
 

 

 العامة لليونسكو  المديرةرسالة 
 السيدة إيرينا بوكوفا

 اإلنسان حقوق يوم بمناسبة

 ٢٠١٥ ديسمبركانون األول/ ١٠

 

، من أعظم ١٩٤٨ كانون األول/ديسمرب ١٠اإلنسان، الذي اعُتمد يف  حلقوق العاملي يُعّد اإلعالن
يف التاريخ، تساوي البشر كافة يف احلضارة البشرية. فقد أّكد هذا اإلعالن، للمرة األوىل إجنازات 

 .احلقوق والكرامة بدون أي متييز بينهم

واألمم"  الشعوب كافة تستهدفه أن ينبغي الذي املشرتك وجيب اليوم الدفاع عن هذا "املستوى
فما زالت بلوى الفقر وانعدام املساواة بني الناس دفاعًا أكثر قوة ممّا كان عليه يف أي وقت مضى. 

تشّكل انتهاكات  ،والنزاعات، وكذلك أشكال العنف النامجة عن العنصرية والتمييز يف العامل
شهدها العامل منذ ما وغري مقبولة للحقوق األساسية على الرغم من اإلجنازات الكبرية اليت  جسيمة

منطقة الشرق األوسط فال ميلك املاليني من النساء والرجال يف يزيد على نصف قرن من الزمان. 
من االضطهاد  اً فرار هجر مناطقهم وبلدا�م خيارًا آخر غري الوقت احلاضر وغريها من املناطق يف 

يعاين اآلخرون من بينما ملنشود إىل املأوى افيهلك اآلالف منهم وهم يف الطريق  ،ااطرين يياتم
من عواقب إىل الفرار وُيضطّر املاليني من األشخاص  والريبة واحلقد والكراهية. النبذ والشكّ الرفض و 

ويعاين الفقراء والناس األشد ضعفاً يف كل مكان من عواقب  تغري املناخ الذي مل يكونوا السبب فيه.
 تغري املناخ أكثر من معاناة سواهم منها.

 النزوع إىلالتصدي للتهديدات اإلرهابية إىل العنف وتلبية ضرورة  مكافحةوقد يؤدي السعي إىل 
جمرد تعهد ليس احرتام احلقوق فاليت تقوم عليها احلياة يف التمع. األساسية واحلريات إنكار احلقوق 

معركة متواصلة جيب إعداد الوسائل العملية الالزمة هلا وجتديد هذه بل هو منصوص عليه يف ميثاق، 
 ٢٠٣٠قيام األمم املتحدة باعتماد خطة جديدة للتنمية املستدامة لعام  عدّ ويُ الوسائل باستمرار. 

الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان. وتعمل اليونسكو يف مجيع جماالت السياسية العملية و أحد التدابري 
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ويتطلب متكني كرامة الناس كافة.   القائم على صونن أجل بناء هذا املستقبل املنشود اختصاصها م
، من التمتع يقوق اإلنسان على أكمل وجه متكني اجلميع من احلصول على تعليم جيدالناس 

وينطوي ذلك على  وكذلك ضمان حرية التعبري وحرية الصحافة ومحاية الصحفيني ووسائل اإلعالم.
 كيفيةمن ثقافات اآلخرين من أجل حتسني  واالستفادة حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية 

جلميع أشكال التقّدم يف جمال البحث العلمي. . ويتطلب ذلك أيضًا التشاطر املنصف العيش معاً 
ا كانت عليه يف أي وقت واليت باتت ضرورية أكثر ممّ اليونسكو  اليت تضطلع باوهذه هي املهمة 

 عاماً. ٧٠منذ إنشاء املنظمة قبل  مضى

 باحلقوق اخلاص الدويل وستشارك اليونسكو يف االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني العتماد العهد
والثقافية عن طريق  واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل والعهدوالسياسية  املدنية

هلذا اإلنسان بتدشينها  حلقوق السامية املتحدة األمم اليت ستقوم مفوضيةاالنضمام إىل احلملة 
تعزيز احرتام حقوق فلنعمل معًا على  ."دائماً . حرياتنا. حقوقنا"الغرض، واليت سيكون شعارها 

والتمكن بالتايل من أجل الذود عنها قدوة حسنة،  امللتزمني بايف مجيع أولئك لنا ولتكن  ،اإلنسان
 .إنسانيتنا املشرتكةتوطيد  من

 

 إيرينا بوكوفا 

 

 


