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 يوم العالمي للمرأة  
   

 فً كل عام بالٌوم العالمً للمرأة، إذ ٌبرز فٌه آذار )مارس(فً الثامن من  أجمع ٌحتفل العالم 
، فً دعوة صرٌحة تماعٌة، والثقافٌة اإلنجازات االقتصادٌة، والسٌاسٌة، واالج دور المرأة فً 

ً للمرأة فً أوائل إلى المساواة بٌن الجنسٌن، وتم االحتفال بالٌوم العالمللعمل من أجل الوصول 
على إثر عقد أول مإتمر لالتحاد النسائً الدٌمقراطً العالمً والذي عقد  القرن العشرٌن

أول اتفاقٌة دولٌة أو مٌثاق ٌإكد مبدأ االمم المتحدة  وقعت  حٌث .5491 عام بارٌس فً
ى وضع تؤطٌر تارٌخً للخطط ساعد عل الذي فً األمم المتحدة،  ةالمساواة بٌن الرجل والمرأ

ً كل أنحاء العالم، وبمرور والبرامج واألهداف المتفق علٌها دولٌاً لتحسٌن وضع المرأة ف العامة
مرأة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة قامت األمم المتحدة ووكاالتها الفنٌة بتعزٌز مشاركة ال الزمن

وتبقى جهود  للرجل فً كل ذلك لكونها شرٌك مساو   ترام حقوق اإلنسانوالسالم واألمن واح
 لك لمعالجة التحدٌات السٌاسٌة،واالقتصادٌةوذ تمكٌن المرأة هو أولى أولوٌاتها األمم المتحدة فً

 .  واالجتماعٌة فً كل أنحاء العالم
 
 

 



الكبٌر واالضطرابات التً جاءت فكرته نتٌجة النمو السكانً، والتوسع للمرأة  عالمًال ٌومال
 ز دور المرأة فً المجتمعاتساهمت فً إبراعً، وظهور أٌدٌولوجٌات شهدها العالم الصنا

ودعوة لتحقٌق التكافإ بٌن الجنسٌن، إذ أنه ٌوم تعلن فٌه العدٌد من المنظمات عن رغبتها فً 
ً العالم ككل، بغض تنظٌم احتفالٌة تخصه، وٌدعم جدول أعماله، وٌقدم أبرز إنجازات النساء ف

النظر عن الدٌن، أو العرق، أو الطائفة، أو اللون، تقول الناشطة فً مجال حقوق المرأة، 
والناشطة االجتماعٌة والسٌاسٌة الشهٌرة عالمٌاً غلورٌا ستاٌنم: "إن قصة نضال المرأة من أجل 

ود الجماعٌة لكل من المساواة ال ٌنتمً إلى نسوٌة واحدة وال إلى منظمة واحدة وإنما إلى الجه
وكوبا تحصل النساء على إجازة فً  وروسٌا كالصٌن وفً بعض الدول ٌهتم بحقوق اإلنسان".

 هذا الٌوم. 
فً الصٌن، تمنح العدٌد من الشركات للموظفات نصف ٌوم العمل كعطلة، بحٌث تستطٌع النساء 

الٌوم العالمً للمرأة فً الصٌن قضاء فترة ما بعد الظهٌرة لإلحتفال، وعلى غرار عٌد الحب ٌعّد 
 ا، ٌتم االحتفال به بتبادل أزهارأما فً إٌطالٌ .فرصة لتقدٌم الهداٌا تعبٌراً عن الحب للنساء

المٌموسا، ولٌس واضحاً بالضبط من أٌن أتى هذا التقلٌد، وٌعتقد أنه بدأ فً روما بعد الحرب 
ار هو شهر المرأة، وجرت العادة أن وفً الوالٌات المتحدة، شهر مارس/آذ .العالمٌة الثانٌة

فً برلٌن، صّوت البرلمان .ٌصدر إعالن رئاسً كل عام لالحتفاء بإنجازات المرأة األمرٌكٌة
  Frauentagٌناٌر/ كانون الثانً لالحتفال بالٌوم العالمً للمرأة المعروف باسم 49على ٌوم 

لوحٌدة التً تعترف بالٌوم كإجازة لٌصبح إجازة عامة، وهو ما ٌعنً أن العاصمة األلمانٌة هً ا
ٌُحتفل فً المملكة المتحدة بالٌوم العاملً للمرأة بطرق عدة، مع التركٌز بشكل خاص و.عامة

على زٌادة الوعً بالقضاٌا االجتماعٌة والسٌاسٌة التً تإثر على المرأة، وتجري العدٌد من 
ة بهدف جمع األموال لمإسسات خٌرٌة تقدٌراً للٌوم العالمً للمرأ ث فً جمٌع أنحاء البالداألحدا

 .محددة مكرسة لحقوق المرأة
 
 
 

 
 
 
 

  



  للمرأة العالمي يومالفعاليات 
 من أبرز الفعالٌات التً تقام فً ٌوم المرأة العالمً ماٌلً:

عمل برامج تلٌفزٌونٌة تدعى فٌها العدٌد من النساء، والقادة السٌاسٌٌن، ورجال  -5
األعمال، وكبار األساتذة، والمخترعٌن، والشخصٌات المشهورة والمإثرة فً المجتمع 

 للتحدث حول أهمٌة هذه المناسبة وأثرها على المجتمع. 
طار احتفاالً بهذه اإلف عمل مإتمرات، وندوات، ومآدب الغداء والعشاء أو وجبات -4

ه فً تركٌز الحوار فً هذه البرامج والمإتمرات على دور المرأة وما حققتو المناسبة
حق ؤهمٌة منحها بورٌادة فً العدٌد من المجاالت والمطالبة  المجتمع من ابتكارات

 وتكافإ فرص العمل مع الرجل.  لتعلٌم،ا
والجامعات فً دروس أو  مشاركة الطالب فً بعض المدارس، والمراكز التعلٌمٌة، -3

 نقاشات تدور حول أهمٌة المرأة فً المجتمع وتؤثٌرها والقضاٌا التً تإثر علٌها. 
ٌقدم أطفال المدارس الهداٌا إلى معلماتهم ،وتتلقى النساء هداٌا صغٌرة فً بعض البلدان  -9

 من األصدقاء أو أفراد األسرة. 
خالل النشرات اإلخبارٌة، ومواقع إعالمٌاً من للمرأة العالمً  االحتفال بذكرى ٌوم -1

  . ٌحتفلون بهذا الٌوم بلبس أشرطة وردٌة بلدانبعض الوفً  . التواصل االجتماعً
 
 

 
 
 

 

 



 


