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  جلنة وضع املرأة 
  الدورة اخلامسة واخلمسون 

   ٢٠١١مارس /آذار ٤ -فرباير / شباط٢٢
  من جدول األعمال) أ (٣البند 

متابعــة نتــائج املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة   
والــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة  

املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”العامة املعنونة   
ــسني ــادي   اجلنـ ــرن احلـ ــسالم يف القـ ــة والـ  والتنميـ

تنفيــــذ األهــــداف االســــتراتيجية    :“والعــــشرين
واإلجراءات الواجب اختاذها يف جماالت االهتمام 
          احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى عن إمكانيـة حـصول النـساء والفتيـات           
دريب والعلــم والتكنولوجيــا ومــشاركتهن يف ذلــك، لتحقيــق  علــى التعلــيم والتــ

أمــور منــها تــشجيع إمكانيــة حــصول املــرأة بــشكل متكــافئ علــى فــرص للعمــل   
  الالئق واملتفرغ

    
  ملخص الرئيس    

 مائــدة مــستديرة رفيــع  اجتمــاعجلنــة وضــع املــرأة  عقــدت ، ٢٠١١فربايــر /شــباط ٢٢يف   - ١
ــستوى  ــة امل ــساء والفتيــ   عــن إمكاني ــا    حــصول الن ــم والتكنولوجي ــدريب والعل ــيم والت ــى التعل ات عل

ومشاركتهن يف ذلك، لتحقيق أمور منها تشجيع إمكانية حصول املرأة بشكل متكافئ على فـرص               
 الوطنيـة   تبادل اخلربات رفيع املستوى على    املستديرة ال  وركز اجتماع املائدة  . للعمل الالئق واملتفرغ  

  .ووفر دليل مناقشة إطاراً للحوار التفاعلي .السليمةوالدروس املستفادة واملمارسات 
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وُنظــم اجتمــاع املائــدة املــستديرة الرفيــع املــستوى يف جلــستني متــوازيتني للــسماح           - ٢
ارن نازاريـان، رئـيس جلنـة      غـ  السيد   تنيلساجلرأس  وت. كبري من املشاركني  العدد  بالتفاعل بني ال  
وافتـتح  . لليابـان لـدى األمـم املتحـدة       السيد كـازو كودامـا، نائـب املمثـل الـدائم            ووضع املرأة،   

جلنـة األمـم املتحـدة     الـسيد فورتونـاتو دي ال بينيـا، نائـب رئـيس        ان مها  رئيسي متحدثان النقاش
ــة    ــا ألغــراض التنمي ــم والتكنولوجي ــة بتــسخري العل ــر ا وكيــل ،املعني ــا وزي ــوم والتكنولوجي   يفلعل
 يف ةسابقالتعلــيم الــ  ة وزيــر،ن الربملــاة يفالفلــبني، والــسيدة جوزفينــا فاســكويز موتــا، عــضو     

الـسيدة بـاربرا بيلـي،      :  ومهـا  منظومـة األمـم املتحـدة     مـن    املـدعوان  نمـثال وأجاب امل . املكسيك
املمـثالن   و، منظمـة العمـل الدوليـة   ،جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، والسيدة جـني هـودجز    

ــة  مــن  لــدويل للجامعيــات،  االحتــاد ا مــنالــسيدة جــوي كــارتر : ومهــااملنظمــات غــري احلكومي
 يف احلـوار    وا وسـامه  ، علـى األسـئلة املطروحـة،       خطـة العمـل الدوليـة       مـن  دوسوديبايل  والسيدة  
 مــن اجملموعــات اإلقليميــة ومراقــب وممــثالن،  ممــثالً حكوميــاًنوم واحــد ومخــسوقــّد. التفــاعلي
  .  يف اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى، مداخالتواحد

 يف جمــالحتقيــق نتــائج بــسبل  املتعلقــة مــن املمارســات اجليــدة واخلــربات كــثريوهنــاك ال  - ٣
إىل اجـة   احل وتـدعو .  والتكنولوجيـا والعمالـة    والعلـم املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتـدريب        

، واستخدامها كأساس لتصميم وتنفيـذ سياسـات        ها وتكرار هاتعزيز املمارسات اجليدة وتوسيع   
  . وبرامج أفضل

وقـد أرسـت    .  أساسـية  حاجة إنـسانية  هو  عليم حق أساسي من حقوق اإلنسان و       الت إن  - ٤
ــا    احلكومــات ــم والتكنولوجي ــدريب ودور العل ــيم والت ــة التعل ــر يف أمهي ــى الفق يف  و، القــضاء عل

  مـراراً  ت عليهـا   وأكـد  ،متكـني املـرأة   يف حتفيـز     و ، والتغيري االجتماعي  ،التنمية االقتصادية والنمو  
يف جمموعـة مـن االلتزامـات املعياريـة و    وهنـاك  . األمم املتحدة الرئيسية يف مؤمترات واجتماعات    

، مبا يف ذلك معاهدات حقوق اإلنـسان مثـل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع            ات العامة السياسجمال  
 العامـة مثـل إعـالن ومنـهاج عمـل      اتالـسياس ب والصكوك املتعلقة ،  )١(أشكال التمييز ضد املرأة   

جمتمـع  بـشأن    تـونس    عمـل  وبرنـامج  ،)٢(العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة       الذي اعتمده املؤمتر     بيجني
ــذي اعُتمــد يف   )٣(املعلومــات ــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات، وإطــار عمــل     ال مــؤمتر القمــة الع

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،             )٢(  

  .لثاين، الفصل األول، القرار األول، املرفقان األول وا)E.96.IV.13رقم املبيع 
  .A/60/687انظر الوثيقة   )٣(  
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 وهنـاك حاجـة إىل   . الذي اعتمده املنتدى العاملي للتعلـيم، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            )٤(داكار
زا واستثمارات لضمان ترمجـة هـذه االلتزامـات إىل نتـائج ملموسـة علـى                 تدابري أكثر تركي   اختاذ

  .  العاملية واإلقليمية والوطنيةالصعد
ولويــات األ مــن خــالل حتديــد اللــذين بــرزا الــزخم واإلرادة الــسياسية الزديــادنتيجــة و  - ٥

الــيت  الســتراتيجيات مثــل وضــع امليزانيــات الواســعســتخدام االواالســتثمار يف قطــاع التعلــيم، و
 العديـد مـن البلـدان تقـدما         أحـرز ،  احملـددة تراعي الفوارق بني اجلنسني والتخطيط والـسياسات        

التعلـيم االبتـدائي والثـانوي      علـى   النـساء الـشابات     والفتيـات   حتـسني إمكانيـة حـصول       كبريا يف   
كـان  يف عدد من البلـدان،  و.  اإلناثيف صفوفحتسني معدالت حمو األمية     و،   وإكماله والعايل
  .  التحصيل األكادمييإكمالالفتيان يف معدالت أكرب من عدد  الفتيات عدد
ــرامج   وينفــذ  - ٦ ــيم مــصممة  العديــد مــن البلــدان سياســات وب بأســعار متاحــا جلعــل التعل

للفقراء، مبا يف ذلك إلغاء الرسوم الدراسية واملدارس، وبرامج التحويالت النقديـة            أكثر  معقولة  
ــل   ــة الطف ــدالت إعان ــشروطة، وب ــنح الدراســية امل ــدارس   ،، وامل ــة املدرســية، وامل ــرامج التغذي  وب

لفتيـات والفتيـان،    ا  قد أتيحت لكل مـن      العديد من هذه احلوافز املالية     ومع أن . اجملانيةالداخلية  
العلـوم  ال  يف جمـ   الاليت يتخصـصن   تدابري أكثر استهدافا مثل املنح الدراسية للفتيات         فقد اختذت 
 مـستوى   علـى بالدراسـة   الفتيـات   دول سياسات لزيادة التحـاق      لا اعتمدت   كما. والتكنولوجيا
 واملـنح   املعاهـد  فتيـات    واألخذ يف االعتبار طلبـات     احلصص،   من خالل  يامعواجلالتعليم العايل   

 زيـادة  اً يف رئيـسي  مـن مرافـق التعلـيم عـامالً    ويعد قـرب البيـوت    . هلن مساكن   ريالدراسية، وتوف 
  .  ومشاركتهم يف ذلك التعليملىعالفتيات والفتيان كل من فرص حصول 

أمهيــة أساســية لتحــسني انتظــام الفتيــات يف ب بيئــات آمنــة ومواتيــة للــتعلم هتيئــة وحتظــى  - ٧
، أو علـى الطريـق    املدرسـة  يفذلـك العنـف أو اخلـوف مـن        وال يزال التعرض ألعمال     . املدارس

ــق   املدرســة إىل ــها، يعي ــودة من ــات حــصول والع ــى الفتي ــيمعل ــؤدي إىل، التعل ــن   وي ــسرهبن م  ت
 إىل  أثنـاء تـوجههن   املبـادرات الراميـة إىل حتـسني البيئـة التعليميـة وسـالمة الفتيـات                إن  . املدرسة
وبنــاء النقــل، كنيــة حتتيـة  بلفتيــات فقـط، وتــوفري  ل مهـاجع  إقامــة  والعــودة منـها تــشمل املدرسـة 

املنـاهج  حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف        موضـوع   اإلضاءة، ومعاجلـة    حتسني   و ، منفصلة دورات مياه 
ــز   وإن . الدراســية ، حمــدددعــم  إىل حيــتجنالفتيــات املراهقــات احلوامــل الــاليت يتعرضــن للتميي

املراهقات احلوامل واألمهات املراهقات مـن      متكّن   بيئة   لتهيئة وتدعو احلاجة إىل اختاذ إجراءات    
  . ن وتدريبهنمواصلة تعليمه

__________ 
التقرير النهائي للمنتدى العاملي للتعليم، داكار، الـسنغال،        انظر، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،          )٤(  

  ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨‐٢٦
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 أعلـى سـات   معـدل متثيـل املدرّ  فـإن  ،ية من البلدان، ال سيما يف البلدان النام  العديديف  و  - ٨
زال تـ ال  لـذلك،   . يف املناطق احلضرية   يف املدارس    ألن يتركز  ومييل،   األدىن يف مستويات التعليم  

ــدد املدرّ    ــادة ع ــاك حاجــة إىل زي ــاطق     هن ــيم، وال ســيما يف املن ــستويات التعل ــع م ســات يف مجي
  . الريفية

فـإن  احلـصول علـى التعلـيم،    جمـال  اطق يف على الرغم من التقدم احملـرز يف خمتلـف املنـ        و  - ٩
. اً قائمـ   ال يـزال   عدم املساواة على أسـاس الطبقـة أو الـدخل أو االختالفـات الريفيـة واحلـضرية                

 حمـددة مثـل النـساء       فئـات وضع واحتياجـات وأولويـات       هتمام لتعزيز اال  مزيد من  وينبغي إيالء 
ــة      غالبــا الــاليت  ،اء ذوات اإلعاقــةالنــسو ،مــن الــسكان األصــليني، والنــساء يف املنــاطق الريفي

ــديهن مــستوى تعليمــي حمــدود  النــساء و الفتيــات خــارج املدرســة  معظــم يــشكلن مــا  الــاليت ل
اهتمـام خـاص الحتياجـات      كمـا ينبغـي إيـالء       . الاليت ال يتـوفر لـديهن أي مـستوى تعليمـي           أو

تزامـات العامليـة     األهداف اإلمنائيـة واالل    وال ميكن حتقيق  . لالجئات واملهاجرات اتعليم وتدريب   
ــة  الفئــات وإدماجهــا إجــراءات حمــددة للوصــول إىل هــذه   وضــع مــن دون  ــادرات العاملي  يف املب

  . والوطنية، مثل مبادرة املسار السريع لتوفري التعليم للجميع
جيــب إذ : كفــيتأن زيــادة فــرص احلــصول علــى التعلــيم ال  بــ أقــّروا ني املــشاركإال أن  - ١٠

 نوعية التعلـيم    تأصبحو. ، استجابة ملطالب التحول اجملتمعي    صلتهومدى  حتسني نوعية التعليم    
 أن تتـوفر    دونمـن   كثري من األطفـال يتركـون املدرسـة         بعد أن أخذ ال   مصدر قلق كبري،    السيئة  
القراءة والكتابـة واملهـارات احلـسابية، ويفتقـرون إىل املعرفـة واملهـارات         بـ  معرفة أساسـية   لديهم

وينبغي تكثيف االستثمار يف التعليم اجليد من خـالل         . سي اليوم سوق العمل التناف  بذات الصلة   
  . إعطاء األولوية للتنمية املهنية للمعلمني، وحتسني شروط التعلم، ومراجعة املناهج الدراسية

 الـصور النمطيـة بـني       ملعاجلـة مـسألة   جهـود   بـذل    أيـضا    اجليـد  التعلـيم    وجيب أن يـشمل     - ١١
 يف توجيـه النـساء      وتساهم ،اجملتمع، وتكرس التمييز ضد املرأة     تتغلغل يف اجلنسني، اليت ال تزال     

فـاق االقتـصادية    اآل ضار علـى     مما يؤثر بشكل  وظيفية منفصلة،   و إىل مسارات دراسية  والرجال  
التغــيري اجملتمعــي الــالزم وفــتح فــرص جديــدة للنــساء يف   علــى إجــراء لتــشجيع وبغيــة ا. للمــرأة

ــة،   ــئة  ويف القطاعـــاتالقطاعـــات غـــري التقليديـ ــة  مثـــل -الناشـ ــا واهلندسـ  العلـــم والتكنولوجيـ
. هـذه القوالـب النمطيـة معاجلـة منهجيـة         فإنـه جيـب معاجلـة        -والرياضيات واالقتصاد األخضر    

هذه الصور النمطية ودور عمليـات التنـشئة        لنشوء   أفضل لألسباب اجلذرية     اًوهذا يتطلب فهم  
بـادرات  املاملمارسات اجليـدة و   وتشمل  . ان واآلباء، واستمراره  واالجتماعية، مبا يف ذلك املعلم    

ــة   ال ــواد التعليمي ــة امل ــة مراجع ــصور النمطي ــاء  واجلهــود ،واعــدة ملعاجلــة ال ــة اآلب ــة إىل توعي  الرامي
التـدابري  اختاذ  قضايا املساواة بني اجلنسني؛ و    إزاء   التعليم   العاملني يف جمال  واملعلمني وغريهم من    
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يف اجملـــاالت غـــري التقليديـــة، مثـــل احلـــسنة قـــدوة لا الفتيـــات والفتيـــان علـــى لتعريـــفالالزمـــة 
ــاض األطفــال ي ومعلمــاتاملهندســ ــدريب ال وكــان.  ري ــى ت ــه وعمــل الالبحــث عــن  عل التوجي

  .  أيضاًواإلرشاد الوظيفي فعاالً
عاملــة فــإن اليــد المتزايــد، علــى حنــو  االقتــصاد العــاملي علــى املعرفــة  ومــع بــدء اعتمــاد  - ١٢
تعـد   والتكنولوجيـا اجلديـدة،   العلمتطوير  على   و احلالية التكنولوجيا   قادرة على تطبيق   ال تعلمةامل

 اكتــساب املهــارات الالزمــة والكفــاءات ضــرورة مــن املــرأة كمــا أن متكــني.  بــالغ األمهيــةاًأمــر
 تـشجيع  هتـدف إىل   تـدابري    ووضـع  ، حتديـد األولويـات    ماسـة إىل   هنـاك حاجـة      لذلك. اقتصادية
 وهنــاك. الرياضــيات والعلــوم والتكنولوجيــا يف ســن مبكــرةعلــى إيــالء اهتمــام أكــرب بالفتيــات 

ــادرات  ــوم    هتــدف إىل تــدريب مبتكــرة  مب ــدريس الرياضــيات والعل ــز القــدرات يف جمــال ت تعزي
مـنح دراسـية للطـالب يف       تقـدمي   جـوائز و  مـنح   ، تـشمل    وتـشاركية والتكنولوجيا بطرق خالقـة     

ــا؛    ــم والتكنولوجيـ ــادين العلـ ــشاء ميـ ــسائية  وإنـ ــات نـ ــوفركليـ ــوم    ختتـ ــال العلـ ــصات يف جمـ صـ
  . والتكنولوجيا، وبرامج خاصة لتعزيز دور املرأة يف اهلندسة

  مناصب صـنع القـرار، مبـا يف ذلـك          الاليت يشغلن يف بعض البلدان، ازداد عدد النساء       و  - ١٣
. القــضائية، وكــذلك يف القطــاع اخلــاص يف اهليئــات  اجلامعــات والربملانــات واحلكومــات، ويف

 خطــوات أخــرى لرصــد وتعزيــز املــساواة بــني  واختــذتالس استــشارية امعــات جمــاجلوأنــشأت 
ــاظ        ــة، واالحتف ــك حتــسني التوظيــف والترقي ــا يف ذل ــايل، مب ــيم الع ــسني يف مؤســسات التعل اجلن

وقـدمت حـوافز    . ساتذة من النساء، وتعزيـز مـشاركة املـرأة يف املناصـب اإلداريـة والقياديـة               باأل
 متثيـل   إال أن .  مـن النـساء يف مناصـب أسـتاذية         عـدد أكـرب   مالية لتشجيع اجلامعـات علـى تعـيني         

بـذل  إىل هنـاك حاجـة   و. بعـد  جتـاوز ذلـك   ومل يتميف املناصب القيادية، منخفضاً املرأة ال يزال  
مزيــد مــن اجلهــود لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف أوســاط صــانعي القــرار مبــا يف ذلــك يف      

ــةأكادمييــات العلــوم ومؤســسات التمويــل، واألوســا    العــام  التعليمــيالقطــاعيف  و،ط األكادميي
  .  والتكنولوجياالعلم وقطاعْيواخلاص 

يف جمال التعليم، ال تـزال املـرأة تواجـه صـعوبات يف      احملرز  على الرغم من التقدم اهلام      و  - ١٤
لنـساء والفتيـات إىل     عنـدما تـسعى ا    التعليم يف حد ذاتـه ال يكفـي         لكن  . العثور على عمل الئق   

 وضـع  يـستدعي قطـع االتـصال بـني تعلـيم املـرأة وفـرص العمـل               إن  . عمـل الئـق    احلصول علـى  
.  حتـسني االنتقـال مـن التعلـيم إىل العمـل الالئـق والعمالـة الكاملـة               هادفـة تكفـل   سياسات عامة   

واختـاذ  هبـا،    والـتحكم  على املـوارد املاليـة       على احلصول املرأة  وتدعو الضرورة إىل حتسني قدرة      
  . املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساويةإجراءات أقوى لتعزيز 
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ــة ســبل   - ١٥ ــني    ومث ــصلة ب ــة ال ــيم والعمــل  مكاســب  أخــرى لتقوي ــق الالتعل ــها اختــاذ الئ  من
إجراءات لتعزيز املساواة يف تقاسم املسؤوليات وحتسني التوازن بني العمـل واحليـاة مـن خـالل                  

تـدابري مثـل    وإن اختـاذ    . ودةاجل عاليةعاية  تدابري مثل املرونة يف ساعات العمل واحلصول على ر        
التعليم قبل املدرسـي، واحلـصول علـى رعايـة األطفـال بعـد سـاعات الدراسـة، وبـرامج حمـددة                      

 علـى   اآلبـاء مـساعدة   و ، ومتديد سـاعات تـشغيل اخلـدمات العامـة         ،ألمهات العازبات ل خمصصة
الـشركات اخلاصـة شـهادة      تتلقـى    ،يف بعـض البلـدان    و. مسؤوليات األسرة والعمل  التوازن بني   

  . تعزز املساواة بني املرأة والرجلاليت سياسات مكان العمل ب املتعلقةاملعايري ب تفيعندما تقدير 
العـام بـني املـرأة      و اخلاص   ني استمرار عدم املساواة يف تقاسم املسؤوليات يف القطاع        إن  - ١٦

اجلهـود احلاليـة    فـإن معظـم     ،   قـوة دافعـة للتغـيري      توجدفي حني   ف. يشكل حتديا ال يزال   والرجل  
. عيـل سـائداً   املذكر  الـ زال منـوذج    ال يـ  من اجملتمعـات،    العديد  يف  و.  الفتيات والنساء  موجهة إىل 

 لتغــيري والرجــال بــصفة خاصــة، الفتيــانبــذل مزيــد مــن اجلهــود، تــستهدف إىل هنــاك حاجــة و
عيـل واألنثـى الـيت تقـوم        الذكر امل تقسيم العمل بني    ب لديهم فيما يتعلق   ةراسخالاملفاهيم النمطية   

مـسؤوليات تقـدمي الرعايـة      و، وتعميق فهم احلاجة إىل املساواة يف تقاسم تربية األطفال           بالرعاية
  . بني املرأة والرجل

  ال تـزال التدابري الرامية إىل توسيع فرص املرأة يف جمال تنظـيم املـشاريع واملهـارات        وإن    - ١٧
التجاريـة، مبـا يف     يف جمـال األعمـال       املهـارات    علـى لنـساء   اتـدريب   إىل  اجـة   احل وتـدعو . قاصرة

وينبغـي للـسياسات    .  التجاريـة  األعمـال  عمليـات و ووضع الصيغة النهائية خلطـط       ،ذلك التنمية 
أن يـستجيب القطـاع املـايل       كفالـة    علـى    وتـساعد تعزز ثقافة تنظيم املشاريع السليمة      أن  العامة  
  .  أفضلعلى حنو اياهت وأولوااحتياجاهتواملرأة مصاحل  لتلبيةالسائد 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،   ل أن مــن عــدة بلــدان ناميــة    وتظهــر التجــارب   - ١٨
القـضاء علـى    الراميـة إىل    هود  اجل علىيل  تأثري حتوّ إمكانية إحداث   ذلك اهلواتف احملمولة،     يف مبا

وجيـا املعلومـات    تكنولوقـد تـوفر     . االجتماعيـة واالقتـصادية   مـن النـاحيتني     الفقر ومتكـني املـرأة      
ــصاالت لألســر   ــة واالت ــات     إمكاني ــن املعلوم ــة واســعة م ــى جمموع  اخلــدمات عــناحلــصول عل

. رعايـة للرضـع واألطفـال     تـوفري ال   الرعايـة الـصحية واألدويـة، و       مبـا يف ذلـك تـوفري      االجتماعية،  
 ضـد العنـف   ممارسة  ل وتعزز الوقاية من     تسّهأن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    كما ميكن ل  

 املــصرفية عــرب اهلــاتف احملمــول، وحتــسني احلــصول علــى اخلــدمات وإمكانيــةالنــساء والفتيــات، 
ــة،      ــشاريع مــن خــالل التجــارة اإللكتروني ــشاء امل ــنحفــرص إن ــات املراهقــات  وم ــة  الفتي إمكاني

 التــدريب علــى حمــو األميــة  وتــوفرياحلــصول علــى معلومــات عــن الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة،  
ســتخدام الفعــال لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف  اال مــا مت توثيــقك. للنــساء والفتيــات



E/CN.6/2011/CRP.3  
 

11-24842 7 
 

عتـرب الفتيـات اإلنترنـت أداة هامـة لتوسـيع           تويف بعـض البلـدان،      . التعليم عن بعد عرب اإلنترنـت     
ال توجـد   ومـع ذلـك،     .  فيهـا  يعـشن  واجملتمعـات الـيت      نأسـره يف اجملتمعات اليت تتجاوز      نآفاقه
 يعـشن يف فقـر ويف   الـاليت الفتيـات يف مجيـع أحنـاء العـامل، وال سـيما             املاليـني مـن النـساء و      لدى  

ــك     إمكانيــة احلــصول علــى  املنــاطق الريفيــة،    تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، مبــا يف ذل
 األثـر   وينبغي دراسة . ، أو تتوفر لديهن إمكانية حمدودة على ذلك       الوصول إىل اهلواتف احملمولة   

مبــا يف ذلــك تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، علــى أنــشطة    والتكنولوجيــا، للعلــماحملتمــل 
 التكنولوجيـات  قـدرة املـرأة علـى احلـصول علـى      لكفالـة اجلهـود  ، وينبغـي بـذل مزيـد مـن       املرأة

  . ألغراض اقتصادية واجتماعيةواستخدامها اجلديدة 
 علـى  ثوبحتدعو احلاجة إىل إجراء مزيد من ال     من اجملاالت اليت نوقشت،     العديد  يف  و  - ١٩
 استكشاف وزيـادة توضـيح األسـباب الكامنـة          ها، بغية قابلة للمقارنة وحتليل  الصنفة و املبيانات  ال

  معــدالت يف معــدالت التــسرب واإلجنــاز، واخنفــاضالفــروق مبــا يف ذلــك ،وراء عــدم املــساواة
ــدارس  ــدين ،احلــضور يف امل ــة أو جمــاالت     وت ــشاركة حــسب اجلــنس يف مواضــيع معين ــسبة امل  ن

وينبغـي تعزيـز    .  واحلصول على عمل الئـق     ،والعالقة بني العمل املأجور وغري املأجور     الدراسة،  
ملعاجلـة  الالزمـة  لـسياسات  مالئمـة ل اسـتجابات  لكفالة وضع القدرات الوطنية يف هذه اجملاالت   

واعدة لتحسني القدرات يف جمال مجـع البيانـات وحتليلـها           البادرات  وتتضمن امل . هذه التفاوتات 
ــر   ــيم  أســئلة أكث ــةتفــصيال عــن التعل ــة،   والعمال  يف الدراســات االستقــصائية والتعــدادات الوطني

  . هاوحتسني الرصد والتقييم للربامج واملشاريع واملبادرات جلمع املمارسات اجليدة وتقامس
  

  التوصيات     
 أوصـى املـشاركون جمموعـة مـن اإلجـراءات           ،استنادا إىل اخلربات واملمارسات اجليـدة       - ٢٠

حــصول النــساء والفتيــات علــى التعلــيم والتــدريب والعلــم والتكنولوجيــا         كانيــةإم لتحــسني
ومشاركتهن يف ذلك، لتحقيق أمور منها تشجيع إمكانية حـصول املـرأة بـشكل متكـافئ علـى          

  :تشمل، فرص للعمل الالئق واملتفرغ
  فرص عمل للمـرأة، مبـا يف ذلـك   لكفالة توفريحتسني جودة ومالءمة التعليم والتدريب      •  

  يف القطاعات غري التقليدية، مثل العلم والتكنولوجيا؛ 
ــات    •   ــشجيع الفتي ــمالرياضــيات بدراســة االهتمــام علــى ت ــا ومكافحــة  والعل  والتكنولوجي

منـاذج يقتـدى     الفتيـات والفتيـان علـى        إطالعالقوالب النمطية بني اجلنسني، مبا يف ذلك        
ق تـدريس تراعـي     ائطربد املعلمني   تزويو العلوم؛   مّدرسات ملادة  وتوظيف،  هبا من النساء  

 ،، وتوعيـة اآلبـاء واألمهـات      واملـواد الدراسـية   الفوارق بني اجلنـسني، واملنـاهج الدراسـية         
  قضايا املساواة بني اجلنسني؛ب التعليم العاملني يف جمالواملدرسني وغريهم من 
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، مبـا يف ذلـك      اوأثناء ذهاهبن إليها وعـودهتن منـه       آمنة للفتيات يف املدرسة،      ات بيئ هتيئة  •  
  لوقاية من العنف؛ل ة وإجراء أنشطة شامل، التحتيةإنشاء البىن و،توفري النقل اآلمن

توسيع استخدام امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين، وزيادة االستثمارات العامـة واخلاصـة              •  
  يف النظام التعليمي من خالل استخدام أشكال جديدة من الشراكة والتمويل؛

قــال الفتيــات والنــساء مــن التعلــيم إىل العمالــة الكاملــة وتــوفري العمــل الالئــق،  دعــم انت  •  
يف ذلــك مــن خــالل تــوفري املــشورة املهنيــة، وخــدمات دعــم البحــث عــن عمــل،      مبــا

  والتدريب الداخلي وبرامج اإلرشاد؛ 
 املـوارد االقتـصادية     بتمكينها مـن احلـصول علـى       قطاع األعمال    إىلاملرأة  تعزيز دخول     •  

، وفرص بناء القدرات يف جمال مهارات إدارة األعمـال، ومعلومـات             وامتالكها اليةوامل
  السوق وتكنولوجيا املعلومات، والتواصل وتبادل املعلومات؛

ــنع القـــرار و    •   ــة يف صـ ــرأة علـــى املـــشاركة الفعالـ ــة شـــغل تـــشجيع املـ املناصـــب القياديـ
  ذلك يف ميادين العلم والتكنولوجيا؛ يف مبا

  وضـع   التوفيق بـني احليـاة األسـرية والعمـل، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                  تيسريالعمل على     •  
سياسات عمل مرنة وصديقة لألسرة، واحلـد مـن أعمـال الرعايـة غـري مدفوعـة األجـر                  

ــبىن مــن خــالل االســتثمارات يف   ــة ال ــة  إقام ــة العام ــصرف  ك( التحتي ــاه وال ــة واملي الطاق
الرجــل  بــني املــرأة واملــأجورة جمــال الرعايــة غــري  ، وإعــادة توزيــع العمــل يف )الــصحي

تكـون  وكذلك بني األسرة والقطاعني العام واخلاص من خالل تـوفري خـدمات رعايـة         
  ؛ما بعد املدرسةبرامج و ،متاحة وميسرة

نـاطق النائيـة والريفيـة،      امليف  و يعـشن يف فقـر،       الـاليت تزويد النـساء والفتيـات، وخباصـة          •  
 مبــا يف ذلــك تكنولوجيــا ،ت واالتــصاالت تكنولوجيــا املعلومــابإمكانيـة احلــصول علــى 

   واإلنترنت؛احملمولاهلاتف 
قابلـة للمقارنـة   الاجلنس والعمر   حسب  فصلة  املحتسني مجع وحتليل واستخدام البيانات        •  

  والتكنولوجيـــاوالعلـــمالتعلـــيم والتـــدريب علـــى  املـــرأة حـــصولعـــن مجيـــع جوانـــب 
 الـسياسات   لـصانعي  معلومـات  ، بغيـة تـوفري     وتوفري العمـل الالئـق     ومشاركتها يف ذلك  

ــار العوامــل العديــد وأفــضل، علــى حنــو   الــيت تتقــاطع مــع اجلنــسني،  ةاألخــذ يف االعتب
  املناطق الريفية واحلضرية؛العيش يف العرق والعجز، وو االجتماعية ذلك الطبقة يف مبا

  والتكنولوجيـا علـى    املتعلقـة بـالعلم   وسياسـات االبتكـار      رصد وتقييم أثر مجيـع بـرامج        •  
  .النساء والفتيات

  


