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والثالثین للمؤتمر العام كلمة رئیسة الدورة التاسعة  

 الترحیب بالمشاركین
 12 2019تشرین الثاني/نوفمبر  

 
 ،َوالسَّادَة السَّیِّدَاتْ  َحَضَراتْ 

بُ  ً  بُِكمْ  أَُرّحِ  .ِلْلیُونِْسُكو اَْلعَامْ  ِلْلُمْؤتََمرْ  األَْربَِعینْ  الدَّْوَرة َھِذهِ  فِي َجِمیعا
 َغنِيٌّ  َوبَْرنَاَمجْ  بِالبُنُودْ  َحافِلْ  أَْعَمالْ  الدَّْوَرة َجْدَولْ  َھِذهِ  فِي یَْنتَِظُرنَا

 .بِاألَْنِشَطة
 

فُنَا  ُرَؤَساءْ  ِمنْ  َعدَدْ ، َوَغداً  اْلیَْومْ  َھذَا ُظْھرِ  بَْعدَ ، بَْینَنَا یَُكونَ  أَنْ  َویَُشّرِ
ُموا الَِّذینَ  الدَُّولْ   آَرائِِھمْ  َعلَى إِْطالَِعنَا أَْجلِ  ِمنْ  بِالُحُضورْ  َعلَْینَا تََكرَّ
یَاتْ  بَِشأْنِ  دَتْ  تَُھمُّ  الَّتِي اَلتََّحدِّ  .اَْألَْطَرافْ  القََضایَا الُمتَعَدِّ

 

، الُمْقبِلْ  اَْألُْسبُوعْ  فِي الشَّبَاْب، ُمْنتَدَى فِي اَْآلَراءْ  َھِذهِ  َصدَى َوَسیَتََردَّدُ 
 َھُؤالَِء الشَّبَابْ  بِھِ  یَأْتِي أَنْ  ْیمِكنُ  ُالَِّذي التَّْجِدیِدي الَمْنُظورْ  فِي َوَكذَِلكَ 
یَاتْ  تِْلكَ  بَِشأَنِ   .التََّحدِّ

 

فُنَا ً  َویَُشّرِ بَْعُضُھْم  - َوالتَّْعِلیمْ  التَّْربِیَة ُوَزَراءْ  ِمنْ  َعدَدْ  ُحُضورُ  أَْیضا
 اِالْجتَِماعْ  فِي داً غَ  َوالَِّذیَن َسیَُشاِرُكونَ  - اَْآلنْ  بَْینَنَا َمْوُجودٌ 
فِیعْ   .الُمْستََوى الرَّ

 

لُ  َوإِنَّنِي  التَّدَاُولِ  َعلَى َوقُْدَرتِِھمْ  َوِخْبَرتِِھمْ  ُرْؤیَتِِھمْ  َعلَى َألَُعّوِ
 بَِشأْنِ  الالَِّزَمة التَّدَاِبیرْ  اِتَِّخاذْ  إِلَى الدَّْعَوة تَْعِزیزِ  أَْجلِ  ِمنْ  َوالتََّحاُورِ 

ْدَماجْ  قَِضیَّةْ   .العَاِلي التَّْعِلیمْ  َمَجالْ  فِي األََكاِدیِمي َواِالْنتِقَالْ  اَْإلِ
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ْوءْ ، الُمْقبِلْ  األُْسبُوعْ  فِي، الثَّقَافَة ُوَزَراءْ  ُمْنتَدَى َوَسیُْلِقي  بُِصوَرة الضَّ
ئِیِسي الدَّْورْ  َعلَى َمْسبُوقَة َغْیرْ  یھِ  الَِّذي والفَعَّالْ  الرَّ  فِي فَةالثَّقَا تَُؤدِّ

نَا الَّتِي الُمعَاِصَرة القََضایَا ُمْختَلَفْ   .تَُھمُّ
 

لُ  َوإِنَّنِي ً  َألَُعّوِ  فَالبُنُودْ ، اللَِّجانْ  أَْعَمالْ  فِي الفَعَّالَة ُمَشاَرَكتُِكمْ  َعلَى أَْیضا
دَة اللَِّجانْ  َھِذهِ  أَْعَمالْ  َجْدَولْ  َعلَى الُمْدَرَجة  ُمعَقَّدَة، بَْعُضَھا، ُمتَعَدِّ

عُ  َوَشْخِصی�ا،  َھِذهِ  َسیَُرافِقُ  الَِّذي النِّقَاشْ  یَُكونَ  أَنْ  َوبَِحَراَرة، أَُشّجِ
ً  اَْألَْعَمالْ   وَ  التََّوافُقْ  ُروحُ  تَُسودَهُ  أَنْ  وَ  الِحَوارْ  وَ  بِاِالْحتَِرامْ  َمْطبُوعا
 نَاِجَحة وَ  ُمِفیدَة وَ  ُمْنتَِجة تَُكونَ  أَنْ  ِألَْعَماِلنَا یُْمِكنُ  بَِھذَا ، وَ التََّضاُمنْ 

 السَّنَتَْینْ  فِي الُمنَظََّمة بَْرنَاَمجْ  ِلتَْنِفیذْ  بِفَعَّاِلیَّة ِلِالْستِْمَرارْ  َكِفیلَ  وَ 
 .الُمْقبِلَتَْینْ 

 

ئِیِسیَّةا ِصیَاَغْة الَمَحاِورْ  َعلَى َمعًا فَاْلنَْعَملْ  ھُ  الَّتِي لرَّ  .ِسیَاَساتِنَا تَُوّجِ
 

 .السَّادَةو السَّیِّدَاتْ ، السَّعَادَة أَْصَحابَ 
 

 َھِذهِ  فِي أَْعَضاءْ  َكدَُولْ  یَُمثِّلُُكمْ  َعلًَما 193 فَْخرْ  بُِكلِّ  یَِقفُ  َخْلِفي
 .الُمنَظََّمة
 الیُونِیْسُكوأَنَّ و بِالَِدُكمْ  فِي أَنَُّكمْ  یَْعنِي الُمَمیََّزة القَاَعة َھِذهِ  فِي ُوُجودَُھا

 َمتِینَة ِألُُسسْ بُنَاةْ و ُمَھْنِدِسینَ  َمعًا بُِكْم، ِلنَُكونَ  فََمْرَحبًا، بَْیتُُكمْ  ِھيَ 
 .والعُلُوَم والتََّواُصلْ الثَّقَافَة و التَّْربِیَة ِلبَْیتْ دَائَِمة و

 

ً  لَُكمْ  َجِزیالً  َوُشْكراً   .َجِمیعا
 


