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۲۰۰۸ بمشاركة ممثلین عن منظمة التعاون اإلسالمي . كما 

أعلنت منظمة اإلیسیسكو و حصول العاصمة باكو عام ۲۰۰۹ 

على جائزة العواصم اإلسالمیة.

 وأفاد بأن أذربیجان ال تدخر جھدا لإلسھام لحل النزاعات 

وقد  الدولي.  القانون  بقوة  وتدعم  اإلسالمي  العالم  في  الحالیة 

االستراتیجیة  الخطة  لتمویل  المانحین  مؤتمر  استضافت 

اإلسالمي  المالي  اإلمان  شبكة  وإقامة  القدس،  مدینة  لتطویر 

لدعم فلسطین، ووفرت تمویال كبیرا لھذا الغرض .

البعثات  أول  فتحت  أذربیجان  أن  علییف  وأوضح 

في  نشطا  عضوا  وتعد  اإلسالمیة،  الدول  في  الدبلوماسیة 

المنظمات التي توحد العالم اإلسالمي من بینھا منظمة التعاون 

أولویات  إطار  في  ھذا  ویأتي  اإلیسیسكو،  ومنظمة  اإلسالمي 

إلقامة  مبادرتنا  إلى  مشیرا  االستقالل  منذ  الخارجیة  السیاسة 

التعاون  لمنظمة  الشباب  منتدى  بینھا  من  جدیدة،  منظمات 

اإلسالمي، ومركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، وجمعیة 

الصحفیین للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

تحدیات  یواجھ  اإلسالمي  إلى أن العالم  علییف   ولفت 

حلول من  إلى  تحتاج  التي  المشاكل  من  والعدیدة  خطیرة 

حول  إقلیم   األذربیجاني   – األرمیني  بینھا  النزاع 

في  النزاعات  عن  فضال  وكشمیر  الفلسطیني  قراباغ والنزاع 

الشرق األوسط وأزمة الالجئین، مضیفا أن أرمینیا احتلت ۲۰ 

جعل  التسعینیات مما  بدایة  منذ  األذربیجانیة  األراضي  من 

نصف ملیون أذربیجاني الجيء أو نازح داخلیا.

 وذكر علییف أن بالدنا حققت خطوات عدیدة  خالل ۲٥ 

للطاقة منذ  مشروعات  تنفیذ  وتم  استقاللنا  من  عاما 

اقتصادنا  لتطویر  كبیرا  فرصا  خلقت  التسعینیات التي 

الوطني، والقطاع غیر النفطي یعد واحدا من القطاعات الرائدة 

العشر  في  التحتیة  البنیة  عن  تحدیث  االقتصاد  فضال  في 

واألمن  الطاقة  أمن  ضمان  على  الماضیة، والعمل  السنوات 

أقل  مرات   ۱۰ البطالة  و  الفقر  معدالت  الغذائي  وانخفاض 

لیصل إلى ٥ في المائة.

إقامة  في  نشطا  دورا  لعبت  أن أذربیجان   وتابع 

الجنوب للنقل   - والشمال  الغرب   – ممرات الشرق 

العالمي، مؤكدا أن  ممر الغاز الجنوبي الذي أصبح مشروعا 

للقرن الواحد والعشرین سمح لنا بنقل الغاز بكمیات كبیرة إلى 

األسواق العالمیة.
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السیاسة
الرئیس إلھام علییف : 

عام  التضامن اإلسالمي یھدف لدعم الوحدة في العالم 
اإلسالمي

 ۲۰۱۷ عام  إعالن  أن  أذربیجان  رئیس  علییف  إلھام  أكد 

عام التضامن اإلسالمي في أذربیجان یعد رسالة للنوایا الحسنة 

دعم  إلى  تھدف  وأنھا  أجمع  والعالم  اإلسالمي  المجتمع  إلى 

الوحدة في العالم اإلسالمي وإظھار أن اإلسالم ھو دین السالم 

والثقافة، مشیرا إلى استضافة دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

في باكو حالیا .

قوي  بشكل  الملتزمة  بالدنا  أن  علییف  السید   وأضاف  

المركز  من  واحدة  تعد  لإلسالم،  والثقافیة  الدینیة  بالقیم 

الحوار  لدعم  خطوات  اتخذت  وقد  الثقافیة  للتعددیة  العالمية 

وتستضیف منتدى الحوار بین الثقافات ومنتدى  الثقافات  بین 

استضافت  باكو  أن   إلى  مشیرا  عام،  كل  الدولي  اإلنساني 

المؤتمر الوزاري للدول األعضاء في مجلس أوروبا في عام 

مسجد حیدر في باكو
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