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  İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) ilə əməkdaşlıq 
 

Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovşağında yerləşdiyi üçün onun mədəniyyəti də həm 
Qərbin, həm də Şərqin elementlərini özünə ehtiva edir. Müxtəlif dövrlərdəki qadağalara 
baxmayaraq ölkəmizdə İslam mədəniyyəti ənənələri uzun illər qorunub saxlanmış və bu gün də 
həmin dəyərlər inkişaf etdirilir, yeni nəsillərə çatdırılır. Qloballaşma dövründə Azərbaycan 
mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə uğurla inteqrasiya olunmasına baxmayaraq, dövlətimiz öz 
mədəniyyət siyasətində milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq üçün əhəmiyyətli tədbirlər 
həyata keçirir.  

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildən İSESKO-nun üzvüdür. 1991-ci ildə qurulmuş bu 
münasibətlər sivilizasiyalararası dialoq da daxil olmaqla, genişmiqyaslı və fədakar fəaliyyətinə, 
qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə, 
həmçinin islam aləmində görülən işlərə böyük dəstəyinə görə Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti, ölkəmizin Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın 24 noyabr 2006-cı il 
tarixində İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsi ilə uğurlu inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoymuşdur. 

2004-cü il 15-16 dekabr tarixində Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının paytaxtı 
Əlcəzair şəhərində keçirilən İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin IV konfransında 
Azərbaycan Respublikası 2005-2008-ci illərdə İslam dünyası üçün mədəni strategiyanın 
implementasiyası üzrə Məşvərət Şurasına üzv qəbul edilmişdir. 2005-ci il 22-24 noyabr 
tarixlərində Mərakeş Krallığının paytaxtı Rabat şəhərində İslam Dünyası üçün Mədəniyyət 
Strategiyanın Tətbiqi üzrə Məşvərət Şurasının 5-ci görüşündə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
nümayəndəsi məsələyə dair geniş məruzə ilə çıxış etmişdir.  

2006-cı ilin 9-12 sentyabr tarixində Bakıda keçirilən İslam konfransı Təşkilatına üzv 
dövlətlərin turizm nazirlərinin V konfransı zamanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi ilə İSESKO arasında Əməkdaşlıq Protokolu imzalanmışdır. 

2007-ci il 21-28 iyul tarixlərində Seneqal Respublikasının paytaxtı Dakar şəhərində 
keçirilmiş İslam Dünyası üçün Mədəni Strategiyanın Tətbiqi üzrə Məşvərət Şurasının 7-ci 
görüşündə Azərbaycanı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi təmsil etmişdir.  

İclas zamanı İSESKO mütəxəssisləri ilə birgə Mədəni Strategiyanın Tətbiqi üzrə 
Məşvərət Şurası tərəfindən işlənib hazırlanmış “Mədəni həmrəylik strategiyası”, “İslam 
dünyasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı strategiyası”, “İslam 
dünyasında mədəniyyət siyasətlərinin yeniləşməsi üçün fəaliyyət proqramı” kimi üç fundamental 
sənədin layihələrinə dair yekun müzakirələr aparılmışdır. Azərbaycan tərəfinin müvafiq təklifləri 
bu sənədlərdə öz əksini tapmışdır. 

2007-ci il 25-26 oktyabr tarixlərində Mərakeş Krallığının paytaxtı Rabat şəhərində 
İSESKO-nun Baş Qərargahında “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
ilə İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) arasında Əməkdaşlıq Protokolu”nun 
implementasiyası üzrə birgə komitənin iclası keçirilmişdir. 

İSESKO-nun Mədəniyyət və Kommunikasiya üzrə direktoru cənab Nəcib Riatinin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə keçirilmiş görüşdə “Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) arasında 
Əməkdaşlıq Protokolu”na əsasən İSESKO iqamətgahında 2008-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyəti 
Gününün və həmçinin 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İSESKO Mədəniyyət 
Həftəsinin qeyd edilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. 

2007-ci ilin 21-23 noyabr tarixində Liviyanın Tripoli şəhərində İslam ölkələrinin 
Mədəniyyət nazirlərinin “İslam dünyasında mədəniyyət siyasətləri: keçmişə əsaslanaraq 
gələcəyin formalaşdırılması” mövzusu altında V Konfransında mədəniyyət və turizm naziri 
Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 
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Konfrans zamanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəal 
iştirakçısı olduğu İslam Dünyası üçün Mədəni Strategiyanın tətbiqi üzrə Məşvərət Şurası 
tərəfindən işlənib hazırlanmış “Müsəlmanların inkişaf və sivilizasiya missiyası üçün mədəni 
həmrəylik strategiyası”, “Üzv dövlətlərdə aparılan mədəniyyət siyasətlərinin yeniləşməsi və 
beynəlxalq dəyişiklərə uyğunlaşdırılmasına dair fəaliyyət planı”, “İslam dünyasında informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı strategiyası” və digər mühüm sənədlər  qəbul 
edilmişdir. Konfransın gündəliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “İslam Dünyası üçün Mədəniyyət Strategiyasının Azərbaycan 
Respublikasında tətbiqi üzrə Milli Məruzə” təqdim olunmuşdur.  

İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin V Konfransı Azərbaycan üçün uğurlu olmuş və 
bir sıra beynəlxalq mədəni siyasi nailiyyətlərin əldə olunması ilə nəticələnmişdir. Belə ki, 
konfransın açılışında çıxış edən İSESKO – İslam Elm, Təhsil, Mədəniyyət Təşkilatının Baş 
Direktoru cənab Əbdüləziz Osman Əltüveycrinin məruzəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
apardığı işğalçılıq siyasəti pislənmişdir. Məsələ ilə əlaqədar İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin V Konfransı “İslam Dünyasının təhlükə altında olan mədəni 
və sivilizasiya irsinin mühafizəsi ilə əlaqədar İSESKO-nun səylərinə  dair” ICCM5/2007/R.3.4 
nömrəli Qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş 
ərazilərində Ermənistan tərəfindən aparılan və unikal İslam abidələrin və arxeologiya yerlərinin 
məhv edilməsi, yaddaşdan silinməsi və erməniləşdirilməsinə yönəldilmiş cəhdləri rədd edir, 
bunların müdafiəsini və mühafizəsini tələb edir. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin V Konfransı zamanı 
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev İSESKO-nun Baş 
direktoru Dr. Əbdüləziz Osman Əltüveycri, Liviyanın Mədəniyyət və İnformasiya üzrə Baş 
Komitəsinin katibi Nori Dou Lahmudi, Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Naziri Faruk 
Hosni, İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və Mədəni Rəhbərlik Şəbəkəsinin naziri 
Məhəmməd Hüseyn Səfər Hərəndi, Mərakeş Krallığın Mədəniyyət naziri Turiyyə Cəbran, İslam 
Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Dr. Halit Eren, Dialoq və 
Əməkdaşlıq naminə İslam Konfransı Gənclər Forumunun Baş katibi Elşad İskəndərov, həmçinin 
müşahidəçi qismində iştirak edən Avropa Şurasının Mədəniyyət və Mədəni və Təbii irs üzrə 
direktoru Robert Palmer, YUNESKO-nun Mədəniyyət siyasətləri və mədəniyyətlərarası dialoq 
Bölməsinin müdiri Katerina Stenou ilə ikitərəfli görüşlər keçirmiş və bu görüşlər zamanı gələcək 
əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilmişdir. 

2008-ci il 3-4 mart tarixlərində İSESKO Qərargahında keçirilmiş Azərbaycan mədəniyyət 
günlərində iştirak etmək məqsədilə nazir Ə.Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti 2008-ci il 
2-5 mart tarixində Mərakeş Krallığına səfər etmişdir. Mədəniyyət günləri çərçivəsində İSESKO-
nun qərargahında Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı sərgi, Rabat şəhərinin ən görkəmli teatrı V 
Məhəmməd Dövlət Teatrında isə “Bakı dünən, bu gün” adlı foto-sərgi və konsert təşkil 
olunmuşdur. Tədbirlərdə İSESKO-nun nümayəndələri, Mərakeş Krallığından yüksək vəzifəli 
şəxslər, diplomatik korpusun nümayəndələri və digər şəxslər iştirak etmişlər. 

Səfərin ilk günü İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tüveycri ilə görüş 
keçirilmişdir. Görüş zamanı cənab Əl-Tüveycri Bakıya səfəri ilə bağlı təəssüratları ilə bölüşmüş 
və Bakı şəhərinin 2009-cu il islam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar 
keçiriləcək tədbirlər və görüləcək işlərlə bağlı təkliflərini bildirmişdir. İslam ölkələrinin mədəniyyət 
nazirlərinin V Konfransının iştirakçıları Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin müvafiq təklifini yekdilliklə dəstəkləyərək VI Konfransın 2009-cu ildə Bakıda 
keçirilməsinə dair qərar qəbul etmişlər. Həmçinin Bakı şəhəri 2009-cu il üçün İslam 
Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunmuşdur. İslam mədəniyyətinin ilk paytaxtı 2005-ci ildə 
müqəddəs Məkkə şəhəri olmuşdur. 
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2008-ci ilin 2-3 dekabr tarixində Bakıda Azərbaycan Hökuməti və Avropa Şurasının birgə 
təşkilatçılığı ilə “Mədəniyyətlərarası dialoq: Avropa və onun qonşu regionlarında sülhün və 
davamlı inkişafın əsasıdır” mövzusunda Avropa və onun qonşu regionlarının mədəniyyət 
nazirlərinin konfransında iştirak edən İSESKO-nun Baş direktoru Ə.O.Əl-Tuveycri ilə görüşlər 
keçirilmiş və 2009-cu il üçün Bakının İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı kimi qeyd olunması ilə bağlı 
tədbirlər barəsində fikir mübadiləsi aparılmış, İSESKO ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi arasında 2009-cu ildə İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI 
konfransının Bakıda keçirilməsinə dair sənəd imzalanmışdır. 

2009-cu il fevral ayının 18-də Heydər Əliyev  sarayında “Bakı – İslam Mədəniyyətinin 
Paytaxtı – 2009” mədəniyyət ilinin təntənəli açılışı olmuşdur. Tədbirdə bir sıra Avropa və İslam 
dövlətləri şəhərlərinin meri, eyni zamanda mədəniyyət nazirləri iştirak etmişlər. Açılış 
mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev, İSESKO-nun Baş 
direktoru Ə.O.Əl-Tuveycri və İƏT-İn Baş direktorunun müavini çıxış etmişlər. 

Açılış mərasimi çərçivəsində şəhərimizin mərkəzi meydanlarında şənliklər, “Bakı – İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı – 2009” veb saytının və “Qədim Bakı” kitabının təqdimatı keçirilmiş, 
Bakı şəhəri haqqında foto və rəsm sərgisi təşkil olunmuşdur. 

“Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009” Mədəniyyət ili çərçivəsində 2009-cu ilin 13-15 
oktyabr tarixində Bakı şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət 
nazirlərinin VI Konfransı keçirilmişdir. 

Konfransda ümumilikdə 42 ölkədən 20 nazir, 10 nazir müavini və digər rəsmi şəxslər, 17 
beynəlxalq və regional təşkilatın (İSESKO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, 
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatı və s.) nümayəndələri, bir 
sıra universitet və akademiyaların rəhbərləri, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri, 
Azərbaycan hökumətinin üzvləri iştirak etmişlər. 

Konfransın açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin konfrans iştirakçılarına müraciəti Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Elçin 
Əfəndiyev tərəfindən oxunmuşdur. Bununla yanaşı İSESKO-nun baş direktoru Ə.O.Əl-Tuveycri, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibinin müavini Əbdülmoiz Buxari, Liviyanın mədəniyyət 
naziri Nuri Həmidi açılış nitqi ilə çıxış etmişlər. 

Açılış mərasimindən sonra İslam ölkələri mədəniyyət nazirləri konfransına sədrlik 
Liviyadan növbəti iki il müddətinə Azərbaycan Respublikasına keçmişdir. İslam Mədəniyyəti 
Paytaxtları Proqramının həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi ilə bağlı müzakirələrdə 
Naxçıvan 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olundu. 

2009-cu il 18 dekabr tarixində Bakı şəhərində “Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009” 
Mədəniyyət ilinin bağlanışı ilə əlaqədar olaraq bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. İncəsənət 
muzeyində “Vokruq sveta” nəşriyyatı tərəfindən istehsal edilmiş “Azərbaycan” bələdçi kitabının 
təqdimatı keçirilmiş, Bakı haqqında rəsm sərgisi açılmışdır. Daha sonra “Azərbaycan” 
kinoteatrında “Niyyət” filmi nümayiş etdirilmişdir. “Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009” 
Mədəniyyət İlinin Heydər Əliyev adına Sarayda keçirilən rəsmi bağlanış mərasimində “Bakı-
2009” filmi nümayiş etdirilmiş və konsert təşkil olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və himayəsi ilə 7-9 
aprel 2011-ci il tarixində Bakıda təşkil edilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
yüksək səviyyədə keçmişdir.  

Forumda 102 ölkədən nümayəndə, 10-dan çox beynəlxalq qurumdan rəhbər şəxslər, 20-
yə yaxın ölkədən nazir, dünyanın nüfuzlu beyin mərkəzlərinin və media qurumlarının 
nümayəndələri, ümumilikdə dünyanın bütün qitələrindən 500-ə yaxın xarici ölkə nümayəndəsi 
iştirak etmişdir.  

Forum çərçivəsində “Sülh və dialoqa nail olmaq üçün mədəniyyətlərarası anlaşma və 
mədəni müxtəliflik”, “Mədəniyyətlərarası dialoqu mənalı etmək: mədəniyyət, incəsənət və irs”, 
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“Qadınlar mədəniyyətlərarası dialoqun vacib iştirakçıları kimi”; “Texnologiya, sosial media və 
jurnalistikanın mədəniyyətlərarası əlaqələrə təsiri”; “Dünya dinləri arasında mədəniyyətlərarası 
dialoq”, “Mədəniyyətlərarası dialoq və  əməkdaşlığın inkişafına dair yeni təşəbbüs və layihələrin 
təqdimatları”na dair sessiyalar keçirilmişdir. 

Forum çərçivəsində keçirilmiş qadınların mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğində roluna 
həsr olunmuş sessiyada 2008-ci ilin 10-11 iyun tarixlərində Bakıda Heydər Əliyev Fondunun 
Prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü, YUNESKO və İSESKO-nun dəstəyi ilə “Mədəniyyətlərarası dialoqda 
qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq konfransın nəticələri və gələcək 
perspektivləri müzakirə edilmişdir. Bu sessiyada Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı Forum 
iştirakçılarının geniş marağına səbəb olmuş və dialoqun təbliğində beynəlxalq səviyyədə 
qadınların vacib rolunu ifadə etmişdir. 

Forum zamanı “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İordaniya 
Haşimilər Krallığının Mədəniyyət Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində 2011-2013-cü illər 
üzrə əməkdaşlıq barədə Tədbirlər Planı” və İSESKO ilə TÜRKSOY arasında əməkdaşlığa dair 
Memorandum imzalanmışdır. 

Forum çərçivəsində mədəniyyət və turizm naziri Ə.Qarayev tədbirdə iştirak edən yüksək 
səviyyəli qonaqlarla ikitərəfli görüşlər keçirmişdir. 

Belə ki, Krans Montana Forumunun təsisçisi və sədri Jan Pol Karteron, İSESKO-nun baş 
direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri, İtaliyanın Çerveteri şəhərinin meri Cino Çiolyi, 
Latviyanın mədəniyyət naziri xanım Sarmite Elerte, habelə tədbirdə iştirak etmək üçün 
Azərbaycana səfər etmiş Tailand nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə qarşılıqlı 
maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadilələri aparılmışdır. Danışıqlar zamanı qeyd 
olunan tədbirin böyük əhəmiyyət daşıdığı vurğulanmışdır. 

Mədineyi-münəvvərə şəhərinin 2013-cü ildə İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi 
ilə əlaqədar 12 mart tarixində keçirilən tədbirin açılış mərasimində iştirak etmək məqsədilə 
mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında səfərdə olmuşdur. 
Səfər müddətində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının mədəniyyət və informasiya naziri Əbdüləziz 
bin Muhyiddin Xuca, İslam Konfransı Təşkilatının yeni seçilmiş Baş katibi İyad Madani, Oman 
Sultanlığının irs və mədəniyyət naziri Tariq Əl Səid və İSESKO-nun Baş katibi Əbdüləziz 
Əltuveycri ilə görüşlər keçirilmiş, "Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Turizm və Qədim Abidələr üzrə Baş Komissiyası arasında 
turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu" imzalanmışdır. 

21-23 yanvar 2014-cü il tarixində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Mədinə şəhərində 
İSESKO-nun təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət Nazirlərinin 8-ci İslam Konfransı keçirilmişdir. 
Konfransda nazir Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tədbirin 
açılış mərasimində Ə.Qarayev 7-ci konfransın prezidenti kimi İSESKO-nun son iki il 
müddətindəki fəaliyyəti, qəbul edilmiş sənədlərin icra vəziyyəti, islam ölkələri arasında 
əməkdaşlığın istiqamətləri və gələcək perspektivləri barədə çıxış edərək Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin xoş arzularını iclas iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırmışdır. Açılış mərasimində həmçinin İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-
Tüveycri, Səudiyyə Ərəbistanı Kral ailəsinin üzvü, Mədinə şəhərinin əmiri Feysəl bin Salman Əl-
Səud, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının mədəniyyət və informasiya naziri Əbdüləziz bin Mohiddin 
Xoca və digər şəxslər çıxış etmişlər. 

"Mədəni hüquqların sülh və dialoqda rolu" sessiyasında Ə.Qarayev tərəfindən son iki ildə 
Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və İSESKO-ya üzv olan ölkələr arasında həm 
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirildiyi və bir sıra konkret 
layihələrin həyata keçirildiyi qeyd olundu. Konfransda Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq nüfuzu 
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və islam dünyasında həyata keçirdiyi çoxsaylı  layihələr nəzərə alınaraq ölkəmiz İslam mədəni 
strategiyasının icrası üzrə Məşvərətçi Şuraya üzv seçildi. 

Səfər çərçivəsində İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tüveycri və 
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının mədəniyyət və informasiya naziri Əbdüləziz bin Mohiddin Xoca 
və Səudiyyə Ərəbistanı Kral ailəsinin üzvü, Mədinə şəhərinin əmiri Feysəl bin Salman Əl-Səud 
ilə ikitərəfli görüşlər keçirildi və gələcək əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 

11-15 noyabr 2014-cü il tarixində Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Sarja şəhərində İSESKO-nun 
İslam Dünyası üçün Mədəniyyət Strategiyasının İmplementasiyası üzrə Məşvərət Şurasının 13-
cü Toplantısı keçirilmiş, Nazirliyin nümayəndəsi sözügedən tədbirdə iştirak etmişdir. 

İclasda Şuraya üzv dövlətlərin (Oman, Misir, Tunis, Azərbaycan, Qırğızıstan, İndoneziya, 
Burkina Faso, Benin və Niger) nümayəndələri, həmçinin sabiq şura üzvlərindən İƏT, İSESKO 
və BƏƏ ilə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanı, Seneqal və Mərakeşin nümayəndələri iştirak etmişlər. 

İclasda “Müsəlman dünyasında Mədəni Vasitəçilik Rolunun Təşviqi üçün Fəaliyyət Planı 
Layihəsinin Geniş Xətləri” mövzusu müzakirə edilmiş, həmçinin Şura tərəfindən Nizva şəhərinin 
2015-ci il İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi münasibətilə Oman Sultanlığında Mədəniyyət 
Nazirlərinin lX İslam Konfransı gündəliyinin layihəsi nəzərdən keçirilmişdir. 

İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) 12-ci baş konfransının və İcraiyyə 
Şurasının 36-cı iclasının 2015-ci ilin 23-27 noyabr tarixlərində Bakı şəhərində keçirilməsi ilə 
bağlı hazırlığın təmin edilməsi məqsədilə İSESKO İcraiyyə Şurası katibliyinin müdiri Mohamed 
Gemari və baş direktorun kabinetində protokol üzrə assistent Əlibaba Babayev cari ilin 26-28 
avqust tarixlərində Bakıda səfərdə olmuşlar. Səfər çərçivəsində sözügedən tədbirin Bakıda 
keçirilməsinə dair öhdəliklər imzalanmışdır. 

İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının 
və XII Baş konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 25 iyul 2015-ci il tarixli 1337 nömrəli Sərəncamına əsasən 2015-ci ilin noyabr 
ayının 23-də İSESKO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası keçirilmişdir. İcraiyyə Şurası Asiya, Afrika 
qitələrini və ərəb ölkələrini əhatə edən 52 üzv dövlətin nümayəndəsindən ibarət olmaqla ildə bir 
dəfə öz toplantısını keçirir. Toplantıda Baş direktorun təşkilatın proqramı və fəaliyyəti ilə bağlı 
inkişaf üzrə tərəqqi hesabatı, maliyyə hesabatı nəzərdən keçirilir, üzv dövlətlərin İSESKO 
büdcəsinə maliyyə töhfələri qiymətləndirilir. 

İclasın açılış mərasimində 1991-ci ildən İSESKO-nun üzvü olan Azərbaycanla təşkilat 
arasında münasibətlər barədə məlumat verildi. Eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ölkəmizin haqq işini birmənalı olaraq 
dəstəklədiyinə görə İSESKO rəhbərliyinə minnətdarlıq ifadə olundu. 

İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tuveycri diqqətə çatdırdı ki, rəhbərlik 
etdiyi qurumla Azərbaycan arasında məhsuldar əməkdaşlıq əlaqələri var və Prezident İlham 
Əliyevin dəstəyi ilə Bakıda mühüm tədbirlər keçirilir. Baş direktor buna görə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. Təşkilatın üç illik fəaliyyətinə dair 
hesabatlar hazırlandığını deyən Əbdüləziz Osman Əl-Tuveycri iclasda yeni tədbirlər planının 
qəbul olunacağına əminliyini ifadə etdi. Daha sonra iclasın işi sessiyalarla davam etdirildi. 

Noyabrın 24-də İSESKO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası işini başa vurdu. İkigünlük iclasın 
yekun hesabatı qəbul olundu. Bağlanış mərasimində çıxış edən İSESKO İcraiyyə Şurasının 
sədri Bubəkr Dokurə İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının işini yüksək qiymətləndirdi. Tədbirin 
böyük mədəniyyətə malik islam ölkələri arasında elm, təhsil və mədəni əlaqələrin güclənməsinə 
dəyərli töhfələr verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. İSESKO İcraiyyə Şurasının sədri qədim 
tarixə, zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda olmaqdan qürur duyduğunu diqqətə çatdırdı. O, 
İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının yüksək səviyyədə keçirilməsinə və göstərilən yüksək 
qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə, Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinə və bütün Azərbaycan xalqına öz minnətdarlığını bildirdi. 
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İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri Azərbaycanda keçirilən 
iclası məhsuldar və əməkdaşlığın inkişafında irəliyə atılmış addım kimi qiymətləndirdi. Qeyd etdi 
ki, İSESKO Baş konfransının Azərbaycanda təşkil olunması təşkilatla gözəl əməkdaşlığın 
göstəricisidir. İclasın yüksək səviyyədə keçdiyini vurğulayan Baş direktor Azərbaycan xalqına və 
hökumətinə minnətdarlığını ifadə etdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və İSESKO-nun xoşməramlı 
səfiri xanım Mehriban Əliyevanın yüksək iştirakı ilə noyabrın 26-da İSESKO Baş konfransının 
XII sessiyasının açılış mərasimi keçirildi. Mərasim zamanı İSESKO-nun dünya miqyasında 
önəmli beynəlxalq təşkilata çevrilməsi və islam aləmində elmin, təhsilin inkişafı, zəngin islam 
mədəni irsinin qorunmasında çox böyük uğurlara nail olması, həmçinin İSESKO-Azərbaycan 
əlaqələri haqqında cənab Prezidentin dəyərli fikirləri konfrans iştirakçıları tərəfindən böyük 
maraqla qarşılandı.  

İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı ilə Azərbaycan Respublikası arasında hərtərəfli 
uğurlu əməkdaşlığın qurulmasında səmərəli fəaliyyətinə və Azərbaycan xalqının mədəni irsinin 
beynəlxalq miqyasda tanıdılmasında müstəsna xidmətlərinə görə İSESKO-nun Baş direktoru 
Əbdüləziz Osman Əl-Tuveycri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən “Dostluq” ordeni ilə təltif edildi.  

Daha sonra çıxış edən İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tuveycri Baş 
konfransın belə bir gözəl şəhərdə keçirilməsi üçün yaradılan şəraitə, həmçinin “Dostluq” ordeni 
ilə təltif olunduğuna görə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə dərin minnətdarlığını bildirdi 
və bunu onun İslam aləmində göstərdiyi səylərə verilən ən yüksək qiymət kimi dəyərləndirdi.  

Baş konfransın Bakıda keçirilən XII sessiyasında Əbdüləziz Osman Əl-Tuveycri yenidən 
İSESKO-nun Baş direktoru seçildi. 

İSESKO-nun Bakıda keçirilən İcraiyyə Şurasının iclasına və Baş Konfransa 59 ölkədən 
nümayəndə qatılmışdı.  

İSESKO ilə əməkdaşlığın inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə bir sıra üzv dövlətlərin ali 
nümayəndələrinə mükafatlar təqdim edildi. Tədbir zamanı növbəti üç ildə Baş konfransa sədrlik 
Azərbaycana həvalə edildi.  

Konfransın bağlanış mərasimində “Müsəlman dünyasında vəziyyətə dair İSESKO XII Baş 
konfransının Kommunikesi” qəbul edildi. Kommunikedə Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların 
Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyulması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 
və digər beynəlxalq sənədlərin icrasının zəruriliyi vurğulanır və işğal edilmiş ərazilərdə 
Ermənistan Respublikası tərəfindən törədilmiş və hal-hazırda da davam edən hüquq pozuntuları 
qəti şəkildə pislənilir.  

Noyabrın 26-da Azərbaycanın birinci xanımı, ISESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban 
Əliyeva Baş direktor Əbdüləziz Osman Əl-Tuveycri və təşkilatın xoşməramlı səfirləri ilə görüş 
keçirdi. Qonaqları salamlayan xanım Mehriban Əliyeva İSESKO-nun Baş konfransının XII 
sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə etdi, bu tədbirin ölkəmiz və 
ümumilikdə İslam dünyası üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı. İSESKO-nun Baş 
direktorunu Azərbaycanın yüksək mükafatı - “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi münasibətilə 
təbrik edən Mehriban Əliyeva təşkilatla ölkəmiz arasında sıx dostluq əlaqələrinin olduğunu qeyd 
etdi. 

Ölkəmizdə mədəniyyətlər, dinlər və sivilizasiyalar arasında dialoqun 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edən mühüm tədbirlərin keçirildiyini deyən Mehriban Əliyeva 
tolerantlığın Azərbaycan cəmiyyətinin həyatında güclü ənənəyə çevrildiyini bildirdi və İSESKO 
ilə əməkdaşlığın gələcəkdə də uğurla davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi. İSESKO-nun 
Baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycri tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən 
qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirdi, təşkilatla  ölkəmiz arasındakı münasibətlərin 
yüksək səviyyəyə çatmasında cənab Prezident və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər 
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Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın rolunu xüsusi qeyd etdi. Görüşdə 
əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. 

Noyabrın 26-da, günün ikinci yarısında Baş konfrans öz işini davam etdirdi. İSESKO-nun 
yeni loqosu və yeni veb-saytının təqdimatı oldu. Qeyd olundu ki, təşkilat hesabat dövrü ərzində 
mədəniyyət sahəsi üzrə 304, əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması üzrə 352, informasiya 
texnologiyaları üzrə 313 fəaliyyət həyata keçirib. İSESKO digər beynəlxalq təşkilatlarla 
münasibətlərini inkişaf etdirir. Fəaliyyət dövründə xüsusi ixtisas qrupları yaradılıb, seminarlar, 
treninqlər keçirilib, müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər tədqiqatlara cəlb edilib. Təşkilat üzv 
dövlətlərdə 200-dən artıq tədbir keçirib. Elmi ideyalar, mədəni müxtəliflik, sosial sahələri əhatə 
edən layihələr gerçəkləşib. Təşkilatın nəşrləri işıq üzü görüb, QHT sektoru və İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı ilə əlaqələr gücləndirilib.  

Sonra nümayəndə heyətlərinin çıxışları dinlənildi. Pakistan nümayəndəsi çıxışı zamanı 
Dağlıq Qarabağ və digər müsəlman ölkələrində münaqişələrin nizamlanmasına diqqətin 
artırılmasının əhəmiyyətini ön plana çəkdi. Qeyd edildi ki, İSESKO davamlı sülhün bərqərar 
olması üçün bütün imkanlardan istifadə etməli və bu yolda dəstəyini əsirgəməməlidir. 

Noyabrın 26-da İSESKO Baş konfransının XII sessiyasının iştirakçılarına Azərbaycan 
hökuməti adından ziyafət verildi. 

Noyabrın 27-də qonaqlar Heydər Əliyev Mərkəzində oldular. Qonaqlara dünya 
memarlığının nadir incilərindən sayılan Heydər Əliyev Mərkəzinin binası və Mərkəzin fəaliyyət 
istiqamətləri haqda məlumat verildi. Qeyd olundu ki, Mərkəzin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin, azərbaycançılıq məfkurəsinin və Ulu 
Öndərin irsinin dərindən öyrənilməsinə və tədqiq edilməsinə yönəlib. Bundan əlavə, Mərkəzin 
həyata keçirdiyi layihələr Azərbaycan tarixinin, dilinin, mədəniyyətinin və digər milli sərvətlərinin 
beynəlxalq aləmdə populyarlaşdırılmasına və təbliğinə, elmin, təhsilin, mədəniyyətin, 
səhiyyənin, idmanın, ekologiyanın və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin dəstəklənməsinə və 
inkişafına xidmət edir. Tədbir iştirakçıları Mərkəzdə “Azərbaycan inciləri: tarixin axarında” sərgisi 
ilə də tanış oldular.  

Həmin gün İSESKO Baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tüveycri və qurumun Baş 
konfransının 12-ci sessiyasının iştirakçısı olan qonaqlar Qafqazın ən böyük məscidi olan  
Heydər məscidini ziyarət etdilər. Qonaqlar Heydər məscidi ilə tanış olub, məsciddə ehtiram 
namazı qıldılar. Qonaqlara bildirildi ki, son 11 il ərzində Azərbaycanda 250-yə yaxın məscid 
tikilib və ya təmir edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 
sağlam zəmində qurulan dövlət-din münasibətləri, dini adət-ənənələrimizə sadiqlik bu gün də 
davam etdirilir. 

İSESKO Baş konfransının 12-ci sessiyasının və İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının Bakı 
şəhərində təşkili Azərbaycanın İSESKO, həmçinin ona üzv dövlətlərlə əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfəsini verdi və gələcək perspektivlər üçün yeni imkanlar 
yaratmış oldu. 

2015-ci ilin 23-25 noyabr tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmiş İSESKO 12-ci Baş 
Konfransı zamanı Azərbaycan növbəti üç il müddətinə Baş Konfransın sədri seçilmişdir. 
Bununla əlaqədar  İSESKO Baş Konfransına sədrliyin uğurla həyata keçirilməsinin vacibliyini 
nəzərə alaraq, təşkilat ilə əməkdaşlığı səmərəli şəkildə əlaqələndirmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən İSESKO üzrə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması haqqında 14 yanvar 2016-cı il tarixli 1685 
nömrəli Sərəncam imzalanmışdır.  

25 yanvar 2016-cı il tarixində Milli Komissiyanın ilk toplantısı keçirilmişdir. 
Sərəncamın icrası və Milli Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili məqsədilə İSESKO 12-ci Baş 

Konfransının sədri, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin müvafiq əmri ilə İSESKO 
üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının Katibliyi funksiyasının yerinə yetirilməsi 
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Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinə həvalə edilmiş, Beynəlxalq 
əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, İSESKO-nun İcraiyyə Şurasının üzvü Vasif Eyvazzadə İSESKO 
üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının Baş katibi təyin edilmişdir. 

Həmçinin, qərara alınmışdır ki, Komissiyanın Katibliyi İSESKO Katibliyi ilə əlaqələndirmə 
işini həyata keçirsin, Komissiyanın ildə iki dəfə toplantısını təşkil etsin, Komissiyanın tərkibinə 
daxil olan digər qurumlarla birgə 2016-2018-ci illər üçün Tədbirlər Planının hazırlanmasını təmin 
etsin. 

2016-cı ilin 4-5 oktyabr tarixində Mərakeş Krallığının Rabat şəhərində İSESKO-nun 
İcraiyyə Şurasının sessiyası keçirilmişdir. İclasda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq 
əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, İSESKO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının Baş katibi Vasif 
Eyvazzadə iştirak etmişdir.  

V.Eyvazzadə tərəfindən münaqişə regionlarında mədəni irsin vəziyyəti və onun 
müdafiəsinin təşkili məqsədilə proqram həyata keçirilməsi, eyni zamanda İSESKO üzv 
ölkələrinin Milli Komissiyaları arasında əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədilə layihələrin 
hazırlanması təklif olunmuşdur. Sessiya çərçivəsində V.Eyvazzadə ISESKO-nun Baş direktoru 
Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveycri, Baş direktorun müavini Amina Əl Həcri və İSESKO-nun elm, 
təhsil və mədəniyyət sahələri üzrə məsul departament rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişdir.  

2016-cı ilin 27-28 oktyabr tarixində Tunis Respublikasının Tunis şəhərində keçirilmiş 
İSESKO-ya üzv ölkələrin Təhsil Nazirlərinin Birinci Konfransında mədəniyyət və turizm naziri 
Ə.Qarayev İSESKO-nun 12-ci Baş konfransının Prezidenti qismində iştirak etmişdir. 

12-ci İSESKO Baş konfransının Prezidenti, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev 
təhsilin və mədəniyyətin islam ölkələri arasında əməkdaşlığa və həmrəyliyə töhfələri barədə 
çıxış etmişdir. 

Ə.Qarayev Azərbaycanla İSESKO arasında təhsil və mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlığın yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini qeyd etmiş, bu əməkdaşlığın əsas 
istiqamətlərində biri olan təhsilin gələcək perspektivləri və İslam Dünyasındakı rolundan bəhs 
etmişdir. 

Səfər çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İSESKO-nun rəhbərləri  və üzv ölkələrin 
nazirləri ilə rəsmi görüşlər keçirilmişdir. 

2016-cı ilin noyabrın 25-də Naxçıvanda Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin ilk iclası 
keçirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün 
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri 
Vasif Talıbov tədbirdə çıxış edərək Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı qərarın 2009-cu ilin oktyabrında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Bakı şəhərində keçirilən altıncı konfransında qəbul 
edildiyini diqqətə çatdırmış və islam mədəniyyəti nümunələri ilə zəngin olan, bəşər 
sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermiş Azərbaycanın 5 min illik tarixə malik qədim şəhəri 
Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı qərarın əsaslı olduğunu 
bildirmişdir.  

Vasif Talıbov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 2 iyun tarixli Sərəncamına 
əsasən Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə 
əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradıldığını diqqətə çatdırmış, göstərilən etimada görə Təşkilat 
Komitəsi adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlığını 
bildirmişdir. 

Təşkilat Komitəsi üzvlərinin təklifləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış Tədbirlər Planının 
layihəsi müzakirə olunmuş və 2016-2018-ci illərdə bu sahədə həyata keçiriləcək tədbirlər 
müəyyənləşdirilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il 
üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsi 
sədrinin müavini Əbülfəs Qarayev çıxış edərək bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı ilə Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı 
elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması və bu sahədə görülən hazırlıq işləri 
İslam Ölkələrinin Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Təşkilat Komitəsinin ilk iclasının Naxçıvanda keçirilməsi bu baxımdan mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixi və dini-mədəni abidələrlə zəngindir. 
Muxtar respublikada islami dəyərlərin yaşadılması sahəsində ardıcıl tədbirlər görülür. Təşkilat 
Komitəsinin üzvləri Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı 
müəyyənləşdirilən vəzifələrin icrasını bundan sonra da diqqətdə saxlayacaqlar. 

Müzakirələr zamanı Təşkilat Komitəsinin üzvləri çıxış edərək təkliflər vermişlər. Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Təşkilat Komitəsi üzvlərinin müzakirə 
zamanı verdikləri təkliflərin nəzərə alınaraq Tədbirlər Planının işlənilməsini tapşırmışdır. 

2016-cı ilin 29 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 2 iyun 
tarixli 2091 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinə əsasən Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün 
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə bağlı Tədbirlər Planı hazırlanmışdır. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17/R-562-11 nömrəli 26.01.2017-ci il tarixli 
dərkənarı ilə Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə 
bağlı hazırlanmış Tədbirlər Planı təsdiq olunmuşdur. Tədbirlər Planının müvafiq bəndlərinin 
icrası Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyəti qurumlarına həvalə edilmişdir. 

2017-ci il iyul ayının 25-də isə Təşkilat Komitəsinin növbəti iclası keçirilmişdir. 
2017-ci ilin iyul ayında mədəniyyət və turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə 

bir sıra turizm şirkətləri və mədəniyyət müəssisələrin rəhbərləri Naxçıvana səfər etmiş və 2018-
ci il tədbirləri ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır. 

 
2017-ci ildə İSESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası tərəfindən 
aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir. 
 

- İl ərzində İSESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə İSESKO 
arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq həyata keçirilmişdir. Bu fəaliyyət çərçivəsində Milli 
Komissiyanın əlaqələndiriciliyi ilə İSESKO tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdə aidiyyəti dövlət 
qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı təmin olunmuş, həmçinin İSESKO-nun müvafiq proqram 
və layihələri ilə bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verilmişdir; 

- İSESKO-nun İslam Dünyası İrsi Siyahısına daxil edilməsi məqsədilə Naxçıvan Türbələri 
faylı hazırlanmış və İSESKO-ya təqdim edilmişdir. Hazırda İSESKO-nun yeni qaydalarına uyğun 
olaraq faylla bağlı əlavə məlumat və materialların təqdim edilməsi üçün işlər tamamlanmaq 
üzrədir;  

- Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı il ərzində İSESKO 
tərəfindən sorğu edilən məsələlər mütəmadi olaraq cavablandırılmış, mədəniyyət ili ilə bağlı 
müvafiq məlumatlar, materiallar, foto şəkillər, loqo və digər lazımi məlumatlar təqdim edilmişdir. 

-İSESKO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının rəsmi saytı (isesco.az) 
yaradılmışdır; 

- Qarabağda məhv edilmiş tarixi-mədəni irsin araşdırılması üçün İSESKO ilə birgə işçi 
qrupun yaradılması barədə razılıq əldə olunmuşdur. 
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2017-ci il ərzində aşağıdakı tədbirlərdə iştirak təmin olunmuşdur. 
 
- İSESKO-nun baş qərargahında İSESKO, ALECSO, ABEGS təşkilatlarının Milli 

Komissiyalarının koordinasiya görüşü və 12-13 iyul tarixində isə həmin təşkilatların 4-cü 
beynəlxalq forumu (10-11 iyul 2017-ci il, Rabat, Mərakeş); 

- Ətraf Mühit üzrə İslam İcraiyyə Bürosunun Dördüncü İclası və Ətraf Mühit 
Ekspertlərinin Hazırlıq Görüşü ( 9-10 may 2017-ci il, Rabat, Mərakeş);  

- İslam ölkələrinin Ətraf Mühit Nazirlərinin 7-ci İslam Konfransı (25-26 oktyabr 
2017-ci il, Rabat, Mərakeş); 

- İSESKO İcraiyyə Şurasının 38-ci sessiyası (3-4 oktyabr 2017-ci il, Rabat, 
Mərakeş); 

- İslam ölkələrinin Mədəniyyət Nazirlərinin 10-cu İslam Konfransı  (21-23 
noyabr 2017, Xartum, Sudan); 

- İslam Dünyasında Təhsilin Təşviqi üçün İcraiyyə Şurasının birinci iclası 
(2017-ci ilin ikinci yarısı). 

 


