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الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسول هللا وآله وصحبه ومن واله

أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام،

السالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته،

ســالمي لــوزراء  ة للمؤتمــر الإ ف ُمْفَعــٌم بالغبطــة حظيــت بــه الــدورة الحاديــة عــرش �ش

ي 
الثقافــة برعايــة مــن فخامــة الســيد قيــس ســعّيد، رئيــس الجمهوريــة التونســية. وير�ف

ي وزارة الشــؤون الثقافيــة، ومــا لقينــاه مــن الأخ 
أن أشــكر الحكومــة التونســية، ممثلــة �ف

الدكتــور محمــد زيــن العابديــن ومعاونيــه مــن دعــم وافــر لعقــد هــذا المؤتمــر.

الحضور الكرام،

ي عدد مــن الدول الأعضــاء إىل التجريف 
ي �ف

اث الثقــا�ف تتعــرض المؤسســات الثقافيــة والــ�ت

اث  ــ�ت ــكل أىس أن قائمة ال ــر ب ــي أن أذكِّ ــب. ويكف ــة والنه ــ�ي والرق ــار والتدم والندث

ــل دول  ــاً داخ ف )37( موقع ــ�ي ــبعة وثالث ــىل س ــوي ع ــر تحت ــدد بالخط ــي المه العالم

ف )54( موقعــاً، بنســبة تقــارب %70  ســالمي، مــن مجمــوع أربعــة وخمســ�ي العالــم الإ

مــن المواقــع المهــددة بالخطــر. 

ســالمي  ي العالــم الإ
اث �ف لقــد قامــت الــدول الأعضــاء بالموافقــة عــىل إنشــاء لجنــة الــ�ت

ة حيــث لــم يتــم تســجيل  ســنة 2007، إل أن بدايــة انطــالق عمــل اللجنــة كانــت متعــ�ش

يسيســكو، أخــذت عــىل  ي الإ
دارة العامــة الجديــدة �ف ســوى خمســة )5( مواقــع، لكــن الإ

ي 
ي �ف

ــا�ف اث الثق ــ�ت ــع عــىل لئحــة ال ــة بتســجيل 100 موق ــ�ي هــذه الوضعي ــا تغي عاتقه

ف أننــا ســنبلغ تمامــا هذا  ســالمي قبــل نهايــة هــذا العــام. لــم نكــن عــىل يقــ�ي العالــم الإ

الهــدف، لكننــا اســتطعنا تجــاوز الســقف المذكــور، وللــه الحمــد، بتضافــر الجهــود مع 

ــا مــن تســجيل مائــة  نَّ ســالمي وتعــاون الــدول الأعضــاء، تمكَّ ي العالــم الإ
اث �ف لجنــة الــ�ت

ف موقعــاً )132(. ف وثالثــ�ي واثنــ�ي
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ــذا  ي ه
ــاء �ف ــدول الأعض ــراط ال ــىل انخ ــدل ع ــي ي ــب حقيق ــ�ي ومكس ــاز كب ــذا إنج وه

وع الكبــ�ي لتوثيــق تراثنــا والمحافظــة عليــه وتأهيلــه. ويمكــن أن أقول بــكل أريحية  المــرش

ي والحضــاري. 
اثنــا الثقــا�ف إننــا دخلنــا عــر التدويــن ل�ت

ي الدول 
ي أدعــو مــن هــذا المنــ�ب أصحــاب المعــاىلي الــوزراء وجهــات الختصــاص �ف

وإنــ�ن

ــة  اثي ــع ال�ت ــع المواق ــجيل جمي ــة لتس ــات التقني ــم الملف ــة تقدي ــاء إىل مواصل الأعض

ي العالم 
اث �ف ي بلدانهــم عىل لئحــة الــ�ت

الماديــة وغــ�ي الماديــة والطبيعيــة والصناعيــة �ف

يسيســكو لهــذا الغــرض، بمعايــ�ي علميــة  ي الإ
ســالمي، حيــث أسســنا وحــدة خاصــة �ف الإ

يسيســكو موطــَن تَســجيِل  ودوليــة صارمــة. َوَسَنســعى، ِبمشــيئِة اللــه، إىل أن تكــون الإ

ســالِمّي. ي عالِمنــا الإِ
ّ أَنواِعــِه �ف اِث ِبشــىت ُّ الــ�ت

ف عليه  ي برنامــج ســترش
ي �ف

ي حفــظ تراثنــا الثقــا�ف
وإن ترجمــة الوحــدة الثقافيــة وتضامننــا �ف

ي العالــم الســالمي 
اث �ف ــ�ت ك عــىل لئحــة ال يسيســكو مــن أجــل التســجيل المشــ�ت الإ

ــرق  ــج، ط ــق الح ــة )طري ــة النموذجي ــة والحضاري ــارات التاريخي ــن المس ــة م لمجموع

القوافــل التجاريــة، طــرق الرحالــة والعلمــاء والطلبة والمخطوطــات...(، عىل غــرار ملف 

ي 
اث الثقــا�ف ة دولــة عربيــة عــىل لئحــة الــ�ت النخلــة الــذي تقدمــت بتســجيله أربــع عــرش

يسيســكو ذلــك ضمــن  ي غايــة الأهميــة، واعتمــدت الإ
الالمــادي لــدى اليونســكو، أمــر �ف

رؤيتهــا الجديــدة.  

الحضور الكرام،

اتيجية ذات  ــ�ت ــا الس ــد اختياراتن ــوم أح ــح الي ــة أصب ــ�ب الثقاف ــة ع ــل إىل التنمي المدخ

الأولويــة، وعلينــا أن نتوقــف عــن اعتبــار الثقافــة قطاعــاً ثانويــاً أو أنشــطة موازيــة يتــم 

ي السياســات العموميــة، إذ ينبغــي علينــا :
بهــا تأثيــث المشــهد العــام �ف

ي خدمــة التنميــة الثقافيــة 
ي �ف

أوال، توظيــف الدبلوماســية الثقافيــة والرأســمال الثقــا�ن

ســالمية التنويريــة.  اتيجية، وتصديــر ثقافتنــا الإ لدولنــا، والدفــاع عــن مصالحنــا الســ�ت

ي 
ي ومتنــوع ل نظــ�ي لــه، �ف

ي ورصيــد حضــاري غــىف
اث ثقــا�ف ســالمي يزخــر بــ�ت والعالــم الإ

ي شــعوب العالــم ودولــه. 
خدمــة الســلم والتعــاون مــع بــا�ت
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بــداع والبتــكار لــدى  ثانيــاً، مواكبــة التحــولت الرقميــة للنهــوض بالثقافــة وتشــجيع الإ

ي لمجتمعاتنــا. وإن تحقيــق 
جميــع فئــات المجتمــع مــن أجــل إبــراز غــىف التنــوع الثقــا�ف

هــذه الغايــة مرتبــط بتوفــ�ي مصــادر جديــدة ومتنوعــة لتمويــل المشــاريع الثقافيــة. 

ات السادة والسيدات، أصحاب المعالي والسعادة، ح�ن

ســالمي  ي العالــم الإ
ي الــذي نريــده �ف

وع الثقــا�ف ي أتســاءل معكــم: مــا هــو المــرش
دعــو�ف

ي تواجهنــا ؟ 
إزاء التحديــات المســتقبلية الجديــدة الــىت

ي الأمور التالية :  
إن الجواب عىل هذا السؤال الجوهري يكمن �ف

بيــة عــىل قيــم الســالم  اتيجية، وقاطــرة تنمويــة لل�ت أوال، جعــل الثقافــة أولويــة اســ�ت

ي يجســدها برنامج 
ام التنــوع والختــالف الىت والجمــال والتنويــر والمحبــة والرحمــة واحــ�ت

ســالمي.  ي العالــم الإ
يسيســكو لعواصــم الثقافــة �ف الإ

حاتهــم، وقــد ســعينا إىل تحقيق  ــاع الثقافــة والســتهداء بمق�ت ثانيــاً، الســتنارة بــآراء صنَّ

، وخصصنــا أول لقــاء  ي الــدوىلي
يسيســكو الثقــا�ف هــذا الهــدف بإطــالق مبــادرة ملتقــى الإ

ي 
ــب توثيقــي وزَّعنــاه �ف ي كتيِّ

نــا وقائَعــه �ف لموضــوع التحديــات الثقافيــة المســتقبلية، نرش

هــذا المؤتمــر.

ي تمكيننــا مــن مواكبــة 
ثالثــا، ل بــد مــن تصديــر ثقافتنــا بشــكل لئــق يعطينــا الحــق �ف

التحديــات الثقافيــة المســتقبلية.

ــرارات ملموســة  ــج وق ــق والنجــاح والخــروج بنتائ ــا، أرجــو لهــذا المؤتمــر التوفي ختام

ســالمي، والســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه. ي العالــم الإ
تحقــق التنميــة الثقافيــة �ف


