
Cô bé đã 10 tuổi. Với khả năng �ếp thu kinh nghiệm và kiến thức nhanh chóng từ 

những người xung quanh, cô bé đã sẳn sàng để trở thành một nhà lãnh đạo tài 

ba, một nhân viên làm việc hiệu quả, một nhà cải cách, một người mẹ ân cần hay 

bất cứ vai trò nào khác để thúc đẩy một xã hội năng động và thịnh vượng. Cô bé 

sẽ giúp xây dựng tương lai tươi sáng cho cộng đồng và thế giới.

Nhiều biến cố trong cuộc đời sẽ cuốn cô bé theo nhiều hướng khác nhau. Tương 

lai của cô bé ra sao sẽ phụ thuộc vào những hỗ trợ cô bé nhận được và cũng 

chính từ khả năng của bản thân mình.

Thế giới của các em gái 10 tuổi ngày nay đã khác xa với thế giới của bố mẹ các em 

trước đây, với những thách thức và cơ hội đặc biệt của cuộc sống hiện nay.

t«I 10 tuæi

Ở một số nơi trên thế giới, khi bắt đầu độ tuổi vị thành niên, bé gái 10 tuổi đã 
nhận ra nhiều triển vọng phía trước và bắt đầu có những lựa chọn liên quan đến 
học tập, công việc và cuộc sống của em sau này.

Tuy nhiên, ở một số nơi khác, thế giới của một bé gái 10 tuổi lại có nhiều hạn chế. 
Khi cô bé đến tuổi dậy thì, thì gia đình, cộng đồng và các tổ chức hiệp hội có thể 
tạo ra những khó khăn khiến cô bé không có được giai đoạn bước vào tuổi 
trưởng thành một cách an toàn và khỏe mạnh. Khi lên 10, cô bé có thể bị ép phải 
kết hôn sớm. Cô bé có thể phải bỏ học để bắt đầu nuôi con và sống lệ thuộc vào 
chồng. Ở tuổi lên 10, cô bé có thể bị tước đi quyền được tự quyết định cuộc sống 
của mình.

Nếu quyền của cô bé không được bảo vệ thông qua hệ thống pháp luật, dịch vụ 
và  đầu tư, thì cô bé sẽ bị mất đi cơ hội phát triển toàn diện ở tuổi vị thành niên 
để có thể trở thành một người lớn mạnh mẽ và khỏe mạnh. 

Ngược lại, khi một bé gái có thể thực hiện các quyền của mình, sống lành mạnh, 
hoàn thành việc học và tự quyết định cuộc đời mình, thì cô bé và tất cả những 
người xung quanh đều chiến thắng. Em trở nên có ích hơn, có cuộc sống tốt hơn 
và góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Nhiều bằng chứng cho thấy khi mà các bé gái khỏe mạnh, được giáo dục tốt, thì 
khi lớn lên, các bé sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ tử vong bà 
mẹ và trẻ sơ sinh, gây dựng các gia đình nhỏ có trình độ học vấn tốt hơn và giảm 
sự lây lan của HIV.

Một bé gái 10 tuổi vào năm 2015, thời điểm thế giới thông qua các Mục �êu Phát 
triển bền vững, sẽ bước vào tuổi 25 khi thế giới chúng ta đến thời hạn phải hoàn 
thành các Mục �êu này. Liệu cô bé có bị bỏ lại phía sau? Hay cô bé sẽ được 
hưởng các quyền của mình, được hưởng cuộc sống hạnh phúc và được khám phá 
nhiều con đường thênh thang rộng mở phía trước?

Câu trả lời phụ thuộc phần lớn vào lựa chọn của nhiều bên, từ các bậc cha mẹ 

đến nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục đến chuyên gia y tế, nhà kinh tế 

đến chủ doanh nghiệp, nhà báo đến các nhà lãnh đạo cộng đồng. Chúng ta đều 

phải góp sức. Trên nhiêu khía cạnh, con đường phát triển của bé gái 10 tuổi sẽ là 

thước đo về thành công của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. 

Thế giới sẽ ra sao trong 15 năm tới phụ thuộc vào việc liệu hôm nay chúng ta có 

làm hết khả năng để khơi dậy �ềm năng của một bé gái 10 tuổi hay không.

Đầu tư cho sức khỏe và tăng cường năng lực của trẻ em gái là góp phần bảo vệ quyền 

của các em và giúp các em phát huy hết khả năng của mình. Đầu tư cũng mang lại 

nhiều lợi ích khác thông qua lợi tức dân số.

Các bé gái ở nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó 
khăn liên quan tới sức khỏe và quyền, đúng vào độ tuổi lên 10, lứa 
tuổi bắt đầu tuổi vị thành niên.

Trë NG¹I T¤I §ANG GÆP PH¶I TIÒM N¨NG CñA T¤I
Với sự hỗ trợ của gia đình, cộng đồng, quốc gia, cùng với khả năng nhận thức đầy đủ 

các quyền của mình, một bé gái 10 tuổi có thể phát triển mạnh mẽ, góp phần xây 

dựng tương lai  mà chúng ta mong muốn.

T¦¥NG LAI CñA T¤I

Khoảng một nửa số trẻ em gái trên thế giới 
hiện nay đang sinh sống ở Châu Á và khu vực
Thái Bình Dương.

32 triệu bé gái lứa tuổi �ểu học không được 
đến trường.

Các quốc gia có chính sách và thể chế để phát 
triển con người ở độ tuổi lên 10, có thể đạt 
những thành tựu kinh tế quan trọng.

Để đạt mục �êu bình đẳng cho tất cả bé gái 
10 tuổi, cần có những biện pháp đặc biệt 
cho nhóm các em còn bị bỏ lại phía sau.10!

Cản trở trẻ em gái phát triển an toàn, khỏe mạnh trong giai đoạn chuyển đổi từ 
tuổi vị thành niên sang tuổi trưởng thành là vi phạm quyền của các bé gái. Điều 
đó cũng gây tổn thất cho cộng đồng và quốc gia của em. Khi �ềm năng của một 
bé gái không được phát huy thì tất cả chúng ta đều thất bại.

 60 triệu bé gái 10 tuổi của thế giới ngày hôm nay là một thách thức và 
 một cơ hội đối với cộng đồng toàn cầu 

Tương lai chúng ta 
phụ thuộc vào trẻ em gái 

ở độ tuổi quyết định 
này như thế nào  

HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT 
HỖ TRỢ BÉ GÁI 10 TUỔI

Tình trạng dân số thế giới 2016

 Ban hành quy định bình đẳng cho trẻ em gái đồng thời thực 
 thi một cách nhất quán.

 Cấm tất cả những hủ tục ảnh hưởng tới trẻ em gái và quy định

 tuổi kết hôn tối thiểu là 18 tuổi.

Đảm bảo hệ thống giáo dục an toàn, có chất lượng, thể hiện 
được bình đẳng giới trong bộ sách giáo khoa, trong chương 
trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa.

Thực hiện phổ cập chăm sóc sức khỏe với quy định khám 

sức khỏe thể chất và �nh thần ở độ tuổi lên 10 cho tất cả 

trẻ em gái.

Giáo dục giới �nh toàn diện và phù hợp lứa tuổi ở giai đoạn

dậy thì.

Thiết lập chính sách một cách đồng bộ và có hệ thống nhằm 

hướng tới tất cả các nhóm dân số, xem xét mọi yếu tố khiến 

các bé gái có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

 Theo dõi và xử lý bất cập trong đầu tư cho trẻ em gái vị 

 thành niên.

Huy động thêm kinh phí cho chăm sóc sức khỏe �nh thần, 

bảo vệ và giảm thiểu những công việc không được trả lương

làm giới hạn lựa chọn của các em gái.

Sử dụng số liệu trong Chương trình nghị sự 2030 để theo 

dõi sự phát triển của trẻ em gái, bao gồm cả khía cạnh sức 

khỏe sinh sản và sức khỏe �nh dục.

Huy động sự tham gia của trẻ em gái, trẻ em trai và những người 
xung quanh trong việc thay đổi những định kiến, chuẩn mực tạo 
ra phân biệt  đối xử về giới
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Nhiều Mục �êu Phát triển bền vững chỉ có thể đạt được nếu chúng ta phát huy 

được �ềm năng của tất cả mọi người, bao gồm các bé gái 10 tuổi. Điều quan 

trọng nhất trong các mục �êu chính là xây dựng một thế giới không có đói 

nghèo. Tuy nhiên, các quốc gia sẽ không thể xóa bỏ đói nghèo nếu trẻ em gái 

không được hỗ trợ để bước sang giai đoạn trưởng thành một cách an toàn, khỏe 

mạnh và trở thành những công dân có ích cho cộng đồng và đất nước.

Khi một bé gái 10 tuổi không thể hoàn tất con đường học vấn của mình thì 

Mục �êu Phát triển bền vững số 4 về Giáo Dục chất lượng cho mọi người vẫn 

còn dang dở. Và nếu không được giáo dục tốt, bé gái 10 tuổi đó sẽ không có 

được những kỹ năng để sau này em có thu nhập ổn định và �m được việc làm 

mà em mong muốn như yêu cầu của Mục �êu số 8. Mục �êu số 3 về Sức Khỏe 

và Cuộc sống Hạnh phúc cho mọi lứa tuổi cũng bất khả thi đối với các bé gái vì 

các em có nguy cơ nhiễm HIV hay mang thai sớm.

Tương lai của thế giới sau 15 năm nữa phụ thuộc vào việc hôm nay chúng ta có 
làm hết khả năng của mình để phát huy �ềm năng của một bé gái 10 tuổi hiện 
nay hay không.

Chương trình nghị sự 2030 về sự Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cùng với 
17 Mục �êu Phát triển Bền vững là kế hoạch để thế giới phát triển công bằng, toàn 
diện và không một ai bị bỏ lại phía sau. Kế hoạch 15 năm này hứa hẹn sẽ góp phần 
thay đổi �ch cực tương lai của hàng triệu trẻ em gái 10 tuổi, mà trước giờ nhóm tuổi 
này dường như vẫn bị bỏ quên trong �ến trình phát triển.
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