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’’ليكن يوم حقوق اإلنسان  563يوما‘‘
يف هذا اليوم ،الذي يوافق االحتفال باليوم الدويل حلقوق اإلنسان ،يطيب يل أن أحيي املدافعني عن حقوق اإلنسان
يف أرجاء املعمورة ،وأن أحيي كل من شارك يف محلة الستة عشر يوما من النشاط من أجل الدعوة إىل إهناء العنف
ضد املرأة .فعلينا أن نقف معا ،صفا واحدا ،من أجل دعم حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية للجميع يف كل يوم.
وهذا هو هدف عاملي جليل يف حد ذاته وبالغ األمهية من أجل النهوض بالسالم والعدل والتنمية املستدامة.
ومنذ أن اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان منذ  66عاما خلت ،حتققت
مكاسب كثرية ،ولكن احللم األساسي بتحقيق ’’املساواة يف الكرامة واحلقوق‘‘ ال يزال حقيقة بعيدة املنال بالنسبة
ألعداد غفرية من البشر .وموضوع اليوم الدويل حلقوق اإلنسان هذا العام ،وهو ’’ليكن يوم حقوق اإلنسان 563
يوما‘‘ ،إمنا يذكرنا مجيعا – احلكومات واملؤسسات واجملتمع املدين – بأنه لزام علينا أن نساند حقوق اإلنسان
جلميع الناس يف كل األيام.
واليوم ،أتعهد بأن يواصل صندوق األمم املتحدة للسكان دعمه حلقوق اإلنسان للجميع ،وخاصة احلقوق اليت
تشكل األساس الذي تقوم عليه الصحة والرفاه يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية .وقد اعتربت هذه احلقوق مبثابة
أولويات عاملية يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي عقد يف القاهرة منذ  02عاما ،وجرى تعزيزها يف بيجني يف
العام التايل يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة.
واآلن ،وبعد مضي  02عاما ،قلت بدرجات كبرية أعداد النساء الالئي مينت من جراء احلمل والوالدة ،وزادت كثريا
أعداد النساء واألزواج الذين يستخدمون تنظيم األسرة الطوعي .وهناك أعداد متزايدة من النساء الاليت تتمتعن
حبقوقهن يف التعليم واحلصول على فرص العمل واملشاركة السياسية .وهناك أعداد أكرب من األطفال ،وخباصة من
الطفالت ،يذهبون إىل املدارس .وهناك قرابة بليون شخص مت انتشاهلم من ربقة الفقر املدقع.
وعلى الرغم من ذلك ،فبعد مضي  02عاما ،هناك املاليني من النساء والرجال والفتيات والفتيان الذين ال يزالون
يعانون من صنوف املهانة بسبب التمييز والعنف والظلم حىت وهم يف ظل أقرب الناس هلم وحلياهتم ،ويتعرضون
لالنتهاكات يف حياهتم اجلنسية واإلجنابية وسالمتهم البدنية .إن علينا معا أن ننهي هذه احلالة من انتهاكات حقوق
اإلنسان من قبيل العنف والتمييز القائمني على نوع اجلنس ،والتعقيم القسري ،واحلمل باإلكراه ،وزواج األطفال.
ويدعم صندوق األمم املتحدة للسكان احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين يف جهودها الرامية إىل التصدي هلذه
االنتهاكات وإىل تعزيز ومحاية الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية واملساواة بني اجلنسني ،مبا يف ذلك يف جملس األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان .ويكشف تقرير لصندوق األمم املتحدة للسكان نشر هذا العام عن أن أكثر من  02يف

املائة من مجيع التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان ،للفرتة من
 0222إىل  ،0222تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية.
لقد عزز االستعراض الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان من وجود حوار وطين يتعلق بالسياسات ومن
اإلجراءات اليت تتخذها البلدان يف هذا الصدد ،وأتاح الفرصة للنساء واملراهقني والشباب والفئات املهمشة من
السكان لكي يعربوا عن أنفسهم وعن القضايا ذات األمهية الرئيسية بالنسبة لكرامتهم اإلنسانية ورفاههم.
واليوم ،وعلى مدى أيام العام الـ  ،563سيعمل صندوق األمم املتحدة للسكان على تعزيز حقوق اإلنسان لكل
الناس بكل ما يتسمون به من تنوع ،ويف مجيع مناحي احلياة ،وخباصة حقهم يف الصحة اجلنسية واإلجنابية بال متييز
أو قسر أو عنف من أي نوع.

