ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﯿﺴﻮادی در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ
دارد

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  781ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:دو ﺳﻮم اﯾﻦ اﻓﺮاد را
) ﺑﯿﺶ از  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ( زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 ،اﯾﺮﯾﻨﺎ ﺑﻮﮐﻮوا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ) 17ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ( ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎﻣﯽ اﻓﺰود :روز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮاد آﻣﻮزی دراﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎل  2014ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد آﻣﻮزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
دراﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮادآﻣﻮزی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﭘﺰﺷﮑﺎن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  1990ﺗﺎ  2009ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺑﺎروریˈ
ˈﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﻓﺰود:ﺳﻮادآﻣﻮزی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو،
ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﻮﮐﻮوا اﻓﺰود :اﻣﺮوزه 781 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ .دوﺳﻮم اﯾﻦ اﻓﺮاد ،زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﯿﺴﻮاد در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ اﯾﻦ ،آن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آرزوی زﻧﺪﮔﯽ در آن را
دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،آن
را ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻮﮐﻮوا اﻓﺰود :ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی را از ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺮف ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاﮔﯿﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻼﯾﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،در راس ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل در آﭼﯽ ﻧﺎﮔﻮﯾﺎی ژاﭘﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻗﺮار دارد.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در اﯾﻨﭽﺌﻮن ﮐﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  2015ﺳﻮق
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﮕﻼدش ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﻣﺼﺮ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺳﻨﮕﺎل و ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ادﻏﺎم
)Malalaﺳﻮادآﻣﻮزی را در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻻﻻ )
ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ آن را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺣﻖ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان« ﺑﺮای
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﺟﺎﯾﺰه ﮐﯿﻨﮓ ﺳﺠﻮﻧﮓ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﺳﻮادآﻣﻮزی در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ای را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی اﺳﺖ ،ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ.
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺑﻮﮐﻮوا در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد آورده اﺳﺖ:ﻣﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ .آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﯿﻢ؛ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

