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للشعب  -حول المعرض المزمع تنظيمه تحت عنوان "شعب، كتاب، أرض 
  عام مع األراضي المقدسة" 3 500اليھودي عالقة تعود إلى 

 - جوابا على الطلبات التي تلقتھا المنظمة والمتعلقة بالحصول على معلومات بشأن تأجيل المعرض المعنون "شعب، كتاب، أرض 
  عام مع األراضي المقدسة"، تود اليونسكو أن توضح ما يلي: 3 500للشعب اليھودي عالقة تعود إلى 

رض. وثمة عناصر تتعلق بھذا الحدث ال يزال ينبغي التوصل إلى تعاونت اليونسكو مع مركز سيمون فيزنتال للتخطيط لھذا المع
اتفاق بشأنھا، بما في ذلك القضايا العالقة المرتبطة بمضامين تاريخية نصية وبصرية قد تكون موضع اعتراض وُيحتمل أن تنظر 

  إليھا الدول األعضاء على أنھا تھدد عملية السالم.

دول عضواً تابعة للمجموعة العربية رسالة أعربت فيھا ھذه الدول عن قلقھا من أن  22من وإضافًة إلى ذلك، تلقت أمانة اليونسكو 
  المعرض المزمع تنظيمه قد يؤثر سلباً في عملية السالم والمفاوضات الجارية حالياً في الشرق األوسط.

  وفي ھذا السياق، اضطرت اليونسكو لألسف إلى تأجيل افتتاح المعرض.

ملزمة بموجب القواعد واألنظمة السارية في المنظمة بأن تراعي على نحو تام الشواغل التي تثيرھا الدول وإن أمانة اليونسكو 
  األعضاء فيھا أو أي مجموعة إقليمية بشأن المعارض أو الفعاليات المزمع تنظيمھا.

و التزاماً راسخاً بنجاح عملية السالم كي وفي موقف يتماشى تماماً مع الجھود التي تبذلھا منظومة األمم المتحدة ككل، تلتزم اليونسك
  يتحقق االستقرار والسالم في المنطقة.

ويتجلى ھذا االلتزام داخل اليونسكو نفسھا في الجھود الدؤوبة التي ُتبذل للتوصل إلى توافق في اآلراء بين الدول األعضاء بشأن 
  ية والعلم والثقافة.جميع القضايا التي تندرج في نطاق مھام اليونسكو في مجاالت الترب

وقد شكل توافق اآلراء بشأن جميع قرارات اليونسكو المتعلقة بالشرق األوسط عامالً بالغ األھمية في تجنب المواجھة والتسييس. 
وأظھرت أعمال دورة المؤتمر العام األخيرة التي ُعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنه من الممكن اعتماد قرارات خاصة 

  ة الشرق األوسط بتوافق اآلراء، على الرغم مما يوجد من تحديات.بمنطق

مت  وُيعد السعي إلى بناء توافق في اآلراء ركيزة تستند إليھا جميع أنشطة اليونسكو. وينطبق ذلك مثالً على الندوة الدولية التي نظِّ
حول مبادرة "استمرارية اللغة الييدية"  وتمحورت 2012تشرين الثاني/نوفمبر  13و 12بنجاح تحت رعاية اليونسكو في يومي 

الخاصة بھيئة "بناي بريث" التمثيلية التي ُتعد أيضاً شريكاً رسمياً تربطه باليونسكو عالقات تشارك، وتمت بمشاركة "مركز اللغة 
  مكتبة ميديم". -الييدية في باريس 

شتى أنحاء العالم لترويج التعليم في مجال حقوق اإلنسان  كما يوّجه مبدأ توافق اآلراء األنشطة التي تنفذھا اليونسكو اليوم في
والسالم، بما في ذلك التثقيف بشأن محرقة اليھود، وھو ميدان تؤدي فيه اليونسكو دوراً فريداً وريادياً في إطار منظومة األمم 

  ل التمييز والعنصرية ومعاداة السامية.المتحدة. وتعمل اليونسكو كل يوم لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وكرامته ولمكافحة جميع أشكا

م في اليونسكو، في  كانون الثاني/يناير، بمناسبة اليوم الدولي إلحياء ذكرى  27ويمثل ذلك أيضاً أساس االحتفال المقبل الذي سينظَّ
محرقة اليھود  ضحايا محرقة اليھود، وھو حدث تتعاون اليونسكو في إطاره مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك "موقع

  التذكاري"، و"المؤسسة المعنية بمحرقة اليھود" التي أنشأھا ستيفن سبيلبرغ في جامعة جنوب كاليفورنيا، ومعھد جورج ايكرت.

ه وتبقى اليونسكو ملتزمة التزاماً شديداً بمعالجة ما يتبقى من قضايا عالقة مع مركز سيمون فيزنتال الذي ُيعد شريكاً رسمياً تتعاون مع
ليونسكو منذ زمن طويل في إطار عالقات شراكة. كما تبقى اليونسكو ملتزمة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء بنشاط لتنظيم ا

  المعرض في ظروف تعزز التعاون والحوار.

 


