
 

 رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
 المديرة العامة لليونسكو،

 للمرأةبمناسبة اليوم الدولي 

 ٢٠١٤آذار/مارس  ٨

 
 -١٩٧٥آذار/مارس من كل سنة وذلك منذ عام  ٨حتتفل األمم املتحدة باليوم الدويل للمرأة يف 

ونستشرف التحديات املتبقية  ،ولقد حلت اآلن اللحظة املناسبة كي نستعرض اإلجنازات السابقة
 والقدرات والفرص الكامنة.

ويتسم هذا االستعراض بأمهية بالغة اليوم وحنن ندنو من الذكرى العشرين ملؤمتر بيجني ومن املوعد 
النهائي إلجناز األهداف اإلمنائية لأللفية، ويف الوقت الذي نسعى فيه أيضًا لرسم برنامج عمل 

كفل أن يكون . ومع املضي قدمًا فإن علينا أن ن٢٠١٥جديد للتنمية املستدامة ملرحلة ما بعد عام 
هدف متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني عنصراً جوهريًا يف كل أنشطتنا الساعية إىل ابتداع مستقبل 

 أفضل.

لقد الطلعت األمم املتحدة على الدوام بدور قيا ي يف هذا الال، وهو ما ستواصل القيام به. 
ة بني النساء والرجال. وعلى مدى وكان ميثاق األمم املتحدة أول اتفاق  ويل يؤكد مبدأ املساوا

السنني عملت األمم املتحدة ووكاالتا على تعزيز املشاركة املتكافئة للنساء والرجال يف كل اجلهو  
املبذولة للنهوض بالتنمية املستدامة والسالم الدائم باالستنا  إىل حقوق اإلنسان واحلريات 

 األساسية.

تخصصة لألمم املتحدة لتطوير الرتبية، والعلوم، املكالة و الوبالنظر إىل أن منظمة اليونسكو هي 
والثقافة، واالتصاالت، واملعلومات، فإن متكني الفتيات والنساء هو يف صلب كل أعماهلا. وكانت 

. وكمديرة عامة هلذه ٢٠٠٨مسألة املساواة بني اجلنسني، وما تزال، أولوية عاملية للمنظمة منذ عام 
قوق الفتيات والنساء يف الربنامج العاملي يف كل إبداء عناية فائقة حب املنظمة فإنين مصممة على

الرتبية  قطاعيجماالت اختصاص اليونسكو ويف عملنا امليداين. ويتسم هذا العمل بأمهية بالغة يف 
مسرية التحول حنو عامل أفضل لكل الالزم ملتابعة  املرتكزاللذان يشكالن  القطاعانومها  –والثقافة 
 والرجال.النساء 
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بأن متكني املرأة هو جبهة من جبهات إرساء عامل ينعم بقسط أوفر من السالم  جازمةإن قناعيت 
رجاء العامل، أوالعميقة يف خمتلف  والعدل. وتشكل ظواهر العنف، والتمييز، والتفاوت الراسخة

 لتذليلها. اآلن يداً بيدينا أن نعمل عقبات كأ اء يف وجه التحول اإلجيايب، وعل

اخلاص،  ومبناسبة هذا اليوم الدويل للمرأة أناشد كل الشركاء، يف صفوف احلكومات، والقطاع
والتمع املدين، وعلى امتدا  منظومة األمم املتحدة، وكل النساء والرجال، أن يضموا صفوفهم حلث 

 أن هذاذ إ ،طريق حتقيق املساواة بني اجلنسني يف كل أقاليم العاملاخلطى، ومضاعفة اجلهو ، على 
 إرساء السالم الدائم والتنمية املستدامة.يشكل القوة األعظم يف بصراحة 
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