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  سكو،يالمؤتمر العام الثامن والثالثين لليونمعالي رئيس 

  سكو،يمعالي المديرة العامة لليون

  ،رؤساء الوفود أصحاب المعالي والسعادة

  حضرات السادة والسيدات،

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

بية المنظمة اإلسالمية للتـرباسم  أتحدث إليكميسعدني أن 

في البداية أن أتوجه بالشكر  . وأودّ - إيسيسكو- والعلوم والثقافة 

على سكو يالجزيل إلى معالي السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليون

بالغ مقدًرا ، الدولي المھـمّ  في ھذا المؤتمردعوتھا الكريمة لي للمشاركة 

المتواصلة والمتميزة في أداء المھام المنوطة بھا،  جھودھا التقدير

ومتمنًيا لھا كامل التوفيق في عملھا الدولي الذي تخدم من خالله 

   المصلحة اإلنسانية العليا.

سكو يمة بين اليونكما أوّد اإلشادة بعالقات التعاون المثمر القائ

  واإليسيسكو في مجاالت العمل المشترك.

  

  أصحاب المعالي والسعادة،
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  حضرات السادة والسيدات،

ة تـَتـَفـَاقـَُم باستمرار، كثيرات يدّ بتح ُمـثـقـلإن عالمنا اليوم 

وصراعات ال تزال تحتدم، ونزاعات باتت تھدد األمن والسلم 

أصبح العالم أمام اختبار صعب يتطلب اتخاذ . بحيث الدوليين

 وبخاصة ،في العالمالسياسية الواعية بخطورة األوضاع  القرارات

حروًبا مدمرة وتدخالت أجنبية في منطقة الشرق األوسط التي تشھد 

وفي  ،عالج بالطرق السلميةتإذا لم  ،أوخم العواقبمسلحة تنذر ب

  لقانون الدولي.مبادئ وفقـًا لنطاق ميثاق األمم المتحدة و

إن االنتھاكات الخطيرة لمنظومة حقوق اإلنسان التي ترتكب 

والتي يتحمل المسؤولية المباشرة فيھا  ،في منطقة الشرق األوسط

المنافية دول أعضاء في ھذا المؤتمر، والممارسات العدوانية 

التي تقع  سانيةنجرائم ضد اإلالوجرائم الحرب و ،للقوانين الدولية

نتج عنھا تدمير كبيٌر للعمران نطقة النزاعات المسلحة، والتي في م

عالم الحضارية، وتھجير ممنھج لإلنسان وانتشار ملاولآلثار و

تحدًيا خطيًرا للمجتمع  واإلرھاب والعنف، تشكلوالتطرف ية كراھلل

  .والتحرك لوقفه والحسم الدولي يتطلب التعامل معه بمنتھى الحزم

ھا الشعب الفلسطيني يشالتي يع ةياوسأالماألوضاع إن و

المحاصر تحت االحتالل اإلسرائيلي من جراء سياسة العدوان 
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في األراضي الفلسطينية،  إسرائيلوالقمع والبطش التي تمارسھا 

والتي وصلت  منذ أكثر من ستة عقود،و ،حكوماتھا المتعاقبة عبر

من طرف فئة واقتحامه إلى درجة امتھان حرمة المسجد األقصى 

 تحت حماية السلطات اإلسرائيلية، ھي ،المستوطنين المتطرفين من

للقوانين الدولية، وانتھاك ٌر ـسافجرائم ضد اإلنسانية، وخرٌق  جميُعھا

وللقرارات سكو، يصريح لميثاق األمم المتحدة، ولميثاق منظمة اليون

وللعھود واإلعالنات واألوفاق الصادرة عن ھذا المؤتمر الموقر، 

ولقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ولمجلس  ،الصلة الدولية ذات

  األمن الدولي.
  

  أصحاب المعالي والسعادة،

  حضرات السادة والسيدات،

عن سقوط  ، بدرجة أو بأخرى،إن المجتمع الدولي مسؤول

والمنشآت  ،من المآثر والمعالم التاريخيةاإلنسانية لحضارة اصروح 

والمتاحف ذات القيمة التاريخية  ،التعليمية الثقافية والمؤسسات

في كل من فلسطين وسوريا والعراق واليمن، من جراء برة، تالمع

تقاعس القوى العظمى عن ألّن  ؛الحروب المشتعلة في المنطقة

ساھم في اإلنساني،  والواجبُ  لزمھا به االلتزام السياسيُّ ـالقيام بما يُ 

عالمات استفھام ، ويطرح استمرار ھذه المآسي اإلنسانية المفجعة
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نحن  ،أصبحناكثيرة حول مصداقية المواقف التي تعلن عنھا، بحيث 

 نخشى أن تفشل المساعي ،ين مباشرة بھذه األزمات الحادةستھدفالم

لم نعد نثـق في ، ولتلك األزمات لحلعنھا التي يعلن  السياسية

  ا.جديتھ

 من المدارس والمعاھد ،المؤسسات التعليمية لقد تعرضت مئات

وإن  .في سوريا والعراق واليمن للھدم والتدمير ،والجامعات

في  قد حرموا من متابعة تعليمھم ،الماليين من التالميذ والطالب

دور الكتب التي تحوي النفائس من ات من عشرالوإن  .ھذه الدول

ت أو ھدمقد  ،دور العبادةمن  مئاتالالتراث اإلنساني المخطوط، و

   .ألحقت بھا أضرار جسيمة

بشكل ن الجماعات اإلرھابية التي ظھرت في المنطقة كما أ

التي تنتھك بممارساتھا القوانين الدولية، تمارس التدمير و ،مريب

 ،المقصود للمعالم األثرية التي ال تعوض، وتواصل اعتداءاتھا

على التنوع الثقافي والتراث اإلنساني. ومما  ،وبشكل غير مسبوق

اإلرھاب و تدميرالقتل والالتي تمارس  أن األنظمة ،يثير االستغراب

 الفلسطيني ضد الشعب اإلرھاب النظام الذي يمارسو ،ضد شعوبھا

ويحاصره ويضطھده ويقتل مواطنيه وينتھك  حتل أرضهيالذي 

تحتفظ ھذه األنظمة جميًعا ال تزال  ،حرمة مقدساته الدينية

جد من وسكو، ويياليونالمتحدة وفي منظمة بعضويتھا في األمم 
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لت موازين العدالة وھّمشت ـتخفھل ا في ھذا المؤتمر الموقر. يمثلھا

  قيم الحرية وحقوق اإلنسان؟.
    

  أصحاب المعالي والسعادة،

  حضرات السادة والسيدات،

 - إيسيسكو– الثقافةوباسم المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم و ،إنني

أناشدكم أن تقدروا التي تضم في عضويتھا اثنتين وخمسين دولة، 

المسؤولية التي تتحملونھا، وأن تتخذوا القرارات المناسبة في ھذا 

لحقوق الشعوب المضطھدة في الحرية   ً حمايةالوقت المناسب، 

وحفاظـًا على األمن والسلم  ،والكرامة والتربية والثقافة والعلوم

  الدوليين في العالم أجمع.

  أشكركم على حسن إصغائكم.

  يكم ورحمة هللا وبركاته.والسالم عل
 


