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  أجمعين والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه، وحده الحمد هللا

  

  

  معالي رئيس المؤتمر،

  والسعادة رؤساء الوفود، أصحاب المعالي

  ،السعادةأصحاب 

  حضرات السادة والسيدات،

 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

للمؤتمر  الجلسة الختاميةفي  ،يسعدني أن أتحدث إليكم
 بتوفيق اهللا تعالى حقق ي ذال ،الثقافةلوزراء  العاشراإلسالمي 

األهداف المحددة له، بقدر كبير من النجاح الذي يبعث على 
ز ـد في تعزيـاالرتياح، ويحفـز إلى المزيد من بـذل الجه

 بالعالم اإلسالميللنهوض قافي المشترك، ـالعمل اإلسالمي الث

  .ثقافياً وحضارياً

الوثائق  هإيجابية باعتمادخرج هذا المؤتمر الموقر بنتائج لقد 
والتضامن، مما سيكون له  المعروضة عليه في جو من األخوة

األثر الكبير في تعزيز العمل اإلسالمي المشترك في هذه المجاالت 
الحيوية التي تُعد األساس في بناء التنمية الشاملة والتطور النوعي 

   .في مجتمعات دولنا
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مل بمقتضيات هذه النتائج إن مسؤولية الدول األعضاء في الع
الذي يفترض  ،ضاعـفُ بعد اختتام مؤتمرنا هذاتَـتَـ ،اإليجابية

أن يكون بداية لتعميق الوعي بضرورة المحافظة على التراث 
ى مع وهو األمر الذي يـتَـالقَ .الثقافي في العالم اإلسالمي

التي  ،قافية للعالم اإلسالميـالتوجهات الجديدة لالستراتيجية الث
يقة ـالتي ارتـقت بهذه الوث ،اعتمد المؤتمر صياغتها المعدلة

من حيث تعميق المضامين،  ،التأسيسية إلى مستوى الوثائق الدولية
أمام العاملين في  تمهيد السبلالوسائل، وتحديث و ،وتحديد اآلليات

  .بمفاهيمها العميقة والمتشعبة الشاملة ،قافةـحقول الث

فقـاً للمعايير المنهجية و ،دلةصيغتها المعالستراتيجية بفهذه ا
وطبقاً للمضامين المتطورة التي تستجيب للمستجدات في  ،الحديثة
االستراتيجيات التي ة ـدة، إلى شبكجيـ قافة، هي إضافةٌـعالم الث

أو  ،القطاعية ؤتمراتدتها المـمـوضعتها اإليسيسكو واعت
 ت اإليسيسكودـوالتي في إطارها أع رات القمة اإلسالمية،ؤتمم

 الدراسة(، و)المبادئ التوجيهية بشأن الثقافة والمدينة(ة ـوثيق

ن اعتمدهما ـ، اللتي)التوجيهية حول المؤشرات الثقافية للتنمية
  .ن لالستراتيجية الثقافيةـيـتـا مكملـالمؤتمر، فجاءت

  
  معالي رئیس المؤتمر،

  أصحاب المعالي والسعادة،
  السادة والسیدات، حضرات
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 إذا كانت الدورة العاشرة للمؤتمر تختتم في هذه الجلسة

 ،بإعالن الخرطوم الذي هو خالصة مضامين رسالة هذا المؤتمر
أن  ،أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المؤتمرالمؤمل من فإن 

لعمل لدانهم، ـينقلوا قـرارات المؤتمر وتوصياته إلى حكومات بل
االستفادة منها في رسم السياسات الوطنية في في بمقتضياتها و
قافية، ـقافة بشكل عام، وفي حقول التنمية الثـمجاالت الث

، وتوسيع ميادين التكامل قافة المدينـةـنمية البيئة، وتعزيز ثـوت
  .والتعاون بينها

أشكركم جميعاً الشكر الجزيل الذي تستحقونه، وأشيد بمعالي 
عين في إنجاح أعماله، بحسن كان خير ممر الذي رئيس المؤت

والشكر موصول لفريق الترجمة، . إدارته وسعة صدره
  .ذه المدينة الجميلةـوللسكرتارية، وللسلطات المحلية هنا في ه

لخدمة أمتنا المجيدة  يسدد خطاناووأسأل اهللا تعالى أن يوفقنا 
  .واإلنسانية جمعاء

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

 


