
 

آن األوان: الناشطات في الريف والحضر يحوِّلن حياة النساء  

بيیانن من فومزيیل مالمبو نكوكا٬، ااألميین االعامم االمساعد لألمم االمتحدةة وواالمديیر االتنفيیذيي لهھيیئة ااألمم االمتحدةة للمرأأةة  
بمناسبة االيیومم االدوولي للمرأأةة 

يیُعبّر موضوعع هھھھذاا االعامم عن حيیاةة االناشطاتت االنابضة بالنشاطط وواالالتي نجح حماسهھن وواالتزاامهھن في ااكتسابب حقوقق االمرأأةة عبر 
ااألجيیالل وونجن في إإحدااثث االتغيیيیر. فنحن نحتفل بحركة عالميیة غيیر مسبوقة في مجالل حقوقق االمرأأةة٬، وواالمساووااةة وواالسالمة وواالعداالة 

ووااإلقراارر بالعمل االدؤؤووبب للناشطاتت االالتي ُكنَّ في محورر هھھھذهه االدفعة االعالميیة من أأجل االمساووااةة بيین االجنسيین. 

يیُعّد ما نشهھدهه االيیومم بمثابة تجميیع ملحوظظ للقوىى بيین االنساء من شتى أأنحاء االعالم٬، ووهھھھو يیُظهھر قوةة االتحدثث بصوتٍت ووااحد٬، أأثناء 
االدعوةة للفرصص وواالمساءلة٬، ووااستمداادد االزخم من االشبكاتت على مستوىى االقاعدةة وواالتحالفاتت االتي تمتد لتصل حتى إإلى االقيیاددااتت 
االحكوميیة. تنبع هھھھذهه االحركة من عمل االناشطاتت عبر أأجيیالل متعدددةة - بدًءاا من ززعيیمة حقوقق ااإلنسانن االنسائيیة االرااحلة أأسماء 

جاهھھھنجيیر من باكستانن٬، إإلى االجيیل االجديید االقويي االذيي تمثلهھ نساء مثل جاهھھھا ددووكريیهھ من غامبيیا٬، سفيیرةة االنواايیا االحسنة ااإلقليیميیة 
لهھيیئة ااألمم االمتحدةة للمرأأةة إإلى أأفريیقيیا من أأجل إإنهھاء تشويیهھ ااألعضاء االتناسليیة ااألنثويیة ووززووااجج ااألططفالل. 

تضم االمجتمعاتت االصحيیّة خليیطًا ووااسًعا من ااألصوااتت وواالتأثيیرااتت االتي توفر االضواابط وواالتوااززناتت٬، ووخيیوطط مختلفة من االخبرااتت 
ووووجهھاتت االنظر وونقاشاتت تُشكِّل صنع االقرااررااتت على نحٍو جيید. ووحيین تختفي ااألصوااتت٬، تحدثث فجوةة هھھھامة في نسيیج االمجتمع. 

ووحيین تُعّد ااألصوااتت االخافتة بالماليیيین٬، فإننا نعلم أأنن هھھھناكك خطٌب ما في عالمنا. ووبالمثل٬، حيینما نشاهھھھد وونسمع تلك ااألصوااتت 
ترتفع ووتزدداادد قوةةً ووتضامنًا٬، نشعر بقوةة أأمر صحيیح.  

وونتوجهھ بالتحيیة ألوولئك االالتي ررفعن أأصوااتهھن بشجاعة للوصولل إإلى االعداالة٬، مثل االمنتميیاتت إإلى حركة #أأنا_أأيیضا 
(#Mee_too)٬، وواالالتي ووجدنن خاللل االشهھورر االماضيیة فرصة لرفع أأصوااتهھن من خاللل ووسائل االتوااصل ااالجتماعي في أأكثر 

من 85 بلًداا للكشف عّمن ااعتدوواا على االطرفف ااألضعف٬، ووأأظظهھرنن كيیف يیمكن للنساء حيین يیدعمن بعضهھن االبعض٬، أأنن يیساعدنن 
بعضهھن في االتغلب على ووصمة االعارر ووضمانن تصديیق قصصهھن.  

إإننا نُثني على االنساء االالتي ررفعن أأصوااتهھن في االمحكمة االجنائيیة االدووليیة حيیث أأخضعت شهھاددتهھن أأوولئك االذيین ااستخدمواا 
ااالغتصابب كأحد أأسلحة االحربب للمساءلة. وونحتفي بالناشطاتت االالتي نظمن االحمالتت من أأجل االمساووااةة في االحقوقق للمثليیاتت 

وواالمثليیيین وومزددووجي االميیل االجنسي وومغايیريي االهھويیة االجنسانيیة ووحاملي صفاتت االجنسيین٬، وونشيید بمن ددعواا إإلى ااإلصالحح االقانوني 
في بلداانن مثل تونس٬، إلنهھاء نص كانن يیتيیح للمغتصبيین االهھرووبب من االمالحقة االقضائيیة عند االزووااجج بضحايیاهھھھم. وونتوجهھ بالشكر 

وواالتقديیر لَمن خرجن في االشوااررعع في االهھند للتنديید بقتل ووااغتصابب ااألططفالل االصغارر٬، ووحولن ااالحتجاجاتت إإلى حركاتت أأووسع 
مم االقيیاددااتت من االشعوبب ااألصليیة االالتي نهھضن من أأجل حقوقهھن في ملكيیة ااألررضض  نطاقًا إلشرااكك مجتمعاتهھن االمحليیة. وونُكرِّ

وواالمماررساتت االتقليیديیة٬، وواالمداافعاتت عن حقوقق ااإلنسانن االالتي فقدنن حيیاتهھن ددفاًعا عن قضيیتهھن.  

يیجب أأنن تستمر االحركة االنسائيیة في ززيیاددةة االتنوعع ووعددد ااألشخاصص االعامليین في مجالل االمساووااةة بيین االجنسيین٬، ووااجتذاابب االمزيید من 
ااألفراادد وواالجماعاتت - مثل االرجالل وواالفتيیانن وواالشبابب وواالمنظماتت االديینيیة - لدعم ووتشكيیل جدوولل ااألعمالل٬، حتى يیتعلم االشبابب 

وواالفتيیانن تقديیر االنساء وواالفتيیاتت ووااحتراامهھن ووبالتالي يیمكن للرجالل أأنن يیُغيیروواا االطريیقة االتي يیتصرفونن بهھا. يیحتاجج عمل االناشطاتت 
االيیومم إإلى تغيیيیر كيیفيیة ااستماعنا للنساء وونظرتنا إإليیهھن٬، مع ااإلقراارر بقوةة االصورر االنمطيیة ووقدررتهھا على االتأثيیر على مدىى تقديیرنا 



لألشخاصص. تعد حركة االنساء االقاددررااتت على معالجة هھھھذهه االقضايیا أأمًراا حاسًما٬، وولكننا نحتاجج أأيیًضا إإلى حركة من االرجالل 
االمناصريین لقضايیا االمرأأةة. 

يینبغي أأنن تكونن هھھھذهه نقطة تحولل إلنهھاء ااإلفالتت من االعقابب وواالمعاناةة االصامتة للنساء في االمناططق االريیفيیة وواالحضريیة٬، بما في ذذلك 
االنساء االعامالتت في االمناززلل. يیجب أأنن يیُمكِّن نشطاء االيیومم َمن هھھھن أأكثر ااحتماالً للتخلف عن االركب٬، ووأأغلبيیتهھم من االنساء٬، كما 

يیكشف عن ذذلك تقريیرنا ااألخيیر بعنواانن تحويیل االوعودد إإلى إإجرااءااتت. عبر جميیع االمناططق٬، تعد االنساء أأكثر ااحتماالً من االرجالل 
ألنن يیعشن في ظظل االفقر االمدقع.  ووتصل هھھھذهه االفجوةة بيین االجنسيین إإلى 22 في االمائة للفئة االعمريیة ما بيین 25-34 عاًما - ووهھھھي 
أأكثر سنوااتت عمر االمرأأةة خصوبة٬ً، مما يیبرزز بشدةة االُمعضلة االتي توااجهھهھا االكثيیرااتت في االموااءمة بيین االدخل وواالرعايیة - وواالتي 

تحتاجج إإلى تغيیيیر االسيیاساتت ووااتخاذذ إإجرااءااتت.  

تمتلك هھھھيیئة ااألمم االمتحدةة للمرأأةة عالقة خاصة مع االحركة االنسائيیة٬، حيیث أأننا نشأنا من بفضل هھھھذاا االنشاطط. ووكانن للمجتمع االمدني 
ددوورر جوهھھھريي تارريیخي في قيیاددةة االعمل االعالمي من أأجل االمساووااةة بيین االجنسيین من خاللل تعزيیز ااإلصالحح ووإإلقاء االضوء على مدىى 

تعقيید االتحديیاتت االتي توااجهھ االنساء٬، وواالتأثيیر على االسيیاساتت٬، وواالمشارركة في االرصد ووااإلخضاعع للمساءلة. وويیجب أأنن نُنشئ عمًداا 
ددعًما أأقوىى للنشاطط االسيیاسي للمرأأةة وومجاالً أأووسع ألصوااتت االنساء في االمجتمع االمدني حتى يیمكن ددمج جهھوددهھھھن الستهھداافف ااألشد 

ااحتيیاًجا بحق للتغيیيیر. يیجب أأنن تنتهھي ثقافة االفقر االقائم على نوعع االجنس٬، ووااإلساءةة ووااالستغاللل على يید جيیل جديید من االمساووااةة 
االتي تدوومم.
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