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 كلمة سمو راعي الجائزة
 م30/10/2017 باريس – في منظمة الیونسكو 1بمناسبة افتتاح القاعة رقم 

 
 

 أصحاب السعادة
 السیدات والسادة

بافتتاح ھذه  االشراكة والتعاون بینن قطف إحدى ثمراتِ الیوم ،لنَ  أن نتواجَد معاً  ناعادتِ إنه لمن دواعي سَ 

الودية  لمشاعرَ ھا انت جدرانُ زَ تَ واخْ اع القرار وممثلي دول العالم ،نّ صُ باً من التي طالما جمعت نُخَ القاعة العريقة ،

مسؤولة ،أسھمت في نشر التعلیم والمعرفة  ايجابیةٍ  ومداوالتٍ  اقشاتٍ منوشھدت زواياھا والنوايا الحسنة ،

المستبد  البشري والفكرِ  والعبثِ  الطبیعیة الكوارثِ  تحدياتِ  وقاومت بكل قوةٍ الراقیة ،االنسانیة  یمِ وثقافة الق،

 واالحترام واالستقرار . يسوده السالمُ  الكوكب في تعايشٍ  سكانُ  لیستمرَ ،

 
 أيھا السیدات والسادة ... 

 باستمراروالتي تطورت الیونسكو ، االمارات العربیة المتحدة ومنظمةِ  الوطیدة بین دولةِ  إننا فخورون بالعالقةِ 

حفظه  -الدولة  رئیسِ  -السمو الشیخ خلیفة بن زايد آل نھیان  ھا صاحبُ القیادة السیاسیة وعلى رأسِ  دعمِ  بفضلِ 

رعاه -دبي  مجلس الوزراء حاكمِ  السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس الدولة رئیسِ  وصاحبِ  -هللا 

العالمي  مَ السال ، تنشدُ  هْ جُ وْ األَ  األھداف ومتعددةِ  عمیقة ، متناغمةِ  حول شراكةٍ  ورُ حْ مَ تَ ھذه العالقة التي تَ  -هللا

بقیادة االمارات  تأسیس دولةِ  الدولیة . فمنذُ  مجتمع المعرفة بأعلى المعايیرِ  في بناءِ  وتندمجْ البشرية ،  ورفاھیةَ 

واالھداف  منظمتكم الموقرة أصبحت القیمُ  وانضمامھا إلى عضويةِ  -طیّب هللا ثراه-ل نھیان آ الشیخ زايد بن سلطان

،واالرتقاء المعرفي  راتِ دْ القُ  المشتركة أولوية في خططھا التنموية المستدامة وأصبح االستثمار في العلم ، وبناءُ 

االمارات إلى نموذجٍ لمجتمع المعرفة والتنمیة المستدامة  دولةُ  لتْ اھتماماتھا ،الى أن تحوّ  والحضاري في مقدمةِ 

 والتعايش والحلول الذكیة والمبادرات االنسانیة .  والتسامحِ 

 ، ومساندةِ  ا البیئیة واإلنسانیة والثقافیةتجاه القضاي ھا القیام بمسؤولیاتھا عن جدارةل أتاحَ  ھذا التمكینْ 

التعلیم ومستلزمات  الفقر ، والتصحر ، وتوفیرُ  والبرامج منھا مكافحةُ من المشروعات  الجھود األممیة في العديدِ 

 إضافة الى المبادرات التعلیمیة مثل تدريب المعلمین و توفیر بیئةٍ سیا ،آیش فى بعض المناطق من أفريقیا والع

الثقافات  الممارسات التعلیمیة المتمیزة وبرامج حوارِ  اللغات وتشجیعِ  للتعلم والتنوير المعرفي وتعلیمِ  مالئمةٍ 

 التعصب واالرھاب الفكري .  والحضارات ومكافحةِ 

ة دّ مَ تَ سْ عديدة للتعبیر عن قناعتنا المُ   اً صَ رَ لنا فُ  تلك الممارسات اإليجابیة من شراكتنا وأتاحتْ  زتْ لقد عزّ 

معاً في  الحضارة االنسانیة ، ونحن إْذ نتفقُ  مومةِ يْ ودَ  من عقیدتنا الراسخة بأھمیة التعلیم والمعرفة في ازدھار

سعدني ، والذي يُ  زتنا أيضاً على إطالق مشروع جديدْ فإن ھذه الشراكة حفّ  دعم التعلیمْ  صندوقِ  إنشاءِ  إجراءاتِ 

االنترنت ، لیجمع  للموھبة" على شبكةِ  عالميٍ  "مركزٍ  التحضیرية إلنشاءِ  األعمالَ   ، فقد بدأنا بهِ  مْ كُ حیطَ أن أُ 

بأن وجود مثل ھذا المركز  وإننا على يقینْ من العلماء والخبراء ، بةٍ خْ شراف نُ الموھوبین في رابطة عالمیة تحت إ
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 صِ رَ ھؤالء في الحصول على فُ  حقَّ  بُ جِ حْ والتي غالباً ما تَ  ةْ قَ رِ ؤّ العالمي الذكي سیذلل الكثیر من العقبات المُ 

 التطور والنمو .

 جمیعاً في مساندةِ  كم الموقرة وأن نقومَ تِ نظمَ مُ  ودعمِ  الموھوبین برعايةِ  بأن يحظى قطاعُ  نتطلعْ وإننا 

 والمبادرات في ھذا المجال. الجھودِ 

 
 أيھا السیدات والسادة

جھودكم في  ةِ لمشارك ي إلتاحتكم لي ھذه الفرصةْ لكم عن خالص شكري وصادق تقدير رُ عبِّ أودّ أن أُ 

الشراكة  اھتمامكم ورعايتكم ، مما انعكس على تطويرِ  دعم رسالة التعلیم .. لقد غمرتم مبادراتنا التعلیمیة ُجلَّ 

 بیننا بما يخدم أھدافنا المشتركة . 

نا النبیلة في نا لمواصلة العمل على تحقیق غاياتِ دد حماسَ جَ افتتاح ھذه القاعة سیُ  نحن متفائلون بأنَّ 

 ینا وتمنیاتنا لھا بالنجاح.ــ التي نتقدم إلیھا بتھانِ  واليْ زُ ي أَ رِ ودْ أُ سعادة  ارة الجديدة للیونسكو بقیادةِ ظل اإلد

وفعالیة  ھا بكل نجاعةٍ ھا وتؤدي رسالتَ دورَ  ونحن إِْذ ندعو الجمیع لدعم ھذه المنظمة العظیمة لكي تلعبَ 

 لى .ثْ جھودكم وتحقیق غاياتكم المُ  ما من شأنه تعزيزُ  كلِّ  نا بتقديمِ جدد إلتزامَ ،فإننا نُ 

 ةْ المدير العام للیونسكو التي تنتھي فترايرينا بوكوفا مع السیدة   احتراٍم وتقديرٍ  ةُ فَ قْ وقبل الختام لنا وَ 

لھا ھذه المنظمة العريقة بالرغم من كل المصاعب والتحديات ، متمنین  ةْ فَّ أجادت في قیادتھا دَ  فقدھا تِ واليَ 

 التوفیق والنجاح .

 أشكركم
 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاته


