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 االتحاد األوروبي أندريا ماتيو فونتانا كلمة سفير
 بمناسبة االحتفال بالذكرى السنوية السبعين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 
إعالن يحدد بوضوح . يسعدني أن أراكم جميعا اليوم لالحتفال بالذكرى السنوية السبعين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 "يولد جميع الناس أحراًرا ومتساوين في الكرامة والحقوق" .تكافؤ الكرامة لكل شخص
أطول فترة سالم في قارتنا، وهذا لم يحدث عن ! ا من السالم في أوروباعامً  07 إلى اأيضً  ى ترمزذكر الفي الواقع ، هذه 

اعتمدنا ميثاق  .طريق الصدفة، بل ألن احترام وحماية حقوق اإلنسان هي واحدة من القيم األساسية لالتحاد األوروبي
وأي انتهاك لهذه . النظام القانوني لالتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي دمج ذيالحقوق األساسية ال

 .األوروبي الحقوق يؤثر على المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها مجتمعنا
 

نية دلموق الحقا يوجد خالف أو نزاع بينال ، و(رابطةمت)كاملةمتو ،ئةزقابلة للتجر غيو ،عالميةن إلنساوق اجميع حقر نعتب
 .وما زلنا نؤكد من جديد التزامنا بحماية وتعزيز عالمية حقوق اإلنسان. لثقافيةواالجتماعية واية دالقتصاوالسياسية وا

 
وفي بعض الدول يزداد . لسوء الحظ ، ما زالت حقوق اإلنسان تنتهك ، في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في أوروبا

يمكننا جميًعا المساهمة . يجعل من انتهاك الحقوق أمًرا ال مفر منهلكن الخبر السار هو أنه ال يوجد شيء . الوضع سوًءا
. لكل فرد وكل دولة ومؤسسة دور في تعزيز حقوق اإلنسان. ة في القيام بذلكفي التغيير اإليجابي، ولدينا جميًعا مصلح

 .وأنا أؤمن بالسلطة الملهمة ، العدوى التي يمكن أن تنتشر عندما تظهر نتائج إيجابية ويتم إخبار القصص الجيدة
وال تكون دولنا . ريات أساسيةأنا مقتنع بأنه ال توجد تنمية مستدامة بدون حقوق اإلنسان ، وال يوجد أمن مستدام بدون ح

ومجتمعاتنا قوية إال عندما تكون المناقشة حرة ومفتوحة، وعندما ُتحترم الحقوق المدنية ، وعندما يكون حيز المشاركة 
 .بها ب  ح  ر  مُ مفتوًحا ومضموًنا ، والمشاركة نفسها نشطة و 

 
نعمل معًا على مشاريع . حقوق اإلنسان عملية تعزيز حسيناألردن ، حيث نناقش بانتظام كيفية ت علىا أيضً ينطبق هذا 

ومن . تعزز حقوق اإلنسان للجميع بما في ذلك حقوق النساء والشباب والالجئين والمهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة
، خالل المشاريع ، نساهم في تعزيز الحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية ، والحق في العمل، والحق في العدالة

 .والحق في الترشح في االنتخابات
واعترفنا بالتقدم الذي أحرزته  . لحقوق اإلنسانلمراجعة الدورية الشاملة اراجعنا بشكل مشترك التقدم المحرز في مجال 

  .لحقوق اإلنسان بين الحكومة والمجتمع المدني في عملية المراجعة الدورية الشاملةاألردن  واعترفنا بالتعاون المستمر 
شجعنا على رؤية كيف تظهر حقوق اإلنسان هذه بشكل بارز في الخطة الحكومية الجديدة التي مدتها عامان لتشجيع ت

مشاركة لالحظنا كيف تعترف الخطة بالدور الرئيسي لحرية التعبير والتجمع وكذلك الترويج "(: النهضة)"النهضة الوطنية 
ويشارك االتحاد األوروبي بالفعل في جميع هذه الجوانب ، ولكنه . ردنالشباب والنساء في تطوير الحياة السياسية في األ

 .مستعد لتكثيف جهوده لدعم تنفيذ خطة الحكومة
 

فإن اإلعالن   ينتمي إلى الماضي،العالمي لحقوق اإلنسان بات عني أن اإلعالن تال هذه الذكرى ! دعونا نوحد جهودنا
 .أردنيجب أن تظل حقوق اإلنسان في صميم تعاوننا اليومي مع ال! بيان اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بمثابت 


