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العربيـــة الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  كلمـــة 

ًً متميــزًًا يســتند علــى إرث حضــاري عريــق, واعتــزاز بالهويــة العربيــة واإلســامية، والتــزام بالمبــادئ والقيــم  شــكلت الثقافــة فــي دول مجلــس التعــاون نمطــ
النبيلــة، وانفتــاح مســتنير علــى ثقافــات األمــم والشــعوب. 

ًً بالهويــة  الثقافيــة الخليجيــة  ًً بالغــ مــن هــذا المنطلــق, فقــد أولــى أصحــاب الجالــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون، حفظهــم اهلل ورعاهــم، اهتمامــ
ًً فــي الخطــط االســتراتيجية التنمويــة الهادفــة لبنــاء الدولــة واإلنســان. ًً أساســي وجعلهــا ركنــ

 
ــزًًا للشــراكات المجتمعيــة لدعــم العمــل الثقافــي، فقــد تفضــل مقــام  واســتجابة للــرؤى  والتطلعــات التنمويــة الشــاملة لــدول مجلــس التعــاون،، وتعزي

المجلــس األعلــى الموقــر بإقــرار خطــة التنميــة الثقافيــة فــي العــام 1987م، واعتمــاد االســتراتيجية الثقافيــة فــي العــام 2008م.
 

وفــي دورة انعقــاد المجلــس األعلــى الموقــر األربعيــن فــي العــام 2019م، تــم اعتمــاد االســتراتيجية الثقافيــة فــي حلتهــا الجديــدة للعقــد القــادم 2020 
2030-م، والتــي صاغهــا فريــق عمــل متخصــص مــن دول المجلــس وارتكــزت فــي مبادئهــا العامــة علــى التأكيــد علــى الهويــة العربيــة واإلســامية  لــدول 
ًً واســتفادًة وحــوارًًا ونقــدًًا  ومراجعــة، والعمــل علــى اســتيعاب روح العصــر بتوظيــف  مجلــس التعــاون، وأن المشــاركة الثقافيــة حــًقً لــكل المواطنيــن إنتاجــ
ــن  ًً م ــي ًً أساس ــ ــا مكون ــاج باعتباره ــل واإلنت ــي العم ــانية ف ــم اإلنس ــز القي ــرى لتعزي ــات األخ ــع الثقاف ــوار م ــة، والح ــاالت الثقافي ــي المج ــة ف ــم والتقني العل

مكونــات الحضــارة والثقافــة التــي ترتكــز علــى مبــادئ التســامح والتعايــش والحــوار واحتــرام اآلخــر ونبــذ مظاهــر التعصــب والتطــرف.
 

ويســرنا فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون أن نقــدم هــذا  اإلصــدار يحدونــا األمــل  ونتســلح بالعمــل ونتطلــع بتفــاؤل كبيــر لمســيرة طموحــة تمضــي 
فــي كل جوانبهــا وكافــة مجاالتهــا بثقــة وثبــات لتحقيــق أهدافهــا الســامية بتوفيــق مــن اهلل العلــي القديــر، ثــم بالتوجيهــات الحكيمــة والســديدة مــن 

لــدن أصحــاب الجالــة والســمو قــادة دول المجلــس، حفظهــم اهلل ورعاهــم وســدد علــى طريــق الخيــر خطاهــم.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كلمــة األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية

د. نايف فالح مبارك الحجرف
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تمهيــد

ــارات،  ــن الحض ــدد م ــا ع ــر فيه ــد ظه ــة، فق ــة حافل ــة ثقافي ــيرة تاريخي ــي بمس ــج العرب ــة الخلي ــى منطق تحظ
وكانــت علــى احتــكاك مباشــر مــع الحضــارات المختلفــة فــي بــاد الرافديــن وحضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة 
والحضــارة الفارســية، والشــواهد واآلثــار الموجــودة خيــر شــاهد علــى ذلــك. وقــد تميــزت المنطقــة فــي العصــر 
الحديــث عــن غيرهــا مــن أنحــاء العالــم العربــي باتصالهــا  التجــاري، ومــن ثــم  الثقافــي، مــع الهنــد ودول شــرق 
آســيا والســاحل الشــرقي األفريقــي، ونتــج عــن ذلــك تأثيــر ثقافــي وفنــي متبــادل ظهــر بصــورة جلية فــي مظاهر 
الحيــاة اليوميــة. والصــات الثقافيــة مــع آســيا والشــرق األفريقــي لــم تــؤدِّ إلــى قطيعــة مــع الثقافــة العربيــة 
وتطوراتهــا . فعلــى ســبيل المثــال تأثــرت منطقــة الخليــج بحركــة اإلصــاح الدينــي وروادهــا فــي العالــم العربــي 
ــة  ــروز الحرك ــع ب ــي. وم ــج العرب ــة الخلي ــى منطق ــا عل ــض رواده ــردد بع ــا، وت ــادوا به ــي ن ــة الت ــم الثقافي والقي
القوميــة العربيــة تفاعــل مثقفــو المنطقــة مــع األطروحــات القوميــة وأصبحــوا مــع الوقــت جــزءا مــن الحركــة 

الثقافيــة القوميــة.

وقــد تميــزت منطقــة الخليــج العربــي بتنوعهــا وغناهــا الثقافــي وبإبداعــات فنيــة وأدبيــة متنوعــة أيضــا 
ــيقية  ــا الموس ــا فنونه ــكل منه ــة كان ل ــة وجبلي ــة وبحري ــة وريفي ــات قبلي ــاك ثقاف ــة. فهن ــة الثقافي ــق البيئ وف
وتعبيراتهــا األدبيــة الخاصــة مــن الشــعر أو القصــة، بمعنــى أن المظاهــر الثقافيــة كانــت حاضــرة وبقــوة 
وبشــكل متنــوع فــي المنطقــة. ومــع تدفــق الثــروة النفطيــة وبنــاء الدولــة الحديثــة فــي أقطــار الخليــج العربــي 
حدثــت تحــوالت ثقافيــة وفكريــة تجــاوزت الكثيــر مــن مظاهــر الثقافــات التقليديــة وتحــول التأثيــر الثقافــي مــن 
شــرق آســيا وأفريقيــا إلــى تأثيــر الثقافــة الغربيــة ومظاهرهــا اإلبداعيــة. وقــد شــهدت هــذه المرحلــة تأســيس 
العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة الرســمية والشــعبية وبنــاء بنيــة تحتيــة للقيــام باألنشــطة والفعاليــات 
ــر  ــارة وظه ــيقى والعم ــون واآلداب والموس ــورت الفن ــا، فتط ــة له ــريعات الازم ــن التش ــة وس ــة المختلف الثقافي
فــن الرســم وجميعهــا يعبــر عــن الواقــع الجديــد ومؤثراتــه المختلفــة. وعلــى الرغــم مــن التحــوالت الجذريــة 
ــروح  ــى ال ــا عل ــا حافظت ــي فيه ــي واإلبداع ــور الثقاف ــة التط ــإن حرك ــة ف ــات المنطق ــي مجتمع ــت ف ــى حدث الت
الخليجيــة المميــزة التــى تعكــس واقعهــا االجتماعــي ومكوناتــه المتنوعــة عــاوة علــى الحفــاظ علــى التــراث 

ــه. ــكل مكونات ــي ب الثقاف

واليــوم تقــف المنطقــة علــى أعتــاب تحــوالت جديــدة في ظــل واقــع عالــم معلــوم ودور متســارع للتكنولوجيا 
فــي عمليــة التغييــر البنيــوي الثقافــي واالجتماعــي علــى المجتمــع اإلنســاني ككل كمــا يبــرز االهتمــام الكبيــر 
ــتراتيجية  ــط االس ــي الخط ــي ف ــون أساس ــا كمك ــمي بوضعه ــتوى الرس ــى المس ــا عل ــة وإدراك أهميته بالثقاف
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــي دول مجل ــة ف ــة الثقاف ــذور وأهمي ــك ج ــن دون ش ــس م ــذا يعك ــة، وه التنموي

العربيــة.

ــتراتيجية  ــاون االس ــس التع ــة لمجل ــة العام ــل األمان ــن ِقب ــف م ــل المكلَّ ــق العم ــد فري ــبق أع ــا س ــوء م ــي ض ف
الثقافيــة الجديــدة 2020 – 2030 أخــذًا بعيــن االعتبــار الماحظــات الــورادة مــن ممثلــي دول المجلــس علــى 
ــى  ــة إل ــول المنطق ــي تح ــد ف ــة تتجس ــدة مهم ــة جدي ــى مرحل ــا إل ــابقة، ومتطلع ــة الس ــتراتيجية الثقافي االس

ــة. ــا المختلف ــا وآثاره ــارعة للتكنولوجي ــورات متس ــل تط ــي ظ ــاري، وف ــي وتج ــز مال مرك
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وإدراكا مــن المؤسســات المســؤولة عــن وضــع السياســات الثقافيــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للتحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة تمهيــد
والثقافيــة التــي حدثــت خــال العقــود األربعــة الماضيــة، فــإن مراجعــة خطــة التنميــة الثقافيــة التــي أقرهــا المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول 
ــة  ــاب الجال ــل أصح ــن ِقب ــدة م ــة المعتم ــتراتيجية الثقافي ــام 1987م، واالس ــمبر الع ــاض ديس ــي الري ــدت ف ــي ُعق ــة الت ــه الثامن ــي دورت ــة ف ــج العربي الخلي
والســمو قــادة دول المجلــس خــال الــدورة 29 التــي ُعقــدت فــي مســقط، ديســمبر 2008م، تأتــي صياغــة االســتراتيجية الثقافيــة الجديــدة لــدول مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــح العربيــة )2020 – 2030م( ارتباطــا بالمبــررات اآلتيــة:

توجيــه أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الثقافــة 
بإعــداد اســتراتيجية ثقافيــة مســتقبلية.

انتهــاء المــدة الزمنيــة لاســتراتيجية الثقافية 
التــي تــم اعتمادهــا في العــام 2008م.

التنمويــة  والتطلعــات  للــرؤى  االســتجابة 
المجلــس. لــدول  المســتقبلية  الشــاملة 

ــتويات  ــى المس ــرأ عل ــي تط ــوالت الت ــة التح مواجه
ــة. ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي السياس

واجهــت  التــي  التحديــات  علــى  التغلــب 
الســابقة  الثقافيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ 

للتنفيــذ. قابلــة  واضحــة  آليــات  ووضــع 

المجتمعيــة  الشــراكات  تعزيــز 
الثقافــي. العمــل  لدعــم 



باب خشبي تراثي وتقليدي في قلعة المصمك بالرياض 
بالمملكة العربية السعودية.



الفصــل األول
تحليل قطاع العمل الثقافي في دول المجلس
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W

)SWOT( نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحديات

1. إرث وزْخم ثقافي وحضاري مشترك أصيل ومتنوع. 
2. تواصل وانفتاح ثقافي وحضاري مع الثقافات العالمية.  

3. الثقافة عنصر أساسي من الرؤى والخطط االستراتيجية لدول مجلس التعاون.  
4. مؤسسات ثقافية رسمية راسخة وبنى تحتية أساسية متنامية.

5. يمثل الشباب الفئة األكبر من المجتمع الخليجي وبروز عدد متميز منهم ثقافيا.
6. تجذر ظاهرة اإلبداع النسائي في مختلف المجاالت الفنية واألدبية.

7. اســتقرار ورســوخ بعــض التقاليــد واألنشــطة الثقافيــة فــي إطــار زمنــي ممتــد، وإقبــال جماهيــري كبيــر 
عليهــا )معــارض الكتــب، والمواســم الثقافيــة، والمهرجانــات األدبيــة والفنيــة(.
8. ظهور مؤسسات مجتمع مدني ناشئة ومتطورة معنية بالقطاع الثقافي. 

9. انتشار واسع لتقنيات االتصال في المجتمع الخليجي. 

1. عدم إعطاء القطاع الثقافي أولوية كافية في الدعم المالي والرعاية.
ــذا  ــورات ه ــا لتط ــدم مواكبته ــي وع ــاع الثقاف ــة للقط ــريعية المنظم ــة والتش ــر القانوني ــف األط 2. ضع

ــاع.   القط
3. اإلجراءات البيروقراطية المالية واإلدارية في تنفيذ األنشطة والفعاليات الثقافية.

ــة  ــات المتعلق ــم والممارس ــف المفاهي ــي وضع ــاع الثقاف ــي القط ــتراتيجي ف ــط االس ــة التخطي 4. حداث
ــتدامة. ــة المس ــة الثقافي بالتنمي

5. عــدم وضــوح الوجهــة الفكريــة للقيــم والمفاهيــم الثقافيــة المــراد نشــرها وغيــاب مشــروع تحديــث 
ثقافــي شــامل.

6. قلــة المــوارد البشــرية المتخصصــة بالقطــاع الثقافــي ومحدوديــة مؤسســات التعليــم والتدريــب 
ــاع.  ــذا القط ــة به المعني

7. قلــة وتواضــع مبــادرات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تمويــل القطــاع الثقافــي 
وغلبــة الطابــع الرســمي علــى إدارتــه وتمويلــه.

8. ضعف ربط التعليم ومناهجه الدراسية بالثقافة. 
9. ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات الثقافية المحلية واإلقليمية على نحو تفاعلي مثمر.

10. غياب تقاليد االحتراف والتفرغ لإلبداع الثقافي.
11. ضعــف مســتوى حريــة التعبيــر الثقافــي وتأثيــر ذلــك فــي األنشــطة الثقافيــة والحركــة اإلبداعيــة فــي 

لمجتمع.     ا
12. ضعف بعض الجوانب من المحتوى الثقافي اإلعامي، وتراجع مشاركة المثقف الخليجي فيه. 

13. قلة المبادرات التي توازن بين الحفاظ على التراث المادي وغير المادي وتطويره.  
14. عدم كفاية المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالقطاع الثقافي.

15.بطء التحول إلى مرحلة الصناعات الثقافية واالستثمار الثقافي وغياب الرؤى المتعلقة بذلك. 

ط الضعف
قا

   ن
    

   
وة

ط الق
      نقا

          

S                    ص

الفر

                  التحديات
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W
ط الضعف

قا
   ن

    
   

وة
ط الق

      نقا
          

O
1. الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون وتنوعها الثقافي. 

2. خبرات ثقافية محلية ودولية في مختلف مجاالت العمل الثقافي.  
3. قيم التسامح وقبول اآلخر داخليا وخارجيا.

4. وجــود عــدد مــن شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص تملــك ميزانيــات ضخمــة ويمكــن توجيــه جــزء 
مــن مســؤوليتها االجتماعيــة ناحيــة القطــاع الثقافــي.

5. السياحة الثقافية.
6. الدبلوماسية الثقافية.  

7. انتشار التقانة والتحول الرقمي.
8. تنظيم واستضافة بعض الفعاليات العالمية. 

9. التحوالت االقتصادية الجارية.  

1. شح الموارد المالية الداعمة لألنشطة والفعاليات الثقافية.
2. صعوبة توفير اإلمكانيات البشرية الازمة لتنفيذ أنشطة القطاع الثقافي وفعالياته. 

3. الحفاظ على اللغة العربية.    
4. المعوقات االجتماعية لإلبداع والتطور الثقافي للفرد والمجتمع.

5. اختال التركيبة السكانية وتأثيرها في الثقافة. 
6. رفع الوعي بأهمية الثقافة لدى بعض فئات المجتمع.

7. صعوبــة الربــط بيــن المخرجــات الثقافيــة ومردودهــا المــادي بشــكل يقلــل مــن توجــه المســتثمرين 
ناحيــة »اقتصــاد المعرفــة« بشــكل عــام،  و »اقتصــاد الثقافــة« بشــكل خــاص. 

8. كيفية مواكبة النتاج الثقافي العالمي.

ص                    

الفر

T                  التحديات



رجل عماني بزي تقليدي يمشي على جدار قلعة جبرين في 
سلطنة عمان.



الفصــل الثاني
الرؤية – الرسالة – القيم – المبادئ – المجال الزمني
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الرؤية 

الرسالة

القيم

بنــاء إنســان حضــاري خــّلاق، معتــز بهويتــه 
اإلنســانية.  الثقافــة  مــع  ومتفاعــل 

العمــل  وأنشــطة  برامــج  تعزيــز 
إلــى  الراميــة  المشــترك  الثقافــي 
لإلنســان،  الحضــاري  البنــاء  تحقيــق 
لإلبــداع  المناســبة  البيئــة  وتهيئــة 
القصــوى  واالســتفادة  الثقافــي، 
ــة  ــرات الثقافي ــات والخب ــن الممارس م

ودوليــا. إقليميــا 

1. العدالة. 
2. الحرية والمسؤولية.
3. التسامح و التعايش.

4. االنتماء.
5. الحوار.

6. اإلبداع واالبتكار.
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المبــادئ العامــة الموجهــة لالســتراتيجية

التأكيــد علــى الهوية 
واإلســامية  العربيــة 
دول  لــمــــنــــطــــقة 

ــاون. ــس التع مجل

المشاركــــــة الثقــــافية 
حــق لكــــل المواطنيــن 
إنتاجــا واســتفادة وحــوارا 

ونقــدا ومراجعــة.

التــراث  إلــى  النظــر 
ــا  ــاره روحــ باعــــتبــــ

مهمــا. ونبعــا 

استــــيــــعــــــاب روح 
ــف  ــر بتوظي العصــــــ
العلــــــم والتــــقنية 
ــال  ــي المــــجــــ فــــــ

الثقافــي.

الــحــــــــــوار مــــــع 
الثــــقافات األخــرى 
ــز القيم  لتـــعــــزيــــ

اإلنســانية.

االلتــــــزام باللــــغــــــة 
العربيــة فــي مجــاالت 
والثقافــة  التعليــــم 
وجميــــــع وســــــائل 

التعبيــر.

تعزيــــــز قيــــم العمــل 
واحترامهــا  اإلنتــاج  فــي 
ــونا  ــا مــكــــ باعتــبــــارهــ
مكونــات  مــن  أساســيا 
والثــــــقافة  الحضــــــارة 

اإلنســانية.

ــتراتيجية  االسترشاد باالس
ــم  ــي رس ــة فــــ الثقافيــــ
ــقافية  ــات الثــــ السياســــ
فــي كل دولــة مــن دول 

المجلــس.

تنسـيـــق المـــؤسسات 
الـرســمـــية  الثقافيــــة 
الـمـــســتــــوى  عـلــــى 
ــاعات  الوطني مع قطـ
األخـــــرى  المجـتـمــــع 

الرسمــــية واألهليــة.

العقانيــة  الثقافــة  تعزيــز 
قيــم  علــى  تركــــز  التــي 
ــرام  ــوار واحت ــامح والح التس
وتقــارع  والتعايــش،  اآلخــر 
التعــــصــــــب  مظــــاهــــــر 

والتطــرف.
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يجــري العمــل بهــذه االســتراتيجية مــدة عشــر ســنوات )2020 – 2030(، علــى أن تراَجــع كلَّ ثــاث ســنوات وفــق آليــة محــدودة مــن بينهــا قيــاس مســتويات 
تنفيــذ أهــداف االســتراتيجية مــن خــال الخطــة التنفيذيــة التــي ســيتم وضعهــا، و قيــام الــدول األعضــاء بتقديــم التقاريــر الدوريــة عــن تلــك المســتويات. 
ــذه  ــق ه ــي وف ــي تأت ــتركة الت ــة المش ــاطات الثقافي ــي للنش ــم الفعل ــاون التقوي ــس التع ــار مجل ــي إط ــة ف ــة العامل ــة بالثقاف ــان الخاص ــى اللج ــا تتول كم

االســتراتيجية، علــى أن تكــون المراجعــة األخيــرة فــي الســنة التاســعة مــن عمــر تطبيقهــا لتحديــد مامــح العمــل الثقافــي المشــترك للــدول األعضــاء.

المجــال الزمني



رجل قطري يمتطي حصانًا عربيًا في ساحات سوق واقف ، 
في الدوحة ، دولة قطر



الفصــل الثالث
محاور االستراتيجية وأهدافها
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محــاور االســتراتيجية

مؤسسات العمل 
الثقافي

مجاالت العمل
 الثقافي

 الفعاليات
 والبرامج الثقافية

البنية اإلدارية 
والتشريعية

 التمويل 
والدعم المالي

األمن الثقافي

الهوية الثقافية
الشراكة 

المجتمعية

 التعاون الثقافي
 الدولي

 اإلنتاج 
 واالستمرار
 الثقافي

 التكنولوجيا 
والثقافة
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األهــداف االســتراتيجيةمحــاور االســتراتيجية

1. محور مؤسسات العمل الثقافي
أ . التوســع فــي البنــى والمؤسســات الثقافيــة بــدول مجلــس التعــاون، 
ــتفادة  ــق االس ــة لتحقي ــط مدروس ــق خط ــا وف ــم منه ــر القائ وتطوي

ــرة.  ــة المتواف ــات الثقافي ــن اإلمكان ــوى م القص
ب . تعزيــز اإلعــداد والتأهيــل الثقافــي للكــوادر البشــرية العاملــة فــي 

ــاون.  ــس التع ــدول مجل ــي ب ــاع الثقاف القط
ــس  ــي دول مجل ــة ف ــب الثقافي ــع النخ ــة م ــات فاعل ــر عاق ت . تطوي

ــا.  ــن خبراته ــتفادة م ــاون لاس التع
ث . دراســة واقــع ومســتوى الوعــي الثقافــي العــام فــي دول مجلــس 

التعــاون، وتصميــم األنشــطة الثقافيــة المائمــة. 

2.محور مجاالت العمل الثقافي
أ . دراســة وتوثيــق وحفــظ التــراث الثقافــي )المــادي وغيــر المــادي( 

لــدول مجلــس التعــاون بشــكل مؤسســي. 
ب .دعــم وتطويــر حركــة اإلبــداع الثقافــي بــدول مجلــس التعــاون، 

واالســتفادة مــن أحــدث التطــورات الثقافيــة العالميــة الجاريــة. 
واإلبداعــات  والثقافــات  للفكــر  الترجمــة  حركــة  وتطويــر  دعــم  ت . 
المحليــة والعالميــة المميــزة الجاريــة فــي عــدد مــن دول مجلــس 

التعــاون. 
ث .  دعم وتطوير حركة نشر المنَتج الثقافي. 

ج . تطوير االهتمام بثقافة الطفل واعتبارها من األولويات الثقافية. 
ح . االهتمــام باالتجاهــات الثقافيــة اإلقليميــة والعالميــة المعاصــرة 

ــاون.  ــس التع ــدول مجل ــة ب ــات الثقافي ــع االتجاه ــوازن م ــٍو مت بنح

3. محور الفعاليات والبرامج الثقافية
أ . تعزيــز األنشــطة والفعاليــات والمواســم الثقافيــة الناجحــة فــي 

دول مجلــس التعــاون، والحفــاظ علــى اســتمراريتها.
التعــاون  مجلــس  لــدول  الشــعبي  والتــراث  الفولكلــور  إحيــاء  ب . 

العالــم. إلــى  ونقلــه  اإلبداعيــة،  ومظاهــره 
القطــاع  فــي  والموهوبيــن  المبدعيــن  لرعايــة  برامــج  تأســيس  ت . 

التعــاون.  مجلــس  بــدول  الثقافــي 
بــدول  الثقافــي  القطــاع  فــي  للفاعليــن  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء  ث . 
مجلــس التعــاون لاســتفادة منهــا فــي إعــداد وتنفيــذ الفعاليــات 

الثقافيــة. 
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االســـتراتيجية الثقافيـــة لـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية

4. محور البنية اإلدارية والتشريعية
ــا  ــا بم ــاون، وتطويره ــس التع ــدول مجل ــترك ب ــي المش ــل الثقاف ــح العم ــة لوائ أ . مراجع

ــرة.  ــة المعاص ــورات العالمي ــب والتط يتناس
ــات  ــمية والهيئ ــة الرس ــات الثقافي ــن المؤسس ــيق بي ــاون والتنس ــات التع ــر عاق ب . تطوي
والتعليــم  اإلعــام  مثــل  بالثقافــة  الصلــة  ذات  التعــاون  مجلــس  بــدول  الحكوميــة 

والســياحة، وغيرهــا. 
ت . تطوير اإلجراءات اإلدارية لتسهيل تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة.

ــس  ــدول مجل ــي ب ــاع الثقاف ــي القط ــة ف ــرية العامل ــوادر البش ــر اإلداري للك ث . التطوي
ــاون.   التع

ج . تهيئة األطر اإلدارية والتشريعية لحماية المبدع وحقوق الملكية الفكرية. 
ح . تأســيس هيئــة استشــارية خليجيــة ِضمــن هيــكل مجلــس التعــاون معنيــٍة بالقطــاع 

الثقافــي. 

5. محور التمويل والدعم المالي
أ . تعزيز الدعم المالي الحكومي للقطاع الثقافي بدول مجلس التعاون. 

ب .  إشــراك القطــاع الخــاص فــي دعــم القطــاع الثقافــي بــدول مجلــس التعــاون كجــزء 
مــن المســؤولية االجتماعيــة ومــن خــال صيــغ ملزمــة. 

ت . االســتفادة مــن دعــم بعــض المنظمــات الدوليــة للقطــاع الثقافــي مــن خــال 
وغيرهــا.  المشــتركة  االتفاقيــات 

ث . تنظيــم اســتثمار المــوارد والبنــى الثقافيــة األساســية والمؤسســية المتوافــرة بــدول 
مجلــس التعــاون، وتوظيفهــا علــى النحــو األمثــل.

6. محور الهوية الثقافية
أ . دعم اللغة العربية وحمايتها وتداولها كلغة للتواصل واإلبداع. 

ب . تشجيع المنَتج الثقافي المرتبط بالهوية الثقافية لدول مجلس التعاون.   
الثقافيــة  الهويــة  مفهــوم  وتحليــل  لدراســة  والتأليــف  العلمــي  البحــث  تعزيــز  ت . 

الماديــة. وغيــر  الماديــة  وعناصرهــا 
ث . تحديــث الهويــة الثقافيــة لــدول مجلــس التعــاون فــي إطــار عمليــة التطــور الثقافــي 

. للمجتمع
ج . إعاء قيمة المواطنة وترسيخ أركانها. 

 
7. محور األمن الثقافي

أ . تعزيــز قيــم الوســطية والتســامح والحــوار والتعايــش واحتــرام القانــون بيــن مكونــات 
مجتمــع دول مجلــس التعــاون المختلفــة. 

ب . دعم حرية الفكر واإلبداع والتفكير العقاني ونبذ مظاهر التعصب والتطرف.  
العنــف  علــى  المحرضــة  الثقافــة  مــن  الطفــل،  وخصوصــا  المجتمــع،  حمايــة  ت . 

اآلخريــن.  ضــد  القــوة  واســتخدام 
ث . دعــم األعمــال اإلبداعيــة التــي تحــث علــى وحــدة وترابــط المجتمــع، وتنبــذ أشــكال 

التفرقــة واإلقصــاء بــكل مظاهــره.
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محاور االستراتيجية وأهدافها

8. محور الشراكة المجتمعية
المجتمــع  ومؤسســات  الرســمية  الثقافيــة  المؤسســات  بيــن  الشــراكة  تطويــر  أ . 

التعــاون.  مجلــس  بــدول  الثقافــي  بالقطــاع  المعنيــة  المدنــي 
ب . تطوير مشاركة الرأي العام في تقييم البرامج والفعاليات الثقافية. 

ت . تشجيع العمل التطوعي والمبادرات الفردية والجماعية في القطاع الثقافي. 
ث .  تطويــر الشــراكات المجتمعيــة مــع المؤثريــن فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي 

لخدمــة القطــاع الثقافــي. 

9. محور التعاون الثقافي الدولي
أ . تأسيس مراكز ثقافية لدول مجلس التعاون في قارات العالم. 

ب .  تعزيز التمثيل المشترك في المحافل والفعاليات الثقافية الدولية.
ت . بنــاء وتفعيــل الشــراكات االســتراتيجية مــع الــدول والمؤسســات والمنظمــات 
الدوليــة،  واالســتفادة مــن تجاربهــا فــي تطويــر القطــاع الثقافــي بــدول مجلــس 

التعــاون.

10. محور اإلنتاج واالستثمار الثقافي
ــاع  ــي القط ــتثمار ف ــال لاس ــال األعم ــاص ورج ــاع الخ ــات القط ــتقطاب مؤسس أ . اس

ــددة.  ــط مح ــر وضواب ــق معايي ــاون وف ــس التع ــدول مجل ــي ب الثقاف
ب . االستفادة من أبرز التجارب العالمية المعاصرة في االستثمار الثقافي.

مجلــس  بــدول  اقتصــادي  مــردود  وذات  مســتدامة  ثقافيــة  مشــاريع  إقامــة  ت . 
التعــاون.  

ث . تحويــل المنَتــج الثقافــي لــدول مجلــس التعــاون ومؤسســاته ومبدعيــه إلــى رمــوز 
وشــعارات ثقافيــة، وتســويقها. 

ــدول  ــي ب ــاع الثقاف ــي القط ــي ف ــي الرقم ــوى اإلبداع ــاج المحت ــجيع إنت ــم وتش ج . دع
ــاون.  ــس التع مجل

11. محور التقانة والثقافة
أ . توظيــف النفــاذ العالــي لتقنيــة االتصــال فــي دول مجلــس التعــاون؛ لتعزيــز أنشــطة 

القطــاع الثقافــي ونشــرها.
ــة  ــاون باللغ ــس التع ــن دول مجل ــي ع ــي الرقم ــوى الثقاف ــف المحت ــر وتكثي ب . تطوي

ــارا.  ــر انتش ــة األكث ــات العالمي ــن اللغ ــدد م ــة وبع العربي
ت . تعزيــز وتمويــل الجهــود فــي مجــال رقمنــة اإلنتــاج الثقافــي الخــاص بــدول مجلــس 

التعــاون وفــق خطــط وبرامــج محددة.  
ــي  ــارعة الت ــورات المتس ــة والتط ــر التقان ــة بتأثي ــاث الخاص ــات واألبح ــز الدراس ث . تعزي

ــة.  ــع والثقاف ــة المجتم ــان وبني ــى اإلنس ــا عل تحدثه
ج . تعزيز استخدام التقانة في عرض وتشغيل وإدارة المنَتج الثقافي. 
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رجل كويتي يشتري التمر من متجر تقليدي في سوق 
المباركية، دولة الكويت
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