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 بسم هللا الرحمن الرحیم 
  |والسادة ، السیداتةعامال ةمدیرالمعالي  ،العام رئیس المؤتمرمعالي 

  ھوبركاتالسالم علیكم ورحمة هللا 

 بالثق�ة الت�ي حظ�ي |يء معالي رئیس المؤتمر العامأھن أن |في البدایةیسعدني 
ف��ي دورت��ھ  |لم��ؤتمر الع��املرئیس��ا  هباختی��ار |بھ��ا م��ن قب��ل ال��دول األعض��اء

حض�رة ص�احب الجالل�ة المل�ك حم�د ب�ن منی�ات كما یسرني أن أنق�ل ت |األربعین
م��ن  |والنج��اح فیقلم��ؤتمر ب��التوھ��ذا ال |عیس��ى ال خلیف��ة عاھ��ل ال��بالد المف��دى

 | منظم�ة الیونس�كوجلھا أتحقیق األھداف اإلنسانیة النبیلة التي تعمل من أجل 
 ع�ن |منظمة لالمدیرة العامة ل| أوزاليأودري لسیدة ا معاليأعبر لكما أود أن 

خ�الل على رأس منظمتنا  |على ما بذلتھ من جھود مشكورةتقدیر بلدي شكر و
 ك���ل مش���ھودة ب���الرغم م���نن إنج���ازات حققت���ھ م���لم���ا و |الع���امین الماض���یین

  |التحدیات

 السیدات والسادة |المدیرة العامة معالي |سةیالرئ معالي

المھم�ة ف�ي ھ�ذه المرحل�ة االنتقالی�ة  |الیونس�كوف�ي رح�اب  مجددانجتمع  الیوم
 م��ن التع��اون والتض��امن مزی��دٍ  والت��ي نحت��اج فیھ��ا إل��ى |م��ن ت��اریخ المنظم��ة

كم��ا   عالمن��االعدی��دة الت��ي تواج��ھ  التح��دیاتلمواجھ��ة  |ب��ین دولن��ا والش��راكة
 الص��عوباتبس��بب  |الت��ي تتع��رض إل��ى مزی��د م��ن الض��غوط |منظمتن��اتواج��ھ 
 ف��ي اإلنس��ان ح��قحت��ى تم��س بات��ت و |والت��وترات الت��ي تجت��اح الع��الم |المالی��ة
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الح�روب اس�تمرار ف�ي ظ�ل  |التعل�یمالص�حة و الحیاة والحق في الحص�ول عل�ى
یزید الحاجة إلى العنایة بالتربیة في منظورھ�ا  مما |وموجات الھجرة واللجوء

 |مملكة البحرین لرؤیة الیونسكو للتعل�یم دعم اإلطار، في ھذا مؤكدا |اإلنساني
تنفی����ذ أھ����داف التنمی����ة وب����ذل ك����ل جھ����د ل |2015/2030واس����تراتیجیتھا 

ولتجس�ید ھ�ذا  |الراب�عوخاص�ة الھ�دف  |التي أعلنت عنھا المنظمة |المستدامة
ل��وزراء  |ت مملك��ة البح��رین م��ؤخرا االجتم��اع الح��ادي عش��رالتوج��ھ احتض��ن

وكان��ت السیاس��ات |بالتع��اون م��ع منظم��ة األلس��كو  |التربی��ة والتعل��یم الع��رب 
 .|المھم االجتماعضمن ھذه الرؤیة محور ھذا  |التعلیمیة

 
لم�ا تض�منھ مش�روع البرن�امج  |باالرتی�احش�عورنا ر ع�ن أعبّ� أن |یسعدني كما

تعزی���ز إل���ى تھ���دف  ةم���ن مش���روعات طموح��� |لع���امین الق���ادمینلوالمیزانی���ة 
ضمن  |ن التنسیق العالمي لتحقیق أھدافھوتأمی |توفیر التعلیم للجمیعسیاسات 

ف�ي  والتكنولوجی�اتوتعظیم االستفادة من العلوم  |2030استراتیجیة المنظمة 
ب��ین مملك��ة  المثم��ر التع��اون جوان��ب |بك��ل االعت��زاز |مس��تذكرا |ھ��ذا المج��ال

المل�ك  –جائزة الیونس�كو  عبروخاصة  |في أكثر من مجال والمنظمةلبحرین ا
الس��تخدام تكنولوجی��ات المعلوم��ات واالتص��ال ف��ي خلیف��ة  آلعیس��ى  حم��د ب��ن

أص��بحت ج��زءا ال وب��ل  |أھ��داف الیونس��كو متس��قة م��ع ج��اءتالت��ي و |التعل��یم
 تف��ي توظی��ف التكنولوجی��ا |یتج��زأ م��ن تش��جیع المب��ادرات العالمی��ة المتمی��زة

 .|وتوفیره للجمیع التعلیمنشر في  |الحدیثة
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 السیدات والسادة |معالي المدیرة العامة |معالي الرئیس

إنشاء اللبنة األولى للتعلیم النظامي ب |م2019تحتفل مملكة البحرین ھذا العام 
فمن��ذ  | التن��ویرو مفتاح��ا رئیس��یا لول��وج بواب��ة الحداث��ةوال��ذي ك��ان  |الحك��ومي

قطع�ت المملك�ة ش�وطاً  |مفتتح القرن الماضي وحت�ى الی�وم البدایات األولى في
حت�ى أص�بح الحص�ول علی�ھ  |وتنویع مساراتھ |كبیرا في بناء التعلیم وتطویره

من بین أكثر النظم التعلیمیة  |ي في بالدناالنظام التعلیم وأصبح |للجمیعمتاحاً 
  .|حیویة وتطوراً 

الع��املین ف��ي  قب��ل ب��ذلت م��نوللجھ��ود الت��ي  |الش��كر والتق��دیر لمع��الیكم أج��ّدد
مؤكدا أن مملك�ة البح�رین بقی�ادة  |وإعداد وثائقھ |المؤتمر لتنظیم ھذاالمنظمة 

 تناض�لالت�ي والق�یم اإلنس�انیة  ال�دائم للمب�ادئستظل على وفائھا  |جاللة الملك
وتعزی�ز  |والس�الم التس�امحثقاف�ة والح�وار و التعل�یم نش�رل |منظم�ةالمن أجلھا 

 .|جل اإلنسانأل الدوليالتعاون 
 

 .الم علیكم ورحمة هللا وبركاتھالس


