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 يف يوم حقوق اإلنسان هذا، نعلن بدء االحتفال ملدة سنة كاملة بالـذكرى السـتني

ل وستشارك أسرة األمم املتحد . لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ة بأكملـها يف تعزيـز مـث

 . ومبادئ حتقيق العدالة واملساواة للجميع الواردة يف اإلعالن

 واحلملة تذكرنا بأن اإلعالن كان أول بيان عاملي، يف عامل ال يزال يترنح حتت وطأة

 أخذه حاليا على أنه أمر مسلم به، وهو ما جلميع البشـر ن وال احلرب العاملية الثانية، يقر مبا ه أ

 . امة أصيلة ومن حقوق متساوية من كر

 إن الرؤية واإلصرار غري العاديني ملن قاموا بصياغة اإلعالن أسفرتا عن وثيقة حددت

 واإلعالن املتاح حاليـا . للمرة األوىل ما جلميع البشر من حقوق إنسان عاملية يف سياق فردي

 شهادة علـى طابعـه لغة، هو أكثر وثيقة ترمجت يف العامل، األمر الذي يعد 360 بأكثر من

 وكان اإلعالن مصدر إهلام لدساتري كثري من الدول حديثـة . العاملي ونطاق شيوعه يف العامل

 وأصبح املقياس الذي نقيس على أساسه مـدى . االستقالل والعديد من الدميقراطيات اجلديدة

 . االحترام ملا نعلم، أو ينبغي أن نعلم، إنه صواب وخطأ

ات األساسـية . ة اليوم مثلما كان يوم اعتماده ت وال يزال لإلعالن أمهي  لكـن احلرـي

 ويف أحيان كثرية تفتقر احلكومـات . اسدة فيه مل تصبح بعد حقيقة واقعة بالنسبة لكل فرد

 . إىل اإلرادة السياسية الالزمة لتنفيذ املعايري الدولية اليت وافقت عليها بإرادا

 وهي فرصة لضـمان . لتعزيز هذه اإلرادة وتعد السنة املكرسة إلحياء الذكرى مناسبة

 . أن تصبح هذه احلقوق حقيقة فعلية، وإن كل فرد يعلمها ويفهمها ويتمتع ا يف كل مكـان

 وغالبا ما يكون من هم يف أمس حاجة إىل محاية حقوق اإلنسان اخلاصة م، هـم أيضـا يف

 . حاجة إىل إعالمهم بوجود اإلعالن، وبأنه موجود من أجلهم

 ولنجعل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان . هذه السنة سنة إلحياء هذه املهمة ولتكن

. جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية


