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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  وصلى هللا على نبيه الكريم

  

  السيد الرئيس ....؛ 

  للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) السيدة رينا بوكوفا؛   معالي المديرة العامة

  أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود؛ 

  ب السعادة سفراء الدول األعضاء؛ أصحا

  أصحاب الفضيلة الخبراء؛

  أيھا الجمع الكريم؛ 

  

ي ترمز لوحدة وم؛ الت ة والعل ل  اسمحوا لي ابتداء أن أعبر لكم عن سعادتي وغبطتي اليوم بوجودي تحت قبة المنظمة العالمية للتربية والثقاف العق

  ق األرض؛ منظمة اليونسكو صاحبة الرسالة العالمية النبيلة والخالدة. البشري، وتعد أھم تجسيد لتعبير اإلنسان عن نفسه فو

ث كما أعبر لكم عن تھنئتي للمنظمة مديرة وطاقم عمل على حسن األداء في نشر رسالة السلم واإلخاء عبر الكرة األرضية، من كل زواياھا، حي

ة كانت منظمتنا ال ى عتيدة ھي المدافع ا األول بعين عام يخالل س زاز في النفوس المھزوزة، واألمل في عن الق ة واالعت ع، وتبث الثق ي تجم م الت

  أصحاب الھويات الثقافية المھددة، وتحافظ على التنوع الفائق في طرائق الحياة لدى الشعوب.

رة من ويالت الح ات وشعوب كثي اني ثقاف الي، حيث تع ر، إنھا لرسالة تستحق العناء الذي تبذلونه فيھا، خاصة في وقتنا الح زاع، والقھ رب والن

  وعدم قبول اآلخر.

  

  السيد الرئيس

    معالي المديرة العامة

  أيھا الحضور الكريم

ة، وت  ة والجماعي عمل تنتھج بالدنا سياسة عامة تھدف إلى الرفع من شأن اإلنسان من خالل برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردي

ر وتو ا يشيع على تشجيع النمو ومحاربة الفق بابي، مم افي والش ل الثق د خاصة في الحق ة للبل ة التحتي ز البني ة وتعزي ة الوطني دة اإلنتاجي سيع القاع

  االستقرار في بالدنا، ويؤھلھا إلنجاز االستحقاقات السياسية، وتنفيذ البرامج الشبابية الطموحة. 

  

  

  

  السيد الرئيس

  معالي المديرة العامة؛

ارة اإلفريقإن بالدنا اليوم، وكما كانت  انية في غرب الق ة يباألمس، قنطرة تعبر عليھا الحضارات اإلنس ذلك ثقاف ا ب المين، فأشاع أبناؤھ ين ع ة ب

  السلم والتسامح بين شعوب المنطقة.

ا من واجب نصرة ا دولي، انطالق ي واإلفريقي واإلسالمي وال ا العرب ا في فضاء انتمائھ لقضايا وفي ھذا السياق، سعت بالدنا إلى تعزيز دورھ

  العادلة، كوسيلة أمثل لفض النزاعات ومعالجة األزمات وتشجيع الوسطية في ظرف بشري حساس.

  

  السيد الرئيس

  معالي المديرة العامة؛

ا ي المجال الثقافي ف ا طموح نة إصالحا ثقافي ذه الس ا تبنت ھ ان موريتاني تدامة ،ف ة المس ة في التنمي ه الثقاف ذي يجب أن تلعب واقتناعا منا بالدور ال

ا ستوفره  ة من خالل م روةسيسمح بحماية الھوية الثقافية الوطنية والتالحم بين جميع مكوناتھا وسيجعل من الثقافة مساھما فعاال في التنمي  من ث

  طن للشغل خصوصا في الريف والمدن الصغيرة .ومن موا

  إن المخطط الوطني للتنمية الثقافية يعتمد علي : 
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  إعالن سياسة عامة في مجال الثقافة  - 

  مراجعة شاملة للمنظومة القانونية  - 

لألطر والفنيين العاملين في ھذا الفعال  الالزم لمختلف األنشطة الثقافية والتكوين مراجعة شاملة لإلطار المؤسسي للثقافة بشكل يضمن التأطير - 

  المجال 

  إشراك التجمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني  - 

  دولياانجاز مشاريع كبرى تھدف إلي حماية مختلف مكونات تراثنا الثقافي وتحقق تطورا ملموسا في مستوى أداء األنشطة الثقافية محليا ووطنيا و - 

المئات من حملة الشھادات األدبية وكذلك علي استيعاب اآلالف من الفنيين المتوسطين والعاملين خلق صناعات وأنشطة ثقافية قادرة علي دمج  - 

  المتخصصين والعمال

  يسمح بتحفيز اإلبداع وتشجيع العبقرية تدعيم العمل الثقافي الخصوصي من خالل إنشاء نظام فعال للقروض الميسرة في المجال الثقافي مما - 

بأھمية خاصة انه ،سيادة الرئيس ، معالي  المديرة  ني للتنمية الثقافية يحظي البرنامج الوطني إلحياء التراث القيميمن بين مكونات المخطط الوط

من المساھمة في الحد من خالل تثمين تراث البشرية األخالقي العامة ،مبادرة تضعھا موريتانيا تحت تصرف المجتمع الدولي حتى نتمكن جميعا 

     والغلو والصراعات المحلية وتلك العابرة للحدود .   اإلرھابالمسؤول عن  من التفاوت االجتماعي

  

  السيد الرئيس

  معالي المديرة العامة؛

      .الھشةالفئات بين موارد ھامة تم تسخيرھا للتكوين ومحاربة األمية لدي الكبار من  التعليم، فإنوفي مجال 

دنا لقد قامت بالدنا بخطوات عملية معتبرة في مجال ا ا اعتم إلعالم تمثلت في تحرير الفضاء السمعي البصري وسن قوانين لحماية الصحفيين كم

  استراتيجية متكاملة لحفظ البيئة والتراث الطبيعي ونعمل على تنفيذ برنامج خاص لمحاربة زحف الرمال. 

  البيئة.لتزامھا بمكافحة التصحر وحماية موريتانيا وا إرادةلقد استضافت بالدنا مقر وكالة السور األخضر الكبير وبذلك تتجلي 

  إن بالدنا تجدد دعمھا للجھود المبذولة من قبل اليونسكو لتنمية المجتمعات اإلنسانية بتطوير التربية والثقافة والعلوم.

 أشكركم والسالم عليكم.


