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رئيس المجلس التنفيذي
للمنظمة اللسليمية للتربية والعلوم والثقافة

-إيسيسكو-

38في افتتاح الدورة 

للمجلس التنفيذي للسيسيسكو

م2017  يمن أكتوبر  4 - 3يمـقـر اليسيسكو، الرباط، المملكة المغربية : 

الحمد لله وحده، والصل ة والسلم على لسيدنا رلسول الله وعلى آله
وصحبه أجمعين
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ـليمية ـة اللـس ـام للمنظـم ـدير الـع ـالي الـم يمـع
للتربية والعلوم والثقافة،

أصـحاب المعـالي والسـعاد ة زيملئـي أعضـاء
المجلس التنفيذي،

دول راء ال عاد ة لسـفـ الي والس أصحاب المع
العضاء ويممثـلـو المنظمات الدولية،

الساد ة الفاضل والسيدات الفضليات،

السل م عليكم ورحمة الله وبركاته،

لل وعل، نفتتههح هههذه باسمه تعالى وعلى بركته جه

ةة الثامنة والثليثين للمجلس التنفيذي للمنظمههة الدور

السههلمية للتربيههة والعلههو م والثقافههة -إسيسيسههكو-.

وسيسهههرني أن أسهههتهل كلمهههتي إليكهههم، فهههي هههههذه

المناسههبة، بإزجههاء الشههكر الجزسيههل والتقههدسير الكههبير

لصههاحب الجللههة الملههك محمههد السههادس، ملههك

ةته المملكة المغربيههة، الههذي سيههولي للسيسيسههكو رعههاسي

الملكية السامية، وللحكومة المغربية التي تقد م لههها

المسههاندة والعههون، لتتمكههن مههن إنجههاح رسههالتها

اا اا، شاكر الحضارسية. كما سيسرني أن أرحب بكم جميع

اا الله تعالى أن سيوفقنهها لكم تفضلكم بالحضور، وداعي

اا، إن شاء ددد خطانا حتى نكون دائم في أعمالنا، وسيس
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الله، مخلصين أوفيههاء فههي خدمههة أمتهنههها السههلمية

المجيدة. 

أصحاب المعالي والسعاد ة،

حضرات الساد ة والسيدات،

إن انعقاد دورات المجلس التنفيههذي للسيسيسههكو،

يسيهتهيهح لنا الفرصة المواتية لمراجعة الذات، وللتأمههل

العمل الدؤوب الذي تقو م بهههفي النتائج المحققة من 

السيسيسههكو، ولستهههعراض حصههيلة النجههازات وهههي

كثيرة، ولستشههراف المسههتقبل فههي ضههوء المههداولت

 الههزملء الفاضههل أعضههاءوالمناقشههات الههتي سيجرسيههها

المجلس التنفيذي. وتلك هي المهمههة السههامية الههتي

يق سيضطلع بها هههذا المجلههس، والههتي أناطههها بههه ميثهها

المنظمة الذي سيرسم خرسيطة الطرسيههق أمامنهها، حههتى

ةد لد ةح المعهههالم والمهههها م، محهههه سيكهههون عملنههها واضههه

الختصاصات والههداف، وحتى نواصل إقامههة صههرح

اا ههذه المنظمهة علهى أقهوى السهس، ليهههزداد عههلو

دم شهههمل العههالم السههلمي اا، ونمكنها من لههه ورسوخ

يل أقصههى الجهههود يتهههها بههذ علههى كلمههة سههواء، غاسيه

للنهههوض بالمههة فههي المجههالت التربوسيههة والعلميههة
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والثقافية كافة، ولتحقيههق الهههداف النمائيههة اللفيههة

اا فههي دعههم في هذه القطاعات الحيوسيههة الكههثر تههأيثير

التنمية الشاملة المستدامة.

وإذا كنهها فههي كههل دورة مههن دورات المجلههس

دسههن الههذي التنفيذي، نسجل بارتياح كههبير، مههدى التح

سيطرأ على قيا م السيسيسههكو بالمههها م الموكلههة إليههها،

دمههي، الههذي ونقف على مستوى التطور النههوعي والك

جعل من هههذه المنظمههة إحههدى المنظمههات الوسههع

اا علههى الصعيهههدسين القليمههي اا والقههوى نفههوذ نجاحهه

اة، اة قوسي ششهيهد إشاد ينه والدولي، فإننا في ههذه الدورة 

بالنجهههاح الهههذي أحرزتهههه السيسيسهههكو خلل السهههنة

ذا2016المنصرمة  لة تحقيهق ه ، وباستعدادها لمواص

النجاح في المرحلة المقبلة؛ لن المقدمات تنبئ عن

دصهههلت النهائيهههة. وفهههي التقهههارسير والويثهههائق المح

المعروضههة علههى المجلههس التنفيههذي فههي دورتههه

الحالية، كما في الدورات السابقة، ما سيثبت أن نجههاح

عع ةقههها وضه عة متواصهلة، وأن تفو المنظمهة ههو مسهير

عر ل سيتوقف. مستم
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ومن باب نسبة الفضل إلى ذوسيه والعتراف لهههم

بجهودهم المقدرة، فإنه لبهههد مههن القههرار بههأن مههن

السيسيسههكو علههى جميههعالعوامل المؤيثرة فههي نجههاح 

يع فيههه ةج ةرا ةتههه ةته المسههتوسيات ههه فههي هههذا الههوقت الههذي 

يةمنظمات أخرى وتخفق في أعمالها ه ديهههد ية الج  الدار

مهههن خلل التهههدبير المحكهههم لمعهههالي ال خ السهههتاذ

الدكتور عبد العزسيههز بههن عثهههمان التوسيجهههري، المههدسير

يات ة م مهن الشخص و اليهو العا م للسيسيسكو، الذي هه

شة الحضهههور شت السهههمعة الطيبهههة وصهههاحب الدوليهههة ذا

دد، يسيعههه الفاعل في المحافل القليميههة والدوليههة، ممهها 

ةغ القيهمة للعالم السلمي، نفخر به اا بال بحهق، مكسب

يع عب رفي و مكس ل ه دز، ب نحن في السيسيسكو ونهعهته

ةم يتهههولي عظيهه الشأن، تقهدره الدول العضاء كافة، و

احترامههها لصههاحبه، علههى اعتبههار أن هههذه المزاسيههها

الراقية التي سينفههرد بهها معهاليه والجههود المتواصهلة

دد وإخل،ص، ترفع من قيمههة المنظمههة، التي سيبذلها بجه

وتساعد في استمرار إشعاعها، وتسههاهم فههي الههدفع

عز للجهههود الههتي نقههو م بها إلى الما م. وفي ذلك تعزسيهه

ينهنجهزها. بها، وتحفيز لتطوسير العمال الجليلة التي 
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أصحاب المعالي والسعاد ة،

حضرات الساد ة والسيدات،

تنعقد هذه الدورة للمجلس التنفيذي بينمهها العههالم

السههلمي سيعههاني مههن مشههكلت كههثيرة، وسيتعههرض

شلهههههه ةة دو لهجومههههات شههههدسيدة تسههههتهدف سههههياد

ةكهههههها. ةتهههههها وتهماسه ددد وحهد ةلها، وتههههههه واسهتهقهههههل

فالمسههلمون سيجتهههازون مرحلههة شهدسيهههدة الصههعوبة،

ا تقبل، بم يح الجدسيدة لصورة المس يم فيها الملم ةسه رر يته

شة الدوائر بالعالم ةف القوى الدولية المتربص سيحقق أهدا

السلمي قاطبة.

لقد عاد صراع الثقافات وصههدا م الحضههارات إلههى

ما كانهها عليههه فههي المراحههل السههابقة، خلل الحههرب

الباردة بين القطبين الكههبرسين. فههدخل العههالم اليههو م

ي م اليقيههن علههى دة سيسههودها انعههدا دة ضههبابي فههي مرحلهه

مستوى السياسههة الدوليههة. ولكننهها فههي السيسيسههكو،

ديهز، وبالمبههادئ السههامية ومن موقعنا الحضاري المتم

يع الخالههدة الههتي نهتهشهههبث بههها، ل سيزسيههدنا هههذا الوضهه

اا بقيم الحههوار بيههن الثقافههات لل إسيمان ي م إ دي المتأز الدول

والتقارب بين الحضارات والتعاسيش بين أتباع الدسيان.
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يبهناة السل م، ل سيضيهرنا فههي لنهاع الحضارة و يصه فنحن 

شة يد ضهههراو ددي واشهههتدا شة التحههه دد يع حهههه شهههيء، ارتفههها

المواجهة. وهو المههر الههذي سيقتضههي منهها أن نواصههل

التقد م في مضمار التربية والعلم والثقافة، وأن نبذل

أقصى الجهود، وعلى جميع المسههتوسيات، للرفههع مههن

قدراتنا على المواجهة الحضههارسية، أمهها م قههوى الشههر

ةف العالم السلمي من النههواحي التي تستهدف إضعا

كافة، لسيما من جوانب التربية والعلم والثقافة.

دجب علينهها أن ددي الكههبير الههذي سيتههو ذلكم هو التحهه

ية نرتفع إلى مسههتواه، لتكههون لمتنهها المجيههدة الخيرسيهه

التي كتبها الله تعالى لها.

أشكركم على حسن إصغائكم، وأدعو الله تعههالى

أن سيوفقنا لخدمههة أمتنهها والنهههوض بههها فههي مجههالت

ةنههها مههن الفتهههن الظههاهرة شقهيه ةسيه التنمية الشاملة، وأن 

ير للنسههانية ددد خطانا لما فيههه الخيهه يسيس والباطنة، وأن 

جمعاء.

والسل م عليكم ورحمة الله وبركاته.


