
 

  المديرة العامة لليونسكورسالة 
 السيدة إيرينا بوكوفا

 الدولي للشعوب األصلية اليوم بمناسبة

 ٢٠١٥ أغسطس/آب ٩

 

اليوم الدويل للشعوب األصلية فرصة ممّيزة للتنويه باإلسهام األساسي للشعوب األصلية يف  يتيح
 إعداد حلول مستدامة ملواجهة حتديات التنمية وإدارة املوارد الطبيعية والتصدي لتغري املناخ.

النهوض بثقافات ولغات ومعارف الشعوب األصلية جانبًا أساسيًا من عمل اليونسكو.  ويشكل
ن نعلم أن احرتام ُنظم املعارف واللغات احمللية، مبا فيها تلك اليت ختص الشعوب األصلية، إمنا وحن

ميثل شرطاً ال غىن عنه لنجاح النُّظم التعليمية الشاملة واملنصفة، حيث يُتاح لكل فرد التعلم وإطالق 
دمج بالكامل يف أُ  يد للجميع، وهو مااجلتعليم الإمكاناته. وهذا جانب حموري لتحقيق أهداف 

، من مهورية كورياجب، يف إنشيون ٢٠١٥مايو ملنتدى العاملي للرتبية يف أيار/اإلعالن الذي اعتمده ا
 .٢٠٣٠ضمان التعليم اجليد واملنصف والشامل والتعلم مدى احلياة للجميع حبلول عام أجل 

أن نعمل على زيادة التوعية بأمهية التنوع الثقايف واملعارف العلمية للشعوب األصلية وتعزيزها،  عليناو 
تسعى اليونسكو لكي يُعرتف  وعليهتشكل العناصر املّيسرة للتجديد واإلبداع للعامل بأسره. إذ إ�ا 

ستدامة والشاملة. فالتنوع الثقايف اعرتافًا تامًا بأن الثقافة متثل احملرك والعامل املّيسر لتحقيق التنمية امل
عاصر، امل نفاليدوية أو الرف احلوسيقى أو املفنية أو التقاليد تعلق األمر بالللشعوب األصلية، سواء 

إمنا ميثل معينًا ال ينضب للكرامة واهلوية والتالحم مل نكتشف بعد إمكاناته الكاملة. وباملثل، فإن 
علينا إدماجها  حاسم يف التصدي للتحديات البيئية. ومن مثّ املعارف احمللية واألصلية تقوم بدور 

بشكل أفضل يف املدونة العلمية العاملية ويف نظم اإلنذار والتوعية البيئية اجلماعية. وهذا هو اهلدف 
الذي ترمي إىل حتقيقه برامج اليونسكو اخلاصة بتعزيز نُظم املعارف األصلية واحرتام حقوق الشعوب 

 وتطويرها.والتحكم با ومحايتها معارفها التقليدية األصلية يف صون 
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إن هذا املعني من املهارات واخلربات يساهم يف مجال العامل وثرائه، وميكن أن حيدث فرقاً يف جهودنا 
الرامية إىل صونه. ومتهيدًا لعقد املؤمتر احلادي والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

اخ يف باريس يف كانون األول/ديسمرب من هذا العام، تستضيف اليونسكو مؤمتراً بشأن  املنبشأن تغّري 
إىل الطريقة اليت تغري املناخ، إذ يتيح اإلصغاء  أمامالدروس املستفادة من صمود الشعوب األصلية 

  تقوية اإلنسانية مجعاء.  املناخحتشد با الشعوب األصلية جهودها وتتكيف مع تغّري 

 

 

 وكوفاإيرينا ب


