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السيدات والسادة،
إن منظمة التعاون اإلسالمي تولي أهمية كبرى لتعاونِـهـا
مع اليونسكو التي يحدونا األمل نحو المزيد من التعزيز لهذا
التعاون في المستقبل.
إن دور اليونسكو في ِ
عالم اليوم ،بات أكـثـر أهمية من أي ِ
ث
بناء السالم ،وحماي ِة الترا ِ
وقت مضى السيما في مجاال ِ
ت ِ
كين
الثقافي في مناطق النزاع ،والحصو ِل على تعليم جيد ،وتم ِ
والحوار بين الثقافات.
ت والنساء،
الفتيا ِ
ِ
واسمحوا لي أن أغتـنِـم هذه الفرصة ألهنِئ السيدة أودري
المدير العام لليونسكـو ،آمال أن
ب
أزوالي على انتخا ِبها لمنص ِ
ِ
تطوير التعاو ِن الثنائي بين المنظمة
يسهم ذلك في زيادةِ
ِ
واليونسكو.
إن من بين االهتمامات الرئيسي ِة لمنظمة التعاون اإلسالمي
التصدي لظاهرة اإلرهاب والتطرف العنيف ،فضالا عن
مجابهة الغلو الديني والطائفي .وتدين المنظمة اإلرهاب
جميع األم ِم المتحضر ِة
بجميع أشكا ِله ،وتتفق بشكل كامل مع
ِ
ِ
على أن اإلرهاب ال دين له وال جنسية وال لون وال عقيدة .بل
هو ظاهرة ينبغي مواجهتها أينما و ِجدت وأيا كان مصدرها.
وفي هذا الصدد أطلقت المنظمة مشروع "صوت الحكمة"
الذي يسعى إلى مواجهة الخطاب المتطرف والسعي لنشر
صور االعتدال والتسامح ،فضال عن توعية الشباب بخطورة
االنضمام للجماعات اإلرهابية ،وتوجيههم إلى سبل تخدم
دولهم والصالح العام.
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كما اعتمدت منظمة التعاو ِن اإلسالمي "برنامج عم ِلها
العصر والسعي
ت
العشري حتى عام  "2025لمواجه ِة تحديا ِ
ِ
دور
ق رؤيـة المنظمة المستقبلية في االلتزام بزيادةِ
ِ
لتحقي ِ
السلم واألمن ،فضال عن در ِء النـزاعات
تعزيز
المنظم ِة في
ِ
ِ
ضـها.
وفـ ِ
التدمير الـمـتـعـمـ ِد
لقد شهد العالـم مؤخرا زيادة حادة في
ِ
البلدان المتضرر ِة
ث الثقافي في
غير المشروعِ بالترا ِ
واالتجار ِ
ِ
ِ
ت المسلحة .وتدين منظمة التعاو ِن اإلسالمي بشدة
من النـزاعا ِ
ه ِذ ِه الجرائم التي يرتكبها أصحاب األيديولوجيات التخريبية،
ث الثقافي
ماج حماي ِة الترا ِ
وهي تشيد بدعوةِ اليونسكو إلى إد ِ
فظ السالم،
إطار
في
ت بعثا ِ
ضمن مهما ِ
تح ِ
البرامج العالمي ِة و ِ
ِ
ِ
وتعرب المنظمة عن استعدا ِدها للتعاو ِن مع اليونسكو في
ث الثقافي المستهدف.
حماي ِة هذا الترا ِ
على صعيد آخر ،تولي منظمة التعاون اإلسالمي أهمية
كبرى للعلوم والتكنولوجيا ،فقد عقدت أول قمة إسالمية حول
العلوم والتكنولوجيا في سبتمبر الماضي في كازاخستان،
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
واعتمدت برنامج عم ِل المنظمة
ِ
لضمان التنفي ِذ
 2025والذي نتطلع إلى العم ِل مع اليونسكو
ِ
ت هذا البرنامج.
الفعا ِل لتوصيا ِ
كما تن ِدد منظمة التعاو ِن اإلسالمي بشدة استمرار مساعي
تغيير
سياسة االحتالل اإلسرائيلي في
ِ
القدس الشرقي ِة المحتلة ل ِ
هويـ ِتـها التاريخي ِة العربي ِة واإلسالمي ِة وتركيبتها الديموغرافية
بهدف عز ِلـهـا عن بيئ ِتها الفلسطينية .وفي هذا الصدد ،تأمل
ِ
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إطار ما
ت المناسبة في
المنظمة أن تتخذ اليونسكو اإلجراءا ِ
ِ
ث التاريخي
هو منوط بها من مهمة ومسؤولية عن حماي ِة الترا ِ
لضغط على إسرائيل
والحفاظ علي ِه ،وا
والثقافي لدول ِة فلسطين
ِ
ِ
إلنهاء انتهاكا ِتـهـا المستمرة.
ِ
ونحن نش ِدد مرة أخرى على الحاج ِة الماس ِة إلى تنفي ِذ جميعِ
ت الصل ِة باألراضي
ت اليونسكو ومقررا ِتـهـا ذا ِ
قرارا ِ
الفلسطيني ِة المحتلة.
في الختام ،أتمنى لهذا االجتماع مداوالت مثمرة تضيف قيمة
لمختلف اإلنجازات التي سجلتها اليونسكو في سعيها العالمي
إلى السالم واألمن وتحقيق العدالة والمساواة والتعايش
السلمي.
شكرا لحسن اصغائكم وطاب صباحكم.
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