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 : قال  حيَنحمد عباس صالح المصري أالكاتُب  عنُهبَر على ما ّعُلِط ُأبدايًة
 

  تعلو البشريِة في هذه الحياِةما من ثقافٍة"
 "ها من الثقافات بغيِرعلى التأثِر

 
 من  نفسهِِ حمايِةفي نطاِق، و القديم اإلنساَن بأّن العلميُةالدراساُتفتنا عّر

  تتالءُمه ثقافًة لنفِس أستحدَث،ُه التي آانت تهدُد العديدِة األخطاِر وضدَّ الحياِةقسوِة
 .. هها في حياِت الستخداِم أدواُت وابتدَع،ها التي آان يعيُشمع البيئِة

 
.  االجتماعيِه على سلوِآْت  وأثرَّ، التنميِة إلى جانِب الثقافُةْتلَدهكذا ُو
  الدعواِتْتوظهَر.  إلى أخرى  من منطقٍة الثقافاُت انتقلْت المعرفِةومع انتقاِل

  لمعظِم التقليديِة الثقافاِت لتراجِع نتيجٌة، الحدود  عبَرادمِة الق الثقافِة مقاومِةإلى
 .والمقروءة   المرئيِة من المعلوماِت الهائْل الكْم بفضِلالشعوِب

 
،  الثقافية التعابيِر وصوِن اليونسكو لدعِم اتفاقيِة أهميُةمن هنا تكمُن

 بكم جميعًا حُب الذي أروفي الوقِت...  األولى لها في الدورِةوتجتمعون اليوْم
  اليونسكو ومديرها العام آوتشيرو ماتسورا ومعاونيه في اإلعداِد بدوِروأشيُد
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ل الذي بجديته أسمالهام، وأحيي معالي الوزير الدآتور قادر  لهذا المؤتمر الجيِد
 فريق الخبراء وبتعاون جميع أعضاء المنظمة إدارةوحيويته وخبرته في 

 ءلالحتفاه الثمرة التي نجتمع اليوم ذ الوجود بهلىإخرجت نتيجة هذا العمل الجاد 
  بمساعدِة القدراِت وتوفيِر شراآاٍت في إقامِة تكمُن األهميَة أنَّ أجُد.بجنيها

 وفيما بينها ، والمجتمعات الجماعاِت داخِل الوعِي لزيادِة،المجتمع المدني
   .مة في ذلك   بها أيًا آانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدها والتمتِعونشِر

 
 

 سيداتي سادتي،أصحاب السعادة ، 
 

 الثقافية ال يمكن  والخدماِتراِتب والخ بأن النشاطاِت تعترُفاالتفاقيُة
 إنَّ. ها الثقافي إلى حجِم النظُربل يجُب.  حجمها االقتصاديها حسَبتقليِص
 مجال آل ثقافٍة جدْتإذا َو.  بينها التبادَل وخلُق لتالقي الثقافاِت هي شرٌطالتعدديَة
  اليوم بفضِل األخرى المتوفرِة الثقافاِت تعابيَر لتشارَك مشجعًة وبيئًةللتعبيِر
  في فترٍةُم يُت الشعوِب وثقافاِت اآلن على عاداِت الذي يطرُأ التغييَرألنَّ . العولمِة
 تكنولوجيا االتصال والمعلومات  بفضِل في السابِق قياسًا بما آان يحدُثقصيرٍة
 .  وليس تحديًا للتعددية أو تهديدًا لها واإلثراءغي اعتبارها فرصة للتعامل وينب

 
 ها علينا وعلى أجياِل نفَس  تفرُض الثقافيُة والمنتوجاْتألن التياراْت

 حتى في  تتناقُض بدأْت واألذواَق وإن العاداَت،نا أم أبيناْب رِغ سواَءالمستقبِل
  وإعالِن الوافدِة الثقافِة مخاطِر مواجهِةتباَراع مبررًا فال أجَد.  الواحدةالعائلِة
 ..  الثقافية بالتعدديِة االستمتاِعنا متعَةَدفِق عليها نجاحًا ألنها ُتالحرِب

 
 ....ويقول الروائي البرازيلي باولو آويلو

 
 ما  مرحلٍةإن من يعيْش:  لهم  فسأقوُل لي أحفاٌدإذا قّدر لي يومًا أن يكوَن" 

 " الحياة بطعِم اإلحساَس قد فقَد يكوَنبعد النجاح، فأنه
 
 

 ،الضيوف الكرام
 

 وبروز  العولمَة مظاهَر انتشاَرنَّ أ وتعرفون جيدًا العولمِة عصَرنعيُش 
.  استثناء  وبدوِن في العالِممن الشباِب  الكبرى على الشريحِة أثرْت جديدًةثقافًة
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 من  الحديثِة سلوآًا جديدًا لدى األجياِل باتت تخلُق الجديدُة هذه الثقافَةغم أنَّوُر
  الوقِتفإنها في نفِس، خالل السينما والتلفزيون واأللعاب االلكترونية واالنترنت 

ها  مقارنِتوال يمكُن.  والفكرية الدينيِة على االعتقاداِت التأثيِر إلى درجِةالتصُل
 . الروحية مع االنتماءاِت آانت ترتبُطمع ثقافةًٍ
 

 رئيُس" دي آويالر"  األسبق لألمم المتحدة  العاِم األميِنفي تقريِر فقد جاَء
أتقدم إليه بالشكر الجزيل ، الذي  والتنميِة بالثقافِة المعنيَة اليونسكو العالميَةلجنُة

 هو ثروة  نمطًا خاصًا في المعيشِة شعٍب لكِلألنَّ: "أقتبسعلى تواجده معنا، و
 ". له متاحٌةه وفرصٌة من مسؤولياِتيٌةه ومسؤول من حقوِقه وحٌقمن ثرواِت
  الحدوِدها عبَر وتدفِق الجديدِة تكنولوجيا اإلعالِم تطوِر إلى سرعِة اللجنُةوأشارْت
  ظروٍف ترمي إلى تهيئِة عالميٍة مناقشاٍت إلى إجراِءودعْت..  بال عائقالوطنيِة
  من مرحلِةنتقاِل اال من المطلوِبوباَت.  الوطنية الجهوِد وتنسيِق للتفاهِمأفضٍل

  ألجِله من التسامِح قوَت الثقافي المستمْد بين ثقافتين إلى التواصِلالمواجهِة
  في ذلَكويقوُل . التعدديةاحترام ها األخالقية وفي إطاِر في قواعِد العولمِةترسيِخ
إذا آان األوروبيون و األمريكيون هم من " :  األمريكي توماس فريدمان الكاتُب

 على  الثالث منفتٌحفأن الطوَر.  في طوريها األول والثاني  العولمِةقادوا حرآِة
 ."اإلنساني وألوان قوس قزح  أطياِف من آِلالجميِع

 
 

 سيداتي، سادتي،
  

 الدول فكُل. آم األول هذا مؤتمِرِق على عات تقُع ضخمٌةمسؤولياٌت
 التي االيجابيَة كم والنتائَج إلى نقاشاِتإليكم وتتطلُع األعضاء لليونسكو تنظُر

  لتتيَح على االتفاقيِة إلى التصديِق من الدوِل العديَد إليها مما سيدفُعستصلوَن
  مواقَفوينبغي اتخاَذ...  ثري بتنوعه  البشري في عالٍم لإلبداِع جديدٍةمجاالٍت

  الشموِل دالئَلُه ذاَت التنوِع في صميِم ليبرَز الضيقَة الخصوصياْتجديدة تتجاوْز
 وإنَّ.  آلود شتراوسنا آما يقوُلنا وأماِمنا وحوِل من وراِءفالثقافُة. يةوالعالم
  عائٍق فهو أآبُر والتراث، أما الجهُل في الثقافِةه يعني التعدَد في حد ذاِتالحواَر

 .همثهم وتراهم وتاريِخت اآلخرين وقيمهم ولغُِ حياِة ألنماِط الناْسللحوار، جهُل
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 سيداتي، سادتي،
 

 وهو يغني  المجهولين من فيتنام يقوُل الشعراِء ألحِدنا اإلبداعي شعٌرِعوفي تنو
 ...في البطلتان القوميتان في بالده

 
 هما مثل الغيوموشعُر
 هما مثل الثلججسُد
 هما مثل العاججلُد

  آالضبابهما منفتٌحمظهُر
  على الدنو منهما وال النحْلزهرتان جميلتان، ال تجرؤ الفراشاْت

  في اآلداب لهما موهبٌة
  إلهة القمر« HANG TGA » هانغ تكا  آجماِللهما جماٌل

 
  :أما الشاعر التشيلي بابلو نيرودا فيقول

 إلى آل الذين ال أعرفهم
  أنهارناإلى الذين يعيشون على ضفاِف

  البراآينوعلى سفوِح
 إلى الصيادين والفالحين

 . الزرق المقيمين على شواطئ البحيراتإلى الهنوِد
 ألقة آملكةالمت

 ...إليكم جميعًا انتمي
 ....وبكم أعترف

 
 :  لألديب جبران خليل جبرانوختامًا سيداتي سادتي قوٌل 

 في  إليها وتجُد البشري تلك التي تستسلُم في القلِب وأقوى عاطفٌةإن أعمَق"
 ." لذة وراحة وطمأنينةاالستسالِم

 
 

 .أتمنى لكم السعادة واالطمئنان
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