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 3من  2صفحة 

 

මානව ප්රජාාව් අතර විවිධත්වය වර්ධනය වන විට ඉවසීම 

සහ මානව හිමිකම් අතර සම්බ්ධතාවය සමාජා අත්දැකීම්වල 

හරමය් ඳැන නැගී ඇත. අධයාත්මික, විශ්වමේ සදාචාරාත්මක 

සාරධර්ම ස්ථාපිත කිරීම, මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ 

ඔවු්මේ ප්රජාාව් තුළ අවමබෝධය සහ සහමයෝගීතාව 

ප්රවර්ධනය කිරීම සහා ඔවු්මේ ප්රධාන දූත මණ්ඩලවල 

මකොටසක් මලස වක්තෘවරු් සහ ඳණිවිඩකරුව් ඳත් කරනු 

ලැබුමේ මමම කාර්ය්යය ඉේට කිරීම සහා මේ. 

ඉතිහාසය පුරාම, හම්මුරාබි බැබිමලෝනීය නීති සංග්රහය, 

මමෝමසස්මේ ආඥා දහය සහ ඉස්ලාමමේ ඉවසීමම් කැපී මඳමනන 

ගති ලක්ෂණ යුග ගණනාවක් තිස්මස් නිරඳණය කළ 

ඳර්මේෂකය් විසි් සනාථ කරන ලද අනුප්රාප්තිතික සංස්කෘතී් 

හා මානව අත්දැකීම් තුළ ඉවසීම සහ මානව හිමිකම් ඳැවතුනි. 

 ඉවසීම සහ මානව හිමිකම් සම්බ්ධමය් එවැනි ඇසුර 

කිසිමස්ත් කාලය හා ස්ථානයට ඳමණක් සීමා මනොමේ. නතන 

අදාළ සංකරූඳය අ්තර්ජාාතික සම්මුතී් සහ ප්රථිපප්තිති මගි් 

ප්රතිමෂේඳ කරනු ලබන ඕනෑම මවනස්කම් කිරීමක් බැහැර 

කරමි් මානව ගරුත්වය සහ අයිතිවාසිකම් අවධාරණය කරයි. 

එබැවි් යුමනස්මකෝ -1995 විශ්වීය මානව හිමිකම් ප්රකායය 

මගි් මානව හිමිකම්, ඉවසීම සහ ප්රජාාත්්රවාදය සහ සාමය 

ස්නිමේදනය, සංස්කෘතික හා එකිමනකට ඳරස්ඳර විමරෝධී 

විවෘතභාවය තුළි් ඉවසීම සහමයෝගමය් මඳෝෂණය කළ යුතු 

පුද්ගලයි් සහ සංස්කෘතී් අතර අමනයෝනය අවමබෝධය තුළි් 

වයාප්තිත කිරීමට කැඳවී සිටියි. 

ඉවසීම සහ මානව හිමිකම් අතර ආමේනික 

සම්බ්ධතාවය, කිසියම් උරූලංඝන මැඩඳැවැත්වීම සහා නිසි 



 

 

 3من  3صفحة 

 

වයවස්ථාදායක මරගුලාසි මගි් එවැනි සම්බ්ධතාවයක් ඇති 

කර ගැනීමට ශිේට සම්ඳ්න සමාජාවල බැඳී ඇත. මම් 

සම්බ්ධමය් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජායය අ්තර්ජාාතික 

ඉවසීම සහ මානව හිමිකම් සහා ව ප්රදීපඳයක් වන අතර, එය සිය 

උරුමමය් සහ විමශ්ෂමය් වයවස්ථාමව් උපුටා ගත් පර්ව 

සම්බ්ධිත ක්රියාමාර්ග සහා වන අතර, එය සැමට සිවිරූ 

නිදහස ලබා මදන අතර පුණය හා මානුෂීය සහන කටයුතු සහා 

යුක්තිය, මගෞරවය සහ සහමයෝගය ලබා මදන මානව හිමිකම් 

පිළිබ විශ්ව ප්රකායනමේ මලධර්මවලට අනුකූල මේ. 

ඉවසීමම් සංස්කෘතිය, සියලු මානව වර්ගයා සහා සමාන 

අවස්ථාව් සැකසීම සහා මද්ශීය හා ජාාතය්තර නීතිමය 

කැඳවීම සහා අලංකාර සදාචාරාත්මක හැඟීමක් මලස වර්ධනය 

වන අතර, නතන සමාජාය්හි මවනස්කම්වලට එමරහිව සට් 

කරන අතරම ජාාතික මානව හිමිකම් ආයතන සමාජා, 

සංස්කෘතික සහ ආර්ථිපක අයිතිවාසිකම් පුද්ගලය්ට සහ 

ප්රජාාව්ට සමානව ලබා දීපම ගැන සැලකිරමත් වීමට උත්සාහ 

දරයි. 


