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صاحَب املعايل رئيَس املؤمتَِر العاّم د. عيل أبو زهري

صاحَب املعايل وزيَر الرتبيِة والتعليِم والتعليِم العايل والبحِث 

العلمي يف اململكِة األُردنيِة الهاشمية د. محمد خري أبو قديس

أخي رئيَس املجلِس التنفيذيِّ باإلنابة د. نواف العجارمة

األخواِت واإلْخوة األفاضَل أعضاَء املجلِس التنفيذي يف منظمِة 

العامِل اإلسالمّي للرتبيِة والعلوم والثقافة )ايسيسكو(

السالُم عليكُم ورحمُة اللِه وبركاتُه، 

واألربعني  الحاديِة  الدورِة  ُمستَهلِّ  يف  ترحيٍب  أجمَل  بُكم  ُب  أُرحِّ

عاصمِة  الرباط،،  يف   - منظمِتكم  مقرِّ  ِمن  التنفيذي،  للمجلِس 

عباراِت  أْسَمى  ألُْزِجَي  السانحَة  هذه  ُمغتِنًم  املغربية،  اململكِة 

الشكِر والتقدير لصاحِب الجاللِة امللك محمد السادس-حِفظه الله- 

مونَه ِمن دعٍم وُمؤازرٍة َمشهوديْن  ولحكومِته الرشيدِة عىل ما يقدِّ

لهذه املنظمة، لتضطلَِع بأدواِرها املَنوطِة بها عىل الوجِه األكْمل. 

فأهالً بُكم يف هذا االجتمِع الذي يُعَقد افرتاضياً ألوِل مرٍة يف تاريِخ 
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املنظمِة إثَْر ما فرضتُْه جائحُة كوفيد-19 عىل العامِل كلِّه ِمن أمناٍط 

جديدٍة لالتصاِل والتواُصل. 

يقوُل اللُه سبحانَُه وتعاىل

))وُقِل اْعملوا فسريى اللُه عملَكم ورسولُه واملؤمنون ((

كُلِّ أمٌل يف أْن يجيَء هذا االجتمُع ُمحقًقا طموحاتِنا يف التعرِف عن 

قنا  كثٍَب عىل مسريِة عاٍم ونيٍف ِمن عمٍل دؤوٍب وُجهٍد مشهوٍد، حقَّ

ِمن  تستحقُّ  ما  منُكم  لتجَد  إليُكم  تَفيُء  وتطلعاٍت  إنجازاٍت  بهم 

عنايٍة واعتبار.

ِمن  بعًضا  حّققْت  قد  اإليسيسكو  تكوَن  أن  يف  كذلك  أمٌل  وكُلِّ 

تقدميِه،  الُجهُد يف  َوَسَعنا  ما  ْمنا  قدَّ قد  نكوَن  أْن  راجنَي  تطلعاتُِكم، 

خْدمًة  ْمنا  قدَّ ما  يف  يكوَن  وأن  أمِرنا،  ُوالِة  ظنِّ  ُحسِن  عنَد  لنكوَن 

حقيقيًة لشعوِب عالَِمنا اإلسالمّي ِبا مُيْليِه الواجُب علينا. 

عاِب التي جابَهت  إنَّ منظمتَكم منظمَة اإليسيسكو، ورْغَم كلِّ الصِّ

بعد حوايْل شهٍر  القاِتَِة  بِظاللِها  ألَْقْت  التي  الجائحِة  اَء  البرشيَة جرَّ
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اتّخاِذ  السابقِة سارَعْت إىل  املجلِس  نهايِة أعمِل دورِة  ِمن  ونصٍف 

ُجملٍة من املُباَدراِت الرائدة، بُرؤيٍة تُْؤمُن بأنَّ تضافَُر اإلرادِة القويِة 

والعمِل املُْحَكِم يجعُل املِحنَة القاسيَة ِمْنحًة شاِفية، ُمستثِمَرًة يف ذلك 

ساِت  الدعَم املعنويَّ ِمَن الدوِل األعضاء والدعَم املاِديَّ ِمْن بعِض املؤسَّ

املانِحة دوَن أْن تستسلَِم او تتَقْوقَع يف مكانِها. وقد قامْت بفضِل اللِه 

تعاىل وبإخالٍص من قياداتِها وخربائِها والعاملني فيها بتحقيِق الكثريِ، 

إنجاًزا تِلَو إنجاٍز، ِبا عَجَز عْن ُمجاراتِها فيه اآلخرون.

فكانْت وللِه الحمُد

منظمًة جريئًة حنَي غلََب الخْوُف،

نَِشطًة حني ساَد الرتدُُّد،  

وِفيًَّة حني تراَخى الوفاُء،

ُمنفتِحًة حني أُغلَِقِت األبواُب،

ِت املوارُد، داِعَمًة حني شحَّ

حركيًَّة حني سَكَن آَخرون،
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حقوقيًة حني بانَِت الحقائُق،

واصلًة حني انقطَعْت ِحباُل الَوْصِل،

منظمًة تسَعى إىل تحقيِق املساواِة ومحاَربِة الفقِر والعنِف وخطاِب 

ِف وتستجيُب الحتياجاِت الشعوِب وتُواكُِب آمالَها. التطرُّ

فنهضْت بواجِبها يف دعِم العمليِة التعليميِة خالَل الجائحِة يف أكرثِ 

ها يف برامِجها  ِمن ثالثني دولًة ِمَن الدوِل األعضاء، وأْولَِت الثقافَة حقَّ

املتتاليِة إْذ تبنَّْت مفهوَم الثقافِة عن بُعد، ورَشعْت يف تسجيِل الكثريِ 

ِمن َمواقعِ الرتاِث يف عاملِنا اإلسالمّي.

كم مضْت إىل دعِم العلوِم والتِّقاناِت واالبتكاراِت، فأنشأْت املَعاِمَل 

ْت يف إنفاِذ برنامِج املَِنِح  املُختربيَّة وعزَّزِت البحَث العلميَّ واستمرَّ

راسية.  الدِّ

كم أْولَِت الجوانَِب اإلنسانيَة واالجتمعيَة ما تستْدِعيْه ِمن عنايٍة، 

لَدى  األعمِل  ريادِة  مجاِل  يف  ومبتَكَرًة  خاصًة  مشاريَع  فأنجَزْت 

رة  الفتياِت والنساء، إضافًة إىل الوصوِل للمجتمعاِت الَهّشِة واملترضِّ
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وتقديِم العْوِن لها. 

وأُريُد ُهنا أْن أُِضيَف أنَّ املنظمَة َسَعْت يف تبنِّي مبادِئ السلِم والحواِر 

ودْعِم الشباِب وحميِة الطفولِة وُمساَعدِة ذِوي الِهَمم.

وإنِّ أَلرُجو أْن تكوَن املنظمُة قد ُوفِّقْت يف الوفاِء بُوعوِدها وتعهُّداتِها 

ُوكِْدها واستْجَمعْت قُصاَرى ُجهِدها  رغَم  بَذلَْت غايَة  أنَّها  خاصًة 

ِر  حِّ الكبريِ يف املوارِد املاليِة ومحدوديِة اإلمكاناِت البرشيِة وتأخُّ الشُّ

بعِض الدوِل األعضاِء يف سداِد مساهمتِها، فإن ذلك مل يقْف حائاًل 

بيننا وبني طموحاتِنا وما تتوقُعه بُلدانُنا األعضاُء منا، رافعني شعاَر: 

لِنْجعْل ِمن املستحيِل ال مستحيل.

 

األخواِت واإلخوَة األفاضل

إّن لِمجلِِسُكم املوقَِّر هذا دوًرا كبرًيا يف تشكيِل مستقبِل اإليسيسكو 

واحرتاُمها  مكانتُها  لها  كمنظمٍة  الدوليِة  الخارطِة  عىل  ووضِعها 

وتقديُرها وصوتُها املسموع.
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ولذلك فإّن ما تريُده املنظمُة ِمن أعضاِء املجلِس التنفيذي،

أن تكونوا معنا دامئا يًدا بيٍد وَخطًْوا بخطٍو، ليكوَن كلُّ عضٍو مستشاراً 

للمنظمِة نتبادُل معه اآلراَء واألفكاَر ونتداوُل معه املشاريَع والربامَج، 

ُم لنا من مقرتحاٍت ومبادراٍت، ونعتزُّ با يساهُم به  فنسَعُد با يقدِّ

إليها  تتطلُع  َمصافَّ  من  ننُشُده  ما  إىل  باملنظمِة  االرتقاِء  يف  معنا 

املنظمُت الدوليُة الكربى.

فقد اختارت اإليسيسكو أن تسترشَف املستقبَل كنهٍج يحقُق مطلبًا 

عزيًزا ألمِتنا، إِذ التحدي الذي نجابُهه هو تحدي املستقبِل بكلِّ ما 

ِل ملستحقاتِه، والعمِل  التأهُّ له، و  ِب  التأهُّ يعنيه ذلك ِمن رضورِة 

الرتياِد آفاِقه.

وفَق  املأمول،  إىل  الراهَن  تتجاوُز  رؤيًة  ذلك  يف  املنظمُة  فاتَّبعْت 

والربامِج،  األنشطِة  ىف  تنوعاً  تستوعُب  املدى،  إسرتاتيجياٍت طويلِة 

وَمثيُل ذلك ما خططْت له اإلداراُت املختصُة و رَشعْت يف تنفيِذه 

َد مبادرًة فريدًة من نوِعها،  ِحياَل عاِم اإليسيسكو للمرأة،  الذي جسَّ

الخطِة  قَواِم  يف  تَجىلَّ  لِم  مباركة،  مغربيٍة  ملكيٍة  برعايٍة  حِظيت 

من مكاسَب للمرأِة، ال ريَب أنها ستفيض إىل مزيٍد منها عىل ذلُِكم 

الشوِط املمتد..
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و ِبذاِت الرؤيِة االسترشافيِة، مضت اإليسيسكو صوَب ارتياِد أقاليَم 

جديدٍة بنهِج االنفتاِح الذي رشعْت تتلّقى فيه استجاباٍت من دوٍل 

ها  بل  مراقبة،  كدوٍل  ُعضويِتها  إىل  لالنضمِم  أمريكيٍة  و  أوروبيٍة 

هى الُخطى تتساوُق البتداِر رشاكاٍت ذكيٍة مع مؤسساٍت مرموقٍة، 

إثَر إدراِك هذه املؤسساِت للنجاحاِت التي تم تحقيُقها يف املجاالِت 

الرتبويِة والثقافيِة والصحيِة واالجتمعية.

مبادرٍة  أو  لنا  تقّدمونَه  فإن كلَّ مقرتٍح  النبيِل،  الطريِق  وعىل هذا 

تُْؤثِرونَنا بها يَْغدو عْونا لنا يف مسريِة نجاِح منظمِتكم، نريُد منكم 

باملؤسساِت  تِصلُونا  أْن  املوقَّرين   التنفيذي  املجلِس  أعضاَء  أيضاً  

املانحِة يف بلدانِكم لنبنَي من جسوِر التعاوِن معها ما يوثُِّق من روابِط 

الرشاكِة بيننا وبينها، فإّن بقدوِرنا وإمكانِنا تنفيَذ املرشوعاِت التي 

تبتغي إنفاَذها هذه املؤسساُت يف املجاالِت اإلنسانيِة واالجتمعيِة 

كافًة، إْذ إنَّ لنا تجارَب رائدًة وناجحًة يف هذا املضمِر مع مؤسساٍت 

دوليٍة مرموقة.
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األخوات واإلخوة األكارم

إحكاُم  الجديدِة  مسريتِها  يف  لاليسيسكو  الرئيسِة  املبادِئ  أحَد  إن 

وترسيُخ قيِم املصداقيِة والشفافية.

لقد قُمنا بوضعِ مجموعٍة ِمن األهداِف والغاياِت لعام ٢٠٢١

ونحُن عىل يقنٍي بأن اللَه معنا وأننا بساعدتِكم قادرون عىل تحقيِقها،

ولَعلِّ أرُسُد لكم الجوانَب املاليَة منها فقط:

أوال: تحصيُل نسبِة ٨٥٪ من مساهمِت الدوِل األعضاِء لعام ٢٠٢١.

حجِم  أضعاِف  ثالثَة  املوازنِة  خارِج  من  اإليراداُت  تبلَغ  أن  ثانيًا: 

امليزانيِة السنويِة

ثالثًا؛ التمكُن من الحصوِل عىل ما ال يَِقلُّ عن ٢٥٪ من املتأخراِت 

املالية

أن كلَّ هذا يغُدو إنجازاً مشهودا بتعاونِكم ومساندتِكم ملنظمِتكم 

لتحقيِقه

و هناك أهداٌف وغاياٌت جرى تحديُدها من ِقبِل كلِّ قطاٍع وإدارٍة 

اإلدارِة  املنظمة، ويسعى كلٌّ  إىل تحقيِقها ضمَن منهِج  ومركٍز يف 

باألهداِف أو النتائج.
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وأؤكُد لكم أننا با خططنا له ورسمنا أبعاَده، مَنيِض حثيثا  لتكوَن  

منظمُة اإليسيسكو ، بشيئِة الله ،  منارَة إشعاٍع حضاريٍّ دويلٍّ يف 

ضمَن  أْضحْت  أخرى  جديدٍة  مجاالٍت  ويف  اختصاصاتِها  مجاالِت 

املتسارعة،  واملستجداِت  الكبريِة  املتغرياِت  جّراَء   ، اهتمماتِها 

وسنسعى معكم وِبُكم لتحقيِق األهداِف والغاياِت لتغُدَو االيسيسكو 

فخًرا لبلدانِنا جميًعا :

مواكِبًة للمتغريات،............. مسترشفًة للمستقبل،

تنطلُق يف فضاءاِت الذكاِء االصطناعي،

وتغوُص يف أعمِق البياناِت الكبرية،

وتُشعُل شموَع الرتبيِة والتعليم،

وتنرُي دروَب البحِث العلمي،  

ُد الُهويَة الثقافيَة للعامِل اإلسالمّي وتراثِه العتيد، وتُجسِّ

منظمًة تواجُه العنَف وتُجاِبُه التطرف،

وتبني حواًرا حضاريًا واثًقا، 
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وتدافُع عن حقوِق اإلنساِن وعن حقوِق اإلنسانية،

فتمكُِّن املرأَة، وتحمي األطفال،

َجها، وتَصوُن للغِة العربيِة مكانتَها وتوهُّ

فتُميس بذلك كلِّه ِمشعاًل لإلسالِم يُهتدى به،

ونصريا لنبيِّنا محمٍد صىل الله عليه وسلم النبيِّ القدوِة املحتذاة.

ًرا لكم حضوَركم شكًرا لكم عىل حسِن استمِعكم، ُمقدِّ

خاتًا بقوِل الله تعاىل:

)) واعتصموا بحبِل اللِه جميًعا (( 

ومختتًم بتوجيِهه العل

)) وتعاونُوا عىل الرِبِّ والتقوى ((

 والسالُم عليكم ورحمُة الله وبركاتُه
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