
 

18-03153 (A) 

 

  
  
  املتحـدة    األمـــــم          

  

 
  

  األمني العام
  رسالة مبناسبة اليوم الدويل للمرأة

  ٢٠١٨آذار/مارس  ٨نيويورك، 
    

التارخيية واهليكلية اليت  إننا نقف عند منعطف حاســم يف جمال حقوق املرأة. فأشــكال الالمســاواة  
ـــى. ومن أمريكا الالتينية إىل أورو  ــــ ا اليوم أكثر من أي وقت مضــ ــــــي القمع والتمييز يُندَّد  مسحت بتفشـــ
وآســـيا، يف وســـائط التواصـــل االجتماعي، ويف مواقع تصـــوير األفالم، ويف املصـــانع والشـــوارع، ترفع النســـاء 

ن عاليا ويطالنب بتغيري دائم وبعدم  ـــــوا ـــــي، أصــــ ـــ ــــــي، والتحرش اجلنسـ ــــــامح إطالقا مع االعتداء اجلنســـ التســـ
  والتمييز جبميع أنواعه.

   ، ـــر ـــــاء والفتيات من األعمال غري املنجزة يف عصـــ ــــني ومتكني النسـ إن حتقيق املســــــاواة بني اجلنســ
ت املطروحة يف جمال حقوق اإلنسان يف عاملنا.   وأعظم التحد

ــــــال والدعوة اليت بذ   ــــ ــــــبح عدد الفتيات ولقد أمثرت جهود النضـــــ ـــ ـــ ــــــاء. فأصـــ ـــ ـــ لتها أجيال من النســـ
ـــــن عمال مدفوع األجر  ــــاء اللوايت ميارســــ ـــى؛ وازداد عدد النســـــ ـــ ملدارس أكثر من أي وقت مضـــ امللتحقات 
ويؤدين أدوارا قيادية يف القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومعرتك احلياة السياسة ويف املنظمات الدولية، 

ـــى من القوانني، واملمارســـــات مبا يف ذلك األمم املتحدة.  ــــة يف عدد ال حيصــ ــــني مكرَّسـ ــــاواة بني اجلنسـ واملسـ
ث وزواج األطفال، قد ُحظِّرت يف العديد من البلدان.   الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإل

ــــدي لالختالالت التارخيية يف موازين    ـــ ــــ ــــــيمة ما زالت ماثلة إذا ما أرد التصـ ـــــ غري أن عقبات جسـ
  يقوم عليها التمييز واالستغالل.القوى اليت 
ــــي    ــــــ فــأكثر من بليون امرأة يف مجيع أحنــاء العــامل يفتقرن إىل احلمــايــة القــانونيــة من العنف اجلنســـــ

يف املائة يف املناطق  ٤٠يف املائة، وتصـــــل إىل  ٢٣العائلي. والفجوة يف األجور بني اجلنســـــني تبلغ نســـــبتها 
العرتاف. ونسبة متثيل املرأة الريفية، والعمل غري املدفوع األجر الذي  تقوم به العديد من النساء ال حيظى 

ـــــبة أقل من ذلك يف جمالس اإلدارة.  ـــ ــــ ــــط، هي أقل من الربع، وهذه النســـ ـــ ـــ ت الوطنية، يف املتوســـــ يف الربملا
وبدون اختاذ إجراءات متضافرة، ستخضع املزيد من ماليني الفتيات لتشويه أعضائهن التناسلية على مدى 

  ملقبل.العقد ا
ــــبل    ـــــ ــن ســ ـــ ـــ ــــــاء اللوايت يلتمســـ ا عرض احلائط والنســـــ ــــرب  ـــ وحيثما وجدت القوانني، غالبا ما يضــــ

االنتصاف القانونية يتعرضن للتشكيك والتحقري والفصل. وحنن نعلم اآلن أن التحرش واالعتداء اجلنسيني 
ـــــة، يف بلدان تف ـــ ـــ لها يف جمال كا عملة رائجة يف أماكن العمل واألماكن العامة واملنازل اخلاصـ ــــجِّ ـــــ خر بســـ

  املساواة بني اجلنسني.
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  وينبغي لألمم املتحدة أن تكون قدوة للعامل.  
ــــــي، أطلقُت    ـــ ـــ ن األمر مل يكن كذلك دائما. ومنذ بداية فرتة والييت يف العام املاضـــ وإنين أعرتف 

  نطاق العامل.مسرية التغيري يف مقر األمم املتحدة، ويف بعثاتنا حلفظ السالم، ويف مجيع مكاتبنا على 
ــــــني، للمرة األوىل يف فريقي لإلدارة العليا، وإنين أعتزم حتقيق    ــــ لقد حققنا اآلن التكافؤ بني اجلنســـــ

ما بعدم التسامح إطالقا إزاء التحرش اجلنسي ولقد أعددُت  ذلك على نطاق املنظمة. وإنين ملتزم التزاما 
ـــكل وثيق م ــــ ـــــ ــــــاءلة. وحنن نعمل بشـــ ـــ ــــ ــــني اإلبالغ واملســ ــــ ـــــ ع البلدان يف مجيع أحناء العامل ملنع خططا لتحســ

ــــــدي هلما، ولتقدمي  ـــالم والتصــ ـــ ــــيني من جانب املوظفني يف بعثات حفظ الســ ـــ ـــــتغالل واالنتهاك اجلنسـ االســـ
.   الدعم للضحا

وحنن يف األمم املتحدة نتضـــــامن مع النســـــاء حول العامل يف كفاحهن للتغلب على أشـــــكال الظلم   
ت ينظمن صفوفهن سواء كن نساء ريفي -اليت يواجهنها  ات يتعرضن للتمييز يف األجور، أو نساء حضر

يف ســـــبيل التغيري، أو نســـــاء الجئات معرَّضـــــات خلطر االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــيني، أو نســـــاء يواجهن 
أشــكاال متداخلة من التمييز، أي األرامل ونســاء الشــعوب األصــلية والنســاء ذوات اإلعاقة والنســاء اللوايت 

  معايري اجلنسانية.ال ميتثلن لل
ــــــتدامة لعام    ــــلب خطة التنمية املســ ـــ . والتقدم احملرز يف حتقيق 2030إن متكني املرأة يندرج يف صـ

ـــليط  لنســــبة جلميع النســــاء يف كل مكان. وســــتقوم مبادرة تسـ أهداف التنمية املســــتدامة يعين إحراز تقدم 
ــــرتاك مع االحتاد األورويب برتكيز املو  الشــ ــــوء اليت أطلقت  ــــاء الضــ ـــــد النســ ارد على القضــــــاء على العنف ضـ

  والفتيات، وهو شرط أساسي لتحقيق املساواة والتمكني.
وامسحوا يل أن أكون واضـــــحا: األمر ليس مبنة تغدق على املرأة. فاملســـــاواة بني اجلنســـــني مســـــألة   

ــــاء وفتيات. فعد ، نســــ ـــــلحتنا مجيعا: رجاال وفتيا ـــــان، ولكنها كذلك من مصـــ ــــــائل حقوق اإلنســـ م من مســ
  املساواة بني اجلنسني والتمييز ضد املرأة يضرُّ بنا مجيعا.

تمعــات احملليــة    ــــــبــل لالرتقــاء  ــــ ــــــتثمــار يف املرأة هو أجنع الســـــ ـــــ وهنــاك أدلــة وافرة على أن االســــ
تمعــات أكثر قــدرة  ــــالم أقوى، وا ــــ ـــــ ــــــاركــة املرأة جيعــل اتفــاقــات الســ ــــــ ـــــركــات، وحىت البلــدان. ومشــــ ـــــ ـــ والشــ

أشــد صــالبة. ويف احلاالت اليت تواجه املرأة متييزا، كثريا ما نصــادف ممارســات التكيف، واالقتصــادات   على
ـــريعات املتعلقة  ــــ ـــــ جلميع. وإجازة األبوة، وقوانني مكافحة العنف العائلي والتشـ ــــــرر  ــــــ ومعتقدات تلحق الضـ

لفائدة على اجلميع.   ملساواة يف األجر تعود 
ـــــبيــل حقوق   ــــــ ــــــال يف ســــ ـــــ ـــ املرأة، آن األوان كي يقف الرجــل  ويف هــذه اللحظــة احلــامســة من النضــ

ـــــاءلة إذا ما أريد للمرأة أن حتقق   إىل ــــــفافية واملســـــ ــــــغي إليها ويتعلم منها. فال بد من الشــــ ـــ جانب املرأة ويصـ
ا الكاملة وأن ترتقي بنا مجيعا يف جمتمعاتنا احمللية وجمتمعاتنا واقتصاداتنا.   إمكا

ـــــداهــا يرتدد يف األمم وإنين أفخر بكوين جزءا من هــذه احلركــة، وحيــدوين   ـــــ ـــ  األمــل يف أن يظــلَّ صـــ
  .املتحدة ويف مجيع أحناء العامل

 


