
2020 هو عام املرأة 

بیان المدیرة التنفیذیة فومزیلي مالمبو-نكوكا بمناسبة الیوم الدولي للمرأة  

2020 عاٌم رائع بالنسبة للمساواة بین الجنسین. وال تعود فوائد المساواة بین الجنسین على النساء والفتیات 
فحسب، بل على كل شخص سوف تتغیر حیاتھ بفضل عالم أكثر عدالً ال یترك أحًدا یتخلف عن الركب. وھو 

عام ما نطلق علیھ "جیل المساواة". تحت قیادة المجتمع المدني، نحشد من أجل تحقیق حقوق المرأة، 
ولالحتفال بمرور 25 عاًما على تنفیذ منھاج عمل بیجین.   

إننا نمّكن النساء من التأثیر في القرارات المتعلقة بمستقبلھن. ویتناول جیل المساواة قضایا المرأة عبر جمیع 
األجیال، من السنوات المبكرة إلى المتأخرة، ویركز على الشابات والفتیات.   

ال یتسم العالم بالمساواة في الوقت الحالي، وتشعر النساء بالغضب والقلق من المستقبل، وقد نفد صبرھن 
انتظاًرا للتغییر، وھو نفاد صبر یضرب بجذوره عمیقًا وظل یتأجج لسنوات. 

لدینا بالفعل تغییرات إیجابیة تستوجب االحتفاء بھا. على سبیل المثال، انخفضت نسبة وفیات األمومة بنسبة 
38 في المائة منذ عام 2000. وقد أجرت 131 دولة إصالحات قانونیة لدعم المساواة بین الجنسین ومعالجة 

التمییز. منذ خمسة وعشرین عاًما، كانت التشریعات تتضمن التمییز ضد المرأة في الكثیر من البلدان. والیوم، 
توجد قوانین ضد العنف المنزلي في أكثر من ثالثة أرباع بلدان العالم كلھ. وعدد الفتیات المسجالت في 

المدارس أكبر من أي وقت مضى، وتفوق أعداد النساء الحاصالت على التعلیم فوق الثانوي أعداد الرجال 
على مستوى العالم.  

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، لم یحقق أي بلٍد المساواة الكاملة بین الجنسین. وقصارى جھودنا لم 
تنجح في تحقیق المطلوب. وال تزال ھناك تحدیات تواجھ جمیع البلدان، على الرغم من أن الكثیر منھا ال 

یصعب التغلب علیھا. 

وفي الوقت ذاتھ، ال تخفي الفتیات خیبة أملھن في رعایة كوكبنا، والعنف الموجھ ضدھن وبطء معدل التغییر 
في القضایا المحوریة مثل التعلیم. فعلى سبیل المثال، على الرغم من تحسن نسبة االلتحاق بالمدارس، ال تزال 

واحدة من كل 10 شابات غیر قادرة على القراءة والكتابة. ویجب أن یتغیر ھذا حتى تمتلك الفتیات قدراتھن 
بالكامل، ویتبوأن مكانتھن في العالم، ویقمن بدورھن الحیوي في التكنولوجیا واالبتكار.  

ومن بین األھداف األخرى ذات األولویة التي ینفد صبرنا من أجلھا قلة النساء على موائد السلطة. فثالثة 
أرباع من یشغلون المقاعد البرلمانیة في العالم من الرجال. ومن بین الحلول المثبتة استحداث حصص ملزمة 
قانونیًا (الكوتة) لتمثیل النساء. وقد نجح في ھذا بالفعل ما یقرب من 80 بلًدا وھناك عدد قلیل من الدول لدیھا 
مجالس وزراء متوازنة بین الجنسین وسیاسات نسویة صریحة. وھذا توجھ محموُد نحتاج إلى رؤیة المزید 
منھ في كٍل من القطاعین العام والخاص، حیث ال تزال النسب اإلجمالیة للنساء في مناصب اإلدارة تتأرجح 

حول 27 في المائة، حتى مع تخرج أعداد أكثر من النساء من الجامعات. 
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یسري الوضع نفسھ على النساء على طاولة مفاوضات السالم، حیث تكون األغلبیة العظمى من المفاوضین 
والموقّعین على االتفاقیات من الرجال. إننا نعلم أن مشاركة المرأة تؤدي إلى اتفاقیات سالم أكثر استدامة، 

ولكن تھمیش النساء ال یزال مستمًرا، وتواجھ الجماعات النسائیة والمدافعین والمدافعات عن حقوق اإلنسان 
للمرأة االضطھاد إال أنھم على استعداد للقیام بالمزید، ومن أجل ھذا یحتاجون بشدة لزیادة األمن والتمویل 

والموارد. 

 أشد ما أشعر من أجلھ بنفاد الصبر ھو انعدام المساواة االقتصادیة الذي ال یتحسن؛ إذ تبذل النساء والفتیات 
ثالثة أضعاف الوقت والطاقة التي یبذلھا الفتیان والرجال من أجل رعایة األسر المعیشیة. ویكلفھن ھذا 

الفرص المتساویة في التعلیم وفي سوق العمل وفي إدرار الدخل. إنھ أحد دوافع الفقر المتكرر، فالشابات 
الالتي یربین األسر یزید احتمال عیشھن في الفقر المدقع عن الرجال بنسبة 25 في المائة، مما یؤثر في 

مالیین األطفال الصغار، ولھ آثار تمتد إلى مراحل متأخرة من حیاة األم والطفل. ویتضمن الحل السیاسات 
الجیدة التي تعزز المزید من المساواة في مسئولیات رعایة األطفال والتي توفر دعم الدولة لألسر وللعاملین 

والعامالت في االقتصاد غیر الرسمي. 

لذلك، وعلى الرغم من نفاد صبرنا إلى حٍد بعید، إال أننا ال نستسلم ونتحلى باألمل، ونحظى على دعم متزاید 
من الحلفاء والشركاء المستعدین لمجابھة العوائق التي تحول دون تحقیق المساواة بین الجنسین. ونشھد 

اإلرادة الدافعة إلى التغییر عبر األجیال والبلدان،  ونقوم بتحدید القضایا التي توحدنا والتي تتیح فرص تغییر 
الوضع القائم. وقد بینت لنا الدروس المستفادة خالل الخمسة وعشرین عاًما الماضیة ما نحتاجھ لإلسراع 

باإلجراءات المؤدیة إلى المساواة. ویُعد جیل المساواة أحد حلولنا، ونحن نمثل مًعا ھذا الجیل.  
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