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

  

  ،فخامة المشير السيد عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية

  ،اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة معالي رئيس المؤتمر

  رؤساء الوفود،والسعادة أصحاب المعالي 

  ،الوزراء ووزراء الدولة أصحاب المعالي

  ،السفراء وممثلوا المنظمات اإلقليمية والدولية السعادةأصحاب 

  حضرات السادة والسيدات،

 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

في افتتاح الدورة العاشرة للمؤتمر  ،يسعدني أن أتحدث إليكم
في إطار االحتفاء بسنار  التي تنعقد ،اإلسالمي لوزراء الثقافة

رعاية فخامة المشير تحت ،و2017ثقافة اإلسالمية لعام لعاصمة ل
السيد عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، رعاه 

  . اهللا

شكري  ألعرب عن ،أن أغتنم هذه المناسبة داء،ابت ويشرفني
ه في دعم العمل اإلسالمي فخامت فـلمواق بالغتقديري الالجزيلو

بما تقدمه حكومة  شيدُأل، ويوتعزيز التضامن اإلسالم ،المشترك
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للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم  دعممن  ،جمهورية السودان
  .ولرسالتها الحضارية والثقافة،

 
  فخامة الرئیس،

  أصحاب المعالي والسعادة،
  حضرات السادة والسیدات،

فال ـد بمناسبة االحت،الذي ينعقـذاـؤتمرنا هلقد اخترنا لم
نحو (شعار، 2017لثـقافة اإلسالمية للسنة الحالية لعاصمة بسـنـار 

وهو .)دن المستقبل في العالم اإلسالميلم دامةـقافية مستـتنمية ث
التي  الثقافيةوعن أبعاد الرسالة ،الثقافي عن فلسفة العمليعبر شعار

في عتمدها نالحضارية التي  الثقافيةََ ، ويترجمالرؤيةََننهض بها
ونصدر عنها -إيسيسكو–للتربية والعلوم والثقافةالمنظمة اإلسالمية 

راتالمتالحقة في ـيساير المتغيوفي مجال اختصاصاتنا الثقافية، 
 ،ي الوقت نفسهف الوظائف االجتماعية واإلنمائية للثقافة، وينسجم

  .على الصعيد الدولي الجديدة للعمل الثقافي اإلنسانية مع المفاهيم

الثقافة، بمفاهيمها العميقة وبدالالتها الواسعة، هي أحد  إن
اإلنماء  ركن من أركانوالمقومات الرئيسة لبناء اإلنسان، 

الوئام األهلي، والسلم االجتماعي، واألمن الفكري االقتصادي،و
الذي هو األساس الراسخ ألمن المجتمعات في مدلوله 

 للتنمية وأساس مهماء، الثقافة طاقة للبناء، وقاطرة للنمف.الشامل

حال التفريط فيها، أو التقليل من  الشاملة المستدامة، ال يمكن بأي
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أهميتها، أو إنزالها المنزلة التي ال تتناسب مع رسالتها الحضارية، 
 .في أي بعد من أبعادها

تضافر الجهود من أجل بناء تنمية ثقافية مستدامة فإن  ولذلك
، على من ضرورات التنمية البشرية الشاملة دن المستقبل، ضرورةٌلم

روعـي فيها العنصر الثقافي بمعانيه ما إذا  ،اعتبار أن سياسة المدينة
 .، استوفت شروط الجودة والفعالية والمردوديةدقيقة مراعاةً العميقة

، بالحـكـامة الجديدةوهو ما يعبر عنه في أدبيات العلوم السياسية
  .دـهي من تجليات الحكم الرشيالمـديـنـيـة، التي 

إسهاماً فعاالً لبناء مؤتمرنا هذا وعلى هذا األساسيكون 
األولى  دورتهمنطلقاً من الخبرات التي تراكمت لديه منذ  ،المستقبل

التأسيسية التي اعتمدها،  المرجعية لى الوثائقواستناداً إوإلى اليوم، 
قافية للعالم ـالثاالستراتيجية (والتي يأتي في المقدمة منها، 

 ،لها الصيغة المعدلة روعـش المؤتمر مشـالتي سيناق، )اإلسالمي
عالمنا اليوم في ميادين  على ضوء المتغيرات التي يشهدها

وفي حقولها العامة ذات الصلة الوثيقة بالتنمية الشاملة  ،الثـقافة
  .المستدامة

للمؤتمر لقد راعينا التناسق واالنسجام بين الدورة التاسعة و
في مثـل هذا  ،التي عقدناها في مسقط عاصمة سلطنة عمان

فإذا كان . م، وبين الدورة العاشرة الحالية2015الشهر من سنة 
قافة وسطية ـنحو ث(هو  ،الشعار الذي اخترناه للدورة السابقة
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فإن التنمية المستدامة ، )تنموية للنهوض بالمجتمعات اإلسالمية
 صميم النهوض بالمجتمعات اإلسالميةدن المستقبل تدخل في ـلم

  .في مفهومه العام

خرج بها  التيالنتائج يبني على  ،فالمؤتمر في دورته الحالية
  .في تكامل تام وتناسق محكممن الدورات السابقة، 

 

  فخامة الرئیس،
  أصحاب المعالي والسعادة،
  حضرات السادة والسیدات،

لغة مشاريع باالثة ـالمؤتمر ثهذا جدول أعمال  تضمني
للعمل اإلسالمي  ثَالحدي المفهومجميعها، ز زـاألهمية، تع

 التوجيهيةَ المبادَئ في عمـق، ناولـتـتفهي الثـقافي المشترك، 

 واإلعالنللتـنمية،  الثقافيةَ قافة والمدينة، والمؤشراتـللث

اإلسالمي العالمحول حماية التـراث الثـقافي في  اإلسالمي، 
  . الذي سيصدر عن المؤتمر

رات غيتمال ومتجاوباً معلعصر، لاً واكبهذا يكون المؤتمر مبو
ر التي يم الدقيقةالل هذه المرحلة خ ،الثقافية التي يعرفها العالم

بها، والتي تَـتَـصاعـد فيها موجات الكراهية والعنصرية 
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العالم اإلسالمي، ستهدف تي توالتمييز العرقي والديني والثقافي، ال
  .نو تهدد األمن والسلم الدوليي

المناطق يات الصعبة، والتي تصل أحياناً وفي بعضإن التحد، 
نعمل ، تفرض علينا في عالمنا اإلسالمي، أن ةخطورإلى درجة ال

يد، وبالعمل لمواجهتها بالعلم والتخطيط، وبالوعي الرش بقوة
 أجل تقدم العالم اإلسالمي،من ن اإلسالميالمشترك في إطار التضام

  .وازدهاره

 

  فخامة الرئیس،
  أصحاب المعالي والسعادة،
  حضرات السادة والسیدات،

ظروف إقليمية ودولية خطيرة  طمؤتمرنا هذا وسينعقـد 
فيها التحد داعدأم والصراعات والفتن ياتتَـتَـصـالتي تهدن 

ى فيها تيارات التطرف والطائفية امنَـتَـ، وتَهاواستقراربلداننا
القوانين ك تنته، واإلنسانية القيمفيها موازين واإلرهاب، وتختـّل 

تخويف الإلسالم ولموجات الكراهية والعداء  الدولية، وتشتـد
 ،يات والمخاطروفي مواجهة هذه التحد. مغرضة ىوا،بدعمنه

حماية وقافياً، ـتحصين المجتمعات اإلسالمية ث تستبين أهمية
 الحقوق، وصون، وامتالك المناعة الواقية من الذوبان ،الذات
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في  جميعـاً قـد التضامن بين المسلمينـراط عـانفالحيلولة دونو
  .كل مكان

وإننا على ثقة أن حكمة قادة الدول األعضاء وحرصهم على 
تماسك األمة وسالمة كيانها، وعلى استمرار العمل اإلسالمي 

تنموي الجامع للشمل والحافظ للهوية المشترك في مساره ال
سنداً قوياً لنا في  ،مات الذاتية اإلسالمية، سيكونان بإذن اهللاولمقو

العالم اإلسالمي  لما فيه خير ،مواصلة عملنا بكل جد وإخالص
  .وتقدمه وازدهاره

السيد المشير أكرر الشكر والتقدير الكبيرين لفخامة الرئيس
 شعبهالوولحكومة جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير

 .الضيافة وسابغ الرعاية حفـي، على حفاوة االستقبال والكريم

ةَ أسأل اهللا تعالى أن يوفقنا في أعمالنا، وأن يـلهمنا الحكمو
ألمتنا اإلسالمية الح فر والوالسداد في القول والعمل، لما فيه الخي

  .لإلنسانية جمعاءو

 .اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة 


