول إلى اإلسهام في حفظ وتدوين التراث الفلسطيني المهدد بالسلب والضياع.
الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

دولة اإلمارات تدعم هذه المبادرة.
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خامسا :االتفاقيات

نص القرار
حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور

بالمياه لعام  ،2001على المصادقة عليها.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03

البحرين

04

تونس

05

الجزائر

06

جيبوتي

07

السعودية

08

السودان

09

سوريا

10

الصومال

11

العراق

12

عمان

13

فلسطين

14

قطر

15

القمر المتحدة

16

الكويت

17

لبنان

18

ليبيا

19

مصر

20

المغرب

21

موريتانيا

22

اليمن

صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم

( )6002بتاريخ 2009/9/8م .وتم إيداع وثائق التصديق على االتفاقية
لدى اليونسكو بتاريخ 2009/12/2م.
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نص القرار
حث الدول العربية التي لم تصادق على اتفاقيتي اليونسكو حول «حماية التراث الثقافي غير

المادي» لعام  ،2003و«حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها» لعام  ،2005على
المصادقة عليهما.

الدول العربية
01

األردن

02

اإلمارات

03
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 صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم( )873تاريخ  2005/7/12المتضمن المصادقة على اتفاقية حماية التراث

الثقافي غير المادي ،منوهة أنه تم تزويد منظمة اليونسكو بالتقرير األردني
حول تطبيق اتفاقية التراث الثقافي غير المادي ،وذلك لمرور ست سنوات

على المصادقة عليها.

 صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم( )1248تاريخ  2006/5/16المتضمن المصادقة على اتفاقية حماية
وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
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سادس ا :الموضوع الرئيسي

نص القرار
" -اللغة العربية منطلقاا للتكامل الثقافي اإلنساني"

آخذين في االعتبار ما تواجهه اللغة العربية حالي ا من مخاطر تعددت أسبابها ،وفي ظل ما يشهده

العالم العربي من تحوالت ومتغيرات تستهدف هويته ووحدته ،وبالنظر إلى مقترح قانون اللغة

العربية الصادر عن المجلس الدولي للغة العربية ،والى األبحاث القيمة التي قدمت تفعيال للموضوع
الرئيسي للدورة الحالية واستكماال لما طرحته الدورات السابقة في هذا الصدد ،نوصي بما يلى:

• حث الدول العربية والمؤسسات الوطنية والمدنية على استخدام اللغة العربية الفصحى في
كل ما يصدر عنها.

• حث مجامع اللغة العربية على التنسيق فيما بينها لتبني سياسات تهدف إلى توحيد
المصطلحات وايجاد حلول تكفل للغة العربية استمرارية إنتاج العلوم والمعارف.

• دعم استخدام التقنيات الحديثة في طرق وأساليب تعليم اللغة العربية وانتاج المضامين
التربوية ،واالستفادة من المراكز المتخصصة في الدول العربية ،مثل مركز تكنولوجيا
المعلومات واالتصال في مملكة البحرين ،والذي يعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو فيما
يتعلق بالمحتوى الرقمي العربي ،وغير ذلك من الدورات وورش العمل المتخصصة في هذا

المجال.

• تشجيع البحث العلمي في مجاالت التطبيقات التكنولوجية باللغة العربية.
• دعم برامج نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها.

• دعم الترجمة من اللغة العربية واليها وانشاء قواعد بيانات مصطلحية ومعجمية متخصصة
واتاحتها على الشبكة العنكبوتية ،لتستفيد منها مراكز الترجمة والتعريب في العالم العربي،

مع وضع استراتيجيات للنهوض بالترجمة.

• تعزيز إنتاج البرمجيات باللغة العربية وتطوير استخداماتها.
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• جعل االحتفال باليوم العالمي للغة العربية مناسبة للتعريف باإلبداع الثقافي والمعرفي
العربي في الداخل والخارج ،وتكليف المنظمة بموافاة الدول بما تم إنجازه من أنشطة بهذه
المناسبة.

• دعوة المنظمة إلى وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصيات وعرضها على اللجنة الدائمة
للثقافة العربية.

الدول العربية
01

األردن

 تلقينا كتابا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم  /رئيساللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم بخصوص طلب التأكيد على

استعمال اللغة العربية رسميا في المحافل اإلقليمية والدولية والنشاطات
العلمية والثقافية ،وأن تكون المداخالت وأوراق العمل جميعها باللغة العربية،
وذلك كما نص عليه " مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو المعرفة"

الذي اعتمدته قمة دمشق  ،2008وقمة الدوحة  ،2009وتم تعميم الموضوع
مدار البحث على الجهات المبينة أدناه للعمل بمضمونه :مجمع اللغة العربية

األردني  -و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي /الجامعات الرسمية واألهلية
 -الرئيس التنفيذي لمشروع الدفاع عن اللغة العربية  -رابطة الكتاب

األردنيين  -اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين.

 -تلقينا كتابا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين

بخصوص التوصيات الصادرة عن الملتقى التشاوري األول لمختلف الهيئات

الرسمية واألهلية العاملة في مجال النهوض باللغة العربية الذي عقد يومي
( 29و )2014/10/30في مقر األمانة العامة ،وتم تعميم الموضوع مدار
البحث على كل من له صلة للعمل بمضمونه:

( -مجمع اللغة العربية األردني-الرئيس التنفيذي لمشروع الدفاع عن اللغة

العربية).

 يحرص مجمع اللغة العربية األردني في كل عام على عقد موسم ثقافييعنى بقضايا اللغة العربية ،وفي هذا العام اختار أن يكون موسمه الثقافي

في صورة مؤتمر يحمل عنوان " اللغة العربية في الحياة العامة" .وسيتناول

محاورات عدة منها (اللغة العربية في اإلذاعات المرئية والمسموعة ،اللغة
العربية وأسماء المحالت التجارية واعالناتها).

 -أصدرت اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية ثالثة كتب

تتضمن دراسات علمية محكمة حول واقع اللغة العربية في مجاالت مهمة

وهي (صورة اللغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال ،اللغة العربية في
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القضاء األردني وكليات الحقوق في الجامعات األردنية ،واللغة العربية في

ميدان التواصل والهاتف المحمول) .وتسعى اللجنة حاليا إلى إنجاز مجموعة
من المشروعات األخرى (امتحان الكفاية باللغة العربية ،اللغة العربية في
الجامعات األردنية ،وكل معلم هو معلم للغة العربية).

 تقوم إدارة مركز الملكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات التابعلو ازرة التربية والتعليم من خالل األقسام المختلفة بدعم التقنيات الحديثة في

تدريس المواد المختلفة ومن ضمنها اللغة العربية  ،وتستطيع إنتاج محتوى
إلكتروني يشتمل المضامين التربوية من خالل قسم المحتوى اإللكتروني

التابع لمديرية تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع األقسام األخرى في اإلدارة ،من

خالل كادر مدرب على إنتاج المواد الدراسية المحوسبة بكافة مراحلها ،علما

أنه سبق التعاون مع القطاع الخاص في مجال حوسبة مبحث اللغة العربية.
 تسعى و ازرة التربية والتعليم األردنية إلى تحقيق هذه الغاية من خالل تهيئةالبيئة التعليمية في المدراس األردنية لتكون جاهزة لتوظيف تقنيات التعليم؛

من خالل تجهيز البيئة التحتية الالزمة - .إنشاء مختبر لغوي في كل مدرسة

(أو على األقل جزء منها) مجهز بالتقنيات الحديثة؛ لتنمية قدرة الطلبة على
تعلم مهارات اللغة العربية والسيما التحدث واالستماع-توفير البرمجيات

التفاعلية الالزمة لدعم مهارات اللغة العربية ،مع ضرورة تصنيفها في
مستويات حسب الفئات العمرية وحسب الحاجات الخاصة للموهوبين

والمعوقين-دعم مقررات اللغة العربية المطبوعة بمحتوى رقمي تفاعلي جاذب

(حوسبة المناهج المؤلفة حديثا) -االستفادة في تحقيق الخطوات السابقة من
الخبرات المتوفرة في المراكز المتخصصة في هذا الشأن.

 تمت مخاطبة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص،وبعد المتابعة مع المعنيين في الو ازرة تمت إفادتنا بأن الو ازرة قامت بتعميم

الموضوع مدار البحث على الجامعات األردنية الرسمية والخاصة للعمل

بمضمونه.

 تسعى و ازرة التربية والتعليم ممثلة بمركز الملكة رانيا العبداهلل لتكنولوجياالتعليم والمعلومات إلى االستفادة في هذا المجال من إسهامات الجامعات

األردنية وخاصة الجامعة األردنية من خالل مركز اللغات وبرامج تعليم اللغة
العربية للناطقين بغيرها.

 -تتولى المؤسسات األردنية التي تعنى بالترجمة ،التنسيق مع الجهات

الرسمية العربية بهذا الخصوص.
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 انطالقا من إيمان مجمع اللغة العربية األردني بأن تعريب التعليم العلميالجامعي ضرورة حتمية وقومية يفرضها على أمتنا ما تتعرض له من غزو

ثقافي ،فقد رأى مجمع اللغة العربية األردني أن يتبنى في ضوء إمكاناته

المادية المحدودة مشروعا محددا في مجال تعريب التعليم العلمي الجامعي.
ويشتمل هذا المشروع على ترجمة جميع الكتب العلمية التي تدرس في كلية
العلوم في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ،واختار كلية العلوم ،ألنها

الكلية األساس التي تقوم حولها جميع كليات العلوم التطبيقية ،مثل الطب
والصيدلة والهندسة والزراعة ...إلخ.

 -تم اعتماد االحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف ( )18كانون

األول من كل عام لدى المؤسسات األردنية الرسمية ومؤسسات المجتمع
المدني ،وهي تعقد أنشطة وفعاليات بهذه المناسبة في سبيل الحرص على

العناية باللغة العربية والسعي الدائم لمواكبتها للعصر.
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سابع ا :مقترح الموضوع الرئيسي والدولة المضيفة للدورة القادمة

نص القرار
 -باإلشارة إلى التصور األولي للمقاربة المنهجية بشأن الدراسة التي اقترحت المنظمة إنجازها

حول "اإلعالم الثقافي في الوطن العربي" ،والذي تم عرضه أمام اللجنة ،فهو يوصي بما يلي:

• الموافقة على إنجاز الدراسة وفق المنهجية المقترحة.

• أن يكون الموضوع الرئيسي للدورة القادمة" :اإلعالم الثقافي في الوطن العربي في
ضوء التطور الرقمي".

• تكليف المنظمة بالتنسيق مع الدول لتحديد الدولة المضيفة للدورة القادمة.

• اعتماد انتخاب المملكة العربية السعودية رئيسا للجنة الدائمة للثقافة العربية للدورة
القادمة ،ودولة فلسطين نائبا للرئيس والمملكة المغربية مقر ار لها.
الدول العربية

01

األردن

02
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 تقترح و ازرة الثقافة األردنية في رسالتها رقم ث 3072 /1/8/بتاريخ
 ،2015/05/14محاور الموضوع الرئيسي للمؤتمر القادم وأسماء

الخبراء للكتابة فيها ،كاآلتي:

 المحور األول :النشر االلكتروني (د .ناهدة مخادمة)

 المحور الثاني :وسائل التواصل االجتماعي ودورها في اإلعالم
الثقافي (أ.د باسم الطويسي)

 المحور الثالث :المحتوى الثقافي الرقمي العربي (أ .لينا عجيالت)
 - المحور الرابع :الصحافة الرقمية واإلعالم الثقافي (د .عبداهلل
طوالبة)
دولة اإلمارات توافق على البنود المذكورة.
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-2.4الق اررات الموجهة إلى المنظمة.
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار
دعوة المنظمة لوضع تصور جديد لجدول

 -قامت المنظمة بتسكين جدول متابعة تنفيذ

الق اررات الموجهة إلى الدول والق اررات الموجهة إلى

متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر الموجهة إلى الدول

المنظمة بصيغة تمكن من سهولة ملئها .ومكنت

العربية بشكل ُيوحد عملية إدخال البيانات
واإلحصائيات واتاحته على الموقع الخاص

اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول

العربية من البيانات الخاصة بالدخول إلى موقع

بالمؤتمر.

الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن

العربي وكلمة السر .كما تم توجيه هذه الق اررات
عبر البريد االلكتروني منذ يوم  19آذار 2015
إلى معالي السادة وزراء الثقافة في الدول العربية.

وتلقت المنظمة إلى حد اآلن إجابة كل من المملكة
األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
دعوة المنظمة لمراجعة صياغة االستبيان

 -تم في ضوء االستنتاجات والمقترحات المتعلقة

الخاص بحولية الثقافة العربية واتاحته على

بتطوير الحولية العربية للثقافة التي تضمنتها

الدراسة المنجزة من قبل المنظمة ،والتي تم عرض

الموقع الخاص بالمؤتمر.

نتائجها على الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء

المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي،

المنعقدة في الرياض (يناير  ،)2015اعتماد خطة
تتلخص في اإلجراءات التالية:

 -عقد اجتماع يحضره ممثلون عن إدارة الثقافة

وادارة التربية وادارة العلوم وادارة المعلومات
واالتصال ومرصد التربية ،لضبط المنهجية الالزمة
لمراجعة االستبيانات الخاصة بدراسة التطور في

مجاالت الثقافة في الوطن العربي التي توجهها

المنظمة إلى الدول العربية.

 -النظر بعد ذلك في تكوين فريق متعدد

االختصاصات من إدارات المنظمة ،يتولى مراجعة
هذه االستبيانات في ضوء مالحظات الدول العربية

عليها ،لتواكب تطور أساليب العمل بالمنظمة،
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ولتعكس الهيكلة اإلحصائية المستخدمة في البلدان

العربية وفي العالم ،وتستفيد مما تتيحه تكنولوجيا
شرك
المعلومات واالتصال لهذا الغرض .ويمكن إ ا
خبير من إحدى مؤسسات اإلحصاء العربية في

اجتماعات الفريق لالستئناس بآرائه واالستفادة من
تجربته في ميدان اإلحصاء.

ثانيا :الشأن الثقافي
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار

دعوة المنظمة إلى إعداد تصور بشأن "عقد الحق الثقافي ،على غرار كل الحقوق التي ينبغي أن

عربي للحق الثقافي" ،بعد انتهاء العقد العربي يتمتع بها اإلنسان ،حق غير خاضع للمساومة.

للتنمية الثقافية ( ،)2014-2005وموافاة ويكتسب حق المواطن في المشاركة الثقافية وفي الحرية
الدول بذلك ،على أن يعرض على اللجنة الثقافية اهتماما متزايدا على الصعيد العالمي خصوصا

الدائمة للثقافة العربية في اجتماعها القادم.

بعد صدور عدد من التشريعات والمواثيق الدولية وبعد

تشديد تقارير التنمية البشرية على هذا الحق وعلى
ارتباطه الوثيق بالديمقراطية والتنمية والنمو واالستقرار،

السيما في المجتمعات العربية التي تتميز بالتعدد

والتنوع في إطار الوحدة .وقد بدأت الحقوق الثقافية تأخذ
مكانا محوريا على صعيد الحريات والحقوق األساسية

للمجتمعات التي تسعى إلقامة أنظمة أكثر عدالة
واستق ار ار واقتصاديات أكثر تطو ار ونموا .وتختلف

ممارسة الحق في المشاركة في الحياة الثقافية حسب
القطاعات ،وحسب تناول الموضوع من منظار المواطن

المستهلك أو من منظار المنتج .فالمستهلك له الحق

في الوصول إلى اإلنتاج الثقافي وله الحق في حماية
تراثه الوطني ،وللمنتج أو الفنان الحق في حماية قدرته

على اإلنتاج ،وفي ترويج إنتاجه .ويستدعي حق
المشاركة في الثقافة الحق في التعليم وفي االتصال
وفي الحصول على المعلومات ،وفي التعبير بحرية في

كافة وسائل االتصال ،وفي إنتاج الفنون والعلوم
63

واالستمتاع بها ،واالستفادة منها وفي حماية إنتاجه من

التزوير والقرصنة ،وفي تنمية مواهبه وصقلها في الرسم
والمسرح والسينما واألدب والموسيقى وكافة الفنون

الجميلة التي يتذوقها ،وذلك بتكلفة معقولة وبتكافؤ

حقيقي للفرص .ويستدعي الحق في االنضمام إلى

جمعيات أو نقابات للترويج والدفاع عن أحد هذه

المجاالت .وان احترام حقوق الملكية الفكرية واألدبية
والفنية ،وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك أمر أساسي على

طريق تلبية حق المواطن في المشاركة في الثقافة.
ويقتضي تصور العقد العربي للحق الثقافي تحديد
اإلطار العام للعقد ومبادئه وأهدافه وبرامجه ومشاريعه

وفترة سريانه والخطة االتصالية للتعريف به واللجنة
المكلفة بالسهر على تنفيذه وشعاره.

ولبلورة تصور واضح ،يأخذ بعين االعتبار مقترحات

البلدان العربية ويستجيب النتظاراتها من العقد ،وجهت
المنظمة الرسالة عدد  403بتاريخ  8أبريل ،2015
إلى اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في البلدان

العربية ،تدعوها فيها إلى موافاتها بتصورات الجهات
المعنية في بلدانها بخصوص العقد ،ليتسنى في ضوء
ذلك إعداد مذكرة في الغرض .وقد أجابت ثالث دول،

هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية العراق
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على رسالة

المنظمة (ملحق عدد ،1الصفحة .)84

دعوة المنظمة إلى عقد ملتقى لصياغة رؤى  -وجهت المنظمة رسائل إلى الدول العربية بتاريخ 21

للعمل الثقافي العربي ،والذي اعتمده المؤتمر أبريل ،تحت عدد  ،411تطلب موافاتها بتصوراتها
في دورته الثامنة عشرة (المنامة  )2012واقتراحاتها بشأن محاور الملتقى وطلبت منها تعيين

تمهيدا لعقد القمة الثقافية العربية.
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خبراء للكتابة فيها .وقد تلقت المنظمة ردود ثالث دول

عربية ،هي:

 -1دولة اإلمارات العربية المتحدة :أبدت موافقتها على
حضور الملتقى.

 -2الجمهورية اللبنانية :اقترحت المحاور التالية:


مناهج الفكر الثقافي عند العرب (د .وجيه فانوس)،



ونحو معاصرة علمية وعملية للغة العربية،



إمكانيات التكامل الثقافي العربي،

(د .ديزيزيه سقال)،



(د .ساسين عساف)،

الثقافة العربية الراهنة بين فاعليتي المواجهة
والتكامل مع الثقافات األخرى المعاصرة،

(د .عاطف

عطية)،


أية إستراتيجية ثقافية وألية حاجات؟ (أ .فيصل طالب).

 -3المملكة األردنية الهاشمية :جددت ترشيح الدكتور
باسم محمد الطويسي لتقديم ورقة حول "إرساء

إستراتيجية عربية لدعم المحتوى الرقمي الثقافي

على شبكة االنترنت" (ملحق عدد  ،2الصفحة

.)93

الدعوة إلى اعتماد تسمية "مجلس وزراء دولة اإلمارات موافقة على تغيير المسمى.
الثقافة العرب" ،بدال من "مؤتمر الوزراء
المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن

العربي" ،وفق التصور األولي لنظامه األساسي
الذي وضعته المنظمة وتكليفها باستكماله
وعرضه خالل الدورة المقبلة العتماده.

تهنئة جمهورية العراق على نجاح فعاليات

 -يوجه معالي المدير العام للمنظمة رسائل تهنئة

احتفالية بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام

إلى الدول العربية التي يقع اختيارها عواصم ثقافية.

وقد نظمت األردن بمناسبة إعالن بغداد عاصمة

 ،2013والجمهورية الجزائرية الديمقراطية

للثقافة العربية عام  ،2013عروضا فنية وفلكلورية

الشعبية على اختيار قسنطينة عاصمة للثقافة

لفرقة عمون األردنية للفنون والتراث – أمسية

العربية لعام  ،2015والدعوة العتماد ترشيح

شعرية للشاعر إبراهيم السواعير اتحاد الكتاب

صفاقس (الجمهورية التونسية) عام ،2016

واألدباء األردنيين ،عرض فيلم (مطر نيسان)

والبصرة (جمهورية العراق) عام  ،2018واربد
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(المملكة األردنية الهاشمية) عام ،2021

للمخرج فايز دعيبس .كما شارك معالي وزير

الجمهورية اليمنية ،وجمهورية مصر العربية،

من مدراء الثقافة في المحافظات في حفل افتتاح

الثقافة السابق السيد سميح المعايطة على رأس وفد

والبت في الترشيحات المقدمة من كل من

بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام  2013خالل

مع االبقاء على باب الترشح مفتوح ا أمام الدول

الفترة الواقعة بين .2013/3/26-23

الراغبة في التقدم ،وفق ا للشروط التي حددتها

 -شارك وفد من و ازرة الثقافة األردنية برئاسة السيد

المنظمة.

مخلد بركات البخيت مدير مديرية ثقافة الطفل
وعضوية خمسة أطفال من المبدعين في عدة

حقول ثقافية في أعمال الملتقى العربي لألطفال

الحادي عشر الذي أقيم ضمن فعاليات بغداد
عاصمة للثقافة العربية  2013خالل الفترة الواقعة

ما بين .2013/8/28-25

وقد أشاد معالي المدير العام للمنظمة بمناسبة

افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام

 ،2015يوم  16أبريل  ،2015بما سخرته الدولة
الجزائرية من إمكانات ضخمة واعداد محكم لهذه

التظاهرة وتوجه بفائق عبارات التهاني إلى الجزائر
"على كل ما بذلته من جهود موفقة ،نجني اليوم
ثمارها من خالل هذا الكم الهائل من المشاريع
الكبرى التي شملت مجاالت اإلبداع واإلنتاج

الثقافي وبعث المؤسسات االقتصادية والسياحية".
توسيع قاعدة اإلعالن عن الجائزة العربية تستعد المنظمة للتصريح بنتائج الدورة الثانية للجائزة.

لإلبداع الثقافي التي استحدثتها جمهورية وقد تم اإلعالن عن شروط الترشح إليها عن طريق

العراق بمناسبة احتفالها ببغداد عاصمة للثقافة موقع المنظمة على شبكة االنترنت ،واللجان الوطنية

العربية لعام  ،2013ودعم استمرارها ،على أن للتربية والثقافة والعلوم في الدول لعربية والمؤسسات
يتم تسليمها خالل االحتفال بالعاصمة الثقافية الجامعية ووسائل اإلعالم .وقد تلقت المنظمة عددا

العربية.

هاما من الملفات يفوق عددها المائة ،حولتها إلى الهيئة

االستشارية العلمية المحكمة للجائزة للتقييم.
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دعوة الدول للمشاركة في األيام الثقافية ما زالت المنظمة تنتظر رد و ازرة الثقافة في الجمهورية

العربية ،وتقديم الدعم لهذه التظاهرة التي االسالمية الموريتانية بشأن ما تقرر بخصوص تنظيم
ستحتضن الجمهورية االسالمية الموريتانية هذه التظاهرة والتاريخ المقترح لها خالل عام .2015

دورتها األ ولى خالل سنة  ،2015على أن

تنظم الدورات المقبلة على التوالي في

جمهورية جزر القمر المتحدة ،2016
وجمهورية

جيبوتي،2017

وجمهورية

الصومال  ،2018والدعوة إلى أن تحتضن هذه
التظاهرة فعاليات ثقافية تستهدف إبراز دور

الثقافة في مقاومة اإل رهاب وتداعياته وأضراره،
وتعميم قيم االعتدال والوسطية ونشرها
وتوظيفها في التربية واإلعالم والثقافة.

الدعوة إلى إدانة جميع أعمال العنف واإلرهاب عبرت المنظمة بكل شدة عن إدانتها واستنكارها
التي تستهدف المؤسسات الثقافية والتعليمية وتجريمها لما يتعرض له التراث الثقافي والمعالم األثرية

والمستشفيات واألماكن المدنية.

والتاريخية من اعتداءات متكررة وخاصة في فلسطين
والعراق وسورية واليمن واعتبرتها حربا ضد اإلنسانية
وتحد صارخ لمشاعر الشعوب .ودعت المجتمع الدولي

ومجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة

اليونسكو ،والمنظمات الدولية المتخصصة إلى التحرك
الناجع والفعال من أجل الضرب على يد هذه

الممارسات التي تستهتر بالمقومات الثقافية للبشرية

(ملحق عدد  ،3الصفحة .)96

دعوة المنظمة إلى التنسيق مع الدول للتعاون سيتحول في شهر يونيو  ،2015وفد من الهيئة العربية

مع الهيئة العربية للمسرح في تنفيذ مضامين للمسرح برئاسة أمينها العام إلى تونس بدعوة من معالي

اإلستراتيجية العربية للتنمية المسرحية.

المدير العام للمنظمة لمزيد تفعيل التعاون بين المنظمة
والهيئة وابرام اتفاقية شراكة بين الطرفين.

دعوة المنظمة إلى تخصيص عدد من المنح إن المنظمة حريصة على طلب البيانات والمعطيات

السنوية للهيئات الثقافية المدنية التي تعنى التي تعطي صورة حقيقية حول نوع الدعم المطلوب
بالثقافة العربية بمختلف دول العالم ،على أن وأهدافه ،والصفة القانونية للهيئة الثقافية وتاريخ

تتقدم هذه الهيئات بمشروعات تتوافق وأهداف تأسيسها وهيكلتها اإلدارية والقائمون على شؤونها من

المنظمة.

العرب واألجانب واألنشطة التي تقوم بها وعالقتها بدولة
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المقر ومواردها ومصادر تمويلها وبرامج التعاون التي
تقيمها مع الدول العربية والجهات األوروبية.

اعتماد يوم  21مارس/آذار من كل عام ،احتضنت جمهورية مصر العربية الدورة األولى من
االحتفال باليوم العربي للشعر .وكانت القاهرة ،على
يوما عربيا للشعر.

ُ

ا

مدى يومي  21و 22مارس  2015قبلة الشعر
العربي .وتضمن برنامج االحتفالية ،التي تعاونت في

اإلعداد لها وتنفيذها منظمة األلكسو وو ازرة الثقافة

المصرية ومجلة نصف الدنيا في مؤسسة األهرام،
الفقرات التالية:

عرضان موسيقيان ،وندوة نقدية ،وتقديم كتاب وأمسية

شعرية (ملحق عدد  ،4الصفحة )97

ثالثـــــــا :التراث الثقافي
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار

الدعوة إلى اعتماد توصيات الدورة الحادية أقرت الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين
والعشرين من مؤتمر اآلثار في الوطن العربي عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقدة في

التي استضافتها الجمهورية التونسية في شهر الرياض من  10إلى  13يناير  ،2015توصيات

أكتوبر تشرين األ ول 2013م حول موضوع الدورة الحادية والعشرين من مؤتمر اآلثار في الوطن
"التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي التي استضافتها الجمهورية التونسية في شهر

العربي" باستثناء التوصية المتعلقة بتأسيس أكتوبر /تشرين األول .2013
المركز االقليمي للتراث المغمور بالمياه في
مدينة المهدية (الجمهورية التونسية) والذي

يحتاج إلى إعداد تصور متكامل بشأنه.
اإلشادة

بجهود

الجمهورية

الجزائرية كلف إنجاز المركز غالفا ماليا يقارب  69مليون دوالر.

الديمقراطية الشعبية في إنجاز وتجهيز المركز وقد تم تصميم المركز على شكل وحدات مرتبطة فيما

العربي لآلثار والتراث الحضاري ،والموافقة على بينها للتعبير عن "الهوية العربية بصفة عامة والهندسة
وضع المركز تحت إشراف المنظمة ،على أن المعمارية المعتمدة في شمال إفريقيا ذات البعد
يتم التنسيق مع جامعة الدول العربية اإلسالمي-المغاربي بشكل خاص" .ويرمز المركز

بخصوص اإلجراءات المتعلقة بإمضاء اتفاقية أيضا لفضاء يسمى "توندة" ،وهو فضاء مغطى

المقر.

بالنباتات المختلفة يستعمل للتجمعات ،حيث يمثل
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التصميم شبكة الحفر المستعملة في الحفريات .ومن
المهام األساسية للمركز "تشجيع الحوار الثقافي بين

البلدان العربية وترقية اآلثار العربية القديمة لما تحتويه
من بعد حضاري وتاريخي" .ويحتوي المركز الذي يتربع

على مساحة إجمالية تقدر بـ  11120متر مربع على
عديد المرافق ،منها "مكتبة متخصصة ومتحف لآلثار

والمنحوتات الصخرية العربية ومعهد لآلثار والدراسات
الصحراوية العربية " .كما يضم المركز مخب ار لحماية
األمالك الثقافية العربية والحفظ والترميم .وسيعنى

المخبر بحفظ العتاد الخاص بالقطع األثرية إثر

التنقيب ،أو المكتسبة ،فيما سيتكفل معهد اآلثار
والدراسات الصحراوية العربية بالتدريب في علوم اآلثار

والصون الوقائي والترميم ...لفائدة المهنيين في الدول

العربية.

أما المتحف العربي لآلثار والمنحوتات الصخرية الذي

يمتد على مساحة  4845م ،2فيحتوي على فضاءات

لتخزين المصنفات وتنظيم إعارة الكتب للباحثين وادارة
المتحف .وبخصوص المكتبة التي تتسع أللف مقعد،
فأوكلت لها مهمة "اقتناء الكتب والمخطوطات القديمة
وحماية المخزون منها ونشره وترميمه .وقد انطلق

المشروع سنة  ،2012حيث أوكلت الصفقة لمؤسسة
جزائرية في أول تجربة لها من هذا النوع بعد مسابقة
هندسة معمارية دولية على أن تسلمه في غضون 32

شه ار من اإلنجاز (ماي  .)2015وقد طلبت منظمة

األلكسو من و ازرة الثقافة الجزائرية إعداد ملف متكامل
حول المركز لعرضه على جامعة الدول العربية لتكريس

البعد العربي لعمل هذه المؤسسة.

تثمين سعي المنظمة من أجل صياغة ميثاق يحدد الميثاق اإلطار العام للتوجهات المستقبلية للدول

لحماية التراث الثقافي في البلدان العربية الذي العربية في مجاالت حماية التراث الثقافي وحفظه
يتعرض إلى تهديدات متزايدة بما في ذلك قطاع وتعزيزه ،في ضوء تردي األوضاع األمنية في بعض

المكتبات واألرشيف ووضع اآلليات الالزمة الدول العربية وما ينجر عنه من عمليات تخريب ونهب
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لتنفيذه بالتعاون مع جامعة الدول العربية للتراث والممتلكات الثقافية بصفة عامة (ملحق عدد ،5

والدول األعضاء.

الصفحة .)101

دعوة الدول إلى موافاة المنظمة بالبيانات تعمل المنظمة مع الدول العربية على تجنيد كل

والدراسات التقييمية الالزمة حول الوضع الطاقات المادية والبشرية لمواجهة اآلثار السلبية التي

الراهن واالنتهاكات التي يتعرض لها التراث تخلفها االضطرابات األمنية التي تعيشها بعض الدول

الثقافي في هذه الدول.

العربية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا ...على التراث

اإلنساني ،مع التأكيد على ضرورة احترام جميع
االتفاقيات الدولية التي تنص على واجب حماية التراث

الثقافي االنساني ،بما فيه اتفاقية حماية التراث الثقافي
المغمور بالمياه لعام  .2001كما تتعاون المنظمة مع

الدول العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة
على تكثيف الجهود من أجل حماية اإلرث الثقافي

اإلنساني والطبيعي في المنطقة.
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تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات تعمل المنظمة على إنجاز جملة من المشروعات

اإلقليمية المتخصصة لمواجهة تحديات الوضع المشتركة بينها وبين الدول العربية تتمثل بالخصوص
الراهن ومراجعة السياسات المنتهجة في مجال في تنظيم الدورات التدريبية لبناء القدرات العربية في

حماية التراث وادارته.

مجال صون التراث الثقافي وادارة المواقع االثرية
والمتاحف ،بالتعاون مع اليونسكو والمركز اإلقليمي

لإليكروم في الشارقة ،مع مراعاة الحاالت المستعجلة.
وقد وقعت المنظمة مذكرة تفاهم مع األيكروم بتاريخ
 21مارس /آذار ،2014تنص على متابعة وتطوير
جملة من المشاريع من بينها :تنظيم دورة تدريبية في

مجال "إدارة وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه"،

ودورة إقليمية حول " بناء القدرات الوطنية في إدارة

المخاطر لحماية التراث الثقافي في حاالت الطوارئ ".

وانطلق اإلعداد لهذه الدورة بتنظيم إجتماع تحضيري
في القاهرة ،أيام  30-29سبتمبر  ، 2014مكن من

ضبط محاور الدورة.

وقد أنجزت هذه الدورة التدريبية في القاهرة في الفترة

 29-18يناير  ،2015واحتضنت هذه الدورة 26
مشاركا من أصحاب الخبرات في مجال الحفاظ على

التراث الثقافي وادارته ،من الدول العربية التالية:
جمهورية مصر العربية ،وجمهورية العراق ،ودولة ليبيا،
ودولة فلسطين ،وجمهورية السودان ،والجمهورية

اليمنية.

وقد ضم الفريق الدولي متعدد االختصاصات خبراء

متخصصين في حماية التراث الثقافي والمساعدات

اإلنسانية في أوقات الطوارئ ،كلفتهم المنظمة بتنشيط
هذه الدورة ،والى جانب هدفها الرئيسي والمتمثل في

تشكيل فريق عمل في كل دولة عربية ،معترف به على
المستوى الوطني واإلقليمي ومتخصص في إدارة
األخطار التي يتعرض لها التراث الثقافي في حاالت

الطوارئ ،تمثلت أهم األهداف األخرى للدورة فيما يلي:
71

 تحديد األولويات ووضع مخطط إلدارة األخطار
التي يتعرض لها التراث الثقافي،

 التوثيق الطارئ (السريع) لجميع مكونات التراث
الثقافي،

 اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيض في أثر األزمة في
حالة حدوثها وتحسين االستجابة،

 تأمين وحماية مختلف المواد والممتلكات الثقافية
وتثبيتها،

 التوفق إلى فهم أفضل للتشريعات الوطنية والدولية،
والتي يمكن تطبيقها لحماية التراث الثقافي في

أوقات األزمات،

 الدعوة الى تحسين تطبيق التشريعات الخاصة
بحماية التراث الثقافي أثناء أوقات السلم واألزمات،

 وضع برامج تعليمية تستهدف توعية المجتمع
المدني والتركيز على الفئة الشبابية،

 صياغة مشاريع جديدة حول إعادة االنتعاش
الثقافي بعد األزمات وبناء الشراكات...

ومن جهة أخرى ،تعاونت المنظمة مع جمهورية مصر

العربية ،ومجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية

المتخصصة (اليونسكو ،األيكروم ،األيكوم )...لوضع
برنامج ترميم المتحف االسالمي بالقاهرة ،وساهمت

بمبلغ  25ألف دوالر أمريكي في هذه األشغال.

كما نشرت المنظمة على موقعها اإللكتروني تنديدا يوم
 20يناير  ،2014عبرت فيه عن شدة إستنكارها

للدمار الذي لحق بمتحف الفن اإلسالمي المصري،
ودعت في بيان بتاريخ  31يناير  2014الدول

األعضاء إلى اإلسهام في ترميمه.

دعوة المنظمة إلى إشراك رئيس المكتب الدائم قامت المنظمة بدعوة الدكتور سعيد العتيبي ،عضو
لمؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في الوطن المكتب الدائم لمؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في

العربي أو من ينوب عنه في اجتماعات اللجنة الوطن العربي ،عن المملكة العربية السعودية،
الدائمة للثقافة العربية.
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للمشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية،

الذي ينعقد في الدوحة يومي  18و 19مايو 2015

دعوة الدول العربية إلى موافاة المنظمة بالمادة في إطار إنجاز هذه البواية ،وتبعا لما تم إحاطة

الثقافية الالزمة إلغناء محتوى البوابة أصحاب المعالي الوزراء به ،تم االتفاق بين المنظمة

اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية وو ازرة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر الموقرة،

وادراج مقترح جمهورية مصر العربية بشأن على التعاون على إنجاز مجموعة من النشاطات
إنشاء "األرشيف العربي للمأثورات الشعبية" الهادفة إلى صون األلعاب التراثية العربية وترويجها.

ضمن مكوناتها.

ويجري حاليا االعداد لتنظيم الدورة األولى من المهرجان

العربي لأللعاب التراثية في الدوحة في الفترة 28 -24

مارس /آذار  ،2016باستضافة كريمة من دولة قطر،
تحت شعار " نلعب لنتواصل" .وستكون الدورة مناسبة

لتعريف الجمهور العريض في كافة الدول العربية بذلك
الرصيد الهائل من الممارسات الترفيهية التقليدية التي

تزخر بها الذاكرة العربية ،ولتوفير فضاء مشتركا يساهم

في بناء هذه الذاكرة وربطها بأبعادها اإلنسانية المشتركة

(ملحق عدد  ،6الصفحة .)103

دعوة الدول التي ليس لديها لجان وطنية تسعى المنظمة إلى تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع اللجان

للمجلس الدولي للمعالم والمواقع إلى المبادرة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالبلدان العربية.
بإنشائها ،لما في ذلك من فائدة عند ترشيح

المواقع والمعالم األثرية والتاريخية العربية

للتسجيل على الئحة التراث المادي العالمي.

دعوة المنظمة إلى التنسيق مع الدول العربية تحرص المنظمة على التنسيق مع المجموعة العربية
من أجل عقد اجتماع تحضيري للخبراء العرب ،لدى منظمة اليونسكو لوضع القرار موضع التنفيذ .وقد

يسبق موعد التئام االجتماع السنوي للجنة وجهت في هذا الخصوص رسائل إلى الدول العربية

الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تطلب فيها منها بالتفضل بالنظر في إمكانية استضافة

لليونسكو التخاذ موقف عربي موحد إزاء االجتماع السنوي لهذه اللجنة قبيل موعد انعقاد اجتماع
الملفات التي تعرض عليها.

اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي
لليونسكو ،على غرار ما يجري بالنسبة للجنة الخبراء

العرب في التراث العالمي والطبيعي ،التي تكرمت دولة
الكويت باستضافة اجتماعاتها السنوية قبيل موعد انعقاد

اجتماع لجنة التراث العالمي.
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تثمين مقترح اختيار "النخلة والعادات والطقوس إقترحت إدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث ،بناء على

المتعلقة بها تراثا عربيا مشتركا" والشروع في طلب مجموعة الخبراء العرب المتخصصين في صون
إعداد هذا الملف بإشراف المنظمة لعرضه التراث الثقافي غير المادي ،عرض مشروع "النخلة

لإلدراج على الئحة التراث الثقافي غير المادي والعادات والطقوس المتعلقة بها" ،على معالي الوزراء
لإلنسانية ،وتعيين منسق في كل بلد معني المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في

بالمشاركة في ملف الترشيح ،لمتابعة هذا مؤتمرهم األخير(الرياض 13 -10 ،يناير ،)2015

الموضوع.

ليكون ملفا عربيا مشتركا ،تعرضه المجموعة العربية
على اليونسكو لإلدراج على الئحة التراث الثقافي

االنساني  ،فأقر المؤتمر وثمن مقترح اختيار "النخلة
والعادات والطقوس المتعلقة بها تراثا عربيا مشتركا".

ونادى بالشروع في إعداد هذا الملف بإشراف المنظمة

لعرضه لإلدراج على الئحة التراث الثقافي غير المادي
لإلنسانية ،وتعيين منسق في هذا الموضوع .ومن هذا

المنطلق ،راسلت المنظمة معالي وزراء الثقافة في هذا

الشأن في يناير  ،2015وتلقت ردودا من نصف الدول
العربية إلى حد اآلن .ونظ ار إلى أن ميزانية إدارة الثقافة
وبرنامج حماية التراث لعامي  2015و 2016قد تمت

المصادقة عليها من قبل المؤتمر العام للمنظمة ،ولم
يكن قد أدرج فيها هذا المشروع ،فإن المنظمة تحتاج

لتنفيذه إلى توفر تمويل خارجي بسيط يمكنها من إنجاز
الخطوات التالية:

 .1تعيين منسق للمشروع وتخصيص مكافأة مالية
له ليتولى القيام بالمهام التالية:

 وضع المبادئ التوجيهية واإلرشادات الالزمة
إلعداد الملف (الوثائق المطلوبة وآجال

التنفيذ.)...

 إرسال الوثيقة لضباط االتصال.
 تجميع الردود وتحليلها.

 عقد مؤتمرات سمعية -بصرية عبر "السكايب

( ، ")Skypeمع كل ضباط االتصال الذين تم
تعيينهم من قبل دولهم.
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 تنسيق جهود ضباط االتصال.
 تحرير الملف.

 عرض الملف على سكريتارية اتفاقية صون

التراث الثقافي غير المادي عن طريق إحدى

الدول العربية المصادقة على اتفاقية  ،2003قبل
شهر مارس  2016إن أمكن ذلك.

 .2مدة المشروع:

ثمانية أشهر ،من  01يوليو  2015إلى  31مارس

 .2016وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 35700

دوالر أمريكي.

دعوة المنظمة إلى مواصلة تنفيذ الدورات يتم اإلعداد للدورة التدريبية حول "األطر المؤسساتية

التدريبية لفائدة الكوادر العربية المتخصصة في لصون التراث الثقافي غير المادي في البلدان العربية"
المحافظة على التراث بشقيه المادي وغير التي ستحتضنها دولة االمارات العربية المتحدة في

المادي وادارته والترويج له بالتعاون مع الدول شهر سبتمبر من سنة .2015
األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات

الصلة ،ومنها المركز االقليمي لحفظ التراث

الثقافي في الوطن العربي–إيكروم ،الشارقة،
وموافاة

المؤتمر

الخصوص.

بتقارير

دورية

بهذا

رابعا :فلسطين والقدس الشريف
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار

تأكيد اعتبار القدس الشريف عاصمة دائمة تحرص المنظمة مع انطالق اإلعداد لتظاهرة كل

للثقافة العربية وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافية عاصمة عربية على أن يكون للقدس الشريف موقعا

عربية يحتفى بها.

هاما ضمن هذه البرمجة .وقد وجه معالي المدير العام

للمنظمة رسالة إلى معالي وزيرة الثقافة الجزائرية
بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة ثقافية عربية لعام

 ،2015أكد فيها على ضرورة إيالء القدس الشريف

المكانة الالزمة في هذه االحتفالية (ملحق عدد ،7

الصفحة .)105
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دعوة الدول والمنظمة إلى مواصلة تقديم الدعم في إطار الحرص الشديد الذي توليه المنظمة العربية
المالي للمشاريع الثقافية لفلسطين والقدس للتربية والثقافة والعلوم وهيئاتها التشريعية باألوضاع

الشريف ،بما يكفل الحفاظ على مقومات التربوية والعلمية والثقافية في القدس ،أصدر المجلس
هويتهما العربية واإلسالمية ،مع دعوة ممثل التنفيذي في دورته الـ( )103المنعقدة في تونس خالل
عن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة الفترة  23 -21أبريل  2015الق اررات التالية:

للثقافة العربية لحضور اجتماع اللجنة الدائمة " دعوة المنظمة إلى االستمرار في إيالء الوضع

للثقافة العربية لتقديم تقرير تقييمي عن تتبع التربوي والثقافي في فلسطين االهتمام الكامل وذلك بـ:
تلك المشاريع ،وتثمين تجربة توأمة القدس



التنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية
والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية للقدس عاصمة

الشريف مع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام

دائمة

.2013

للثقافة

العربية

إلطالق

المتحف

االفتراضي للقدس وادراجه على موقع المنظمة
اإللكتروني.



التعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية

والثقافة والعلوم في ترجمة وطباعة مجلدات

األسماء الجغرافية الفلسطينية إلى اللغة
االنجليزية والعمل على نشرها على أوسع نطاق.


االستمرار في جهودها بالتعاون مع ممثلي الدول

العربية في لجنة التراث العالمي لحثها على
وقف االنتهاكات التي تمارسها سلطات
االحتالل اإلسرائيلي لتهويد مدينة القدس

وطمس معالمها وتراثها الحضاري.



دعوة المجموعة العربية في اليونسكو لبذل
جهودها مع باقي الدول األعضاء في اليونسكو

من أجل إلزام دولة االحتالل بتطبيق الق اررات

الصادرة عن المجتمع الدولي في شأن حماية
القدس وتراثها التاريخي ،والضغط على سلطات

االحتالل للسماح لبعثة اليونسكو للقيام بمهمتها
داخل المدينة القديمة وأسوارها".

والمنظمة بصدد تنفيذ البعض من هذه الق اررات والنظر
في كيفية تنفيذ البعض اآلخر منها.
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تأكيد أهمية الحفاظ على الوضع القانوني تسعى المنظمة من جهتها إلى احترام هذا القرار

لمدينة القدس الشريف وحماية األماكن وتنفيذه في جميع أنشطتها ذات العالقة.

المقدسة بها واستمرار الوصاية األردنية عليها.

تأكيد عروبة القدس الشريف والتصدي للهجمة المنظمة بصدد تنفيذ هذا القرار كما هو مبين أعاله.

الشرسة للكيان الصهيوني الهادفة إلى
تهويدها.

تثمين جهود وكالة بيت مال القدس الشريف تقدر المنظمة المبادرات التي تقدمها وكالة بيت مال

في الرباط في دعم البنى التحتية الثقافية في القدس الشريف وتنوه بها.

المدينة المقدسة.

تثمين مشروع إنشاء قصر األ لكسو الثقافي في المنظمة بصدد التنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية
مدينة القدس الشريف.

دعوة الدول إلى اإلسهام في حفظ وتدوين

التراث الفلسطيني المهدد بالسلب والضياع.

للتربية والثقافة والعلوم لتنفيذ هذا المشروع الهام في

أفضل اآلجال.
تعمل المنظمة على تنفيذ القرار.

خامس ا :االتفاقيات
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار

حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على تعمل المنظمة على تنفيذ القرار.

اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي

المغمور بالمياه لعام  ،2001على المصادقة

عليها.

دعوة المنظمة لمتابعة اجتماعات اللجنة تعمل المنظمة على تنفيذ القرار.

الحكومية للملكية الفكرية "الوايبو" والتنسيق
بين الدول العربية حول اتفاقية الموارد

المتوارثة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير

الثقافي.

حث الدول العربية التي لم تصادق على

اتفاقيتي اليونسكو حول «حماية التراث الثقافي

تعمل المنظمة على تنفيذ التوصية.
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غير المادي» لعام  ،2003و«حماية تنوع

أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها» لعام ،2005

على المصادقة عليهما.

سادس ا :الموضوع الرئيسي
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار
"اللغة العربية منطلقاا للتكامل الثقافي اإلنساني"

 -خصصت المنظمة مبلغ  3000دوالر

آخذين في االعتبار ما تواجهه اللغة العربية حاليا من أمريكي لدعم المؤتمر الدولي حول "اللغة

مخاطر تعددت أسبابها ،وفي ظل ما يشهده العالم العربي العربية كما يراها الغرب" ،الذي ستنظمه
من تحوالت ومتغيرات تستهدف هويته ووحدته ،وبالنظر جامعة قسنطينة خالل شهر مايو  2015في

إلى مقترح قانون اللغة العربية الصادر عن المجلس إطار األنشطة المبرمجة ضمن برنامج تظاهرة

الدولي للغة العربية ،والى األبحاث القيمة التي قدمت قسنطينة عاصمة ثقافية عربية لعام .2015
تفعيال للموضوع الرئيسي للدورة الحالية واستكماال لما

طرحته الدورات السابقة في هذا الصدد ،نوصي بما يلى - :أقرت المنظمة برنامجا للتنفيذ مع موفى

 حث الدول العربية والمؤسسات الوطنية والمدنية السنة اإلدارية الجارية ،تتكفل فيه كل إدارة من
على استخدام اللغة العربية الفصحى في كل ما إداراتها (التربية والثقافة والعلوم والمعلومات

يصدر عنها.

واالتصال) بتأليف كتاب وترجمة كتابين،

 حث مجامع اللغة العربية على التنسيق فيما بينها وذلك إثراء للمكتبة العربية.
لتبنى سياسات تهدف إلى توحيد المصطلحات

وايجاد حلول تكفل للغة العربية استمرارية إنتاج  -تم تخصيص موضوع العدد الجديد من

المجلة العربية للثقافة لمحور اللغة العربية:

العلوم والمعارف.

 دعم استخدام التقنيات الحديثة في طرق وأساليب ماضيا وحاض ار ومستقبال.
تعليم اللغة العربية وانتاج المضامين التربوية،
واالستفادة من المراكز المتخصصة في الدول

العربية ،مثل مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصال
في مملكة البحرين ،والذي يعمل تحت رعاية منظمة
اليونسكو فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي العربي،
وغير ذلك من الدورات وورش العمل المتخصصة

في هذا المجال.
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 تشجيع البحث العلمي في مجاالت التطبيقات
التكنولوجية باللغة العربية.

 دعم برامج نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها.

 دعم الترجمة من اللغة العربية واليها وانشاء قواعد
بيانات مصطلحية ومعجمية متخصصة واتاحتها
على الشبكة العنكبوتية ،لتستفيد منها مراكز

الترجمة والتعريب في العالم العربي ،مع وضع

استراتيجيات للنهوض بالترجمة.

 تعزيز إنتاج البرمجيات باللغة العربية وتطوير
استخداماتها.

 جعل االحتفال باليوم العالمي للغة العربية مناسبة
للتعريف باإلبداع الثقافي والمعرفي العربي في

الداخل والخارج ،وتكليف المنظمة بموافاة الدول بما

تم إنجازه من أنشطة بهذه المناسبة.

 دعوة المنظمة إلى وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ هذه  -المنظمة بصدد إعداد تقرير في الغرض.
التوصيات وعرضها على اللجنة الدائمة للثقافة

العربية.
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سابع ا :مقترح الموضوع الرئيسي والدولة المضيفة للدورة القادمة
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار

باإلشارة إلى التصور األولي للمقاربة المنهجية بشأن  -أعدت المنظمة تصو ار عمليا لتنفيذ هذه

الدراسة التي اقترحت المنظمة إنجازها حول "اإلعالم الدراسة (ملحق عدد  ،8الصفحة .)106

الثقافي في الوطن العربي" والذي تم عرضه أمام اللجنة - ،وجهت المنظمة رسائل إلى معالي السادة
وزراء الثقافة في الدول العربية ،والى السادة

فهو يوصي بما يلي:

 الموافقة على إنجاز الدراسة وفق المنهجية المقترحة .األمناء العامين للجان الوطنية للتربية والثقافة

 أن يكون الموضوع الرئيسي للدورة القادمة" :االعالم والعلوم والى السادة أعضاء اللجنة الدائمة
الثقافي في الوطن العربي في ضوء التطور الرقمي" .للثقافة العربية في البلدان العربية لموافاتها
بتصوراتهم واقتراحاتهم بشأن محاور الموضوع

الرئيسي وتفريعاتها .وطلبت منهم تعيين خبراء

للكتابة في هذه المحاور.

 تكليف المنظمة بالتنسيق مع الدول لتحديد الدولة  -تنوي المنظمة طرح الموضوع للنقاش في
اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية في

المضيفة للدورة القادمة.

الدوحة يومي  18و 19مايو .2015

 اعتماد انتخاب المملكة العربية السعودية رئيسا للجنة
الدائمة للثقافة العربية للدورة القادمة ودولة فلسطين
نائبا للرئيس والمملكة المغربية مقر ار لها.

ثامنا :الشكر
ما تم تنفيذه من قبل المنظمة

نص القرار
 إلى وزارة الثقافة واإلعالم في المملكة العربية السعودية تم ذلكواقتراح رفع برقيات تقدير واكبار لمقام خادم الحرمين

الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود حفظه
اهلل ،وسمو ولي العهد األمير سلمان بن عبد العزيز
حفظه اهلل ،وسمو ولي العهد األمير مقرن بن عبد
العزيز حفظه اهلل.
 إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم علىجهودها في اإلعداد ألعمال هذه الدورة.
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 إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية علىإنجاز مشروع المركز العربي لآلثار والتراث الحضاري
بمدينة تيبازة.
 إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمدالقاسمي ،عضو المجلس األعلى لالتحاد ،حاكم
الشارقة ،على إنشاء المركز اإلقليمي لحفظ التراث
الثقافي في الوطن العربي-إيكروم-في الشارقة.
 إلى الجمهورية التونسية على استضافة الدورة الحاديةوالعشرين لمؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في الوطن
العربي حول موضوع "التراث المغمور بالمياه في الوطن
العربي".
 إلى دولة الكويت لتبنيها المتواصل للخطة الشاملةوالخطة المحدثة للثقافة العربية ،وعلى إنجازها دراسة
الجدوى لمشروع "المعهد العربي للتواصل الثقافي
والحضاري" ،وعلى استمرارها في استضافة االجتماع
السنوي للجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي
والطبيعي العالمي ،وعلى استضافتها الدورة الثانية من
سلسلة الدورات التدريبية حول تحديات بناء القد ارت
العربية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي،
وعلى استضافتها الدورة الثانية للجائزة العربية للتراث.
 إلى دولة قطر على استضافتها الدورة األولى من سلسلةالدورات التدريبية حول تحديات بناء القدرات العربية في
مجال صون التراث الثقافي غير المادي ،وعلى
استضافتها الدورة األولى من الجائزة العربية للتراث.
 إلى سلطنة عمان على استضافتها الدورة الثالثة منسلسلة الدورات التدريبية حول تحديات بناء القدرات

-

العربية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي.
إلى جمهورية مصر العربية على استضافة اليوم العربي
للشعر.
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الملحق عدد 1
مشروع العقد العربي للحق الثقافي
مقترحات وزارة الثقافة في المملكــة األردنية الهاشمية
تواجه الثقافة العربية العديد من التحديات خاصة في ظل ظروف تغول بعض الثقافات األخرى التي جعلت
من العولمة وأدواتها قوة ضاربه ،تستهدف مقومات الثقافات التي تعاني من الضعف والفاعلية على المستويات
كافة .فمنها ما يتعلق بالهوية والتحصين الذاتي ،ومنها ما يتعلق بمكانتها بين ثقافات العالم وقدرتها على

التنافس؛ وبالتالي فاعليتها كثقافة عالمية قادرة على العطاء والمساهمة في المشهد الثقافي اإلنساني .وحتى
تستطيع الثقافة العربية التي أسهمت في بناء المشهد اإلنساني الوضاء على مر عصوره ،والتي طالما كان

لها السبق في إغناء الثقافات اإلنسانية األخرى ،دون تهميشها أو إقصائها أن تتغلب على التحديات التي
تواجهها ،فإننا نرى أن العقد العربي للحق الثقافي يجب أن يرتكز إلى جملة من المبادئ واألهداف الرئيسة
من شأنها تجاوز العديد من التحديات.

أوالا :مبادئ العقد

يجب أن ينطلق العقد العربي للحق الثقافي من مبادئ تنبع من الهوية الثقافية لألمة العربية وحضارتها

وشخصيتها القومية ،فالثقافة العربية ليست جامدة ومتقوقعة في إطار ضيق ،بل هي منفتحة على الثقافات

اإلنسانية األخرى ،وقد أسهمت؛ وما تزال في بناء الثقافة اإلنسانية؛ وهي في الوقت نفسه تمثل تعددا للثقافات

التي ت َك ِون المجتمعات العربية ،األمر الذي يؤكد على أهمية التنوع الثقافية واحترامه والقبول باآلخر ،ودوره
في االرتقاء بالثقافة العربية نحو الوصول إلى قواسم جامعة في الثقافة اإلنسانية.

ثانيا :أهداف العقد
ا
يجب أن تستجيب األهداف إلى مبادئ العقد ،وأن تكون واقعية التطبيق ،وذات أثر ايجابي وفاعل في عملية
التنمية الثقافية على المستويات كافة :الوطنية (القطرية) ،والقومية ،واإلنسانية ،وأن تتسم بالشمولية في

الحقول الثقافية المختلفة ،بما يرفع من سوية الوعي ،ويغني المعرفة ،وأن تستجيب إلى المتطلبات اآلنية في

ظل ظروف األمة المعيشة لتحقيق التنمية في إطار مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة ،مع األخذ بعين

االعتبار ت وثيق الصالت الثقافية العربية مع الدول األجنبية ،والجهات اإلقليمية والدولية المعنية ،وكذلك

المهَاجر (أماكن إقامة الجاليات العربية في الدول األجنبية) بما يخدم قضايا
تعزيز دور الثقافة العربية في َ
األمة ،ويعزز من دور التنمية الثقافية اإلنسانية .ونقترح األهداف التالية للعقد العربي للحق الثقافي:
 .1حماية اللغة العربية (هوية األمة وِقوامها) من التهميش ،ووضع اآلليات الكفيلة بالحفاظ عليها،
واعادة األلق إلى جمالياتها وبهائها.
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كنز من كنوز الحضارة اإلنسانية،
 .2حماية تراث األمة :الفكري ،والعلمي ،واألدبي ،والفني ،الذي يشكل ا
وتحقيقه ونشره وتأصيله ،فهذا التراث هو جزء من ذاكرة األمة ومسيرتها الحضارية ،يمكن البناء

عليه لتدعيم حاضرنا ،واستشراف مستقبلنا.

 .3التأكيد على حرية التداول الحر لألفكار ،وحرية الرأي والتعبير واإلعالم ،وتعدد وسائل اإلعالم

وتنوعها ،إذ تعد عامال مهما في أشكال التعبير ،وتسهم في تمكين األفراد والمجتمع من التعبير عن

أفكارهم وقيمهم.

 .4التأكيد على حماية التنوع الثقافي بأشكاله المتعددة ،وفي مقدمته التنوع اللغوي ،الذي يشكل تراثا

مشتركا للبشرية ،ينبغي المحافظة عليه وتعزيزه ،لما له من دور مهم في إغناء الثقافة ،ورفد المشهد
الثقافي بالمعارف اإلنسانية المتنوعة.

منجز تاريخيًّا
ا
 .5حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته بوصفه تراثا وطنيا وانسانيا؛ إذ يعد
إبداعيًّا إنسانيًّا مشتركا ،يسهم في بناء المجتمع ونهضته :اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

 .6حماية الحق في ممارسة الفنون بأنواعها وأشكالها :الدرامية ،واألدائية ،والتشكيلية ،والموسيقية ،إذ

تعد رافدا رئيسا من روافد الثقافة واالقتصاد ،وشكل من أشكال التعبير ،وأن تعزيزها ،ودعمها بأسباب
التطور والتقدم ،أمر ال ِغنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة.

 .7العناية بثقافة الحوار ،وحوار الثقافات بين أطراف المجتمع الواحد وداخله ،وبين ثقافات المجتمعات
األخرى ،بما يكرس الوصول إلى التفاهم والتعاون ،وبناء مجتمع إنساني ٍ
خال من أسباب الدمار
والفوضى ،يقوم على الثقة واالحترام المتبادل ،وحفظ المصالح للجميع.

 .8إيالء مؤسسات المجتمع المدني الثقافية الرعاية الالزمة ،بوصفها أذرع وروافد ثقافية ،ذات قيمة
أدائية عالية ،تمارس مسؤوليتها المجتمعية ،وتسهم في تنمية الحركة الثقافية ،وترفد المجتمع بعناصر

القوة والمنعة.

 .9التأكيد على العناية بالطفل وحمايته ،واعداده تربويًّا وثقافيًّا على أس ـ ــس س ـ ــليمة ،بعيدة عن مظاهر
الفساد واإلفساد ،تسهم في صقل مواهبه وابداعاته ،واثراء معرفته ،لخلق جيل واع مسلح باألخالق
والعلم والمعرفة ،قادر على بناء مستقبل مشرق واعد.

.10

اســتنهاض وســائل الحصــانة الذاتية في نفوس الشــباب ،وبناء شــخصــيتهم ،وتحصــين ســلوكهم

بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهم رأس المال الحقيقي للمجتمع ،فهم القادرون على مواجهة التحديات في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل بناء

المس ـ ــتقبل المنش ـ ــود ،الذي ال يمكن تحقيقه دون بناء الش ـ ــباب المتوازن فكريًّا وجس ـ ــديًّا ،فهم وس ـ ــيلة
التنمية وغايتها ،والمجتمعات ال تقاس قوتها بما تملكه من إمكانات مادية أو موارد اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية

فحس ـ ـ ـ ـ ــب ،بل إن القوة الحقيقية المؤثرة هي القوة البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية المتمثلة بجيل الش ـ ـ ـ ـ ــباب ،التي تعد أهم
العوامل المؤثرة في تقدم أي مجتمع وتطوره .وبقدر رعاية الشـ ـ ـ ـ ــباب واالهتمام بهم ،وبقدر ما يتوفر

لهم من إمكانات ،واشـ ـ ـ ـراكهم في مناحي العملية التنموية كافة ،بقدر ما يس ـ ـ ــهم في خلق جيل قادر

على التفاعل بإيجابية مع مختلف قضايا المجتمع.
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 .11الحق في حمـايـة األمن الثقـافي العربي ،إذ إن الظـاهرة المعـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة األكثر خطورة التي تواجه
األمن الثقافي هي "العولمة الثقافية" ،المتمثلة في الس ـ ـ ـ ــيطرة وفرض الهيمنة غير المرئية على العقل

اإلنسـ ــاني .والمجتمعات ال تموت وال تتالشـ ــى إال بخسـ ــارة قدرة أبنائها الفكرية ،ألن تفريغ األمة من
مقومات وجودها الثقافي يفقدها مبرر وجودها ،ويؤدي ذلك إلى خس ـ ـ ــارة هويتها الذاتية ،لتتحول إلى

مجهول تابع في المعادلة الجديدة .وحتى نسـ ــتطيع أن نحافظ على أمننا الثقافي وتدعيمه ،ال بد من
اســتنهاض وســائل الحصــانة الذاتية ،وضــمان الفاعلية اللغوية لألمة ،وتفوق قدراتنا اإلبداعية ،ودعم
صناعة القرار الثقافي القادر على عملية البناء والتنمية ،والصمود في مواجهة تحديات العصر ونبذ
المظاهر االجتماعية السلبية مثل :العنف والتطرف والثقافة االستهالكية التي تشوه العادات والتقاليد

واألعراف السائدة في المجتمعات.

ثالثاا :برامج العقد ومشاريعه

إن برامج العقد ومشاريعه تتكون من قسمين :األول؛ ويمثل البرنامج القومي ومشاريعه :وهي المشاريع
الثقافية الجامعة التي تتبناها وتشرف على تنفيذها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،ونعتقد أن مشاريع

الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية ستكون مناسبة كبرنامج ثقافي قومي.

الثاني؛ البرامج والمشاريع الوطنية (القطرية) ،التي تتولى األقطار العربية تبنيها وتنفيذها ورعايتها في
إطار كل قطر عربي بما يتناسب ومتطلبات واهتمامات وامكانات كل قطر ،وهنا يجدر التأكيد على أن

تتناسب البرامج والمشاريع الوطنية مع مبادئ العقد العربي وأهدافه ،بحيث تكون المساهمة الثقافية ذات أثر

فاعل على المستويات القطرية والقومية واإلنسانية.

ابعا :اآلليات
را

على المستوى القومي:
تحديد المشاريع الثقافية العربية التي ستعمل المنظمة العربية على تنفيذها أو اإلشراف عليها (الخطة

الشاملة المحدثة للثقافة العربية) أو غيرها.
على المستوى الوطني (القطري):

 .1تحديد برامج ومشاريع العقد في كل دولة عربية بما يتناسب مع متطلباته واهتماماته وامكاناته (وثيقة
خطة تنفيذية لبرامج القطر الثقافية ومشاريعه) يتم إيداع نسخة منها لدى المنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم.

 .2تحديد جهات وطنية قادرة على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع.

 .3تقديم تقارير سنوية على إنجازات كل دولة من خطته التنفيذية للمنظمة العربية.
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في إطار صياغة تصور لمشروع العقد العربي للحق الثقافي ،يمكن اقتراح ما يلي:
 .1صياغة خطاب يجسد (الثقافة العربية الواحدة) ضمن إقليمها الجغرافي من دون أن تعني هذه الوحدة
إلغاء التنوع كونه سمة أساسية من سمات أي ثقافة في العالم ومنها الثقافة العربية.
 .2بناء استراتيجيات وطنية وقومية تكفل للمثقف دو ار مرموقا يتناسب مع دوره في إثراء الواقع الثقافي
بمنجزه الفكري إلزالة التهميش الذي يعاني منه المثقف العربي بشتى فئاته.
 .3توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية إزاء القضايا المطروحة أو تلك التي تستجد ولها انعكاسات
خطيرة على الساحة العربية.
 .4تأسيس صندوق مالي لتمويل أنشطة وفعاليات التعاون الثقافي العربي.
 .5وضع برامج تحفظ ديمومة مشاركة المثقفين والمتخصصين العرب في األنشطة الثقافية الدولية المتمثلة
بمعارض الكتب والفنون والمؤتمرات واالجتماعات والندوات الحوارية الدولية.
 .6دعم التفاعل والحوار بين الثقافات العربية والثقافات األخرى والتواصل بين مثقفي الشرق والغرب
واعطائها أولوية قصوى ليس فقط كمساهمة في النظرية الثقافية وانما كضرورة إستراتيجية أوجدتها
الظروف والمتغيرات التي طرأت على العالم أجمع في المرحلة الراهنة.
 .7االستمرار في مشروع العواصم الثقافية العربية واتخاذ الق اررات الالزمة بوضع الصيغة المستقبلية لهذا
المشروع لتطويره واخراجه من طابعه الروتيني.
 .8العمل من خالل اللجنة الدائمة للثقافة العربية على ترشيح إحدى العواصم الثقافية العربية المحتفى بها
للخروج بها إلى العالم كعاصمة متكاملة العناصر في إبداعاتها الثقافية والفنية في إطار الوحدة العربية
أو من خالل مشاركات الدول العربية للعواصم الثقافية األوروبية أو بالعكس.
 .9إقامة شبكة واسعة من التبادل الثقافي بين الدول العربية من خالل إقامة (المعارض – المخيمات-
المهرجانات – العروض الفنية والمسرحية وتبادل الخبرات الفنية).
 .10تقديم الدعم الذي يعزز الفهم الصحيح لالحتفاء بالعاصمة عن طريق إقامة المشاريع الثقافية التي تعنى
بنقل اآلداب العربية إلى العالم من خالل التأليف والترجمة وانتاج األفالم الوثائقية الخاصة بحضارة
وتاريخ العاصمة المحتفى بها.
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 .11االستمرار بتسمية القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافية عربية يحتفى
بها وم واصلة الفعاليات واألنشطة الثقافية المؤكدة على عروبة القدس ودعوة الدول إلى مواصلة تقديم
الدعم المالي لمشروعات البنية التحتية والمؤسسات الثقافية في القدس بالتنسيق مع المنظمة العربية.
 .12االستمرار في تنظيم الجائزة العربية لإلبداع الثقافي العربي باالشتراك مع المنظمة العربية وتشجيع
المثقفين والكتاب والمفكرين والشعراء والفنانين العرب في إثراء الثقافة العربية وضمن برامج االحتفاء
بالعواصم الثقافية.
 .13البحث عن وسائل تمويل مشروع (الثقافة للجميع) الذي ييسر على الشباب االطالع على مصادر
الوعي الثقافي خصوصا بعد هيمنة الثقافة الدينية والجماهيرية على المجتمعات وايجاد الوسائل التي
تدفع الجمهور إلى مسار الثقافة التي تنمي الوعي الثقافي واالجتماعي.
 .14التركيز على الجوانب المهمة الخاصة بالتأسيس الثقافي في بالدنا العربية من خالل النهوض بثقافة
الطفل التي تراجعت تراجعا كبي ار خالل العقد األخير وتهيئة المطبوعات التي تساهم في تغذيتهم ثقافيا
وفكريا ومنحهم فرصة للعب دور هادف حرم منه.
 .15االهتمام بوسائل النهوض بالمستوى الثقافي العربي وتيسيره وطرائق تشجيع الشباب على القراءة.
 .16النهوض بالمستوى الثقافي واالجتماعي للمرأة واالهتمام باألدب النسوي وتيسير نشره ودعمه ماديا
ومعنويا.
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مقترحات وزارة الثقافة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

من جملة األهداف األساسية أللفية األمم المتحدة من أجل التنمية وفي المحور المتعلق بالتنمية البشرية،
دعوة الحكومات إلى "ترقية حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الراشد على أسس مجموعة القيم األساسية
للحرية والعدالة والتضامن والتسامح "
ويشكل المجال الثقافي أحد األطر الطبيعية الذي تترجم فيه هذه األهداف ،ال سيما من خالل المنطلقات
التالية:
يتجز من حقوق اإلنسان وفق مفهوم اإلعالن العالمي لحقوق
أ
أ -إن الحقوق الثقافية هي جزء ال
اإلنسان،
ب -إن الديمقراطية تعني أيضا الحق في التعبير والحق في اإلبداع،
ت -ويرتبط مفهوم الحكم الراشد في هذا السياق بقدرة السياسات الثقافية للدول والحكومات في
تكريس تلك الحقوق.
إن التأكيد على الحقوق الثقافية أضحى أمر ضروري ،وال يمكن تجزئتها عن الحقوق المدنية أو السياسية
أو االقتصادية أو االجتماعية .ما دام أنها حلقات مترابطة مشكلة لمفهوم حقوق اإلنسان والتي تشكل وحدة
واحدة وغير قابلة للتجزئة.
في جلستها الـ  66في عام  ،2011أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن الثقافة مكون أساسي في التنمية
اإلنسانية .وقد أعلنت أن الثقافة تمثل” مصد ار للهوية واالبتكار واإلبداع بالنسبة للفرد والمجتمع ،وهي
عامل مهم في عملية التضمين االجتماعي والقضاء على الفقر ،وتتيح المجال للنمو االقتصادي والعمليات
التنموية“.
ولعل أول عمل يتعين التركيز عليه في مشروع العقد العربي للحق الثقافي هو إقرار الحقوق الثقافية في
دساتير ولوائح الدول على غرار االعتراف بالتنوع الثقافي بما يرص وحدة الشعب واألمة واقرار حريات
التعبير والرأي واإلبداع ويعزز المبادئ الديمقراطية .ومن المفاهيم الجوهرية للمعاهدة إن التنوع الثقافي ال
يمكن حمايته وتعزيزه "ما لم تكفل حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،مثل حرية التعبير واإلعالم واالتصال،
وما لم تكفل لألفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي".
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إن تضمين هذا العقد إعالن مبادئ حول التنمية الثقافية في الوطن العربي يتضمن جملة من المنطلقات
األساسية ومنها تكريس الحقوق الثقافية واإلقرار بالتنوع الثقافي في الوطن العربي استنادا للمواثيق الدولية
ذات الصلة على غرار اتفاق منظمة اليونسكو الخاص بحماية وترقية تنوع المضامين الثقافية وأشكال التعبير
الفني ،واتفاق صون التراث المادي وغير المادي وحمايته.
قد تضمنت وثيقة الحقوق الثقافية لإلنسان تأكيدا على حقه في "اختيار هويته الثقافية ،ومعرفة ثقافته وتراثه
وثقافات اآلخرين وفنونهم ،وحرية االنتساب إلى أي جماعة أو مؤسسة ثقافية أو فكرية دون أي اعتبار
للحدود الجغرافية ،كذلك المشاركة في النشاطات العالمية أيا كان نوعها أو موقعها ،وحرية اإلنتاج المعرفي
والتعبير المكتوب والمرئي والمسموع دون أية قيود ،والحق في الحماية المعنوية والمادية ذات الصلة بنشاطه
الثقافي ،وحرية تشكيل المؤسسات ودراسة وتدريس الثقافات والحصول على المعلومات ونشرها وتصويبها
والمشاركة في السياسات الثقافية ".
إن إقرار الحقوق الثقافية ال يعني اإلقرار بحقوق نمطية مجردة من خصوصيات الشعوب واألمم ،حيث أن
الثقافة تعكس خصوصيات اجتماعية قوامها الدين والمعتقدات وسلوكيات المجتمعات وقيمهم الذاتية ،وهنا
يتجلى مفهوم الخصوصيات الثقافية ،إذ أن بعض األفكار عن "عالمية" النزعة اإلنسانية الليبرالية تنحاز
لهياكل السلطة القائمة وتستبعد األصوات والهويات المهمشة استبعادا منهجيا على نحو يمثل تعديا مباش ار
على حقوق اإلنسان لهذه الجماعات والشعوب.
إن اإلقرار بالتنوع الثقافي هو إقرار بالحقوق الثقافية لمختلف الفئات المكونة للمجتمع بما ينبذ التهميش
والعنصرية واإلذالل .كما هو عامل ضروري لرص النسق االجتماعي واإلبقاء على وحدة الدولة لما هي
تعترف بمكونات شعبها وأطيافها في حضن الدولة المدنية الواحدة غير المجزأة .وفي ثقافتنا اإلسالمية ما
يدعو إلى وحدة اإلنسانية النابعة من أصل اإلنسان ،مما تذوب معه الفوارق انطالقا من كرامة اإلنسان الذي
ميزه اهلل على سائر المخلوقات.
إن ما يتعين على العقد العربي للتنمية الثقافة أن يتضمنه من مبادئ ،يخص باألساس:


اعتبار التنمية الثقافية مسؤولية الحكومات السيما فيما يتعلق بتوسيع شبكات المرافق الثقافية
العمومية ودعم الدولة لإلبداع من خالل موازنات سنوية وصناديق تمويل خاصة،



جعل حماية وصون وترميم التراث الثقافي المادي من مسؤوليات الدول،
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العمل على تدوين وتسجيل التراث الثقافي غير المادي بكل أنواعه داخل الدولة دون استثناء
أو تهميش إلحدى مكوناته ،إذ أن لكل ثقافة قيمة وكرامة يجب احترامهما والمحافظة عليهما،



من حق الشعب ومن واجبه أن ينمي ثقافته.



إدراج التنمية الثقافية ضمن مفهوم ترقية الخدمة العمومية،



تشجيع العمل التشاركي مع مكونات المجتمع المدني واعتباره طرفا أساسيا في تنفيذ السياسات
الثقافية،



االعتناء بثقافة الطفل وجعل التعليم الفني مادة إلزامية في المنظومة التربوية وتشجيع األنشطة
الثقافية في المؤسسات التربوية والتعليمية واألحياء الجامعية،



إخضاع المؤسسات اإلعالمية ،السيما اإلذاعية والتلفزيونية ،إلى دفاتر شروط تلزمهم ببث
برامج ثقافية للتراث المحلي واإلبداعات الوطنية،



تشجيع إنشاء مؤسسات وتعاونيات ثقافية خاصة ودعمها السيما من خالل تحفيزات جبائية
وتمويالت بنكية،



دعم اإلنتاج الثقافي الوطني بشتى الوسائل القانونية المتاحة،



مواكبة جهود الجمعيات الثقافية والنقابات المهنية واالعتماد عليها في تنفيذ البرامج،



دعم المنظومة القانونية المؤطرة للمجاالت الثقافية ،بما يحرر المبادرات ويحمي حقوق
المبدعين ،ومحاربة القرصنة واالعتداءات على حقوق الفنانين،



توسيع الفعل الثقافي في األوساط االجتماعية الهشة على غرار مراكز إعادة التربية بما يضمن
إعادة إدماج المحبوسين ،وفي مراكز إيواء األحداث والعجزة والمتشردين ،والمستشفيات...



ترقية الفعل الثقافي لدى ذوي الحاجيات الخاصة وادراج مقاييس تراعي ظروف هذه الفئة في
المنشئات الثقافية السيما فيما يتعلق بالممرات ،وأماكن الجلوس ،وتوفير األجهزة المناسبة للسمع
ومستندات وفق تقنية كتابة البراي،



تنظيم دوري ومستمر لألنشطة الثقافية في المدن واألرياف واألحياء السكنية ،من عروض فنية
وسينمائية ومسرحية وأمسيات شعرية ومحاضرات...
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قد تتضمن األنشطة التي يتم دعمها في مجال حرية تعبير الفنانين والفاعلين الثقافيين دعم الشبكات ،وخلق
منابر للحوار والتبادل ،ومساندة الفنانين من خالل تقديم الدعم في مرحلة اإلنتاج وتنظيم المعارض ،وحماية
الحق في حرية التعبير من خالل توجيه اهتمام العالم لفنانين بعينهم وحمله على حمايتهم.
إن الدعم المقدم في مجال الثقافة والفنون من شأنه أن يعزز قدرات األفراد بطرق مختلفة .فالثقافة تلعب دو ار
هاما في بلورة القدرة على التعبير والتعلم والثقة وعزة النفس وبناء الهوية.
إن نسبة احترام حقوق اإلنسان لهي من المعايير األساسية المؤثرة في خلق مناخ مواتي للصناعات اإلبداعية.
فإن نقص حرية التعبير يمكن أن يكون له تأثير خانق على اإلبداع والصناعات اإلبداعية.
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الملحق عدد 2
القمة الثقافية العربية :ملتقى لصياغة رؤى للعمل الثقافي
العربي.

تاريخ النشر2015/04/28 :

د  .مصطفى الفقي
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لن أتوقف عن اإلصرار على التمسك بحق الثقافة العربية في أن تكون لها قمة كان من المقرر أن تنعقد

منذ سنوات .وكنت أول الداعين لها في اجتماع لمؤسسة الفكر العربي بمدينة بيروت في حضور األمير
خالد الفيصل رئيس المؤسسة حينذاك والسيد تمام سالم وزير الثقافة اللبناني في ذلك الوقت .وقد جرى

استقبال االقتراح المصري بكثير من الحفاوة واالهتمام إلى أن تبنته القمة العربية ذاتها وبقرار منها .وبدأ

جهاز الجامعة يبحث ترتيبات عقد تلك القمة ،ودعيت شخصيا للقاء مع األمين العام الحالي د .نبيل العربي
الذي عبر عن اهتمامه بالموضوع ،ولكنه فضل أن يكتفي بأن تكون "قضية الثقافة" هي أحد البنود المطروحة

على إحدى القمم العربية واختلفنا يومها في الرأي إلى أن سمعت األمين العام ذاته يتحدث في مناسبة ثقافية

بالجزائر ويعطي العامل الثقافي مكانته الطبيعية ،فاعتبرت أنه قد غير رأيه تجاه هذا األمر خصوصا وأن
األمين العام السابق عمرو موسى كان متحمسا القتراح "القمة الثقافية" وعقد اجتماع مائدة مستديرة مع عدد

كبير من أقطاب الفكر ورموز الثقافة في العالم العربي .وسعدت بحضوره وما قيل فيه ،لذلك فإنني أعاود

الحديث في هذه القضية الحاكمة خصوصا في ظل هذه الظروف التي يطل فيها اإلرهاب األسود بوجهه
القبيح

على

المنطقة،

وهنا

أطرح

وجهة

نظري

من

خالل

المحاور

التالية:

أوالا :لقد جرت تحوالت ضخمة في المجتمع الدولي المعاصر بحيث تصدرت العالقات الثقافية غيرها من
العوامل الحاكمة لطبيعة العالقات الدولية عموما ،ويكفي أن نتأمل القضايا الرئيسية الثالث وهي "العولمة"

و"صراع الحضارات" و"الحرب على اإلرهاب" لنكتشف أن هذه القضايا كلها ذات طبيعة ثقافية .لذلك بدأ

العامل الثقافي يحتل مكانة عالية في عالمنا المعاصر فالكل يدرك أن السلوك السياسي للدول يرتكز على
دعائم ثقافية هي التي تشكل السياسة الخارجية لكل دولة -وفقا لشخصيتها -في وقت أصبح فيه الخارج

انعكاسا مباش ار للداخل .ولعل النموذج اإليراني خير مثال على ذلك فالسياسة الخارجية "لطهران" هي انعكاس
لواقع داخلي يقوم على نظام يختلف عن غيره ،فالعامل الثقافي في النهاية هو عامل حاكم تتأسس عليه

العوامل األخرى.
ثاني ا :إن المثقفين هم "جيش االستنارة" الذي يمكن أن يواجه "اإلرهاب" ويقاومه وينتصر عليه لذلك فإننا
عندما ندعو إلى عقد "قمة ثقافية عربية" فإن ذلك يأتي في توقيته تماما ،فالعنف في كل مكان من الوطن
العربي ،ويستهدفنا "اإلرهاب" من كل اتجاه ربما على نحو غير مسبوق في تاريخنا الحديث وهو ما يدعونا
إلى التركيز على العامل الثقافي الذي يحوي التعليم والمعرفة والثقافة والفن ويسمح بتشكيل كتائب فكرية

تقهر الفكر الظالمي وتتصدى لمحاوالت تشويه الدين اإلسالمي والحضارة العربية ،وتأليب جماعات إرهابية

جديدة تكاد تولد كل يوم .إننا نتطلع إلى مواجهة شعبية ضد التطرف والعنف واإلرهاب ،وهي مواجهة ال
تتحقق إال بتغييرات جذرية في السلوك العام للشعوب العربية واإلسالمية ،ويجب أن نعترف هنا أن تدهور

منظومة التعليم في معظم الدول العربية قد أدى إلى ما نشهده اآلن من تراجع واضح لعوامل التقدم وأسباب

النهضة.
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ثالثا :لن نتوقف عن الحديث عن "التعليم" ،فهو البوابة إلى عصر أكثر رقيا مما نحن فيه ،فالتعليم هو
"نافذة الشعوب" على الدنيا حولها وهو يستدعى بالضرورة البحث العلمي الحديث والتركيز على التدريب

المهني والحرفي ومحاربة األمية إلى جانب توظيف التعليم لخدمة التشغيل والقضاء على البطالة .فلو أخذنا

الدولة المصرية نموذجا فإننا سوف نعترف أن سببا رئيسيا في تراجع دورها اإلقليمي في فترة معينة قد ارتبط
بتدهور منظومة التعليم لديها بل وتراجع اإلشعاع الثقافي منها .لذلك فإن "مؤتمر القمة الثقافية العربية" يجب

أن يبحث في القوى الناعمة للعرب وتوظيفها ضمن العناصر الكبرى والعوامل المهمة في الحرب على
اإلرهاب.
رابعا :لقد أصبحنا نسمع في عدد من المنظمات الدولية أن هناك محاوالت لتقليص دور بعض اللغات
المستخدمة في "األمم المتحدة" ومنظماتها ،ومن بينها اللغة العربية .وقد الحظت شخصيا عزوف بعض
تلك المنظمات عن ترجمة بعض األوراق إلى العربية اكتفاء بلغتين أو ثالث كبرى في مقدمة اللغات

المستخدمة في المنظمة الدولية األولى وفروعها المختلفة ووكاالتها المتخصصة ،وهو ما يعني أن هناك
حربا خارجية على اللغة العربية وان كان يزيد عليها تلك الحرب الداخلية لدى العرب أنفسهم والتي تجعلهم
يستهينون بلغتهم األم ويعتبرون االهتمام بها جهدا ضائعا ألن زحف اللغات األجنبية أصبح يسيطر على

األجيال الجديدة ،ويعطيهم إحساسا بأن استخدام تلك اللغات يعد داللة على التقدم ودليال على الرقي وربما

كان األمر غير ذلك تماما " .فالصينيون" على سبيل المثال يصرون على التحدث بلغتهم في المحافل

الدولية رغم إجادة بعضهم للغات األجنبية وذلك تعبي ار عن االنتماء الوطني واالنحياز للغتهم ،واذا كانت
دعوتنا للقمة الثقافية العربية مرتبطة بالتعليم والحفاظ على اللغة العربية ،فإنها تمتد أيضا إلى أزمة اإلنتاج

الثقافي والنشر عموما في معظم الدول العربية .ويكفي أن ندرك أن مجموع عناوين الكتب الجديدة الصادرة
في أكثر من اثنتين وعشرين دولة عربية ال يكاد يشكل نسبة تذكر من المنشور سنويا في دولة مثل إسبانيا
وحدها ،وتلك إحدى التحديات التي يجب أن نواجهها في شجاعة ألن قدرتنا على صياغة المستقبل تتوقف

على درجة إسهامنا في الفكر اإلنساني المعاصر.

خامس ا :إن و ازرات الثقافة العربية ومعها و ازرات التعليم بمراحله المختلفة يجب أن تعد دراسات موجزة عن
الغايات المطلوبة واألهداف المنظورة خصوصا مع تركيز بعض األساتذة الكبار على نوعية جديدة من
الباحثين الذين يتوافرون لدينا ،وهنا يجب أن نكون صادقين مع النفس وفي مواجهة الغير بفتح آفاق جديدة

أمام المشروع الثقافي العربي الذي ينبغي أن تتبناه القمة المطلوبة .إن ما نهدف إليه من الدعوة "لقمة ثقافية
عربية" هو هدف سياسي بامتياز وحضاري بالدرجة األولى احتراما لحضارتنا ،وحفاظا على ثقافتنا ،وتأكيدا

لهويتنا.

95

الملحق عدد 3
عينة من رسائل التنديد
األكسو تدين بشدة استهداف آثار نمرود في العراق

إن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعبر عن إدانتها واستنكارها لما اقترفته عصابات داعش
اآلثمة والمجرمة من اعتداءات متكررة في حق التراث الثقافي اإلنساني في العراق .وقد طالت جرائمها
المتعمدة والمتكررة آثار نمرود اآلشورية في العراق التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميالد،
لترتفع أعمال التطهير الثقافي التي ترتكبها هذه الجماعات المارقة عن القانون الدولي في حق اإلنسانية
وتاريخها ومعالم حضارتها إلى جرائم حرب ضد اإلنسانية وتحد صارخ لمشاعر الشعوب .وان ما آل اليه
الوضع في العراق من تهديد لمكون أساسي من مكونات الذاكرة اإلنسانية ،يدعو المجموعة الدولية إلى
التضامن من أجل مكافحة هذه الجرائم البشعة والتصدي إلى أعمال التدمير المنهجي الذي يستهدف التراث
اإلنساني ،وتعبئة الجهود من أجل حلول عملية تمنع تكرر مثل هذه الجرائم اآلثمة.
وان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تهيب بالمجتمع الدولي وبمجلس األمن والمحكمة الجنائية
الدولية ومنظمة اليونسكو والمنظمات الدولية المتخصصة من أجل الضرب على يد هذه الممارسات التي
تستهتر بالمقومات الثقافية للبشرية وتعرب عن استعدادها للتعاون مع الجهات العراقية والدولية المتخصصة
من أجل التدخل العاجل لوضع الخطط العملية الالزمة إلنقاذ التراث الثقافي اإلنساني.
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ملحق عدد 4
اليوم العربي للشعر :الذكرى والرمزية

يع ـ ـ ـ ــد الش ـ ـ ـ ــعر م ـ ـ ـ ــن أق ـ ـ ـ ــدم الفن ـ ـ ـ ــون الت ـ ـ ـ ــي ابت ـ ـ ـ ــدعها اإلنس ـ ـ ـ ــان ليعب ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن خالله ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن مكنون ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ــنفس البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،ويخلـ ـ ـ ـ ـ ــد بواسـ ـ ـ ـ ـ ــطتها أمجـ ـ ـ ـ ـ ــاده وانتصـ ـ ـ ـ ـ ــاراته ،ويجسـ ـ ـ ـ ـ ــد آالمـ ـ ـ ـ ـ ــه وآمالـ ـ ـ ـ ـ ــه وأح ازنـ ـ ـ ـ ـ ــه
ومش ـ ـ ـ ـ ــاعره .وه ـ ـ ـ ـ ــو ديـ ـ ـ ـ ـ ـوان الع ـ ـ ـ ـ ــرب وس ـ ـ ـ ـ ــجل حس ـ ـ ـ ـ ــبهم ونس ـ ـ ـ ـ ــبهم ،ومس ـ ـ ـ ـ ــتودع حكم ـ ـ ـ ـ ــتهم وبالغ ـ ـ ـ ـ ــتهم.

وعنـ ـ ـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الجرجـ ـ ـ ـ ــاني " :فيـ ـ ـ ـ ــه الحـ ـ ـ ـ ــق والصـ ـ ـ ـ ــدق والحكمـ ـ ـ ـ ــة وفصـ ـ ـ ـ ــل الخطـ ـ ـ ـ ــاب ،وأنـ ـ ـ ـ ــه مجنـ ـ ـ ـ ــى
ثم ـ ـ ـ ــر العق ـ ـ ـ ــول واأللب ـ ـ ـ ــاب ،ومجتم ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــرق اآلداب ،وال ـ ـ ـ ــذي قي ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ــى الن ـ ـ ـ ــاس المع ـ ـ ـ ــاني الشـ ـ ـ ـ ـريفة،
وأف ـ ـ ـ ــادهم الفوائ ـ ـ ـ ــد الجليل ـ ـ ـ ــة ،وترس ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــين الماض ـ ـ ـ ــي والغ ـ ـ ـ ــابر ،ينق ـ ـ ـ ــل مك ـ ـ ـ ــارم األخ ـ ـ ـ ــالق إل ـ ـ ـ ــى الول ـ ـ ـ ــد

م ـ ـ ـ ـ ــن الوال ـ ـ ـ ـ ــد ،وي ـ ـ ـ ـ ــؤدي ودائ ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـ ـ ـ ــن الغائ ـ ـ ـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـ ـ ــاهد ،حت ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ـ ــه آث ـ ـ ـ ـ ــار
الماضـ ـ ـ ــيين مخلـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي البـ ـ ـ ــاقين ،وعقـ ـ ـ ــول األولـ ـ ـ ــين مـ ـ ـ ــردودة فـ ـ ـ ــي اآلخ ـ ـ ـ ـرين ،وتـ ـ ـ ــرى لكـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن رام

األدب وابتغــ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـ ـ ــرف وطلــ ـ ـ ـ ــب محاسـ ـ ـ ـ ـ ــن القــ ـ ـ ـ ــول والفعـ ـ ـ ـ ـ ــل منـ ـ ـ ـ ـ ــا ار مرفوع ـ ـ ـ ـ ــا ،وعلم ـ ـ ـ ـ ــا منصـ ـ ـ ـ ـ ــوبا،

وهاديـ ـ ـ ــا مرشـ ـ ـ ــدا ،ومعلمـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــددا ،وتجـ ـ ـ ــد فيـ ـ ـ ــه للنـ ـ ـ ــائي عـ ـ ـ ــن طلـ ـ ـ ــب المـ ـ ـ ــآثر وال ازهـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي اكتسـ ـ ـ ــاب
العث ـ ـ ـ ـ ــا ومحضض ـ ـ ـ ـ ــا ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ َذك ار ومعرف ـ ـ ـ ـ ــا ،وو ِ
داعي ـ ـ ـ ـ ــا ومحرض ـ ـ ـ ـ ــا ،و ِ
المحام ـ ـ ـ ـ ــد ِ
اعظ ـ ـ ـ ـ ــا َومثَقف ـ ـ ـ ـ ــا" .كم ـ ـ ـ ـ ــا
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
قـ ـ ـ ـ ــال عنـ ـ ـ ـ ــه المظفـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــن الفضـ ـ ـ ـ ــل " :أمـ ـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـ ــعر ،فإنـ ـ ـ ـ ــه دي ـ ـ ـ ـ ـوان األدب ،وفخـ ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ــرب ،وبـ ـ ـ ـ ــه
تضـ ـ ـ ـ ــرب األمث ـ ـ ـ ـ ــال ،ويفتَ ِخ ـ ـ ـ ـ ــر الرجـ ـ ـ ـ ــال عل ـ ـ ـ ـ ــى الرج ـ ـ ـ ـ ــال ،وه ـ ـ ـ ـ ــو قيـ ـ ـ ـ ــد المناق ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب ونظ ـ ـ ـ ـ ــام المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ِـن،
َ
الح َك ـ ـ ـ ــم ،وانتث ـ ـ ـ ــرت نج ـ ـ ـ ــوم الش ـ ـ ـ ــر ِ
ت جـ ـ ـ ـ ـواهر ِ
ت
مت مب ـ ـ ـ ــاني الفض ـ ـ ـ ــل ،وأق ـ ـ ـ ـ َـو و
ف ،وته ـ ـ ـ ــد و
ـاع و
ولـ ـ ـ ـ ـواله لض ـ ـ ـ ـ َ
َ
ـت أع ـ ـ ـ ـ ــالم الك ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت آث ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ــن َعم .ش ـ ـ ـ ـ ـ َـرفه مخل ـ ـ ـ ـ ــد ،وس ـ ـ ـ ـ ــؤدده
م اربِ ـ ـ ـ ـ ــع المج ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ،و
ودرس ـ ـ ـ ـ ـ و
انطمس ـ ـ ـ ـ ـ و
َ
ـرمَ ،
مجـ ـ ـ ـ ــدد ،تَ وفنـ ـ ـ ـ ــى العصـ ـ ـ ـ ــور ِ
ق ،وتهـ ـ ـ ـ ــوي الجبـ ـ ـ ـ ــال وفخـ ـ ـ ـ ــره إلـ ـ ـ ـ ــى السـ ـ ـ ـ ــماء ار ٍ
وذكـ ـ ـ ـ ــره بـ ـ ـ ـ ــا ٍ
ق ،لـ ـ ـ ـ ــيس لمـ ـ ـ ـ ــا
الح" .وق ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــرز ه ـ ـ ـ ــذا الف ـ ـ ـ ــن عن ـ ـ ـ ــد الع ـ ـ ـ ــرب ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــاريخهم األدب ـ ـ ـ ــي
لم ـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـ ـ َذ َره ٍ
أثوَبتَـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ٍ
ـاح ،وال َ
من ـ ـ ــذ أق ـ ـ ــدم العص ـ ـ ــور إل ـ ـ ــى أن أصــ ـ ــبح وثيق ـ ـ ــة يمك ـ ـ ــن م ـ ـ ــن خالله ـ ـ ــا التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى أوض ـ ـ ــاع العـ ـ ـ ــرب
وثقـ ـ ـ ـ ــافتهم وأح ـ ـ ـ ـ ـوالهم وتـ ـ ـ ـ ــاريخهم .وهكـ ـ ـ ـ ــذا كـ ـ ـ ـ ــان للشـ ـ ـ ـ ــعر العربـ ـ ـ ـ ــي دور بـ ـ ـ ـ ــارز فـ ـ ـ ـ ــي الحيـ ـ ـ ـ ــاة األدبيـ ـ ـ ـ ــة
والفكري ـ ـ ـ ـ ــة والسياس ـ ـ ـ ـ ــية ،وه ـ ـ ـ ـ ــو يتط ـ ـ ـ ـ ــور حس ـ ـ ـ ـ ــب تط ـ ـ ـ ـ ــور الش ـ ـ ـ ـ ــعوب العربي ـ ـ ـ ـ ــة واإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية ،وحس ـ ـ ـ ـ ــب

عالقاتهـ ـ ـ ـ ــا بالشـ ـ ـ ـ ــعوب األخـ ـ ـ ـ ــرى .وبـ ـ ـ ـ ــرزت فـ ـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ـ ــعر فنـ ـ ـ ـ ــون جديـ ـ ـ ـ ــدة ،مـ ـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ـ ــث المضـ ـ ـ ـ ــمون،
ومـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث األسـ ـ ـ ــلوب واللغـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث األوزان والق ـ ـ ـ ـوافي ،حيـ ـ ـ ــث ظهـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى جانـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ــعر

الوصـ ـ ـ ـ ــف ،وشـ ـ ـ ـ ــعر األطـ ـ ـ ـ ــالل ،ش ـ ـ ـ ـ ـعر الغـ ـ ـ ـ ــزل ،والشـ ـ ـ ـ ــعر السياسـ ـ ـ ـ ــي ،والشـ ـ ـ ـ ــعر الصـ ـ ـ ـ ــوفي ،والشـ ـ ـ ـ ــعر
االجتم ـ ـ ـ ـ ــاعي وال ـ ـ ـ ـ ــوطني ،وش ـ ـ ـ ـ ــعر الموش ـ ـ ـ ـ ــحات ،والش ـ ـ ـ ـ ــعر المعاص ـ ـ ـ ـ ــر .كم ـ ـ ـ ـ ــا أثب ـ ـ ـ ـ ــت الش ـ ـ ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ ـ ــذي
يع ـ ـ ـ ـ ــد حج ـ ـ ـ ـ ــر األس ـ ـ ـ ـ ــاس ف ـ ـ ـ ـ ــي الحف ـ ـ ـ ـ ــاظ عل ـ ـ ـ ـ ــى الهوي ـ ـ ـ ـ ــة والتقالي ـ ـ ـ ـ ــد الثقافي ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ــفهية ،عل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــر
العصـ ـ ـ ـ ـ ــور ،قدرتـ ـ ـ ـ ـ ــه الفائقـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــى التواصـ ـ ـ ـ ـ ــل األكثـ ـ ـ ـ ـ ــر عمقـ ـ ـ ـ ـ ــا للثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي عالقتهـ ـ ـ ـ ـ ــا

بالثقاف ـ ـ ـ ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى .ول ـ ـ ـ ـ ــدوره وأهميت ـ ـ ـ ـ ــه أف ـ ـ ـ ـ ــرز ،المنظ ـ ـ ـ ـ ــرون والنق ـ ـ ـ ـ ــاد عدي ـ ـ ـ ـ ــد الكتاب ـ ـ ـ ـ ــات ،وأقيم ـ ـ ـ ـ ــت
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األسـ ـ ـ ـ ـواق والمنت ـ ـ ـ ــديات من ـ ـ ـ ــذ اإلغري ـ ـ ـ ــق إل ـ ـ ـ ــى أيامن ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــذه .فم ـ ـ ـ ــن يس ـ ـ ـ ــتطيع أن يتجاه ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــوميروس

وأرسـ ـ ـ ـ ــطو وبـ ـ ـ ـ ــودلير والشـ ـ ـ ـ ــنفرى والمتنبـ ـ ـ ـ ــي والمعـ ـ ـ ـ ــري وأبـ ـ ـ ـ ــا تمـ ـ ـ ـ ــام وشـ ـ ـ ـ ــوقي وغيـ ـ ـ ـ ــرهم؟ فكـ ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــم

أبـ ـ ـ ـ ــدعت شـ ـ ـ ـ ــع ار ،وكـ ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ــطرت أمجاده ـ ـ ـ ـ ــا واخفاقاتهـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ــعرا .وتزخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذاكرة العربي ـ ـ ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ــرواد م ـ ـ ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ـ ــعراء مم ـ ـ ـ ـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ــدوا وج ـ ـ ـ ـ ــودهم واب ـ ـ ـ ـ ــداعهم وحض ـ ـ ـ ـ ــورهم عل ـ ـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ـ ــاحة الش ـ ـ ـ ـ ــعرية

العربية والعالمية ممن ال يستطيع أحد أن ينساهم أو يتناساهم.

احتفل ـ ـ ـ ـ ــت البل ـ ـ ـ ـ ــدان العربي ـ ـ ـ ـ ــة ،ي ـ ـ ـ ـ ــوم  21م ـ ـ ـ ـ ــارس الج ـ ـ ـ ـ ــاري ،وألول مـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،ب ـ ـ ـ ـ ــاليوم العرب ـ ـ ـ ـ ــي للش ـ ـ ـ ـ ــعر،
وذل ـ ـ ـ ـ ــك بمب ـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـ ـ ـ ــن المنظم ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ــة للتربي ـ ـ ـ ـ ــة والثقاف ـ ـ ـ ـ ــة والعل ـ ـ ـ ـ ــوم (ألكس ـ ـ ـ ـ ــو) لقي ـ ـ ـ ـ ــت الص ـ ـ ـ ـ ــدى
اإليجـ ـ ـ ــابي والتأييـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدورة التاسـ ـ ـ ــعة عش ـ ـ ـ ـرة لمـ ـ ـ ــؤتمر الـ ـ ـ ــوزراء المسـ ـ ـ ــؤولين عـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ــؤون

الثقافيـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوطن العربـ ـ ـ ـ ــي المنعقـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ــي الريـ ـ ـ ـ ــاض يـ ـ ـ ـ ــومي  12و 13ينـ ـ ـ ـ ــاير  .2015وبنـ ـ ـ ـ ــاء
علـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـرار المـ ـ ـ ــؤتمر سـ ـ ـ ــيكون االحتفـ ـ ـ ــال بالشـ ـ ـ ــعر مناسـ ـ ـ ــبة سـ ـ ـ ــنوية متجـ ـ ـ ــددة تشـ ـ ـ ــارك فيهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدول

العربي ـ ـ ـ ــة المجموع ـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ــة احتفاله ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي الي ـ ـ ـ ــوم نفس ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــاليوم الع ـ ـ ـ ــالمي للش ـ ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ ــذي أعلنت ـ ـ ـ ــه

اليونس ـ ـ ـ ــكو من ـ ـ ـ ــذ ع ـ ـ ـ ــام  .1999ويع ـ ـ ـ ــد الي ـ ـ ـ ــوم العرب ـ ـ ـ ــي للش ـ ـ ـ ــعر مناس ـ ـ ـ ــبة لالحتف ـ ـ ـ ــاء بالكلم ـ ـ ـ ــة الهادف ـ ـ ـ ــة
وفسـ ـ ـ ـ ـ ــحة لتفعيـ ـ ـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ـ ـ ــعر ومتخيلــ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ــي الحيــ ـ ـ ـ ــاة اليوميـ ـ ـ ـ ـ ــة للن ـ ـ ـ ـ ــاس ،ودعـ ـ ـ ـ ـ ــوة إلحي ـ ـ ـ ـ ــاء التقاليـ ـ ـ ـ ـ ــد

الشـ ـ ـ ـ ــفوية لألمسـ ـ ـ ـ ــيات الشـ ـ ـ ـ ــعرية ،وجعـ ـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ـ ــعر يتب ـ ـ ـ ـ ـوأ المكانـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ــي تليـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــي الب ـ ـ ـ ـ ـرامج
التعليميـ ـ ـ ـ ــة وتبـ ـ ـ ـ ــادل التجـ ـ ـ ـ ــارب اإلبداعيـ ـ ـ ـ ــة والح ـ ـ ـ ـ ـوار بـ ـ ـ ـ ــين الشـ ـ ـ ـ ــعراء العـ ـ ـ ـ ــرب ونظ ـ ـ ـ ـ ـرائهم فـ ـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـ ــالم
ودعــ ـ ـ ـ ــم نشـ ـ ـ ـ ـ ــر الشــ ـ ـ ـ ــعر وتشـ ـ ـ ـ ـ ــجيع روح المغـ ـ ـ ـ ـ ــامرة اإلبداعيـ ـ ـ ـ ـ ــة للشـ ـ ـ ـ ـ ــعراء وخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ــباب مـ ـ ـ ـ ـ ــنهم
والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكير بإنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيتنا المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالقيم التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعراء والمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعين والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكير
بالكينون ـ ـ ـ ــات المتع ـ ـ ـ ــددة المفتوح ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ـ ــيم الجمالي ـ ـ ـ ــة وأص ـ ـ ـ ــالتها ورس ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ــورة جذاب ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ــعر

ف ـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ـ ــائل اإلعـ ـ ـ ـ ــالم  .وقـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ــاءت مبـ ـ ـ ـ ــادرة األلكســ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار تك ـ ـ ـ ـ ـريس مب ـ ـ ـ ــادئ وأهـ ـ ـ ـ ــداف
الخطـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ــاملة المعدلـ ـ ـ ـ ـ ــة للثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وبرامجهـ ـ ـ ـ ـ ــا وأنشـ ـ ـ ـ ـ ــطتها وبقيـ ـ ـ ـ ـ ــة الخطـ ـ ـ ـ ـ ــط النوعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األخـ ـ ـ ــرى التـ ـ ـ ــي تنف ـ ـ ـ ــذها المنظمـ ـ ـ ــة والتـ ـ ـ ــي ته ـ ـ ـ ــتم بمختلـ ـ ـ ــف مظـ ـ ـ ــاهر اإلب ـ ـ ـ ــداع الفنـ ـ ـ ــي واألدبـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي

الـ ـ ـ ــدول العربي ـ ـ ـ ــة ،والشـ ـ ـ ــعر واح ـ ـ ـ ــد منه ـ ـ ـ ــا ،وكـ ـ ـ ــذلك ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــياق م ـ ـ ـ ــا يولي ـ ـ ـ ــه المـ ـ ـ ــدير الع ـ ـ ـ ــام لأللكس ـ ـ ـ ــو
م ـ ـ ـ ــن عناي ـ ـ ـ ــة باللغ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــي أداة التعبي ـ ـ ـ ــر الش ـ ـ ـ ــعري ومح ـ ـ ـ ـ ِ
ـط اإلب ـ ـ ـ ــداع ف ـ ـ ـ ــي أدبن ـ ـ ـ ــا العرب ـ ـ ـ ــي
وحرصـ ـ ـ ــه علـ ـ ـ ــى تنميـ ـ ـ ــة اللغـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة وترقيتهـ ـ ـ ــا بإكسـ ـ ـ ــابها القـ ـ ـ ــدرة علـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ــتيعاب علـ ـ ـ ــوم العصـ ـ ـ ــر

وأح ـ ـ ـ ـ ــدث مفاهيم ـ ـ ـ ـ ــه الحض ـ ـ ـ ـ ــارية لتك ـ ـ ـ ـ ــون للع ـ ـ ـ ـ ــرب خي ـ ـ ـ ـ ــر أداة للتنمي ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ــي ينش ـ ـ ـ ـ ــدونها ف ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــل
الميـ ـ ـ ــادين بـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـ ــتثناء .ويـ ـ ـ ــأتي إق ـ ـ ـ ـرار اليـ ـ ـ ــوم العربـ ـ ـ ــي للشـ ـ ـ ــعر فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــروف يحتـ ـ ـ ــاج فيهـ ـ ـ ــا العـ ـ ـ ــالم

العربـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــالء صــ ـ ـ ــوت اإلبـ ـ ـ ـ ــداع والجمـ ـ ـ ـ ــال والمحبــ ـ ـ ــة والقـ ـ ـ ـ ــيم اإليجابيـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ــه ثقافـ ـ ـ ـ ــة

المـ ـ ـ ـ ــوت والعنـ ـ ـ ـ ــف واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب .لـ ـ ـ ـ ــذلك كـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــن األهميـ ـ ـ ـ ــة بمكـ ـ ـ ـ ــان إرسـ ـ ـ ـ ــاء تقليـ ـ ـ ـ ــد يعيـ ـ ـ ـ ــد للشـ ـ ـ ـ ــعر
مكانتـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ــدى الجمهـ ـ ـ ــور ،ويؤكـ ـ ـ ــد دوره فـ ـ ـ ــي المجتمـ ـ ـ ــع ،ويوثـ ـ ـ ــق الرابطـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تجمـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــين شـ ـ ـ ــعراء

الوطن العربي.
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واحتضنت جمهورية مصر العربية الدورة األولى من االحتفال باليوم العربي للشعر .وكانت القاهرة ،على

مدى يومي  21و 22مارس  2015قبلة الشعر العربي .وتضمن برنامج االحتفالية التي تعاونت في

اإلعداد لها وتنفيذها منظمة األلكسو مع وزارة الثقافة المصرية ومجلة نصف الدنيا في مؤسسة األهرام،

الفقرات التالية:

 .1كلمات ...وعرضان موسيقيان

تم افتتاح هذه االحتفالية مساء يوم السبت  21مارس  2015في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة.

وتضمن حفل االفتتاح كلمات معالي األستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي ،وزير الثقافة بجمهورية مصر

العربية ،ومعالي األستاذ الدكتور عبد اهلل حمد محارب ،المدير العام لمنظمة األلكسو ،وسعادة األستاذ

الدكتور عبد العزيز البابطين ،رئيس مؤسسة البابطين لإلبداع الشعري ،إضافة إلى كلمة الشعراء ،وقدمها
الشاعر الدكتور أحمد عبد المعطي حجازي .وتلى ذلك عرض موسيقي غنائي للمطربة التونسية نبيهة
كراولي ،تضمن مجموعة من القصائد المغناة لنخبة من الشعراء العرب ،من بينهم أحمد شوقي ،وبشارة

الخوري ،ومحمود درويش ،وعبداهلل الفيصل ،ونزار قباني ،وسعاد الصباح ،وأبو القاسم الشابي ...وصاحب
نبيهة كراولي تخت موسيقي يتألف من سبعة من األساتذة التونسيين العازفين.

واعتلت مسرح معهد الموسيقى العربية ،بعد ذلك ،فرقة دار األوب ار المصرية لتقدم بدورها عرضا موسيقيا
غنائيا ،فيه للشعر العربي نصيب.
 .2ندوة نقدية

احتضن المجلس األعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية اليوم الثاني من االحتفالية ( 22مارس ،)2015
وضم البرنامج ندوة نقدية وأمسية شعرية .ودارت الندوة النقدية حول سؤال محوري« :أي دور للشاعر

العربي اليوم؟» ،وهو سؤال جديد قديم عن وظيفة الشاعر االجتماعية والثقافية وعن مدى حقيقة ما يتردد
اليوم من تراجع لدور الشاعر في الظروف الحالية لواقعنا العربي وما يشهده من حالة تردد قيمي ورمزي

بين منظومات ثقافية مختلفة .وشارك في الندوة عدد من النقاد والشعراء واألساتذة الجامعيين من تونس

(شكري المبخوت ومحمد الغزي) والعراق (علي جعفر العالق وماجد السامرائي وفلاير غزول) ولبنان (محمد
أمين فرشوخ) ومصر (محمد فتوح أحمد) والمغرب (خالد بلقاسم) وتركيا (محمد حقي سوشتين).
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 .3كتاب وأمسية شعرية

ُخصصت الجلسة الثالثة من الندوة لتقديم كتاب «نماذج من شعراء اإلحياء» الصادر ،بهذه المناسبة،
عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومجلة «نصف الدنيا» التابعة لمؤسسة األهرام المصرية.
وتضمن الكتاب مختارات من أشعار أحمد شوقي (مصر) ومعروف الرصافي (العراق) ومحمد الشاذلي

خزنة دار (تونس) .أما األمسية الشعرية ،والتي قدمها الشاعر واإلعالمي المصري جمال الشاعر ،فشارك

فيها كل من على الدميني (السعودية) ،والوزير الشاعر حيدر محمود (األردن) ،ومحمد إبراهيم أبوسنة

(مصر) ،ومحمد الغزي (تونس) ،وشوقي بزيع (لبنان) ،وعلي جعفر العالق (العراق).

تأمـ ـ ـ ـ ـ ــل المنظمـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة للتربيـ ـ ـ ـ ـ ــة والثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة والعلـ ـ ـ ـ ـ ــوم أن يكـ ـ ـ ـ ـ ــون هـ ـ ـ ـ ـ ــذا اليـ ـ ـ ـ ـ ــوم دعمـ ـ ـ ـ ـ ــا للشـ ـ ـ ـ ـ ــعر،

ومناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة للعـ ـ ـ ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى التقاليـ ـ ـ ـ ـ ــد الش ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية لألمسـ ـ ـ ـ ـ ــيات الشـ ـ ـ ـ ـ ــعرية ،وتعزيـ ـ ـ ـ ـ ــز تـ ـ ـ ـ ـ ــدريس الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر،
وا حيـ ـ ـ ـ ــاء الح ـ ـ ـ ـ ـوار بـ ـ ـ ـ ــين الشـ ـ ـ ـ ــعر والفنـ ـ ـ ـ ــون األخـ ـ ـ ـ ــرى مثـ ـ ـ ـ ــل المسـ ـ ـ ـ ــرح وال ـ ـ ـ ـ ـرقص والموسـ ـ ـ ـ ــيقى والرسـ ـ ـ ـ ــم
وغيرها وبين الشعر وموضوعات الساعة كثقافة السالم والالعنف والتسامح الخ،
ومن بين الغايات التي يرمي إليها اليوم العربي للشعر:

 دعــ ـ ـ ــم الجهــ ـ ـ ــود التــ ـ ـ ــي يبــ ـ ـ ــذلها صـ ـ ـ ـ ــغار الناش ـ ـ ـ ـ ـرين ع ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ــق نشـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد مت ازيــ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن
الدواوين بقلم شعراء من الشباب.

 الع ـ ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــلوب اإللق ـ ـ ـ ــاء الش ـ ـ ـ ــفوي ،أو ب ـ ـ ـ ــاألحرى إل ـ ـ ـ ــى الع ـ ـ ـ ــروض الحي ـ ـ ـ ــة ،نظـ ـ ـ ـ ـ ار ألن
حفالت إلقاء الشعر تلقى اليوم إقباال متزايدا.

 الـ ـ ـ ـربط ب ـ ـ ــين كاف ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـواع الفن ـ ـ ــون ،وبينه ـ ـ ــا وب ـ ـ ــين الفلس ـ ـ ــفة الت ـ ـ ــي تقت ـ ـ ــرب ه ـ ـ ــي األخ ـ ـ ــرى م ـ ـ ــن

الفـ ـ ـ ــن ،لتسـ ـ ـ ــليط الضـ ـ ـ ــوء مـ ـ ـ ــن جديـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــى عبـ ـ ـ ــارات "ديالكـ ـ ـ ــروا" الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي يومياتـ ـ ـ ــه:
" ال يوجد فن بال شعر".

 تحسـ ـ ـ ــين نظ ـ ـ ـ ـرة وسـ ـ ـ ــائل اإلعـ ـ ـ ــالم إلـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ــعر بحيـ ـ ـ ــث ال يعتبـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــن القصـ ـ ـ ــيدة فنـ ـ ـ ــا ولـ ـ ـ ــى
عهده ،بل فنا يتيح للمجتمع بأكمله العودة إلى اكتشاف هويته والتأكيد عليها.

 التش ـ ـ ـ ــجيع عل ـ ـ ـ ــى إدراج الش ـ ـ ـ ــعر كم ـ ـ ـ ــادة كامل ـ ـ ـ ــة االعتب ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ــي المن ـ ـ ـ ــاهج المدرس ـ ـ ـ ــية ،وذل ـ ـ ـ ــك
ابتداء من مرحلة الحضانة حتى السنوات األخيرة من المرحلة الثانوية.

 توعيـ ـ ـ ــة المؤسسـ ـ ـ ــات المدرسـ ـ ـ ــية حت ـ ـ ـ ــى يجـ ـ ـ ــري االحتفـ ـ ـ ــال بهـ ـ ـ ــذا الي ـ ـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ــدارس عل ـ ـ ـ ــى
نحـ ـ ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ــامع للتخصصـ ـ ـ ـ ــات إل ـ ـ ـ ـ ــى أقصـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــد ممكـ ـ ـ ـ ــن واعتب ـ ـ ـ ـ ــار الشـ ـ ـ ـ ــعر تعبي ـ ـ ـ ـ ـ ار فني ـ ـ ـ ـ ــا
وثقافيا متجددا.

100

ملحق عدد 5
وثيقة اجتماع الخبراء في المنامة

في ظل ما تتعرض له بعض الدول العربية حاليا من انتهاكات ممنهجة تهدد هويتها الثقافية نتيجة ما تقترفه
جماعات ال تؤمن بسيادة الدول وال تحترم الممتلكات الثقافية للشعوب وتراثها التاريخي ورصيدها الحضاري.
ويزيد من تفاقم الوضع حالة العجز التي تعانيها الدول جراء عدم توفر مقومات الحماية القانونية لتراثها
وحسن إدارته وتوظيفه في التنمية المستدامة.
وهو وضع يستلزم موقفا سياسيا عاجال وفوريا يتمثل في:
 التنديد بالجرائم التي ترتكب في حق التراث الثقافي والشعوب التي تمتلكه،
 اإل شادة بدور المؤسسات المشرفة على التراث وبتضحيات العاملين فيها رغم قساوة الوضع الراهن
وخطورته في بعض الدول العربية،
 تطوير خطط الطوارئ التي وضعتها منظمة اليونسكو لمواجهة الوضع الراهن بكل من سورية
والعراق لتشمل الدول العربية األخرى التي تمر بأزمات،
 موافاة األلكسو بالبيانات والدراسات التقييمية الالزمة حول الوضع الراهن واالنتهاكات التي يتعرض
لها التراث الثقافي في هذه الدول،
ويفرض وضع رؤية استراتيجية:
 تقييم السياسات الحالية المنتهجة في مجاالت الحفاظ على التراث الثقافي وادارته وترويجه،
 بناء رؤية متكاملة للتراث الثقافي كمنظومة شاملة تراعي أبعاده التربوية واالجتماعية واالقتصادية،
تؤدي إلى وضع استراتيجية واضحة تحدد األولويات وترسم األهداف مع تسخير اآلليات الكفيلة
بتحقيقها.
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ورسم منهجية عمل:
 تكليف فريق من الخبراء العرب بإجراء الدراسات الالزمة بإشراف منظمة األلكسو.
 تعزيز التعاون بين الدول العربية ومع المنظمات االقليمية والدولية المتخصصة لمواجهة تحديات
الوضع الراهن ومراجعة السياسات المنتهجة في مجال حماية التراث وادارته.
 تعزيز دور األلكسو في التنسيق واإلشراف ومتابعة التنفيذ على أن يتم األخذ في االعتبار كل ما قد
يستجد أثناء مراحل التقييم.
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ملحق عدد 6
البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية

 -1ينمي التراث إحساس الجماعات بهويتها وشعورها باستم ارريتها ،كما أن الحفاظ عليه وتيسير انتقاله بين

األجيال يشكل ضمانا لتفعيل وظيفة الثقافة في حماية تماسك األمة ووحدتها ،ووسيلة لتأكيد الذات

والتمايز من اآلخرين ،وفي الوقت نفسه وسيلة اللقاء والتفاهم معهم ،كما تم تأكيد ذلك في ميثاق الوحدة

الثقافية العربية وفي الخطة الشاملة للثقافة العربية.
-2

من هذا المنطلق ،وفي إطار العناية التي توليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للتراث الثقافي

من حيث صونه ودراسته وتثمينه وترويجه ،شرعت األلكسو (إدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث بالتعاون
مع إدارة المعلومات واالتصال) ،في إنجاز بوابة إلكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية ،تشمل

جميع مجاالت هذا التراث ،بشقيه المادي ،كما عرفته اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي
لعام  ،1972وغير المادي ،كما عرفته اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام .2003
 -3تم عرض الموضوع على الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في
الوطن العربي التي عقدت بالرياض في الفترة  13 -10يناير  ،2015واتخذ بشأنه القرار التالي:

" -25دعوة الدول العربية إلى موافاة المنظمة بالمادة الثقافية الال زمة إلغناء محتوى البوابة
اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية ،وادراج مقترح جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء"
األرشيف العربي للمأثورات الشعبية ضمن مكوناتها".
-4

وفي إطار إنجازهذه البواية ،وتبعا لما تم إحاطة أصحاب المعالي الوزراء به ،تم االتفاق بين المنظمة

وو ازرة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر الموقرة على التعاون على إنجاز مجموعة من النشاطات

الهادفة إلى صون األلعاب التراثية العربية وترويجها .ومن ذلك يجري حاليا تنظيم الدورة األولى من

المهرجان العربي لأللعاب التراثية في الدوحة في الفترة  28 -24مارس /آذار  ،2016باستضافة

كريمة من دولة قطر .وستكون هذه الدورة األولى – وشعارها " نلعب لنتواصل" -مناسبة لتعريف
الجمهور العربي العريض في كافة الدول العربية بذلك الرصيد الهائل من الممارسات الترفيهية التقليدية
التي تزخر بها الذاكرة العربية ،ولتوفير فضاء مشترك يساهم في بناء هذه الذاكرة العربية وربطها

بأبعادها االنسانية المشتركة.
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ويتضمن برنامج المهرجان الفعاليات التالية:
 ندوة علمية.

 مسابقات في األلعاب التراثية ( بمشاركة فرق الدول العربية المشاركة والمتكونة من  4ذكور و4
إناث مابين  12و 14سنة).

 معرضا حول األلعاب التراثية في البلدان المشاركة يتضمن ورشات تعليمية واستعراضية.
وقد تم وضع تصور متكامل للمهرجان ،سيوجه مع الدعوات.
وسيمثل المهرجان وتنظيمه واللقاءات العلمية التي ستنظم خالله فرصة إضافية لتوفير محتوى البوابة

واثرائه ،مع االستفادة من تجربة مشروع " ذاكرة العالم العربي" والبناء على ما أنجز في إطاره والعمل
على تجاوز العراقيل التي واجهت المشروع ولم تمكنه من تحقيق ما رسم له من أهداف وغايات.
 -5باإلضافة إلى ما سبق ،تجدراإلشارة إلى أن التوثيق الرقمي للثقافة العربية ،بصورة عامة ،سيجد
سندا إضافيا هاما يتمثل في االتفاق الذي وقع مؤخ ار بين المنظمة ومؤسسة كتا ار -دولة قطر ،والذي

ينص بنده األول على " إنشاء البوابة العربية للثقافة ،على أن تكون المرحلة األولى مخصصة

لمجال األدب العربي( الرواية)".

 -6وهكذا ستشهد المرحلة القادمة مسارين متكاملين للتوثيق الرقمي للتراث العربي :


أحدهما يهتم بالثقافة العالمة سينجز في إطار االتفاق مع كتا ار  -وهو اتفاق مفتوح لمن يريد

االنضمام إليه -ويتناول عالوة على الرواية :القصة والشعر والرحالت والمسرح والعلوم اإلنسانية
والعلوم الصحيحة ...إلخ

 الثاني يهتم بالثقافة الشعبية ،وسيتم إنجازه بفضل الدعم الذي تقدمه و ازرة الثقافة والفنون والتراث في

دولة قطر وغيرها من الهيئات العربية ،وسيغطي التقاليد الشعبية وأشكال التعبير الشفهي المختلفة

من:

 .1فنون وتقاليد أداء العروض.

 .2الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.
 .3المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
 .4الفنون والصناعات والحرف الشعبية ومهاراتها.

ويشمل ذلك المأثورات الشعبية ،واأللعاب التراثية ،والموسيقى الشعبية ،والتراث المعماري والعمراني ،وفنون
الطبخ ،والمهارات والحرف ،والعادات والتقاليد...إلخ.

وتضل مساهمة الدول العربية في هذا المشروع الهام ودعمها إياه ،على جميع األصعدة ،شرطا أساسيا

لضمان إنجازه وتحقيق مقاصده.
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ملحق عدد 7
توأمة القدس الشريف مع العاصمة الثقافية العربية لعام 2015
رسالة إلى
معالي الدكتورة نادية لعبيدي،
وزيرة الثقافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وجه معالي المدير العام للمنظمة الدكتور عبد اهلل حمد محارب إلى معالي الدكتورة نادية لعبيدي وزيرة الثقافة
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الرسالة التالية

تحية طيبة وبعد،

باإلشارة إلى قراري الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن

العربي المنعقدة بالرياض يومي  12و 13يناير  ،2015حول:
 دعوة الدول للمشاركة في تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  "2015من خالل إقامةأسابيع وأيام ثقافية خاصة بها.
 تأكيد اعتبار القدس الشريف عاصمة دائمة للثقافة العربية وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافية عربيةيحتفى بها.
المرجو من معاليكم التفضل باإلذن بموافاتنا بما تم اتخاذه من إجراءات وبرمجته من أنشطة في
إطار التوأمة بين مدينة قسنطينة ،ومدينة القدس الشريف ،ليتسنى عرض حصيلة هذه المبادرات على اللجنة
الدائمة للثقافة العربية في اجتماعها المقرر عقده يومي  18و 19آيار  2015في الدوحة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.
د.عبد اهلل حمد محارب
المدير العام
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ملحق عدد 8
مشروع خطة تنفيذية للدراسة االستراتيجية حول " اإلعالم
الثقافي"

باإلشارة إلى التصور األولي للمقاربة المنهجية بشأن الدراسة االستراتيجية التي اقترحت المنظمة إنجازها
حول " اإلعالم الثقافي في الوطن العربي " .وبناء على موافقة الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين
عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي (الرياض  13-10يناير  )2015على إنجاز الدراسة وفق المنهجية
المقترحة.
وحيث اقترح في التصور األولي المعتمد والمشار إليه أعاله:
 .1أن تتم مقاربة هذا الموضوع مقاربة منهجية تأخذ بنظر االعتبار حتمية التفاعل الجدلي والتداخل
واالندماج التي أفرزتها الثورة الرقمية وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مجاالت االعالم
واالتصال من جهة وعلى حقول اإلبداع والفعل الثقافي من جهة أخرى ،بحيث تندرج الدراسة بشكل
طبيعي في سياق الدراسة اإلستراتيجية التي أوصت الخطة الشاملة للثقافة العربية بإنجازها حول
مستقبل الثقافة العربية في ظل التحديات.
 .2أن تجري الدراسة على عينة تضم تسع دول عربية :ثالث من الخليج العربي ،وثالث من الشرق
العربي ،وثالث من المغرب العربي.
فالمقترح أن تكون الخطة التنفيذية إلنجاز الدراسة على النحو التالي:
أوال :تحديد العينة:
تقترح أن تتضمن العينة الدول العربية التالي ذكرها:
المملكة العربية السعودية

دولة الكويت

المملكة األردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

سلطنة عمان

جمهورية مصر
العربية

الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
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الجمهورية اللبنانية

المملكة المغربية

ثانيا :اختيار الخبراء وتشكيل فريق الدراسة (مارس – أبريل :)2015
نقترح توجيه خطاب إلى اللجنة الوطنية لأللكسو في كل دولة من دول العينة ،وأن يتضمن هذا الخطاب
عرضا لموضوع الدراسة وأهدافها وللمقاربة المنهجية التي تم اعتمادها .وأن يطلب إلى اللجان الوطنية
لأللكسو في دول العينة أن تقترح في ضوء مقتضيات المقاربة المنهجية ،ومتطلباتها ثالثة أسماء لخبراء
تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة إلنجاز الدراسة ،على أن تكون األسماء مشفوعة بالسير الذاتية للخبراء
المقترحين.
وتستأنس االدارة العامة للمنظمة بمقترحات اللجان الوطنية الختيار خبير واحد في كل دولة من دول العينة.
ثالثا :االجتماع األول لفريق الخبراء (األسبوع الثاني من شهر ماي :)2015
يعقد هذا االجتماع األول بمقر المنظمة في تونس ،ويخصص لمناقشة المنهجية التفصيلية للدراسة واالتفاق
على قاعدة البيانات التي سيتم استخراجها في انجاز الدراسة وتضبط رزنامة انجاز الدراسات الوطنية وفق
المنهجية المعتمدة ،ويتم التعاقد مع الخبراء.
رابعا :االجتماع الثاني لفريق الخبراء (األسبوع األول من شهر ديسمبر :)2015
يتم خالل هذا االجتماع الثاني تقديم تقارير التقدم في االنجاز من قبل الخبراء ومراجعة المنهجية في ضوء
ما قد تتضمنه تقارير التقدم من مالحظات بشأن الصعوبات التي قد تواجهها في إنجاز الدراسة.
خامسا :زيارات إلى دول العينة (سبتمبر– نوفمبر( - )2015/يناير– فيفري:)2016 /
يتولى المشرف على الدراسة القيام بزيارات إلى دول العينة لمساعدة الخبراء في تسهيل الصعوبات التي قد
يواجهونها وللتأكد من استكمال خطوات االنجاز على النحو المطلوب.
سادسا :االجتماع الثالث لفريق الخبراء (مارس :)2016
يتم في هذا االجتماع تقديم التقارير النهائية التي تتضمن نتائج الدراسات القطرية وتحليلها ومناقشة مشاريع
التوصيات التي ستعتمد في اقتراح خطة عربية شاملة لتطوير اإلعالم الثقافي.
سابعا :إعداد التقرير التأليفي للدراسة (أبريل – سبتمبر :)2016
يتولى المشرف العام على الدراسة وضع التقرير التأليفي باالعتماد على التقارير الوطنية وعلى نتائج االجتماع
الثالث لفريق الخبراء ،ويمكن أن يساعده في صياغة التقرير خبير أو اثنان من فريق الدراسة.

107

مالحظة :يستعين فريق الدراسة بخبير في المعلوماتية من إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال لوضع قاعدة
بيانات فيها نتائج كل االستمارات واالستبيانات ،ويكون التواصل بين المشرف العام على الدراسة وبين فريق
مستمر عن طريق تراسل المعطيات بواسطة الشبكة العنكبوتية.
ا
الخبراء
ثامنا :االعتمادات التي تخصص إلنجاز الدراسة:
 التعاقد مع المشرف العام التعاقد مع خبير في المعلوماتية (يمكن أن يكون من المنظمة). التعاقد مع الخبراء في دول العينة. السكريتارية وتكاليف الطباعة. بطاقات السفر. مصاريف اإلقامة. -تكاليف تنظيم االجتماعات.
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