
موضوع تعبیر عن الیوم العالمي للمرأة بالعناصر
مقدمة موضوع تعبیر عن الیوم العالمي للمرأة

عبر التاریخ، كفل الدور المركزي للمرأة في المجتمع، االستقرار والتقدم والتنمیة طویلة األجل في حیاة األمم باألمور المختلفة، ففي
البدایة وكنقطة أساسیة نابعة عن غریزتھا وفطرتھا التي خلقت علیھا، كانت ومازالت المرأة ھي األم المسؤولة األساسیة عن رعایة
األطفال وكبار السن في كل بلد من بلدان العالم، وھذا الدور األمومي یرتبط بالدور التربوي لھا، فالمرأة ھي معلمة بالغریزة، تربي

األسرة التي تؤلف المجتمع، وال یقف دورھا عند ھذه الحدود، فھي المرأة العاملة والمزارعة والُمحاربة والمتعلمة والقائمة تطول
حول انجازاتھا المختلفة، ویمكن القول أن كفاح المرأة طال كل مجال في ظل الھیمنة الظالمة في مجتمع الرجال، وقطع شوط كبیر
حتى وصلت المرأة إلى ما ھي علیھ اآلن، ولعل كانت النقطة الفارقة في عصرھا الحدیث، ھو انتفاضة المرأة التي بدأت مع مطلع

القرن العشرین، والیوم العالمي للمرأة الذي تحتفل بھ األمم حول العالم الیوم، جاء لتكریم الكفاح الطویل للمرأة في میل حقوقھا التي
ناضلت من أجلھا.

موضوع تعبیر عن الیوم العالمي للمرأة
یرتبط مسمى المرأة بمعاني كثیرة، ففي أي بلد كانت، المرأة ھي مشروع أم، واألم ھي من أقدس الكلمات التي یمكن أن یعرفھا

اإلنسان في حیاتھ، فالوطن أم، وھذه األم ھي التي تھب خیراتھا ألبنائھا، بالرغم من أن أبنائھا غالباً ال یردون ھذا العطاء، أو یردونھ
بطریقة غیر ذات نفع أو مسيء لھا، وعندما نتكلم عن المرأة، فنحن نتكلم عن مسمیات كثیرة وإنجازات أكثر، فالمرأة ھو مسمى

مصغر الذي یعبر عن كافة النساء والفتیات القائدات واْلفعاالت والقویات وصانعات التغییر في حیاة المجتمعات، والالتي بقین
مھمشات إلى حد كبیر عبر العصور الكثیرة، بالرغم من دورھن الریادي في أي مجال قمن بھ، ویوم المرأة العالمي الذي نحن في

صدد تعریفھ بشكل أوضح، ما ھو إال نقطة تحول ھامة في قضیة الكفاح التي قادتھا المرأة عبر قرون من الزمن وحتى الوقت
الحالي.

موعد االحتفال بالیوم العالمي للمرأة
المجتمعاتحیاةفيأھمیتھومدىالیومبھذاتقرأنالمتحدةاألممقررتعندمام،1975للعامللمرأةالعالميالیومتاریخیعود

والدول، وعلیھ، تم إقرار االحتفال بھ في الثامن من شھر آذار مارس من كل عام، ومن حینھ، أصبح الیوم العالمي للمرأة تاریًخا
لالحتفال بمدى تقدم المرأة في المجتمع والسیاسة واالقتصاد، في حین أن الجذور السیاسیة لھذا الیوم تعني تنظیم اإلضرابات

واالحتجاجات لزیادة الوعي باستمرار عدم المساواة بین الجنسین في الحقوق والواجبات.
تاریخ یوم المرأة العالمي

والمعروفللمرأة،العالميالیومانبثقحیثم،1910العاممنذزیتكینكالرااأللمانیةالناشطةإلىالیومھذاتأسیسفضلیعود
م،1908عامفيالیوملھذاالبذورزرعتوقدالمتحدة،األممبھتعترفسنوًیاحدًثالیصبحالعمالیةالحركةمن،IWDباسمأیًضا
واحد،عاموبعدالتصویت،وحقأفضلوأجورأقصرعملبساعاتمطالبیننیویوركوالیةعبرامرأة15000سارتعندما

أعلن الحزب االشتراكي األمریكي الیوم الوطني األول للمرأة، وكانت كالرا زیتكین، الناشطة الشیوعیة األلمانیة والمدافعة عن حقوق
المرأة، ھي التي اقترحت إنشاء یوم دولي للمرأة، حیث طرحت فكرتھا على المؤتمر الدولي للمرأة العاملة في كوبنھاغن عام

كلفيم،1911عامفيمرةألولللمرأةالعالميبالیوماالحتفالوتمدولة،17منامرأة100باإلجماععلیھووافقتم،1910
من النمسا والدنمارك وألمانیا وسویسرا، وبعدھا تم إحیاء االحتفال سنویاً بھذا الیوم في ذات الیوم المحدد في عدة دول، وأصبحت

الیومھذاالمتحدةاألممأقرتم،1977عاموفيالیوم،بھذااالحتفالالمتحدةاألممبدأتعندمام،1975عامفيرسمیةاألمور
كعطلة رسمیة في الدول األعضاء فیھا.

العالميبالیوملالحتفالمارس8اختیارتملماذا
حیثالمتحدةالوالیاتفينوفمبر28فيالیومبھذااالحتفالكانفسابقاً،محدد،تاریخلھیكنلمالعالمي،المرأةیومفكرةبدایةفي

التاریخعنأمامختلفة،تواریخوفيأخرىبلدانفيللمرأةالدوليبالیوماالحتفالتمكمام،1908عامالنسائیةالمظاھراتنشأت
الذي نعرفھ الیوم عن ھذا االحتفال، فلم یتم إضفاء الطابع الرسمي علیھ حتى إضراب الحرب الحرب العالمیة األولى وقیام الثورة

اإلضراب،منأیامأربعةوبعدوالسالم"،"الخبزشعاراإلضرابھذافيالروسیاتالنساءرفعتحیثم،1917عامفيالروسیة
م،1917مارس8فياإلضراببدأوقدالتصویت،حقالنساءالمؤقتةالحكومةومنحتالعرشعنالتنازلعلىالقیصرأُجبر

م.1921عامفيرسمیاًاتخاذهتمأنبعدللمرأةالعالميبالیوماالحتفالتاریخھوھذاأصبحولذلك
فعالیات االحتفال بیوم المرأة العالمي

الیوم العالمي للمرأة ھو فرصة لالحتفال بالنجاحات والخطوات التي حققتھا المرأة في مكان العمل، َفخالل السنوات القلیلة الماضیة،
شھد العالم تقدًما في العدید من البرامج للمساعدة في تقدم اإلناث في عدد من المجاالت، لذلك یوم االحتفال بعید المرأة، یأتي بشكل

مختلف عن االحتفاالت األخرى التي یشھدھا العالم، وذلك الختالف الھدف الذي یتمحور حولھ، فھو تذكیر بماضي وحاضر الكفاح
الذي قدمتھ المرأة في سبیل الحصول على حقوقھا المضطھدة إلى حد كبیر في مجتمع الرجال، ولذلك نرى من فعالیات االحتفال بھذا

الیوم، الكثیر من المؤتمرات والندوات التي تعّرف بدور المرأة ومدى فاعلیتھا في المجتمع، كما تتضمن ھذه الفعالیات الخطط
المطروحة لتطویر ھذا الدور وتعزیزه بشكل أكبر، من خالل زیادة المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع وحقوقھا في قیادتھ كسائر

الرجال الذین یقودونھ، فكما تبني المرأة األسرة التي ھي اللبنة األساسیة للمجتمع، فھي قادرة على بناء العالم بأكملھ.



ما ھي ألوان الیوم العالمي للمرأة
وفًقا لموقع یوم المرأة العالمي، فقد تم اتخاذ كل من األرجواني واألخضر واألبیض كألوان تعبر عن ھذا الیوم، وتاریخیاَ، نشأت ھذه

وقداالقتراع،فيالبریطانیةالمرأةحقلحركةالعسكريالجناحوھو،WSPUللمرأةوالسیاسياالجتماعياالتحادمناأللوان
االتحادھذامنالثالثةاأللوانأخذتوقدم،1917عاموحتىم1903عاممانشسترفيللمرأةوالسیاسياالجتماعياالتحادتأسس

العدالةعلىیدلاألرجوانيَفاللوندالالتھ،عنأمااألمریكیة،المتحدةالوالیاتفياالحتجاجاتفیھانطلقتالذيم1908عامفي
یمثل النقاء.األبیضیرمز إلى األمل، َواللوناألخضروالكرامة، َواللون

2022العالميالمرأةلیومالمتحدةاألممشعارھوما
األممذكرتوقدمستدام"،غدأجلمنالیومالجنسینبین"المساواةعنوانتحت2022لعامموضوعھاعنالمتحدةاألممأعلنت

البیئةمخاطرمنوالحدالمناخ،تغیرسیاقفيالجنسینبینالمساواةلتحقیقمحوريعامھو2022عامأنإعالنھا،فيالمتحدة
والكوارث، والتي تعد من أكبر التحدیات العالمیة في القرن الحادي والعشرین، فبدون المساواة بین الجنسین الیوم، یظل المستقبل

المستدام والمستقبل المتساوي بعیًدا عن متناولنا، واحتفال ھذا العام بالیوم العالمي للمرأة، ھو تقدیر واحتفاء بالنساء والفتیات الالتي
یتولین قیادة مھمة التكیف مع تغیر المناخ واالستجابة لھ، وتكریًما لقیادتھن وُمساھمتھن في تحقیق مستقبل مستدام.

أجمل ما قیل عن یوم المرأة العالمي
قد یوفر أي یوم فرصة رائعة لالحتفال بالنساء في الحیاة، لكن الیوم العالمي للمرأة، یوفر سبًبا إضافًیا لالحتفال بشكل أوسع وھادف
أكثر، وھو أیضاً فرصة لزیادة الوعي وتشجع اآلخرین على الدفاع عن المساواة بین الجنسین، وقد انبرى الكثیرین من الشخصیات

العالمیة للحدیث عن المرأة في ھذا الیوم، ومن أجمل ما قیل في حقھا:
"تنتمي المرأة إلى جمیع األماكن التي تتخذ فیھا القرارات، ال ینبغي أن تكون المرأة ھي االستثناء "، روث بادر غینسبرغ.●
"ال تھدف النسویة إلى جعل المرأة قویة،  المرأة قویة بالفعل، یتعلق األمر بتغییر الطریقة التي یدرك بھا العالم ھذه القوة"،●

جي دي أندرسون.
"حقوق اإلنسان ھي حقوق المرأة وحقوق المرأة من حقوق اإلنسان"، ھیالري كلینتون.●
"ال أحد یستطیع أن یجعلك تشعر بالنقص دون موافقتك"، قالت الیانور روزفلت.●
"أھم شيء یمكن أن تفعلھ امرأة ألخرى ھو توسیع إحساسھا باإلمكانیات الفعلیة"، أدریان ریتش.●
"لیس ھناك حد لما یمكن أن ننجزه كنساء"، میشیل أوباما.●
"فكري مثل الملكة، ملكة لیست خائفة من الفشل، الفشل ھو نقطة انطالق أخرى للعظمة"، أوبرا.●
"نجاح كل امرأة یجب أن یكون مصدر إلھام ألخرى، نحن أقوى عندما نشجع بعضنا البعض"، قالت سیرینا ویلیامز.●
"المرأة الحكیمة ال ترید أن تكون عدًوا ألحد، المرأة الحكیمة ترفض أن تكون ضحیة ألي شخص "، قالت مایا أنجیلو.●

خاتمة موضوع تعبیر عن الیوم العالمي للمرأة
على مدى عقود من الكفاح في العصر الحدیث، أثبتت المرأة أنھا القطب الثاني للحیاة في المجتمع، وتطویر المجتمع وتنمیتھ بشكل

مستدام، ھي مسؤولیة یتم تشاركھا بین الجنسین، ولیست مقتصرة على الرجال كما كان سائداً في األعراف القدیمة، كما أثبتت أیضاً
أنھا أكثر فاعلیة في الكثیر من المجاالت التي تفید المجتمعات المحلیة والدولیة، التي احتكرھا الرجال للعدید من القرون عبر التاریخ،

ویوم المرأة العالمي، الذي یحتفل بھ العالم في الثامن من مارس كل عام، إنما ھو تذكیر بتاریخ من اإلنجازات الكبیرة التي قدمتھا
المرأة في كافة المجاالت، التي ظن الرجل أنھ الوحید القادر على إنجازھا.

موضوع تعبیر عن الیوم العالمي للمرأة قصیر
عبر التاریخ القدیم والحدیث للنضال النسائي، تعاونت النساء وقادت إجراءات ھادفة لمعالجة عدم المساواة، وذلك على أمل مستقبل
أفضل سواء كان ذلك ألنفسھن أو أطفالھن أو حتى مجَتمعھن، وقد كرست لذلك العمل الجريء الموثق جیًدا، أو من خالل المقاومة

المتواضعة التي لم تصل أبًدا إلى كتب التاریخ، حتى اتحدت النساء من أجل المساواة واإلنجاز إلى األبد، وعلى طول الطریق
النضالي لھذا الھدف، أدى التعاون القوي بشكل خاص، إلى تشكیل لحظة موحدة عالمًیا للنساء عبر البلدان لاللتقاء مًعا في األمل

والعمل، وتلك اللحظة كانت ھي الیوم العالمي للمرأة.
وقد بدأ ھذا الیوم المفصلي في تاریخ المرأة النضالي، في أوائل القرن العشرین، وتحدیدا ً في الوالیات المتحدة األمریكیة بوالیة

التصویتحقوقوتطبیقأكبروأجورأقلعملبساعاتوطالبتم،1908العامفيعمالیةنسائیةمسیرةانطلقتحیثنیویورك،
للمرأة وإنھاء التھمیش السیاسي لھن، وبفضل كالرا زیتكین، الناشطة الشیوعیة األلمانیة في حقوق المرأة بالتصویت، أقیم أول حدث

م.1911عامفيرسمًیاللمرأة"العالمي"الیوماسمیحمل
اإلعالنلیتمالمتحدة،األممقبلمنرسمیاًالیومبھذاواإلقراراالعترافتمم،1975العامفيوتحدیداًعقود،بعدةالتاریخذلكوبعد
یقضيم1977عامفيالمتحدةلألممآخرقراراًذلكوأتبعللمرأة،العالميبالیوماالحتفالیومھوعامكلمنمارس8یومعن

قویةمنصةللمرأةالعالميالیومیزالالھذا،یومناوحتىالیوم،بھذالالحتفالرسمیةعطلةیومھوعام،كلمنمارس8بجعل
على الصعید العالمي، حیث توجد المثابرة وتدفع العمل من أجل التكافؤ بین الجنسین، مع االحتفال باإلنجازات االجتماعیة والثقافیة

واالقتصادیة والسیاسیة للمرأة.



وبھذا، أثبتت المرأة أنھا الجزء األساسي الثاني من الحیاة في المجتمع، جنباً إلى جنب مع الرجل، وأنھا لم تعد االستثناء في ھذه
المعادلة كما كان متعارف علیھ لقرون طویلة، وھذا الیوم العالمي، ھو تذكیر باإلنجازات النسائیة التي صنعت الفرق في حیاة

المجتمع الدولي ككل، وضرورة استكمال الطریق حتى الوصول إلى الھدف المنشود.
تعبیر عن أھمیة الیوم العالمي للمرأة

یعد الیوم العالمي للمرأة أمًرا ضرورًیا لالحتفال بإنجازات المرأة في جمیع جوانب الحیاة، َفسواء كانت معلمة أو ربة منزل أو
اقتصادیة أو مھندسة أو رائدة في مجال ما، فقد جعلت النساء العالم مكاًنا أفضل بفضل قوتھن الالمحدودة وتْصمیمھن وإیَمانھن، ومع

القوة الكافیة لَتحطیم أغالل النظام األبوي، ترتفع النساء فوق العقبات المجتمعیة كل یوم، مما َجعلھن قوة أكبر تنمو یوماً بعد یوم،
حتى أصبحت ذات تواجد معترف بھ أكثر، ویحسب لھا حساب في العصر الحدیث، ولذلك، في ھذا الیوم العالمي للمرأة، نحتفل

ونبتھج باإلنجازات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للمرأة في جمیع أنحاء العالم، وللتعرف على المدى الذي تم قطعھ في
الطریق نحو تحقیق المساواة بین الجنسین، وكذلك التعریف إلى المدى الذي یجب أن نصل إلیھ، دون إھمال القضایا األخرى التي ما

زالت عالقة حتى الیوم، مثل قضیة العنف األسري وقضایا الحقوق السیاسیة وغیرھا.
موضوع عن الیوم العالمي للمرأة باالنجلیزي

Throughout the ancient and modern history of women's struggle, women have collaborated
and led purposeful actions to address inequality, in the hope of a better future for
themselves, their children, and their community, until women united for equality and
achievement forever. A globally united moment for women across countries to come
together in hope and action, and that was International Women's Day.
This pivotal day in the history of women’s struggle began in the early twentieth century,
specifically in the United States of America in the state of New York, where a women’s labor
march was launched in 1908 AD, and demanded fewer working hours, greater wages, the
implementation of voting rights for women and an end to their political marginalization.
Zetkin, a German communist activist for women's suffrage, held the first official event called
"International Women's Day" in 1911.
Several decades after that date, specifically in the year 1975 AD, this day was officially
recognized and recognized by the United Nations, so that March 8 of each year was
declared the International Women’s Day, followed by another United Nations resolution in
1977 AD to make 8 March every year is a public holiday to celebrate this day, and to this
day, International Women's Day remains a powerful platform globally, where perseverance
exists and drives action for gender parity, while celebrating the social, cultural, economic and
political achievements of women.
Thus, women have proven that they are the second essential part of life in society, along
with men, and that they are no longer the exception in this equation as it has been known for
centuries. This international day is a reminder of the women's achievements that made the
difference in the life of the international community as a whole. And the need to complete the
road until reaching the desired goal.


