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سعادة السفیر الدكتور موسى بن جعفر بن حسنكلمة   
 رئیس المؤتمر العام للیونسكو

الدورة األولى للجنة الدولیة الحكومیة لصون التراث الثقافي غیر بمناسبة 
 المادي

2006نوفمبر / تشرین الثاني19-18-الجزائر  
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 
 

وزیر الشؤون وزیر الدولة، معالي الدكتور محمد بیجاوي، 
  رئیس الجمعیة العامة للدول األطراف في االتفاقیة،الخارجیة،

 معالي األستاذة خالدة تومي، وزیرة الثقافة،
 كوتشیرو ماتسورا، مدیر عام الیونسكو،معالي 

 السعادة أعضاء لجنة التراث غیر المادي،أصحاب 
 سیداتي، سادتي،الضیوف الكرام، 

   
 وفي داخل كل منا توق نحو نلتقي ھذا الیوم من جدید  

نلتقي في الجزائر . االكتشاف وحنین نحو األصالة والتراث
لنرى شواھد آثار اإلنسان الجزائري بھویة متأصلة تؤكد أن 
على أرض ھذا البلد العزیز تراكمت طبقات الحضارات 
. وتناقلت األجیال قصص البطوالت وإبداعات الخیال اإلنساني

االسم القدیم -في مملكة نومیدیا" راابنة كلیوبات"فمنذ قصة 
 عصر ملوك البربر الذین أقاموا أول دولة منتظمة إلىللجزائر، 

 الدولة إلى البحارة الفینیقیین ثم الرومان، إلىفي الصحراء 
 التي دمجت البربر والعرب في عقیدة واحدة، وبسبب اإلسالمیة

  المساجد واألبنیة ذات البنیةشیدتھذا التالحم الشعبي 
خ نیة بالبشر والتاریغة الشعبیبیوت الالالمعماریة الممیزة و

والتي شھدت معركة االستقالل وُضّمت على الئحة التراث 
وحدھا اآلثار تجعلنا نحلم، كما یقول المثل  .العالمي للیونسكو

 . الجزائري
 

 سیداتي، سادتي،
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یأتي اجتماعكم ھذا الیوم في مدینة الجزائر التي تزخر   
الموسیقیة والفلكلوریة والمھارات والحرف التقلیدیة بالفنون 

یعبر عن امتنان الدول األعضاء للجزائر باعتبارھا الدولة التي ل
قادت مسیرة ھذه االتفاقیة حتى اعتمادھا في المؤتمر العام 

 بقیادة ابن 2003أكتوبر / تشرین األول17للیونسكو في 
أول دولة الجزائر معالي الوزیر محمد البیجاوي، وكانت 

تھا لجنُتصادق علیھا واستحقت بجدارة احتضان أول اجتماع ل
 .المنتخبة

ون عاجتماعكم الیوم یكتسي أھمیة استثنائیة ألنكم تض  
األساس لحمایة التراث الثقافي غیر المادي لیواصل وجوده 
ویبدع ویشارك في الحفاظ على الھویة الثقافیة للمجموعات التي 

في ھذا القرن الذي یشھد تحوالت تنتجھ وتعیشھ وباألخص 
فان مھمتكم تكاد تكون طارئة ال تقبل . سریعة بفضل العولمة

التأخیر ألن االنتظار یجعل اإلنسانیة تخسر بعض روافد 
إبداعھا وتنوعھا وغناھا الثقافي، باعتبار أن التراث الثقافي غیر 
المادي أكثر ھشاشة وعرضة للنسیان والضیاع ألنھ یتكون من 

 غیر مكتوبة في الغالب وأنغام تختزنھا الذاكرة الشعبیة نصوص
وتنقلھا على مر الزمان على اختالف وتعدد وتنوع مجتمعاتھ 

وان الحفاظ علیھا أمر أساسي . وثقافاتھ وانتاجاتھ وإبداعاتھ
للحفاظ على الھویة الثقافیة للجماعات واألمم وعلى ھذا، فان 

االتفاقیة ي دشنتھ المسؤولیة األولى في تطویر العمل الذ
وطمحت لتحقیقھ تقع على عاتقكم لكي نعید للذاكرة حیویتھا بدًال 

إن : "كما یقول المفكر أحمد حسن الزیات، وأقتبس. أن نبكیھا
القیثار یبعث أجمل أنغامھ حین ینكسر والمصباح ُیرسل أبھى 

 حین تسلم یخمد، والبجع ترفع طرفھا إلى السماءضوئھ حین 
ده یرجع البصر إلى الوراء لَیُعدَّ أیامھ حن وواإلنسا. الروح
 ".فیبكیھا

 
 أصحاب المعالي والسعادة،

 سیداتي، سادتي،
الثقافي غیر المادي یحقق أھدافًا إن الحفاظ على التراث   

 إنعاشأخرى تسعى الیونسكو لبلوغھا وھي المساھمة في 
تكون مادة خام لكثیر من األنشطة الُمدرَّة الصناعات الثقافیة ل
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یة  العمل عن طریق تنمیة السیاحة الثقافللدخل ولخلق فرص
ویمكن تحقیق . وتكون بذلك قد ساھمت في التنمیة المستدامة

ذلك عن طریق إنعاش عملیة اإلبداع الفني بالبناء على ھذا 
عات التراث غیر المادي وتعلیمھ وتنمیة الملكات الفنیة للمجتم

وبخاصة األجیال الجدیدة من أبنائھا، وأن یتم ذلك بمشاركة 
وینبغي . السكان والمجتمعات الذین ینتجونھ لیعبر عن ھویتھم

فدور . أن یتعاون المجتمع الدولي معھا ویمكنھا من الحفاظ علیھ
التعاون والتضامن اإلقلیمي والدولي ھو إمداده بشریان الحیاة 

الھدف منھ تحسین ظروف حیاة . ة جمعاءباعتباره تراثًا لإلنسانی
اإلنسان في عالمھ وقابلیتھ للعمل واإلنتاج واالستمرار والبقاء 
سویًا وبتضامن على ھذه األرض التي نعیش علیھا جمیعًا 

ألن جمیع الكائنات الحیة مھما كانت ضعیفة أو قویة، سعداء، 
صغیرة أو كبیرة، مرئیة أو غیر منظورة، لكل منھا الحق في 

 . نشدان السعادة، كما یقول بوذا
 

 أصحاب المعالي والسعادة،
تغمرني الغبطة والسعادة على حسن الضیافة والكرم   

واالستقبال والتنظیم، وأنا أزور الجزائر للمرة الثانیة بصفتي 
رئیسًا للمؤتمر العام؛ ھذه المرة بدعوة كریمة من حكومتكم، بعد 

ذات یة، دا مدینة غرإلىأن تشرفت بالقیام بالزیارة األولى 
منبع ھندسة معماریة مدھشة وأسلوب عیش تقلیدي للسكان و

التراث والعراقة حیث یرتبط الشعب الجزائري مع الشعب 
الُعماني بصالت عقیدة وتراث تعمقت في التاریخ وتتوثق في 
عھد الجزائر الحدیث، عھد المحبة والمیثاق من أجل السلم 

 فخامة الرئیس المناضل عبد دهیقووالمصالحة الوطنیة الذي 
 تضامننا الصادق باعتبار إلیھالعزیز بوتفلیقة الذي ُأحییھ وأنقل 

ینشدھا الشعب الجزائري حقًا أن المصالحة الوطنیة غایة 
وصدقًا كما جاء في إحدى فقرات المیثاق والذي یسعى إلى 

كما ُأحیي المرأة . تحقیق التنمیة وتوفیر الحمایة للفرد والمجتمع
الجزائریة المناضلة الحامیة لھذا المیثاق عن طریق غرس مثل 

 .المحبة والتضامن في نفوس األجیال
 

 سیداتي، سادتي،
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 ھي عبارة عن مجموعة من اإلنسانیة الحضارة إن  
الثقافات، ھي ثروة تمتلكھا ھذه الثقافات وال بد من تأكید قیمة 

ویة م تنأیة إستراتیجیة عند وضع وإدراجھا تالثرواھذه 
 أیة إعدادباعتبار أن التأثیر الثقافي ال ُیمكن التغاضي عنھ عند 

 التنمیة إلىخطة اجتماعیة أو اقتصادیة ألي مجتمع یطمح 
  قادر على تكویناإلنسان إن: "یقول أحد الحكماء. والسالم

 ".اعةجمة ومنّظم لوجوده وفق حال ھذه الجماعال
 

 سیداتي، سادتي،
الناجح الثري  عاالجتماھذا ظیم الشكر للقائمین على تن  

 واللجنة الوطنیة الجزائریة الثقافة الجزائریةفي وزارة 
، وموصول للوفد الدائم للجزائر على النشاط الممیز للیونسكو

قطاع الثقافة، قسم التراث وللیونسكو  لھذا االجتماع اإلعدادفي 
 ھذا االجتماع، والى إلنجاحالغیر مادي على حسن التحضیر 

 العاملین ھنا في الجزائر بوزارة الخارجیة والمراسم جمیع
اإلقامة ووزارة الثقافة واللجنة الوطنیة على تفانیھم لتوفیر 

 . مكانًا لھ تستحقھعلى اختیار الجزائرالطیبة للوفود، و
عمر للشاعر  أقتبس أبیاتوقبل الختام، اسمحوا لي أن   

 :، حیث یقولالخیام
 یفقل لمن یملك من دھره نصف رغ

 وُعشًا یأویھ
 ولیس خادمًا ألحد وال مخدومًا

 كعالمعش فرحًا مرحًا، فما أحاله 
 
كن مسرورًا : "وفي الختام، كالم جزائري أصیل یقول  

 ".ُتصبح غنیًا وُكن ذات قلب ُتصبح قویًا
 

 .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


