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 2012لعام  المرأة العالمي يوم

 : إنهاء الجوع والفقر" ريفيةال "تمكين المرأة
 

 بيوم المرأة العالمي ومن مكان تواجدي اليوم من المغرب أخاطب جميع الدول في هذا اليوم الذي نحتفل فيه 
حقوق اإلنسان وتحقيق الكرامة ب في المطالبة  مع النساء في جميع أرجاء المعمورة تضامني  وأعلن عن، 

لحمل  ،حول العالم هذا الشعور بالمهمة الملقاة على عاتقي كما يدفع الماليين من الناس  يدفعنيوالمساواة. 
شمولالرسالة سعيا هذه  ة و ال عدال يق ال ق تح من  ى السنة األول. وعندما أسترجع ما تم إنجازه في ل

كل و  ،حكومةكل و  ،إنشاء هيئة األمم المتحدة للمرأة، ال يسعني إال الثناء على العمل الذي بذله كل فرد
من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن هنا أتعهد بأن ألتزم التزاما كامال غير  ،منظمة

 منقوص بالمضي قدما إلتمام هذه المهمة.

ا بتصعيد بدء   -رات لها أبعاد عميقة في عالمنا ين إنشاء هيئة األمم المتحدة للمرأة مع حدوث تغيلقد تزام
من أجل الحرية والديمقراطية في العالم العربي. للثورات التي قامت عدم المساواة، ووصوال  ضد االحتجاجات 

 فيه تمتعتفي إطار عمل مشترك  مستقبل مستدام إال  تحقيق ورّسخت هذه األحداث من قناعتي بأنه لن يتم 
 .على حد سواء نساء والرجال والشباب بالمساواةال

ا بالمؤسسات التي توفر قوانينها، ومرور    التي تعدل ا بالحكوماتعتمد علينا جميعا، بدء  إن تحقيق المساواة ي
 بني نه يجب معاملة جميعمون بناتهم وأوالدهم أباآلباء الذين يعلّ  ، وانتهاء  يءالعمل الالئق واألجر المتكاف

 البشر معاملة متساوية. 

 قحقو   على ونحن نشهد التحول الذي طرأ ،  بيوم المرأة العالمي العقد المنصرم، ومنذ أول احتفال خالل 
نجازاتالقانونية  المرأة في الحياة العامة. وفي جميع المناطق، قامت البلدان بتوسيع  تها التعليمية ومشارك هاوا 

   القياديات حرز النساء تقدما واسع الخطى، حيث يزداد عدد النساءكما تتحقاقات القانونية للمرأة. نطاق االس



 

 

على قيد   الباقيات ، وعدد األمهات الملتحقات في المدارس السياسة واألعمال، وعدد الفتياتمجالي في 
 .أسرهن تنظيم   يملكنواللواتي  الحياة بعد الوالدة

 ظاهرة ا التقدم الهائل، ال يستطيع أي بلد من البلدان أن يزعم التخلص نهائيا منولكن على الرغم من هذ
؛  وهو ما يمكن مالحظته في استمرار وجود فجوة بين أجور المرأة االجتماعي التمييز القائم على النوع

العام  في القطاعين المناصب القيادية في الفرص، وفي انخفاض تمثيل المرأة في  التكافؤ والرجل وعدم
لتفضيل األوالد عليهن، وفي العنف المستمر ضد المرأة  نظرا ، وفي زواج األطفال واختفاء الفتيات والخاص 

 بجميع أشكاله. 

التي تعاني منها النساء والفتيات أكثر من المناطق الريفية.   هذه وما من مكان يشهد أشكال التفاوت والحواجز
جدر اإلشارة إلى أن عدد النساء والفتيات في الريف يعادل ربع عدد سكان العالم،  حيث يعملن لساعات تو 

، وخاصة زراعة ما يكفي األغذية الزراعية نسبة كبيرة من  ينتجن طويلة بأجر زهيد أو بال أجر، و 
إعالة يتمكّن من   إسهاماتهن، وبفضل قياديات مزارعات ورائدات مشاريع و ك تعمل النساء  مجتمعاتهن.

 بأسباب الحياة.   كافة األمم أسرهن ومد مجتمعاتهن و 

لخدمات االجتماعية حصولهن على ا الظلم عندما يتعلق األمر في مع ذلك، تعاني النساء  أسوأ أشكالو 
من تحقيق  - كله بل والعالم - وهو ما يحرمهن ،اإلنتاجية  الممتلكات وامتالك األراضي وغيرها من

ما من سبيل ف. المرأة العالمي الكاملة؛ وهي نقطتى الرئيسية التي أخلص إليها وأطرحها في  يوم  نهإمكانات
ا بالتغير المناخي ووصوال لعدم ، بدء  هائلةالتغيرات ال الناتجة عنللوصول إلى حل دائم لمشكالت اليوم 

 ضح أنه لم يعدامن الو فساء العالم. االستقرار السياسي واالقتصادي، دون التمكين التام والمشاركة الكاملة لن
 إقصاء المرأة بعد اآلن. باإلمكان

لما يطالب به  أساسيمحور لهو الميادين السياسية واالقتصادية في الكاملة والمتكافئة للمرأة مشاركة الإن 
المساواة في  على االقتصادات المنتعشة والمجتمعات الصحية  حيث ترتكز ديمقراطية وعدالةالناس من 

  الحقوق والفرص.
 

يتراوح ما بين بما عدد الجوعى  تقليل من شأنه الموارد علىلمزارعات حصول افي توفير فرص متكافئة إن 
حقوق امتالك األراضي واالئتمان من شأنه التمتع بتزويد النساء بالدخل و كما أن مليون.  150و 100

من  بلوغ درجات عالية  ارتباط دراسات إلىتخفيض عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وتشير ال



 

كما إلجمالي المحلي للفرد الواحد. مستويات مرتفعة من الناتج اتحقيق ارتباطا إيجابيا ب المساواة بين الجنسين 
 من يقابلهبما ارتفاع كبير في مستوى النمو االقتصادي، إلى الفرص االقتصادية أمام النساء  تؤدي إتاحة

 توى الفقر.  انخفاض هائل في مس
 

مستقبله  صياغةمن حق كل إنسان العيش في سالم وكرامة. ومن حق كل إنسان . فوقتاللقد حان 
أسمع النداء من أجل المساواة. لهذا السبب،  اليوم مستقبل بالده. وأينما أوّلي وجهيالمشاركة في تشكيل و 

م على النهوض بتمكين المرأة االقتصادي ستقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة بتركيز جهودها الخاصة هذا العا
تطلع لمواصلة شراكتنا القوية مع النساء والرجال حن نة. ونيالقيادتقلدها المناصب السياسية و  تهاومشارك

 والشباب، وكذا مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 
 

حقوق المرأة وعلى المضي قدما بشجاعة ب  ا التزامننجدد تأكيدنا على  أن  يوم المرأة العالمي دعونا اليوم، في
المساواة بين حقوق عن ، و  قيمته المتأصلة كرامته األصيلة و عن وتصميم. ولندافع عن حقوق اإلنسان، و 

 الرجل والمرأة. 
 


