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Merci. 
Monsieur le Président de la Conférence générale, 
Madame la Directrice générale, 
Honorables ministres, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 

C’est un plaisir, et un grand honneur pour moi, de vous souhaiter la bienvenue, à la trente-huitième 
session de la Conférence générale de l'UNESCO au nom de tous les cinquante-huit membres du 
Conseil exécutif et en mon nom propre en tant que Président du Conseil. 

Nous allons célébrer le soixante-dixième anniversaire de notre Organisation dans moins de deux 
semaines. 

Le Conseil exécutif, en collaboration avec la Directrice générale, ont tout mis en œuvre pour la 
bonne préparation de nos célébrations. 

Nous sommes tous très heureux que plusieurs Chefs d'Etat et de gouvernement représentant 
toutes les régions du monde ont décidé de visiter l'UNESCO au cours de ces célébrations. 

C’est plus qu'une simple marque de respect pour le travail que nous accomplissons. 

C’est la reconnaissance de la nécessité pérenne d'une organisation comme l'UNESCO et aussi 
une preuve de la volonté politique au plus haut niveau pour reconnaitre la seule organisation des 
Nations Unies responsable de la politique globale relative à l'éducation les sciences naturelles les 
sciences sociales et humaines, la culture, la communication et l'information. 

Cette reconnaissance nous rend particulièrement fière. 

L’écrivain et aventurier Antoine de Saint-Exupéry nous rappelle que : 

« Pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » 

Mr President, Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

For decades now, we have known that the world is rapidly evolving in both positive and negative 
ways. 

The positive changes created new opportunities – people are more connected. However, it is 
sometimes difficult to find efficient and relevant solutions to some of the more negative changes we 
experience. 

Nonetheless, we must consider sustainable solutions now – with a view to preserving our planet – 
our only planet.  

As Prince Charles, The Prince of Wales said: 

“Our children and our grand-children will ask not what our generation said, but what we did. 
So let us give them an answer of which we can be proud.”  

These are wise words indeed. 

Let me reiterate we are in a period of profound transformations – not only in social terms, but also 
in all areas of the Organization’s activities and mandate. 

Transformations are upon us in education, in the sciences, in culture and – above all – in the 
innovation-driven communications and information field. 

We have to face these challenges, analyse them and take all necessary actions with sustainable 
solutions. 

Today, at a time of such rapid change, and after 70 years of our existence what are our forces that 
make peace lasting? What are our foundations that make development sustainable and human-
oriented? 

These are the kinds of questions that we must continue to ask ourselves. 

Our objective is that we should be able to keep up-to-date with these kinds of changes, and 
provide policy solutions that allow us to confront them “head-on”. 
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UNESCO is one of the leading specialized agencies within the UN system capable of tackling 
today’s major challenges through a prism that concentrates our five fields of competence. 

This is our added value. 

And this is what should make us the “go-to” agency to resolve 21st century problems that will 
preserve our world and its universal values for the future. 

This global and holistic transformation has formally been announced by the decision of the UN 
Summit last September, to adopt the Post-2015 Development Agenda and its seventeen (17) 
Sustainable Development Goals (SDGs) and another 196 inter-connected targets. 

These goals and targets define the expectations of the world community for the next 15 years, and 
beyond. 

This is why I believe that UNESCO now faces a new test of unusual proportion: a review of our 
relevance, our existence, and our role. 

Most importantly, we need to adopt a dynamic approach in reviewing, our strategy and our plans of 
action. 

Let me repeat again, I believe that the secret to our success will not only lie in multiplying our 
energies or increasing our financial resources, but also in the kinds of effective partnerships we 
can achieve with our fellow organizations within the United Nations system, and our alliances with 
non-governmental partners, including from the private sector, academic circles the media, and 
other interested stakeholders – in a way similar to the approach pursued by the Education Sector 
in developing SDG 4. 

We should begin to become concerned when we search where our core competences in culture 
and sciences have been integrated into the globe’s transformative agenda. 

Apart from a few marginal references in some targets, we – and here I mean both the 
representatives of our Member States and the Secretariat – should continue to invest intensive 
efforts to make this possible. 

What has the catch-phrase “a driver and an enabler of sustainable development”, which can be 
applied to both culture and the sciences, brought about? 

In this regard, let me take this opportunity to appeal to all of us – and again I say both the Member 
States and the Secretariat – to redouble our close efforts to gain ground in these areas. 

We must seriously and honestly undertake a reflection about our future vision, our focus and 
priorities and our modus operandi for the next 15 years and beyond. 

We must ensure that ‘sustainability’ is written into the genetic code of our Organization. 

Our current Medium-Term Strategy runs until 2021, that is to say four years into the transformative 
period. 

In order to attain further influence and impact, a review and analysis of the Medium-Term Strategy 
and its relation to the 2030 agenda is considered as our first step of home work towards the world 
community. 

The General Conference, therefore, should mandate the Executive Board to review our Medium-
Term Strategy next year in an in-depth manner, together with the Director-General. 

We all know that structural and conceptual changes are difficult to implement and that it is often 
hard to change our habits including also the need to leave marginal activities aside. BUT this 
change has to come from a bottom-up approach, emerging from a space for exchange and 
thought. And we need to provide support to accompany this process. 

Allow me, Ladies and Gentlemen, to begin with Culture for the future.  

Should UNESCO concentrate almost all of its resources – both human and financial – to focus only 
on the implementation and administration of our Conventions? 

Certainly this may satisfy the expectations of many Member States. 
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I would suggest that we must concentrate our efforts to pursue other intellectual and creative 
dimensions – like, for example, in the field of the arts, in literature and books, in creativity, and in 
the linkage to the creative economy and so on, to name just a few. 

In this regard, I would urge us all not to lose sight of the potential for culture to be a source of 
human dignity, that the celebration of our diversity becomes the common ground for each to live 
equally with the Other, and for culture in all its many forms to be the true driver of sustainable 
development that we so desire. 

Our concept of a Culture of Peace and Intercultural Dialogue, which are based on the principle of 
living together better and on respect and acceptance of one another – were born here at UNESCO 
– and which gave rise to the Rapprochement of Cultures must be much more than well-meaning 
slogans. 

We must re-gain our moral and intellectual leadership of these meaningful concepts to establish 
the harmony of civilizations. 

After all, the world looks to UNESCO for guidance and inspiration on these vital matters. 

Now, Mister President of the General Conference, let me turn to the Sciences of the future. 

The coming years mark a unique and challenging time for UNESCO to reconfirm its relevance and 
to prove the impact of its mandate in the Sciences. 

UNESCO’s role in promoting international Science, Technology and Innovation cooperation, as 
well as its work concerning the ethics of science and technology, have never been as relevant as 
they are now – especially as we begin to implement the 2030 sustainable development agenda. 

Our work in the Sciences must become more visible. For example, the research and analysis 
undertaken by the UN Secretary General’s Scientific Advisory Board, housed here at UNESCO 
must be further promoted. 

In fact, everything that we do must take into consideration our ability to provide effective policy 
advice that can easily provide real impact in our Member States. 

This requires focus, determination and confidence. 

It asks for support and trust among the Member States and the Secretariat to share this noble 
mission. 

We must encourage and facilitate the spread of ideas by today’s young and dynamic thinkers. 

Our youth are too often considered as lacking in experience. However, as the results of the 9th 
UNESCO Youth Forum show, young people have excellent creative potential and also great 
aspirations for our Organization. 

UNESCO must be the House of close collaboration amongst all generations so that all experiences 
are mutually beneficial and that knowledge and creativity are transmitted between the generations. 

This now leads me to the field of Education which is the cornerstone for our collective future. 

We must be sure that ICTs will provide the tools for a more human education essential for every 
individual to accept differences – whatever they are. 

The use of ICTs is an efficient means to reach this objective through greater efforts towards mobile 
and e-learning so that through their use we are able to reach the un-reachable, in particular, in 
Africa and the Arab region. 

Mister President of the General Conference, Excellences, Ladies and Gentlemen, 

Allow me now to address you in my own Language, Arabic, one of the official languages of 
UNESCO to demonstrate that UNESCO is indeed the house of diversity. 

سعيا من مؤسسيها لبناء حصون السالم فى عقول البشر .. وكان الهدف فى ذلك الحين هو الحد من حاالت  عاما 70تأسست اليونسكو منذ 
واليوم فرضت المنازعات الداخلية واألهلية نفسها على المشهد  اللجوء إلى الحروب التى تشتعل بين الدول لتسوية خالفاتها استخدام القوة ومنع

 وأصبحت اشد فى بأسها وأكثر ضراوه من الحروب الدولية التى عرفتها شعوب العالم بمفهومها التقليدى. تنامى عددها بشكل مخيف
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وحتى منتصف الثمانينات إلجراء مكالمة تليفونية دولية يحتاج لقضاء يوم  أن يستخدم الناس جهاز التلفاز،قبل  1945تأسست اليونسكو عام 
اآلن كل  وحتى نهاية التسعينات كنا كطلبه ندرس فى الخارج ننتظر أى شخص يحضر من بالدنا ليحضر معه جرائدنا المحلية لنقرأها كامل

فيمكن لنا أن نتابع األخبار واألحداث التى تقع فى  يحمله معظمنا فى جيبه أو حقيبته جهاز واحد ومن خالل هذا يمكن أن يتم فى لحظة واحدة
أو حتى عندما نجلس  أو نركب المصعد أو ننتظر األتوبيس . سواء كنا نسير فى الشارع أى مكان بالعالم لحظة وقوعها بالصوت والصورة

 أن نجرى اتصاالتنا الهاتفية سواء كنا على األرض أو مستقلين الطائرات فى السماء.  كما يمكن لنا من نفس الجهاز فى قاعات االجتماعات

وكانت ال تنتقل اال باالنتقال جسم صاحبها من دولة  عندما تأسست اليونسكو وحتى منتصف التسعينات كانت األفكار محبوسة فى األجساد
وعلى أحسن حال كانت تنتقل من خالل الكتب التى كانت قج تصل إلينا من الخارج  بما يلزم معه عبور الحدود السياسية والجغرافية ألخرى

وعندما كنت باحثا أكاديميا فى التسعينيات كان لزاما على أن أترك بلدى وأسافر للخارج للحصول على المقاالت أو االطالع على  وقد ال تصل
اعة أو ساعتين للحصول على جميع المصادر والمراجع العلمية الصادرة اآلن هذا األمر ال يستغرق منى س الكتب فى مجال تخصصى العلمى

 فى أى مكان فى العالم وبأى لغة أريد.

أننى أشعر فى بعض األحيان بالدهشة فى عيون بناتى عندما تأتينى أيهما وتقول لى أنها ترغب فى السفر  وأقول لكم وهنا لى أن أتوقف قليال
فترد على  بأن عليها الحصول على التأشيرات الالزمة وهذا يتطلب بعض الوقت يكون ردى عليها تلقائياف إلى دولة أخرى للقاء أصدقائها

 ويمكن أن نتبادل اآلراء واألفكار وأتواصل معهم . وأتصل بهم جميعا .. فى الدول المختلفة إذن سأدخل الى حجرتى ببساطة شديدة قائلة لى
 حدود السياسية. دون حاجه للحصول على تأشيرات أو عبور ال

بينما جيل أبنائنا يتعامل مع الوسائل  أن جيلنا المعاصر يشعر بالفخر والزهو بأننا أستطعنا أن نتعامل مع الكمبيوتر ونتصفح االنترنيت
مل مع جهاز أنظروا ألى طفل لم يتعد العاشره من عمره كيف يتعا االليكترونية بمنتهى السهولة واليسر باعتبارها جزء ال يتجرأ من حياته

وأعتقد ان هذا حال معظمنا نلجأ إلبنائنا ليعلموننا  –بل لعلنى ال أبالغ إذا ما قلت أننى شخصيا  "التابلت" أو الكمبيوتر أو التليفون المحمول
 وكأنهم ولدوا ومعهم جرعة المعرفة التكنولوجيه الكافية الستخدامها. كيف نستخدم األجهزة االليكترونية الحديثة

من  كيف نؤمن أبنائنا وبناتنا ويبقى التحدى أمامنا أنتقال األفكار وتداولها وأنتشارها أصبح سريعا جدا ويتغير بسرعة شديدة وفائقة تغيرالعالم 
اليزال البعض  واال يقعوا ضحايا أو فريسه للفكر المتطرف ودعوات العنف والترويج ألستخدام القوة صور األستخدام السئ لوسائل االتصال

والواقع أن هذه الحدود أصبحت بالنسبة لهم  يعتقد أن حدود دولنا السياسية أو حتى جدران منازلنا تشكل السياج الالزم لحماية أبنائنا وبناتنامنا 
ى أى وأصبح من السهل أن تنتقل األفكار المغلوطة والمتشددة من أى بقعه فى العالم إلى أى أبن أو بنت من أبنائنا وبناتنا ف حدود إفتراضية

بينما نشعر باالطمئنان بأنهم محصنين من ذلك طالما أننا نحيط بهم داخل  بل حتى ونحن جالسين معهم فى نفس الغرفه وقت وهم داخل منازلنا
 المنزل أوالغرفة الواحدة. 

يقتضى منا أن  مختلف وأصبحت لها شكل وتكوين أصبحت التحديات التى يواجهها العالم مضاعفه وأكثر تعقيدا فى ظل كل هذه المتغيرات
 نتعامل ونتفاعل معها بنفس درجة سرعتها وقدرتها على التحور المتنامى. 

 ونبذ العنف وال سبيل أمامنا اال أن نتوحد لمحاربة التطرف هى جزء أصيل من عالم اليوم بكل مكوناته وبكل تناقضاته احيانا هذه المنظمة
ليس  تهدف إلى إنماء الشعور بعدم االحترام أو االضطهاد أو الحض على كراهية األخر ومناهضة الحركات التى تسعى لنشر ثقافات جديدة
  الحضارة والدين والعقيده بل حتى لمن ينتمى لنفس فقط لمن يخالفونهم فى حضارتهم ودينهم وعقيدتهم

من خالل  القادمة بأن نوفر لهم الحماية الالزمةوعلينا واجب ومسئولية تجاه األجيال  تحاول أن تغزو وتحتل عقول شبابنا أن هذه الجماعات
أن  وأن تتم تنشأتهم بما ينمى ملكات التفكير السليم والقدره على الدخول فى حوارات بناءه إتاحة فرص التعليم المناسبة بما يحميهم ذاتيا

نوفر سبل الوقاية الالزمة قبل ان تتطور هذه بل هو كيف  التحدى الذى تعيشه االن لم يعد يتمثل فى البحث عن كيفية التعامل مع الظاهرة
  الظاهرة وتخرج عن السيطرة تماما

وهنا يجب أن أؤكد على ضرورة النظر إلى الدور الذى يلعبه كل من قطاع العلوم االجتماعية واالنسانية وقطاع االتصاالت والمعلومات 
  رات وخطط عمل تتسم باالبتكار والتجديد والمرونهلوضع مباد ويجب أن نوفر لهما البيئة والموارد المناسبة بالمنظمة

أن أعبر عن خالص شكرى وتقديرى للمديرة العامة إيرينا بوكوفا التى كانت واعية بهذا الخطر ومسئولية منظمتنا  وال يفوتنى فى هذا المقام
 كة اإلنترنت خالل شهر يونيو الماضىفنظمت أول مؤتمر دولي بشأن مكافحة التشدد والتعصب والتطرف لدى الشباب على شب لمواجهته

ويلزم علينا أن نستثمر هذا  بدعم مالى من الصين وبلغاريا ومصر. ولقد لمسنا إلى أى مدى كانت المناقشات خالل هذا االجتماع مفيدة ومثمره
 نتائجه.  وأال ننتظر أكثر من ذلك كى نتحرك قدما على هدى من النجاح الكبير ونبنى على نتائجه والتحرك بفاعلية

فأننى أعتقد وبشدة أننا علينا أن نخشى إنتشار  فإذا كنا نخشى إنتشار األسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل ونعمل بكل السبل على الحد منها
  حيث أن خطرها قد يكون أشد فتكا من األسحلة النووية ويجب أن نجتثها من جذورها قبل فوات اآلوان. أفكار التطرف والعنف أيضا

 السيد رئيس المؤتمر العام
 السيدات والسادة

وأتمنى أن تستمر فى مسيرتها لالضطالع بدورها الريادى فى مجاالت  أننى أومن بدور هذه المنظمة الدولية إيمانا شديدا يصل إلى حد العقيدة
الروح والحماس الذى كان موجودا عند مؤسسيها بنفس  وأن تظل اليونسكو قادرة على التعامل مع التحديات التى يواجهها عالم اليوم عملها

 . وكان دافعا رئيسيا لتأسيسها

  علينا أن نواجه مشاكلنا بصراحة وقوة وجرأة

  علينا أن نترفع عن التفاصيل الصغيرة وننظر إلى الصورة كاملة

 علينا أن ننظر لمشاكلنا "بعين الطائر" وأن نسمو على الخالفات الشكلية والصغيرة 
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وأخطر شئ أن تفسد الرأس .. فجميع الكائنات  أن نعمل كفريق عمل واحد أن نواجه عدونا المشترك الذى يسعى إلفساد عقول شبابناعلينا 
 تفسد إذا فسدت الرأس. 

 فقط العالم" أن اليونسكو ال تمثل بالنسبة لى "ضمير وإذ أقولها اليوم أمامكم وبصوت عالى لقد أعتبرنا لعقود أن اليونسكو هى "ضمير العالم"
 بل أيضا "عقل العالم". 

هذه الدماء التى نضخها لعقل العالم  لنجعله قادر على أن يفكر بحكمه وواقعيه يجب أن نمد هذا العقل بالدماء التى تغذيه نحن كدول أعضاء
  هى التى ستمنع من أن تسيل دماء األبرياء على أرض الواقع نتيجة العنف والجهل. "اليونسكو"

صورة الطفل الذى يريد أن يتعلم وال يجد  إلى ذهنه مل عند المشاركة فى مناقشات اللجان المنبثقة عن هذا المؤتمر أن يحضر كل مناأننى أأ
  والعالم الذى لديه فكره علمية أوإختراع وليس أمامه فرصه إليجاد معمل يجرى فيه تجاربه والباحث الذى يتمنى أن ينبغ وال يجد مكتبه فرصه

ويحذوه  ن نتصور حجم العذاب والمشقة الذى يتحمله من يهجر وطنه ومنزله مرغما باحثا عن مكان له وألوالده يشعر فيه باآلمانعلينا أ •
  األمل أن يوفر ألسرته الحد األدنى من احتياجاتهم األساسية من تعليم وصحة

  فى التاريخ أكثر من أى مرحلة سبقت لسرقة والنهبعلينا ان نعى أن تراثنا اإلنسانى المشترك أصبح مستهدفا ويتعرض للتدمير وا •
  باعتبار ذلك يمثل تحديا بيئيا جديدا يواجه البشر فى كل مناطق العالم علينا أن نفكر فى التبعات واالثار السيئة التى تنتج عن التغيرات المناخية •
  يمكن أن تندثر وتختفى من على خريطه العالم علينا أن نفكر فى األخطار التى تحيق بسكان الجزر الصغيره التى •
والمناطق التى تعانى من ندرة الموارد المائية واصبح  علينا أن نعى المشاكل التى يواجهها سكان المناطق التى تعيش مهدده بخطر التصحر •

  شاغل قادتها الرئيسى هو كيف أن يوفروا نقطة مياه نظيفه للشرب والزراعه
 فية توفير مصادر الطاقة النظيفه والمتجددة تحقيقا لمتطلبات التنمية فى الدول بأقل التكاليف ...علينا أن نفكر فى كي •
  علينا أن نفكر فى كيفية توفير الحماية للصحفيين واالعالميين من المخاطر التى يتعرضون لها عند قيامهم بمباشرة أعمالهم •

ويأملون أن تأتى قراراتنا وبرامجنا التى سنوافق عليها خالل هذه  لينا باليونسكوينظرون ويتطلعون إ كل هؤالء وغيرهم من مواطنى العالم
وبالتالى نتمكن  األمر الذى سيعود بالنفع عليهم وعلى جميع مواطنى العالم الدورة لتساهم فى الوفاء بإحتياجاتهم وتحقيق أحالمهم وطموحاتهم

 اء لبنى البشر. من أن تفى المنظمة برسالتها ليعم السالم ويتحقق الرخ

  وعلى المستوى الداخلى لهذه المنظمة

تقى لقادة علينا أن نسعى لفتح أبوابها بشكل دائم للمثقفين والمفكرين والمبدعين والفنانيين واألدباء والعلماء والخبراء بما يمكنها أن تكون مل •
 التنوير والعلم ...

  علينا أن نشرك الشباب على نحو أكثر عمقا فى أنشطتنا •
  علينا أن نجذب الشركاء غير الحكوميين ليكون لهم دور مؤثر فى مساعدتنا على أداء مهامنا •
وأن نبرهن للجميع بأن التعدديه  علينا أن نعمق ثقافة التعددية وأن نقف بقوة أمام من يحاول فرض فكره أو تغليب ثقافته على حساب األخر •

 واختالف الرؤى هى مصدر لآلثراء الفكرى ...
 من جميع جوانبها  أن ننشر "ثقافة أحترام األخر" علينا •
 علينا أن نعزز مفهوم "التعاون الفكرى" الذى أنشئت من أجله هذه المنظمة ... •
  علينا أن نشجع األبداع وإيجاد الحلول المبتكرة •
وليس دور  ونلعب دور الطبيب الوقائى علينا أن نغير نمط ومنهج تفكيرنا لنكون قادرين على استشراف التحديات المستقبلية ونتحسب إليها . •

  الطبيب المعالج
 وأننى على ثقه أن هناك أموال يمكن جذبها لتمويل أنشطتنا وبرامجنا علينا أن ندرس بشكل علمى أفضل طرق جذب الموارد المالية للمنظمة •

ر وتتعامل مع التحديات التى يواجهها العالم بالقدر وأن برامجنا وأنشطتنا تواكب العص إذا ما أستطعنا أن نثبت للممولين أن لدينا قصص نجاح
 الالزم.

كمنظمة قادرة على أن تتعامل مع  علينا أن نستغل مصادر قوتنا وإنجازاتنا التى حققنها فى السبعين عام الماضية لتكون أساس إلنطالقه جديدة •
 .بنفس القدر والسرعةإشكاليات العالم المتالحقة 

  وخالل أعمال هذه الدورة:

  علينا أن نستثمر وجودنا سويا وأن نحول طاقتنا لبرامج واقعية يلمسها كل فرد فى العالم بشكل علمى ومنتج

علينا ان نستغل الزخم السياسى الكبير من مشاركة القادة الذين سيحضرون خالل أعمال هذا المؤتمر لنتعرف على المشاكل التى تدور حولنا 
 رسالة مفادها وأعتقد أنها فرصة متميزة لننقل من خاللهم لشعوب العالم رؤاهم بالنسبة لكيفية مواجهتهاونتعرف على أفكارهم و من منظورهم

 وأننا قادرين على التطوير والتفاعل والتعامل مع التحديات المعاصرة". "أننا فى اليونسكو راغبين فى البقاء والعمل بنفس القدرة والحماس

نعم متأكد بأننا سنكون  وبأننا "سنكون" وأننى على ثقه بأننا سننجح سويا مفاده "كن أو ال تكون" تحد كبيرأننا فى هذه اللحظة الفارقة أمام 
وأن يعم السالم بمفهومه الواسع  ولتحقيق التنمية المنشودة التى يهتدى بها الجميع لصالح خير البشر وآمنه وسنكون "البوصلة" . "النبراس"

 على كافة األصعدة والمستويات.

وأننى على يقين أنها أيضا تشغلكم بنفس القدر إن لم يكن  عن أمالى التى تسكن صدرى وتشغل عقلى بهذه الكلمات التى عبرت من خاللها
أن تؤتى هذه الدورة  وبأسمى الشخصى بالنيابه عن جميع أعضاء المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو وأتمنى لنا جميعا أختتم كلمتى أكثر

 وأن يكون نجاحا غير مسبوق. وأن تكلل جهودنا بالنجاح الثين للمؤتمر العام لليونسكو ثمارها المنشودةالثمانية والث

  أشكركم على حسن استماعكم.


