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الحمد لله ،والصل ة والسلم على رلسول الله وآله وصحبه
أجمعين

لسعاد ة رئيس المجلس التنفيذي لليسيسكو،
أصحاب المعالي والســعاد ة أعضــاء المجلــس
التنفيذي،
أصحاب المعالي والسعاد ة الســفراء ويممثلــو
المنظمات الدولية،
حضرات الساد ة والسيدات،
السل م عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني أن أرحب بكم جميعاا ،في مقر المنظمــة
اللسلمية للتربية والعلو م والثقافــة -إيسيســكو ،-وأن
أتحــدث إليكــم فــي افتتــاح الــدورة الثامنــة والثليثيــن
للمجلــس التنفيــذي لليسيســكو ،متمنيــا ا لحصــحاب
المعالي والسعادة أعضاء المجلــس التنفيــذي ،كامــل
التوفيق في أعمالهم ،حتى يخرجوا ،بإذن الله تعالى،
من هذه الدورة بنتائج إيجابية تكــون دعمــا ا لجهــودهم
المتواحصــلة ،وتعزيــزا ا للعمــل الكــبير الــذي تنهــض بــه
اليسيسكو في مجال ت اختصاحصاتها .وأشــكر لفضــيلة
رئيس المجلس التنفيذي ،إشاداته بالجهود الــتي نبــذلها
في الدارة العامة لتحقيــق تطلعــا ت الــدول العضــاء،
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وأؤكـــد لــه ولحصــحاب المعــالي والســعادة أعضــاء
حصنا على اللس تمرار ف ي ب ذل
المجلس الموقرين ،حر ا
هذه الجهود لتجويد عمل المنظمة وتولسيع مجالته.
ويشرفني ويســعدني ،أن أغتنــم هــذه المنالســبة،
لشيد باعتزاز كبير وتقــدير بــالغ ،بالرعايــة الكريمــة
التي تلقاها اليسيســكو مــن حصــاحب الجللــة الملــك
محمــد الســادس ،حفظــه اللــه ،وبالتســهيل ت الــتي
تقــدمها الجهــا ت المختصــة فــي المملكــة المغربيــة،
لتمكين اليسيس كو م ن القي ا م بمهامه ا ف ي أحس ن
الظروف ،داعيا ا الله تعــالى أن يحفــظ جللــة الملــك
وأن يوفقه وأشقااءه قادةا الــدول العضــاء ،لمــا فيــه
الخيةر والعـززةة للمة اللسلمية.
أصحاب المعالي والسعاد ة،
حضرات الساد ة والسيدات،

إن الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لليسيســكو
تسجل المرحلة ما قبل الخيــرة مــن مراحــل تنفيــذ
خطة العمل الثليثية الحالية ) ،(2018-2016التي هــي
الحلقة الولسطى الفاحصلة بين المؤتمر العــا م الثــاني
عشر ،والمؤتمر العا م الثــالث عشــر الــذي لســيعقد،
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بمشيئة الله تعالى ،في نهاية الســنة المقبلــة .وهــي
ع فيهــا اليسيســكو الخطــوط
ضـــ ة
المرحلــة الــتي تـ ا
العريضة لخطة العمل الثليثية للسنوا ت )2021-2019
( .وهو المشروع الذي لسيعرض علــى هــذا المجلــس
المــوقر ،لمناقشــته قبــل اعتمــاده ،تمهيــدا ا لعــرض
مشروع خطة العمل في هيكله العــا م ،علــى الــدورة
التالســعة والثليثيــن للمجلــس لعتمــاده ،يثــم علــى
المؤتمر العا م المقبل لقراره ،إن شاء الله.
إن هــذه الــدورة مــن دورا ت المجلــس التنفيــذي
تنعقد في الوقت الذي تبوأ ت فيه اليسيسكو مكانــا ا
متمزيـزا ا بين المنظمــا ت الموازيــة وحققــت إنجــازا ت
ف مــن
ع ة
ضا ع
ب مهم ا
س رالســخة ت ةـــ ا
ومكالس ا
ة على ألســ س
ة
ة منيعــ ا
الهميــة الــتي تكتســبها ،جعلــت منهــا قلعــ ا
للتضامن اللسلمي في مجال ت اختصاحصها.
ولقد الستطاعت اليسيســكو ،وللــه الحمــد ،خلل
السنة الماضية ومنتصف هذه السنة ،اجتياز مراحــل
متلحقة من النمو المتوازن اقترب بهــا مــن تحقيــق
ســة والفرعيــة
أهداف خطة العمــل  2018-2016الرئي ا
ج وأنشطة متعددة ،حتى أحصــبحت،
معاا ،ونفذ ت برام ا
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بفضل مــن اللــه تعــالى ،يثــم بجهــود ألســرتها جميعــاا،
وبالثقــة المتزايــدة مــن الــدول العضــاء فــي الدارة
العامــة ،إحــدى أكــثر منظمــا ت العمــل اللســلمي
المشــترك إشــعاعا ا وتــأيثيرا ا وعطــااء ،وواحــدة مــن
المنظمـــا ت القليميـــة والدوليـــة ذا ت المصـــداقية
العالية ،والسمعة الدولية الطيبة ،والحضــور الفاعــل
والمؤيثر في المحافل الدولية.
وفــي هــذا الاطــار بلغــت حصــيلة اليسيســكو مــن
النجازا ت التربوية والعلمية والثقافية خلل عا م ،2016
 352إنج ازاا ،بنس بة وحص لت إل ى  87ف ي المائ ة م ن
النجازا ت المعتمدة ،إضافة إلى  170إنجازا ا تدخل فــي
مجال السيالسة العامة.
فعلى حصعيد مديرية التربية ،وحصــلت نســبة التنفيــذ
إلى  90في المائة ،حيث تم تنفيــذ  63نشــااطاا ،بينمــا
وحصــلت نســبة التنفيــذ علــى حصــعيد مديريــة العلــو م
والتكنولوجيا إلى  97في المائ ة ،حي ث ت م تنفي ذ 60
نشااطاا .أما على حصعيد مديري ة الثقاف ة ،فق د وحص لت
نسبة التنفيذ فيها إلى  78في المائة ،حيــث تــم تنفيــذ
 70نشااطاا .ووحصلت نسبة التنفيذ على حصعيد مديريــة
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العلــو م النســانية والجتماعيــة إلــى  84فــي المائــة،
حيث تم تنفيذ  21نشااطاا ،ووحصلت نسبة التنفيذ عل ى
حصعيد مديري ة العلق ا ت الخارجي ة والتع اون إل ى 86
في المائة حيث تم تنفيذ  73نشااطاا.
ونفذ ت أمانة المجلــس التنفيــذي والمــؤتمر العــا م
والمؤتمرا ت الوزارية المتخصصة ضمن قسم اللجــان
الواطنية من النشطة ما نسبةته  96في المائــة ،حيــث
ة التنفيذ مــن إنجــازا ت
ةنـفـذ  23نشااطاا .ووحصلت نسب ة
مركز العل م والتصال إلى  92في المائـة ،حيـث تـم
تنفيذ  23نشااطاا .ووحصلت نسبة التنفيذ مــن إنجــازا ت
مركز التخطي ط والمعلوم ا ت والتويثي ق إل ى  71ف ي
المائة ،و  89في المائة في مركز اليسيســكو لتعزيــز
البحث العلمي.
وتعبر هذه الرقا م بلغة واضحة ذا ت دللة عميقــة،
عن مستوى التقد م ودرجة التط ور ف ي الك م والن وع
لعمــل اليسيســكو خلل الســنة الماضــية ،بمــا يؤكــد
بشكل واض ح ،تص اعد وتي رة النت اج بق در ك بير م ن
الفعالية والمردودية ،مع مراعاة أعلى درجا ت التقان
والجودة .وهو الوضع الذي ينسجم تماما ا مع الهــداف
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المحددة في التقريــر العــالمي حــول )التعليم يمــن
أجل النــاس والرض( الــذي اعتمــدته اليونســكو،
وكذلك ايـاتـانا ا
م مع الهداف الواردة في خطة التنمية
غـ ة
المستدامة لعا م  2030للمم المتحدة.
ك ز
م في ظروف إقليمية ودولية حصعبة ،كان
ل ذلك ت ز
س على مجمل العمل اللســلمي المشــترك،
لها انعكا س
ن ،وللــه الحمــد ،كــانت اليسيســكو قــادرة ا علــى
لكــ ن
ي في تحقيق رلسالتها الحضــارية التنمويــة ،فــي
المض ز
إاطار من العمل المحكم ،والتسيير الملــتز م بالترشــيد
وإعطاء الولوية لبرامج خطة العمل.
ويقد م تقري ر الم دير الع ا م ع ن أنش طة المنظم ة
لسنة  ،2016المعروض على المجل س الم وقر ،حص ورة
إجمالية لهذا النجاح المطـرد الــذي ل يتوقــف ،وعرضــا ا
تفصيليا ا عن هذه النجازا ت جميعا ا.
وهكـــذا تسيـــر اليسيســكو بوتيـــرة متصــاعدة
وتمضــي فــي التجـــاه الصــحيح ،منــذ إنشــائها قبــل
خمس ويثليثين لسنة وإلى اليو م ،حتى حصــار ت معلمــا ا
بارزا ا من معالم العمل اللسلمي المشــترك ،تحظــى
بالثقــة المتزايــدة مــن الــدول العضــاء كافــة ،ومــن
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المجتمع الدولي بصورة عامة ،وتتبوأ مكانــة متميــزة
تليــق بهــا ،بيــن المنظمــا ت القليميــة والدوليــة ذا ت
الهتما م المشترك ،وتعــبر تعــبيرا ا عميقـــا ا وحصادقـــاا،
عن الرؤية الحضارية اللسلمية النسانية المستنيرة،
إلــى القضــايا الدوليــة فــي المجــال ت الحيويــة الــتي
تعمل في إاطارها.
فاليسيســكو الــتي دخلــت فــي لســنتها الخامســة
ســد ،فــي هــذه المرحلــة الحرجــة الــتي
والثليثيــن تج ز
يجتازهـــا العـــالم اللســـلمي ،المشـــروع ا الحضـــاريي
ح علــى آفــاق العصــر،
ي المنفتــ ا
ي النســان ي
اللســلم ي
ج فــي حصــميم الحركــة النســانية العالميــة
والمندمــ ا
المتصاعدة التي تهدف إلى بناء نظا م عالمي إنساني
جديد ،يقو م على قيم العــدل والســل م ،ويهــدف إلــى
تعميم التعليم الجزيد المنتج ،والتربية البانيــة للنســان،
والعلو م المبدعة للبتكار ،والثقافة الصانعة للحضارة،
وي العلقا ت بين المــم والشــعوب،
والتصال الذي يق ز
ة
ويقــد م إلــى العــالم المعاحصــر الصــورة ا الحقيقيــ ا
ددة.
للحضارة اللسلمية المتج ز
أصحاب المعالي والسعاد ة،
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حضرات الساد ة والسيدات،

نرى أن مــن الــواجب علينــا أن نعـــلن فــي هــذه
ور المطـــرد والتكامـــل
المنالســـبة ،أن هـــذا التطـــ ز
المتــوازن الــذي وحصــلت إليــه اليسيســكو وقطعــت
ة بعـــد مرحلــة ،وانضــما م دول جديــدة
مراحله مرحل ا
لها خلل الفترة الماضية ،حيث انضمت لهــا فــي هــذا
العـــا م كـــل مـــن الجمهوريـــة التركيـــة ،وجمهوريـــة
أوزبكستان ،كــل ذلــك يؤكــد ،مــن وجــوه كــثيرة ،أن
تألسيس هـذه المنظمة فــي مطلــع القــرن الخــامس
عشــر الهجــري ،لــم يكــن ضــرورةا حيويــة مؤكــدة ا
ة لطمــوح المــة
فحسب ،بل كان إلى ذلــك ،الســتجاب ا
اللســلمية المشــروع ،فــي تحقيــق نهضــة حضــارية
شاملة على ألســس تربويــة وعلميــة ويثقافيــة ،تقــو م
على قواعد متطورة حديثة ،دون أن تحيد ا عن النهــج
القويم الذي يستمد مشروعياته ومصداقياته ولسلماته
مــن الخصوحصــيا ت الروحيــة والثقافيــة والحضــارية،
ومــن الثــوابت اللســلمية الرالســخة ،ومــن القيــم
والمبادئ النسانية الخالدة .فنحــن فــي اليسيســكو
نساهم في حصنع مستقبل العالم اللسلمي في حدود
المهــا م الموكلــة إلينــا والختصاحصــا ت المحــددة لنــا.
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ولذلك فإن رلسالتنا التي ننهض بهــا رلســالة حضــارية
تخد م أمتنا والنسانية جمعاء.
أصحاب المعالي والسعاد ة،
حضرات الساد ة والسيدات،

إننا على يقين أن العمــل الــذي ننجــزه ،والنجــاح
الــذي نحــرزه ،همــا الـــرد ي الموضــوعي علــى بعــض
ديا ت الحضــارية الــتي تــواجه شــعوب العــالم
التحــ ز
اللسلمي؛ على ألساس أن بنــاء النســان ،الــذي هــو
من حصميم اختصاحصــاتنا ،هــو جــزء مــن بنــاء الواطــان
الذي هو مصدر القوة والمناعة والقدرة عل ى ال دفاع
عـن الحق وق والمكتسـبا ت وحمايــة المصــالح العليــا
لمتنا المجيدة.
وكما نشاهد اليو م ،فإن العالم كله يمـــزر بمرحلــة
دها
حصعبة تحدق بها المخااطر من كل جانب ،لعل أش ز
صق باللسل م ظلما ةا
خطورةا ظاهرة الرهاب الذي ةيـل ا
وعدوانا ا وافترااء ،بينما ديةنـنا الحنيف براء منــه ،ومــن
كــل المجرميــن الــذين يمارلســون الرهــاب بكــل
مــــرة للنســـان
أشـــكاله ،والحـــروب والفتـــن المد ز
والعمران ،والصــعوبا ت القتصــادية والتنمويــة ،الــتي
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تعاني منها دول كثيرة في العالم ،منهــا دول أعضــاء
في اليسيسكو ،واختلل النظا م العالمي ،وازدواجية
المعايير في التعامل مع القضايا والمشاكل الدوليــة.
ولذلك فإن العالم اللسلمي في أشـــد ز الحاجــة إلــى
مضاعفة الجهود في هذا المجال الحيوي الذي نعمل
ديا ت والتغلب عليها.
فيه ،من أجل مواجهة هذه التح ز
ألسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خيــر ،وأن يهيــئ
لعالمنا اللســلمي أمـــار رشـــدس يقـــوده إلــى مــا فيــه
 م له وللبشرية جمعاء.
الفل ة
ح والسل ة
والسل م عليكم ورحمة الله وبركاته.

