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 سكو،لليون العام المؤتمر رئيَسة السيدة معالي

  ،سكولليون العامة المديرة السيدة معالي
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 ،السيدات والسادة

 نِـهـالتعاو   كبرى أهمية   تولي اإلسالمي التعاون منظمة   إن

 هذال التعزيز من المزيد نحو األمل   يحدوناالتي  سكواليونمع 

ن    .المستقبل في التعاو 

 أيِ   من   أهمية   ر  ـثـأكبات  ،اليوم عالمِ  في اليونسكو إن دور

 اثِ التر حمايةِ و ،لسالما بناءِ  في مجاالتِ  السيما مضى وقت  

 كينِ وتم جيد، تعليم   على والحصولِ  ،النزاع مناطق في الثقافي

 .الثقافات بين والحوارِ  والنساء، الفتياتِ 

 أودري دةالسي ئ  هنِ  أل   الفرصة   هذه م  ـنِ ـأغت واسمحوا لي أن

مال  أن آ، وـلليونسك العام المديرِ  لمنصبِ  هاانتخابِ  على أزوالي

 ظمةمنال بين الثنائي نِ التعاو   تطويرِ  زيادةِ  في سهم ذلكي  

 .واليونسكو

 

 سالميلمنظمة التعاون اإل الرئيسيةِ  االهتمامات بين منإن 

عن  فضالا  العنيف، ف  والتطر   اإلرهاب   ظاهرة  ل التصدي

 اإلرهاب   منظمة  ال وتدين  . والطائفي الديني الغلو مجابهة

 لمتحضرةِ ا مِ م  األ   جميعِ  مع كامل   بشكل   فق  توت ،هأشكالِ  بجميعِ 

 بل. عقيدة وال لون   وال جنسية   وال ه  ل    دين  ال اإلرهاب   أن   على

جِ  أينما هامواجهت   ينبغي ظاهرة   وه  .اهر  مصد كان وأيا   ت  دو 

" الحكمة صوت" مشروع المنظمة وفي هذا الصدد أطلقت

 نشرالسعي لو المتطرف الخطاب مواجهة إلى يسعى الذي

 بخطورة الشباب توعية عن فضال والتسامح، االعتدال صور

 تخدم سبل إلى وتوجيههم ،اإلرهابية للجماعات االنضمام

 .العام والصالح دولهم
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 هاعملِ  برنامج  " اإلسالمي نِ التعاو   منظمة   اعتمدت   كما

السعي و العصرِ  تحدياتِ  لمواجهةِ " 2025 حتى عام العشري

 دورِ  بزيادةِ  لتزامفي اال المستقبلية ة المنظمةـؤير   تحقيقِ ل

 عاتزاالنـ ءِ در   عن فضال   واألمن، السلمِ  تعزيزِ  في المنظمةِ 

 . هاـِض  ـوف  

 

 دِ ـم  ـع  ـت  ـم  ـلا التدميرِ  في ة  حاد   زيادة   مؤخرا   م  ـالعال شهد لقد

 رةِ لمتضرا البلدانِ  في الثقافي بالتراثِ  المشروعِ  غيرِ  واالتجارِ 

 بشدة   مياإلسال نِ التعاو   منظمة   دين  وت  . المسلحة زاعاتِ ـالنمن 

 ة،ريبيتخال األيديولوجيات   يرتكبها أصحاب التي الجرائم   هِ هذِ 

 لثقافيا التراثِ  حمايةِ  ماجِ إد  ى لإ اليونسكو ةِ ودعب شيد  تهي و

، سالمال فظِ ح بعثاتِ  اتِ هم  م   ن  م  ِض و العالميةِ  البرامجِ  في إطارِ 

 يف اليونسكو مع نِ للتعاو   هااستعدادِ  عن المنظمة   عرب  وت  

 مستهدف.ال الثقافي التراثِ هذا  حمايةِ 

تولي منظمة التعاون اإلسالمي أهمية  على صعيد آخر،

 حول سالمية  إ قمة   ، فقد عقدت أولوالتكنولوجيا م  ولعللكبرى 

، كازاخستان في الماضي سبتمبر في والتكنولوجيا ومالعل

 البتكاروا ولوجياوالتكن للعلومِ  المنظمة عملِ  برنامج   ت  اعتمدو

 يذِ التنف لضمانِ  اليونسكو مع العملِ  إلى نتطلع   الذيو 2025

 .هذا البرنامج لتوصياتِ  الِ الفع  

 

 مساعي استمرار بشدة   اإلسالمي نِ التعاو   منظمة   د  نِد  تكما 

 تغييرِ ل المحتلة الشرقيةِ  القدِس  في اإلسرائيلي   االحتالل   سياسة

 ةالديموغرافي وتركيبتها اإلسالميةِ و ةِ العربي التاريخيةِ  هاـتِ ـويه  

تأمل  . وفي هذا الصدد،الفلسطينية هابيئتِ  عن اـهـعزلِ  بهدفِ 
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ما  إطارِ  في مناسبةال جراءاتِ اإل اليونسكو أن تتخذ المنظمة  

 التاريخي التراثِ  حمايةِ  عن ة  ومسؤولي ة  مهم بها من   نوط  هو م  

 إسرائيل على لضغطِ وا ،عليهِ  والحفاظِ  فلسطين لدولةِ  والثقافي

 .المستمرة اـهـانتهاكاتِ  إلنهاءِ 

 جميعِ  فيذِ تن إلى الماسةِ  الحاجةِ  على أخرى مرة   د  نشِد   نحن  و

 يضاباألر الصلةِ  ذاتِ  اـهـقرراتِ مو اليونسكو قراراتِ 

 .المحتلة الفلسطينيةِ 

يمة أتمنى لهذا االجتماع مداوالت مثمرة تضيف قفي الختام،  

 يالعالم سكو في سعيهااليون التي سجلتهالمختلف اإلنجازات 

 والتعايش والمساواة العدالة تحقيقالسالم واألمن و إلى

   .السلمي

  

 .صباحكم وطابشكرا لحسن اصغائكم 


