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أنشئت اليونسكو عام  1945استناداً إىل فكرة واضحة.

فقد نص ميثاق منظمتنا التأسيسي على ما يلي " :كانت احلرب العظمى املروعة اليت انتهت مؤخراً
قد نشبت بسبب التن ّكر للمثل العليا للدميقراطية اليت تنادي بالكرامة واملساواة واالحرتام للذات
اإلنسانية ،وبسبب العزم على إحالل مذهب عدم املساواة بني البشر وبني األجناس حمل هذه املثل
العليا عن طريق استغالل اجلهل واالحنياز".
تغُّي األزمنة واالنتقال إىل قرن جديد.
وما زالت هذه الفكرة صائبة حىت يومنا هذا ،على الرغم من ر
حتوالً يف اجملتمعات على اختالف مواقعها .وهذا
وتتسارع وتُّية ر
التغُّي يف كل أرجاء املعمورة ،فتُحدث ّ
ما يتيح للنساء والرجال فرصاً لنيل حقوقهم اإلنسانية ،ومي ّكنهم من أن يصبحوا مواطنني بكل معىن
الكلمة ،وأن حيققوا تطلعاهتم إىل شغل وظائف الئقة ،وأن يشاركوا يف اجملتمع على أكمل وجه ،وأن
يرسخوا أسس السالم.
يرتقوا باحلوار و ّ
بيد أن هذه اجلوانب اإلجيابية تقرتن بتحديات كبُّية ،أال وهي التحديات النامجة عن استمرار تفشي
الفقر وتفاقم أوجه انعدام املساواة ،والتحديات اليت تطرحها النزاعات والعنف ،مبا يشمل اإلرهاب
التطرف العنيف ،والتحديات املرتبطة بالتن ّكر للحقوق وكم األفواه النامجني عن ضعف املؤسسات
و ّ
التفرد باحلكم.
وهنوض الشعبوية و ّ

ومتثل الدميقراطية ،يف ظل هذه الظروف ،خريطة وبوصلة يف آن معاً .فهي السبيل الصحيح والوجهة

الصائبة للمضي قدماً على دروب املستقبل.
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وتقع هذه الرسالة يف صميم خطة التنمية املستدامة لعام  .2030فإن اهلدف  16من أهداف التنمية
املستدامة يهيب بالدول "التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يُهمش فيها أحد من أجل حتقيق

التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على مجيع املستويات".

ولن تكون التنمية مستدامة ما مل تكن شاملة .ولن يدوم السالم ما مل يضمن العدالة .لذا فإن خطة
التنمية املستدامة لعام  2030تشتمل على وعد باحليلولة دون خَتلرف أي أحد عن الركب .وتقتضي

الدميقراطية وجود مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وانتشار سيادة القانون واحلكم الرشيد .وهي
أيضاً ثقافة ومنط تفكُّي وتعايش وتعامل مع اآلخرين يف اجملتمع .وجيب تعليم ذلك وإشاعته ،واجلهر
به والتعبُّي عنه عرب كل احلدود ،داخل كل اجملتمعات وفيما بينها ،بدءاً باألفراد نساءً ورجاالً ،وال سيما
الفئات األكثر عرضةً للمخاطر ،مبا يشمل الالجئني واملهاجرين.

وجيب كفالة متثيل اجلميع ،وال سيما أكثر الفئات هتميشاً.
وجيب أن يتمكن اجلميع من إمساع أصواهتم ،وال سيما أكثرهم تعرضاً لكم األفواه.
وجيب أن َتضع كل األفعال للمساءلة حتقيقاً لصاحل اجلميع ،يف جو تسوده روح احلوار واالحرتام.
وجيب أن يبدأ تصميم مستقبل أفضل بالذود عن حقوق كل فرد وكرامته يف يومنا هذا .وهذه هي

رسالة اليونسكو مبناسبة اليوم الدويل للدميقراطية.
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