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  السيد / رئيس المؤتمر العام

 السيدة / المدير العام لمنظمة اليونسكو 

 السيد / رئيس المجلس التنفيذي

 أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة... 

 أيتها السيدات ... أيها السادة... 

 إنه لمن دواعي رسوري أن أقف أمام هذا التجمع الدولي المهم ألمثل دولة ليبيا  
 
 وحكومة

ً
، شعبا

تربطنا   ي 
الت  العالقات  بعمق  از  ز واعت  فخر  بية  الدولية  المنظمة  بوكلي  والثقافة،    والعلمللت 

ي العام  اليونسكو،
 . 1953منذ انضمامنا لها فز

ي أن أتقدم بخالص التهنئة إل  
لمؤتمر  ا  لرئاسة  عل انتخابهسانتياغو ارزابيل موراو،  السيد  ويرسنز

ز لهالع ، متمنيي  ز ي دورته الحادية واألربعي 
ي أنالتوفيق، كما ال يفوت  ام فز

 يسرئلالشكر  بقدم  أت  تز

ل ز  األربعي  ز    لمؤتمر الدورة  العامي  خالل  ة  ز المتمت  جهوده  عل  ز العام  السيدة و   . الماضي  ئ  نهتز

 لها التوفيق.  متمنين ثانيةلوالية  نتخابها ال زوالي أودراي أ

 أيها الحضور الكريم.... 

مكثفة   واستعدادات   
ً
جهودا اليوم  بالدي  تجربة تشهد  لخوض  ودولي  ي  شعت  تأييد  وسط 

 
ً
سيخ مبدأ التداول السلمي    طموحة، نسىع جميعا قيام دولة لسلطة، عت   عل امن خاللها لت 

ي جميع مناحي الحياة. 
ي فز
مة بالنهج الديمقراطي الحقيق  ز   مدنية ملت 

ات السيدات والسادة...   حضز

ي جائحة ك
رونا، فاتخذنا و لقد واجهت بالدي مثل العديد من دول العالم نتائج وتداعيات تفش 

ي مؤسساتنا التعليمية، وبفضل  جملة من اإلجراءات االحت  
ي  الازية والوقائية فز

جهود الوطنية فز
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استطعنا تسيت  العملية التعليمية واستمرارها والوزارات والهيئات ذات العالقة،  وزارة التعليم،  

لقد كان التنسيق  .  اليونسكو   المنظمات اإلقليمية والدولية، وعل رأسها منظمة مع  بالتنسيق  

ي متابعة تطور  
ي جائحة كومكافحة  كامال فز

 و تفش 
ً
امنا ز اتيجيات  رونا مت   ، مع وضع الخطط واالست 

ي مناخ صحي لجميع لضمان استمرارية العملية التعليمية 
ز فز ي ليبيا  لها  المنتسبي 

 . فز

 معالي السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود...... 

ي بناء البلدان وتطورها، وهي العمود أ  ،مما ال شك فيه
بوية والتعليمية دورا مهما فز ن للعملية الت 

السياسية   ....   عل كافة االصعدةتتطلب استقرارا حقيقيا    . ..   تنمية شاملة مستدامة  أليالفقري  

ء شعبها بجميع  واالقتصادية واالجتماعية، وهذا ما تصبوا إليه بالدي .... ليبيا ....، ولم يفت 

تدخال ودعما   رأينا  المقابل  ي 
.... وفز المنشود  البحث عن ذلك االستقرار  ي 

ألطراف مكوناته فز

حساب   عل  ....   أطرافداخلية  اخرى  المبادراقد  و   داخلية  جميع  عل  ذلك  ت انعكس كل 

 تلك المبادرات    وباألخصالوطنية ...  
 
ي ت
ي والعلمي   تز عالت 

بوي والثقافز نناشد وإننا    ،بالمجال الت 

ي التحول  األطراف لللوقوف عل مسافة واحدة من جميع  الجميع  
المسار ال  مساعدة ليبيا فز

ي ... ودعم شعب
ي الديمقراطي الحقيق 

 ،العلم والتعلمه عل كراسي  ئواستقرار ابنا  ، استقرارهها فز

ز لبناء غد   همف   فضل. أ الحصن الحصي 

 أيها السادة الحضور... 

ي  
ي الجوانب األمنية، تعانز

اعات العسكرية وضعف فز ز ة من التز ي تمر بفت 
نحن نعلم أن الدول الت 

ي  من  
ليبيا خمسة  لدى    وقد ال يخقز عل الكثت  منكم بأن  ،للخطر وتعرضه  تدهور موروثها الثقافز

العالمي مسجلة عل الئحة  مواقع   اث   لإلنسانية  ،اليونسكو للت 
ً
إرثا هي االن موضوعة    ،تمثل 

الخطر   قائمة  ــــدة سنواتعل  عـ ــذ  الدولية   ،منـــ المنظمات  وبمساعدة  بالدي جاهدة  وتسىع 

كاء   ي   ،ائمةقتلك ال خراجها من  إل واالقليمية والرس 
من خالل اتخاذ كافة التدابت  والتوصيات الت 

والصون   الصيانة  أعمال  بعض  شملت  ي 
والت   ، العالمي اث  للت  ولجنتها  المنظمة  اصدرتها 
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االمن   تعزز  ي 
الت  االجراءات  وبعض  الوطنية عل  .  والسالمةوالحفظ،  السلطات  كما حرصت 

الي  المواقع  هذه  حالة  عن  الدورية  الرسمية  التقارير  بالمنظمة،  تقديم  المختصة  الجهات   

 إجراءات  اتخذتقد  و لمناقشتها واتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة لرفعها من الئحة الخطر  

يش السلمي  امدينة الحضارات والتع  ،ازالة مدينة غدامس القديمةمن شأنها  تصحيحية عميقة  

ي المستقبل القريب.  ،وانصهار الثقافات من قائمة الخطر 
 فز

ي  
عية،   الممتلكاتنقل  لقد عانت بالدي من الخطر الداهم والمتمثل فز الثقافية بطرق غت  رس 

اثها   بقصد العبث سواء بقصد اإلتجار بها أو   ز   . وممتلكاتها الثقافة  بت  وبفضل جهود المخلصي 

والدولية اإلقليمية  المنظمات  مع  الكامل  من    ،وبالتعاون   
ً
بعضا جاع  است  هذه  استطعنا 

ي تمثل حضارتنا العتيدةممتلكات واال
ي أرجعت  . التليدةو   لت 

 لنا    ها وال ننكر مساعدة الدول الت 
ً
، طوعا

ي بالدنا لم يعد يشكل هاجسا يثت  
 منها أن األمن فز

ً
 قلق. الوإيمانا

ي غت  المادي وحمايته، فقد وافقت السلطات التنفيذية 
اث الثقافز وإيمانا منا بأهمية حفظ الت 

ي بالدي عل  
ي غت  المادي لعام    حماية اتفاقيةفز

اث الثقافز ، والجهود تبذل من أجل  2003الت 

يعية.  ي عل االتفاقية من جانب السلطات الترس 
 التصديق النهانئ

 ... يها الجمع الكريمأ

الصحافة  مجال حرية  ي 
،    وفز ز الصحفيي  بالدي وأمن  حققت  السنوات  فقد  ي 

ة  فز تقدما   األخت 

 
ً
ي تم السيطرة عليها ، رغم بعض  نسبيا

ــــفالسنوات االخ  . الحوادث والتجاوزات الت  ـــــ ة  ــ  شهدتت 

مل   
ً
 ــــتحسنا

ً
ي سي  حوظا
ــفز ـــ الصحافة واالعالمـــ تقارير وطنية ودولية  ،اق  ابرزته عدة     ،كما 

 
د س  ج  ت

ي دور الصحافة واالعالم ومساندته
ي فز ي البالد للمسار والتحول ما التطور االيجان 

 . الديمقراطي فز

ين  السيدات والسادة الحاضز
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،  2030لتنمية المستدامة  الخطة  الزمن لتحقيق االهداف والغايات    إن عالمنا اليوم وهو يسابق

ي عام  
ي اقرتها االمم المتحدة فز

ي تشتمل2015الت 
، تغىط جميع    عة عرس  بس  عل   ، والت 

ً
هدفا

فقد حظيت منظم والبيئية،  الحياة االجتماعية واالقتصادية  قيادة    ةمناحي  ف  اليونسكو برس 

للتنمية المستدامة الرابع  المبذولة لتحقيق غايات ومقاصد الهدف    ،)التعليم(  وهو   ،الجهود 

 
 
 للجميع مدى الحياة.  والمنصف   الجيد   التعليم   به تحقيق   والمناط

ي  و 
ي شت   ل  موافقةجهود  قد انخرطت دولة ليبيا كالعديد من دول العالم فز

سياساتها وخططها فز

، حت  يتستز لبلدنا 2030  المجاالت مع االهداف والغايات النبيلة لخطة التنمية المستدامة

  ، ي
ي الحد من تأثت  التغت  المناحز

ي هذا ا  . وصون وحماية البيئةالمساهمة فز
لصدد، نشت  ال أن فز

ي عام    عل اتفاقية البيئة الخاصة باالحتباس الحراري  وقعتليبيا  
، وقد تم التصديق  2015فز

   ا وال زلن.  2021خالل العام    ومجلس النوابمن حكومة الوحدة الوطنية    عليها 
 
مزيد من  ل  نطمح

كا   مع منظمة    والتنسيق    التعاون   ز لرص    ء  اليونسكو والرس  ز والدوليي  واالستفادة   الصفوف    االقليمي 

ــع   الدول   من تجارب   ة الوصول   والمجتمعات، لترسيــ  والمقاصد.  للغايات   وتت 

 أيها السيدات والسادة: ــ

ي أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إل أرسة المنظمة بقطاع 
ي الختام يرسنز

تها المختلفة  ا فز

ي إعداد  
وع   الوثيقة   عل جهودهم فز

ز والذي جا  لمرس  ز القادمي  انية للعامي  ز نامج والمت  نتيجة   ء  الت 

غت   الحكومية و دول األعضاء والمنظمات  الأجرتها منظمتنا مع العديد من    مكثفة    لمشاورات  

 الحكومية. 

 للجميع التوفيق والسداد أتمتز 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 د. موس محمد المقريف
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بية والتعليم وزير  بية والثقافة والعلوم –الت   رئيس اللجنة الوطنية الليبية للت 

ي 
 م،2021نوفمت   10صدر فز

 باريس، جمهورية فرنسا –منظمة اليونسكو 


