السيدة رئيسة المؤتمر العام،
السيد رئيس المجلس التنفيذي،
السيدة المديرة العامة ،إيرينا بوكوفا،
السيدة المديرة العامة ال ُمنت َ َخبَة وال ُم َعيَّنة،
أصحاب السعادة،
سيداتي سادتي،

وجهَ لل ُمديرةِ العامة السيدة
يُسعدني ،وأنا ِمن على هذا ِ
المنبَ ِر الكريم ،أَن أ ُ ِ
وبانتهاء والي ِتها ،باسمي وباسم المجموعة العربية ،تَحيةَ تَقدير ِلما
إيرينا بوكوفا،
ِ
قامت به من جهود في ِظل ظروف لم ت َ ُكن دائ ًما باليَسيرة ،وفي ِظ ِل أوضاع
ش ِهدت أ َزَ مات شتى ،وتقلبات عديدة ومتنوعة ،ونِزاعات كثيرة في أنحا َء
َعسيرة َ
قدر ما أ ُوتِيت ُم بِ ِه من
ُمخت ِلفة من العالم ،والسيما في منطقتِنا العربية .فقد َ
سعَيتُم َ
عقباها
لك الصعاب ،والعم َل على ت َحم ِل عوا ِق ِبها
عزيمة لمواجه ِة ِت َ
والتخفيف من ُ
ِ
ُ
َ
التراث العالمي اهتما ًما
حيث أ َمكن ب ُمؤازرةِ الدو ِل األعضاء .من هُنا س َعيت ُم إليال ِء
أرض صراع واقتتال كما كان الحا ُل في ال ُموصل
ذاك الواقع على
أكبر خاصةً َ
ِ
وت َد ُمر على سبي ِل المثا ِل ال الحصر ألن الالئحةَ ولألسف تطول ،فأطلَقت ُم ُمبادرة َ
"متحدونَ مع التراث أو  "Unis pour le Patrimoineلتنبي ِه المجتمعِ الدولي
إلى ما َيشه ُده عال ُمنا اليوم من َ
صعق
طمس
لمعالم إنسانية وحضارية ومن َ
َ
للتاريخ.

عقول ُمتيقظة ،ونفوس
بناء ُ
دورا فاعالً في حيا ِة البشر ،وفي ِ
وألن للتربي ِة ً
ت األم ُم المتحدة إلى منظم ِة األونسكو التي
تحض َرةَ ،ع ِه َد ِ
ُمسا ِل َمة ،ومجتمعات ُم ِ
حق ُق
تُديرون
الريا َدةِ لمبادرةِ "التعليم أوالً" كي ال نَغ ِف َل عن "أي ِ طفل ال يُ ِ
َ
دور ِ
بر ُز طاقاتِه:
نف َ
سه وال يُ ِ
« 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 ».
اإّل ا
ت جعلت من تلك المهم ِة تح ِديًّا أصعب،
أن تكاثر األزمات ،وتولُّد النزاعا ِ
إلسعاف أطفا ٍل نزحوا
تطلعت بعض الدول ،وّلسيما لبنان إلى هذا الدور الريادي
ِ
ت " العين بصيرةً واليد قصيرةً".
عن أما ِكن دراستِهم ،فكان ِ
ثمين عليه ،فهو انضمام
أ اما اإلنجاز الذي تحقَّق ،وّل بدَّ من
ِ
التوقف عنده والت ِ
دول ِة فِلسطين خالل وّليتِكم إلى عائل ِة الدو ِل األعضاء كامل ِة العضوي ِة في المنظمة
بن تعاقبت
ي ٍ وطو ِل انتظار ،فإذا
بنهر األردن ،نهر القداس ِة يمسح أثار غ ٍ
ِ
بعد أل ا
بماء المعمودي ِة كلمة "تسامح".
عليه السنون لير ِسم
ِ
يحمل
وإذ تختمون اليوم فصالً من سيرةٍ أتماناها لكم طويلةً بتوقيعِ وّلي ٍة ِ
شعار التسامح واّلنفتاح .وأغتنم هذه المناسبة ألعرب للمديرة العامة الجديدة عن
مهامها لما فيه خير منظمتِنا ودولنا.
تمنياتنا بالنجاح والتوفيق في
ِ
وشكرا
ً

