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 السيد الرئيس،



سرني في البدء أن أشيد بعمل لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و ي

   المبادرة بعقد هذه الجلسة التي نتمنى أن تحقق الغرض المرجو منها.ب

 السيد الرئيس،

حق الفتيات والنساء في التعليم ورد في العديد من المواثيق الدولية واالقليمية 

من اتفاقية القضاء على كافة  01كما نصت عليه بالتحديد المادة  ،االنسانلحقوق 

أشكال التمييز ضد المرأة. بالرغم من ذلك إال أنه مازالت هنالك عقبات كثيرة البد 

منها علي سبيل المثال ال الحصر: الفقر،  ،من ازالتها في سبيل توفير هذا الحق

  .ي بعض المناطقف منوانعدام األ ،التنميط السلبي للمرأة

 السيد الرئيس،

إن اإلعمال الكامل لحق الفتيات والنساء في التعليم، يقتضي في المقام االول اتخاذ 

 هذه التدابير في االتي:تتمثل ونقترح أن  ،وطنيتدابير على المستوى ال

  دون  في التعليمحق تضمن تمتع الفتيات والنساء بالوطنية وضع تشريعات

، مع مزايا التعليم المتاحةشروط القبول والتمتع بكافة تمييز بما في ذلك 

للفتيات على الزامية ومجانية التعليم االساسي  اتنص التشريعتضرورة أن 

     دون تمييز.  والنساء 

  مناهج دراسية ملبية الحتياجات الفتيات والنساء من العملية التعليميةوضع، 

، هذه المناهجضمن  استحداث مواد متخصصة ويمكن في هذا الخصوص

رغبات الفتيات خاطب وتتكون جاذبة و ني والمهني،تقالتعليم التشمل 

المراحل التعليمية من وتحد من تسربهن والنساء واحتياجاتهن الحقيقية 

  . المختلفة



  عمل على وضع استراتيجيات وخطط وطنية تستهدف تسياسة تعليمية تبني

مساواة، مع ايالء اعتبار خاص توفير التعليم الجيد للجنسين على قدم ال

لتعليم الفتيات والنساء في الظروف االستثنائية كالحروب والكوارث 

   .الطبيعية

 عمل نظام للتقييم والمراقبة وذلك لضمان فاعلية التدابير المتخذة. 

 السيد الرئيس،

الستقطاب الدعم وشراكات عالمية على المستوى الدولي البد من عمل مبادرات 

ونشير في  .حق التعليم في البلدان النامية والتي تعاني من ظروف استثنائيةلتوفير 

مؤسسة مجلس ادارة  رئيسهذا الخصوص لمبادرة الشيخة موزا بنت ناصر 

جيد الالتعليم فوق الجميع والتي اطلقت برنامج "علم طفالً" لتوفير امكانية التعليم 

ن مليوني طفل حتى اآلالمبادرة  وقد استفاد من هذه ،لماليين االطفال حول العالم

     تيات الالئي حرمن من التعليم ألسباب متعددة.فالمن كبيرة منهم نسبة 

 السيد الرئيس،

نختم بالقول أن من شأن ضمان حق الفتيات والنساء في الحصول على التعليم 

 أن ينعكس على كل المجتمع، كما يضمن مستقبل أفضل لألبناء ،دون تمييز ،الجيد

 من خالل خلق فرص تساعد على االستقرار والتنمية. 

 .شكراً السيد الرئيس


