
 

 بوكوفا إيرينا السيدة رسالة
 لليونسكو العامة المديرة

 المرأة ضد العنف على للقضاء الدولي بمناسبة اليوم

 !من السالم يف املنزل إىل السالم يف العامل: تعليم آمن للجميع 

 ٢٠١٥الثاني/نوفمبر  تشرين ٢٥

 

ميثل العنف ضد املرأة عقبًة كربى تعرتض سبيل حتقيق حقوق اإلنسان األساسية. ويهدد مباشرًة صحة 
ًًة تعرتض سبيل اناا التمعات الشاملة  ماليل الشااات والنساا وحيا.ن. كما ميثل عقبًة رية

حىت يف   -ألنه ينشئ جوًا من اخلوف واملستدامة. ويّت ا العنف ضد املرأة التمعات من الداريل 
 يزعزع الثقة املتبادلة ويضعف النسيج االجتماعي كله، نساًا ورجاالً اال متييز. -كنف العائلة أحياناً 

املرأة" يشدد هذا العام على اآلثار الضارة اليت خيل ّها  ضد العنف على للقضاا وإنَّ "اليوم الدويل
اا. فالتعليم حٌق إنساين ال جدال فيه. وهو شرط ملمارسة العديد هذا العنف يف تعليم الّتيات والنس

من احلقوق األساسية األريرى ممارسًة كاملة. واليوم، يُرغم عدٌد كبً جدًا من الّتيات والنساا على 
ترك املدرسة اسبب حاالت الزواج املبكر أو القسري. وتّصح طّلٌة من أصل مخٍس عن وقوعها 

على أن فتاًة من أصل عشر  ٢٠١٥يف املدرسة. وتدل األوضاع يف عام  املتكرر ضحيَة الرتهيب
عامًا قد سبق هلا أن تعرضا للعنف اجلنسي،  ١٩و ١٥فتيات يف العامل ترتاوح أعمارهن ال 

وحتدث حاالت العنف هذه يف معظم األحيان على الةريق املؤدي إىل ملدرسة أو يف املؤسسات 
ن املالئم اامتياز الذي نكتسب فيه الثقة الالزمة للتّتح والتةور: التعليمية. ومتثل املدرسة املكا

فيجب أن تكون صرحًا آمنًا مكرَّسًا للدراسة. وال جيوز لنا أن نسمح اأن تكون املدرسة مكاناً 
 للخوف أو العنف أو التحرش.

اأنّسهن.  والتعليم حليّنا أيضًا يف ااراة العنف ومحاية الّتيات ومساعد.ن على محاية أنّسهن
 املتحدة األمم وتلتزم اليونسكو مع شركائها اتعزيز التعليم الشامل واجليد للجميع. وضمن مبادرة

الّتيات، تُِعد اليونسكو يف آسيا أدواٍت تتيح للمعلمل وسائل ملكافحة أشكال التمييز ضد  لتعليم
للمرأة،  املتحدة األمم ن مع هيئةاملرأة واحلد من العنف. وإننا نضع إرشادات تقنينية، ال سيما االتعاو 
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ملساعدة الدول األعضاا يف القضاا على أشكال العنف اجلنساين يف البيئة املدرسية. ونتعاون مع 
ًها من البلدان إلجياد  نقااات املعلمل يف الّلبل والسنغال وجنوب أفريقيا ولبنان واألرجنتل وغ

الذي اعتمده اللس التنّيذي لليونسكو مؤريراً  حلوٍل هلذا العنف. وهذا هو أيضًا مغزى القرار
 "التعلم دون ريوف". 

ليس اإمكان أي جمتمع أن يزدهر إذا كان نصف سكانه يعيشون يف اخلوف من أشكال العنف، 
 مجيع يولد ويبقون رياضعل لتأثً األحكام املسبقة. وقد آن األوان لنذكر ابعض املبادئ البسيةة: 

واحلقوق. وجيب أن يكون سستةاع النساا ممارسة حريا.ن واختاذ  الكرامة يف متساوين أحراراً  الناس
القرارات املتعلقة اأمورهن واإلسهام يف القرارات اليت حتدد جمرى التمعات على قدم املساواة مع 

وقد الرجال. وإذا تساوت األعمال ال الرجل واملرأة، فيجب أن تتساوى املرتبات اينهما. واآلن 
املرتبط اه، وقد اعتمدت األمم املتحدة مؤريراً  العمل ايجل وارنامج رون عاماً على إعالنمضى عش

، اات من الواضح أن املساواة ال الرجل واملرأة واستقالل املرأة ٢٠٣٠املستدامة لعام  ريةة التنمية
من أجل تنّيذ مل يكونا أمرًا ملحًا هلذه الدرجة يف أي وقا مضى. وميثل هذا اليوم مناسبًة للعمل 

 هذا الربنامج.

 

 

 اوكوفا إيرينا


