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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
كل ٍ
ك َّ
ِ
ِ
مخلص
جهد
يطيب لي أن أبدأ بتحية هذا
الحضور الكريم ،وأبار َ

ِ
ب ِذ َل من أجل االر ِ
ِ
وتجويد ُمخرجاته ،والذي كان
وتحسين أدواته،
تقاء بالتعليم،
ُ

وتصميم من الغيورين ،كي يوطّنوا األجيال في رحاب الثقافة.
عزم
ور َ
ٌ
اءهُ ٌ

ِ
تحيات كل التربويين في الدول
واسمحوا لي في هذا المقام أن أنق َل إليكم
األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
إن ما تقوم به منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو،
نموذج ُيحتذى لألداء البشري ،وسنةٌ حسنةٌ في سبيل تحسين وتحصين الوعي
ٌ
ونهج ٍ
ِ
التجارب
سام للتقريب بين الثقافات ،يستند إلى عقود من
اإلنساني،
ٌ

والخبر ٍ
ات والعطاءات في ميادين الثقافة والمعرفة .وكم ُيسعدنا نحن في مكتب

تكر ُس
التربية العربي لدول الخليج أن نشارك اليونسكو هذه المسيرة ،التي ّ
االنسجام ،وتؤ ّكد على مبادئ الحوار ،وعلى القيمة الحقيقية لإلنسان.
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وللتأكيد على هذه المشاركة ،وضمن هذه العالقة التكاملية ،يقوم مكتب
التربية العربي لدول الخليج بتنفيذ عدة برامج مشتركة مع اليونسكو ،ويحظى
بعضوية اللجنة التوجيهية العليا للتعليم  ،0202حيث يحرص على المشاركة
في كل أنشطة اللجنة ،مثلما يحرص على دعم جهود اليونسكو للتعليم ،0202
من خالل الحضور الفعال في مجموعة دعم التعليم العربية ،وقيادته مجموعة
دعم التعليم  0202في دول الخليج العربية .ويسخر المكتب كافة إمكاناته
المادية وخبراته الفنية لدعم برامج التعليم ،ودعم اللجان الوطنية في مجال
التخطيط والرصد والمتابعة .كما يقوم بإصدار تقارير دورية ألصحاب المعالي
وزراء التربية العرب ،والمنظمات اإلقليمية ،حول أنشطة وبرامج اللجنة
التوجيهية العليا.
ِ
توجهات معالي المديرة
إن مكتب التربية العربي لدول الخليج يدعم بقوة
وأنشطة األجهزة والمراكز -0202

العامة ،وخطة العمل لقطاع التعليم

 ،0202ويؤكد على اإلطار التشاركي في العمل بينه وبين مكاتب اليونسكو،
مثلما يؤكد على العالقة الوطيدة مع المعهد الدولي لإلحصاء ،ومكتب التربية
الدولي ،وكذلك المراكز اإلقليمية لليونسكو من الفئة (ب) في المنطقة العربية.
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وفي الوقت نفسه ،يشيد بدعم الدول لتنفيذ برنامج العمل  0202وفقا
ألهدافه وغاياته ومؤشراته.
الشكر جزيال لمعالي
أقدم التحية خالصة ،و َ
في الختام ،ال يسعني إال أن َ
المديرة العامة إيرينا بوكوفا ،وأحييها على دورها الريادي في هيكلة المنظمة،
اليتيها
واثراء تطلعاتها ،و َ
أشيد بعالقة المكتب المتنامية مع اليونسكو خالل و ْ
الميمونتين .ونتطلع إلى استم اررية التعاون بل التشارك مع هذه المؤسسة
العتيدة ،ومع معالي مديرها العام الجديد ،في سبيل الدفع بالقيمة التعليمية إلى
غاياتها القصوى.
وفقكم اهلل ،وسدد خطاكم على سبل العلم والثقافة والمعرفة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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