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 ،الحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والعطاء

   ((. واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرقواقال تعالى في محكم آياته ))
 والسالم.فضل الصالة أوصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه  

 

 الوفود،رؤساء وأصحاب المعالي الوزراء، 

 ،أصحاب السعادة

 الضيوف الكرام،

 ،السيدات والسادة

 ،تحية السالم والمحبة الوئام، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

االمتنان  ينابيععلت في سماء األفق رياحين الشكر والتقدير، وتدفقت 
يسيسكو بحرصكم وتشريفكم، وطابت المملكة العربية فزانت اإل ،الكبير

 .السعودية بثقتكم وترشيحكم

وطموحنا وقوده التعاون والعمل المشترك  ،فشكًرا لكم من األعماق
 .والوفاق

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده  ومن هنا، أرفع لمقام سيدي
يحي بترش رفان على الثقة الملكية الغاليةالشكر والعاألمين أسمى آيات 

خلفًا  ،لمنصب المدير العام للمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة
ي أسس الذ ،العزيز بن عثمان التويجري لمعالي األخ الفاضل الدكتور عبد

دعائم هذه المنظمة المباركة ورسم مسيرتها حتى سمت في عالي األفق 
 .سكةرائدة متما

في هذا السياق أن أتوّجه إلى جاللة الملك محمد السادس،  كما يشرفني
حفظه الله، بأصدق عبارات االمتنان على الرعاية الكريمة التي ما فتئ 
ينعم بها على اإليسيسكو، وعلى التسهيالت المتصلة التي تقدمها حكومة 
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روف، سائالً ظالمملكة المغربية من أجل قيام المنظمة بمهامها في أحسن ال
المولى تعالى أن يتغمد بفسيح رحمته الملك الحسن الثاني، الذي احتضن 

م ورحيسها على قواعد صلبة وركائز قوية، هذه المنظمة وحرص على تأس
ول مدير عام لهذه المنظمة الذي أ ،الهادي أبوطالب عبد األستاذالله معالي 

 .بدأ البناء وكرس جهده للعطاء
 

 صحاب المعالي أ

 صحاب السعادةأ

لمتسارعة، فعجلة النمو تغير العالم والبد لنا من مواكبة متغيراته ا
قتصاد تحركهما آليات التقدم التربوي ومسرعات النهوض وميزان اال
 .التربية والعلوم والثقافة : من خالل ركائزها األساسية ،التعليمي

 القد سعت االيسيسكو منذ تأسيسها إلى العمل على تحقيق أهدافه
في  مرّ نست، سوالثقافة. وبإذن الله والعلوم وغاياتها المرتبطة بالتربية

االجتماعية  التحوالت مالمحخذين بعين االعتبار آمواصلة المسيرة 
   المنظمة. فيوالمتغيرات التي تشهدها الدول األعضاء 

إن مسيرة البناء تعتمد في جوهرها على التعاون والعمل المشترك بين 
 يسيسكو حري بها أن تكونواإل، األعضاء من خالل المنظمة ومعهاالدول 

لرؤى رسم ابيت الخبرة الحاضن للفكر والثقافة االسالمية، من محاربها ت
 تبني االستراتيجيات التربوية ومن قاعاتها يستشرف الثقافية وفي مكاتبها

نعيش في عالم الذكاء االصطناعي وفضاء البيانات الكبيرة  إننا .المستقبل
تعامل والبد لإليسيسكو أن ت ،والتقنيات الحديثة وآفاق المدارس االفتراضية

 ،مع هذه المتغيرات وتعمل على استفادة الدول األعضاء من هذه الخدمات
 .والبحث واإلبداع واالبتكار من خالل التأهيل والتكوين والتدريب

هم في عصرنا الحاضر، بناء شراكات استراتيجية مع من الم
وفي مقدمتها منظومة التعاون  المنظمات األممية المماثلة واإلقليمية،
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ع وكذلك م عتبر اإليسيسكو أحد أجهزتها المتخصصة،اإلسالمي التي ت
 وباألخص ،القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الدول األعضاء

يز في تعاونها وعملها مع المنظمات الدولية، وهذه تلك التي لها خبرة وتتم
من خالل تبنى  ،مسألة غاية في األهمية من أجل النهوض بأهداف المنظمة

مجاالت اختصاصها. وهذه المؤسسات المبادرات والمشاريع الرائدة في 
ً أ ً  يضا ً  مطالبة اليوم بأن تكون شريكا ما أرادتها يسكو، كسيفاإل .استراتيجيا

 علوم والثقافة، وال محل لممارسةتعنى بالتربية وال منظمة ،األعضاءالدول 
في  كيزوالتروهو األمر الذي يدفعنا بكل ثقة لالهتمام  ،يسيوالتس ةالسياس

  .العمل على تحقيق أهدافها وغاياتها

ومن المشاريع التي نسأل الله في هذا الشهر الكريم تحقيقها، أن يكون 
)صندوق استثماري( مستمد من هبات وعطايا لمنظمتنا "مشروع وقفي" 

الحكومات والملوك والرؤساء والمؤسسات الخيرية ورجال األعمال 
توضع له أنظمته وقوانينه ويصرف ريعه على بعض المشاريع  ،والبنوك

بناء و قضايا الشباببوعلى برامج خاصة تهتم  ،المستحدثة في االيسيسكو
  .المجتمع

 

 أصحاب المعالي

  السعادة،أصحاب 

تعزيز  على كبيربشكل  ستعمليسيسكو أن اإلمن هذا المنبر، أؤكد لكم 
من  ،القدس الشريففي ن المقدسات االسالمية والمسيحية دورها تجاه صو

محاوالت التهويد والطمس والهدم المستمر. وكذلك على وضع آليات عملية 
 ً ما في للمحافظة على تراث الدول األعضاء المادي وغير المادي، خصوصا

  .يتعلق بصونه والمحافظة عليه

 ولالدالتعاون مع في يسيسكو أن تقوم بدور رائد لى اإليجب عكما 
األعضاء في تعزيز الهوية االسالمية وترسيخ الثقافة االسالمية وقيم العيش 
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في مواجهة التطرف والعنف والطائفية. والبد لها من تعميق والمشترك 
الوعي الفكري بالقضايا اإلنسانية واالجتماعية المؤثرة في تطوير 

 .المجتمعات وبناء قدراتها
 

 صحاب المعالي أ

 صحاب السعادةأ

 ،تعاني من أزمات وحروب األعضاء الدولجميعكم يعلم أن عددًا من 
حتى   ،نتج عن ذلك عدم استقرار ونقص في التعليموقد وأخرى دول فقيرة، 

 أنظمتها التربوية وإلى استفحال وصلت بعضها إلى مؤشرات متدنية في
ات وفقر وانتشار لألمراض عمما أدى إلى تشتت في المجتم فيها األمية
رهابات متطرفة إداخلية و ه صراعات  هدم نتائج   الجهل معول   .وقهر
على ركائز التعليم والتعلم ومحو للثقافة والتأقلم.  فيه قضاء   ،جاهلية

واستئصاله ال يكون إال بغرس بذور العلم والثقافة الفكرية وتعزيز الهوية 
وقد ساهمت ظاهرة الهجرة  .يةية ونبذ التعصب والتطرف والطائفاالسالم

الشرائح  ألنّ والنزوح في تفاقم هذا الواقع وتعقيد الحلول المنتظرة له، وذلك 
تعيش في ظروف استثنائية تحول دون  المعنية بهذه الظاهرة االجتماعية

 استفادتها من الخدمات التربوية والصحية المعتادة.
 

 صحاب المعالي أ

  صحاب السعادةأ

ى هو مرتجيسيسكو القيام بمهامها وتحقيق رؤاها وما لن تستطيع اإل
بمؤازرة  الوطنية اللجان صحاب المعالي رؤساءأمنها مالم تقوموا أنتم 

ً ودعم ومتابعة اإل ً وف يسيسكو على جميع األصعدة والمستويات علميا  كريا
 ً  .واتصاليًا وثقافيا
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 والعرفان للمملكة العربية أود أن أرفع الشكر، في ختام كلمتي
السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا على كرم الضيافة والحفاوة بضيوف الدورة 

 .االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام

 ،معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخر وأخص بالشك

في  أساسي كبيريسيسكو الذي ساهم بشكل لفريق اإل  والشكر األتم
ً يضأتنظيم هذه الدورة   .ا

 ،العزيز التي تولت استقبالكم وتنقالتكم لجامعة الملك عبد وشكًرا

 ،حسن استماعكم على شكًرا لكم

  .عمرتكم مقبولة وسعيكم مشكور

ياكم ممن شملهم في هذا الشهر المبارك برحمته ومغفرته إجعلنا الله و
 .من النار وعتقه

الله عليه  ىلله والصالة والسالم على خير الخلق محمد صل والحمد
 .وسلم

 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


