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بفكرة بسيطة مفادها أنّه لـّما كان جهل عامًا عن إمياهنم  70لقد أعرب مؤسسو اليونسكو قبل 
الشعوب بعضها لبعض يؤدي إىل تفاقم الريبة واخلالفات بني األمم، فإن السعي إىل السالم يتطلب 

 لبعض من أجل حتسني تفامهها. تعزيز معرفة الثقافات والشعوب بعضها

إّن التنوع الثقايف تراثنا املشرتك، وهو أعظم فرصة متاحة للبشرية. فهو وعد بالتجديد والنشاط 
والتغيري، وهو حافز االبتكار والتطوير والتنمية. وهو دعوة إىل احلوار واالكتشاف والتعاون. وإّن 

د، يف عامل يّتسم تدمري الثقافات جلرمية، وإّن توحيدها والسعي إىل جعلها ثقافة واحدة لطريق مسدو 
هبذا القدر الكبري من التنوع، ولذلك ال بّد لنا من العمل على إبراز قيمة التنوع الذي يثرينا وقيمة 

 حقوق اإلنسان اليت جتمعنا يف آن معاً.

وقد جرى التذكري هبذه الصلة الوثيقة بني التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان تذكريًا قويًا عن طريق 
الثقايف عقب تدمري متاثيل بوذا يف باميان بأفغانستان يف  التنوع بشأن العاملي نسكواليو  اعتماد إعالن

. وينبغي لنا أن نّتخذ نص هذا اإلعالن بوصلة نسرتشد هبا للعيش معاً يف عاملنا املعومل. 2001عام 
 ويؤّكد هذا اإلعالن استحالة الفصل بني احرتام التنوع الثقايف واحرتام حقوق اإلنسان.

زال التنوع الثقايف يُهاَجم حىت يومنا هذا من ِقبل متطرفني يعيثون يف الرتاث فساداً ويضطهدون وما 
األقليات. وتعّزز اجلرائم اليت يقرتفوهنا إمياننا بأّن أعداء كرامة اإلنسان لن يتوقفوا أبداً عن السعي إىل 

قدرة اإلنسان الالحمدودة على اإلبداع. تدمري التنوع الثقايف نظراً لكون هذا التنوع رمزاً حلرية الفكر ول
وهذه هي الصلة اليت جيب علينا أن نذود عنها. وجيب علينا أن نتصدى لكل أولئك الذين يسعون 
إىل حظر اختالف وتعدد األفكار واآلراء واملعتقدات، وأن نرّد عليهم بالسعي إىل محاية احلرية عن 

 اإلبداع املوجودة لدينا. طريق احملافظة على ثراء ثقافاتنا وثراء أشكال
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والتنمية، الذي يتيح لنا فرصة إلطالق  احلوار أجل من الثقايف للتنوع العاملي وهذا هو فحوى اليوم
وجعل االختالفات املوجودة بينها تثري  -العنان للقدرة اإلبداعية اليت متلكها لغاتنا وعاداتنا املختلفة 

. وما زالت عبارات امليثاق التأسيسي لليونسكو اليت معارفنا وتعزز صمودنا بداًل من أن تفرّقنا
عامًا صاحلة لزماننا هذا ولـّما يعف عليها الزمن، إذ ما زال احلوار السبيل إىل حّل   70صيغت قبل 

 كل اخلالفات. ويتيح احلوار ما ال يُعّد وال ُُيصى من الفرص لتحقيق السالم والتنمية.

 

 وإنّنا ملتحدون من أجل الرتاث.

 

 

 يرينا بوكوفاإ


