
   E/CN.6/2011/CRP.4

    

 
1 March 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

11-24884 (A) 

*1124884* 

  جلنة وضع املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

ــاملرأة       ــين ب ــع املع ــاملي الراب ــؤمتر الع ــائج امل ــة نت متابع
والــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة     

املساواة بني  : ٢٠٠٠ عام   املرأة يف ” ةالعامة املعنون 
اجلنـــسني والتنميـــة والـــسالم يف القـــرن احلـــادي     

ــشرين ــتراتيجية  : “والعـــ ــداف االســـ ــذ األهـــ تنفيـــ
واإلجراءات الواجب اختاذها يف جمـاالت االهتمـام        

        احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات 
ــدرات يف جمــال          ــاء الق ــسياسات وبن ــى صــعيد ال ــادرات األساســية عل  املب

  التركيز على التعليم والتدريب: تعميم املنظور اجلنساين
  

  موجز مقدم من مدير املناقشة    
  
، عقدت جلنة وضع املـرأة اجتماعـا لفريـق خـرباء تفـاعلي              ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٣يف    - ١

ــه   ــاء القــدرات يف جمــال تعمــيم     ”كــان عنوان ــسياسات وبن ــادرات األساســية علــى صــعيد ال املب
وكان اجتماع فريق اخلـرباء التفـاعلي هـذا         . “بالتركيز على التعليم والتدري   : املنظور اجلنساين 

  إمكانيــة حــصول النــساء والفتيــات علــى  ”جــزءاً مــن نظــر اللجنــة يف موضــوعها ذي األولويــة  
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ــز         ــها تعزي ــور من ــق أم ــك، لتحقي ــشاركتهن يف ذل ــا وم ــم والتكنولوجي ــدريب والعل ــيم والت التعل
  .“ئ على فرص للعمل الالئق واملتفرغ حصول املرأة بشكل متكافإمكانية

وكـان أعـضاء   . ، نائـب رئـيس اللجنـة   Tetsuya Kimuraوقد توىل إدارة املناقشة السيد   - ٢
، نائبة وزيـر اإلدارة التعليميـة، بـوزارة التعلـيم والثقافـة، يف      Diana Serafiniالسيدة : الفريق هم

يف علـم االجتمـاع، جبامعـة كولومبـو،     ، احملاضرة األقدم Subhangi Herathباراغواي، والسيدة 
ــسيدة   ــم االجتمــاع، يف   Ilze Trapenciereيف ســري النكــا، وال ــسفة وعل ــة مبعهــد الفل ، الباحث

، مديرة شعبة املساواة بني اجلنـسني، مبكتـب املـدير العـام     Gulser Coratجامعة التفيا؛ والسيدة 
  .)اليونسكو(ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ــسية واألحكــام           - ٣ ــن اآلليــات املؤس ــة م ــى طائفــة متنوع ــشاركون الــضوء عل وســلط امل
ــيت        ــصدي للتحــديات ال ــربامج املوضــوعة للت ــسياسات وال ــشريعية واخلطــط وال الدســتورية والت

. تواجههــا النــساء والفتيــات داخــل نظــم التعلــيم وأثنــاء انتقــاهلن إىل العمــل والعمالــة الالئقــني   
ط طويلــة األجــل لتـوفري التعلــيم للجميــع وحملـو األميــة علــى الــصعيد   وتوجـد لــدى البلــدان خطـ  

وقــد أثبــت . الــوطين جيــري تنفيــذها وتتــضمن املــساواة بــني اجلنــسني بوصــفها أولويــة أساســية  
بني الوزارات، وآليات احملاسبة، وتنمية القدرات يف مجيع الـوزارات فعاليـة بوجـه               التعاون فيما 

 يف نظـم التعلـيم وكـذلك يف التـصدي للتنميطـات اجلنـسانية               خاص يف إدماج املنظور اجلنـساين     
وُوضعت خطـط واسـتراتيجيات حمـددة للتـصدي للفجـوات بـني اجلنـسني يف عـدد                  . يف اجملتمع 

. من التخصصات من بينـها العلـم والتكنولوجيـا، والرياضـيات، واهلندسـة، واهلندسـة املعماريـة                
رزه النـساء والفتيـات يف نظـم التعلـيم          زالت تلـزم جهـود متـضافرة لرصـد التقـدم الـذي حتـ               وما

وهـذا يتطلـب تـوافر بيانـات وإحـصاءات عاليـة اجلـودة              . ولتقييم ذلك التقدم على حنو منهجي     
بشأن معدالت قيـد النـساء والرجـال والبنـات والبـنني يف التعلـيم وانتظـامهم فيـه وإمتـامهم لـه،                       

  . وكذلك بشأن نوعية التعليم
وطنيــة كــبرية تنطــوي علــى مبــادئ ومعــايري قويــة تتعلــق   ومــع أن مثــة خططــا تعليميــة    - ٤

. باملساواة بني اجلنسني، فإهنا تفتقر يف كثري من األحيان إىل خمصصات مقابلة من املوارد املاليـة               
وميكن أن تكون امليزنة املستجيبة للمنظور اجلنـساين أداة فعالـة يف املـساعدة علـى كفالـة تعزيـز          

م بالنـــسبة للبنـــات والبـــنني علـــى ملتكـــافئ علـــى التعلـــياملخصـــصات مـــن املـــوارد واحلـــصول ا
  .سواء حد
ومع أن كثـرة مـن البلـدان املنخفـضة الـدخل قـد صـّعدت جهودهـا لتخـصيص مـوارد              - ٥

حملية لقطاع التعلـيم، فـإن تلـك اجلهـود مـا زالـت غـري كافيـة ومتفاوتـة، فـضال عـن أن املـوارد              
ة واالقتـــصادية، أجـــرى بعـــض احلكومـــات ويف ســـياق األزمـــة املاليـــ. املتاحـــة ال تفـــي بـــاملراد
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ووفقـا لتقريـر الرصـد العـاملي للتعلـيم للجميـع الـصادر              . ختفيضات يف امليزانية يف قطـاع التعلـيم       
 بليـون دوالر سـنويا للوفـاء بأهـداف          ١٦، سيلزم مبلغ يقـدر بـــ        ٢٠١٠عن اليونسكو يف سنة     

ن النفقـات العـسكرية علـى نطـاق     وباملقارنـة، فـإ  . التعليم للجميع يف البلـدان املنخفـضة الـدخل       
 مــرة املبلــغ ١٠٠، تتجــاوز أكثــر مــن ٢٠٠٩ تريليــون دوالر يف عــام ١,٥العــامل، الــيت بلغــت 

وسـتلزم مـساعدة خارجيـة، مبـا        . الالزم لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التعلـيم للجميـع         
التعلـيم جتلـي أشـكال    ويتزايـد يف قطـاع   . يف ذلك مساعدة إمنائية رمسية، للوفاء هبـذه األهـداف       

ومـن املهـم أن    . مبتكرة من الشراكات، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص، وآليات متويلية مبتكرة           
تصل أشكال التمويل اجلديدة هـذه إىل مـن هـم األكثـر هتميـشا، ومـن بينـهم النـساء والفتيـات             

  .الالئي يعشن يف مناطق تشهد نزاعات ويف املناطق الريفية
ريب النظاميــان وغــري النظــاميني يــشكل كالمهــا عنــصرين مهمــني مــن   والتعلــيم والتــد  - ٦

كــذلك فــإن التعلــيم والتــدريب املهنــيني اللــذين يتــسمان جبــودة عاليــة . عناصــر الــنظم التعليميــة
ويعدان األفراد لعامل العمل، وللحياة، على حنو أعم، ليسا ضروريني فحـسب للمجتمـع القـائم           

ومع ذلك ما زالت املرأة تواجه حـواجز        .  للتنمية االقتصادية  على املعرفة، بل ال بد منهما أيضا      
يف احلــصول علــى تــدريب مهــين، نتيجــة جلملــة أمــور منــها اخنفــاض القبــول االجتمــاعي هلــذا    
ــسافات عــن مؤســسات         ــد امل ــالنفس، وُبع ــة ب ــدام الثق ــسؤوليات األســرية، وانع ــدريب، وامل الت

صول املـرأة علـى فـرص التعلـيم والتـدريب           وقد اشـتملت اجلهـود الراميـة إىل زيـادة حـ           . التعليم
املهنيني علـى محـالت إعالميـة، وجـداول زمنيـة مرنـة، ومنـهجيات للتعلـيم والتـدريب املهنـيني                     

ويلزم بـذل جهـود إضـافية لكفالـة إسـهام بـرامج التعلـيم والتـدريب                 . مراعية للمنظور اجلنساين  
رأة والرجل إىل قطاعات عمـل غـري   املهنيني يف التعلم مدى احلياة وتصميمها على حنو جيذب امل     

  . تقليدية وجديدة
ويلزم إيـالء اهتمـام    . ونوعية التعليم أساسية لترمجة املكاسب التعليمية إىل فرص عمالة          - ٧

عاجـل هلـذه املـسألة ألن أطفـاال كـثريين، ال ســيما اإلنـاث، يتركـون املدرسـة بـدون اكتــساب          
ــراءة وا    ــة الق ــة مبعرف ــية املتعلق ــارات األساس ــة    امله ــداد أو املعرف ــارات حــساب األع ــة ومه لكتاب

واملهارات اليت ميكن تسويقها واليت تلـزم يف سـوق العمـل حاليـا الـذي يتـسم بالتنـافس، مبـا يف                       
ــصال    ــا املعلومــات واالت ــاهج    . ذلــك مهــارات تكنولوجي ــوى املن ــد حمت ــيم اجلي ــاد التعل ومــن أبع

د ُوضـعت مبـادئ توجيهيـة إلدمـاج        وقـ . الدراسية، الذي يزود النساء والفتيات هبـذه املهـارات        
املنظــورات اجلنــسانية يف املنــاهج الدراســية، وينبغــي إعطــاء أولويــة جلعــل التــدريب علــى تنميــة  

فعلــى ســبيل املثــال، ينبغــي أن يكــون التــدريب . املهــارات جــزءا مــن املنــاهج الدراســية القائمــة
رات الـتفكري االنتقـادي،     النظامي على املهارات ذات الصلة بسوق العمل حاليا، من قبيـل مهـا            

وينبغــي أيــضا إدمــاج . وحــل املــشاكل، وتعلّــم أساســيات احلاســوب، جــزءا مــن التعلــيم اجليــد 
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التعليم الذي يساعد النساء والفتيات على أن تكون اختياراهتن يف احلياة هي اختيارات واعيـة،               
  . من قبيل التعليم بشأن اجلنس، ضمن املناهج الدراسية

وقــد أســهمت التنميطــات اجلنــسانية يف املنــاهج والكتــب املدرســية النظاميــة يف وجــود   - ٨
ــذكور وللطالبــات    ــة ال ــة للطلب ــارات املهني ــدان كــثرية  . فــصل بــني اجلنــسني يف اخلي واختــذت بل

خطوات إلعادة تصميم مـواد التعلـيم لتزيـل منـها الـصور ذات املنظـور اجلنـساين واملمارسـات                    
املبادرات اليت جتعل البنات والبنني يطلعون على طائفـة واسـعة مـن املهـن،        وساعدت  . التمييزية

، ومحـالت التوعيـة لعـرض تنـوع مـن      “ إىل العمـل بـن الا/بنـة الاإحـضار  ”من قبيل مبـادرة أيـام    
سـيما   وأدت القـدوة اإلجيابيـة الـيت متثلـها إنـاث، ال           . املهن، على مكافحة التنميطات اجلنـسانية     

ــة   ــات الريفي ــى اقتحــام      يف اجملتمع ــات عل ــشجيع الفتي ــنح الدراســية، إىل ت ــة، وكــذلك امل والنائي
وحــىت علــى الــرغم مــن تزايــد عــدد النــساء الالئــي   . قطاعــات كــان الرجــال يــسيطرون عليهــا 

أصبحن العائل الرئيسي يف أسرهن، يلزم بذل مزيد من اجلهـود لتغـيري التـصور النمطـي للرجـل           
  .ا من تقدم الرعاية وأهنا عائل ثانويعلى أنه العائل الرئيسي وللمرأة على أهن

وميكن للمدرسني، الذين يـأتون بتحيـزاهتم اجلنـسانية معهـم إىل غرفـة الدراسـة، إدامـة                    - ٩
وميكــن أن تــؤثر مــواقفهم وتوقعــاهتم املتعلقــة بالبنــات والبــنني يف غرفــة   . التنميطــات اجلنــسانية

للتـصدي هلـذه القـضية، يتزايـد تـرويج      و. الدراسة تأثريا سـلبيا علـى االختيـارات املهنيـة للبنـات      
برامج تدريب املدرسيني ملبادئ املساواة بني اجلنسني، وتتزايـد مـساعدة تلـك الـربامج علـى أن           
ــذكور          ــاث وال ــن اإلن ــستقبل م ــدها ملعلمــي امل ــد تزوي ــسطح، ويتزاي ــى ال ــر التنميطــات عل تظه

  . باملهارات الالزمة للحيلولة دون إدامة هذه التنميطات
أفاد مشاركون كثريون عن إحـراز تقـدم هـام يف حتقيـق التعـادل بـني اجلنـسني يف                  وقد    - ١٠

القيــد يف املــدارس علــى مجيــع املــستويات، ويف بعــض البلــدان أصــبحت البنــات اآلن يتجــاوزن  
ومع ذلـك، كـثريا مـا جتـد املـرأة      . البنني يف معدالت إمتام الدراسة وأيضا يف معدالت التحصيل       

ل الئق يكفل حقوق العمـال، ويـوفر احلمايـة االجتماعيـة، ويعـزز              صعوبة يف احلصول على عم    
احلوار االجتماعي، ويف بعـض احلـاالت اضـطرت نـساء تلقـني تعليمـا علـى أعلـى مـستوى إىل                      

وميكـن أن يكـون انتقـال املـرأة مـن التعلـيم إىل              . اهلجرة كيد عاملة غري مـاهرة حبثـا عـن العمـل           
. يل أرباب العمل توظيف شـبان بـدال مـن شـابات    العمل الالئق صعبا بوجه خاص نتيجة لتفض   

ويلزم جـود إطـار قـانوين وسياسـايت قـوي لكفالـة عـدم التمييـز ضـد النـساء يف األجـر أو علـى                    
وقد نفّذ بعض البلـدان بـرامج ملـساعدة املـرأة علـى التفـاوض بطريقـة                 . أساس الزواج أو احلمل   

  .أفضل على عقود العمل وعلى احلصول على معدالت أجر أعلى
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ووجود سوق عمل خالية من أوجه انعدام املساواة ومن التمييز ميكّن املرأة من العمـل                 - ١١
ويف هذا الصدد، لعب دورا هاما يف زيـادة فـرص حـصول املـرأة               . على قدم املساواة مع الرجل    

على عمل الئق وجـود قـانون يـنص علـى احلـد األدىن لألجـور، وحكـم يـنص علـى دفـع أجـر                          
ــة، وأحكــام بــشأن الــضمان االجتمــاعي وسياســات    متكــافئ نظــري العمــل   ذي القيمــة املتكافئ

وممارسـات مراعيـة لألسـرة، وتـوافر مرافـق رعايـة الطفـل، والقـضاء علـى التحـرش اجلنـسي يف            
وميكن أن تكون زيادة سيطرة املرأة علـى أجرهـا مبثابـة حـافز إضـايف يـدفعها إىل         . مكان العمل 

  .السعي إىل العمل
زيد من االهتمام النتقال الـشابات مـن التعلـيم إىل العمـل وذلـك لكفالـة                 ويلزم إيالء م    - ١٢

ــق      ــرجم إىل عمــل الئ ــيمهن مــضاهيا ملطالــب ســوق العمــل وأن يت ــد أثبــت  . أن يكــون تعل وق
التدريب املهين والتدريب علـى املهـارات املتعلقـة حبـساب األعـداد، ومعرفـة القـراءة والكتابـة،                   

فعاليتـها يف مـساعدة املـرأة علـى      “ احليـاة احلقيقيـة   ”املتعلقة بــ   واملهارات املستندة إىل الكفاءة و    
ومع أن النساء والفتيات كثريا مـا يكتـسنب بطريقـة غـري نظاميـة مـن                 . االنتقال إىل سوق العمل   

خالل احلياة األسرية واجملتمعية مهارات ميكن تـسويقها، فـإن هـذه املهـارات نـادرا مـا ُيعتـرف                    
جيب بـذل جهـود الحتـساب هـذه املهـارات وإعطـاء شـهادات               ومن مث   : هبا كمؤهالت للعمل  

وتوخيا إلعداد النساء والفتيات لفرص العمـل اجلديـدة، مـثال يف االقتـصاد األخـضر، يلـزم                  . هلا
ــم          ــدريب يف جمــال العل ــيم والت ــسعي إىل التعل ــى ال ــات عل ــساء والفتي ــشجيع الن ــود لت ــذل جه ب

  .والتكنولوجيا
رى اليت تتخذها البلدان لزيادة انتقال املرأة من التعلـيم إىل           وتشمل التدابري الفعالة األخ     - ١٣

اإلجــراءات اإلجيابيــة وختــصيص حــصص للمــرأة يف العمالــة يف القطــاع   : فــرص العمــل الالئــق 
العام، وإدخال حتـسينات يف البنيـة التحتيـة مـن أجـل زيـادة اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات                     

ارد ومــشورة مهنيــة علــى اإلنترنــت ملــن يــسعون إىل  واالتــصال يف املنــاطق الريفيــة؛ وتــوافر مــو 
احلصول على عمـل، واملـدارس الـصيفية؛ ومـنح التـدريب الـداخلي؛ وبـرامج توجيـه مـن أجـل                      

وقُـدم تـدريب أيـضا لبنـاء مهـارات املـرأة الـيت تؤهلـها للعمـل يف املؤسـسات           . النساء والفتيـات  
ــصغرية واملتوســطة احلجــم ولتحــسني فــرص    ــصغر وال ــة ال ــات  املتناهي  حــصوهلا علــى تكنولوجي

سـيما يف    املعلومات واالتصال واستخدامها هلا يف قطاع األعمـال ومباشـرة األعمـال احلـرة، ال              
  .التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروين

وقــد اُتخــذت خطــوات لزيــادة فعاليــة نظــم التعلــيم وجعلــها أكثــر اســتجابة لــشىت            - ١٤
فقـد أُقيمـت، علـى سـبيل املثـال، مراكـز            . اء والفتيـات  احتياجات اجملموعات املختلفة من النـس     

لتعليم الكبار بالتعاون مع منظمات غري حكومية وجمموعات دينية لتعزيـز حمـو األميـة الوظيفيـة                 
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ويلـزم اختـاذ تـدابري      . يف صفوف الفتيات والنساء غري املتعلمات الالئي يعـشن يف منـاطق ريفيـة             
للنساء الالئي ينتمني إىل الـشعوب األصـلية، واألقليـات          موجهة إضافية ملعاجلة الشواغل احملددة      

ــشن يف      ــي يعـ ــات الالئـ ــام، والفتيـ ــات، واأليتـ ــات املراهقـ ــل واألمهـ ــات احلوامـ ــة، والفتيـ اإلثنيـ
وهـذه  . مؤسسات الرعاية، والنساء احملكوم عليهن بقضاء فترة عقوبـة، والنـساء ذوات اإلعاقـة             

ى تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصال       الفئات ستستفيد على وجه اخلـصوص مـن احلـصول علـ           
لــدعمها يف أن تكــون اختياراهتــا يف جمــاالت اهتمامهــا واحتياجاهتــا وحقوقهــا هــي اختيــارات     

  .واعية، مما يفضي إىل متكينها اقتصاديا
  
  


