
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .السيدة رئيس المؤتمر العام  

  . السيدة رئيس المجلس التنفيذي

  .منظمة اليونسكوالسيدة المدير العام ل 

  . أصحاب السعادة رؤساء الوفود

  .السادةأيها ... أيتها السيدات  

 الرحمة على أرواح شهداء شآبيب لي في البداية أن استمطر         اسمحو
ابع عشر من فبراير، الذين نقشوا في سجل الخلود ملحمة أسطورية في ثورة الس

النضال ضد أعتى وأشرس ديكتاتوريات العصر، هذه الثورة التي سيظل وهجها 
  .نبراسًا تستنير به الشعوب وتتوارثه األجيال عبر التاريخ

   .السادةأيها ... ها السيدات تأي

ا  ألمثل بلدي الحبيبكم تاحضر لمن دواعي سروري أن أقف أمام إنه في   ليبي
وآلي فخر ,  من براثن الظلم والطغيانهاري تحر تمن بعد أهذا المنتدى العالمي

  واعتزاز بما حققه أبناء شعبي البطل من أمجاد 

المجلس الوطني االنتقالي والمكتب التنفيذي، وباسمي   باسم يسرنيآما         
السيدة آاتلين بوغوي  والتهنئة إلى  أن أتوجه بالتحية،وأعضاء الوفد المرافق

Katalin Bogyay  أتوجه أيضًا بالتحية للسيدة و , العاملمؤتمرل ًارئيسعلى انتخابها
 وأهنئها  رئيس المجلس التنفيذيEleonora Mitrafanovaاليانورا ميترافونزفا 

ود جهوأثمن عاليًا من خاللها  على نجاحها في إدارة المجلس خالل الفترة الماضية،
التوصية التي تدعو إلى قبول فلسطين عضوًا بهذه  خاصة المجلس
،  وحمايتهالمحافظة على التراث الفلسطيني اإلنسانيوالقرارات المتعلقة ب.المنظمة

  Irina Bokovaإلى السيدة إيرينا بوآوفا بشكل خاص بالتحية والتقدير آما أتقدم 
ن عن إيقاف جميع أشكال التعاون مع وذلك لما قدمته من دعم مثل اإلعالالمدير العام 
  . ، وما قامت به من مساندة للشعب الليبي النظام السابق

  



    .السادةأيها ... ها السيدات تأي

لهو ,  الربيع العربي فجرالتي أدت إلى بزوغ  هبوب رياح التغييرإن         
السير و, واالستبدادشعوب في التخلص من قيود الظلم الداللة واضحة على رغبة 
وتسخير العلم   المعرفةانتشار وواالستقراروه األمن دقدما نحو مستقبل أفضل يح

 نشر ثقافة السيما منظمتناينسجم مع األهداف السامية لما  ذاوهلخدمة اإلنسانية 
 تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة ماالسالم والعدل والمساواة بين آافة البشر دون

  .أو الدين 

  . الكرامالسادة الحضور, سادة رؤساء الوفود المجتمعين والالسيدات

 فبراير إلى السابع عشر من أهم األهداف التي قامت من أجلها ثورة من         
وإقامة دولة القانون  تهصون آرامو  حقوق اإلنسانحمايةة الرأي وحريجانب 

 أفضللحصول على تعليم في ا شعبنا أبناءهو إتاحة الفرصة لجميع , والمؤسسات
وهذا ما يسعى إليه المجلس الوطني , أقلية أوبدون إقصاء أو تهميش ألي فئة 

وبدء العملية التعليمية   إعادة فتح أبواب المدارسحرص علىحيث ,  المؤقتاالنتقالي
بأن السير في منا  نًايوذلك يق,  تواجهها بالدنا آانتبالرغم من الصعوبات الجمة التي

 االستقرارالتعليمية من شأنه أن يدعم الشعور باألمان ويساهم في زرع العملية 
حقيقية نحو ال نطالقاال نقطة هعتبرن وهذا ما, الطبيعيوعودة الحياة إلى مسارها 

  .الجديدإعادة بناء المجتمع الليبي 

    .السادةأيها ... ها السيدات تأي

في مطلع الخمسينيات من  يا ليب استقاللذمن -دأبت منظمة اليونسكو لقد         
نتطلع   ونحناليومو ، مجال التعليم ونشر المعرفةعلى مساعدتنا في القرن الماضي

تفعيل سنعمل على و، اليونسكومع التعاون  وزيادةتوطيد  نأمل، إلى مستقبل مشرق
 لخبرةل ًا باعتبارها بيت،مع هذه المنظمةات العلمية والتربوية والثقافية آافة االتفاقي

   .العلمو

والسلم  الفاعل في تحقيق واستتباب األمن ها ونقدر أهمية دورنحترم       و
 وقد اتخذت المنظمة في ذلك سبًال وذلك ،وترسيخ ثقافة السالم ونبذ العنفالعالميين، 
 ، عقول البشر تتولد في الحروب لما آانت" ميثاق المنظمة في  وما ورد منذ إنشائها

جب أن نسعى  يإن هذا االلتزام األخالقي " السالم حصون ىتبن ففي عقولهم يجب أن
 الديمقراطية واإلصغاء إلى صوت رسيخ ال يتأتى إال بتجميعا إلى تحقيقه وهذا



واحترام حقوق اإلنسان في ،الشعوب واحترام إرادتها لتنطلق نحو اإلبداع واالبتكار
  .وجه الخصوصم المرأة على ي وخاصة في مجاالت التعليم وتعلآافة المجاالت،

 وفد بالدي أتوجه بالشكر إلى أسرة المنظمة بقطاعاتها المختلفة باسمو         
على جهودهم في اإلعداد لمشروع البرنامج والميزانية للعامين القادمين، والذي جاء 

  . نتيجة الجتماعات تشاورية مكثفة وندعمه ونوافق عليه

     .أيها الحضور الكريم

 ان ليعبروالمكتب التنفيديلمجلس الوطني االنتقالي المؤقت ا  إن              
مجلس التعاون لدول للمجتمع الدولي وللمنظمات اإلقليمية والدولية وعلى رأسها 

وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واإلتحاد األوروبي الخليج العربي 
 العميقين لوقوفهم إلى همار وتقديهمامنظمة اليونسكو عن بالغ شكرواألمم المتحدة و

  .الشعب الليبيجانب 

يوفقنا في وأن ,  الختام أدعو اهللا أن يمتعنا باألمن والسالم والعدلفيو        
 في آافة تطلعات شعوبنا  على تحقيق- ومنظماتوشعوبًا   دوًال- ًاعمل معال

  .المجاالت

  رة مستقلةــــــيا حـبـ ليعاشت
  الم عليكمــــــــــــوالس

 


