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 رسالة المديرة العامة لليونسكو 
 السيدة إيرينا بوكوفا

 العالم في األصلية للشعوب الدولي اليومبمناسبة 

 ٢٠١٦ أغسطس/آب ٩

 إطاراً  ٢٠١٥عام  يفاملعتمدان واتفاق باريس بشأن املناخ  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تحدد
 .األرض كوكب  وحيرتم بالكرامة كل انسانبناء عامل ينعم فيه   من أجل اً طموحو  اً جديد

 يف اً دور  يتؤدو  زةُمتثل فئة متميّ  األصليةالشعوب أن ب ى هذا النطاق،ل، وألول مرة عطاراإليعرتف هذا و 
 .للجميع أفضل مستقبل بناءإىل  الرامية العاملية اجلهود

وأن  نسمة مليون ٣٧٠ للسكان األصليني الذين يبلغ عددهمعن تقديرنا  نعرب أن نود ،املناسبة هذه يفو 
ظم معارفها. ون هتااولغ األصلية على صون وتعزيز هوية الشعوب اليونسكووتصميم  عزمنؤكد جمددًا على 

 أمناط بشأنريدة ف معارف وخربات ومتلك الثقايف التنوعثراء لاحلارس األمني  تقوم مقام األصليةفالشعوب 
 ضمان على عمليقتضيان أن نهذه الطاقة واستغالهلا  ولكن حفظ .البيولوجي التنوع واحرتام املستدام العيش
 ةالكامل مهوققحب ال يتمتعون األصليني السكانالكثري من  يزال الف .للجميع والشامل اجليد واملنصف التعليم

يف  ألصليةاقل حظاً من أطفال الشعوب غري أطفال الشعوب األصلية أ وال يزال .اجليد بالتعليم االنتفاع يف
هذا  دلّ و ما يغالبًا و . الدراسي منخفضاً  مستوى أدائهم ألن يكونااللتحاق باملدرسة، وأكثر عرضة منهم 

هذه  تؤديو . مانواحلر  الضعفة من مفرغ حلقةً  ثقافيةاقتصادية و  - الذي يقرتن حبواجز اجتماعية التهميش
 .بأسرهااإلنسانية  دعائم ضيتقو إىل والتنموية األخالقية ذات األبعاد  اتالفجو 

 عوبالش حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن منصوص عليه يفالتعليم حق أساسي، كما هو يف ق احل إن
 وتنطوي. )١٩٦٠لعام ( التعليم جمال يف التمييز مكافحة بشأن اليونسكو اتفاقية)، و ٢٠٠٧لعام ( األصلية

 ،املناخ غريت عواقب من تخفيفال علىاليت تساعد  احللولالعديد من على  األصليني السكان معارف نُظم
دعم و  نوع البيولوجيتلصون ايف جمال تعزيز التعاون العلمي لاالستعانة هبذه املعارف وستستمر اليونسكو يف 

 من ثروةهذه الع مجقدرتنا على  يف أمامنا املاثلالتحدي الرئيسي يكمن و . املستدامة التنمية أجل من التعليم
والية  هذه هي. اإلنسان حلقوق الكامل االحرتام ظل يفنفعة اجلميع، مل وتسخريها والثقافات ارفاملع

 اليوم الدويل. هذا يفمن جديد قطعه على أنفسنا نالذي  العهد ذا هووهاليونسكو، 

 بوكوفا إيرينا


