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 راق ـــة العــكلم

  2021المنعقدة في باريس  (41في اعمال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته ) 

 / النائب االول لرئيس اللجنة الوطنية العراقية   الشكري  يلقيها الدكتور علي حميد

رئيس اللجنة الوطنية العراقية   /السيد علي حميد مخلف نيابة عن معالي وزير التربية   

 للتربية والثقافة والعلوم 

 

 السيد رئيس المؤتمر العام المحترم 

 السيد رئيس المجلس التنفيذي المحترم  

 المحترمة  العام لمنظمة اليونسكوالسيدة المدير 

 ها المحترمون  والمعالي ورؤساء الوفود واعضاؤ اصحاب الفخامة

 ... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

ن ان أمثل  يونسكو في دورته الحادية واالربعياعمال المؤتمر العام لمنظمة ال  بمناسبة افتتاحيسعدني  

للتربية والثقافة  رئيس اللجنة الوطنية العراقية  /السيد علي حميد مخلفنيابة عن معالي وزير التربية بلدي 

وتحيات السيد مصطفى الكاظمي    ت فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراقتحيا   وانقل  ، والعلوم

 . بنجاح مؤتمركم هذا  موتمنياتهرئيس مجلس الوزراء 

انتخابكم رئيساً لدورته  اهنئكم سيادة الرئيس على الثقة التي اوالها لكم المؤتمر العام بكما يسرني ان  

العالم بأسره الخروج من    يحاول، حيث  النجاح والتوفيق وهي تنعقد في هذا الوقت وارجو لهذه الدورة   الحالية، 

  الشعوب الستعادة يعية لكل الحياة الطب  مع االماني المخلصة بعودة  19الصعوبات التي فرضتها جائحة كوفيد 

 . مجمل القضايا ذات االهتمام المتبادلواصر العمل والتفاهم المشترك عن ا

امج التربوية والثقافية والعلمية التي  للبر   ته من دعم غير محدودعلى ما قدم  اودري ازوالي نقدم شكرنا للسيدة  

الدعم المقدم لخدمة العملية التربوية  سيما  و  ، العامة للمنظمة  اإلدارةنفذت لصالح العراق خالل فترة تسنمها مهام  

 المستجد. اثناء فترة تفشي فايروس كورونا 
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 السيدات والسادة االكارم، 

، وقد تكللت  بملف حماية التراث الثقافي واسترجاع االثار المهربةتولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً  

الف قطعة 17)  باستعادة الجهود الدبلوماسية والقانونية العراقية بالتعاون مع منظمة اليونسكو   ( سبعة عشر 

ها  اهم هذه القطع التي تم تسليم  من  احدوالتاريخي    لوح كلكامش  ، ويعداثرية من الواليات المتحدة االمريكية

بعد مضي ثالثة عقود على تهريبه، وان   الرئيسي في اعالن   قما تحقمؤخراً  الدافع  إيجابية يعد  نتائج  من 

إعادة   بتعزيز  المعنية  الدولية  الحكومية  اللجنة  في  عضويته  تجديد  في  الماسة  وحاجته  رغبته  عن  العراق 

التي ستصب  ,  لة في إنجاح مهام اللجنة تحقيق مساهمته الفاعل  وردها الى بالدها االصلية    الممتلكات الثقافية

 . في مصلحة كافة الدول األعضاء

من عناصاار التراث    كثيرادراج ال  كما تود الحكومة العراقية اإلشااادة بدور منظمة اليونسااكو في تعزيز

فضاااال عن الجهود المساااتمرة في تعزيز قدرات   اليونساااكو، الثقافي الالمادي على الئحة التراث لدى منظمة 

التواصااال المجتمعي مع التراث الثقافي عبر توسااايع لفاق المشااااركة الثقافية والتركيز على توسااايع مدياتها  

 المكتسابة، واتقدمالحقوق االنساانية  دة من كواح  للجميع، فة وفاعليتها المجتمعية وفق مبدأ الحق بالثقافة أو الثقا

 .في مجال استرداد اثاره المنهوبة  أزمتهواالشادة بالدول التي ساهمت بمساعدة العراق لتخطي    هنا بالتحية

 

 اودري ازوالي السيدة  

 

  خالل )احياء روح الموصل( من  اإلنسانية المعنونة    لمبادرة فاوالتقدم المحرز  اننا نقدر جهودكم الكبيرة  

،  والدمار على يد عصابات داعش اإلرهابية  للتهجير  المدينة   بعد تعرضوتقديم الدعم والمساندة  االعمار    ةإعاد

،  العريق واصالتهاالسترداد عافيتها والحفاظ على اثارها وتراثها    الموصلخير عون وخير سند لمساندة    منتفك

، وتحقيق  وبات والحفاظ على دور اليونسكو الريادي في مجال تخصصاتها تخطي الصعفضالً عن إسهامكم في  

،  ية المستدامةمدورها الفريد في ترسيخ اسس السالم الدائم والتن  وتأكيدرسالة المنظمة وتجسيد اهدافها السامية  

 . في اطار مشروع االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم  المقترحةونشد على يديك في اتخاذ التدابير 
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 السيد الرئيس  

 المؤتمرون، اصحاب السعادة والسادة 

 

بفرصاة    يحظ ولم  1948م منذ عام مؤساساة لمنظمة اليونساكو اذ انه انضاكما تعلمون ان العراق من الدول ال

لذا نتمنى دعمكم لمسااندة العراق كي   ، عاماً وعشارون  سابعة (  27) االنضامام لعضاوية المجلس التنفيذي منذ

العراق بتمثيلاه الحقيقي في   يحظى  الادول، واننتاه الحقيقياة بين  يشااااااال هاذا الموقع من جادياد ليساااااتعياد مكاا

 الوظائف.المنظمة ضمن استحقاقه المشروع من 

 

  منا  اتقبلوو  ومساندة، مته من دعم قدالعراق بالشكر لمنظمتنا اليونسكو على كل ما  جمهورية اتقدم باسم  ختاماً 

واود   جميعا، مزينة بايات العرفان والشكر لكم  حب واعتزاز جئت بها من العراق بالد ما بين النهرينرسائل 

 رهاب. اال قوى  من اهيواجهالتي  التحديات  من رغم ال ىعل  بخيران اطمئنكم ان العراق سيبقى  

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 

 

 

 

 

 


