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  سعادة رئيس المؤتمر العام لليونسكو

  سعادة رئيس المجلس التنفيذي

  معالي المديرة العامة لليونسكو

  أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود

  الحضور الكريم أيھا

  د تحية طيبة .. وبع

ً بخالص التحية والتقدير،  يطيب لي أن أتقدم لكم جميعا

ويشرفني أن أنتھز ھذه المناسبة ألنقل إليكم تحيات حضرة 

سلطان  –صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

ودعواته الصادقة لھذا المؤتمر بالتوفيق، شاكرة باسم  –عمان 

المديرة العامة  -لطنة عمان معالي إيرينا بوكوفاوفد بالدي س

لليونسكو على الدور الذي قامت به لتحقيق أھداف المنظمة 

  وغاياتھا النبيلة.
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ا رني أن  كم دميس ـ  أتق ادقة ل ة الص بالتھنّئ

ا ..................................................... ه رئيس ام لليونسكو  النتخاب ؤتمر الع للم

ةفي دورت ين، متمني ه ه الثامنة والثالث ق في أداء  ل هالتوفي  عمل

  بالتعاون مع أجھزة المنظمة وممثلي الدول األعضاء.

  الحضور الكريم

رور  ا بم كو احتفالھ ارك اليونس ان إذ تش لطنة عم إن س

دور  الغ لل ديرھا الب ائھا؛  لتعرب عن تق ى إنش ا عل بعين عام س

تراتيجية، وما أحدثته الذي تقوم به المنظمة لتحقيق أھدافھا االس

ون  ده، وص يم وتجوي وير التعل ال تط ي مج ة ف ة نوعي ن نقل م

افي  ر الثق وع أشكال التعبي ز تن التراث الثقافي لإلنسانية، وتعزي

ا، والحد  تدامة مواردھ ة واس ة البيئ ا في حماي للبشرية، ودورھ

  من مخاطر الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية.



 -3-

  سعادة الرئيس

ام ل ع ر ( يمث ة عش ين وخمس ة  )م2015ألف ة مرحل بداي

ل  ة لعم عانتقالي م  المجتم ة األم دت قم د أن اعتم دولي بع ال

تدامة  ة المس ة للتنمي ا الطموح دة خطتھ ي 2030المتح ، الت

  تنسجم مع رسالة اليونسكو وتوجھاتھا .

ى  ان عل لطنة عم د حرصت س ب، فق ذا الجان ة لھ ومواكب

ة  ل التنمي تدامةجع ي مرتك المس ة ف اتھا التنموي زا لسياس

الل  ن خ ة، م ة والثقافي ادية واالجتماعي االت االقتص المج

ى إكساب  رامج وأنشطة تھدف إل االستثمار في التعليم بتبني ب

روع  د مش ث أك تدامة، حي ة المس اھيم التنمي باب مف الش

ضرورة توافق مسارات  2040االستراتيجية الوطنية للتعليم 

ة نظام التعليم في مراحله ال ة للتنمي مختلفة مع األھداف الوطني

  المستدامة ومتطلباتھا. 
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  الحضور الكريم 

الم من صراعات  ذا الع اليم في ھ إن ما تشھده بعض األق

ة  ر ثقاف ود لنش اعفة الجھ ا مض توجب علين طرابات يس واض

وق  ادئ حق ة، ومب امح والمواطن يم التس ز ق الم، وتعزي الس

ان الخطوات الملماإلنس يد ب ا إذ نش ا ، وإنن وم بھ ي تق ة الت وس

ار،  ذا اإلط ي ھ ا ف لة جھودھ ى مواص ع إل كو؛ لنتطل اليونس

د أواصر  دول والمنظمات لتوطي ين ال اون ب مؤكدين أھمية التع

  المحبة بين الشعوب .

ادئ  ل مب ا الطوي ر تاريخھ ت عب ان ترجم لطنة عم إن س

ث  ات؛ حي ين الثقاف وار ب عوب والح ع الش اھم م امح والتف التس

م  ع األم ت م اري تفاعل ل التج الل التواص ن خ رى م األخ

  والثقافي، وال تزال كذلك إلى يومنا الحاضر.
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وي  ادي والمعن أتي دعم السلطنة الم دور ي ذا ال وامتدادا لھ

اه  ذي تتبن ر ال ق الحري ة لطري ة االلكتروني روع المنص لمش

ايا  ام بقض ي االھتم ا ف ن برامجھ زء م كو كج ة اليونس منظم

   الحوار والتواصل بين الحضارات.

نظم  ذي ي اني" ال ام اإلنس ارب والوئ بوع "التق ا أن أس كم

ان"  سنويا في سلطنة عمان، ومعرض "رسالة اإلسالم من عم

ر  ا مق الم آخرھ ول الع ة ح تين مدين ن س ر م ي أكث يم ف ذي أق ال

اريس  ن اليونسكو بب لطنة م ى سعي الس واھد الواضحة عل الش

ير التواصل  ديني والحضاري، وتيس ام ال اھم والوئ ة التف لخدم

  بين الثقافات.
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  الحضور الكريم 

ي  رة الماضية ف ي الفت الم ف ا الع ي حققھ م المكاسب الت رغ

د من التحديات التي  اك العدي مجال التعليم، إال أنه ما زالت ھن

دى الحكومات  ة، من تمثل ھاجسا كبيرا ل والمؤسسات التعليمي

ة،  تجدات العالمي ه للمس يم وتطويره، ومواكبت د التعل ا تجوي بينھ

  وربطه بسوق العمل في عالم مستدام مبني على المعرفة. 

مان  ق بض دف المتعل إدراج الھ ا ب ن ارتياحن ر ع وإذ نعب

ة  ال التنمي دول أعم من ج ع ض امل للجمي د والش يم الجي التعل

بة العالمية؛ فإنه يتحتم عل ة مناس اد بيئ ى إيج ا العمل سويا عل ين

ام د ع ا بع ه لم يم وأھداف ات التعل وغ غاي ى بل ل عل ين  للعم ألف

  .)م2015وخمسة عشر (



 -7-

اع  ان االجتم ومن ھذا المنطلق؛ فقد استضافت سلطنة عم

ام ة  العالمي للتعليم للجميع خالل شھر مايو من الع ين وأربع ألف

ر دم ام)2014( عش يم التق دف تقي ك بھ ق ؛ وذل ي تحقي لمنجز ف

ال  ع، ومناقشة جدول أعم يم للجمي األھداف الستة لمبادرة التعل

ين وخمسة عشر التعليم لمرحلة ما بعد عام د )م2015( ألف ، وق

المي  دى الع ه المنت ا خرج ب ية لم شكلت نتائجه المالمح األساس

  .العام ھذا من مايو في للتعليم للجميع الذي عقد في أينشون

ا ار أن كم يم الميالع اإلط ذي 2030-2015 للتعل  وال

الم دول بقية شاركنا اده، ومناقشته صياغته في الع  جاء واعتم

ا ع متوافق روع م تراتيجية مش ة االس يم الوطني ي للتعل لطنة ف  س

ان اء حيث من ،2040 عم ام بن يم قطاع إلدارة فاعل نظ  التعل

ه، اء وحوكمت ه، واالرتق اد بجودت ام وإيج ل نظ ل تموي  فاع

  .القطاع لھذا العلمي للبحث مؤھلة قدرات ءوبنا ومستدام،
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  أصحاب المعالي والسعادة

دة  م المتح ة األم اد قم دولي خالل انعق ع ال د المجتم إن تأكي

ر  ورك بشأن التصدي لظاھرة التغي تدامة في نيوي للتنمية المس

وع  دھور التن ة وت وارث طبيعي ن ك ه م تج عن ا ين اخي، وم المن

ن ا د م ذل مزي دعونا لب وجي؛ ي باب البيول ة األس د لمعالج لجھ

المي  المؤدية إلى تغير المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد ع

ة،  ين التنمي وب ب وازن المطل ى الت ول إل عيا للوص ر؛ س أخض

ه  ذي أعدت ر ال ا تضمنه التقري والمحافظة على البيئة، وتفعيل م

ة  ة والتكنولوجي ارف العلمي ات المع ة ألخالقي ة العالمي اللجن

(COMEST)  ول ال ن ح د م ة بالح ة المتعلق ادئ األخالقي مب

  آثار تغير المناخ.

أتي كو وت ائزة اليونس ة  -ج ة البيئ ابوس لحماي لطان ق الس

ومين  ل ي ليمھا قب م تس ام وت ذا الع التي احتفل بيوبيلھا الفضي ھ
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ارزة للسلطنة في  زا لإلسھامات الب ة بودابست؛ تعزي في مدين

  إدارة البيئة وصونھا واستدامتھا.

  يس.. أصحاب المعالي والسعادة.. الحضور الكريم.. سعادة الرئ

التھا  إن الدور الذي تقوم به منظمة اليونسكو في نشر رس

الم، يلقي الداعية  إلى السلم والعدالة والحرية في كافة أنحاء الع

ذه  انية لھ ى اإلسھامات االنس اظ عل على الجميع مسؤولية الحف

  المنظمة، وصوال إلى مستقبل أكثر إشراقا.

ة هللا  هللافقنا و يكم ورحم ر، والسالم عل جميعا لما فيه الخي

  وبركاته. 


