
	
 

 2017كانون األول/دیسمبر  10یوم حقوق اإلنسان، 
التي  إلعالن العالمي لحقوق اإلنسانورة الدفاع عن القیم الراسخة لیؤكد على ضرالمفوض السامي 

  تتعرض لالعتداء
 

من عام  الیوم كذا في العاشر من كانون األول/دیسمبر من كل عام بیوم حقوق اإلنسان، وھو "نحتفل
التي لم یكن مضى على تأسیسھا آنذاك سوى ثالث  ،جمعیة العامة لألمم المتحدةدت فیھ الالذي اعتم 1948
، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إحدى أكثر الوثائق التي ترجمت في العالم وربما إحدى أكثر سنوات

 الوثائق تأثیراً". 
 

ُمنع إبقاء المعاناة اإلنسانیة طي و "بفضل اإلعالن العالمي، تحسَّنت الحیاة الیومیة لمالیین األشخاص
الذي  دالوفاء بالوع م من عدموبالرغ عالم أكثر إنصافاً. قیام الكتمان وتمَّ إرساء األسس الالزمة من أجل

 الطابع العالمي الثابت على شكل دلیالً صمود ھذا اإلعالن عبر السنین ی، إال أن حتى اآلن اإلعالن قطعھ
 مساواة والعدالة والكرامة اإلنسانیة".المتمثلة في ال لقیمھ الراسخة

 
بالذكرى السبعین لإلعالن ، سوف نحتفل 2018في العام المقبل، في العاشر من كانون األول/دیسمبر "

لسنة  والذي نحییھ یوم األحد االفتتاحیة، فیما سیشكل یوم حقوق اإلنسان لھذا العام لحقوق اإلنسانالعالمي 
  إحیاء الذكرى السبعین". ب الخاصة طویلة من االحتفاالت

 
كل مادة من المواد لاألھمیة الدائمة والحیویة اماً من التفكیر البلیغ والعمیق حول "آمل أیضاً في أن یكون ع

 الثالثین التي تتضمنھا ھذه الوثیقة االستثنائیة".
 

ن أجل تلقیح ، الدواء الذي وصفتھ الدول م"لقد صیغ اإلعالن العالمي في ظل عالم مثخن بجراح الحرب
دول من لثلین وصادق علیھ عدد من القادة لم. لقد صاغھ عدد من الموأخطائھاشعوبھا ضد أسوأ غرائزھا 
 حقوق تناسي̓ أن بالكامل أخیراً وبقوة نوا واعینااقتبسنا من دیباجة اإلعالن، ك ما كل القارات، والذین إذا

 ".ʻاإلنساني یرالضم آذت ھمجیة أعمال إلى أفضیا قد وازدراؤھا اإلنسان
 

والمواقف وتراكم السیاسات والممارسات التي  معرفة بھاذكرى محرقة الیھود وال مع اإلعالن "لقد صیغ
  وأُحرق فوق ضمائر األشخاص الذین فشلوا في منع وقوعھا".  جعلت حدوثھا ممكناً،

ً الحقو اإلعالن "لقد صیغ ق االجتماعیة كي ال یغطي الحقوق المدنیة والسیاسیة فحسب، بل أیضا
واالقتصادیة والثقافیة، في ظل اإلدراك الكامل بأنكم ال تستطیعون تحقیق التنمیة من دون حقوق اإلنسان 
وال تستطیعون التمتع بحقوق اإلنسان بالكامل من دون التنمیة، فیما یعتمد إحالل السالم واألمن على 

 اإلثنین معاً". 
 

ى انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وحدوث محرقة الیھود، یبدو أن سنوات عل"الیوم، بعد مرور العدید من ال
ھذا الوعي یتبخر بمعدل مخیف، فیما التقدم الھائل الذي تحقق من خالل التشریع التدریجي لمبادىء حقوق 

 اإلنسان، مثلما نصَّ علیھا اإلعالن العالمي، یتم تناسیھ بشكل متزاید أو تجاھلھ عمداً".  
 

بشأن عالمیة الحقوق في معظم أنحاء العالم. وھي تتعرض العتداء واسع النطاق من قبل "یتم االختالف 
اإلرھابیین وبعض القادة المتسلطین والشعبویین الذین ال یبدو سوى أنھم یریدون التضحیة، وبدرجات 

 السلطة. وقد تعاظم نفوذھم المشترك على حساب الحصول على مختلفة، بحقوق اآلخرین، وذلك من أجل
 النظام اللیبرالي والدیمقراطي والسالم والعدالة". 



 
ً في  "نالحظ وقوع المزید من األعمال الوحشیة والجرائم المرتكبة في النزاعات في أنحاء العالم؛ وتفاقما
القومیة العدائیة، في ظل ازدیاد مستویات العنصریة وكراھیة األجانب وسواھما من أشكال التمییز التي 

أكملت مسیرتھا مع قناعة بأن ھذه المسائل ھي مشاكل من الماضي، عض الدول التي تترسخ حتى في ب
  علیھا". مشاكل بإمكان الجمیع أن یستحضرھا بسھولة كبیرة مجدداً وإعادة التأكیدبدالً من أن تكون 

 
وھي  ،"نالحظ البدء بتفكیك بعض التدابیر الرامیة إلى القضاء على التمییز وتعزیز العدالة بشكل أكبر

من قبل بعض  ، وذلكبعض ثمار اإلعالن العالمي والھیئة الواسعة من القوانین والممارسات التي أوجدھا
ونالحظ رد فعل غاضب ضد العدید من  .تسعى إلى تحقیق مكاسب من الكراھیة واالستغالل الجھات التي

كتین یاإلنجازات المحققة في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحقوق األقلیات في األمر
  وآسیا وأفریقیا وأوروبا".

 
"نرى بعض القادة السیاسیین الذین ینكرون صراحة الحقیقة األساسیة الواردة في المادة األولى من 

 ، بلʻجمیع الناس یولدون أحراراً ومتساوین في الكرامة والحقوق̓والتي تنص على أن  يعالماإلعالن ال
بتعزیز احترام ھذه الحقوق والحریات وباتخاذ تدابیر ̓بعض القادة السیاسیین الذین یتحدون وعود أسالفھم 

و عالمي بھا ومراعاتھا على نح طني والدولي، من أجل ضمان االعترافتدریجیة، على المستویین الو
 ". ʻوفاعل

 
ً تتقید الدول بموجبھ بأنھا ستعمل على حمایة حقوق اإلنسان وتعزیزھا. "یشكل اإلعالن الع المي التزاما

 سان مھمة جداً حتى نلقي بھاومن الضروري أن نستمر في تقدیم ھذه الدول إلى المساءلة. لكن حقوق اإلن
ً  لیناثمینة جداً بالنسبة إ ھي على عاتق الدول وحدھا، بل  إلى أطفالنا".بالنسبة و جمیعا

 
م اإلنجازات التي حققھا  "فیما نستعد للبدء بإحیاء الذكرى السبعین لإلعالن العالمي، من الصائب أن نكرِّ
ونثني على جھود المھندسین الذین استوحوه. وفي الوقت نفسھ، ال یجب أن تساورنا أي أوھام بأن اإلرث 

تھدیدات على كل الجبھات. وإذا ما تركنا التزامنا بالدفاع عن حقوق الخاص باإلعالن العالمي یواجھ 
مساره، بل إذا ما غضینا النظر عندما تتعرض ھذه الحقوق لالنتھاك، فإن ھذه اإلنسان ینحرف عن 

الحقوق سوف تذبل وتموت. وإذا حصل ذلك، فإن الكلفة التي ستتكبدھا الحیاة البشریة والبؤس الناجم 
 سرھا ثمناً باھظاً". اً وستدفع البشریة بأون مرتفعة جدستك

 
یعود األمر  .وحیت منھم كتابة ھذا اإلعالناستُ ، الذین ʻنحن الناس̓إلینا،  األمر "في نھایة المطاف، یعود
یث ال یزال ثمة حیز للتعبیر عن األفكار كل دولة حمقاطعة وكل في كل مدینة و إلي؛ إلیكم؛ بل إلى الجمیع

رات ورفع الصوت. نحتاج إلى العمل من أجل تعزیز السالم ومناھضة التمییز ودعم واالشتراك في القرا
  العدالة".

 
ً عن مستقبل مشترك أفضل. یجب  ً عن اآلداب اإلنسانیة، بل دفاعا "یجب أن ننظم صفوفنا ونتحرك دفاعا

ي مرحلة ما بعد وحائرین فیما یتفكك من حولنا نظام القیم التي تمَّ إرساؤھا ف أال نقف مكتوفي األیدي
ً وحاسماً: فبدعمنا بشكل حازم حقوق اإلنسان لآلخرین،  ً قویا الحرب العالمیة الثانیة. یجب أن نتخذ موقفا

 نحن ندافع أیضاً عن حقوقنا وعن حقوق األجیال المقبلة".
 

 انتھى 
 

اإلنسان  یوم األحد الواقع في العاشر من كانون األول/دیسمبر، سوف یحیي المفوض السامي یوم حقوق
بالذكرى السبعین إلى جانب رئیسة بلدیة باریس، آن ھیدالغو، وذلك في قصر  تویطلق حملة االحتفاال

شایو في باریس، المعلم التاریخي الذي اعتمدت فیھ الجمعیة العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان یوم 
 . 1948العاشر من كانون األول/دیسمبر 



 
المخصصة للحملة التي یجري تنظیمھا على  Stand Up 4 Human Rightsصفحة ویب قم بزیارة 

مدى ھذا العام والمتعلقة بإحیاء الذكرى السبعین لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وذلك على الرابط 
 /http://www.standup4humanrights.orgالتالي: 

"أضف  مبادرة اریع المحددة المصممة من أجل تعزیز صوابیة اإلعالن العالميتشمل بعض المش
طلب ال بأكثر من مئة لغة. ویمكِّن تعزیز اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ونشرهالتي تھدف إلى  ،صوتك"

 لغتھالن العالمي لحقوق اإلنسان بتسجیل نفسھ وقراءة مقالة عن اإلع من لمستخدمالمتوافر عبر اإلنترنت ا
األم ومشاركتھا عبر وسائل التواصل االجتماعي، ما یشجع اآلخرین على فعل الشيء ذاتھ. قم بزیارة 

 video/-https://www.un.org/en/udhrالرابط التالي: 
 

 :(Stand Up Pledge) "تعھد الدفاع"لالنضمام إلى آالف األشخاص الذین سبق أن انضموا إلى 
  : http://standup4humanrights.org/en/index.html#pledge قم بزیارة الرابط التالي:

 
 لغة 500ثر من إلى أك ة في العالم، إذ تُرجم*یعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الوثیقة األكثر ترجم

                              . حتى تاریخھ
 
 


