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 2015رئيس وفد المملكة إلى مؤتمر منظمة اليونسكو  معالي كلمة
  بسِم ِهللا الرحمِن الرحيم

  المؤتمِر العام رئيسَ  السيدَ 
 المجلِس التنفيذي رئيسةَ  السيدةَ 
  العامة المديرةَ  السيدةَ 
  السيداُت والسادةُ رؤساُء الوفوِد.. أيُّھا 
  خوات..واأل خوةُ اإلأيُّھا 

  السالُم عليكم ورحمُة ِهللا وبركاُته

افي الكبيرِ  ذا المؤتمِر الثق ِة في ھ ارك المش ادتي ب ع َر عن س ُب لي أْن أعبِّ هِ يطي ُم في ذي نرس لَّ   ، ال ك
  مستقبَل منظمِتنا العريقِة (اليونسكو).  عامينِ 
عوديَة تثِّمُن الدوَر المھَم الذي تقومُ المملكَة  إنَّ و كو  به العربيَة الس احِة الدوليِة،   اليونس ھٌج ن وھذاعلى الس

ٌل  اِء لدى المملكة متأص بعيَن عاماً في إنش اھمتِھا قبَل س التِھا منظمِة، بتوجيٍه واضحٍ المنذ مس ن م و واٍع لرس
  مؤِسِس المملكِة الملِك عبدالعزيز آل سعود يرحمُه هللاُ.

كو نتطلَع جميعاً إلى أْن تبقى إننا و انيِة، منظمة اليونس الِتھا اإلنس تكماِل رس يماقادرًة على اس ي ھذِه ف الس
  .اليومَ  الظروِف الساخنِة التي يعيُشھا العالمُ 

نا نأمُل أْن تنتھَي ھذِه   وإذا كانِت المنظمُة قْد مرْت بظروفٍ  يِة، فإنَّ عبٍة خالَل المدِة الماض الظروُف ماليٍة ص
ل   ھا.قريباً، من أجِل تمكيِن المنظمِة من تحقيِق أھدافِھا وبرامجِ  تواص َم لتقو والماليالمملكُة دعَمھا المعنوَي وس

  .على أكمل وجهبأداِء مھاِمھا  المنظمةُ 

لماُن  وقد كان من ريفيِن الملُك س َل بھا خادُم الحرميِن الش بُن أھِم خطواِت ھذا الدعِم، الزيارةُ التي تفضَّ
بتمبر من العاِم العبِدالعزيِز إلى  ھِر س رممنظمِة في مطلِع ش َن العالقِة الوطيدِة بي تأكيدِ ل، والتي ھدفْت المنص

  المملكِة واليونسكو.

ُب بكلِّ المساعي لتحقيِق   قلبَ   إنَّ المملكَة بوصفِھاو  انيةِ ھداِف المعرفيِة والثقافيِة واإلنساألالعالِم اإلسالمي، ُترحِّ
عيَن عن ذلَك ، وقد عبَّرْت قيادةُ بالدي للمنظمة في المحافِل الدوليِة كافًة، وترجمْت ذلَك عملياً بتقديِم ما يزيُد عن تس

َن دولًة ناميًة، وھي نسبٌة أعلى بكثيِر من النسبِة سٌت ثمانو منھا تْ ملياِر دوالٍر خالَل العقوِد الثالثِة المنصرمِة، استفاد
  األمِم المتحدِة. المستھدفِة بحسابِ 

  أيُّھا السيداُت والسادة / 

تظُل بؤرًة مركزيًة في ھذا العالِم، ال يمكُن إھمالُھالقد  ي العالِم  ،ظلَّْت مدينُة القدِس وس غاُل بمآس أو االنش
اِتھا اعي قوِة احتالٍل لتغييِر وجِھھا المتنوعِ  ،األخرى عن مأس ذا ل وطمِس ھويِتھا المتعددِة. ،المتمثِلة في مس

  . في الخفاِء، لتغييِر معالِم المدينِة المقدسةِ وكلَّ يوٍم، في العلِن فيھا ما يجري  تستنكُر بالدي

المتضمَن إرساِل بعثِة خبراَء إلى مدينِة القدِس،  ١٩١/  ٩إنه من المؤسِف حقاً أنَّ قراَر المجلِس التنفيذي رقم و
غِط الفاعِل من الدوِل المؤثرِة. وإنَّ وفَد المملكِة لَيؤّكُد  ،لم ينفْذ حتى اآلنَ  رائيليِة، وعدِم الض بِب المماطلِة اإلس بس

    .فوراً  على أھميِة الضغِط باتجاِه تنفيِذ ھذا القرارِ  ،للمنظمةِ   رؤساَء الھيئاِت الثالثِ   ويحثُّ 

  أيُّھا السيداُت والسادة /

اِء مركٍز للجودِة والتميِز في التعليِم  المملكة فقْد عملتِ بالتعليِم، بالدي  اھتمامِ  من منطلقِ  كو إلنش مع اليونس
من أجِل تعزيِز فُرِص التعلُِّم الجيِد مدى الحياِة. فالتعليُم  ،على أھميِة تطويِر التعليمِ  ،في ھذا اإلطارِ ونأكُد  .العامِ 
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كالِت الفقِر والجھِل والمرِض  الِم  عليھا وما يترتَّبُ  ،ھو الحلُّ األمثُل لمش راعاٍت َتعوُق تحقيَق الس من ص
  والتعايِش العالمي.

وبتوجيٍه من القيادِة الرشيدِة لسيدي خادِم  ،واستشعاراً من المملكِة العربيِة السعوديِة لواجبِھا اإلنساني واألخوي
يِّ يِر محمد بن نايف، ولسمِو وليِّ ولالحرميِن الشريفيِن الملِك سلماَن بِن عبِدالعزيِز حفَظُه هللاُ، ولسمِو ولي عھِدِه األم
وري واليمني عبيِن الس لمان، حفَظُھُم هللاُ، للوقوِف مع الش  بھما األزمتيِن اللتيِن يمرُّ   في ظلِّ  ،العھِد األميِر محمد بن س

المنِح  منعشراِت اآلالِف لھم  خصصتْ وعائالتِھم، مئاِت اآلالِف منھم مع  ت المملكةُ استضاففقد الشقيقان،   الشعبانِ 
   ،دعماً لمستقبٍل تعليميٍّ وحياٍة آمنةٍ  ؛بولُھم في جميِع مراحِل التعليمِ الدراسيِة، وتمَّ قَ 

رِر والخطِر واإلنحراِف، يُ  ادِر الض يَن وبِعُدُھم عن مص ص بعَد انتھاِء  ،بناِء بلديِھمامنھم لإعداِد علماَء ومتخص
  بإذِن هللاِ تعالى. ھذه األزمة

   معالَي الرئيس / 

رني ختاماً  بابيِة التي يس راك اھَ نظمتْ التنويُه بالمنتدياِت الش تقبِل، بالش كو قبيَل المؤتمِر، لقادِة المس ِة مع اليونس
بمشاركةٍ فاعلٍة من شباِب بالدي، و، "مسك" مركِز الملِك سلماَن للشباِب، ومؤسسِة األميِر محمِد بِن سلماَن الخيريةِ 

 إلى عالٍم أكثَر تنوعاً وتسامحاً وتفھماً لمتطلباِت المرحلِة التي يعيشوَنھا. من الفتياِن والفتياِت، متطلعينَ 

وفوأودُّ و يَة كوس ھال ،في ختاِم كلمتي أْن أھنَئ جمھور ولِ جابي  حص يِد اإلي تأي بلِ من   على ال المجلِس  ق
بَ عاُم ھذا القرارَ لمنِحَھا العضويَة الكاملَة بمنظمِة اليونسكو، وأرجو أْن يعتمَد المؤتمُر ال ،التنفيذي ً  ، كي نرحِّ  معا

  بھذِه الجمھوريِة التي عانْت آالماً كبيرًة في أثناِء حروِب البلقان.
نا طاً ومفتوحاً، فھَو   وختاماً، فإنَّ ي منندعو إلى أن يبقى ملُف الحواِر بيَن الثقافاِت نش ئِة أھمِّ العالقاِت المض

يرِة عمِل المنظمِة،  امِح والتعايِش واالحتراِم المتبادِل بيَن مختلِف وفي مس يِخ ثقافِة التس عيھا إلى ترس في س
  .الثقافاِت والحضاراِت، راجياً لكم ولھذا المؤتمِر اإلنساني النجاَح المأموَل.

  والسالُم عليُكم ورحمُة ِهللا وبركاُتُه،،،


