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لبــارزة. احتفــاء بالــذكرى الســنوية اخلمســني الثنــني مــن الصــكوك الدوليــة اإننــا حنتفــل اليــوم بــإطالق محلــة ملــدة عــام 
العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، والعهــــد الــــدولي الخــــاص ذلـــك أن 

ــــل للتجزئــــة لإلطــــار الــــدويل حلقــــوق شــــكال، معــــاً  بـــــالحقوق المدنيـــــة والسياســـــية ، الطــــابع املتكامــــل وغــــري القاب
 اإلنسان. 

الشـــرعة الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان، يشـــكلون  إىل جنـــب مـــع اإلعـــالن العـــاملي ولقـــد أصـــبح هـــذان العهـــدان، جنبـــاً 
الــيت حتـــدد االلتزامــات املتعلقــة بــاحلقوق املدنيـــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيـــة ، لحقـــوق اإلنســـان

  بالنسبة جلميع بين البشر وذات الصلة الوثيقة بنفس القدر بالعيش يف كرامة ورفاه.  األصيلة

ـــــائق الـــــثالث نرب  فمنهـــــا اســـــتمدت احلركـــــات اهتـــــدت بـــــه املؤسســـــات والقـــــوانني الوطنيـــــة؛  اســـــاً وكانـــــت هـــــذه الوث
االجتماعيــة األمــل والشــرعية؛ وبقيادــا اجتمعــت كلمــة الــدول لتحديــد إجــراءات ملموســة مــن أجــل عــامل أفضــل 

  وجمتمعات يسودها السالم. 

حتويـل معـايري ومبـادئ حقـوق  هـذه احملطـات اهلامـة الـيت متخضـت عـن إحدىوكان املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
الـــروابط بتحديـــد  2030قريـــب، قامـــت خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام ال وبـــاألمساإلنســان إىل إجـــراءات حمـــددة. 

  الواضحة بني أهداف التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان. 

اجلهـــر بصـــوم  يـــوم لتمكـــني النســـاء والفتيـــات، والرجـــال والفتيـــان، مـــن إن هـــذا هـــو يـــوم لالحتفـــال، لكنـــه أيضـــاً 
مطـــالبني حبقـــوق اإلنســـان اخلاصـــة ـــم، مبـــا يف ذلـــك حقهـــم يف الصـــحة اجلنســـية واإلجنابيـــة، كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن 

  الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان. 

لقــــد وفــــرت الشــــرعة الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان للنســــاء والفتيــــات حــــق املطالبــــة القانونيــــة باحلصــــول املتكــــافئ علــــى 
بـالتثقيف الـذي يعـزز املسـاواة بـني ة واإلجنابية. وأعطـت املـراهقني واملراهقـات حـق املطالبـة خدمات الصحة اجلنسي

عــن احليــاة اجلنســية واإلجنابيــة. ومنحــت نســاء املنــاطق  اجلنســني، ويــوفر هلــم املعلومــات املوضــوعية والدقيقــة علميــاً 
ــــة القاســــية والالإنســــانية واملهينــــة، مثــــل التعقــــيم القســــري.  ــــة بــــالتحرر مــــن املعامل ــــة الفقــــريات احلــــق يف املطالب الريفي

حينمــا يضــعن وأعطـت احلوامــل احلــق يف املطالبــة باخلصوصــية والتحــرر مــن التمييـز، وعــدم االحــرتام، وســوء املعاملــة 
مواليــــدهن يف املراكــــز الصــــحية. وأعطــــت هــــذه الشــــرعة لكــــل شــــابة تعــــاين مــــن ناســــور الــــوالدة احلــــق يف املطالبــــة 

وســيلة انتصــاف احلــق يف احلصــول علــى  مبكافحــة مــا يــنجم عنــه مــن وصــم وإمهــال اجتمــاعي. وهــي تعطينــا مجيعــاً 
  فعالة إذا ما انتهكت حقوقنا أو حرياتنا. 



  

التحــــرر مــــن الخــــوف، وحريــــة وهــــي  –ليهــــا الشــــرعة الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان إن احلريــــات األربــــع الــــيت تقــــوم ع
هــــي ذات صــــلة مباشــــرة بإعمــــال احلقــــوق الصــــحية اجلنســــية  –الكــــالم، وحريــــة العبــــادة، والتحــــرر مــــن العــــوز 

  واإلجنابية. 

ة اجلنســية ويف معظــم األحيــان، ال يتســىن ألشــد النــاس حرمانــا مــن حريــام يف اتمــع أن يتمتعــوا حبقــوقهم الصــحي
مــــا تــــؤدي املعــــايري التمييزيــــة الثقافيــــة واالجتماعيــــة إىل تقلــــيص قــــدرة النســــاء واملــــراهقني وأبنــــاء  . وكثــــرياً واإلجنابيــــة

الشـــــعوب األصـــــلية واألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة أو األشـــــخاص ذوي التوجهـــــات اجلنســـــية املختلفـــــة علـــــى اجلهـــــر 
  مبواقفهم والتحرر من اخلوف والعوز. 

املاضـــية بصـــكوك  اســـتمر إثـــراء اإلطـــار الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان علـــى مـــدى اخلمســـني عامـــاً  وهلـــذا الســـبب، فقـــد
مــن حريــام، مبــا يكفــل عــدم ختلــي أحــد عــن  أساســية أخــرى تــوفر أشــكال احلمايــة اخلاصــة ألشــد النــاس حرمانــاً 

  من أجل حياة كرمية وفاضلة.  الركب

بالـــذكرى  عليهــا األمـــم املتحـــدة الــيت احتفلنـــا مـــؤخراً وهــذه الرؤيـــة ليســـت باجلديــدة. فهـــي مـــن املبــادئ الـــيت قامـــت 
  السنوية السبعني إلنشائها. 

تكــون جــديرة بتحقيــق واليــوم، لــيكن احتفالنــا بــاليوم الــدويل حلقــوق اإلنســان مــن خــالل مطالبــة مجيــع األمــم بــأن 
   تلك الرؤية. 

 

 


