رسالة المديرة العامة لليونسكو
السيدة إيرينا بوكوفا
بمناسبة اليوم الدولي للطفلة

متكني الفتيات :االستجابة حلاالت الطوارئ والتخطيط للقدرة على الصمود
 11تشرين األول/أكتوبر 2017
حيل هذا اليوم الدويل للطفلة يف أوقات مضطربة يواجه فيها العامل التحديات املتزايدة املتمثلة يف النزوح
القسري وتغري املناخ والتطرف العنيف.
وسواء أكانت األزمات اإلنسانية نامجة عن نزاع مسلح أم عن كارثة طبيعية ،فإن أقصى أضرارها حتل
دائما بالنساء والفتيات ،فهن ميثلن أكثر من  75يف املائة من الالجئني والنازحني املعرضني خلطر
احلرب واجملاعة واالضطهاد والكوارث الطبيعية .وهن أيضا عرضة لالعتداء اجلنسي واالستغالل
اجلنسي ،يف أثناء النزاعات ويف خميمات الالجئني.
يتمثل موضوع هذا اليوم الدويل يف "متكني الفتيات :االستجابة حلاالت الطوارئ والتخطيط للقدرة
على الصمود" .ويتماشى هذا املوضوع مع التزام اليونسكو بتعزيز محاية الفتيات من النزاعات والعنف
وتدعيم قدرهتن على الصمود ،مع ضمان مشاركتهن الكاملة يف عمليات الوساطة والتفاوض.
وهذا هو هدف قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325بشأن املرأة والسالم واألمن ،الرامي
إىل االرتقاء بدور املرأة يف صنع القرار من أجل درء النزاعات وحلها.
وبعد مرور سبعة عشر عاما ،ال يزال متكني الفتيات والنساء أمرا أساسيا للنجاح يف تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  .2030وتشتمل خطة عام  2030هذه على وعد باحليلولة دون ختلّف أي أحد عن
بأمس احلاجة إىل ذلك.
الركب ،وجيب أن يبدأ تطبيق هذا الوعد بالفتيات ،فهن ّ

وتسعى اليونسكو ،بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء ،إىل املضي قدما بتنفيذ إطار عمل التعليم
حىت عام  ،2030من أجل تعزيز التعليم بوصفه قوة قادرة على حتويل حياة الفتيات واملراهقات
أعلنت يف عام  2011انطالق شراكة اليونسكو العاملية لتعليم
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا .ولقد
ُ
الفتيات والنساء" ،حياة أفضل ومستقبل أفضل" ،لتثقيف الفتيات املراهقات بوصفهن عامال حفازا
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لكسر طوق الفقر وتيسري تطبيق املزيد من العدالة االجتماعية .وزودت هذه الشراكة الفتيات
املراهقات ،يف مجيع أحناء العامل ،باملعارف والقيم واملهارات ،وأسفر ذلك عن آثار إجيابية تنتفع هبا
األسر واجملتمعات احمللية ،يف يومنا هذا ويف املستقبل.
ولن يزدهر أي جمتمع ولن يدوم أي اتفاق سالم من دون متكني الفتيات يف جمايل بناء السالم وإعادة
البناء .وقد حان الوقت لوضع هذا املبدأ احلتمي يف صميم كل جهودنا الرامية إىل التصدي للهشاشة
والنزاعات والعنف .هذه هي رسالة اليونسكو يف هذا اليوم.
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