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 ،   ى رسول هللا وآله وصحبهوالصالة والسالم علالحمد 

  
  

  ،في جمھورية أذربيجان ةس َكراييف، وزير الثقافة والسياحمعالي الدكتور أبو الفا

  لإليسيسكو، التنفيذي المجلس رئيس دوكوري، بوبكر الدكتور سعادة

  ،أصحاب السعادة أعضاء المجلس

  حضرات السادة والسيدات،

  
  وبركاته، السالم عليكم ورحمة هللا

 كمال أعمالفي إتعالى يسعدني أن أتحدث إليكم، وبعد أن وفقنا هللا 

سالمية للتربية الدورة السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي للمنظمة اإل

عضاء المجلس ، وأن أشكر أصحاب السعادة أوالعلوم والثقافة

للنجاح النجاح الذي تم إحرازه، والذي ھو مقدمة التنفيذي، وأھنئھم ب

بعد  ھنا الذي نسعى إليه في المؤتمر العام الثاني عشر الذي سينعقد

  .هللا تعالى يومين بإذن

  السعادة،و المعالي أصحاب

  حضرات السادة والسيدات،

إن دورة المجلس التنفيذي التي تسبق دورة المؤتمر العام، تكون 

ً متميزة عن الدورات السابقة والالحقة؛ ألن فيھا تُرسم مالمح  دائما

المؤتمر العام، وتُعتمد الوثائق التي ستعرض عليه، فتكون بذلك دورة 

تمھيدية، إذ تنعكس آثارھا على النتائج التي سيخرج بھا المؤتمر العام، 
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ل في القرارات التي ستُعتمد، وفي الوثائق المرجعية التي ـلتي تتمثوا

ولعل من . ر، وفي الحصيلة النھائية التي ستُتوج أعمال المؤتمرـقـستُ 

مشروع خطة اتخذھا مجلسكم الموقر، اعتماده  أبرز القرارات التي

، الذي ھو، وبكل )2018- 2016(العمل الثالثية والموازنة لألعوام 

مشروٌع واسع األفق، متعّدد المجاالت، وطموٌح، وعلى قدر  المقاييس،

كبير من األھمية، ستدخل به منظمتنا، بمشيئة هللا تعالى، مرحلة جديدة، 

ھا، تَتََضاَعُف فيھا المھام التي تنھض بھا، وتَتََزايَُد المسؤوليات التي تتحمل

ائية للعالم ھداف اإلنملتحقيق المزيد من األ وتنفتح معه أمامھا آفاق رحبة

  .ة المقبلةاإلسالمي في األعوام الثالث

التي نختتمھا في ھذه الجلسة، مدى القوة  ،لقد أظھرت ھذه الدورة

ھا لدى المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، التي توافرت عناصرُ 

جعلت منھا منظمة تتبّوأ مكانتھا الرفيعة بين  عاليةً  والتي أكسبتھا قدراتٍ 

العمل اإلسالمي المشترك بخاصة، وبين المنظمات اإلقليمية منظمات 

  .ھتمام المشترك بعامةوالدولية ذات اال

لقد كان المجلس التنفيذي في مستوى المسؤولية التي يتحملھا كھيئة و

ً ألحكام الميثاق، بحيث قام بالواجب المنوط به  رقابية وتشريعية طبقا

ة وبروح جدييه، في شفافية وعلى خير وجه، فأنجز المھام الموكولة إل

وبذلك . من اإلحساس بالمسؤولية التي يضطلع بھا ة، وبدافع قويّ تضامني

خرج المجلس برصيد من القرارات سيضاف إلى رصيده من 

ة ھمم وتلك قيمةٌ . اإلنجازات المتراكمة طوال العقود الثالثة الماضية
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وتجديد لعمل المجلس التنفيذي تصّب في اتجاه تطوير اإليسيسكو، 

أساليب عملھا، وتحديث أدائھا للمھام الموكولة إليھا، والرفع من مستواھا 

في محيط العمل اإلسالمي المشترك، وعلى الصعيد الدولي باعتبار أنھا 

لتعاون والشراكة مع أكثر من مائة وخمسين منظمة لمرتبطة باتفاقيات 

  .وھيئة ومؤسسة دولية وإقليمية

  المعالي والسعادة، أصحاب
  حضرات السادة والسيدات،

 ،صحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذيألشكر أود أن أجدد ال

 توجه بالشكر والتقدير إلىعلى الجھود التي بذلوھا خالل ھذه الدورة، وأ

على حسن إدارته رئيس المجلس  أبو بكر دوكوري،األخ الدكتور سعادة 

، و الحضاريةولحرصه على دعم رسالة اإليسيسك ،ألعمال ھذه الدورة

وأسأل هللا تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصالح ألمتنا 

  .اإلسالمية ولإلنسانية جمعاء

كما أغتنم ھذه المناسبة، ألتقدم بالشكر إلى وزارة السياحة والثقافة 

على ما قدمته لنا من مساعدة  ،في حكومة جمھورية آذربيجان

السكرتارية، وأسرة ، وإلى فريق الترجمة، وأعضاء وتسھيالت

  .الصحافة واإلعالم

  .إن شاء هللا الثاني عشر، وإلى اللقاء في المؤتمر العام

 .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته


