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 للكتاب وحقوق املؤلفاليوم العاملي مبناسبة بيان 

أبريو  مو     32املوافو    باليوم العاملي للكتاب وحقوو  املللو   تزامنًا مع ذكرى احتفال األمم املتحدة 

تاب واملللفني وذلك عو  طريو    للكُّ تقديرها، تعرب امللسسة الوطنية حلقو  اإلنسان ع  ك  عام

وجتديود اححومام للمسواهمال الومي ح  كو        ،تشجيع القراءة بني اجلميع وبشك  خاص بني الشباب

حو   ، باعتبوا  أن  إلغاؤها لك  الويي  مدودوا اليريو  للتقودم احعتمواعي واللقواا لةنسوانية  عواء        

 8491 م  اإلعونن العواملي حلقوو  اإلنسوان      32م  حقو  اإلنسان استنادا للمادة أصي  التعليم ح  

 "جيب المي نصت على انه: 3فقرة   ا التعلم"، والاحلشخص  "لك  ه:أنعلى   8ا الفقرة ت والمي نص

أن يستددف التعليم التنميوة الكاملوة لشخصوية اإلنسوان وتعزيوز احومام حقوو  اإلنسوان واحلريوال          

 .األساسية، كما جيب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني  يع األمم"

يصوادف   باعتبوا   املنظمة العاملية للمبيوة والعلووم واللقافوة ياليونسوكوا هويا التوا ي        وقد اختا ل 

ا هيا اليووم لصواق قةوية الكتواب      ويتم المكيزأو وفاة عدد م  األدباء املرموقني.  ذكرى وحدة

، ونافية يستشرفون مندا على التنوع وسيلة للتعبري ع  القيم وحقو  امللل  باعتبا  أن الكتاب هو

 ومثرة جلدود مبدعني يكف  قانون حقو  امللل  محايتدم.  ،اللقاا ووسيلة للحوا 

لسونة   92األمور امللكوي  قوم    وعليه تدعو امللسسة الوطنيوة حلقوو  اإلنسوان والومي أتنشوجت  وعوب       

ضورو ة تةوافر كافوة اجلدوود      إىلا هوي  املناسوبة    3083لسونة   31املعدل باألمر امللكي  قوم   3004

دمة اآلليوال املسوتخ  تيووير  ، والعمو  علوى   تعلويم املمكنة للعم  م  أع  احهتموام قو  ال  احلكومية 

ووضووع سياسووال عامووة منامووة تنوواهط فوورا الوونمد اللقوواا الواحوود،  ، لتنميووة القيوواع التعليمووي

، ملكدة أندا سوتبيل خونل األشودر القليلوة     وضمان تنوع وساا  التعليم، ونشر اللقافة واملعلومال

ا  أن القادمة قصا ى عددها ا تبين مبدأ نشر ثقافة حقو  اإلنسان بك  الوساا  املتاحة على اعتب

ثقافة حقو  اإلنسوان تسوتددف بنواء شخصوية املوواط  واملقويم علوى أ اضوي اململكوة ألعو   قيو             

أفة  مما سة للحقو واحلريوال العاموة املنصووص عليدوا ا ميلوا  العمو  الووطين ودسوتو  اململكوة          

 واملواثي  واحتفاقيال الدولية ذال العنقة.
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