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 يد رئيس املؤمتر العام،الس  

 ، لليونسكو الس يدة املديرة العامة

 الس يد رئيس اجمللس التنفيذي،

  السعادة،املعايل، أ حصاب أ حصاب 

 الس يدات والسادة احلضور،

 

ليمك أ محل ، أ نترأ سهيسعدين ابمسي اخلاص وابمس الوفد اجلزائري اذلي أ   ال مة اجلزائرية  سالما حارا من ا 

 وبادلؤ أ عرب لمك عن خالص شكران وامتناننا للعمل ا، و نوشعب تنا حتيات وتقدير حكوم وأ نقل لمك ، العريقة

ضامن تربية ذات نوعية و  ،يف سبيل نرش العمل وترقية الثقافة ال نسانية اليونسكو اذلي تقوم به منظمة

 وجامعة مجليع أ طفال العامل.   

ابلنس بة لبدلي روان اليت شلّت العامل قاطبة، ينعقد مؤمتران العام يف س ياق عاملي يتّسم ابنتشار جاحئة كو 

عادة تنظمي المتدرس لضامن احلق يف التعلمي للكاجلزائر،  ىل ا  ن تأ ثري اجلاحئة دفعنا ا   املتعلمني فا 

 وقائية الصحية للمحافظة عىل سالمهتم.، مع التقيّد ابلقواعد الواملس تخدمني

مت تطوير عدة أ رضيات لتقدمي حيث التعلمي عن بعد،  هذا ال مر جعلنا نقتحم عامل التعلمي الرمقي وتطوير 

اعامتد  ، فضال عندروس مجليع املس توايت التعلميية، مع اس تحداث قناة تلفزيونية متخصصة ذلات الغرض

 التعلمي الهجني يف مؤسسات التعلمي العايل. 

منوذجا يقتدى  واقدمين وللك اذللمعمل يف بالدي يف هذا املقام، امسحوا يل أ ن أ توجه ابلشكر والعرفان ل

من أ جل ضامن متدرس أ بنائنا رمغ  مبه من حيث الانضباط يف تطبيق الربتوكول الصحي، ويف تضحياهت

 منذ ظهورها.   الضغوط والتعقيدات اليت فرضهتا اجلاحئة عىل تنظمي التدريس

لزامية مواصةل ادلراسة، وتفضيل العمل احلضوري قدر ال ماكن، و  وحتس با لدلخول انطالقا من مبادئ ا 

عدادرئيس امجلهورية الس يد ووفقا لتعلاميت، 0200-0201املدريس  سرتاتيجية ، مت ا  وطنية لعملية  ا 

عطاء ال ولوية ل  رضورة، مع التلقيح ضد فريوس كوروان تلقيح لك مس تخديم قطاع الرتبية قبل ادلخول ا 

نتاج أ وىل اانطالاذلي صادف املدريس  دلفعات من اللقاح املصنع حمليا ق مجمع "صيدال" اجلزائري يف ا 

 ".حتت ُمسمى "كوروان فاك فريوسهذا الضد 
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 الس يدات والسادة،
 

نتخاب ادلميقراطي بدأ ت اب بناءعرفت اجلزائر خالل العامني املاضيني اس تحقاقات وطنية يف جمال ال 

واس تحقاق بثقة  اذلي فاز جبدارةوهو ، 0212ديسمرب  10يف  ،الس يد عبد اجمليد تبون رئيسا للجمهورية

اذلي عقد العزم عىل الهبة والانتصار فاكن رد الرئيس ملؤه خدمة الوطن  ،الشعب اجلزائري العظمي

بتارخينا وشعبنا وعراقة أ متنا واجلزائرايت بنا حنن اجلزائريون  ، بل حرياليوم حقنا واقتدار. مفنبتضحية 

اليت حررها الشهداء اجلديدة  اجلزائر دعامئ ومقومات تأ سيسوالافتخار. وحنن ماضون يف  الاعزتاز

من ال صالحات اجلوهرية  مجةلال خيار ول جل ذكل ابرش الس يد الرئيس  ُؤهاال بطال ويرعاها أ بنا

املكرسة دلوةل احلق والقانون والعداةل  "اجلزائر اجلديدة"اليت من شأ هنا التأ سيس دلعامئ والشجاعة 

شاعة ثقافة السمل و حرية التعبري واحرت فافية و شوال  الاجامتعية ة ثبات املوقف ونص ام الخخر والعي  معا وا 

 . واذلود عن حرمة ومحى الوطنالقضااي العادةل يف العامل 

عداد دس تور جديد للبالد، زاكه الشعب اجلزائري خالل الاس تفتاء اذلي  مت ال صالحاتمن بني هذه  ا 

من خالل تنظمي  بدأ  اء املؤسسايت اذلي ، واذلي فتح اجملال ملسار البن0202نظم يف الفاحت نومفرب 

 وس تلهيا الانتخاابت احمللية يف أ واخر هذا الشهر. 0201يف شهر يونيو  ترشيعيةال الانتخاابت 

جبهود كبرية أ برزها القرار اجلزائر  قامتأ ما يف قطاع الرتبية والتعلمي جيب التذكري أ نه منذ الاس تقالل 

لزامية الس يادي وادلس توري اذلي نص عىل   56هذا القرار أ عيد التأ كيد عليه يف املادة الـ  .جّمانية التعلميو ا 

 يف الرتبية والتعلمي. للك أ بناء وبنات الوطناذلي يضمن احلق  0202دلس تور 

، يرفع رهان مت اعامتده منذ أ ايم معدودة احلكومة اذليحيث أ ن خمطط معل  ،اجملهودات متواصةلوتبقى 

عادة الاعتبار للتخصصات،  حتسني نوعية التعلمي من صالحات بيداغوجية معيقة"، وا  دراج "ا  خالل ا 

ولس امي العلمية، والتقنية والتكنولوجية وتعلمي الرايضيات واملعلوماتية مع رفع نس بة الباحثني، حيث تعزتم 

نشاء وفتح وهبذا الصدد،  احلكومة، "تعزيز رأ س املال البرشي من خالل ترقية خمتلف مكوانته". مت ا 

 مطلع الس نة اجلامعية اجلارية. عليا للرايضيات ومدرسة وطنية عليا لذلاكء الاصطناعيمدرسة وطنية 

خليات التكفل ابل طفال ذوي  كام أ عطت ادلوةل اهامتما خاصا لرتقية الرتبية اجلامعة، من خالل حتسني أ

وهبذا الصدد،  .حدلتكفل ابل طفال املصابني ابضطراب التو وضع خمطط ل مت الاحتياجات اخلاصة، حيث 

نشاء  قرار ا  مدرسة وطنية عليا لتكوين أ ساتذة متخصصني يف التوّحد ومدرسة وطنية عليا لتكوين مت ا 

 أ ساتذة متخصصني يف تعلمي الصم البمك.  

ّ  خبصوص تكوين املوارد البرشيةو  سرتاتيجيةت بالدي املؤهةل ذات نوعية، تبن ىل ترقية  تريم ا  ا 

سرتاتيجية ليت تامتىشالتخصصات"ذات ال ولوية" وا  غرار الاستامثر، عىل دلمع الرامية احلكومة وا 
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اجملالت.  من والتصال، الصناعة الغذائية، الفالحة، الطاقات املتجددة، وغريها ال عالم تكنولوجيات

عادة تنظميه. دخال مفاهمي جديدة عليه وا   فضال عن ترقية التعلمي املهين اب 

ن بالدي تبقى الهيئات طرف ابهامتم التدابري والتوصيات املتخذة من مبتابعة ملزتمة  خبصوص الثقافة، فا 
يطيب يل أ ن الصدد، هذا  يفو .واسرتجاع الخاثر املهربة املرسوقةالعاملي حامية الرتاث اخملتصة يف جمال 

 اخلدمة،  أ علممك أ ن املركز ال قلميي من الفئة الثانية لرعاية وخدمة الرتاث غري املادي ل فريقيا قد دخل حزي

 الس يدات والسادة،

ن بالدي ملزتمة بتحقيق مقاصد الهدف الرابع من أ هداف التمنية املس تدامة، حيث أ ن خارطة الطريق  ا 

املسّطرة ملنظومة الرتبية والتكوين الوطنية تأ خذ بعني الاعتبار هذه املقاصد. وقد أ برز التقرير الوطين 

تدى العايل املس توى للمجلس الاقتصادي والاجامتعي  الطوعي للجزائر اذلي مت عرضه يف أ شغال املن 

 التقدم احملرز بشأ ن حتقيق أ هداف التمنية املس تدامة. 0212جويلية  15بنيويورك يف 

مضن تصنيف "مؤرش  0212احتلت املرتبة ال وىل عىل املس تويني ال فريقي والعريب يف عام يف هذا اجملال 

طار التمنية املس تدامة من خالل املادة كام مت تكريس حق ا. التمنية املس تدامة" ملواطن يف بيئة سلمية يف ا 

 .0202دلس تور  56

وحتقيق  من أ جل التمنية املس تدامة 0202أ جندة تنفيذ لس تكامل  الزتام اجلزائر مبواصةل هجودها كدونؤ

 .دلراس يةيف الربامج ادمج أ هداف التمنية املس تدامة ل فريقيا يف جمال الرتبية من خالل  0250أ جندة 

دماج الالجئني وطاليب اللجوء عىل أ راضهيا يف اجملمتع، عن الفرتة املاضية رشعت اجلزائر خالل كام  يف ا 

 ل طفاهلم. طريق ضامن المتدرس والتكوين 

 الس يدات والسادة،

 :منظمتنا اجلزائر تدعو ،اليونسكووحنن حنتفل ابذلكرى اخلامسة والس بعني لتأ سيس 

 تمنيةال وحتقيق ناء قدراهتا عىل الصمود واحلد من أ وجه عدم املساواة لب  اجلهود الوطنية دمع 
 املس تدامة؛

 قلمييًّا ودوليًّا بغية تقليص الفجوات املعرفية والرمقية ما بني الشامل  ترقية التعاون العلمي املشرتِك ا 
 واجلنوب. 

 للمنظمة السامية اء ابل هدافلالرتقلعمل بتأ كيد عزم اجلزائر مواصةل اأ ود أ ن أ خمت مداخليت  ،ويف ال خري
 .، ممتنيا النجاح ملؤمترانوالسالم واملعرفة العمل والثقافة جممتع بناء يف

  
 .ورمحة هللا وبراكته عليمك والسالم


