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السفير جون ديفيز ، سفير جنوب أفريقيا في االحتفال بالذكرى السنوية السبعين العتماد اإلعالن العالمي لحقوق  كلمة
 0491ديسمبر  01اإلنسان في 

  معالي رئيس وزراء األردن ، أصحاب المعالي ، سيداتي وسادتي

 العتماد السبعين السنوية بالذكرى العالم أنحاء جميع في الناس مع لالحتفال اليوم معكم أكون أن لي شرف و لشرف إنه
 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 الناخبون اختار ، 8491 ديسمبر في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن اعتماد من فقط أشهر ستة قبل أن المفهوم من
 حصل الوطني الحزب أن المفارقات ومن. جديدة كحكومة العنصري للفصل المؤيد الوطني الحزب أفريقيا جنوب في األقلية
 العالمي اإلعالن اعتمد عندما التصويت عن امتنعت أفريقيا جنوب أن القول عن وغني. األصوات من فقط٪ 94 على

 .سنوات ثالث قبل المتحدة األمم ميثاق صياغة في  بروزه من الرغم على اإلنسان، لحقوق

 إليه وصلنا الذي المدى إلى بارتياح الوراء إلى ننظر أن الجديدة أفريقيا جنوب في يمكننا ، سنة سبعين مرور بعد ، واليوم
لى الحين، ذلك منذ  اإلعالن كان. أفريقيا جنوب لشعب الثابت دعمهم على الدولي للمجتمع مدينون نحن مدى أي وا 

 الجماعات من كثير تبنىفقد . العنصري الفصل سنوات طوال أفريقيين للجنوب إلهام مصدر اإلنسان لحقوق العالمي
 اإلعالن مع المشتركة العناصر من عدد على يحتوي والذي ، 8411 عام في الحرية ميثاق أفريقيا جنوب في السياسية
 العمل في البدء من تمكنا ، 8449 عام في أفريقيا جنوب في ديمقراطية انتخابات أول بعد ولكن ، اإلنسان لحقوق العالمي
 السنوات تلك كل بعد عزاءنا كان لقد. الدستور ذلك من 2 الفصل في الحقوق وثيقة يتضمن والذي الجديد، الدستور على
 في األساسية العناصر جميع يتضمن استثنائي، بشكل وشامل حديث دستور صياغة على قادرين كنا أننا المعاناة من

 .الدولي المجتمع قبل من عموما   محترم وهو الدستور بهذا فخورون نحن. اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 الدعم إلى باإلضافة الدستور هذا تدعم التي المؤسسات إنها. وثيقة مجرد هو ذاته بحد الدستور أن إلى أشير أن يجب
 حماية في للغاية ضرورية المحاكم تعتبر. يكرسها التي والحقوق الدستور في الحياة ونيستنشق نالذي البلد لمواطني العام
ا حيوي أمر الناس دعم لكن الحقوق، هذه  .أيض 

 يتم األحيان بعض في". اإلنسانية" تعني األصل نجوني كلمة وهي أوبونتو، في أفريقيا جنوب مجتمع في تقليد لدينا
 العام الدعم ويقدم دستورنا خالل من صداه يتردد ، قرون عدة إلى يعود الذي أوبونتو، مفهوم إن". ألننا أنا" إلى ترجمتها
ا ،الحرة صحافتنا تقدمكما . الدستور في للحقوق القوي ا ،أيض   بين المساواة ميدعإن ت. دعمها إلى نطمح التي للقيم قوي ا دعم 

 .أفريقيا جنوب في خاص بشكل قوي الدينية والحرية العرقية والمساواة الجنسين

 ضمان في نجحنا إننا نقول أن قبل لنقطعه طويل طريق أمامنا! ال بالتاكيد الرائع؟ دستورنا بسبب مثالي مجتمع نحن هل
 حقوق تنتهك فيها مرات عدد عن بالقصص مليئة  اإلعالم وسائللدينا .من أفراد جنوب إفريقيا فرد كل حقوق حماية
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حقوق بعض الجماعات من مثل المتحولين لإلنتهاك  كما تتعرض لدينا، دائمة مشكلة المرأة ضد العنفف. األشخاص
 .أفضل عالم في أفضل مجتمع نحو رحلتنا في نسير ومع ذلك فإننا ،جنسي ا

 األشخاص لدعم إيجابية بوادر وتقديم العالم، أنحاء جميع في اإلنسان حقوق دعم تشجيع واجب جميعا علينا أن نعتقد
 عندما الدعم هذا عن التعبير األحيان من كثير في الصعب ومن. كانوا أينما اإلنسان، حقوق انتهاكات من يعانون الذين
 متشابهة ومجتمعات بلدان مع باستمرار نعمل وأن باستمرار نحاول أن لنا ينبغي ولكن القمع، من أسوأ العواقب تكون

 .التقدم لتحقيق التفكير

. اإلنسان حقوق تعزيز في أحرزته الذي التقدم على الهاشمية األردنية المملكة أهنئ أن لي اسمحوا المرحلة، هذه في
 الشكر بتوجيه كلمتي أنهي أن وأود به، يقومون الذي للعمل الكامل دعمنا اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز يستحقو 

 .المستقبل في النجاح كل لهم ونتمنى اليوم للتحدث دعوتي على إلدارة المركز

  


