
 

 رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
 المديرة العامة لليونسكو،

 للمرأة الدولي اليوم بمناسبة

 "معاً!فلنتخيل  - ومتكني اإلنسانية ،"متكني املرأة

 ٢٠١٥آذار/مارس  ٨

باملرأة الذي تّوج باعتماد  املعين الرابع العاملي العشرين للمؤمتر السنوية بالذكرى ٢٠١٥ عام يف تفلحيُ 
التزام باملساواة  وثيقة، و ع لولو الدوو والتمع املدين ١٩٩٥بيجني. ويف عام  عمل ومنهاج إعالن

أن متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على  دم املساواة يف بني اجلنسني، انطال ا من اعتقادهم اجلازم "
عيع اوانح اياة التمع مبا يف ذلك املشاركة يف عملية صنع القرار وبلوغ موا ع السلطة، أمور 

مندوب ااءوا من كل  ١٧ ٠٠٠." و د كنت من بني أساسية لتحقيق املساواة والتنمية والسلم
باألمل مفعم صدري و بيجني  أنين غادرت، وأتذكر ١٩٩٥أحناء العامل وااتمعوا يف بيجني يف عام 

 ا مت إجنازه.وانتابين إاساس بالرضا عم

أنه على الرغم من أمهية ما أارز  يبدو لنا بوضوحوإذ حنتفل بالذكرى السنوية هلذا احلدث التارخيي، 
 ائمة يف عديد من البلدان يف  التفاوتتزاو أواه  من تقدم ملحوظ وما بذو من اهود بالغة، ال

 املتبقية التحديات املنجزات واستطالع راضعام استع ٢٠١٥شىت أرااء العامل. ويعد عام 
 على العامل دوو فيه تعمل و ت خاصة يف أمهية األمر هذا ويكتسي الكامنة. والفرص والقدرات

 السبيل، دعم هذا يف  دماً  املضي عند علينا، وجيح املستدامة. للتنمية اديدة عاملية خطة وضع
اال تصادي واالستدامة وإدراج  النمواقوق اإلنسان وحتقيق  إلنفاذ حتويلية املرأة باعتبارها  وة متكني

 التنمية. اهود املساواة بني اجلنسني يف صميم

األولوية العامة املتمولة  املضي  دمًا يف تنفيذهذه األهداف عيع أعماو اليونسكو الرامية إىل  وتواه
 لفتيات والنساء بالتعليم اجليدانتفاع ا لضمانيف املساواة بني اجلنسني يف عيع جماالت اختصاصها 

 والتكنولوايا، واملعلومات واالتصاالت. وستعزز هذه األهداف شراكة   وتنمية املهارات، والعلوم
 مالله والنساء، إىل اانح استعراض األنشطة اليت يدعمها صندوق الفتيات تعليمل العامليةاليونسكو 

على مستوى منظومة األمم املتحدة نتعاون من التعليم. أما عملنا، فهو شراكة  يف الفتيات حلق
 والنساء الفتيات للمرأة والقطاع اخلاص تعاوناً أوثق من ذي  بل لدعم املتحدة األمم خالهلا مع هيئة
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 للنساء يف اليونسكو -"لوريـاو  العلمية، ويتجلى ذلك يف الربنامج الطويل العهد املهن لارسة على
 العلوم". جماو

ويف الو ت الذي على انعقاد مؤمتر بيجني،  عاماً  ٢٠. فبعد مرور اامساً  اماً ع ٢٠١٥ويعد عام 
جيح علينا صياغة رؤية اديدة  جيري فيه البت على الصعيد العاملي يف مسألة اختيار خطة اديدة،

ملوااهة التحديات اجلديدة واملتبقية.  الالزمة اجلديدة املستخلصة وحتدد التدابري الدروس ترتكز على
من  املتضافرة اليونسكو وكل الشركاء إىل تعبئة اجلهود يف األعضاء هذا املنطلق، أدعو الدووومن 

املستدامة ملرالة  للتنمية العاملية أال إدراج القوة التحويلية للمساواة بني اجلنسني يف صميم اخلطة
 .٢٠١٥بعد عام  ما

 

 إيرينا بوكوفا


