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 اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن السبعين السنويّة بالذكرى االحتفال

 سيفيري ستيفانو السيّد باإلنابة األردن في اإلنسانية الشؤون ومنسق المتحدة لألمم المقيم المنسق عن صادر بيان

 عصًرا الخامسة الساعة ،2018 ديسمبر /األول كانون 10 عّمان، الملكي، الثقافي المركز

 

 

  الوزراء، مجلس رئيس دولة معالي

 الكرام، السعادة أصحاب

 وسادتي، سيداتي

 

 جنب ٍ إلى جنبًا ، اإلنسان لحقوق العالمي لليوم السنوية بالذكرى االحتفال خالل األردن في هنا المتحدة األمم أمثّل أن لي عظيم لشرف إنه
 وأشكرهم اإلنسان حقوق لدراسات عّمان مركز أهنئ أن أودٍّ الكريمة، المناسبة هذه وفي. العالم أنحاء جميع في الشعوب من الماليين مع
 .الفعالية هذه تنظيم على

 .عليه وصادقت نساناإل لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت بالتحديد، اليوم هذا مثل في عاًما 70 منذ

 جميع من المجال هذا في المتخّصصين الخبراء من عدد بها اضطلع التي المكثّفة والمفاوضات للمناقشات كنتيجة العالمي اإلعالن ويأتي
 اركالدنم من النساء من غيرها عن فضالًٍ الصياغة، لجنة ترأس خالل من دورها برز الذي روزفلت إليانور ذلك في بما العالم، أنحاء

 ترجمته خالل ومن. سواء حدٍّ على بارزة مساهمات قدمن اللواتي العالم أنحاء مختلف في الدول من وغيرها الشيوعيّة والكتلة وباكستان
 باعتباره 1999 العام في عالميًا قياسيًا رقًما العالمي اإلعالن سّجل والزولوية، األبخازية اللغة ذلك في بما واللهجات، اللغات مئات إلى

 .العالم في ترجمةًٍ األكثر الوثيقة

 بكلماتٍ  وصفها حتّى يتعذّر التي وصعابهم البشر معاناة من الحدٍّ وتمٍّ وحفظها، الشعوب من الماليين كرامة صون تمٍّ اإلعالن، وبفضل
 باتت معايير مجموعة ليشكٍّ وأمسى طموحة أطروحة مجّرد كونه من انتقل حتّى أيًضا، وإنصافًا عدالًٍ أكثر عالم أسس ترسية وتمٍّ بسيطة،
 والتطّورات الجديدة التقنيات انتشار وجه وفي الزمن عامل أمام العالمي اإلعالن صمد وقد .تقريبًا الدولي القانون مجاالت كافة تتخلّل

 نحتاج التي المبادئ على الضوء تسليط في متمثالًٍ هدفه أصبح حتّى بها، التنبؤ عن واضعوه تعذّر التي واالقتصادية والسياسية االجتماعية
 لمواجهة استخدامها يمكن التي االستجابات من إطار واستحداث الجديد، الرقمي العالم وبوادر االصطناعي الذكاء ظاهرة في للتحّكم إليها
 .  أيًضا ككلٍّ األرض كوكب وحتّى الشعوب، على المترتبة المناخ تغيّر آثار

 الصراعات انتشار من الحدٍّ شأنه من وتنموي وأمني اجتماعي أعمال جدول العالمي اإلعالن دّميق المتحدة، األمم ميثاق مع جنبٍ  إلى وجنبًا
 .ومنعها

 هذا على الجميع حقوق وتحديد الجذريّة األسباب معالجة خالل من وذلك أخرى، حرب نشوب منع اإلعالن واضعو أراد السياق، هذا وفي
 الذي النحو وعلى. األحوال من حال بأيٍّ البشر بحقٍّ ارتكابه يمكن ال ما وتوضيح  بها المطالبة وحتّى توقّعها الممكن من التي الكوكب
، وبشكلٍ  نختبره،  العالمي، اإلعالن في الوارد النحو وعلى والحرية، والعدالة المساواة مبادئ تساهم قد العالم، من المنطقة هذه في مؤلم 

 المعنيٍّ المتحيّز غير القانون وسيادة اإلنسان حقوق احترام يشّكل وكذلك،. وتعزيزه مالسال على والمحافظة العنف أوجه انتشار من الحدٍّ في
 . مختلفة مناسبات في الملك جاللة وكّررها عاد التي والسالم التنمية مساعي صميم النزاعات بحلٍّ

 والمسكن الغذاء وتوفير المدقع الفقر على ضاءالق شأنها من التي التدابير لنا العالمي اإلعالن يظهر تماًما، الواضحة الثالثين مواده وفي
 بين القائم الوثيق التعاون أساس تشّكل التي المستدامة التنمية أهداف تستند وكذلك،. للجميع الواعدة والفرص والوظائف والتعليم والصحة

 الجميع حقوق احترام تعزيز لمواصلة مميزةًٍ فرًصا أعمالها جدول يوفر بحيث اإلنسان، لحقوق الدولي القانون إلى واألردن، المتحدة األمم
  .أبدًا تمييز دون ومن العالم أركان من ركن كلٍّ في

" الكلٍّ" أو" الجميع" إلى اإلشارة تتمٍّ الثالثين، مواده وفي. تقريبًا اإلعالن بنود من بندٍ  كلٍّ في تناوله يتمٍّ مفهوًما االجتماعي النوع ويشّكل
 بتوزيع المتعلّقة تلك واتّخاذ العامة القرارات صنع عمليات من كلٍّ في المشاركة من مستبعدات النساء تزال ال ذلك، ومع". أحد ال" أو

 النوع على القائم التمييز بشأن الوعي مستويات تتزايد العالمي، الصعيد وعلى. مستواها على الدخل واستخدام األسرة وحجم الموارد
 المعهد لبرنامج 13 الــ الدفعة في المشاركات أهنئ أن أودٍّ الصدد، هذا وفي. واألمن والسالم التنمية مسيرة على السلبي وتأثيره االجتماعي

 .اليوم الحقًا عليه سنصادق والذي اإلنسان حقوق لدراسات عّمان مركز نظمه الذي النسائية للقيادات األردني
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 من الدولة به تضطلع الذي األساسي الواجب على ويؤّكد متساوي، بشكلٍ  وقيمته شخص كلٍّ كرامة لتحديد أيًضا العالمي اإلعالن ويسعى
. سواء حدٍّ على الحريات عليه تسود وضع ظلٍّ في ومساواة بكرامة التمتّع من تمكيننا شأنها من التي الكريمة الحياة معايير تعزيز أجل
 عن الدفاع جميعًا علينا يتعيّن بل فحسب، مواطنينال إزاء الحكومات مسؤوليّة نطاق ضمن اإلنسان حقوق حماية مساعي تقع ال ذلك، ومع

 المناسبة اإلجراءات اتّخاذ جميعًا علينا ويتعّين. أيًضا حولنا من اآلخرين وحقوق حقوقنا عن الدفاع نعم. حولنا من اآلخرين وحقوق حقوقنا
 .جميعًا تحمينا التي الحقوق ودعم اليومية حياتنا في

 الحقوق في ومتساوية ومزدهرة مرنة دولة بناء أجل من األردن مع تعاونها تعزيز استمرار إلى لمتحدةا األمم تتطلّع السياق، هذا وفي
 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في والموضحة المشتركة قيمنا إلى استنادًا وذلك للجميع، المتاحة الواعدة والفرص

 .ومتابعتكم اهتمامكم لحسن شكًرا
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