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KUWAIT 
  

  للمؤتمر العام 38رئيس الدورة       السيد ستانلي سيماتا
  

  رئيس المجلس التنفيذي    السيد محمد سامح عمرو
  

  المديرة العامة لمنظمة اليونسكو      السيدة ايرينا بوكوفا
  

  معالي الوزراء
  

  السيدات والسادة رؤساء الوفود
  

  سعادة السفراء المندوبون لدى منظمة اليونسكو
  

  والسادةالسيدات 
  

التحيات وانقل اليكم تحيات امير دولة الكويت القائد االنساني  بأطيباتقدم اليكم 
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح وشعب وحكومة دولة الكويت. ويطيب لنا ان 
نعبر عن تقديرنا للجھود الدؤوبة التي تقوم بھا منظمة اليونسكو في عالم تعصف به 

  والحروب والتطرف... حيث يمثل االطفال اولى الكوارث وتنتابه االزمات 
  
  

  االكثر ھشاشة وعرضة آلثارھا الجسدية والنفسية على حد سواء. ضحاياھا
  

ندعو الى استئصال بذور  فإنناومن اجل حماية االطفال من آثار النزاعات المسلحة، 
افة ارساء " ثقو" تربية السالم"      العنف وذلك من خالل ترسيخ مفھوموالحروب 

   .ظ على قيمة االنسان وكرامتهافللحسالم" 
  

وجّراء الحروب والنزاعات، تتعرض جميع فئات المجتمع للمخاطر، اال ان النساء 
يشكلن في الحقيقة الفريسة االولى للتھميش والفقر والمعاناة الناجمة من النزاعات 

تحول دون العنف او مجرد التھديد باستخدامه يمثل اھم عقبة  كما أنالمسلحة، 
  تحقيق المساواة التامة للمرأة.

  
والرجل معا، وحقوق االطفال جميعھا تمثل احد اھم  فكرامة االنسان وحق المرأة

  اولوياتنا في رسم سياساتنا المختلفة.
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مليون دوالر لدعم  5بمبلغ  األخير تبرع دولة الكويت وفي ھذا السياق، جاء
  مساھماتال مبادرات اليونسكو التربوية وغيرھا من

  
  

نشر ھذه القيم والمبادئ االنسانية ودعم ب اً عن ايمان دولة الكويترالمالية تعبي
  منظمة اليونسكو للقيام بدورھا االنساني الكبير.

  
والتزاما من دولة الكويت بالتصدي لمعاناة األطفال وحرمانھم من التعليم بسبب 

ستقرار، فقد قررت دولة الحروب، وانطالقا من أن التعليم يمثل مدخال رئيسا لال
الكويت استضافة مؤتمر مانحين لدعم التعليم في الصومال كمرحلة اولى على امل 
تكرار التجربة في دول اخرى بالمنطقة، وذلك باالشتراك مع جمھورية الصومال 

  ومنظمتي اليكسو وايسسسكو.
  

  السيدات والسادة
  
يونسكو حماة التحالف الدولي عرب دولة الكويت عن تقديرھا وتأييدھا لمبادرة التُ 

"متحدون مع التراث" والتي تشّكل ردا على تھديد عالمي مستمر يرمي الى تدمير 
التراث الثقافي االنساني وتحديدا في منطقة الشرق االوسط مصدر الحضارات 
االنسانية القديمة. ان الدمار المتواصل الذي يتعرض له تراثنا جراء ھجمات تقوم 

  بھا 
  قافية معاقل لھا يدفعنا الى رھابية اتخذت من مواقعنا الثوعات امجم

  
  
  

  الدعوة لتعزيز ھذا التحالف العالمي وتوسيع آفاقه من خالل اطالق 
يھدف الى التصدي وحماية التراث  2024الى  2015عقد اممي للفترة من 
  ألجيالنا القادمة. االنساني، والحفاظ عليه

  
المختلفة منھا الديني  بأشكالهنفي اننا اليوم نواجه جميعا موجات من التطرف العُ 

والعرقي والسياسي مما يفرض علينا جميعا توحيد جھودنا لمواجھته من خالل اقامة 
  الحوار ونشر ثقافة السالم فيما بين مجتمعاتنا وداخلھا.

  
  والسادةالسيدات 

  
خالل شھر مايو  ونيمي للتربية المنعقد في انشان الكويت ترحب بنتائج المنتدى العال

، والذي خلص الى تحديد خارطة 2030الخاص بالتعليم لغاية  ولإلعالنالماضي، 
طريق عالمية للتعليم، مما سيمكن الدول والشركاء من حشد طاقاتھا لتنفيذ جدول 
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في االعمال العالمي من اجل ضمان انتفاع الجميع بفرص تعليمية متكافئة، ونؤكد 
ھذا الصدد على االمكانات الھائلة التي يوفرھا التعليم باعتباره قوة تحويلية تسھم في 

   تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر من على وجه االرض.
  
  

  السيدات والسادة
  

يمثل عدم اقرار سياسة عالمية موحدة لمواجھة نتائج تغّير المناخ تحد تواجھه دولنا 
تلك االشد فقرا واالكثر ھشاشة، فھذه الظاھرة تزيد من حدة  خصوباألالنامية، 

المخاطر والتحديات التي تواجھھا ھذه البلدان وتّعقد جھودھا الرامية الى تقليص 
بين  الفقر وتقف حائال امام تنميتھا وازدھارھا ذلك ان ھناك صلة غير قابلة للفصم

ية من جھة أخرى، وعليه، فان ثاره من جھة والتنمية وتقدم البشرتغّير المناخ وآ
في االتفاقية االطارية دولة الكويت تأمل ان يخلق المؤتمر القادم للدول االطراف 

نوفمبر الى  30الذي سيعقد من  COP21لألمم المتحدة حول  التغّيرات المناخية 
  ديسمبر القادم، عالما ُيعنى جديا بالمناخ. 11

  
  السيد رئيس المؤتمر العام

  
العامة ولرئيس  ولألمانةلكويت ان تعرب عن تقديرھا للمديرة العامة تود دولة ا

واعضاء المجلس التنفيذي لموافقتھم على انشاء مركزين تحت رعاية اليونسكو من 
  الفئة الثانية في الكويت احدھما

  
  
  

عالمي ُيعنى بتمكين االشخاص ذوي االعاقة عن طريق تكنولوجيا المعلومات 
ص ببحوث المياه مما سيساھم دون شك في بلوغ اھداف واالتصال، واالخر يخت

منظمتنا على صعيدي تمكين االشخاص ذوي االعاقة وادماجھم في مجتمعات 
  المعرفة، والتصدي للتحديات المائية في المناطق التي تندر فيھا المياه.

  
العامة لمنظمة اليونسكو لجھودھا المبذولة  لألمانةوفي الختام، نعرب عن تقديرنا 

من اجل صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة. ھذا التراث الذي ال يزال 
يتعرض لالنتھاكات المتواصلة من جانب سلطة االحتالل االسرائيلية، وفي ھذا 
الشأن نؤكد حرص دولة الكويت على حماية التراث الثقافي للقدس وغيرھا من 

السالم والعدالة التي تنشدھا المواقع ونحث جميع الفرقاء على العمل نحو تحقيق 
  منظمتنا االنسانية.
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مع تمنياتنا لھذه الدورة بالنجاح والشكر والتقدير للقائمين على اعدادھا الجيد 
  والمتميز.

  
  مع خالص التحية


