رسالة المديرة العامة لليونسكو
السيدة أودري أزوالي
بمناسبة اليوم الدولي للطفلة

 ١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٨
حنتفي باليوم الدويل للطفلة هلذا العام حتت شعار التحرر من خالل التعليم .فتعليم الفتيات ميثل حقاً
أساسياً ووسيلة جبارة أيضاً للنهوض بالتنمية.
وينطوي تعليم الفتيات على حتديني مها األهم يف عصرنا :التعليم واملساواة بني اجلنسني .وبات الوعي
اجلماعي بأمهية حتقيق انتفاع مجيع الفتيات بالتعليم اجليد يتنامى ،فقد جتلت بوضوح عالمات االلتزام
السياسي الرفيع املستوى هبذه املسألة يف دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت عُقدت يف نيويورك

قبل مخسة عشر يوماً ،وكذلك إبان مؤمتر جمموعة الدول العشرين األول املخصص للتعليم الذي عُقد
يف األرجنتني الشهر املاضي .وميثل إنشاء منتدى رفيع املستوى من أجل تعليم الفتيات حديثاً ،بناءً
على مبادرة الكومنولث ،عالمة إضافية تدل على هذا الوعي على الصعيد العاملي.

بيد أن التحديات اليت يتعني التصدي هلا ما زالت جسيمة ،فثمة مائة وثالثون مليون فتاة يف سن
التعليم املدرسي يف العامل غري ملتحقات باملدارس يف يومنا هذا .فضالً عن أن أكثر من تسعني يف
املائة من املراهقات الستمائة مليون اللوايت سيلجن سوق العمل يف العقد القادم يعشن يف البلدان
النامية وسيعملن يف االقتصاد غري الرمسي حيث العمالة غري املدفوعة األجر وسوء املعاملة واالستغالل
أكثر انتشاراً.
لذا تلتزم اليونسكو إزاء اجملتمع الدويل ،بوصفها املنظمة الرائدة يف منظومة األمم املتحدة يف جمال
التعليم يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030بتمكني الفتيات من االنتفاع بالتعليم األساسي
اجملاين الذي يدوم اثنيت عشرة سنة .وتلتزم اليونسكو أيضاً بأن تقوم الدول بإدراج املسائل املتعلقة
باملساواة بني اجلنسني والصحة والرتبية اجلنسية يف براجمها التعليمية بغية القضاء على العادات
االجتماعية وأوجه التمثيل اجلماعي اليت حتول دون متتع الفتيات باحلرية واليت تعوق تأهيلهن من الناحية
الفكرية واخنراطهن يف احلياة االجتماعية واملهنية.
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ويستلزم اندماج الفتيات يف سوق العمل املوجود يف غمرة التطور زيادة التحاقهن بالفروع العلمية
والتكنولوجية بوجه خاص ،حيث يبقى متثيلهن ضئيالً يف معظم األحيان.
وسعياً إىل التشجيع على اعتماد مناهج تربوية مبتكرة تساعد الفتيات يف اكتساب الثقة الضرورية
بالنفس وحتد من أوجه الالمساواة بني اجلنسني ،أنشأت اليونسكو جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات
والنساء ،يف عام  ،2015بدعم من مجهورية الصني الشعبية .وكافأت اجلائزة هذا العام مؤسسة مصر
اخلري (مصر) تقديراً ملساعيها الرامية إىل دعم تعليم الفتيات يف القرى احملرومة ،وكافأت أيضاً مركز
املرأة التابع للمؤسسة اجلامايكية (جامايكا) لكي يواصل تقدمي املساعدة إىل املراهقات احلوامل
واألمهات الشابات اجلامايكيات بغية إعطائهن فرصة أخرى إلكمال تعليمهن.
فعلينا أن نسرتشد هبذه املبادرات ،وأن نضع تعليم الفتيات يف سلم أولوياتنا ،إذ عليه يعتمد إىل حد
بعيد حتقيق السالم والرخاء يف العامل.
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