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ناسبة اليوم الدويل للتضامن مع الشعب مب ،العام لألمم املتحدة السيد أنطونيو غوترييش األمني دعا
وحنن ، من جديد"لنؤكد : عن حقوق الشعب الفلسطيين قائلا  دفاعأتكيد االلتزام ابل، إىل الفلسطيين
 .1قوق الشعب الفلسطيين"لتمسك حبذا اليوم الدويل للتضامن، التزامنا ابحنتفل هب

، الذي جيري  الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين عن غرض اليومجلياا تعبرياا وتعّبر هذه الدعوة 
أتكيد دعم اجملتمع هذا اليوم الدويل ، إذ يتيح من كل عام تشرين الثاين/نوفمّب 29 به يف االحتفال

 ملؤه احلرية والسلم. الدويل للشعب الفلسطيين يف سعيه إىل مستقبل 

عليه يف أي  كانت  ، وابتت اآلن أكثر إحلاحاا مماالتضامن وقد اشتدت احلاجة إىل هذه الدعوة إىل
إضراراا شديداا أبكثر (، كما نعلم مجيعاا، 19-وقت مضى، إذ أضررت جائحة فريوس كوروان )كوفيد

االقتصادية . وأدت األزمة الصحية النامجة عن اجلائحة إىل تفاقم األوضاع الناس عرضة للمخاطر
، واليت تقرتن ابرتفاع معدالت الفقر والبطالة  يعيشها الشعب الفلسطيينواالجتماعية العسرية أصلا اليت  

 .2نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل للسنة الثالثة على التوايلارتفاعاا كبرياا وابخنفاض 

 زالت  ما املقدمة للشعب الفلسطيين أبن املساعدات الدولية التذكري عاجلة إىل ولذلك توجد حاجة
 إلجياد جمتمعات حملية مزدهرة وقادرة على الصمود.منها  بدر  ، والضرورة حيوية للفلسطينيني

  جتعلهم عرضة ملخاطر احلرمان من  الشباب الفلسطينيني، إذ  علىوتثري الظروف الراهنة خماوف شديدة  
ملنظمة أبن قناعة االتعليم والفرص االقتصادية. ويستند عمل اليونسكو بشأن الشباب يف فلسطني إىل  

 . لسطينيني ميلكون القدرات اللزمة للعمل على نشر السلم والتسامحالشباب الف

 1 people-palestinian-the-with-solidarity-of-day-https://www.un.org/ar/observances/International. 
2 https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076702. 
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ويستند عمل اليونسكو بشأن الشباب يف فلسطني أيضاا إىل التزام املنظمة مبواصلة مساعيها الرامية 
 .تعزيز اإلبداع والثقافةإىل حتقيق التنمية ومتكني الشباب من املشاركة املدنية عن طريق 

األسس اللزمة لصون يرسي التعليم  التعليم، إذ    تعزيزيتطلب  يف هذا الصدد    هاعملأن    وترى اليونسكو 
توسيع نطاقه . ولذلك جيب علينا العمل على تعزيز نظام التعليم الفلسطيين من أجل كرامة اإلنسان

متكني الشباب الفلسطينيني من اكتساب . ويتطلب املناطق الريفيةليشمل املزيد من فتيات وشباب 
تعليمية جيدة وشاملة  ع برامجاملهارات والكفاءات اللزمة للتصدي لتحدايت احلاضر واملستقبل وض

 ، والسعي إىل التفاهم. للجميع، وإقامة احلوار بني الثقافات

يف هذا اجملال احلاسم، األمم املتحدة  وكاالت  وجيب على اليونسكو أن تواصل وتعزز تعاوهنا مع سائر  
 حبرية التعبري وابلثقافة والعلوم. ملتعلقة اوكذلك يف اجملاالت 

مبساعدة الشعب  فرصة إلبراز التزامنا املشرتك  اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيينويُعدر هذا 
 الفلسطيين على بناء السلم الدائم.

 


