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 أجمعین الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه

  

  

  

لثقافة واآلثار في مد آل خلیفة، رئیس هیئة امعالي الشیخة مي بنت مح
رئیس الدورة االستثنائیة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء  مملكة البحرین،

  ،الثقافة

األستاذ عمر سلیمان آدم، وزیر الثقافة والسیاحة واآلثار في معالي 
  ،لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي  رئیسجمهوریة السودان، 

  ،أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود

  ،أصحاب السعادة

  حضرات السادة والسیدات،

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،

للمؤتمر لدورة االستثنائیة ا نختتمونحن  ،یسعدني أن أتحدث إلیكم
في هذه  بتوفیق من اهللا تعالى ،التي عقدناها ،اإلسالمي لوزراء الثقافة

ن بالملك حمد تحت رعایة صاحب الجاللة ، المنامة ة الجمیلةعاصمال
ق و ، عاهل مملكة البحرین ،عیسى آل خلیفة بمناسبة احتفالیة المحـرّ

  .عن المنطقة العربیة 2018المیة لعام سللثقافة اإل عاصمةً 

ل الشكر والتقدیر والعرفان، ـزیـأن أتقدم بج ،وأوّد في هذه المناسبة
التي قدمتها  والمساعدات إلى حكومة مملكة البحرین، على التسهیالت



2 

 

 

لعقد هذه  ،- إیسیسكو- لمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة ل
الشیخة مي بنت ، وأخّص بالشكر معالي في أحسن الظروف الدورة

التي  في مملكة البحرین، رئیس هیئة الثقافة واآلثار ،محمد آل خلیفة
ومشكورة، إلنجاح هذه الدورة  رةً دّ ـقـبذلت، مع مساعدیها، جهودًا م

 ، من شأنها أن تعـّزز المضامیَن مهمة بنتائَج  تي خرجتال ،للمؤتمر

تأصیـل  تساهم فيأن ، و للعمل اإلسالمي الثقافي المشترك العمیقةَ 
   .وترشید مفاهیمه ،مبادئه

حرین حول حمایة التراث اإلنساني ومواجهة بإعالن ال(لقد جاء 
أوفَى ما یكون التعبیر، عن  ،براً معَ  الذي اعتمده المؤتمر،، )التطرف

أكدت االلتزام بالمسؤولیة رؤساء الوفود، التي لاإلرادة الجماعیة 
حمایة لمن جهة، و  دولةفي كل المشتركة لحمایة التراث الوطني 

من جهة ثانیة،  ،مشتركة دولیة بجهود التراث اإلنساني العالمي
من عمیقًا بمختلف أشكاله، اقتناعًا المتنامي و ف ولمواجهة التطرّ 

ـٌة للشرمَ  التطرف المؤتمر بأن ـبَ ، ومدخٌل الرتكاب بكل أصنافه ْجـَل
 ةُ ـاآلف صًا جرائم اإلرهاب الذي هوو الجرائم بجمیع أنواعها، خص

ـفَ  اآلخذةُ  الخطیرةُ  د األمن تهدّ  أصبحت التي، و واالنتشار ماقُ في التَ
  .والسلم الدولیین

في ختام أعمال صدر الذي  وهكذا یكون إعالن البحرین
ـرًا أوفى التعبیـر عن شعار المؤتمر، ومرّس  ،المؤتمر خـًا لمقاصده معبّ
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 مجاالت العملالتي یتوجَّب أن تنعكس على الجهـود المبذولة في 

ي لمظاهر التطرف والطائفیة التصدّ  من أجل ،المشتركقافي ـالث
شخصیتنا، ركن أصیل لالذي هو  ،حمایة تراثنا الخالدول ،واإلرهاب
  .التي نعتـزُّ بهانا حضارتل هویتنا، ورمـٌز  وعنواُن 

رز نجاحًا تعّززت د أحـهذا المؤتمر قذا األساس، یكون ـوعلى ه
وتلك هي . قها في دوراته العادیة المتعاقبةـحقّ به اإلنجازات التي 

التي  ،ذه الدورة االستثنائیةـائج التي خرجت بها هـالخالصُة للنت
عالیة  تأصیلیةٌ  الذي هو وثیقةٌ  ،دت انطالقـًا من مسار المنامةـعق

، ،في هذا المجال القیمة وبالغة األهمیة من برنامج  وانطالقـًا أیضًا
راث ـللحفاظ على الت إلسالمي والدوليزیز الدعم اـالعمل لتع

، من وجوه كثیرة، مما یعـدُّ دس الشریف، ـالحضاري والثقافي في الق
 2019مبادرة اإلیسیسكو بشأن إعالن سنة تفعیل في ّدرًا ـمقإسهامًا 

سنًة للتراث في العالم اإلسالمي، وتأصیًال لدور اإلیسیسكو المركزي 
  .العالم اإلسالميفي حمایة التراث الثقافي في 

  

  ،المعالي والسعادةأصحاب 

  حضرات السادة والسیدات،
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المكاسب  رصیدمكسبًا مهمًا إلى ا المؤتمر ذبنجاح هلقد أضفنا 
في تعزیز  والتي تزید من أهمیتها ،التي توافرت لدى اإلیسیسكو

يو  ،هه وتطویرِ ودعمِ  العمل اإلسالمي المشترك ها في خدمة دورَ  تقوّ
للعالم األهداف اإلنمائیة في التربیة والعلوم والثقافة واالتصال 

  .اإلسالمي

نني أتقدم إلیكم،  على الجهود التي الجزیل بالشكر  جمیعاً وإ
، راجیًا لكم المزیـد من النجاح ذا اإلنجاز المهمّ ـق هـلتحقیبذلتموها 

  .في أعمالكم

الثقافة واآلثار في هیئة  توجه بالشكر الجزیل إلىوأوّد أن أ
برئاسة معالي الشیخة مي بنت محمد آل خلیفة،  ،مملكة البحرین

ذلت التي ،الموفقة الجهودعلى  في أحسن  لعقد هذا المؤتمر بُ
، والشكر موصول لألمانة العامة لمنظمة التعاون الظروف

اإلسالمي التي تشارك في دعم هذا المؤتمر والتنسیق مع 
  .له وتنفیذهاإلیسیسكو في اإلعداد 

 وأخصُّ ، هذا المؤتمر أعمال في شارك معنامن  لَّ ـكما أشكر ك

  .وأمانة المؤتمر، الفوریة فریق الترجمة

  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته


