
 
  

 2022اليوم الدولي للفتاة 

ي  11
ين الثان   أكتوبر /  تشر

 

 حقوقنا ومستقبلنا و   —  وقتنا هو اآلن

 
 مذكرة مفاهيمية

 

ي  حي 
ُ
ي ن

ة لليوم الدولي للفتاة 2022 عامف 
خالل السنوات العشر الماضية اهتمام أكبر بي    قد برز و   . الذكرى السنوية العاشر

ي تهم الفتيات، كما توفرت فرص أكبر للفتيات إليصال أصواتهن 
الحكومات وصانعي السياسات وعموم الجمهور بالقضايا الي 

 
ً
ي حقوق الفتيات محدودا

. مع ذلك، يظل االستثمار ف  ي الميدان العالمي
 عددال يزلن يواجهن و ف 

ً
 كبب    ا

ً
ي  من الصعوبا ا

ت ف 

 19-الصعوبات من جراء األزمات الحالية الناشئة عن تغب  المناخ وجائحة كوفيد تلكوقد تفاقمت تحقيق إمكاناتهن؛ 

اعات واألزمات اإلنسانية.  ي جميع أنحاء العالم تزال وال والب  
ي تعليمهن، وعافيتهن  يواجهن الفتيات ف 

صعوبات غب  مسبوقة ف 

ي يحتجنها ليعشن حياة خالية من العنف. وقد أدت جائحة كوفيدااالستفادة من البدنية والعقلية، و 
إىل  19-لحمايات الي 

ي زيادة األعباء القائمة 
ي جميع أنحاء العالم  تنهض بها الي 

دفعت إىل تراجع مكتسبات مهمة تحققت عىل كما   ،الفتيات ف 

 . ي
 امتداد العقد الماض 

 

 
ّ

. لقد أظهرت الفتيات المراهقات  واإلبداع، والعزم، والقدرة عىل الصمودسعة الحيلة،   ولكن مع مواجهة الشدائد، تتجىل

ي يبلغ عددهن 
ي العالم مرة تلو المرة، والالت 

مليون فتاة، أنهن إذا تمكّن من الحصول عىل المهارات والفرص فبوسعهن  600ف 

ي مجتمعاتهن المحلية والبناء عىل نحو أف صانعات تغيي   أن يكنّ 
ي ذلك  وأن يدفعن التقدم ف 

ضل من السابق للجميع، بما ف 

 لنساء واألوالد والرجال. ل

 

 أن ننهض بالمسؤولية 
ً
م المعّجل إىل األمام. لقد آن األوان لنا جميعا

ّ
مع الفتيات ومن  —إن الفتيات جاهزات لعقٍد من التقد

ي مستقبل يؤم   —أجلهن 
 ن بقدرتهن عىل الفعل، وبقيادتهن وإمكاناتهن. وأن نستثمر ف 

 

 



 إل العمل دعوة

 

ين األول ين األول 2022أكتوبر  /  ابتداًء من تشر ، سوف ندعو بصفة جماعية من أجل إيالء اهتمام 2023أكتوبر   /  حي  تشر

 :  واستثمار وعمل أكبر لتحقيق ما يىلي

 

م زمام القيادة •
ّ
،  إتاحة الفرصة للفتيات لتسل ي طليعة الجهود الرامية إىل تحقيق التغيب 

من خالل وضع الفتيات ف 

ي ميادين صنع القرارات. 
حيب بهن ف   وإيصال أصواتهن، واالستجابة إىل مطالبهن، والب 

 

ي تدعم تعليمهن وتوىلي األولوية لعافيتهن العقلية  توفي  الموارد للفتيات •
ي ذلك الشبكات والمنظمات الي 

، بما ف 

 والبدنية. 

 

ي منها.  عزيز الخدمات المخصصةت •
ي االستجابة إىل األزمات والتعاف 

 ف 
ً
ي جميع األوقات، وخصوصا

 للفتيات ف 

 

 

 طرق للمشاركة

 

ي مشاطرة قصص/ مدونات/ مقاطع فيديو  •
، والشبكات  الصانعات  من  عن فتيات  ذات اهتمام إنسان  تغيب 

ي توفر الموارد للفتيات وتتيح 
مة الي  ز الخدمات للفتيات. والمنظمات الُمله  عزِّ

ُ
م زمام القيادة، وت

ّ
المجال لهن لتسل

هن من أجل إلهام اآلخرين.   إلبراز قياداتهن وأفعالهن وتأثب 
ً
 دعونا نعمل معا

لتخصيص مزيد من االستثمارات   االنهماك مع المسؤولي   الحكوميي   وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة •

ي تعالج انعدام المساواة الموّج 
 أثناء السعي للحصول عىل خدمات الصحة هة الي 

ً
ي منه الفتيات، خصوصا

الذي تعات 

ات تغب  -العقلية والدعم االجتماعي  اعات، والهجرة القشية، والكوارث الطبيعية، وتأثب  ي مواجهة الب  
النفسي ف 

 المناخ. 

ه الفتيات بأنه   من جميع القطاعات ليمثلن وجه التغيب  الذي نريد أناالنهماك مع إناث مؤثرات رئيسيات  • تعتبر

 يفوق التأثب  الذي تنتجه آالف الكلمات. دعونا  
ً
ا ك تأثب 

ي تمثل قدوة تب 
ممكن التحقيق. إن الشخصيات النسائية الي 

ّ الخطاب العالمي والتصور العام عن الفتيات القائدات.   نغب 

امك إظهار  • ي بلدك الي  
م الفتيات ف 

ّ
ي تعيق تقد

 . منطقتك ومعالجتها  أو  بزيادة الوعي بشأن العوامل الي 

 

 الوسوم 

_للفتاة   # _للفتاةاليوم_الدوىلي  2022_ #اليوم_الدوىلي

  

 معلومات أساسية

ي 
  2011ديسمبر  /  كانون األول  19أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ف 

ً
 11عن تخصيص يوم  أعلنت فيهقرارا

ين  ي   ،للفتاة، وذلك لإلقرار بحقوق الفتيات الحتفال باليوم الدوىلي من كل سنة ل أكتوبر   /  األول تشر
والتحديات الفريدة الي 

ي تواجهها الفتيات 
ز اليوم الدوىلي للفتاة االهتمام عىل الحاجة إىل معالجة التحديات الي 

ّ
ي جميع أنحاء العالم. ويرك

يواجهنها ف 

ناسبات لتثقيف الجمهور بشأن القضايا  وإعمال حقوقهن اإلنسانية. وتمثل األيام واألسابيع الدولية موتعزيز تمكي   الفتيات 

 المهمة، وتعبئة اإلرادة السياسية والموارد لمعالجة المشاكل العالمية، واالحتفال بإنجازات اإلنسانية وتعزيزها. 

 



ي 
ين  11ويصادف اليوم الدوىلي للفتاة لهذا العام، والذي يحل ف  ة لتأسيس  2022أكتوبر  /  األول تشر ، الذكرى السنوية العاشر

 المجتمع الدوىلي ليس فقط لالحتفاء بالتقدم الذي  هذ
ا اليوم السنوي من قبل األمم المتحدة. وهو يمثل فرصة لتحفب  

 
 
ي تحق

ي يجب علينا أن نبذل المزيد من مجال ق ف 
ي المجاالت الي 

 ف 
ً
، بل للتأمل أيضا ي

حقوق الفتيات عىل امتداد العقد الماض 

 
ّ
امنا الجهود فيها وأن نجد  بشأنها. د الب  

 

ي 
ليقدن النقاشات وليشاطرن ، وأن نتيح المجال لهن الصدارةوهذه مناسبة تتيح لنا أن نضع أصوات الفتيات والشابات ف 

 الرسائل الرئيسية بشأن التغيب  مع صانعي السياسات. 

 

 

 : ـِ  للحصول عىل مزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب

 

 jlalegarbes@unicef.org(، المنسقة الرئيسية لليوم الدوىلي للفتاة،  AlegarbesJoy Lynnجوي لي   أليغاربيس )

 

، مقر اليونيسف،  مختصة(، Fareena Alamفارينا عالم )  farealam@unicef.orgتواصل معنية بالمساواة بي   الجنسي  
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