
 

 

 المؤتمر العام، ةرئيس ةالسيد
 السيد رئيس المجلس التنفيذي، 

 إيرينا بوكوفا، ،ةالعام ةالمدير ةالسيد
 السيدة المديرة العامة الُمنتََخبَة والُمعَيَّنة،   

 أصحاب السعادة،
 سيداتي سادتي،

 
 
 

 
هَ للُمديريُسعدني،  ة السيدة  العامةِ وأنا ِمن على هذا الِمنبَِر الكريم، أَن أُوج ِ

ما لِ  ، باسمي وباسم المجموعة العربية، تَحيةَ تَقدير  ا، وبانتهاِء واليتِهإيرينا بوكوفا

 أوضاع   ل ِ ظِ  وفي ،سيرةدائًما باليَ  ن  كُ لم تَ  ظروف   ل  ظِ  في قامت به من جهود  

كثيرة في أنحاَء  زاعات  عديدة ومتنوعة، ونِ  بات  شت ى، وتقل   مات  زَ أَ  دت  هِ شَ  سيرة  عَ 

من  هِ بِ  ميتُ وتِ ما أُ  نا العربية. فقد َسعَيتُم قدرَ والسيما في منطقتِ  ،من العالم فة  ختلِ مُ 

قباها من عُ  ها والتخفيفِ بِ عواقِ  لِ حم  على تَ  والعملَ  ،الصعاب لكَ تِ  لمواجهةِ  عزيمة  

العالمي اهتماًما  التراثَ  ءِ م إلياليتُ سعَ نا األعضاء. من هُ  الدولِ  ؤازرةِ مكن بمُ أَ  حيثُ 

وصل في المُ  الحالُ  كانكما  واقتتال   صراع   الواقع على أرِض  ذاكَ  أكبر خاصةً 

 بادرةَ م مُ قتُ ولألسف تطول، فأطلَ  ال الحصر ألن  الالئحةَ  المثالِ  ر على سبيلِ دمُ وتَ 

الدولي   المجتمعِ لتنبيهِ  "Unis pour le Patrimoineمع التراث أو  حدونَ "مت  

عق  صَ من و وحضارية   مس  لمعالَم إنسانية  من طَ  نا اليومعالمُ ه شهدُ إلى ما يَ 

  للتاريخ.

 

 



 ونفوس   ،ظةتيق  مُ  قول  عُ  في بناءِ والبشر،  في حياةِ  فاعالً  ادورً  وألن  للتربيةِ 

األونسكو التي  المتحدة إلى منظمةِ  األممُ  تِ دَ هِ ة، عَ رَ تحِض مُ  ومجتمعات   ،ةمَ سالِ مُ 

الً""التعليم  مبادرةِ ل ةِ يادَ الرِ  تُديرون دورَ  ِ  عن لَ غفِ كي ال نَ أو   قُ ال يُحق ِ  طفل   "أي 

  ه: طاقاتِ  وال يُبِرزُ ه نفسَ 

« Un enfant qui ne réalise pas son potentiel c’est Mozart 

qu’on assassine. Tout enfant qui ne devient pas ce qu’il  peut 

être, c’est Mozart qu’on assassine ». 

 

عل ت من تلك  المهمِة تحِديًّا أصعب، األزمات ر  إّلا أنا تكاث   ، وت ولُّد  النزاعاِت ج 

تطلعت بعض  الدول، وّلسيما لبنان إلى هذا الدور الريادي إلسعاِف أطفاٍل نزحوا 

 ".العين  بصيرةً واليد  قصيرةً عن أماِكن  دراستِهم، فكانِت " 

 

ا اإلنجاز  الذي تحقَّق   هو انضمام  ف، والت ثميِن عليه ب دَّ من التوقِف عند ه  ، وّل أما

في المنظمة كاملِة العضويِة الدوِل األعضاء سطين خالل  وّليتِك م إلى عائلِة ل  دول ِة فِ 

ٍ وطوِل انتظار ، فإذا بنهِر األ ردن، نهر  القداسِة ي مس ح  أثار غ بٍن تعاقبت بعد أليا

ح"بماِء المعمود  ليرِسم  عليه السنون   .  يِة كلمة  "تسام 

يحِمل   بتوقيعِ وّليةٍ وإذ تختمون اليوم فصالً من سيرةٍ أتماناها لكم طويلةً 

اّلنفتاح. وأغتنم  هذه المناسبة ألعرب  للمديرة العامة الجديدة عن وشعار التسامح  

 تمنياتنا بالنجاح والتوفيق في مهاِمها لما فيه خير  منظمتِنا ودولنا.

 

 وشكًرا

      



 

    
 
 
 

 
 

 
 


