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  العـــــام المؤتمر رئیس/ لسیـــــدا
  التنفیذي المجلس رئیس/السیــــــد

  العــــــــــــــــام المــدیــــر/ السیــد
    الوفود واعضاء رؤساء/ الســــادة

 .جمیعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً،،، أحییكــــم
  

 رئیس000اً  لھ000ا اختی000اركم عل000ي بالتھنئ000ة مالع<<<ا الم<<<ؤتمر رئ<<<یس/ ةالس000ید ال000ي البدای000ة ف000ي اتوجـ000ـھ
 اللیب<<<<ي الش<<<<عب تق0000دیر ھ0000ذه بمش0000اركتي وأس0000جل عملھ0000ا، ف0000ي التوفی0000ق لھ0000ا متمنی0000اً  ال0000دورة لھ0000ذه

 والثقاف000ة والعل000وم التعل000یم مج000ال ف000ي دورھ000ا ون000ثمن للیونیس000كو )ال<<<وطني الوف<<<اق حكوم<<<ة( وحكومت<<<ھ
 عل00ي حص00ولھ عش00یة اللیب00ي الش00عب طال00ب لق00د. عمرھ00ا م00ن مض00ت الت00ي ع00ـاماً  الس00بعین م00دي عل00ي

 االن اللیبی0000ة الدول0000ة جع0000ل مم0000ا المنظم0000ة ال0000ي باالنض0000مام الماض0000ي، الق0000رن منتص0000ف ف0000ي االس0000تقالل
 ف0000ي ال0000دولي المجتم0000ع م0000ع االلتم0000ام ھ0000ذا ف0000ي مس0000تمرة وھ0000ي عام<<<<اً  65 لم<<<<دة بالیونیس<<<<كو عض0000واً 
 .المنظمة اھتمام مجاالت

 الیونس0000كو رس0000الة ب0000أن ن0000ؤمن ن0000األن المنظم0000ة ھ0000ذه ف0000ي الكامل0000ة بعض0000ویتنا متمس0000كون انن<<<<ا 
 وم000داومتھا والتربوی000ة، والعلمی000ة التعلیمی000ة برامجھ000ا إنج000اح ف000ي الع000الم دول مس000اعدة تك000ون ان یج000ب

 الث0000رات عل0000ي وحافظتھ0000ا التعل0000یم، ج0000ودة وتحقی0000ق ،المختلف0000ة بأش0000كالھا االمی0000ة مح0000و عل0000ي العم0000ل
 .االنساني للمجتمع ثقافي كمخزون واالثار

 والمواق0000ع الت0000راث حمای0000ة ف0000ي كبی0000ر تع0000اون اللیبی<<<<ة والحكوم<<<<ة الیونس<<<<كو ب0000ین ك0000ان لق0000د 
 .األمنیة والجھات اآلثار مصلحة خالل من علیھما والحفاظ لیبیا في األثریة

 ب000إجالل ون000ذكر للیونس<<<كو الحالی<<<ة العام<<<ة الم<<<دیرة بكوف<<<ا ارین<<<ا الس<<<یدة نش<<<كر لیبی000ا ف000ي إنن<<<ا
 أص0000در ض0000وئھ عل0000ىو. لیبی0000ا ف0000ي االث0000ار عل0000ي المحافظ0000ة عل0000ى للتنبی0000ھ المتك0000ررة دعواتھ0000ا وتق0000دیر
 مرك000ز م000ن المطلوب000ة بالش000روط اإلیف000اء عل000ى للعم000ل خاص000ة لجن000ة بتش000كیل ق000راراً  ال<<<وزراء مجل<<<س
 الع0000المي الت0000راث قائم0000ة إل0000ى أحیل0000ت الت0000ي الخمس0000ة اللیبی0000ة المواق0000ع بخص0000وص الع0000المي الت0000راث

 غی0000ر االتج0000ار محارب0000ة ف0000ي كبی0000رة جھ0000وداً  تب0000ذل اللیبی<<<<ة الحكوم<<<<ة ت0000زال وم0000ا للخط0000ر المع0000رض
 بیئتھ0000ا إل0000ى القط0000ع ھ0000ذه بع0000ض الس0000ترجاع إیجابی0000ة بخط0000وات وقام0000ت الثق0000افي ب0000التراث المش0000روع

 .االصلیة
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 ف000ي المس000لحة المجموع000ات م000ن الت000راث بحمای000ة اھتمامھ000ا عل000ى اللیبی000ة الحكوم000ة برھن000ت كم<<<ا
 .ومحمیا آمنا االن صبراتة موقع وأصبح الماضي سبتمبر شھر في صبراتة مدینة أحداث

 

 :الســـــــــــــادة یھــــــاا

 الت000ي األرك000ان أھ000م ھ000و والتعل000یم الطوی000ل تاریخھ000ا ف000ي حرج000ة بمرحل000ة تم000ر اآلن لیبی000ا ان 
 . المستقبل في األمة بناء عماد سیكون ألنھ ومتینة صحیحة أسس على تبنى نراھا أن نرید

 ت000ولي ف000ي س000بقوني ال000ذین زمالئ000ي م000ن بعض000اً  ب000ذلھا الت000ي الج000ادة المح000اوالت بع000ض م000ن ال000رغم عل000ى
 العھ<<<ود طیل<<<ة متدنی<<<ة لیبی<<<ا ف<<<ي التعل<<<یم ج<<<ودة ظل<<<ت ولك<<<ن االس<<<تقالل من<<<ذ التعل<<<یم وزی<<<ر منص<<<ب
 ال000ثمن ن000دفع جعلن000ا ال000ذي األم000ر وطویل<<<ة كثی<<<رة فت<<<رات ف<<<ي الق<<<اع تالم<<<س ان قارب<<<ت حی<<<ث الس<<<ابقة

 .ذلك عن الناجمة السلبیة اآلثار من للتخلص الكثیر أمامنا ومازال االن باھضاً 

 بخط<<<وات نس<<<مع أو ن<<<رى وَل<<<م بالمش<<<اھدة أس<<<ف وبك<<<ل الیونس<<<كو اكتف<<<ت األثن<<<اء ھ<<<ذه ف<<<ي 
 .القطاع یشھده كان الذي التدھور من للحد االرض على المنظمة بھا قامت عملیة

 

 التعلیمی<<<<ة العملی<<<<ة ف<<<<ي وترتی<<<<ب تركی<<<<ب بإع<<<<ادة االن نق<<<<وم اللیبی<<<<ة التعل<<<<یم وزارة ف<<<<ي انن<<<<ا
 السیاس<<<<<ات م<<<<<ن العدی<<<<<د تطبی<<<<<ق ف<<<<<ي عملی<<<<<اً  ب<<<<<دأنا ولق<<<<<د الماض<<<<<ي ف<<<<<ي مس<<<<<بوقة غی<<<<<ر بطریق<<<<<ة

  :رئیسیة أسس ثالثة على مبنیة ھي والتي اإلصالحیة
 عملی0000اً  تطبیقھ0000ا یمك0000ن والت0000ي والمھم<<<<ة الواض<<<<حة الب<<<<رامج وتنفی<<<<ذ واختی<<<<ار الفس<<<<اد مكافح<<<<ة .1

 .  المعالم واضحة وغیر الھالمیة البرامج عن كلیّاً  واالبتعاد

 داخ000ل والمھنی<<<ة والبحثی<<<ة التعلیمی<<<ة المؤسس<<<ات جمی<<<ع إدارة ت<<<ولي ف<<<ي واألنس<<<ب األكف<<<أ اختی<<<ار .2
 .  الوظائف ھذه تولي في اللیبیین جمیع أمام الشریفة المنافسة باب فتح خالل من لیبیا وخارج

 بنس<<<بة للم<<<رأة تمثی<<<ل فرص<<<ة وإعط<<<اء التعل<<<یم سیاس<<<ات وض<<<ع ف<<<ي فعّ<<<ال بش<<<كل الم<<<رأة إش<<<راك .3
 أن أم000ة ألي یمك000ن ال بأن000ھ من000ا إیمان000اً  التعلیمی000ة بالمؤسس000ات القیادی000ة الوظ000ائف جمی000ع ف000ي 30%

 .   مجتمعھا نصف بتعطیل تنھض

 ت0000دریب مث0000ل لھ<<<<ا نطم<<<<ح الت<<<<ى والت<<<<دریب التط<<<<ویر ب<<<<رامج جمی0000ع تن0000درج االول0000ى النقط0000ة تح0000ت
 ونظ000000ام الحدیث000000ة التقنی000000ة وادخ000000ال المن000000اھج وتط000000ویر المھن000000ي والتك000000وین والمعلم000000ین الم000000دربین
 .مستویاتھ جمیع في التعلیم جودة من والرفع سییرت في المعلوماتیة

 الت<<<ي والسیاس<<<ات الب<<<رامج وتنفی<<<ذ وض<<<ع ف<<<ي الیونس<<<كو تس<<<اعدنا ان نأم000ل بال000ذات المج000ال ھ000ذا ف000ي 
 . قویة ومرجعیة حقیقیاً  شریكاً  لنا وتكون إلیھ نطمح ما الى توصلنا

 البیروقراطی000ة ع000ن بعی000داً  الی000ھ نص000بوا م000ا تحقی000ق ف000ي الیونس<<<كو عل000ى نعتم000د أن یمكنن000ا ھ000ل •
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 س<<نة 60 م<<ن ألكث<<ر المنظم<<ة ھ<<ذه م<<ع تعاملن<<ا ج<<ل س<<اد ال00ذي والسیاس00ي النظ00ري والح00دیث
  االن؟

 أم عنھ<<<ا نبح<<<ث الت<<<ي الداعم<<<ة وال<<<ذراع القوی<<<ة المرجعی<<<ة تك<<<ون أن للیونس<<<كو یمك<<<ن ھ<<<ل •
  أخرى؟ بدائل عن نبحث أن وعلینا قادرة غیر وأصبحت وتضخّمت ھرمت أنھا
 

 دینامیكی000ة أكث000ر تجعلھ000ا المنظم000ة سیاس000ات ف000ي تغی000راً  ن000رى ب000أن یح000دونا األم000ل زال ال
 المی000داني العم000ل حی000ّز وت000دخل والسیاس000ي النظ000ري الك000الم ط000ور م000ن وتخ000رج وحیوی000ة
 . فقط منھا جزء في ولیس برامجھا كل في والتنفیذي

 

تنفی0000ذي لھ0000ا لت0000ولي منص0000ب العل0000ي ترش0000یح المجل0000س  )دری<<<<ة ازواليوا( بالس0000یدةونرح0000ب 

مزی000دا م000ن الفاعلی000ھ والمش000اركة وتترق000ب لیبی000ا م000ن المنظم000ة ف000ي عھ000دھا نیس<<<كو ع<<<ام الیودیر م<<<

 .االیجابیة

 

 االستماع لحسن شكراً 

	


