بيانيه اجالس فوق العاده مجازي وزیران فرهنگ کشورهاي عضو آیسسكو  71 -ژوئن 0202
 02خرداد 7911
ما  ،وزراي فرهنگ و روسا و نمایندگان سازمان هاي بین المللی و منطقه اي شركت كننده در اجالس فوق العاده
مجازي وزراي فرهنگ كشورهاي عضو آیسسكو،
با تشكر از سازمان آموزشی  ،علمی و فرهنگی جهان اسالم (آیسسكو) و مدیركل آن ،دكتر سالم محمد المالک،
براي فراخوان برگزاري همایش مجازي وزراي فرهنگ كشورهاي عضو آیسسكو در این شرایط دشوار جهان به
دلیل گسترش ویروس همه گیركووید  91-و در پی تعطیلی امكانات و مؤسسات فرهنگی و با ابراز تشكر و قدردانی
صمیمانه از كشور امارات متحده عربی براي ریاست محترم اجالس،
 -1حمایت مجدد خود را از چشم انداز آیسسكو مبتنی برحفظ ،صیانت ،حمایت و احیاي میراث فرهنگی و
تمدنی جهان اسالم به منظور حفظ هویت فرهنگی و پاسداشت حقوق بشر ،بویژه حقوق فرهنگی در تالش
براي اطمینان از پایداري آنها در هنگام بحران و فاجعه ،ابراز می داریم.
 -2از ابتكارات كشورهاي عضو و سازمانهاي منطقه اي و بین المللی استقبال می كنیم تا از پایداري حق فرهنگ
در هنگام بحران و شرایط اضطراري اطمینان حاصل شود .از تالشهاي آنها براي كاهش پیامدهاي این بیماري
همه گیر در زمینه فرهنگی قدردانی می كنیم؛ و از آیسسكو می خواهیم ابتكارات مختلف را براي منافع
گسترده تر و توسعه بیشترفراهم نماید و سازوكارهاي مناسبی را براي اطمینان از اثربخشی اقدامات
فرهنگی آینده پیشنهاد كند.
 -3از راه اندازي "خانه دیجیتال آیسسكو" به عنوان بستر دانش در زمینه هاي آموزش ،علوم  ،نوآوري و علوم
انسانی شامل برنامه "فرهنگ از راه دور" كه ما متعهد به حمایت و تقویت محتواي دیجیتالی آن ،شامل

1

مهمترین پرتال میراث جهانی اسالمی وكتابخانه هاي دیجیتال هستیم ؛ و راه اندازي سكوهاي دیگر براي
ارتقاء خالقیت ادبی و هنري؛ و ترغیب جوانان به توسعه پروژه هاي فرهنگی براي كمک به ارتقاء بعد
اقتصادي فرهنگ تقدیر می كنیم.
 -4به همكاري با مركز میراث بین المللی آیسسكو و كمیته میراث جهانی اسالمی در به نمایش گذاشتن میراث
غنی تمدنی وفرهنگی كشورهاي عضو ،و تسریع در ثبت هر چه بیشتراماكن میراث ملموس و عناصر میراث
ناملموس ثبت نشده درجهان اسالم ،از طریق پورتال سه بعدي سایت هاي میراث فرهنگی آیسسكو در
وبسایت خود به عنوان بخشی از "خانه دیجیتال آیسسكو" متعهد می شویم .ما همچنین متعهد می شویم
كه درجهت تقویت برنامه هاي ایجاد ظرفیت و آموزش در زمینه میراث ،بویژه تكنیک هاي حفظ و ترمیم و
تكنیک هاي تهیه پرونده هاي ثبت براي تهیه میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و پیاده سازي مستندات
دیجیتال میراث تالش كنیم.
 -5از تأسیس دپارتمان برنامه هاي قدس در ساختار جدید آیسسكو استقبال می كنیم .از تالش سازمان براي
ارتقاء كار كمیته كارشناسان باستان شناسی آیسسكو كه مسئول تهیه گزارش هاي فنی و حقوقی در مورد
كاوش هاي غیرقانونی اسرائیل در مجاورت مسجد االقصی بوده و با دستگاه هاي منطقه اي و بین المللی
فعال در زمینه حفظ میراث انسانی همكاري می كند ،تقدیر و تشكر می كنیم؛ از سازمان می خواهیم تالش
هاي خود را براي حمایت بیشتر از عناصر میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در قدس شریف و الخلیل كه
در معرض یهودي سازي ،ویرانی و تالش براي تغییر تاریخی ،جغرافیایی وماهیت تمدنی قرار دارند ،مضاعف
كند؛ و از طرفهاي ذیصالح در فلسطین بخواهد تا در ثبت بیشتر میراث اسالمی و مسیحی در فهرست
میراث جهانی اسالم تسریع كنند.
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 -6براي ارتقاء جایگاه فرهنگ درجوامع آینده به منظورپرداختن به چالش هاي كلیدي فرهنگی جهانی در
آینده از طریق آگاهی بخشی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی جهان ،و ترویج فرهنگ همبستگی ،هم
افزایی فرهنگی و احترام به حقوق بشر و بشریت ،تالش می كنیم.
 -7خود را به توسعه پروژه ها و برنامه هاي فرهنگی براي نزدیک كردن فرهنگ به شهروندان در مناطق شهري
و روستایی به منظور فراهم آوردن فرصت هاي شغلی براي جوانان در مشاغل جدید ،خالقیت ومداخله
فرهنگی وتدوین قوانین كافی براي حمایت ازآثار فرهنگی نادر و زیبا  ،دستیابی به تعالی و ارتقاء خالقیت
در زمینه تولید سرمایه فرهنگی و ارزشهاي فرهنگی انسانی متعهد می دانیم.
 -8متعهد می شویم كه واقعیت اقدام وارقام فرهنگی را از طریق جایگیري دیدگاه خالقانه تر و توسعه یافته
تر مطابق با روندهاي اصلی رایج درصحنه جهانی از جمله ترویج تنوع فرهنگی  ،محافظت از میراث ملموس
و نا ملموس و استفاده از فناوري هوش مصنوعی براي تبدیل جهان اسالم به یک قطب فرهنگی جهانی
اشاعه دهیم  .ما همچنین تالش می كنیم تا از استعدادهاي خالق جوان حمایت و از حقوق فرهنگی فردي
و جمعی براي اطمینان از ارائه فرهنگ مشترک با هدف دستیابی به صلح و توسعه انسانی و اقتصادي و
ترویج ارزشهاي انسانی دفاع كنیم .به همین ترتیب ،ما از آیسسكو می خواهیم مطالعه اي را براي پیش
بینی آینده اقدامات فرهنگی در جهان اسالم تهیه كند .
 -9بر اهمیت توسعه گردشگري فرهنگی و ارتقاء همكاري میان ذینفعان فرهنگی بخش خصوصی و طرفهاي
ذیصالح دولتی مسئول بخش هاي فرهنگ و گردشگري به منظور توسعه ابزارهاي مناسب بازاریابی دیجیتال
براي گردشگري ومحصوالت فرهنگی ،و حصول اطمینان ازمشاركت جمعیت محلی در تبلیغات ،مدیریت و
محافظت از اماكن فرهنگی در برابر صدمات حاصل از بازدیدگردشگران باهماهنگی مقامات ذیصالح مسئول
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بخش گردشگري تاكید می كنیم .ما همچنین از آیسسكو می خواهیم منشور گردشگري پایدار ،تنوع فرهنگی و
ترویج میراث را به عنوان چارچوب قانونی تكامل و تعامل بین این عناصر تدوین كند.
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متعهد می شویم رابطه تكامل گرایی فرهنگ و ورزش را كه براي تربیت انسان از طریق نظام

یكپارچه برنامه ها درجهت منافع همه دسته بندي هاي اجتماعی به منظورگسترش تعالی ارزشهاي مرتبط
با فرهنگ و ورزش در ابعاد مادي ،شناختی و معنوي خود تقویت كنیم .
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طرح راهبردي دیجیتالی فرهنكی پیشسنهادي آكسسكو رابه عنوان یک ابتكار عمل براي مدیریت

امور فرهنگی در این مرحله و به عنوان یک برنامه پیش بینی پایدار براي اقدامات فرهنگی در آینده ،
ستایش می كنیم .خود را متعهد به حمایت از این پروژه و استفاده از مطالب و جهت گیري هاي آن براي
تدوین فرهنگ دیجیتال به عنوان اولویت درطرحهاو برنامه هاي فرهنگی  ،تبادل و شبكه سازي تجربیات
موفق از طریق آن در سطح محلی  ،منطقه اي و بین المللی براي بهره مندي گسترده تر  ،تضمین سازگاري
قوانین ملی با تالش در ترویج فرهنگ دیجیتال  ،تسریع در توسعه صنایع فرهنگی و خالق و محافظت از
حقوق مالكیت معنوي در برابر سرقت ادبی می دانیم .ما همچنین از دولتها ،نهادها و چهره هاي حامی اقدام
فرهنگی می خواهیم كه به تأمین بودجه این پروژه كمک كنند  ،تا آیسسكو قادر به كمک به كشورهاي
نیازمند در اجراي پروژه هاي فرهنگی دیجیتالی و زیرساخت هاي الزم براي این منظور باشد.
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از تالش هاي آیسسكوو مدیركل آن براي توسعه و اجراي پروژه هاي نوآورانه مبتنی بر فرهنگ

دیجیتال در مدیریت اقدامات فرهنگی و اطمینان از پایداري آن در جهان اسالم  ،به ویژه در مواقع بحران
ها و بالیا ،تقدیر و تشكر می كنیم.
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