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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ،،رئيس المؤتمر العام التاسع والثالثين |العلوي معالي السيدة زهور

 ،،اليونسكومنظمة ل ةعامال ةمديرال |معالي السيدة إيرينا بوكوفا

 ،،الكريمالحفل  |والسادةالسيدات  

  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 كم بالثقعة التعي حظيعتم بمعا معن لبعل العدولئأهنع أنفعي البدايعة يسععدني  |معالي الرئيس

وتمنيات ليعادة  |في دورته التاسعة والثالثينلمؤتمر العام لباختياركم رئيسا  |األعضاء

وتحقيق األهداف اإلنسانية النبيلعة التعي تعمعل  |للمؤتمر بالتوفيقة البحرين مملكبلدي 

 مععاليإلع   نقعلأل |وهعو مناسعبة بيبعة أيضعا |جلما هذه المنظمة العالميعة المممعةأمن 

كل معاني تقدير وامتنان بلدي  |المديرة العامة لمنظمة اليونسكو |يرينا بوكوفاإلسيدة ا

خالل فترتي واليتمعا فعي العمعل علع  رأس  |د مشكورةعل  ما بذلته من جموالبحرين 

كمعا نرفعع  |في مجاالت اختصاص هعذه المنظمعةحققته من إنجازات و |منظمتنا العتيدة

 يالمجلعس التنفيعذ نيلمعا ثقعةبمناسعبة  |أزواليأودري السيدة إل  خالص تماني بلدي 

منظمعة خعالل للتما ليادالثقة في  مؤكدين |العام الجديد مديرال لتكون المرشحة لمنصب

 فعي جعاءمعا  فعي ضعوءخاصعة  |رفيععة بعه معن مكانعة تحظ تأكيدا لما  |الدورة القادمة
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للحفعاظ وبعذل المزيعد معن الجمعود  |لالرتقعاء بعأداء المنظمعةعمعل  خبعبمعن برنامجما 

نعدعمما ضعمن رؤيتمعا التعي  .|الممدد بالزوال في منابق النعزا  نسانياإل التراثعل  

"يجععب أن تكععون اليونسععكو فععي بليعععة التقععدم : |بععالقولرت عنمععا والتععي عب عع |جميعععا

 وذلععب باعتبععار منظمععة |ة"وعععن ليمنععا العالمي عع |  الثقععافي  والععدفا  عععن التنععو   |العلمععي  

ويسععم   (....)للحععوار  فضععاءر اليونسععكو هععي المكععان الفريععد الععذي يمكععن أن يععوف  "

ن يوفقما فعي أداء رسعالتما اإلنسعانية أ، راجيا من هللا تعال  *التوترات"فة كابمعالجة 

تحقيق أهدافنا المشتركة في بناء حصعون من أجل  |في خدمة التربية والعلوم والثقافة

  .من خالل الحوار |السالم والتعايش بين بني البشر

 الحضور الكرام

 ن خعاللمع، |م وحعوار الثقافعاتفعي تشعجيع جمعود السعالتشارب مملكة البحعرين الععالم 

وس لععمدينععة فععي  |إنشععاء مركععز الملععب حمععد للحععوار بععين األديععان والتعععايش السععلمي

جاللععة صعاحب الحضعرة بمبععادرة حضعارية معن  |أنجلعوس بواليعة كاليفورنيعا األمريكيعة

 ءإرسعافعي  لما له من دور حيوي |الملب حمد بن عيس  آل خليفة عاهل البالد المفدى

تعاز بمعا تمسعمة التسعام   حيث بعات |ش المجتمعي بين الشعوب المختلفةمبادئ التعاي

بععين  التفرلععة جميععع محععاوالتمواجمععة ل |حضععاريعلعع  تععراكم ليمععي  لائمععةو |مملكععةال

 .|اإلنسانية المجتمعات
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 والسادةالسيدات  |المديرة العامة معالي |سةيالرئ معالي

 |ة الحرجعةالمرحلعة االنتقاليع فعي هعذه |اليونسعكومنظمعة فعي رحعاب  اليعومنجتمع إننا 

مواجمعة ل |تضامنمن التعاون وال مزيد   والتي نحتاج فيما إل  |التي يحتاج فيما العالم

نسعكو اليو رؤيعةمؤكعدا دععم مملكعة البحعرين ل |العديدة التي تواجعه منظمتنعا التحديات

 لتنميعةاتنفيعذ أهعداف وبعذل كعل جمعد ممكعن ل |م2015للتعليم في مرحلة معا بععد ععام 

 .|التي أعلنت عنما المنظمة |المستدامة

لمعا تضعمنه  |شععور وفعد المملكعة باالرتيعا ر ععن أعب ع يسععدني أن |وفي هذا السعيا 

إلع  معن مشعروعات بموحعة تمعدف  |لععامين القعادمينلمشرو  البرنامج والميزانيعة 

ضعمن اسعتراتيجية  |ن التنسعيق الععالمي لتحقيعق أهدافعهوتعأمي |توفير التعلعيم للجميعع

التععي تتوافععق مععع  توالتكنولوجيععاوتعظععيم االسععتفادة مععن العلععوم  |2030المنظمععة 

بان   التعاون  بعض جوانب |وبكل االعتزاز |مستذكرا هنا .|احتياجات البشر المتنامية

جاوزة   عا  اإلعان نخوصاة  |فا  كثرار ما  م او  المساتمر نالمنظمةمملكة البحري  

الساااتمناك وكنولوجناااول المعلوماااول خلنفاااة  آ عنسااا   حمااان بااا الملااا   –النونساااكو 

 |ك2006منااا العااوك  |هااناا النونسااكوألخنمااة  جااو لالتاا   |ناالوصااو  فاا  التعلاان 

كصاابحج جااة ا ال يت ااةك ماا  وباا نت المبااوة ال العولمنااة المتمنااة  فاا  وو ناا  هااا  ن

نخنماة ثوفاة الفتاول المحتوجاة الا  الوصاو  الا  الحا  فا   |التكنولوجنول ف  التعلن 

الفتااة ماا  انبااو  المرثااة اإليلنماا  لتكنولوجنااو المعلومااول ناالوصااو  ثااال  ن .|التعلاان 

  عبارال الانن ال نالاو   نظ  ياالاي ن |اإليلن وحج اشراا المنظمة لمنمة  |الروننة
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ماا  ةاخااب البحااري   كلاا  متاان   13كثراار ماا   هااواسااتفوة منن |المهمااةالتمصصاانة 

بمملكااة المهناا  الفناا  نعلاان  التعااون  فاا  م ااو  ونااوير منااوه  الت نثااال . |نخو جهااو

 حولنااو العنياان ماا  الاانن وسااتفنن منهااو  نالتاا  |النونسااكوبإشااراا خباارا   |البحااري 

التويناات علاا  ماااثرو  وفااوه  ماات مكتااب التربنااة  ضااوفة الاا اهاااا  .|األخاار  األعضااو 

لمساوعن  ناا    |اإلنساو لتناوير مناوه  التربناة للموا ناة نح او   |الننل  ب ننن 

ننضات ا او  ن نا  للتربناة  |و نين نونوير منوه هاو الن اسانةعل  علن  التربنة نالت

نوان يب  |نالتساوم  |نالعنش المباتر  |شوملة مبوةئ نين  ح و  اإلنسو  |للموا نة

ثراار كحنااا انت لنااو بفضااب هااا  التعااون  الاا  مرحلااة  |علاا  ون يسااهو ناعااناة المعلماان 

 |مت نماة ثمنه نة |نسو ح و  اإلبتنفنا مبرنع المن سة المعةا  للموا نة ن |و نمو

نالتان يب العملا  علا  ممو ساول  |و مت بن  وعلن  ال ن  السلوثنة نالمعو ا النظرية

وسه  ف  وحويب المن سة ال  فضو  م  خن  كنبنة نبرام   |ف  المن سة الموا نة

نبعن ن او  هااا المبارنع فا  مانا    .|نال بو  بوآلخر |للموا نة نالعنش المبتر 

نين  |سوا يت  التوس ت ف  المرحلة الرونوية |ناالبتنازنة اإلعناةية |حلة اإلعناةيةالمر

. نيان نولاج هاا  الت رباة |نثال  فا  جنننا  |عرض ها  الت ربة ف  م ر المنظمة و 

 .|اشوة  م  المتمصصن 

 |تحقيق هدف بناء مجتمع المعلومات الذي تبنتعه المنظمعةلوفي إبار جمود البحرين 

 |م2009منعذ الععام  |لكتروني عل  جميعع المعدارس الحكوميعةيم التعليم اإلتعمبلامت 
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حيعععث يصعععب  المجتمعععع  |لععع  مرحلعععة التمكعععين الرلمعععيإ 2015والتحعععول منعععذ الععععام 

 .|نتاج المحتوى الرلمي في التعليمإالمدرسي لادرا عل  

 والسادةالسيدات  |معالي المديرة العامة

ر ا فعي تقعاريأت مملكة البحعرين مركعزا متقعدمبو  التي  |هذه الجمود الكبيرةجميع إن  

 لمملكععةافععي  المؤسسععات التعليميععةمععا تععزال  |التعلععيم للجميععع الصععادرة عععن اليونسععكو

جين ععن المخربين الخارلبل من  |يوميةوعمليات تخريب  |اعتداءات مستمرةتواجه 

لع  عفعي الحصعول حقمعم ويعؤثر علع   |جمة مخابر إل بما يعرض األبفال  |نالقانو

 |متنوععااء اعتعد 575ل  تاريخعه إتجاوزت هذه االعتداءات  إذ |التعليم في بيئة آمنة

 ت التعليمععةآالمنشععوإتععالف  |لوتوفوبععين حععر  وتكسععير ومماجمععة المععدارس بععالم

ومعع  .|لع  مدارسعممإومنع البلبة والمعلمين من الوصول  |التخريب وسائلبمختلف 

 .|والحمد هلل |ذلب فالمسيرة مستمرة

تنظعيم للمنظمعة وللجمود التي بذلت من الععاملين فعي ا |الشكر والتقدير لمعاليكم دجد  أ

 |مفعدىلملعب المؤكدا أن مملكعة البحعرين بقيعادة جاللعة ا |وإعداد وثائقه |المؤتمر هذا

ليم  في نشر |التي تعمل من أجلما منظمة اليونسكو الدائم للمبادئستظل عل  وفائما 

   .|البشرني وتعزيز التعاون اإلنساني لصال  ب |والسالم والحوار والتسام المعرفة 

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهسالو

 م(13/10/2017 -منشور عل  مولع أورو نيوز *)التصري   


