
 

 

  بين الجنسين وتمكين المرأةةسوااألمم المتحدة للملهيئة شيليه، المديرة التنفيذية ارسالة ميشيل ب
 ۲۰۱۱ديسمبر ۱۰يوم حقوق اإلنسان، 

 

 في الشوارع النهاء تمضي و سار الكثيرون فيها في مسيراتسنة التي اليوم، في يوم حقوق اإلنسان، ننظر لل
شهدنا تغيرات  ۲۰۱۱في عام  . وعدم المساواة والطغيان والمطالبة بحقوقهم وحرياتهم األساسية,الظلم

 سعوا  . وآرائهماتهمالنساء والشباب معا للتعبير عن إحباط  بأعداد كبيرة، جاء الرجال، .تاريخية عميقة
 من أفكارهمنشر عن أحالمهم وآمالهم في مستقبل أفضل، وونعبري كيلالتحاد و راحة الصداقة الحميمة ل

 في هذا، شهدنا تحوال في النضال من أجل المطالبة بالحقوق والحريات  .خالل وسائل االعالم االجتماعية
 .األساسية التي هي من حق جميع البشر

 
 واحد ال مبهجونحن نحتفل بيوم حقوق اإلنسان مع التركيز على وسائل االعالم االجتماعية، نأتي إلى استنتاج 

قادرون على ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ا كثرناسصبح اا أكثر من أي وقت مضى،  مفر منه. 
القدرة على نشر  .، تلقي،  ونقل المعلومات واألفكار بسبب وسائل االعالم االجتماعيةطلبعلي  دون تدخل، و

األفكار المنصوص عليها  .اإلنترنتبالمعلومات واألفكار هي في يد أي شخص لديه هاتف محمول أو اتصال 
عاما اليوم، يمكن أن تنتشر اآلن بصورة أكبر ٦۳في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي اعتمد منذ 

 .وأسرع من أي وقت مضى

 
وسائل االعالم االجتماعية عندما وقوة األفكار ت في القاهرة، بعد االنتفاضة األولى في ميدان التحرير، شهد

 .للحرية والديمقراطيةفي الحقوق وقد سعوا المساواة والكرامة وا بطالب .التقيت مع القيادات النسائية الشابة
كما تحدثنا والهواتف المحمولة في  .متساوي للمرأة في المرحلة االنتقالية والحكومة الجديدةدوا دورارا

عندما  .مع اآلخرين حول العالمنا وتم تبادلها  خارج قاعة اجتماعهنلا وردود افعن، تضخمت آرائهنأيديه
طالق االمشاهدة كان من الملهم عدت إلى القاهرة لالجتماع مع قادة الشباب من مختلف أنحاء المنطقة، 

غير حكومية التي حشدت الناخبات في نسائية منظمة ٥۰۰تحاد النسائي المصري، الذي يضم الالتاريخي ل
من خالل تعززالحكومة تستمد سلطتها من إرادة الشعب، والديمقراطية  .االنتخابات التي اختتمت مؤخرا

 .المشاركة المتساوية للنساء والرجال
 

:  جائزة نوبل للسالمحصلن علىفي أوسلو، حيث ثالث نساء مبشراليوم دور المرأة في السالم والديمقراطية 
 نهؤالء النساء ينضم .يةليماهغبوي، وتوكل كرمان اليمنمواطنتها ، ةيبيريللا إلين جونسون سيرليف ةالرئيس



 السالم نحققي من جميع أنحاء العالم مع الرغم من عقبات هائلة ومخاطر شخصية كبيرة، اتإلى اآلخري
 .والديمقراطية والمساواة في الحقوق

 

 
الوقت المناسب لمشاركة جاء ، ٢١هذه السنة جائزة نوبل للسالم تبعث برسالة مفادها أن اآلن، في القرن 

 األمم هيئةتم إنشاء ه الرؤية  مع هذ .المجتمعفي مستويات الجميع  المرأة مشاركة كاملة و متساوية على
 النساء والفتيات تتمتعونحن لن نرتاح حتى  .العام الماضيسواة بين الجنسين وتمكين المرأة المتحدة للم

نحن نؤيد العدالة التي تعمل من أجل النساء والفتيات في جميع البلدان . متساويةمشاركة و فرص،  حقوق، ب
 .ونشعر بتشجيع من وسائل االعالم االجتماعية التي تحمل أصوات الحرية والعدالة للجميع


