
 

 

 

 السيد رئيس املؤمتر العام،
 ،السيدر رئيسا اللس التنفيذي

 أصحاب السعادر،
 السيدات والسادر،

 أيها األصدقاء األعزاء،

 .وأشكركم على ثقتكم يب هذه اللحظاإين أقدر أمهيا 

ودعوين أعرب عن شكري للشخصيات االستثنائيا الثالث اليت جاءت يف هذه املناسبا لتتقاسم 
 .ربااتا ورؤاها مع اليونسكو

 .ليونسكو لواليا ثانيالعاما الديرر املويل عظيم الشرف أن أتوىل منصب 

بابلو نريودا وليوبولد ًء ورجاًال، ومنهم انس العظماءمن  يف هذه القاعا أصوات الكثري ُمسعتلقد 
 .سنغور وإليانور روزفلت وكلود ليفي سرتوس وغريهم ممن غريوا العامل

 .ها عداد التللعات اليت أصبو إليوأضعها يفتللعاتم  ضخاماوإين أقدر 

وأتعهد بأن أبذل قصارى جهدي ملساعدر  للموحات الواردر يف ميثاقنا التأسيسي،اوأقدر حجم 
 .البلدان على حتقيقها

 .إىل حد مل أبلغه يف أي وقت مضى بالرؤيا املشرتكا بيننا مسرتشدرقف أمامكم اليوم وإين أ

 .وهي رؤيا عامل قائم على حقوق اإلنسان والكراما

 .مجاعا واحدر تقوم على اعتبار البشرياا ؤير 

 .رؤيا نظام أقوى متعدد األطراف، ومنظوما أقوى لألمم املتحدر

 السيدة إيرينا بوكوفا، كلمة
 المديرة العامة لليونسكو

 

 بمناسبة حفل تنصيبها لوالية ثانية كمديرة عامة

 

 ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨اليونسكو، 
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 .هذا اهلدف حتقيق املضي قدماً حنو تواىن يفأوإين أتعهد بأال 

السبت املاضي  يومعامًا  ٦٨ ضى على إنشائهامأي  - ١٩٤٥ نشئت اليونسكو يف عاملقد أُ 
 .البشريا ااتاإال أن فكرتا قدميا قدم  -

يف " الليبا اإلنسانيا" تعينو ، "نتوبو األ"وهذه هي فكرر اإلنسانيا اليت أُعرب عنها يف إطار روح 
 نماإلنساين اهلندي سوامي فيفيكاناندا  لدى املفكرو كونفوشيوس،   جتلت لدىو لغا البانتو، 

 .غريهم الكثريالقرن التاسع عشر، و 

قد وصفه ميشيل دي ف ،يتللع إليه ءشي على أن يصبح أيكل امرأر ورجل   اإلميان بقدررما أ
 ."اأقصى درجات ارتقاء اللبيعا البشري" ،عصر النهضا املنتمي إىل املفكر الفرنسي مونتني،

 .ميان بإنسانيا واحدر جيسدها كل منااإلإنه 

 :لعبارر التاليااالكاتب النيجريي الراحل تشينوا أتشييب  يف كتاباتجند و 

 .من اآلربر لتصبح كامالً  -غرياً صمهما كان  - ما ءشي قبوللجيب أن جتد طريقا 

ا اإلنسانيا ن، وجيسد كل ممعاً  عيشن، ولكننا لسنا وحدنا، وإمنا اآلربركل واحد منا عن وخيتلف  
 .مجعاء

 ملحابقدر ما هي  ملحاالسيدات والسادر، هذه هي رسالا اليونسكو ومل تكن رسالتنا يومًا 
 .اليوم

 .الكوارث اللبيعياتأثري و  العوملا ويتسارع تأثري تغري املناخ إا تتسارع

 .فاقمقق قدر هائل من النمو إال أن أوجه التفاوت تتولقد حُ 

رابلاً مما كانت تإا أصبحت التمعات أكثر  ،سلوكناو وتغري التكنولوجيات سبل اتصالنا وتعلمنا 
 .إال أ�ا أصبحت كذلك أكثر تعرضاً للمخاطر عليه يف أي وقت مضى،

 .تتسعإال أن فجور املعرفا ال تزال  ،بذا القدرمتوافرر ن املعلومات يوماً ومل تك

 مناطق يفحتوالت  مثا تغري عميق ُحيدثو  ،ويزربر العامل بالشباب أكثر من أي وقت مضى
 .األمل تاتزايدت آمال حتقيق حقوق اإلنسان ولكن تزايدت كذلك ربيب قدلفبأكملها 

 يفقد انتقلت إىل داربل البلدان وأصبحت الثقافا وإن فرص إقاما السالم كبرير، إال أن النزاعات 
 .الاالت املعرضا للخلر طليعا

نتشل املاليني من براثن الفقر بفضل حيث يُ : نشهد تقدمًا هائًال يف شىت أحناء العاملإننا و 
 ."األهداف اإلمنائيا لأللفيا"يف  ملتمثلاالانامج اإلنساين الكبري 
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 .تاز حتديات جديدر توبدأ اتوالفقر والنزاع ال تزال تواجهنا حتديات كبرير كاالستبعادلكن و 

 على عاتقنا مهما إعادر التفكري يف مسألا السالم، وابتكار سبل جديدر لتحقيق التنميا.تُلقى و 

هذه األهداف أن تتصدر الرتبيا والعلوم والثقافا واالتصال واملعلومات قائما حتقيق تللب يو 
 .السياسيا طأولويات اخلل

الريادر يف تيئا مستقبل أفضل دور وتتوىل اليونسكو  دث يف الوقت الراهن،حت تغريات تارخييا مثاو 
 .للجميع

 .هدت الك يف شىت أحناء العاملاولقد ش

: اين للبنات يف كابولرّ من ربالل الكلمات املنقوشا على جدار مدرسا عائشا الد تهشاهد لقدو 
 ."سيفي هو قلمي"

سنغال قالت يل إن اليونسكو ساعدتا على البقاء كني باليشابا من بوهي يا سو، قومسعته من ر 
 .يف املدرسا

احلملا  ستهاللالوشاب يلوحون بأقمشا بيضاء  اباش ٣٠٠٠وشاهدته يف أنغوال حيث كان 
الراميا إىل تعزيز ثقافا السالم يف أفريقيا حتت شعار  ،املشرتكا بني اليونسكو واالحتاد األفريقي

 ".لنحقق السالم"

أمام اجلمعيا العاما لألمم  أوالنتا هوماال رئيس بريو لقاه فخاماأومسعته يف اخللاب الذي 
 :سبتما والذي قال فيه/املتحدر يف أيلول

اإلدماج  حتقيق حتقيق النمو من أجل اإلدماج وإمنا ليس املهمف ... جيب أن جند طريقا أربرى"
 ".النمو ن أجلم

طبنا يف هيغنس، الذي ربا .يرلندا، مايكل دآرئيس  قد مسعت الك منلساديت، و سيدايت 
 ائًال:قشباط/فااير املاضي 

أشكال العنف فحسب، وإمنا يتصور  لكال يتجنب  من الوعي  لزم شكالً إن السالم احلقيقي يست
 بسالم. اليت جننيها مع العيش معاً  لثمار الوفريرااً أيض

 بد هلا من أن تكون كذلك. هي أصوات قويا وال وتلك

 بوكتو، أعلن أحد املتلرفني ربالل هجوم ُشّن على األضرحا يف العام املاضي:ويف مت

 الك الرتاث غري موجود. –ليس هناك تراث عاملي 

 كلمات كهذه تؤدي حتماً إىل ترسيخ قناعاتنا.إن  و 
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وهو دليل على انتهاك ند ورأيت املخلوطات احملروقا، مع الرئيس هوال بوكتوافرت إىل متسولقد 
ملضي قدمًا يف امن أي وقت مضى على  لشواهد على ثقافا إسالميا ألفيا، وأنا اآلن أشد عزماً 

 .العمل

أصوات  ضد واحد فصبالوقوف يف  واليونسكو حاضرر لتكبري هذه األصوات اليت تنادي
 االنقسام.

هان لعملا واحدر، وأّن أي هنا لتذّكرنا بأن السالم الدائم والتنميا املستداما مها وجواليونسكو 
يتحقق من دون القضاء على الفقر، والقضاء على الفقر لن يتحقق ما مل يكن هناك  سالم لن

 سالم.

 .وهذا الانامج هو برنامج واحد

 برنامج للكراما البشريا.

 للتنميا الشاملا، لتمكني كل امرأر وكل رجل. برنامج

 من احلدود. جديداً  ولقد دربلنا عصراً 

  نبلغ اآلن حدود كوكبنا. إنناف

 عناها السابق.مبنبلغ حدود التنميا  إنناو 

 أعظم طاقا متجددر لدينا. ىل احلد األقصىإأن نستثمر ، وعلينا، يف هذا العصر اجلديد

 طاقا البشر اإلبداعيا.وهي 

 بد لنا من إطالقها. ال لقورقوتنا العظمى، وهو منبع ال ينضب البشري هو  اإلبداعف

 ما عملته. با يف كل سرتشدتاتلك هي رسالا اليونسكو اإلنسانيا، وهي الرسالا اليت 

منظوما األمم املتحدر،  زيز دور اليونسكو القيادي يف صلببتع ٢٠٠٩ولقد تعهدت يف عام 
 من أجل دعم النظام املتعدد األطراف.

له  ىل حد مل يسبقإالللب على قيادتنا لقد تنامى وحنن نتحرك اآلن على كافا اجلبهات، و 
 مثيل.

 ، تعهدت بتعزيز املوقع احملوري الذي حيتله التعليم يف حتقيق التنميا.٢٠٠٩ويف عام 
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 - مل الذي أجنزناهجنين اآلن مثار الع ، وحننالتعليم للجميعحركا على تسريع  ولقد عملنا معاً 
ومن جودر التعليم  والكتابا وهي انتفاع الفتيان، والفتيات بصفا رباصا، من القدرر على القراءر

 والتعّلم.

 ، تعهدت بتجديد الرتكيز على العلوم.٢٠٠٩ويف عام 

، وبتعميق عملنا من أجل حتقيق إدارر ٢٠حبمل رسالا اليونسكو إىل مؤمتر ريو+ اً وقمنا مع
 علوم احمليلات ورصدها.ب لبيولوجي والنهوضامستداما للمياه، ومحايا التنوع 

وحنن نعمل اآلن على دعم البلدان الناميا يف تسخري قور العلم والتكنولوجيا واالبتكار، عن طريق 
 بناء القدرات، ومن ربالل األطر الوطنيا.

، بغيا توطيد العلم من أجل التنميافريق رفيع املستوى معين بإنشاء ، تعهدت ب٢٠٠٩ويف عام 
اللس بإنشاء  عاملياً  بني البحوث والسياسات، ولقد قمت بذلك، مع منحه بعداً  لروابطا

التابع لألمني العام لألمم املتحدر، السيد بان كي مون، والذي تستضيفه  االستشاري العلمي
 اليونسكو.

 قافا والتنميا.بشأن الث خلوض يف النقاشا، تعهدت بتجديد ٢٠٠٩ويف عام 

للتنميا املستداما يف شىت  الثقافا بصفتها أدار متكينيا وحمركاً  لراميا إىل إعالءاوحنن حنمل رسالتنا 
 .ذا الالهيف  زمخاً نكتسب  إنناو أرجاء العامل، 

 ، تعهدت بتوطيد إطار اليونسكو التقنيين يف جمال الثقافا.٢٠٠٩ويف عام 

اتفاقيا الرتاث العاملي ومصداقيتها، وأربذت قائما  الماسأطلقت مناقشا نابضا حول  ولقد
 .وتنوعاً  الرتاث العاملي تتزايد توازناً 

 ١٩٧٠تعزيز اتفاقيا عام على صون تراث التمعات وهويتها يف سياق العوملا، قمت ب وحرصاً 
هذه الكارثا، وتعميق التعاون  قفو متلكات الثقافيا، من أجل االجتار غري املشروع باململكافحا 

 وزيادر الوعي.

ومايل  ايف ليبيا، ويف سوري –من أجل محايا الرتاث الثقايف املعرض للهجمات  ولقد عملنا معاً 
 ألن هذا الرتاث األلفي حيمل قيما عامليا، وألن ضياعه يشكل ربسارر لكل واحد مّنا. –ومصر 

ت وحريا التعبري، باعتبارها من حقوق ، تعهدت بتعزيز االتصال واملعلوما٢٠٠٩ويف عام 
التنميا حتقيق من أجل  عرفا منفتحا على اجلميعماإلنسان األساسيا يف حتقيق جمتمعات 

 املستداما.



DG/2013/208 – page 6 

 األمم املتحدر يف أنشلا على تلوير وسائل اإلعالم وتدريب الصحفيني، ونقود وحنن نعمل معاً 
 اإلفالت من العقاب. التصدي ملشكلاو تعزيز أمنهم  سياق

 املتمثلتني يف أفريقيا واملساوار بني اجلنسني. لعامتنيااألولويتني  ، تعهدت بتعزيز٢٠٠٩ويف عام 

على تعميق عمل اليونسكو من أجل تعليم الفتيات والنساء يف البلدان اليت هي  ولقد عملنا معاً 
 الك.إىل يف أمّس احلاجا 

 من أجل شحذ عمل اليونسكو لدعم النهضا يف أفريقيا. وسعينا معاً 

ما شهدته من ربالل حيويا الشابات والشبان، ومن ربالل  هذاو  آربذر يف النهوض، أفريقيا إنو 
 تنميا متوازنا، واليونسكو تدعم هذه احلركا التارخييا. صوغعزم احلكومات على 

اللوارئ، ولقد حققنا الك،  لبيا نداءاتت، تعهدت بتعزيز قدرر اليونسكو على ٢٠٠٩م ويف عا
 يف هايييت وباكستان والقرن األفريقي.

 ، تعهدت بإصالح اليونسكو، وبزيادر تركيزنا، وتعميق أثرنا، وإبراز صورتنا.٢٠٠٩ ويف عام

مثا حتّسن يف أدائنا التنفيذي ويف و ، شامالً  ألزما ماليا، ونقود اآلن إصالحاً  ولقد تصدينا معاً 
 .براز صورتناإ

، على حتليهم بالروح املهنيا وأود هنا أن أعرب عن شكري اخلالص جلميع موظفي اليونسكو
 وااللتزام.

 :لى حتقيق ما يليعادنا يف الك عزم واحد ولقد ق

 إعادر حتديد موقع اليونسكو.

 .هامناموحتقيق طموحات 

 وصنع مستقبل أفضل للجميع.

 هكذا كان، وهكذا سيبقى التزامي ومسؤولييت.

وثبات  بعزم نتللع إنناو إىل األمام،  اضيامولكن اليونسكو  ،ومازال هناك الكثري مما ينبغي عمله
 أهدافنا املشرتكا.حتقيق إىل 
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 السيدات والسادر،

 أمامنا طريق طويل. ما زال لقد حققنا الكثري ولكن

، إا إن الساحا املتعددر األطراف لشديد التواصل والرتابطا هذا العامل ًا يفعميجب أن نعمل ف
 .مشكالتنا بصورر سلميا ومستداما ميكن أن نأمل فيها حلهي الساحا الوحيدر اليت 

ملتزمني باملبادئ األساسيا للنزعا  ظلما فتئ يتغري، جيب أيضًا أن نويف هذا العامل الذي 
 :، وهياإلنسانيا

قدرر تكمن يف الكراما اإلنسانيا اليت كان يرى الفيلسوف اإليلايل بيك دي ال مرياندول أ�ا 
 ...على أكمل وجه وحتقيق ااتهاإلنسان على تعريف نفسه 

 مبادئ املساوار واإلنصاف...و 

 التضامنو 

لتحديات اليت تواجه مع انكيفها أن ب أن حنيي هذه املبادئ يف القرن احلادي والعشرين و جيو 
 عصرنا.

 رؤييت للنزعا اإلنسانيا اجلديدر. وإليكم

 فصل الكراما اإلنسانيا عن التنميا البشريا ومكافحا الفقر. اليوم ال ميكنأوًال، 

 ت مستداما.وأصبحنا ندرك أنه ال معىن للتنميا البشريا إال إاا كان

 .وكبناكنفسها إاا كانت على حساب   لىعنميا البشريا ستنقلب إن التإا 

 لجميع.ل كن نافعاتنفسها إاا مل  لىعوستنقلب 

 االستداما. ستهدفتهي ربلا ف: ٢٠١٥بعد عام  فرتر مالاخللا اجلديدر  توجه هذاو 

 يف هذا الصدد، مغزاها الكامل.اليونسكو،  هامموتكتسب 

االستداما وإرساء أسس السالم الدائم  ستهدفي اً ميثاقبالفعل إا ميثل ميثاقنا التأسيسي 
 املستدام. االزدهارو 

التعليم اجليد الذي يغري حيار الناس وميثل أوىل أدوات التنميا البشريا اليت تتيح هي االستداما و 
 .اقاتم اإلبداعياطجتدد تكيف البشر مع التغيري و 

 أكثر أسس التمعات متانا. االستدامامتثل و 
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الدافعا  القورو لتحقيق التالحم االجتماعي  قافا اليت متثل األدار املثلىأيضًا الثهي االستداما و 
بناء مستقبل لارخينا الالزما من ت للاقاااستمداد النفس و باليت تتيح لنا اكتساب الثقا لالندماج، 

 .مديد

اليت حتدث عنها الكاتب داين الفرييري أمام ما ربلفه الزلزال من  الصمود على قدررال هي والثقافا
 .الثقافا" جمدداً بفضل "ستنهض البالد هايييت عندما قال: حلام يف

ور الدافعا للتصاحل بعد الق هي وااصا الثقافا احليا اليت تستمد قوتا من الشعوب، ،والثقافا
 النزاعات.

واالستداما هي تعزيز قدرات التمعات من ربالل العلوم والبحوث وتشاطر املعارف مما يتيح 
ي ااملخاطر على حنو أفضل، واالستعداد ملواجها خماطر هذا العامل  توقعو االبتكار واالربرتاع 

 .املستقبل الغامض

درر على مواجها التغريات السريعا اليت ا، وقالصمودعلى  منت وأقدرأأيضًا بناء جمتمعات  هيو 
 والتحوالت االجتماعيا واملخاطر اللبيعيا. املناخمقاوما ضغوط احرتار على تشهدها بيئتنا و 

اً و منالبلدان أقل ي أ ،تعرضًا للمخاطرو  شد األطراف ضعفاً أوجيب، يف هذا الصدد، أن نساعد 
 ا إن مصرينا واحد.إ :املهمشا اجلماعاتو  ر النامياوالدول اجلزريا الصغري 

 نعززالبلدان ضعفًا وأن  دشوجيب أن نتدربل باستعجال يف النزاعات والكوارث اليت تشهدها أ
 قدراتا على التكيف مع التغري والنهوض بسرعا.

حمور عملي هو ، وهذا الكراما اإلنسانيا كل الك اخللوط اجلديدر اليت ترسم حدودميثل  و 
 األول.

 ،يف القرن احلادي والعشرينأوًال، ملستداما عن املساوار، ومتثل املساوار وال ميكن فصل التنميا ا
 .املساوار بني الرجال والنساء

 .وهذا حمور عملي الثاين

 .نساناإلحقوق وكفالا حق من عدالا  وإن حتقيق املساوار بني الرجال والنساء مسألا

 .قوي للتنميا البشريا ومكافحا الفقر وإ�ا ربري وسيلا لالستثمار يف املستقبل، وعامل حفاز

ويتمثل دورنا اخلاص حتديدًا يف ضمان متكني النساء، من ربالل التعليم واالنتفاع بالثقافا 
 .اعرتافاً تاماً  بدورهن يف التمعواملعلومات، من اختاا القرارات، وكذلك كفالا االعرتاف 

 .ومتثل النساء اليوم ثلثي األميني من الكبار يف العامل
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حىت اليوم، يف عصر اإلنرتنت وجمتمع املعرفا، بالتعليم  عدد الفتيات اللوايت ال ينتفعنيبلغ و 
 .مليون فتار ٣١ األساسي

 .مليون فتار وشابا ٣٤عدد الفتيات والشابات اللوايت مل يلتحقن باملدارس فيبلغ ما أ

أو مت  ،أو اضلررن للعمل ،لرتك املدرسا إما أل�ن قد أصبحن ضحايا للعنف إلناثا إا تضلر
من العمر، أو أل�ن يعتان املسؤوالت عن إحضار  رعشر تزوجيهن يف سن العاشرر أو الثانيا 

 .املياه

 .من أجل احلقوق املدنيا هو النضال السلمي الذي خنوضه اليومهذا و 

 .ويتمثل التكافؤ بني اجلنسني يف حمو األميا

 .ويتمثل يف االنتفاع بالعلوم

شخصيتهن  بننييقيقيا للفتيات كي فرصا ح ل إنهب ،التكافؤ بني اجلنسني حااً على ورق ليسو 
على النحو الذي يردنه وكي يصبحن قادرات على حتقيق كامل إمكاناتن، وبذلك جتعل هؤالء 

 .املزيد من القور وحيقق املزيد من النمويكتسب التمع ككل  النساء

ال سيما ألننا نسعى إىل توفري الوسائل الالزما و اليونسكو،  هاممل احلقيقي وهراجل هو وهذا
 .ا على هذا االجتاه حتديداً والتنميا، وجيب أن نركز جهودنا كاف لتحقيق االستقالل

 السيدات والسادر،

 إىل األسرر البشريا نفسها. باالنتماءمتثل النزعا اإلنسانيا أربرياً التضامن واإلميان 

لذي يتسم عصر اهذا اليف  مواطنا عامليا جديدر صورر هذا التضامناليوم وجيب أن يتخذ 
 .بالتنوع

 والتنوع الثقايف مالمح جمتمعات متعددر الثقافات واهلويات. لنمو احلضريوسرتسم العوملا وا

إعادر النظر يف التنميا واحلوار والتسامح والتماسك االجتماعي وحىت يف  علىوجيانا هذا التنوع 
 السالم.

ن ثقافته وثقافات عالفرد  فقًا للمفهوم الذي يكّونهو السالم داربل التمعات  حدودتتغري و 
 .اآلربرين

ااكرات مع انتماءات متعددر و و  لذاتاالسالم مع  فرتض إقاماتلسالم مع اآلربرين إقاما ا إنو 
 تستدعي االحرتام. أليما
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بني  ، يف آن واحد،وجتدد األفكار إاا ما تعلمنا التوفيق إلبداعاومتثل هذه الثرور أيضًا كنزًا من 
 التنوع الذي يثرينا واحلقوق اإلنسانيا اليت جتمعنا.

كفاءات تتيح للمواطنني التعايش مع مناهج دراسيا و  قرتاحايف ورًا فريدًا وتؤدي اليونسكو د
 ثقافات ولغات خمتلفا وبناء أوجه تآزر ثقافيا.

توفري األدوات الالزما جلعل هذا التنوع قور للتحاور والتفاهم، من أجل التصدي  يفدورنا  يتمثلو 
 للتحديات املشرتكا اليت تتجاوز نلاق قدراتنا.

 ال يعرفان احلدود.تغّري املناخ واملخاطر اللبيعيا إا إن : عمل معاً نعلينا أن نعيش و  إنف

 ال يعرفان احلدود.وإدارر املوارد املائيا والتنوع البيولوجي 

 والعلم ال يعرف احلدود.

 ع مراعارمالزما ملواجها هذه التحديات لوالقدرات ا العقلياتو وجيب علينا أن نوجد الاالت 
 تنوع ثقافاتنا ومعتقداتنا وأصولنا.

ا ودليل املواطن، خلاضع للعوملااوإعالننا العاملي بشأن التنوع الثقايف هو قاموس هذا العامل 
 لثقافات.للمجتمعات املتعددر ا

الم ليس "الس ي:يناالرئيس هوفويت بو  نلاق مقولاوحنن ندرك اآلن، أكثر من أي وقت مضى، 
 ."دراياو  سلوك نهإبل  ،كلما

واملهارات املشرتكا بني الثقافات اليت ال غىن عنها يف  لى تعّلم القيمعالتعليم  ن يقومأوجيب 
هو الدعاما الثالثا ملبادرر ا العامليا، و شباب مبادئ املواطنيلّقن الالقرن احلادي والعشرين، وأن 

 اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدر بقيادر اليونسكو. وًال"أالتعليم "

ائزر نوبل لآلداب، جب لفائزرادوريس لسينغ،  هبما كانت حتلم  شيء من احلزنبستعيد يف اهين أو 
 فيها ال يعرف ليتااليت كافحت طوال حياتا ضّد "ثقافا التجزئا"، اليت توفيت باألمس، و 

عامل حقائق ال، وهم جيهلون واحد دراسا امتدت سنوات سوى ختصص لقوات الشباب الذين
 .شامالً اً عن تصور العامل تصور  عيا ويعجزونالواق

 واقتبس عنها هذه العبارات:

اكتشافها،  يف احلظ الفهحيشيء، ثرور من األدب، مفتوحا ملن  نقصهاإن لدينا ربزينا كنوز ال ي"
 ...مرر عدبمرر 
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البحر أن لنفرتض أن الفيضانات اكتسحت مدننا و و عاملنا ابُتلي حبرب مدمرر. لنفرتض أن 
 أغرقنا.

 .اليت تشّكلنا وحتافظ علينا وتوجدنا، فتخيالتنا هي ناكهسيكون  كاتب القصصولكن  

 ني.وحىت حملم، عندما نكون ممزقني ومتأملني ،تبث فينا الروح جمدداً سهي اليت  وقصصنا

، قاء الذي ميثلنا يف أحسن حاالتنا، هو طائر العنواألساطريالقصص، صانع األحالم  وكاتب
 ".يف قما إبداعناو 

 لقادرر على إبقاءافريدر الشبكا لاو  ألفكاراخمتا  ذا امللتقى العاملي املتميز، وهيههي واليونسكو 
كيف نتصرف مع اآلربرين   على تعليمناو إزالا احلواجز بني التخصصات، على ، و هذا الرتاث حّياً 

 وكيف جندد أنفسنا باستمرار.

 أفكر يف مواقع الرتاث العاملي. إنينو 

 وأفكر يف معازل احمليط احليوي.

جماالت عابرر  إنشاءو شبكا للمواقع،  قاماإأن نكون أكثر طموحنا، وأن نشجع على  وعلينا
دعم الكتب املدرسيا املشرتكا، وتقاسم بلدان متعددر، و  ضم الرتاث املشرتك بنيتللحدود 

 وراء احلدود وعلى صعيد القارات. يمافالذاكرر والثقافا احليا بني الشعوب 

 .جهاحلاجا إىل هذا التو  تدجلديدر، تشومع ظهور التكنولوجيات ا

 .واليونسكو، سيدايت وساديت، هي بيت السالم وبإمكاننا حتديث أدوات السالم

 ،تعزيز استداما هذا العامل اهلشإن و 

 ،وكفالا املساوار بني النساء والرجال

 ،ا يف عصر التنوعوبناء املواطن

 يومنا يفمفتاح السالم  ثل يف نظري النزعا اإلنسانيا اجلديدر، اليت حتمل يف طياتاميالك كل 
 .هذا، ومتثل ما تقدمه اليونسكو من إسهام

عن النزعا  متثل دفاعاً و ولقد أعرب مؤسسو هذه الدار عن رؤيا تؤمن بالقدرات البشريا، 
 .انت مبثابا نكران هلذه النزعاكاإلنسانيا يف أعقاب حرب  

ال خيلو من ًا أمر ًا ومعنويًا آنذاك، كان الكالم عن التضامن الفكري يف عامل ممزق ومهدم مادي
 شجاعا.
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 رنا امللحا، علينا أن نتحلى بالشجاعا نفسها، وباإلقدام نفسه.ويف مواجها احتياجات عص

 من سبقين، هو َقَسم من أجل النزعا اإلنسانيا. كل  داهأاآلن، والذي  ديتهأوالَقَسم الذي 

وهو َقَسم املاليني من الرجال والنساء الذين يناضلون كّل يوم من أجل العدل والتسامح وسيادر 
 القانون.

يف طريقهم إىل املدرسا، ووعد آبائهم الذين يتوربون هلم  وهم َقَسم ماليني األطفال وهو
 أفضل. مستقبالً 

 .ازدهارو سالم مستقبل 

لقائما االرؤيا  كون وفيا هلذهأوأتعهد بأن ، حق قدرها اآلن الثقا اليت منحتموين إياها قّدرأوأنا 
 ليونسكو.اشرف  على أمسى الصفات البشريا، واليت متثل

 لكم.اً وشكر 


