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 الحمد لله، والصل ة والسلم على رلسول الله وآله وصحبه

أجمعين

لسعاد ة رئيس المجلس التنفيذي لليسيسكو،
أصحاب المعالي والـسـعاد ة أعـضـاء المجـلـس

التنفيذي،
أصحاب المعالي والسعاد ة الـسـفراء ويممثـلـو

المنظمات الدولية،
   حضرات الساد ة والسيدات،

السل م عليكم ورحمة الله وبركاته، 

اا، في مقر المنظـمـة يسعدني أن أرحب بكم جميع

اللسلمية للتربية والعلو م والثقاـفـة -إيسيـسـكو-، وأن

أتـحـدث إليـكـم ـفـي افتـتـاح اـلـدورة الثامـنـة والثليثـيـن

ااا لحصــحاب ـ ـذي لليسيســكو، متمنـي ـس التنفـي للمجـل

المعالي والسعادة أعضاء المجـلـس التنفـيـذي، كاـمـل

التوفيق في أعمالهم، حتى يخرجوا، بإذن الله تعالى،

اا لجـهـودهم من هذه الدورة بنتائج إيجابية تـكـون دعـمـ

اا للعـمـل الـكـبير  اـلـذي تنـهـض ـبـهالمتواحـصـلة، وتعزـيـز

اليسيسكو في مجال ت اختصاحصاتها. وأـشـكر لفـضـيلة

اته بالجهود اـلـتي نـبـذلها رئيس المجلس التنفيذي، إشاد

في الدارة العامة لتحقـيـق تطلـعـا ت اـلـدول العـضـاء،
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ـه ولحصــحاب المعــالي والســعادة أعضــاء ـــد ـل وأؤك

ذل ي ب تمرار ف احصنا على اللس المجلس الموقرين، حر

هذه الجهود لتجويد عمل المنظمة وتولسيع مجالته.

ويشرفني ويـسـعدني، أن أغتـنـم ـهـذه المنالـسـبة،

ـالغ، بالرعاـيـة الكريـمـة لشيد باعتزاز كبير وتـقـدير ـب

حـصـاحب الجلـلـة المـلـكالتي تلقاها اليسيـسـكو ـمـن 

ـتي ـهيل ت اـل ـه، وبالتـس ـه الـل ـادس، حفـظ ـد الـس محـم

ـة، ـة المغربـي ـا ت المختـصـة ـفـي المملـك ـدمها الجـه تـق

ن ي أحس ا ف ا م بمهامه ن القي كو م لتمكين اليسيس

اا الله تـعـالى أن يحـفـظ جلـلـة المـلـكالظروف ، داعي

اة اـلـدول العـضـاء، لـمـا فـيـه اءه قاد وأن يوفقه وأشقا

ةة للمة اللسلمية. زز ةر والعـ الخي

أصحاب المعالي والسعاد ة،

حضرات الساد ة والسيدات،

إن الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لليسيـسـكو

تسجل المرحلة ما قبل الخـيـرة ـمـن مراـحـل تنفـيـذ

)، التي هــي2018-2016خطة العمل الثليثية الحالية (

الحلقة الولسطى الفاحصلة بين المؤتمر الـعـا م الـثـاني

عشر، والمؤتمر العا م الـثـالث عـشـر اـلـذي لـسـيعقد،
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بمشيئة الله تعالى، في نهاية الـسـنة المقبـلـة. وـهـي

ـوط ـكو الخـط ـا اليسيـس ةع فيـه اضـــ ـتي تـ ـة اـل المرحـل

2021-2019للسنوا ت (العريضة لخطة العمل الثليثية 

). وهو المشروع الذي لسيعرض عـلـى ـهـذا المجـلـس

ـرض اا لـع ـد ـاده، تمهـي ـل اعتـم ـوقر، لمناقشــته قـب الـم

مشروع خطة العمل في هيكله الـعـا م، عـلـى اـلـدورة

ـى ـم عـل ـس لعتمــاده، يـث ـن للمجـل التالســعة والثليثـي

المؤتمر العا م المقبل لقراره، إن شاء الله.

إن ـهـذه اـلـدورة ـمـن دورا ت المجـلـس التنفـيـذي

اا ـ تنعقد في الوقت الذي تبوأ ت فيه اليسيسكو مكاـن

اا بين المنظـمـا ت الموازـيـة وحقـقـت إنـجـازا ت زيـز متم

ةف ـمـن عع اضا ةتـــ سس رالـسـخة  اة على ألـسـ اب مهم ومكالس

اة ـ اة منيـع ـ ـا قلـع ـت منـه ـتي تكتـسـبها، جعـل ـة اـل الهمـي

للتضامن اللسلمي في مجال ت اختصاحصها.

ولقد الستطاعت اليسيـسـكو، ولـلـه الحـمـد، خلل

ـل السنة الماضية ومنتصف هذه السنة، اجتياز مراـح

متلحقة من النمو المتوازن اقترب بـهـا ـمـن تحقـيـق

اـسـة والفرعـيـة2018-2016أهداف خطة العـمـل   الرئي

اج وأنشطة متعددة، حتى أحصــبحت، اا، ونفذ ت برام مع
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اا، بفضل ـمـن الـلـه تـعـالى، يـثـم بجـهـود ألـسـرتها جميـعـ

وبالثـقـة المتزاـيـدة ـمـن اـلـدول العـضـاء ـفـي الدارة

ـل اللســلمي ـا ت العـم ـثر منظـم ـدى أـك ـة، إـح العاـم

ـن ـدة ـم اء، وواـح اا وعطــا ـأيثير اا وـت المشــترك إشــعاع

ــداقية ــة ذا ت المـص ــة والدولـي ــا ت القليمـي المنظـم

العالية، والسمعة الدولية الطيبة، والحـضـور الفاـعـل

والمؤيثر في المحافل الدولية.

وـفـي ـهـذا الاـطـار بلـغـت حـصـيلة اليسيـسـكو ـمـن

،2016النجازا ت التربوية والعلمية والثقافية خلل عا م 

ى 352 لت إل بة وحص اا، بنس از ن87 إنج ة م ي المائ  ف

اا تدخل ـفـي170النجازا ت المعتمدة، إضافة إلى   إنجاز

مجال السيالسة العامة.

فعلى حصعيد مديرية التربية، وحـصـلت نـسـبة التنفـيـذ

اا، بينـمـا63 في المائة، حيث تم تنفـيـذ 90إلى   نـشـااط

ـو م ـة العـل ـى حـصـعيد مديرـي ـذ عـل وحـصـلت نـسـبة التنفـي

ذ 97والتكنولوجيا إلى  م تنفي ث ت ة، حي 60 في المائ

لت د وحص ة، فق ة الثقاف اا. أما على حصعيد مديري نشااط

 في المائة، حـيـث ـتـم تنفـيـذ78نسبة التنفيذ فيها إلى 

ـة70 اا. ووحصلت نسبة التنفيذ على حصعيد مديرـي  نشااط
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 ـفـي الماـئـة،84العـلـو م النـسـانية والجتماعـيـة إـلـى 

ى21حيث تم تنفيذ  اا، ووحصلت نسبة التنفيذ عل  نشااط

ى  اون إل ة والتع ا ت الخارجي ة العلق 86حصعيد مديري

اا.73في المائة حيث تم تنفيذ   نشااط

ونفذ ت أمانة المجـلـس التنفـيـذي والـمـؤتمر الـعـا م

ـان والمؤتمرا ت الوزارية المتخصصة ضمن قسم اللـج

ةته   في الماـئـة، حـيـث96الواطنية من النشطة ما نسب

ةة التنفيذ ـمـن إنـجـازا ت23ةنـفـذ  اا. ووحصلت نسب  نشااط

 في المائـة، حيـث تـم92مركز العل م والتصال إلى 

اا. ووحصلت نسبة التنفيذ ـمـن إنـجـازا ت23تنفيذ   نشااط

ى  ق إل ا ت والتويثي ط والمعلوم ي71مركز التخطي  ف

 في المائة في مركز اليسيـسـكو لتعزـيـز89المائة، و

البحث العلمي.

ـة، وتعبر هذه الرقا م بلغة واضحة ذا ت دللة عميـق

وع م والن ي الك ور ف عن مستوى التقد م ودرجة التط

لعـمـل اليسيـسـكو خلل الـسـنة الماـضـية، بـمـا يؤـكـد

ن بير م در ك اج بق رة النت اعد وتي ح، تص بشكل واض

الفعالية والمردودية، مع مراعاة أعلى درجا ت التقان

اا مع الهــداف والجودة. وهو الوضع الذي ينسجم تمام
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ـالمي ـحـول  ـر الـع (التعليم يـمـنالمحددة في التقرـي

ـدته اليونـسـكو،أجل الـنـاس والرض) ـذي اعتـم  اـل

ةم مع الهداف الواردة في خطة التنمية اغـ انا اتـ ايـ وكذلك 

 للمم المتحدة.2030المستدامة لعا م 

زم في ظروف إقليمية ودولية حصعبة، كان زل ذلك ت ك

سس على مجمل العمل اللـسـلمي المـشـترك، لها انعكا

اة عـلـى ـه الحـمـد، ـكـانت اليسيـسـكو ـقـادر نن، ولـل لـكـ

ـة، ـفـي زي في تحقيق رلسالتها الحـضـارية التنموـي المض

إاطار من العمل المحكم، والتسيير المـلـتز م بالترـشـيد

وإعطاء الولوية لبرامج خطة العمل.

ة طة المنظم ن أنش ا م ع دير الع ر الم ويقد م تقري

ورة2016لسنة  وقر، حص س الم ، المعروض على المجل

ااالنجاحإجمالية لهذا   المطـرد اـلـذي ل يتوـقـف، وعرـضـ

اا اا عن هذه النجازا ت جميع .تفصيلي

ـــرة متصــاعدة ـــر اليسيســكو بوتي ـــذا تسي وهك

وتمـضـي ـفـي التجـــاه الـصـحيح، مـنـذ إنـشـائها قـبـل

ااويثليثينخمس   لسنة وإلى اليو م، حتى حـصـار ت معلـمـ

اا من معالم العمل اللسلمي المـشـترك، تحـظـى بارز

بالثـقـة المتزاـيـدة ـمـن اـلـدول العـضـاء كاـفـة، وـمـن
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المجتمع الدولي بصورة عامة، وتتبوأ مكاـنـة متمـيـزة

تلـيـق بـهـا، بـيـن المنظـمـا ت القليمـيـة والدولـيـة ذا ت

اا، اا وحصادقـــ اا عميقـــ الهتما م المشترك، وتـعـبر تـعـبير

عن الرؤية الحضارية اللسلمية النسانية المستنيرة،

إـلـى القـضـايا الدولـيـة ـفـي المـجـال ت الحيوـيـة اـلـتي

تعمل في إاطارها. 

فاليسيـسـكو اـلـتي دخـلـت ـفـي لـسـنتها الخامـسـة

زـسـد، ـفـي ـهـذه  المرحـلـة الحرـجـة اـلـتيوالثليثـيـن تج

يي اع الحـضــار يجتازـهــا الـعــالم اللـســلمي، المـشــرو

ـاق العصــر، ـى آـف اح عـل ـ يي المنفـت يي النســان اللســلم

ـة ـانية العالمـي ـة النـس ـميم الحرـك ـي حـص اج ـف ـ والمندـم

المتصاعدة التي تهدف إلى بناء نظا م عالمي إنساني

جديد، يقو م على قيم الـعـدل والـسـل م، ويـهـدف إـلـى

زيد المنتج، والتربية البانـيـة للنـسـان، تعميم التعليم الج

والعلو م المبدعة للبتكار، والثقافة الصانعة للحضارة،

زوي العلقا ت بين الـمـم والـشـعوب، والتصال الذي يق

اة اة الحقيقيــ ويقــد م إلــى العــالم المعاحصــر الصــور

زددة. للحضارة اللسلمية المتج

أصحاب المعالي والسعاد ة،
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حضرات الساد ة والسيدات،

نرى أن ـمـن اـلـواجب عليـنـا أن نعـــلن ـفـي ـهـذه

ــل ــرد والتكاـم زور المـط ــ ــذا التـط ــبة، أن ـه المنالـس

المـتـوازن اـلـذي وحـصـلت إلـيـه اليسيـسـكو وقطـعـت

اة بعـــد مرحـلـة، وانـضـما م دول  جدـيـدةمراحله مرحل

لها خلل الفترة الماضية، حيث انضمت لـهـا ـفـي ـهـذا

الـعــا م ـكــل ـمــن الجمهورـيــة التركـيــة، وجمهورـيــة

، ـكـل ذـلـك يؤـكـد، ـمـن وـجـوه ـكـثيرة، أنأوزبكستان

تألسيس هـذه المنظمة ـفـي مطـلـع الـقـرن الـخـامس

اة ـد ـة مؤـك اة حيوـي ـرور ـن ـض ـم يـك ـري، ـل ـر الهـج عـش

اة لطـمـوح الـمـة فحسب، بل كان إلى ذـلـك، الـسـتجاب

اللـسـلمية المـشـروع، ـفـي تحقـيـق نهـضـة حـضـارية

شاملة على ألـسـس تربوـيـة وعلمـيـة ويثقافـيـة، تـقـو م

اد عن النـهـج على قواعد متطورة حديثة، دون أن تحي

اته اته ولسلم اته ومصداقي القويم الذي يستمد مشروعي

ـة والحـضـارية، ـة والثقافـي ـمـن الخصوحـصـيا ت الروحـي

ـم ـوابت اللســلمية الرالســخة، ومــن القـي ومــن الـث

والمبادئ النسانية الخالدة. فنـحـن ـفـي اليسيـسـكو

نساهم في حصنع مستقبل العالم اللسلمي في حدود

المـهـا م الموكـلـة إليـنـا والختصاحـصـا ت المـحـددة لـنـا.
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ولذلك فإن رلسالتنا التي ننهض بـهـا رلـسـالة حـضـارية

تخد م أمتنا والنسانية جمعاء.

أصحاب المعالي والسعاد ة،

حضرات الساد ة والسيدات،

إننا على يقين أن العـمـل اـلـذي ننـجـزه، والنـجـاح

يد الموـضـوعي عـلـى بـعـض اـلـذي نـحـرزه، هـمـا الـــر

ـالم ـعوب الـع ـواجه ـش ـتي ـت ـارية اـل زديا ت الحـض ـ التـح

ـهـواللسلمي؛ على ألساس أن بـنـاء النـسـان، اـلـذي 

من حصميم اختصاحـصـاتنا، ـهـو ـجـزء ـمـن بـنـاء الواـطـان

دفاع ى ال الذي هو مصدر القوة والمناعة والقدرة عل

وق والمكتسـبا ت  وحماـيـة المـصـالح العلـيـاعـن الحق

لمتنا المجيدة.

زر بمرحـلـة وكما نشاهد اليو م، فإن العالم كله يمـــ

زدها حصعبة تحدق بها المخااطر من كل جانب، لعل أش

ةاا اصق باللسل م ظلم ةيـل اة ظاهرة الرهاب الذي  خطور

ةنـنا الحنيف براء مـنـه، وـمـن اء، بينما دي اا وافترا وعدوان

كــل المجرميــن الــذين يمارلســون الرهــاب بكــل

زمــــرة للنـســان أـشــكاله، والـحــروب والفـتــن المد

والعمران، والـصـعوبا ت القتـصـادية والتنموـيـة، اـلـتي
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تعاني منها دول كثيرة في العالم، منـهـا دول أعـضـاء

في اليسيسكو، واختلل النظا م العالمي، وازدواجية

المعايير في التعامل مع القضايا والمشاكل الدولـيـة.

زد الحاـجـة إـلـى ولذلك فإن العالم اللسلمي في أشـــ

مضاعفة الجهود في هذا المجال الحيوي الذي نعمل

زديا ت والتغلب عليها. فيه، من أجل مواجهة هذه التح

ـئ ـر، وأن يهـي ألسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خـي

سد يقـــوده إـلـى ـمـا فـيـه ار رشـــ لعالمنا اللـسـلمي أمـــ

ة م له وللبشرية جمعاء. ةح والسل الفل

والسل م عليكم ورحمة الله وبركاته.


