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  الرحمن الرحيمبسم هللا

 جمھورية السودان
 
 بيان
 

  السيد رئيس المؤتمر العام
  السيد رئيس المجلس التنفيذي

  صحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود أالسادة 
  السادة أعضاء الوفود الموقرة

  السيدة ايرينا بوكوفا المدير العام
 السادة والسيدات

  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

     
  لرئيس اخي أ

ً إليكم بالتھنئة على اسمحوا لي أن أتقدم  للمؤتمر  انتخابكم باإلجماع رئيسا
أدار أعمال الذي  ھاو بنغ  تھنئة لسلفكم السيدنتقدم بالكما  ،ھذهام في دورته الع

وال بد لي ھنا من إزجاء الشكر والتقدير . وصبر الدورة السابقة باقتدار وحكمة
ن كما أرجو أ لكافة الزمالء والزميالت المنتخبين.والمجلس التنفيذي  رئيس   للسيد

ايرينا بوكوفا تقدم نيابة عن وفد بالدي بالشكر والتقدير للسيدة بالسمحوا لي ت
فريق  معما ظلت تبذله من جھود مضنية ل ،لمنظمة اليونسكوالمديرة العامة 

م والسلم لعلافي بناء مجتمع  لتعزيز دور المنظمة،كافة الستنباط الوسائل عملھا، 
ين إعداد الوثيقتاالصالح ور الذي بذلته في ونشيد بالجھد الكبي ،والوئام االجتماعي

C/4  وC/5 عامتين  كأولويتينوالنوع فريقيا أعلى  مركزة جيةوخطتھا االستراتي
 .للمنظمة

على إنجاح مداوالت ھذه الدورة نجدد عزمنا إسمي ووباسم حكومة السودان 
 .للمنظمةر العام، والذي يأتي متزامناً مع العيد السبعين ھمة من دورات المؤتممال

ذي بادرت به المنظمة مع الدول شاركت حكومة السودان في النقاش والتشاور ال
(ضمان التعليم من مسقط وانتھاء بانشون لتحديد ھدف التعليم  األعضاء إبتداءً 

ضمن  جميع)الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لل
 ونؤكد بان السودان قد اعتمد ما 2015اھداف التنمية المستدامة لما بعد العام 

  ليه في خطته العامة للتعليم.توصلنا إ
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  السيد الرئيس 
  السادة والسيدات 

والعلمية والثقافية  ربويةمسيرتنا الت تقف في طريقأھم العقبات التي  إن
تنفيذ كل خططنا  تعيقاألحادية التي في العقوبات االقتصادية القسرية تتمثل 

اتفاقية كمال تنفيذ إ، عقب تتطلعبالدي  كانتالرامية لتحقيق تلك األھداف السامية. 
م، في 2011اتفاقية سالم الدوحة في عام  وإنفاذم 2005السالم الشامل في العام 

فية واالجتماعية والثقالقضايا االقتصادية لأن يولى المجتمع الدولي عناية خاصة 
ً الستئناف العون التنموي في السودان  ؤسسيوالدعم الم، كما كنا نتطلع أيضا

  سوة ببعض الدول التي خرجت من النزاعات.لبالدنا أ

  السيد الرئيس
 السادة والسيدات

حكومة بالدي وجعلھا للتعليم أحد أھم ھم االنجازات التي نتجت عن قناعة تتمثل إ
  :ته فيالعمل على تحسين مؤشراولوياتھا وأ

 زيادة فرص التعليم وتحسين جودته. .1
  .والثانوي ادة نسب االستيعاب في التعليم األساسزي .2
 .يالء عناية خاصة لتعليم الفتيات لتحقيق المساواة بين الجنسينإ .3
توفير الدعم الالزم من الدولة والشراكة المجتمعية والشراكة العالمية في  .4

 المنظمات.واليونسكو و GPEمجال التربية 
 .توسيع استخدام معامل العلوم الصغيرة .5
  التوسع الرأسي واألفقي في التعليم العالي. .6

  
  السيد الرئيس 

 السادة والسيدات 
السودان الدور الذي ظلت تضطلع به اليونسكو في مجال العلوم  قّدري

الطبيعية في السودان، فقد كان لھا الفضل في تجديد سياسات العلوم والتكنولوجيا 
ن إنشاء نؤكد أو .للمبادرة الرئاسية في ھذا المجالاالستجابة  من خاللواالبتكار 

من الفئة الثانية حصاد المياه  مركز اليونسكو اإلقليمي لتنمية القدرات والبحوث في
 المركزكما بدأ  ،يتوافق مع إستراتيجية الدولة في الحفاظ على ھذا المورد الحيوي

للتعايش مع  مجال مھم يرتبط بحصاد المياهفي لعب دوره االقليمي والعالمي في 
  ندرتھا.
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  السيد الرئيس 
 السادة والسيدات

لتحديد وتحليل التحديات  ،علميال تشجيع التفكيرل ھمية خاصةتولي بالدي أ 
والقدرات التي تنطوى عليھا العلوم االجتماعية،  المعارفمن أجل تعبئة الراھنة 

 و ،لتنمية المستدامةفي ا نييرئيس ما عنصرينبإعتبارھوالشباب تمكين المرأة ل
تحقيق التنمية الوطنية والمجتمعية والسالم، والمشاركة في الجھود الرامية 

والنھوض بواقع التعددية الثقافية  ،تعاطي المنشطات والمخدراتلتصدي لل
لتوظيف القيم اإلنسانية النبيلة من خالل الحوار والتعايش و ،واإلجتماعية

  والتسامح و التواصل.
  

للتقدم العلمي في الميادين الحديثة لعلوم  خالقيةاالنشر الوعي بالجوانب ل ونسعى
والقانونية  خالقيةاال آثارھالك من أجل تحديد وذ ،اإلحياء والتقنيات البيولوجية

واإلجتماعية وبناء الجسور وتعزيز العالقة بين الباحثين وواضعي السياسات 
. وننوه ھنا بالدور الذي يقوم به واالستفادة من الفرص المتاحة إلقامة الشراكات

  كرسي اليونسكو لألخالقيات البيولوجية الذي يتبع لجامعة الخرطوم.
  

  د الرئيس السي
 السادة والسيدات

تكنولوجيا في مجال دور اليونسكو في بناء وتنمية القدرات  قدريإذ  السودانو
وسائل االعالم التابعة للمجتمعات المحلية واالنتفاع و المعلومات واالتصاالت

الحر بالمعلومات وسد الفجوة الرقمية لتمكين المجتمعات من استغالل انتاجھا 
  .تراثھالالترويج و

  ،السيد الرئيس
 السادة والسيدات

ويذخر بتراث ، ثقافات مجتمعاته المحليةوبتنوع  واسعةته المساحبالسودان يتميز  
من اليونسكو المساعدة الدولية  قدروفي ھذا الصدد ن غير مادي غني ومتنوع

حصر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في التي حصل عليھا السودان في و
  زرق.لنيل األب كردفان واوجن
والمواقع  ،خر باآلثارذإن السودان ال شك يعد من بين أحد أقطار العالم التي ت 

 ،األثرية والتاريخية المتمثلة في األھرامات والمدافن واإلرث اإلسالمي والمسيحي
 ،نسان والتي قامت علي ضفاف النيلالحضارات النوبية القديمة التي عرفھا اإلو

مروي  ھراماتإكجبل البركل و ي السجل العالمي للتراثدراج بعضھا فوقد تم إ
نيب في البحر جعضھا في طريقه للتسجيل كجزيرة سنوالنقعة والمصورات وب
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قطر ن اتقدم بالشكر والتقدير الخاص لدولة أوفي ھذا السياق اسمحوا لي  األحمر.
التعاون مع بوبالسودان النوبية ثار طار االھتمام باآلالشقيقة لجھودھا المقدرة في إ

 اليونسكو.
  
  السيد الرئيس  

 السادة والسيدات
سعي جميع الدول األعضاء لالرتقاء  تعزيزنتمنى لمؤتمرنا ھذا النجاح في 

 والسالم. معرفةالثقافة والعلم والباألھداف السامية للمنظمة في بناء مجتمع 
  

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


