
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 صحيفة وقائع

3اهلدف   

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 	  
	  

ةــالغاي  
، وبالنسبة جلميع مراحل التعليم يف موعد  ٢٠٠٥إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك حبلول عام 

٢٠١٥ال يتجاوز عام   
حقائق سريعة  

صوب حتقيق املساواة يف احلصول على التعليم بني البنات والبنني، رغم استمرار التفاوتات  بني املناطق ومستويات أحرز تقدم مطرد  •
. التعليم  

يف املائة يف مناطق جنوب آسيا،  20يف املائة، بينما ارتفعت فقط إىل 40، ارتفعت حصة النساء العامالت خارج قطاع الزراعة إىل عاملياً •
. أفريقيا وغرب آسيا، ومشال  

2012يف املائة يف عام  20االرتفاع البطيء يف حصة مشاركة املرأة يف الربملان حيث وصلت إىل  يستمر عاملياً • أقل بكثري من هدف  -
. 2012املساواة بني اجلنسني، رغم حدوث زيادة بنقطة مئوية واحدة خالل عام   

أين حنن اآلن؟  

وتات ال تزال قائمة ضاقت فجوة التعليم بني اجلنسني، لكن التفا
بني املناطق يف خمتلف مستويات التعليم، خاصة بالنسبة إىل أكثر 

– وميشاً الفئات استبعاداً وأحرزت املساواة بني اجلنسني يف  
التعليم على النطاق العاملي. وأحرز تقدم كبري عرب مجيع املناطق 
النامية يف تقليص الفجوة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي 
واملواظبة املدرسية. ومع ذلك، ال تزال  الفتيات تواجه عقبات يف 
الوصول إىل التعليم، وخباصة يف مشال أفريقيا، وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى وغرب آسيا. ورغم ازدياد عدد الفتيات 
امللتحقات بالدراسة اآلن يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

ولد.  100س مقابل  كل فتاة ملتحقة باملدار 93هناك فقط   

ال يزال هناك تفاوت كبري يف فرص االلتحاق بالتعليم الثانوي 
واجلامعي. وحتققت مكاسب كبرية صوب تضييق الفجوة بني 

اجلنسني يف التعليم الثانوي يف غرب وجنوب آسيا، على الرغم 
من استمرار ميل الكفة لغري صاحل الفتيات يف هاتني املنطقتني. 

تات مداها على مستوى التعليم اجلامعي. ويف جنوب وتبلغ التفاو
ولد مبرحلة التعليم  100فتاة فقط مقابل كل  77آسيا تلتحق 

بعد الثانوي. وتبلغ هذه احلالة مداها يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى حيث اتسعت بالفعل الفجوة يف معدالت االلتحاق بني 

 61إىل  2000ولد يف عام  100فتاة لكل  66اجلنسني من 
. 2011ولد يف عام  100فتاة لكل   

وال يزال الفقر يشكل السبب الرئيسي وراء عدم تكافؤ فرص 
احلصول على التعليم، وخاصة بالنسبة إىل الفتيات يف سن 
االلتحاق بالتعليم الثانوي. ويف أحناء كثرية من العامل ترغم النساء 

يف أحيان والفتيات على قضاء ساعات كثرية يف جلب املياه، و
كثرية ال تواظب الفتيات على الدراسة لعدم توافر املرافق الصحية 



أمام التعليم زواج األطفال  املناسبة. ومن بني العوائق الكبرية أيضاً
أقل  والعنف ضد الفتيات. كما تتاح للفتيات ذوات اإلعاقة فرصاً

لاللتحاق باملدارس. وكثري من الفتيات ينقطعن عن الدراسة إذا 
ن. محل  

حتصل النساء على مزيد من السلطة داخل الربملانات يف العامل، 
، قفزت 2012ويف عام يعززهن يف ذلك األخذ بنظام احلصص. 

يف املائة  20.4إىل  نسبة عدد النساء العضوات يف الربملانات عاملياً
–يف بدايته  19.6بنهاية العام من  ومع ذلك ال تزال هذه النسبة  

ملساواة بني اجلنسني وإن مثلت زيادة غري دون مستوى حتقيق ا
مسبوقة بقرابة نقطة مئوية واحدة. وال يزال العمل اإلجيايب يشكل 

 بلداً 22القوة الدافعة الرئيسية إلحراز تقدم من جانب املرأة. ويف 
، فإن 2012أجريت فيها انتخابات يف عام  بلداً 48من أصل 

كبري إىل استخدام نظام الزيادة عن املتوسط املعتاد عزيت إىل حد 
. وحيثما أدخل نظام احلصص إما مبوجب تشريعات أو اختيارياً

يف املائة من  24احلصص يف التشريعات، حصلت املرأة على 
املقاعد الربملانية؛ أما يف نظام احلصص االختيارية فقد حصلت 

يف املائة من املقاعد. وحيثما مل يستخدم نظام احلصص،  22على 
يف املائة من املقاعد، دون املتوسط  12رأة إال على مل حتصل امل

العاملي بكثري.   

حتقق النساء مكاسب يف سوق العمل، ولكن يف مجيع املناطق 
–النامية ال يزلن أميل إىل احلصول على الوظائف غري املأمونة   

زادت حصة املرأة يف العمالة املدفوعة األجر خارج قطاع الزراعة 
 1990يف املائة يف الفترة ما بني  40إىل  35مبعدالت بطيئة من 

يف املائة يف غرب آسيا  20، وإن ظلت دون نسبة 2010و 
ومشال أفريقيا وجنوب آسيا. وال تزال مشاركة املرأة يف سوق 
العمل غري متكافئة مع الرجل، حىت بعد اعتبار اخللفيات التعليمية 

فة دون ما تلحقن بأنواع العمالة الضعي واملهارات. وغالباً
ضمانات مالية أو استحقاقات اجتماعية تذكر، وال سيما يف 
غرب آسيا ومشال أفريقيا حيث تتمتع املرأة بفرص حمدودة يف 
العمل املدفوع األجر. وعلى الصعيد العاملي، ال تشغل النساء 

. يف املائة من مناصب اإلدارة العليا 25سوى   

ما الذي ثبت جناحه؟  
–ة تساعد الفتيات على مواصلة الدراسة الصومال: املنح الدراسي  

يقدم برنامج تدعمه اليونيسيف يف الصومال جمموعات شاملة من 
املنح الدراسية للمساعدة يف التغلب على العوائق اليت حتول دون 
التحاق الفتيات باملدارس واالستمرار يف التعليم واملشاركة الفعلية 

 األعلى. وحيصل حالياًيف الدراسة واالنتقال إىل مراحل التعليم 
فتاة يف مراحل التعليم  453على هذه املنح الدراسية التعليمية 

االبتدائي والثانوي واجلامعي، وتشمل املنح توفري التمويل 
للتسجيل وسداد املصروفات التعليمية ومصروف اجليب وأجرة 
املواصالت والزي املدرس واألحذية والكتب املدرسية واللوازم 

والقرطاسية.   

ال باإلنترنت للتصدي للعنف ضد النساء الربازيل: أداة اتص
–والفتيات  من أجل املساعدة على التصدي ملشكلة العنف  

اجلنسي يف ضواحي األخصاص يف ريو دي جانريو، قامت هيئة 
األمم املتحدة للمرأة، واليونيسيف، وموئل األمم املتحدة، يف عام 

 ، بإطالق موقع شبكي على اإلنترنت يعمل أيضا2013ً
تطبيقات اهلواتف الذكية جلمع املعلومات عن خدمات  باستخدام

الدعم للنساء والفتيات الناجيات من العنف. ويوفر املوقع أرقام 
خطوط ساخنة ومعلومات عن احلقوق واملسؤوليات ومواقع 
مراكز متخصصة يف العناية بشؤون املرأة لغرض توفري الدعم 

تفاصيل  أيضاً النفسي واالجتماعي وحىت القانوين. وتوفر األداة
عن اخلطوات اليت ميكن اختاذها عند التعرض لالغتصاب مع نظم 
لتحديد املواقع اجلغرافية متكن املستعملني من حتديد أقرب مراكز 

للمرأة، ومراكز الشرطة، واملراكز الطبية، ومكتب املدعي العام.   

–رواندا: املزارعات حتققن الفوائد واملستقبل األفضل  يف مقاطعة  
من  15يهي يف رواندا، تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع كري

التعاونيات احمللية من أجل زيادة مشاركة املرأة يف الزراعة وصنع 
القرار يف أسرهن وجمتمعان احمللية. وجيري تدريب املزارعات 
على مهارات إعداد امليزانيات، ويشجع املزارعون ومسؤويل 

النساء وإعالتهن. ونتيجة هلذا النشاط، املناطق احمللية على إدماج 



يشارك املزيد من األزواج يف اختاذ القرارات املالية والزراعية، 
وزادت غلة احملاصيل الزراعية.   

–أوروغواي: دف الشابات إىل تنشيط دورهن يف السياسة   
يف جمال متثيل املرأة يف  بلداً 189من بني  103حيتل البلد املرتبة 

 99فجوة بني األجيال؛ ومن بني ما جمموعه  ناك أيضاًالربملان، وه
 30من أعضاء الربملان، مت انتخاب ثالثة أعضاء فقط دون سن 

سنة، وكلهم من الرجال. ومن أجل تغيري هذا الوضع، قامت هيئة 
األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق 

بتنظيم برنامج تدرييب  ،2012األمم املتحدة للسكان، يف عام 
فريد من نوعه موجه إىل الشابات املشتغالت بالسياسة الاليت أتيح 
هلن قضاء وقت مع الزعماء السياسيني إلرشادهن. وألول مرة 

أن تشكل  2014يشترط يف االنتخابات اليت ستجرى يف عام 
يف املائة من املرشحني.  30املرأة فيها ما تصل نسبتهن إىل   

–يات تتغلنب على العقبات أمام التعليم اليمن: الفت تواجه الفتيات  
يف املناطق الريفية عقبات ثقافية ومالية حتول دون ذهان إىل 
املدارس، منها نقص املعلمات. وملعاجلة هذا الوضع، قامت 

ن البنك الدويل، بتعيني ـــة، بدعم مـــــــاحلكوم
الريفية، معلمة للعمل يف املناطق  1 000وتدريب أكثر من 

ومسحت بالتحويالت النقدية املشروطة لتشجيع أولياء األمور على 
السماح للبنات بااللتحاق باملدارس، واستفاد من ذلك أكثر من 

. 2012إىل  2004تلميذة يف الفترة من  39 000  

الشراكات لتحقيق النجاح إقامة  
بنشاط إىل تعليم  تحدة لتعليم الفتيات مبادرة األمم املتسعى 

الفتيات وحتقيق املساواة بني اجلنسني. وتتعاون املبادرة مع اتمع 
املدين واحلكومات يف بلدان خمتارة لدعم إحداث تغيريات يف 

أكرب  التشريعات والسياسات الرئيسية مبا يتيح للفتيات فرصاً
ملثال، ساعدت للحصول على التعليم. ويف نيبال، على سبيل ا

املبادرة على مضاعفة عدد الفتيات الاليت حتصلن على منح 
دراسية، يف حني أسفرت يف أوغندا عن وضع سياسة جديدة 

للسماح للفتيات احلوامل وأمهات األطفال بااللتحاق باملدارس.   

صندوق األمم املتحدة االستئماين للقضاء على العنف ضد ويتوىل 
األمم املتحدة للمرأة بالنيابة عن منظومة  الذي تديره هيئة ،املرأة

األمم املتحدة، دعم االجراءات الوطنية واحمللية الرامية إىل القضاء 
، قدم 1996على العنف ضد النساء والفتيات. ومنذ عام 

 351مليون دوالر يف شكل منح إىل  86الصندوق أكثر من 
من البلدان واألقاليم.  128مبادرة يف   

  Protector& Gambleشراكة مع مؤسسة  وتقيم اليونسكو
ويف السنغال، على لتمكني الفتيات من خالل برامج حمو األمية. 

سبيل املثال، وفرت الشراكة جمموعات أدوات تعليمية وموارد 
من املعلمات الاليت  1 200رقمية لتدريب ودعم أكثر من 

ساعة لتدريس مهارات حمو األمية  600خصصن بعد ذلك 
احلياتية للفتيات. وتضطلع اليونسكو جبهود مماثلة يف واملهارات 

إثيوبيا ومجهورية ترتانيا املتحدة وكينيا وليسوتو ويشمل الشركاء 
. GEMSومؤسسة  Packardمؤسسة   

 
االحتاد األمم املتحدة؛ ، 2013تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية املصادر:  

صندوق األمم املتحدة ؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ الربملاين الدويل
. البنك الدويل؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ اليونيسيف؛ للسكان  
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