
 

 رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
 المديرة العامة لليونسكو،

 للقضاء على التمييز العنصريبمناسبة اليوم الدولي 
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فرصة للنساء والرجال، إىل جانب منظومة األمم  الدويل للقضاء على التمييز العنصري اليومميثل 

للتمييز  ال مكان فيهبإرساء عامل من العدل، واملساواة، والكرامة  االلتزاماملتحدة بأسرها، لتجديد 
 ي.العنصر 

صلة للنساء والرجال وكرامتهم. كما وحيرم جمتمعات بأسرها من وينتهك التمييز العنصري احلقوق املتأ
دائم، ويقيم العراقيل يف وجه التنمية املستدامة اجلامعة. فالتعصب يُفِقر العامل حيث التمتع بالسالم ال

يسعى إىل أن يقسم التمع اإلنساين على نفسه وأن يقوض القوة الفيَّاضة الكامنة يف تنوعنا. إن 
تحول املساواة والعدل جيب أن يكونا املنارة اهلادية لنا مهما تكن الظروف. ويف هذا الزمن من ال

االجتماعي العميق والتغري العاملي فإن مبقدورنا أن نستمد القوة من خربة الراحل نلسون مانديال ومن 
 تصميمه على تسوية اخلالفات مهما تكن التحديات.

ويف هذا اليوم فإن علينا أن نستذكر أن احرتام اآلخرين هو عنصر أساسي يف احرتامنا ألنفسنا ويف 
اإلنسانية تشكل أسرة واحدة جتمعها التطلعات املشرتكة واملصري الواحد. ومن  التزاماتنا الذاتية وأن

لكل النساء والرجال بغض النظر  املتعذر إرساء السالم الدائم ما مل يقم على أسس املساواة والكرامة
 عن انتماءاتم اإلثنية، والدينية، واجلنسية، واالقتصادية االجتماعية وغريها.

ق تقدم هائل يف حتويل اإلعالن يحتق فعلي الرغم من. اعتبار ذلك أمرًا مفروغًا منهومن املتعذر 
مبا يف ذلك األفعال  ،واحلقد ،التمييز العنصري ظواهر فإن العاملي حلقوق اإلنسان إىل حقيقة واقعة

خمتلف أرجاء العامل. وتتفاقم هذه التهديدات أكثر  يف بشدة، ما تزال متفشية عنهواجلرائم النابعة 
 فأكثر بفعل الفوارق العميقة، واالستبعاد والتهميا املتصاعدين،  ا يوهن من نسيا التمعات. 

إن االحرتام والتسامح مها عمالن حمرِران يتم مبوجبهما اإلقرار بفوارق اآلخرين على أ�ا فوارقنا حنن، 
 فات األخرى باعتبارها ثروة للجميع.والنظر إىل نفائس الثقا
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وتدعو احلاجة إىل تعليم ذلك ألن الرتبية تظل الوسيلة األجنع يف منع العنصرية واجتثاث التمييز. 
وهلذا فإن منظمة اليونسكو تعمل على نشر تعليم حقوق اإلنسان عرب العامل، وتستحدث أشكاًال 

ف املدرسية وخارجها فإن علينا أن نبدأ باكرًا يف جديدة من الرتبية للمواطنة العاملية. ويف الصفو 
تعليم قيم االحرتام، والتسامح، والتضامن، من خالل ترويا األنشطة الرياضية ومشاركة الشباب، 
وعرب محاية التاريخ املشرتك لإلنسانية، مبا يف ذلك تاريخ الرق وأماكن الذاكرة، وعن طريق إرساء 

 نما امتدت جذوره.حتالفات جديدة للتصدي للتمييز أي

إن اليونسكو تعمل على كل هذه املستويات من خالل مشروع طريق الرقيق، وعرب محاية الرتاث 
 الثقايف ذي األمهية العاملية، وكذلك بالقيام مببادرات مثل التحالف الدويل للمدن املناهضة للعنصرية.

، عرب تدابرينا املشرتكة، ومبقدورنا، إن إن علينا مجيعاً أن نتوىل قيادة الكفاح ضد التمييز، ويف كل يوم
قمنا بذلك معاً، أن نضاعف جهودنا الرامية إىل بناء عامل أكثر عدًال ومساواة ينعم فيه كل النساء 

 .٢٠١٤لعام  الدويل للقضاء على التمييز العنصري والرجال بالكرامة. تلك هي رسالة اليونسكو يف اليوم
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