
 
 

ً  20بيیجيین بعد منهھاجج عمل ررسالة بمناسبة االيیومم االدوولي للمرأأةة:  عاما  
االدكتورر باباتونديي أأووشيیتيیمن٬، االمديیر االتنفيیذيي لصندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن  
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 ً من أأووجهھ االتقدمم االملحوظظ في مجالل تعزيیز  االماضيیة كثيیرااً  شهھدنا على مدىى االعشريین عاما
وومشارركتهھن االكاملة وواالمتساوويیة في االمجتمع.  حقوقق ااإلنسانن ووكراامة االنساء وواالفتيیاتت  

ووقد عززز كل من االمؤتمر االدوولي للسكانن وواالتنميیة االمعقودد في االقاهھھھرةة٬، وواالمؤتمر االعالمي 
في سبيیل بلوغغ االمرأأةة لحقوقهھا  االراابع االمعني بالمرأأةة االمعقودد في بيیجيین من االتقدمم االمحرزز في

أأنن تأخذ بالخيیاررااتت االتي تقرررهھھھا لنفسهھا فيیما يیتعلق بكيیانهھا وومستقبلهھا.   

هھھھي من  ااإلنجابيیةأأنن االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة وواالحقوقق  ووللمرةة ااألوولى٬، يیعلن قاددةة االعالم
لمرأأةة اا ال يیتجزأأ من حقوقق االمساووااةة بيین االجنسيین ووكراامة ااحقوقق ااإلنسانن االتي تشكل جزءً 

٬، ووتمكيینهھا. فهھذهه االحقوقق جميیعهھا هھھھي حقوقق ضروورريیة للتمتع بالحقوقق ااألساسيیة ااألخرىى
ووالستئصالل شأفة االفقر٬، ووتحقيیق االعداالة ااالجتماعيیة وواالتنميیة االمستداامة.   

ووااليیومم٬، ووفي مناسبة االيیومم االدوولي للمرأأةة٬، فإننا نحتفل بما أأحرززناهه من تقدمم٬، وونتعهھد بمضاعفة 
ددوونن بلوغنا أأيي مانع  يیحوللمن أأجل إإنجازز هھھھذهه ااألجندااتت االناقصة. وولن ما نبذلهھ من جهھودد 

خط االنهھايیة ووتحقيیق االمساووااةة بيین االفتيیاتت وواالفتيیانن٬، ووبيین االنساء وواالرجالل.   

ً لقد تمكَّ  ٬، من أأنن نخطو خطوااتت هھھھائلة. فاليیومم٬، هھھھناكك أأعداادد أأكبر من االفتيیاتت تلتحقن نا٬، معا
٬، ووأأعداادد أأكبر من االنساء تنخرططن في قوةة االعملبالمدااررسس٬، ووهھھھناكك أأعداادد أأكبر من االنساء 

االالتي تتمتعن بفرصص االحصولل على خدماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، بما في ذذلك خدماتت 
تنظيیم ااألسرةة.  

االنساء من ووهھھھناكك أأعداادد أأكبر أأكبر من االنساء.  ووأأصبحت االبرلماناتت االوططنيیة تضم أأعدااددااً 
تقمن ااآلنن بتأدديیة أأددوواارر في االنهھوضض بالسالمم ووااألمن.   

وواانخفضت إإلى االنصف معدالتت االوفيیاتت االنفاسيیة٬، وويیجرىى ااتخاذذ االمزيید من ااإلجرااءااتت 
لحمايیة صحة ووحقوقق االمرااهھھھقاتت االالتي تشكلن فئة ططالل تجاهھھھلهھا.   

ً ووتكتسب االحمالتت االعالميیة لمناهھھھضة تشويیهھ ااألعضاء االتناسليیة لإلناثث ززخم ً  ا . كما أأننا قويیا
 ً ً  نشهھد تحركا ً  عالميیا إلنهھاء االعنف االقائم على نوعع االجنس٬، ووهھھھناكك االمزيید من االفتيیانن  متناميیا

االذيین يیشارركونن في مهھمة تعزيیز االمساووااةة بيین االجنسيین. وواالرجالل   

من االوعودد االمبشرةة٬، فإنن معدالتت االتقدمم  وومع ذذلك٬، ففي حيین تحمل هھھھذهه االتطوررااتت كثيیرااً 
بل ووااالنتكاساتت في بعض يیئة بصوررةة غيیر مقبولة٬، تصحبهھا حاالتت من االركودد بوجهھ عامم بط

االسيیاقاتت.   



 
 

في االقواانيین فالمساووااةة بيین االجنسيین لم تتحقق في أأيي بلد من بلداانن االعالم٬، ووال يیزاالل االتميیيیز 
 ً ارركة في االقوىى االعاملة االتعليیم وواالمش علىاالمرأأةة حصولل كثيیرةة. ووااررتفاعع معدالتت  يیسودد بلداانا

ااكبهھ توقعاتت بنفس االقدرر للنهھوضض بالمرأأةة ووحصولهھا على أأجر متكافئ. لم تو  

. يیتسبب في خسائر هھھھائلةووفي كل مكانن من االعالم٬، ال يیزاالل االعنف ضد االنساء وواالفتيیاتت   

إإنن االعنف يیلحق بكل اامرأأةة من بيین ثالثث نساء٬، ووهھھھذاا أأمر لم يیعد بإمكاننا االسماحح بهھ بعد ااآلنن.   

سنة  19وو  15مليیونن من االفتيیاتت فيیما بيین سن  15أأنن نسمح بأنن يیتعرضض ووليیس بمقدووررنا 
. 2030لمماررسة تشويیهھ ااألعضاء االتناسليیة لإلناثث في االفترةة من ااآلنن ووحتى عامم   

ووال يیمكن أأنن نسمح بزووااجج فتاةة من بيین كل ثالثث فتيیاتت قبل بلوغهھن سن االثامنة عشرةة.   

ً  اامرأأةة 800ووال يیمكن أأنن نسمح بأنن تموتت أأكثر من  بسبب مضاعفاتت االحمل وواالوالددةة.  يیوميیا  

مليیونن اامرأأةة محرووماتت من فرصص االحصولل على ووسائل  225ووال يیمكن أأنن نسمح بأنن تعيیش 
منع االحمل االحديیثة.   

فتلك هھھھي اانتهھاكاتت لحقوقق ااإلنسانن ووالبد من االقضاء عليیهھا.   

على سد  إإنن عليینا االيیومم٬، ووفي االذكرىى االسنويیة االعشريین لبرنامج عمل بيیجيین٬، أأنن نعمل
خطة االتنميیة االثغرااتت االتي تعترضض سبيیل االفتيیاتت وواالنساء٬، ووأأنن نتصدىى لهھا في إإططارر عمل 

االجديیدةة.   

ااإلنجابيیة أأمورر ضروورريیة لتحقيیق االتنميیة االمستداامة فالصحة االجنسيیة ووااالنجابيیة وواالحقوقق 
ووالبد أأنن تكونن في صميیم هھھھذهه االخطة االعالميیة االجديیدةة.   

٬، فإنهھا تكونن في ووضع أأفضل أأنن تماررسس حقوقهھا ااإلنجابيیةفحيینما يیكونن بوسع أأيي اامرأأةة 
–يیمكنهھا من االتمتع بالحريیاتت وواالفرصص ااألخرىى  اا من االتعليیم إإلى االحصولل على فرصص بدءً  

إإلى االمشارركة االكاملة.  االعمل ووووصوالً   

تأكيید االتزاامهھم ببرنامج عمل االمؤتمر  من قاددةة االعالم 120ووفي االعامم االماضي٬، أأعادد أأكثر من 
٬، ووال سيیما االنساء وواالفتيیاتت٬، وومن أأجل للسكانن وواالتنميیة من أأجل تحسيین حيیاةة شعوبهھم االدوولي

حمايیة كوكبنا.   

ووفي االدووررةة االمقبلة للجنة ووضع االمرأأةة٬، نتطلع إإلى أأنن يیلتزمم قاددةة االعالم باتخاذذ إإجرااءااتت أأقوىى٬، 
ً  ووبالعمل على االتنفيیذ االكامل لمنهھاجج عمل بيیجيین إإلى تحقيیق االتقدمم لنساء ووفتيیاتت االعالم٬،  سعيیا

وولإلنسانيیة جمعاء.   

ووااليیومم٬، ووفي مناسبة ااالحتفالل باليیومم االدوولي للمرأأةة٬، بل ووفي كل يیومم٬، سيیوااصل صندووقق ااألمم 
٬، وولتحقيیق االمساووااةة بيین االجنسيین٬، االمتحدةة للسكانن تقديیم ددعمهھ االقويي لحقوقق االنساء وواالفتيیاتت

بيیة وواالحقوقق ااإلنجابيیة. وولتعميیم االصحة االجنسيیة ووااإلنجا  



 
 

حيیاةة متحرررةة إإنن االمستقبل االذيي نصبو إإليیهھ يیتمثل في عالم يیمكن فيیهھ لكل اامرأأةة ووفتاةة أأنن تعيیش 
من االتميیيیز وواالعنف٬، ووأأنن تتمتع بكامل حقوقق ااإلنسانن وواالكراامة ااإلنسانيیة.   
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