رسالة من السيدة أودري أزوالي
المديرة العامة لليونسكو
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإليدز
 1كانون األول/ديسمبر 2017

تضم اليونسكو صوهتا مبناسبة هذا اليوم العاملي ملكافحة اإليدز إىل صوت برنامج األمم املتحدة
املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،داعية إىل بناء عامل يتاح فيه لكل رجل وامرأة
االنتفاع باخلدمات الصحية بأعلى املعايري ،بعيداً عن األفكار النمطية والتمييز.
وعلينا لتحقيق هذه الغاية ضمان احلق يف التعليم اجليد للجميع ،ألنه ال ميكن فصل هذين اهلدفني،
أي الصحة والتعليم ،بعضهما عن اآلخر .ويتبوأ هذا الوثاق موقعاً مركزياً يف خطة التنمية املستدامة
لعام  2030واسرتاتيجية برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
للفرتة .2021-2016
وقد أشري يف "اسرتاتيجية اليونسكو اجلديدة اخلاصة بالتعليم من أجل الصحة والرفاهية :يف سبيل
املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة" إىل أن الصحة والتعليم مها جماالن يعزز أحدمها اآلخر،
فالدارسون الذين ينعمون بصحة جيدة يتعلمون أفضل ،مثلما ينعم الدارسون الذين حيظون بتعليم
أحسن بصحة أفضل.
ويعتمد هذان اجملاالن أحدمها على اآلخر أيضاً ،فإن غاب احلق يف التعليم لن يتسىن لنا توفري احلق
يف التمتع بصحة جيدة فعلً .وقد ثبت جلياً أن التعليم شديد االرتباط بالوضع الصحي وباملقومات
األساسية للصحة كالسلوك الصحي وعوامل اخلطر واالنتفاع باخلدمات الوقائية .واستخلصت
الدراسات أن احتمال حدوث محل مبكر أو غري مقصود لدى املراهقات الليت يتلقني تربية جنسية
شاملة وجيدة ،ونصائح يسديها هلن مهين متمرس ،هو أقل بنسبة  40يف املائة مقارنة بغريهن من
املراهقات ،وأن احتمال حصوهلن على الشهادة الثانوية أعلى بنسبة  30يف املائة .ويفضي ذلك إىل
أوضاع صحية أفضل يف األجل الطويل ،تشمل اخنفاض خطر اإلصابة بفريوس اإليدز بصورة ملحوظة،
وهذا مما يعين حفظ آالف األرواح ،ال سيما عندما نأخذ يف االعتبار أن عدد الوفيات لدى املراهقات
يف البلدان النامية ألسباب ترتبط باحلمل والوالدة يفوق السبعني ألف حالة وفاة يف السنة.
DG/ME/ID/2017/48 – Original: English

حيمل الشباب ،وال سيما الفتيات والشابات ،عبئاً يفوق قدراهتم
نقر بأنه يف عامل ِّ
وعلينا مجيعاً أن ّ
فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز ،تكتسب الرتبية اجلنسية الشاملة أمهية مركزية
من حيث حقهم يف التمتع بصحة جيدة ومن أجل صحة مجيع اجملتمعات.
وأدعو شركاءنا كافةً يف هذا اليوم العاملي ملكافحة اإليدز إىل مضافرة اجلهود بغية القضاء على مرض
اإليدز حبلول عام  ،2030باعتباره خطراً على الصحة العامة ،وباعتبار هذا اهلدف جزءاً من التزامنا
بتعزيز التنمية املستدامة والنهوض حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني والعدالة االجتماعية.
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