
 
 السید رئیس المؤتمر العام

 السید رئیس المجلس التنفیذي
 السیدة المدیرة العامة

 حضرة رؤساء الوفود الكرام
 السیدات والسادة

 
السنة الخامسة  ن أشارك باسم لبنان في ھذا المؤتمر الذي ینعقد مع انطالقةأیشرفني 

ال  نّ أ یؤكد لنا ،علینا یوم یمرّ  كلّ  نّ أالواقع ة. وھداف التنمیة المستدامأاللتزامنا 
فضل أمستقبل لضمان  تحقیقھا لجأمن  ،اوالعمل معً  ،غیر العمل مامناأ خیار

 .شبابھا الذین ھم المستقبل.لوال سیما  ھاجمیع سكانلألرض و
 
أي ھداف التنمیة المستدامة أمن الھدف الرابع بن یمكلف االونسكوا في ذا كنّ إو 

ھذه  بكلّ ا أیضً مترابطة العلوم والثقافة،  يأ، خرىاختصاصاتھا األ نّ إف ،التربیة
ھ یمكن التصدي لمشاكل المناخ والمحیطات والطاقة نّ أ مثالً فھل من یعتبر  ف. ھدااأل

دون العمل على تطویر العلوم؟ وھل من یشكك بدور من النظیفة والمیاه الصحیة 
الذكاء  لىإمن الحفاظ على التراث المادي وغیر المادي  ،ةالثقافة في التنمی

 واالبتكار؟اقتصادات المعرفة و االصطناعي
 

في قلب التربیة لوضع  األمانة العامةبجھود شادة ال بد من اإلفي ھذا المجال، 
كبر أالتعلیم ھو  نّ أا من انطالقً أولویات السیاسات الوطنیة  النقاش الدولي وفي

أداة لوضع المعاییر نشاء إ بالعمل على وال بد من التنویھ ،المستقبلاستثمار في 
ا التأكید فتوحة. وال یغیب عنّ ملعلوم البمبادرة اكذلك و األخالقیة للذكاء االصطناعي

لى صون حریة التعبیر والدفاع عن سالمة إالھادفة  المساعيعلى أھمیة مواصلة 
 الصحافیین.



 
 السیدات والسادة،

 
بما یواجھ تحدیات لتعلیم ومفھوم التعلم وایدرك لبنان الحاجة الماسة لتحدیث التربیة 

"مبادرة في  مع االونسكو. وھو یعمل الثورة الرقمیة ویلبي طموحات األجیال الناشئة
 دخالإل مشروع ریادي إلطالق أیضا معھایستعد وإعادة النظر في التربیة والتعلیم" 

یواصل تطبیق وفي الوقت نفسھ . لى المدارس الرسمیةإبرمجة الكومبیوتر 
لى دمج قیم التسامح وقبول إویسعى  الوطنیة لمكافحة التطرف العنیفاستراتیجیتھ 

 المواطنة العالمیة. مبادىءیعمل على نشر مفاھیم وو االخر في المناھج المدرسیة
مع تركیز للعموم توسیع نطاق البحث العلمي ونشر المعرفة العلمیة على كما یعمل 

  ھذا المجال.على تمكین المرأة في وعلى الشباب 
 
ویسعى من خالل ویاتھ الوطنیة لوأھ یضع الثقافة في نّ أیھم لبنان التأكید على كذلك و

ا في عملیة التنمیة ا حقیقی� ا بل محركً ا مؤثرً عنصرً جعلھا لى إخطتھ للنھوض الثقافي 
المستدامة لیصیر االبداع مصدر جذب لالستثمارات وللتنمیة في المدن واالریاف. 

اختیرت قبل أیام  ،قلب لبنان الذي ینبض ثقافة ،تبیرو ولیس مصادفة ان تكون
على الحوار  ةمبنی رسالة ثقافیة، في تنوعھ وتعدده یبقى فلبنانمدینة مبدعة لألدب. 

 لى انشاء اكادیمیة االنسان للتالقي والحوارإلبنان  ة. من ھنا كانت مبادرواالنفتاح
 الماضي.والتي رحبت بھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في أیلول 

 
ثار عبر أیحبط عملیات تھریب  ال ینفكحمایة الممتلكات الثقافیة ملتزم الولبنان  

یفخر انھ تمكن في السنوات األخیرة من إعادة مئات القطع المسروقة  . وھوأراضیھ
نجح في استعادة قطع اثریة  انھ والمنھوبة خصوصا لكل من العراق وسوریا. كما

یشرفني ان اعلن ان و. في ثمانینات القرن الماضينادرة سرقت منھ ابان الحرب 
لى البروتوكول الثاني التفاقیة الھاي إاالنضمام ا أخیرً مجلس النواب اللبناني أجاز 

   الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح.



 
 السیدات والسادة،

حداث أحقیقة ما یجري من  لمعرفةِ الكثیرین منكم  فضولَ  ال یشبعُ  قد ما تقدم ن كلّ إ
كم ھو و تقرأون عنھ في صحفِ أكم في بالدي منذ نحو شھر. فما ترونھ على شاشاتِ 

ھ في مستقبلِ  بزمامِ  باإلمساكِ  امطالبً ارتفع  وشابات، صوتٌ  شبابٍ  صوتُ ه في جوھرِ 
ٍ  وطنّيٍ  كٍ تحرّ   الشبابِ  اشراكِ  ھدافَ أو الحریةِ  قیمَ  یجسدُ  كٌ تحرّ . سلمّيٍ  مطلبّي

 نا.منظمتِ  النساء الذي ھو في أساس عملِ  وتمكینِ 
 

خیر لجھة في المجلس التنفیذي األلبنان ھ لى ما كان طرحَ إا ال بد من العودة وأخیرً 
، لألفكارریادي  ھا الفكري كمختبرٍ ھا وحضورِ ونسكو لدورِ استعادة األ ضرورةِ 

 كبارِ مع حول التحدیات والمسائل الكبرى التي تواجھ اإلنسانیة  حواراتٍ  عبروذلك 
ن سبق أوال حاجة للتذكیر ب دبائھ ومبدعیھ.أھ وھ وعلمائِ نا وفالسفتِ مفكري عصرِ 

كلود لیفي شتراوس وغابلایر غارسیا أمثال  العدیدین منھمن استضافت ألالونسكو 
 امبرتو ایكو وغیرھم.ماركیز و

 
ھا عامَ من بلوغ  وھي تقتربُ  الفكري ھاألقَ  ونسكو لألنعیدَ ن أعلى ا معً فلنعمل 
عن  تكونَ لو بناءةوة نقدیة حرّ  الجبھة المتقدمة لحواراتٍ  تكونَ لوالسبعین،  الخامس

ھذا ھو الدور ونسكو. واأل ھفھذا ھو الموقع الذي تستحقُ  العالم. ا ضمیریضً  أحقّ 
 ونسكو.ھ من األویستحقُ العالم  ھالذي یحتاجُ 

 
 

  

 

  


