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 أصحاب المعالي والسعادة
 السیدات والساّدة

 
 
ل م یشھد أزمات حادّة تفجّرت من خلینعقد مؤتمرنا ھذا والعال 

....فاھتزت الدّول الیة واالجتماعیة والبیئیةاألوضاع االقتصادیة والم
ولیس لنا أمام ھذا  .بتداعیاتھا الدولیة العالقات اضطربت و  بتأثراتھا

الوضع المتأزم من خیار، سوى رفع التحدیّات من خالل تعزیز عمل 
الیونسكو ودعمھا، لتقوم بأداء رسالتھا واالضطالع بالمھام 

الوجھ الذي یحقق األھداف المرسومة في على والوظائف الموكلة لھا 
 میثاقھا.

  
 2021-2020لعامي والمتمعن في مشروع البرنامج والمیزانیة  

ابعة من أصالة روح القیم التّي ن لھ أّن مجاالت عمل الیونسكو النیتبیّ 
المجتمع  ھامة أمام  ، وفرصةلدستورھا، تمثل خطوة جدیدة أسست

الدولي لتدارك األوضاع من أجل تحقیق التعلیم الجیّد للجمیع وبناء 
مجتمع المعرفة وجعل البعد الثقافي مكّونا أساسیا للتنمیة الشاملة 

 والمستدامة، وربط تطویر العلوم والتكنولوجیا بمتطلبات التنمیة.
 
 
 
 

 السید الّرئیس 
 السیدات والساّدة

 
وتعزیز  ،لجمیعد المنصف والشامل لضمان التعلیم الجیّ "إّن 

الدولي یعتبر  المجتمع علیھ فرص التعلّم مدى الحیاة" الذي أجمع
 أساس كل فعل انساني مستقبلي.
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تشّكل الدافع  ،فالتریبة منذ الطفولة المبكرة إلى أواخر العمر
 بأبعادھا االقتصادیة واالجتماعیة.مستدامة الللتنمیة المحوري 

وقد حرصت تونس على االنخراط الفعلي في ھذا التوجھ العالمي 
بین غایات الھدف الرابع واألھداف  المواءمةحیث عملت على 

من خالل  2020-2016االستراتیجیة للمخطط الوطني للتربیة 
التشریعات الوطنیة التي تدعم الحق في التعلیم الجید والمجاني 

الھدف الرابع  ي لمتابعة تنفیذللجمیع، وبادرت ببعث "المنتدى الوطن
للتنمیة المستدامة" وھو عبارة على ھیئة تفكیر استراتیجي ومختبر 

 لمتابعة الجانب التنفیذي. 
 

 السیدات والسادة
یُعتبر االستثمار في العلوم والتكنولوجیا مقوما ھاما في دفع 

الیونسكو  برامجالتنمیة االقتصادیة والتقدم االجتماعي، ونحن ندعم 
الرامیة إلى النھوض بالبحث العلمي وتقلیص الفجوة العلمیة بین 

الممارسات لمساعدة الدول األعضاء على أفضل الدول، وترویج 
إحكام الربط بین تملك المعارف العلمیة وتقاسمھا وربطھا بمتطلبات 

العلوم والتكنولوجیات لدعم األھداف  وتعبئةالتنمیة المستدامة، 
 الوطنیة.االنمائیة 

االتّصال  ال شك أن استراتیجیة عمل الیونسكو في مجالو
والمعلومات، الّرامیة إلى سدّ الفجوة الّرقمیة تشّكل مقّوما أساسیا في 

 التّقدّم وتطویر األوضاع في الدّول األعضاء.
وإّن بالدي التي تطمح إلى مواصلة االنخراط في ھذا التّوّجھ، 

رنامج الدّولي لتنمیة االتصال وبرنامج تشید بأھمیّة دور كّل من الب
معلومات للجمیع في تنسیق الجھود بین الدّول األعضاء وتعزیز 

 االستفادة من وسائل االتّصال، وإتاحة المعلومات للجمیع.
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، أدّت في الظرف الراھنإّن األوضاع الصعبة التي تسود العالم 
ونحن إلى تعّطش الشعوب إلى العیش في بیئات آمنة ومزدھرة. 

مدعّوون الیوم أكثر من أّي زمن مضى، إلى التّضامن ضدّ التّطرف 
المتسبّب في ھذه المآسي البشریة الّصارخة.  ،الفكري واإلیدیولوجي

وال شّك أّن منظمة الیونسكو تمثّل أفضل بیت نتقاسم فیھ الخبرة ونضع 
 البرامج المشتركة التي تسھم في الحفاظ على األمن والّسلم الدّولیین
وفي حمایة الحریّات األساسیة وحقوق اإلنسان الكونیة وترسیخ قیم 

 التعایش والتسامح والحوار.
وفي ھذا المقام، ال بدّ من التعبیر عن مساندة تونس الكاملة 

أبنائھا  ّمكنلقضیة الشعب الفلسطیني وطموحھ لبناء دولة ذات سیادة، ت
الذي یشھد الیوم  التعلیم مقدمتھا الحق في فيوالمشروعة من حقوقھم 

 انتھاكات لیس لھا مثیل یجب الوقوف ضدّھا بكل قّوة وحزم.
وفي الختام، أجدّد الشكر والتقدیر لمعالي المدیرة العامة ولكافة 
العاملین بالمنظمة على الجھود المبذولة عموما، وفي تنظیم ھذا 

ا ى وجھ الخصوص، معبّرا عن استعدادنالمؤتمر وإعداد وثائقھ عل
م لخدمة التعاون الفكري الدّولي في إطار ما تنجزه الیونسكو من الدّائ

مبادرات لبناء مجتمع إنساني قادر على تحقیق الّسلم المبني "على 
أساس التضامن الفكري والمعنوي بین بني البشر" كما جاء في 

ومؤّكدا التزام تونس الموصول والمتجدّد ، المیثاق التأسیسي للمنّظمة
 وبرسالتھا النبیلة.بمبادئ المنظمة 

 

 أتمنى لمؤتمرنا كّل التوفیق وأشكركم على حسن اإلصغاء

 والّسالم علیكم

 


