
 
 االحتفال باليوم العالمي للمرأة وسط حركة عالمية غير مسبوقة من أجل حقوق المرأة

 
             ي غوريرا ا، بينما تنضم مونيكا راميريز، وريس ويذرسبون، ودانلريفيون والحضريون المشهدالناشطون ا يتصّدر

 إلى هذا الحدث في األمم المتحدة
 

جهود عالمية لم يسبق لها مثيل من أجل حقوق المرأة والمساواة والعدالة، يأتي يوم المرأة العالمي، في أعقاب  -مارس/ آذار  7نيويورك، 

مارس/ آذار، ليلقي الضوء على العمل الدؤوب للناشطين الذين كانوا محور هذه الحركات االستثنائية في جميع أنحاء العالم. تحت  8

لهذا لون حياة المرأة"، ستترّكز أحداث يوم المرأة العالمي حول العالم ضريون الذين يحوّ عنوان "حان الوقت اآلن: النشطاء الريفيون والح

 على العمل الحيوي للناشطين وتعبئتهم من أجل التغيير.العام 

للجماهير، من خالل مسيرات التضامن، والحمالت واسعة االنتشار على شبكات التواصل االجتماعي، والجهود الثقافية، والتنظيم القوي 

ات على العناوين سيحتشد الناس في جميع أنحاء العالم من أجل مستقبل تسوده المساواة بين الجنسين. وبينما استحوذت بعض هذه الحرك

عن األضواء. يواصل الناشطون في المناطق الريفية والحضرية تعبئة جهودهم وخلخلة  ا  بعيدتتواصل أخرى  جهود ال تزالالرئيسية، 

لقائمة الُمجِحفة بالمرأة، والتأثير على طائفة واسعة من اإلصالحات السياسية والتشريعية واالجتماعية، بدءا  بإقامة مشاريع األوضاع ا

إلنهاء العنف في مكان العمل إلى توفير فرص الحصول على الخدمات لنساء المجموعات العرقية والمهاجرات واألقليات، حيث يعملون 

 يتخلف عن الركب.يوميا  كيال يُترك أحد 

"نعلم أن المجتمعات السليمة يتسع صدرها لمزيج واسع من  نغوكا:-قالت المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ميالمبو

ضامن األصوات، ولكن الماليين من النساء في مختلف أنحاء العالم يتم إسكاتهن والتضييق على إمكاناتهن. ينبغي أن تكون حركات الت

ساءلة، ووضع حد لإلفالت من العقاب وللفقر الدوري الذي تعاني منه المرأة في المناطق الريفية والحضرية الحالية نقطة تحول نحو المُ 

ألولئك الذين هم في أَمّسِ الحاجة ن الرجال والنساء إحداث التغيير على السواء. ويجب أن يستهدف الحراك السياسي النِشط من قِبَل كٍل م

 ليه."إ

امرأة  830اليوم، ال تزال ظاهرة عدم المساواة بين الجنسين متفّشية: تعاني واحدة من بين كل ثالث نساء من العنف في حياتها؛ وتموت 

برلمانيين في مختلف أنحاء العالم من النساء. وإذا  4فقط من بين كل  1؛ كما أن تتعلق بالحمليمكن الوقاية منها كل يوم جّراء أسباب 

 .2086الفجوة في األجور بين الجنسين قبل حلول عام  سرذ أي إجراءات، فلن نتمّكن من جَ مرت االتجاهات الحالية دون اتخااست

ين مونيكا راميريز، تباإلضافة إلى مجموعة واسعة من األحداث في مختلف أنحاء العالم، فإن عددا  من المتحدثين البارزين، مثل الناشط

سة الُمشاِركة ورئيسة  ؛ وماراي الراسي، (Alianza Nacional de Campesinas) "التحالف الوطني للعامالت الزراعيات"الُمؤّسِ

غوريرا،  يامع ريس ويذرسبون، الناشطة والممثلة الحائزة على جائزة األكاديمية؛ ودان، (Imkaan) "إمكان"المديرة التنفيذية لمؤسسة 

في نيويورك إلى وزيرة الخارجية األسترالية، جولي بيشوب؛  نة المرّشحة لجائزة توني، سينضّمولناشطة والممثلة والكاتبة المسرحيا

ألمم ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ميروسالف اليجاك؛ واألمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس؛ والمديرة التنفيذية لهيئة ا

في المناسبة االحتفالية التي يقيمها المقر الرئيسي لألمم المتحدة في الجمعية العامة لألمم المتحدة نغوكا -للمرأة، فومزيلي ميالمبو المتحدة

 .بنيويورك

أصوات النساء والناشطين في المناطق الريفية والحضرية، وتحديد الطرق التي يمكن بها لمنظومة األمم سيؤدي هذا الحدث إلى إبراز 

 المتحدة وشركائها دعم العمل المتسارع نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المناطق الريفية والحضرية على حٍد سواء.

الالئي يعملن من أجل المساواة بين الجنسين، وتسليط الضوء على  شجعانللتضامن مع جميع النساء ال يُمثّل اليوم العالمي للمرأة فرصة  

أحد. ويعكف الناشطون اليوم على تمكين أولئك الذين من المرجح أن يُتركوا خلف  نالبا  ما يمّرون دون أن ينتبه لهأولئك األخفياء الذين غ

 :تحويل الوعود إلى عملألمم المتحدة األخير، الركب، ومعظمهم من النساء، وفق تقرير ا

هذه الفجوة بين الجنسين في الفقر )أي حجم صل يو ء في فقر مدقع أكثر من الرجال.ففي جميع المناطق، يُرّجح أن تعيش النسا •
والتي تمثل سنوات  -عاما   34إلى  25% في الفئة العمرية من 22إلى  دوالر أمريكي في اليوم( 1.90من  العيش على أقل

 الذروة لإلنجاب لدى المرأة، مما يُثبت تحديات التوفيق بين العمل خارج المنزل وداخله.

http://www.unwomen.org/en/news/events/2018/03/international-womens-day-2018
http://www.unwomen.org/en/news/events/2018/03/international-womens-day-2018
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018


 
إلى واحدةٍ على األقل  بلدان النامية في ظروف تفتقرالنساء والفتيات في المناطق الحضرية في ال % من50ويعيش أكثر من  •

 مما يلي: الحصول على المياه النظيفة، ومرافق اإلصحاح الُمحّسنة، والسكن الُمستدام، والمساحة الكافية للمعيشة.
 

أكثر من ربع سكان العالم. وسيركز موضوع الدورة الثانية والستين المقبلة تمثّل المرأة الريفية ومنظماتها إمكاناٍت هائلة، حيث يُشّكلن 

للجنة وضع المرأة على التحديات والفرص التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية. تقوم النساء الريفيات بحرث األراضي وزراعة 

ت في أُسرهن المعيشية، يمكنهن قيادة الطريق نحو االنتقال البذور لضمان األمن الغذائي لمجتمعاتهن. وبصفتهن مديرات الطاقة األساسيا

 إلى الطاقة المستدامة وبناء القدرة على التكيّف مع تغير المناخ.

من الرجال الريفيين أو النساء في المناطق الحضرية. كما حاال  ومع ذلك، ففي جميع مراحل التنمية تقريبا ، تكون النساء الريفيات أسوأ 

بشكل غير متناسب بالفقر وعدم المساواة في الحصول على األراضي والموارد الطبيعية، والبنى التحتية والخدمات، والعمل أنهن يتأثّرن 

الالئق، والحماية االجتماعية. وكشرط مسبق لضمان حقوق المرأة الريفية، ينبغي أن تنتهي الممارسات الضارة بالمرأة، مثل تشويه 

 2017( التي أطلقها االتحاد األوروبي في عام Spotlightمبادرة "بؤرة الضوء" ) دّ عاج األطفال. وتُ لية لإلناث وزواألعضاء التناس

ٍ باستثمار أوّ  مليون يورو، أحد الحلول العالمية التطلعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك  500قدره  لّي

 في المناطق الريفية.

الحاجة إلى تعزيز روح المبادرة لدى النساء وخلق مشاريع مستدامة، سيُقام حدث آخر تستضيفه هيئة األمم المتحدة ولتسليط الضوء على 

ة عهد ( وبحضور وليّ Innovation Norwayمارس/ آذار بالشراكة مع مؤسسة "مبتكرات النرويج" ) 8للمرأة في نيويورك في 

 وهم مجموعة -( GICC) "أبطال االبتكار"ستُعلن هيئة األمم المتحدة للمرأة عن أسماء أثناء هذا الحدث، ماريت. -النرويج األميرة ميتي

ن النساء والفتيات من تمك  ضمان لون هيئة األمم المتحدة للمرأة رياضيين، الذين سيدعممتنوعة من النساء والرجال، من ممثلين إلى 

كما سيتم االحتفال برائدات األعمال الناجحات خالل هذا  نا واالستفادة منها.التقنية التي تغير عالمواالبتكارات تصميم وتشكيل التحوالت 

 الحدث.

بورصة مراسم لدق األجراس لرفع مستوى الوعي بالدور المحوري الذي يمكن للقطاع  60في مختلف أنحاء العالم، ستستضيف أكثر من 

ل باليوم الدولي للمرأة على الصعيد العالمي، تشمل األحداث األخرى الخاص أن يلعبه في تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي إطار االحتفا

ليشتي، ومنافسة "معركة  -التي ستجذب االنتباه إلى حقوق المرأة: منافسة في الجري تقام في إثيوبيا، وماراثون للدراجات في تيمور 

 عنف للنساء والفتيات.العصابات" في الفلبين للتوعية بأهمية إنشاء وتوفير أماكن آمنة وخالية من ال

وفي المنطقة العربية، ستقام حملة مبتكرة للواقع االفتراضي والتجربة االجتماعية، تتضمن سلسلة من أفالم الواقع االفتراضي التي تضع 

مقدونيا الرجال والفتيان مكان النساء والفتيات في سياق مواقف حقيقية تتعلق باألبوة، والعنف، والتحرش الجنسي. وفي جمهورية 

ستجري مناقشات وعروض ألفالم وثائقية عن المساواة بين الجنسين في المدارس الثانوية، وسيُطلق في غواتيماال  اليوغوسالفية السابقة

تقرير جديد عن المشاركة السياسية للمرأة. وفي كوكس بازار في بنغالديش، ستقوم الالجئات من الروهينغا في مراكز المرأة النسائية 

للطيران احتفاال  باليوم العالمي  اابة مطالبهن ورغباتهن قبل إطالقهة األغراض التابعة لألمم المتحدة بصنع الطائرات الورقية وكتمتعدد

 للمرأة، يلي ذلك عرض فيديو ومناقشات حول القدرة على الصمود االقتصادي.

  الحساب ، ومتابعةIWD2018 #TimeIsNow#انضّم إلى النقاش عبر اإلنترنت على تويتر باستخدام الهاشتاجين  
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