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  جلنة وضع املرأة 
  سونمالدورة اخلامسة واخل

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢
  من جدول األعمال ) أ (٣البند 

متابعة املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة            
االســـتثنائية الثالثـــة والعـــشرين للجمعيـــة العامـــة     

املساواة بـني اجلنـسني     : ٢٠٠٠املرأة عام   ”املعنونة  
: “يــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين والتنم

ــراءات    ــتراتيجية واإلجـــ ــداف االســـ ــذ األهـــ تنفيـــ
الواجب اختاذها يف جماالت االهتمام احلامسة واختاذ       

  مزيد من اإلجراءات واملبادرات
      

العامة وبناء القدرات بشأن تعميم مراعاة       املبادرات الرئيسية يف السياسة       
  م والتكنولوجياوى العلالتركيز عل: املنظور اجلنساين

    
  موجز املنسِّق    

، عقــدت جلنــة وضــع املــرأة حلقــة خــرباء حتاوريــة يف       ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٣يف   - ١
املبادرات الرئيسية يف الـسياسة العامـة وبنـاء القـدرات بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور          ”موضوع  
نظـر اللجنـة يف      جـزءا مـن   وشكلت هذه احللقة    . “م والتكنولوجيا والتركيز على العل  : اجلنساين

م وإمكانيــة حــصول النــساء والفتيــات علــى التعلــيم والتــدريب والعلــ  ”املوضــوع ذي األولويــة 
والتكنولوجيا ومشاركتهن يف ذلك، لتحقيق أمور منها تشجيع إمكانيـة حـصول املـرأة بـشكل             

  .“الئق على فرص للعمل الكامل والئمتكاف
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وشـارك يف   .  اللجنـة  ة رئيس ةا لوث ميلون، نائب   ق هذه الدورة السيدة ماري    ينست تولتو  - ٢
ســتاذة يف جامعــة بوتــسوانا؛ والــسيدة  األالــسيدة سيــساي مبوكــاين،  : حلقــة احلــوار كــلّ مــن 
سـتاذة يف جامعـة   األ اجلامعة املفتوحة، إسرائيل؛ والسيدة لوندا شيبينغر، ةهاجيت ميسري، رئيس  

 روي، مؤسـس ومـدير كليـة بريفـوت،          ستانفورد، الواليات املتحـدة األمريكيـة؛ والـسيد بنكـر         
ــة، مــؤمتر األمــم       ــة والتجاري ــديرة شــعبة اللوجــستيات التكنولوجي ــسيدة آن مــريو، م ــد؛ وال اهلن

  ).األونكتاد(املتحدة للتجارة والتنمية 
ــا أداة هامــة للتعجيــل  وشكل العلــتــو  - ٣ تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق  بم والتكنولوجي

ــا يف ذلـــك األ   ــا، مبـ ــا دوليـ ــة عليهـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ـــ  . هـ ــة العل ــشاركون أمهيـ ــرز املـ م ووأبـ
حتقيق النمو االقتـصادي، فـأقّروا بأهنمـا يـسهمان يف زيـادة اإلنتاجيـة والقـدرة                 يف  والتكنولوجيا  

وتــشكل . ةالتنافــسية، ويــسهمان بالتــايل يف خلــق فــرص العمــل وتنميــة الــدول بــصورة شــامل    
 والتكنولوجيـا ضـرورة اقتـصادية ومـسألة مـن مـسائل             مواملشاركة الكاملة للمرأة يف إنتاج العلـ      

وتقـدم النـساء إسـهامات فائقـة األمهيـة باعتبـارهن أطرافـا            . العدالة االجتماعية علـى حـد سـواء       
م، وتكنولوجيا املعلومات، والطب، بصفات خمتلفة، مـن قبيـل          وفاعلة، يف جماالت من قبيل العل     

  .مارِسات بصورة عامةاملدرسات، والباحثات، وامل
 العلــوم حقــلوال يــزال متثيــل الفتيــات والنــساء منخفــضا يف جمــايل التعلــيم والعمــل يف     - ٤

فرغم ازدياد فرص وصول املرأة إىل التعليم جبميع مستوياته، مبا يف ذلك التعلـيم              . والتكنولوجيا
 ملتعلقــة بــالعلوم والتكنولوجيــا، مــعالعــايل، فإهنــا مل تبلــغ بعــد مرحلــة التكــافؤ يف التخصــصات ا

بأهنـا  احلالـة   توصـف   وويتسم التقدم بـبطء وتريتـه،       .  التخصصات الفرعية  تفاوت املستويات يف  
 حيـث يتواصـل اســترتاف أعـداد النـساء يف كــل     ،“خـط أنابيـب راشــح  ”أشـبه مبـا ُيطلـق عليــه    

ويــربز غيــاب املــرأة أيــضا علــى مــستوى اختــاذ  . مرحلــة مــن مراحــل الــسلم األكــادميي واملهــين 
 األكادمييات الوطنية للعلوم، مثال، ال يزال للذكور فيها األغلبيـة الـساحقة          فالعضوية يف . القرار

حيـصل عليـه    ا  وال تزال املرأة تتلقى أجـرا أقـل ممـ         . يف التخصصات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا    
ومـن البـوادر املـشجعة شـغف املـرأة بتخصـصات            . الرجل مقابل القيـام بعمـل متـساوي القيمـة         

يا الناشئة اليت تتـسم بـشموهلا لتخصـصات عـدة وارتباطهـا بـشكل حمـسوس                 العلوم والتكنولوج 
  .أكثر بالقضايا االجتماعية، ومنها على سبيل املثال اهلندسة البيئية

وتعد القوالب النمطية املتعلقة باجلنـسني أحـد األسـباب اجلذريـة املؤديـة للتمييـز املهـين            - ٥
ومثـة اعتقـاد شـائع    . جمال العلـوم والتكنولوجيـا  على الصعيدين األفقي والرأسي، مبا يف ذلك يف        

مفاده أن الـصبيان والرجـال هلـم اسـتعداد طبيعـي ملـسائل العلـوم والتكنولوجيـا يفـوق اسـتعداد                 
وخيلــف هــذا االعتقــاد أثــرا ســلبيا علــى مــشاركة املــرأة يف جمــال العلــوم   . الفتيــات والنــساء هلــا

ففي إطار النظام التعليمي، قـد تـؤدي        . اءوالتكنولوجيا على صعيدي التعليم والعمل على السو      
هتديــد القالــب ”هــذه القوالــب النمطيــة إىل اخنفــاض أداء الفتيــات، وهــي ظــاهرة تعــرف باســم 
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وللمعلمـني دور هـام يف تـشجيع األطفـال          . ، وإىل وأد اهتمامهن بالرياضيات والعلوم     “النمطي
ت أن يتحامـل املعلمـون مـن       يف بعـض احلـاال     ميكـن على متابعة مسارات دراسية معينة، إال أنـه         

اجلنـسني علــى التالميـذ ألســباب تتعلـق بنــوع اجلـنس أو أن يعــاملوا الـصبيان والفتيــات معاملــة      
وعلــى غــرار ذلــك، خيــيم التحامــل علــى جمــال العمالــة، ســواء يف ذلــك أكــان حتــامال     . خمتلفــة

ــؤثر ســلبا علــى توظيــف املــرأة وتقــدمها يف املــسار الــ      وظيفي يف مقــصودا أو غــري واع، وقــد ي
  .جماالت العلوم والتكنولوجيا

ووضعت جمموعـة مـن التـدابري موضـع التنفيـذ ملواجهـة القوالـب النمطيـة اجلنـسانية يف                - ٦
فقد أصبح العديد من املبادرات احلكومية يركز علـى جعـل العلـوم             . تعليم العلوم والتكنولوجيا  

مبتابعة الدراسات والعمـل يف مهـن       والتكنولوجيا جمالني جذابني للفتيات حبيث يزداد اهتمامهن        
ــدانني   ــدرج يف إطــار هــذين املي ــل    . تن ــاث، باســتخدام وســائل مث ــراز منــاذج عــن أدوار اإلن وإب

ــدارس، أو عــن مناصــب       ــارات للعاملــات واملهندســات إىل امل ــة، أو تنظــيم زي ــربامج التوجيهي ال
صور أنفـسهن يف  أساتذة يف األحباث اجلامعية أنشئت خصيصا للنساء، يـساعد الفتيـات علـى تـ          

وتوجـد أيـضا بـرامج تـزود الفتيـات مبعلومـات عـن املهـن املتاحـة يف           . مهن علمية وتكنولوجيـة   
وباإلضـافة  . العلوم والتكنولوجيا وتتيح هلن ما يسمى بفرص التعلم مبالزمة املوظفني املتمرسني          

لتخفيف مـن   من شأنه أن يساعد يف ا     “ هتديد القالب النمطي  ”إىل ذلك، فإن توعية الفتيات بـ       
كما أن تنظيم معـسكرات علميـة للفتيـات وإدراج العلـوم يف التعلـيم األساسـي ميكـن أن            . أثره

وقــد وعــت بعــض الــربامج أفــراد األســرة واجملتمــع وواضــعي الــسياسات . يكــون لــه أثــر إجيــايب
بأمهيـــة وظـــائف العلـــوم والتكنولوجيـــا، مبـــن فـــيهم الوالـــدون واملدرســـون والزعمـــاء احملليـــون 

  . يونوالدين
ومثــة حاجــة إىل اختــاذ تــدابري حمــددة يف اســتخدام العلــوم والتكنولوجيــا للتغلــب علــى      - ٧

. التحيزات القائمة علـى أسـاس نـوع اجلـنس الـيت مـن شـأهنا أن تعـوق توظيـف املـرأة وترقيتـها                 
فاختاذ تدابري مثل حتديد حصص أو أهداف حتقق التوازن بني اجلنسني كان لـه األثـر الفعـال يف        

وقـد شـدد كـذلك املـشاركون علـى      .  نسبة املرأة، وال سيما على مستوى كبار املوظفني      زيادة
وإضـافة إىل ذلـك، فـإن       . أمهية إدراج املرأة والرجل معـا يف هيئـات اختيـار البـاحثني وتقيـيمهم              

ـــ  ــنح املكاف ــراز     ت آمـ ــن إبـ ــد مـ ــشجعهن ويزيـ ــن أن يـ ــات ميكـ ــات أو املهندسـ ــوائز للعاملـ واجلـ
  . مسامهاهتن

ق اآلخر أمام مشاركة املرأة وتقدمها املهين يف العمل العلمـي والتكنولـوجي هـو               والعائ  - ٨
فمـا زالـت النـساء مقـدمات للرعايـة      . التقاسم غري املتكافئ للمـسؤولية داخـل األسـرة املعيـشية          

بة األساســية إىل األطفــال واملعــالني اآلخــرين، األمــر الــذي جيعــل مــن الــصعب علــيهن االســتجا 
ويعــوق . للطــابع الــشاق للمهــن العلميــة والتكنولوجيــة، مبــا يف ذلــك ضــرورة التنقــل اجلغــرايف  

ضعف التوازن بني العمـل واحليـاة التقـدم املهـين، ويـسهم يف ختلـي املـرأة عـن اجملـاالت العلميـة                        
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وُيعد تقدمي منح دراسية متكـن النـساء والطفـالت مـن إهنـاء دراسـاهتن أو تـوفري                   . والتكنولوجية
ألموال املخصصة ملساعدة العاملات واملهندسات علـى العـودة للعمـل بعـد انقطـاعهن هـي مـن                   ا

ومع ذلك، ما زالت احلاجـة إىل       . بني التدابري اليت اختذهتا احلكومات للعمل على حتقيق التكافؤ        
رعايــة الطفــل بتكلفــة معقولــة مل تلــب، وزيــادة االســتثمار يف هــذه اخلــدمات هــو أمــر حاســم   

  . سري مشاركة املرأة وتقدمها املهين يف العلوم والتكنولوجيااألمهية لتي
م والتكنولوجيـا عـن طريـق التـدريب غـري           ووميكن أيـضا زيـادة مـشاركة املـرأة يف العلـ             - ٩

. الرمسي، الذي ميكـن أن يكـون وسـيلة ناجعـة للوصـول إىل فئـات النـساء املـستبعدات تقليـديا                     
 املرأة الريفية لتعزيـز مهاراهتـا يف جمـال اإلنتـاج            ووفرت احلكومات، مثال، خدمات إرشادية إىل     

. والتجهيــز الــزراعيني واملــشاريع الزراعيــة، وُدربــت النــساء األميــات علــى أن يــصبحن قــابالت
ودربـت كليـة بريفـوت      . وُيقدم الكثري من التدريب غري الرمسي على يد منظمات اجملتمع املدين          

، نـساء الريـف املـسنات األميـات علـى           “باملمارسـة الـتعلم   ”يف اهلند، باتباع هنجها القائم على       
ــواح والفــوانيس الشمــسية يف       ــة الشمــسية، فقمــن بعــد ذلــك بتثبيــت األل اإلملــام هبندســة الطاق

وميكـن  . يف اجملتمـع ويف قـراهن     االرتقـاء مبكانتـهن     وسامهت هذه املبـادرة يف متكينـهن و       . قراهن
   .  اجلنسانيةالقوالب النمطيةللتغلب على أن يشكل إظهار قدرات املرأة وإجنازاهتا أداة قوية 

م ووميكن أن تساعد القوانني واالستراتيجيات الوطنية يف تعزيز مـشاركة املـرأة يف العلـ                - ١٠
وينبغي أن تعـاجل مجيـع      . والتكنولوجيا، إىل جانب وضع سياسات وبرامج حمددة يف هنج شامل         

تكار بشكل واضح جوانب املـساواة بـني        م والتكنولوجيا واالب  والسياسات الوطنية يف جمال العل    
اجلنسني باعتبارها مسألة شاملة، ويلزم مزيد مـن االتـساق بـني الـسياسات والقـوانني والـربامج         

فمثال، ميكن إقران املبادرات الراميـة      . اليت تؤثر على مشاركة النساء والفتيات يف هذه اجملاالت        
 للتـصدي للعقبـات الـيت ُتواَجـه يف الوصـول            إىل اجتذاب الفتيات حنو الدراسات العلمية بتدابري      

إىل هــذه اجملــاالت وإحــراز التقــدم يف العمــل فيهــا، مثــل القــضاء علــى الفجــوة يف األجــور بــني  
م وووجــود مؤســسة وطنيــة مكرســة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال العلــ         . اجلنــسني

ــى      ــة عل ــود الوطني ــز اجله ــسهم يف حتــسني تركي ــا ميكــن أن ي ــة  والتكنولوجي ــذه الغاي ــق ه .  حتقي
م ووتــساعد أطــر الــسياسات املتعلقــة بــتمكني املــرأة يف هتيئــة بيئــة مواتيــة للمــرأة يف جمــال العلــ    

   . والتكنولوجيا
م والتكنولوجيـا إشـراك جهـات    ووتتطلب زيادة مشاركة النساء والفتيات يف جمال العل       - ١١

ل اليت تقوم هبا احلكومة مـن خـالل    فعلى الصعيد الوطين، ميكن تعزيز أثر األعما      . معنية متعددة 
. الشراكات مع اجلهات الفاعلة األخرى، وال سيما القطاع اخلاص واملنظمـات غـري احلكوميـة              

وأبرز املشاركون الدور احلاسم الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية يف بـدء مـشاريع مبتكـرة،                
 املــشاريع التجريبيــة وشــددوا علــى أنــه ينبغــي للحكومــات أن تــوفر التمويــل وأن توســع نطــاق 

م وكما أن التعاون مع وسائل اإلعالم مفيد أيضا يف إعطاء صورة أكثـر جاذبيـة للعلـ                . الناجحة
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ــات   ــساء والفتي ــا للن ــنقص يف      . والتكنولوجي ــة حامســة ملعاجلــة ال ــدويل أمهي ــاون ال ــسي التع ويكت
يــز وينبغــي مواصــلة استكــشاف فــرص تعز . القــدرات والتمويــل الــذي تواجهــه بعــض البلــدان 

  .الشراكات فيما بني البلدان، مبا يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
توفري أجهزة مثل املنـصات املتعـددة       ف. وتؤدي التكنولوجيا دورا رئيسيا يف متكني املرأة        - ١٢

ــائف  وهــي عبــارة عــن حمركــات ُتــدار بوقــود الــديزل فتمــد األدوات بالطاقــة وتنــتج          (الوظ
فقد سـاعد املـرأةَ يف تقلـيص مـا تقـضيه مـن وقـت وعمـل يف إجنـاز أنـشطة إنتاجيـة،                          )اءالكهرب
وقــد مكّنــت التكنولوجيــا، .  إىل زيــادة دخلــها وحتــسني مركزهــا يف اجملتمعــات احملليــة ىوأفــض
سيما تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت، النـساء مـن ممارسـة أدوارهـن كمواطنـات علـى                   وال
  .أكثر تأثريا حنو
 فإن تيسري حصول املرأة على التكنولوجيا ينطوي على أمهية حامسة تـستدعي             ،ولذلك  - ١٣

 ،ففي مجيع أحناء العامل، ال يـزال حـصوهلا علـى التكنولوجيـا دون املـستوى املطلـوب             . االهتمام
وأكثـر مـا ينطبـق ذلـك علـى نـساء األقليـات العرقيـة والنـساء املقيمـات يف املنـاطق الريفيـة ويف             

ولــذا يــتعني بــذل املزيــد مــن اجلهــود لزيــادة االهتمــام مبــسألة تيــسري  . ائيــة واملــسناتاملنــاطق الن
حصول املرأة على التكنولوجيا ولزيـادة حجـم االسـتثمارات يف التكنولوجيـا الـيت جتلـب النفـع            
هلا من قبيل إقامة مراكز االتصال يف املناطق الريفية وتوفري تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          

 التكلفــة للمؤســسات البالغــة الــصغر واملؤســسات الــصغرية، وتوســيع نطــاق حــصول   امليــسورة
  . النساء عموما على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتكنولوجيا املتعلقة بإنتاج األغذية

فقـد يكـون   .  مـع الرجـل    ةاملساواوينبغي أن تستفيد املرأة من التكنولوجيات على قدم           - ١٤
وينبغــي أن . يف جمــال البحــث والتطــوير تــأثري مباشــر علــى املــرأة والرجــل لالســتثمارات العامــة 

ومـن املهـم    . ُتجرى التحليالت لذلك األثر، على حنو أكثر انتظاما عند حتديد أولويات البحث           
قائمـة علـى    أيضا أن تكون عملية تصميم التكنولوجيا موجهة وفقا الحتياجـات املـستخدمني و            

فقـد مجـع   . علـى حنـو كامـل    ،  يـات واالحتياجـات اخلاصـة بـاملرأة        األولو املشاركة، لكي ُتراَعـى   
أحــد البلــدان علــى ســبيل املثــال، مقترحــات عمليــة مــن نــساء بــشأن الــسبل الكفيلــة بتحــسني   

وميكــن أن يــساعد إدمــاج حتليــل للتباينــات اجلنــسانية يف مجيــع  . التكنولوجيــا الــيت يــستخدمنها
ــا، يف حتــسني املنتجــات   ــة املطــاف إىل املــرأة   مراحــل تطــوير التكنولوجي  وجلــب املنفعــة يف هناي

  .على حد سواءوالرجل 
  


