
 علـى  النساء والفتيـات     بشأن حصول  تفق عليها املستنتاجات  الا    
،  ومـشاركتهن يف ذلـك     التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا   

لـى  عصول املرأة على قدم املـساواة       ح تعزيز   لتحقيق أمور منها  
  العمالة الكاملة والعمل الالئق

مدا اللجنـة   حالت اللجنة االستنتاجات املتفق عليها التالية اليت اعت       أ  - 1
 24 املـؤرخ    2008/29لقرارها  إىل الس االقتصادي واالجتماعي، وفقا      

  . 2011، كمسامهة يف االستعراض الوزاري السنوي لعام 2008يوليه /متوز
  

  والتكنولوجيـا   التعليم والتدريب والعلم   على النساء والفتيات    حصول    

صول املرأة على قـدم     ح تعزيز   لتحقيق أمور منها  ،  ومشاركتهن يف ذلك  

 لى العمالة الكاملة والعمل الالئقعاملساواة 

، بـيجني تؤكد جلنة وضع املرأة من جديد إعالن ومنـهاج عمـل              - 1
والوثائق اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،            

الـذكرى  اليت اعتمدا اللجنة مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة و       واإلعالنات  
 .لمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأةلاخلامسة عشرة السنوية 

تكرر اللجنة التأكيد على أن اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال            و  - 2
التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي           

 ، فـضال عـن االتفاقيـات      ا  ة امللحق ة االختياري الت والربوتوكو اإلعاقة،
 منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم         األخرى، مثل اتفاقيات   واملعاهدات

ـ  اتوفر إطار  ذات الصلة،  منظمة العمل الدولية  و )اليونسكو( والثقافة  ا قانوني
 التعلـيم   يل جمـا  وجمموعة شاملة من التدابري لتعزيز املساواة بني اجلنـسني يف         

 .والعمل

األمم املتحدة بشأن األلفية وقرار اجلمعيـة       إعالن  وتشري اللجنة إىل      - 3
بالترابط بني مجيـع    وتسلم  ،  2010سبتمرب  / أيلول 22 املؤرخ 65/1العامة  

وتشري اللجنة أيضا إىل اإلعالن الوزاري الـصادر        . األهداف اإلمنائية لأللفية  
 2010 عـام    القتصادي واالجتمـاعي  عن اجلزء الرفيع املستوى للمجلس ا     

يتعلق باملساواة بني    ما  تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دوليا يف       بشأن
 إطار العمـل    - علوم بودابست بربنامج  يط علما   حتو. اجلنسني ومتكني املرأة  

التعلـيم  : ، وإطار عمل داكار   1999 يف عام    املعتمد يف املؤمتر العاملي للعلوم    

  
  

 .87-75لالطالع على املناقشات، انظر الفصل الثاين، الفقرات   *  



 . 2000 يف عام ي اعتمده املنتدى العاملي للتعليم الذللجميع،

هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني        ترحب اللجنة بإنشاء    و  - 4
الذي من شـأنه أن     األمر  ،  اوتفعيله) هيئة األمم املتحدة للمرأة   (ومتكني املرأة   

، ةدعم حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأ      على  يعزز قدرة األمم املتحدة     
ـ  ةألمني العام ومدير  ل ةويرحب بتعيني ميشيل باتشيليت كأول وكيل      ة  تنفيذي

 .يئة األمم املتحدة للمرأةهل

اليت ينبغي  و اللجنة بأمهية دور اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة،         وتسلم  - 5
ـ  و ،لحكومـة لأن توضع يف أعلى مستوى ممكـن         سامهة ذات الـصلة    بامل

ن حيثما وجدت، والدور اهلام للمجتمـع       لمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسا   ل
، يف املضي قدما يف تنفيـذ إعـالن          النسائية املنظماتدور  املدين، وال سيما    

 التعلـيم   علـى  النـساء والفتيـات      حصولتعزيز  يف   و  بيجني ومنهاج عمل 
 ومشاركتهن يف ذلك بشكل كامل وعلى قدم         والتكنولوجيا لموالتدريب والع 

 .املساواة

على أن التعليم هو حق من حقـوق اإلنـسان، وأن           وتشدد اللجنة     - 6
 متكـن   قدم املساواة   والتكنولوجيا على   والعلم  التعليم والتدريب  االستفادة من 

، وتعزز   يف العامل  النساء والفتيات يف سياق التغريات االقتصادية والتكنولوجية      
 حقوق اإلنـسان    والتثقيف والتعلم يف جمال   التنمية، ومجيع حقوق اإلنسان،     

لى مجيع املستويات، فضال عن املساواة بني اجلنسني، والقضاء على مجيـع            ع
 .أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، والقضاء على الفقر

كون تتؤكد اللجنة من جديد أن املصلحة الفضلى للطفل جيب أن            و  - 7
 يف ممارسـته   وتوجيهـه   الطفل املبدأ الذي يسترشد به املسؤولون عن تعليم      

 الوصـي  على عـاتق والديـه أو     املسؤولية تقع يف املقام األول      أن  وقه، و حلق
 .قانوين عليهال

 على والفتيات   النساء حصولترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف زيادة       و  - 8
.  والتكنولوجيـا  العلميف ذلك تعليم     مبا ، ومشاركتهن فيهما  التعليم والتدريب 

التعلـيم والتـدريب، والعلـم        اليت ينطوي عليها   مكانات اإل وتدرك اللجنة 
 املسامهة يف التمكني االقتصادي للمرأة، األمر الذي يـؤدي          يفوالتكنولوجيا،  

يف  أيضا إىل تسريع التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا    
 .2015 حبلول عام ،ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية



 التعلـيم  علـى    مجيع األعمار من  حصول النساء   تالحظ اللجنة أن    و  - 9
 العلـم والتكنولوجيـا     مـن  وعلى قدم املـساواة      ة الكامل واالستفادة اجليد

 لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،       ومشاركتهن فيهما أمور ضرورية   
 املعرفـة والقـدرة   يلزم مـن      املرأة مبا  وتسلح ضرورة اقتصادية،     متثل هيو

، والعمـل خالقية والفهم للتعلم مدى احلياة،       واملهارات والقيم األ   والطاقات
وفريوس  يف ذلك منع وفيات األمهات     ، مبا  أفضل صحة بدنية وعقلية  ب والتمتع

 واحلد  نقص املناعة البشرية واإليدز، وغريها من األمراض املعدية وغري املعدية         
املشاركة الكاملـة يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية          فضال عن   ،  منها

 .ةوالسياسي

وترحب اللجنة باملسامهة اهلامة اليت تقدمها املرأة يف مجيـع جمـاالت            - 10
 املهن  مجيع أنواع  يف   اعملهوتعترف ب والتكنولوجيا،  والعلم  التعليم والتدريب   

لنـساء والرجـال    ه ينبغي ل  أنبوتقر اللجنة أيضا    . يف جمال العلم والتكنولوجيا   
  .لتقدم العلمي والتكنولوجيلخالقية  يف املسامهة يف تعزيز األبعاد األاالستمرار

 العلـم والتكنولوجيـا      والتطوير يف جمـايل    ثوتقر اللجنة بأن البح     - 11
 ضـرورة وتشدد اللجنة على     .ونشرمها مل يلبيا احتياجات املرأة بصورة كافية      

ك التعاون الدويل ونقل التكنولوجيا وفـق  يف ذل زيادة التعاون بني البلدان، مبا   
 اسـتفادة  عزيـز  لت  على وجه اخلصوص   ا إىل البلدان النامية   شروط متفق عليه  

 من العلم والتكنولوجيا وتعزيز مـشاركتها        على قدم املساواة مع الرجل     املرأة
 . عليم يف هذين االنيتاليف 

ر السليب لألزمات العاملية علـى      ث األ ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء     و  - 12
 وأزمة الغذاء واستمرار انعدام األمن الغـذائي        غرار األزمة املالية واالقتصادية   

 التحديات اليت يطرحها كل من الفقـر والكـوارث        فضال عن وأزمة الطاقة،   
يف ذلك استفادن     مبا الطبيعية وتغري املناخ بالنسبة إىل متكني النساء والفتيات،       
 .يف ذلكمن التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن 

تزال   العقبات اخلطرية واملتواصلة اليت ال     إزاءللجنة عن قلقها    وتعرب ا   - 13
حتول دون النهوض باملرأة وتواصل التأثري سلباً علـى مـشاركتها يف اختـاذ              

استفادة املرأة على قـدم     يف ذلك التأنيث املتواصل للفقر وعدم        مبا القرارات،
 فـضال عـن   والتدريب وفرص العمل،    والتعليم  ن الرعاية الصحية    املساواة م 

  .الرتاعات املسلحة وانعدام األمن والكوارث الطبيعية



يزاالن يواجهان القوالب النمطيـة      ال وتقر اللجنة بأن الرجل واملرأة      - 14
 التحديات والعقبات اليت حتول دون تغيري املواقف        ألدوار اجلنسني، فضال عن   

 نفيـذ ل ت حتديات وعقبات يف جمـا    تزال هناك     ال هالتمييزية، وتشدد على أن   
 . املساواة بني الرجل واملرأةنعدام املعايري والقواعد الدولية من أجل التصدي ال

ـ   إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها البـالغ         - 15  واجز القانونيـة  مجيـع احل
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت حتول دون استفادة النساء والفتيـات          و

ريب، وتقر بـأن بعـض النـساء         التعليم والتد   فرص منعلى قدم املساواة    
ـ          أشكاالً نوالفتيات يواجه  ق و متعددة من التمييـز واإلجحـاف الـيت تع

  .لمشاركتهن يف التعليم والتدريب والعم

وتقر اللجنة بأن تربية األطفال تتطلب تقاسم املسؤولية بني الوالدين،            - 16
ور املرأة يف    ود دوالاألتربية  األمومة و أن  والنساء والرجال، واتمع ككل، وب    

 أن حتد من مـشاركة املـرأة        الجيب أن تشكل أساساً للتمييز و       ال اإلجناب
  .بشكل كامل يف اتمع

 استمرار ممارسة التمييز والعنـف      إزاءوتعرب اللجنة عن قلقها البالغ        - 17
، يف مجيع أحنـاء     اجلنسي والترهيب يف ذلك التحرش     ضد النساء والفتيات، مبا   

وتالحظ اللجنة أن تلك العقبـات      .  أماكن التعليم والعمل   اومن بينه  ،العامل
 التعليم واملـشاركة    بصورة متكافئة على  النساء والفتيات   حصول  حتول دون   

فضال عن العقبات الـيت   تعليم العلم والتكنولوجيا والتدريب، يف ذلك  فيه، مبا 
 متكافئات مع الرجـل    باعتبارهن شريكات    كامل طاقان ر  يتطوحتول دون   

  .فيها العمالة الكاملة والعمل الالئق  جوانب أخرى من احلياة، مبايف

 دين الفرص التعليمية وت   ألن النقص يف  وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها        - 18
لنساء والفتيـات،   لمستوى التعليم حيدان من فوائد التعليم والتدريب بالنسبة         

يميـة مل يتـرجم     حققته املرأة من مكاسب تعل      ما أن والرجال والفتيان، ومن  
من العمالة الكاملة والعمل الالئـق،      حىت اآلن إىل استفادة على قدم املساواة        

 يف املـدى     على تطـور أي جمتمـع      يترتب على ذلك من آثار ضارة      مع ما 
بسبب استمرار ارتفـاع معـدالت    اللجنة تشعر بقلق بالغ وال تزال . الطويل
 كـبح  للمرأة والرجـل الـيت ت      ة اجلنسانية ي اإلناث واألدوار النمط   بنياألمية  

 يؤدي إىل متييـز     األمر الذي ،  لالعمجمال  مشاركة املرأة على قدم املساواة يف       
 من ميـادين    العديدمتثيل املرأة والفتاة يف     النقص يف   يف ذلك انتشار     مبا،  مهين

، ويعـوق   مكانات للمواهب واإل  هدراميثل  األمر الذي   العلم والتكنولوجيا،   



علـى مـستوى      يسهم يف تعميق الفوارق    قدها اقتصادياً و  تطور املرأة ومتكين  
  . بني اجلنسنياألجور

 التـسرب املدرسـي     معدالتوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع         - 19
 يف العديد من أرجاء العامل، وال سيما يف مرحلة التعلـيم الثـانوي،       للطالبات

لتمييز والعوامـل   ، نظراً إىل تعدد أشكال ا     عايلويشمل ذلك مرحلة التعليم ال    
  .اليت حتول دون مشاركة الفتيات يف التعليم

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن عدم التكافؤ يف تقاسم مـسؤوليات              - 20
بني النـساء والرجـال والفتيـات       ،  يف ذلك توفري الرعاية    مبا احلياة اليومية، 

ص فـر مـن    على استفادة النساء والفتيات   غري متناسب    أثراً   لفوالفتيان، خي 
التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا، وعلى متكينهن االقتصادي وأمنـهن         

  .االقتصادي يف املدى الطويل

 استفادة النساء   حتول دون  اليت   تذليل احلواجز وتشدد اللجنة على أن       - 21
 يتطلبمن التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا      على قدم املساواة    والفتيات  

 شامل ومتكامل ومستدام ومتعـدد االختـصاصات        أسلوب منهجي اعتماد  
 التدخالت على صعيد السياسات والتشريعات      يف ذلك  ، مبا ومتعدد القطاعات 

  مجيـع  علـى  إذا اقتضى األمر،امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين،  وبوالربامج،  
  .املستويات

يف ذلـك     اللجنة احلكومات، على مجيع املـستويات، مبـا        تشجعو  - 22
يف ختصة  الكيانات امل  أو/املرأة، و بنهوض  لل الوطنية   لياتت احمللية واآل  السلطا

 امنظومة األمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية، كل يف إطار واليتـه          
 الوطنية  اتوحسب االقتضاء ومع مراعاة األولويات الوطنية، وتدعو املؤسس       

ذلك املنظمـات غـري     يف   حلقوق اإلنسان حيثما وجدت، واتمع املدين، مبا      
احلكومية واألوساط األكادميية واملؤسسات التعليميـة والعلميـة للبحـوث          

، نقابـات العمـال   والتمويل، والقطاع اخلاص، ومنظمات أرباب العمل، و      
 إىل املهنية، ووسائط اإلعالم وغريها من العناصر الفاعلة املعنيـة،           حتاداتواال

  :اختاذ اإلجراءات التالية، حسب االقتضاء
  

 تعزيز التشريعات والسياسات والربامج الوطنية     

تعميم منظور جنساين يف التشريعات والسياسات والـربامج          )أ(  
 التعليم والتدريب والعلـم والتكنولوجيـا       مثلمجيع القطاعات احلكومية،    يف  

واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث ووكاالت متويل البحـوث، مـن          



التعلـيم  على قدم املساواة على     نساء والفتيات    ال حصول مأجل التصدي لعد  
 لتحقيق أمـور منـها    ،  يف ذلك والتدريب والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن     

 العمالة الكاملة والعمل الالئق؛  علىعلى قدم املساواة  املرأة حصولتعزيز 

تعزيز القدرات لكفالة تلبية السياسات واملناهج التعليمية يف           )ب(  
 مباشرة   استفادة  الحتياجات النساء والفتيات حبيث يستفدن     ومعلتعليم ال جمال  

   العلم والتكنولوجيا؛يف جمايل من التطورات

 اجلـنس    نـوع   مجع البيانات املصنفة حسب     وتنظيم حتسني  )ج(  
واإلعاقة وحتليلها ونشرها؛ وتعزيز تنمية القدرات يف هذا الـصدد؛ ووضـع            

 تطوير التـشريعات  ذات الصلة لدعم    املؤشرات املراعية لالعتبارات اجلنسانية     
  ؛لتعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيااملتعلقة باورسم السياسات 

تشجيع توفري الدعم املؤسسي واملايل للدراسات األكادمييـة          )د(  
مجيع السياسات  تصب يف   نس وأن   تراعي نوع اجل  اليت ميكن أن تنتج معارف      

لبحوث، وتقـدمي الـدعم للبحـوث،       والربامج املتعلقة بالتعليم والتدريب وا    
 ثغرات  حديد يف جمال السياسات، لت    املمتدة على فترات زمنية   فيها البحوث    مبا
اسـتبقاء النـساء    سارات احلياة التعليمية واملهنية، من أجل تعزيز         يف م  عينةم

والفتيات يف خمتلف ميادين العلم والتكنولوجيا واالختصاصات األخرى ذات         
  الصلة؛

 السياسات والربامج القائمة لتعزيز     رصد وتقييم أعمال  تعزيز    )هـ(  
، ومتكني املرأة يف جمـاالت التعلـيم والتـدريب والعلـم            املساواة اجلنسانية 

القيـام   و ،لى العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق     عصول  والتكنولوجيا، واحل 
، أثرهـا لتقييم فعاليتها و  عند االقتضاء، باستعراض تلك السياسات والربامج       

  وتعزيز املساءلة؛اين فيها مجيعا، منظور جنسوكفالة تعميم 

 ستثمار العام واخلاص يف التعليم والتـدريب  التشجيع على اال    )و(  
النـساء والفتيـات    صول  فرص ح  لتوسيع   وعلى زيادته عند االقتضاء، وذلك    
بطرق منها تقدمي   ،  ينالتعليم والتدريب اجليد  طوال مراحل دورة حيان على      

التعليم الثانوي والتعليم العايل،     اسة العلم والتكنولوجيا يف مؤسسات    منح لدر 
  بالفائدة املباشرة على النساء والفتيات؛البحث والتطوير عودة أعمال وضمان 

منظور جنساين يف سياسـات     القيام على حنو منهجي بتعميم        )ز(  
 التعلـيم   الت جما املوارد العامة يف  كفالة أن تعود    امليزنة على مجيع املستويات ل    

النـساء والرجـال    بالفائدة علـى    والتدريب والعلم والتكنولوجيا والبحوث     



والفتيـات  يف متكني النساء    أن تساهم    و ،والفتيان على قدم املساواة   والفتيات  
  ؛ على وجه اخلصوص

حث البلدان املتقدمة النمو على أن تبذل وفقـا اللتزاماـا             )ح(  
 ذلك بعد، لتحقيق هديف ختصيص نسبة       جهودا ملموسة، إن مل تكن قد فعلت      

 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لتقدمي مساعدة إمنائيـة رمسيـة إىل              0.7
ــني   ــراوح بـ ــسبة تتـ ــصيص نـ ــة، وختـ ــدان الناميـ   البلـ

 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لتقدمي مساعدة إمنائيـة           0.20و   0.15
ن النامية على االستفادة من التقـدم       رمسية إىل أقل البلدان منوا، وتشجيع البلدا      

احملرز يف كفالة أن تستخدم املساعدة اإلمنائية الرمسية بشكل فعال يف املساعدة            
على حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية، ويف مساعدة تلك البلدان يف حتقيـق            

  مجلة أمور منها املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ 

 يف جمال استفادة النساء والفتيات مـن        تعزيز التعاون الدويل    )ط(  
التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا واملشاركة يف ذلك، لتحقيق أمور منها          
تعزيز حصول املرأة على العمالة الكاملة والعمل الالئق وتـشجيع مـشاركة            
املرأة يف تبادل املعارف العلمية، والترحيب يف هذا الصدد بالتعاون بني بلدان            

والتعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، والتعاون الثالثي وتـشجيعه،         اجلنوب،  
واإلقرار بأن االلتزام بالبحث عن فرص لتعزيز التعاون بني بلدان اجلنـوب ال             
يعين السعي لالستعاضة عن التعاون بني الشمال واجلنوب، بل باألحرى جعله           

  عنصرا مكمال؛ 

 املساعدة اإلمنائية   وتشجيع ما يبذل يف برامج    حتديد أولويات     )ي(  
من جهود لتحسني التمويل وتطوير القدرات فيما يتعلق باحتياجات الفتيات          

   والنساء يف جمايل التعليم والتدريب؛

التمكني االقتصادي للمرأة   املتصلة ب مواصلة تعزيز السياسات      )ك(  
ا مفيالفتيات  عدم املساواة اليت تؤثر على النساء و      والرامية إىل التصدي ألوجه     

يف جماالت عـدة     يف مجيع مراحله والنجاح فيه،    التعليم  صول على   احليتعلق ب 
املتصلة عدم املساواة   ، للقضاء بوجه خاص على أوجه       العلم والتكنولوجيا منها  

، واإلعاقة، والعـرق،    صل اإلثين  واأل ،واللغة،  اجلغرايفواملوقع  السن، والفقر،   ب
، ء وفتيـات شـعوب أصـلية      أوجه عدم املساواة الناشئة عن كون نسا      أو  
  اإليدز؛ /فريوس نقص املناعة البشريةحيملن  ألن أو



القيام، من خالل االستعانة بالتعاون الدويل، بتعزيز اجلهـود           )ل(  
 املتضررات مـن  الفتياتالوطنية الرامية إىل تأمني حقوق واحتياجات النساء و      

طوارئ اإلنسانية  الكوارث الطبيعية والرتاعات املسلحة وغريها من حاالت ال       
الفتيـات   النساء و  استفادة املعقدة، واالجتار باألشخاص واإلرهاب، يف سياق     

، لتحقيـق    ومشاركتهن يف ذلـك     والعلم والتكنولوجيا   والتدريب التعليممن  
أمور منها تشجيع إمكانية حصول املرأة على فرص العمل الكامـل والالئـق       

 اختاذ إجراءات منسقة وفقـا      على ضرورة والتشديد أيضا   . على قدم املساواة  
للقانون الدويل إلزالة العقبات اليت تعترض اإلعمال التـام حلقـوق النـساء             
والفتيات الالئي يعشن حتت االحتالل األجنيب، وذلك دف كفالة حتقيـق           

  ؛ األهداف السالفة الذكر
  

   فيهالتعليم واملشاركةعلى صول احلتوسيع نطاق     

على حنو كامل وعلى قـدم       والفتيات   حصول النساء كفالة    )م(  
 علـى مجيـع     ، جيـد   وتدريب مهين  ،غري رمسي ، و تعليم رمسي املساواة على   

، مبا  لتعليمافرص  إتاحة  التعليم االبتدائي اإللزامي وااين، و     يشمل   ،املستويات
الطفولة وطوال  ، منذ املراحل املبكرة من       العلم والتكنولوجيا  يف جمايل يف ذلك   

ورة احلياة، مبا يف ذلك التعلم مدى احلياة وإعـادة التـدريب            دمجيع مراحل   
بعـد  التعلم عن    يف جمال حقوق اإلنسان، وتعليم الكبار، و        والتعلم والتثقيف

تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     يف عدة جماالت منها      والتعلم اإللكتروين 
تعزيـز    بوسائل منها   املشاريع، من أجل تعزيز متكني املرأة      مباشرةومهارات  
مـسارات  لى العمالة الكاملة واملنتجة، وال سيما يف        عصول املرأة   حوتسهيل  

   العلم والتكنولوجيا؛ جمايلوظيفية يف 

ـ  على    النساء والفتيات  حصولحتسني وتوسيع فرص      )ن(   م يالتعل
، مبا يف   احمللية واإلذاعة   عن طريق التلفاز  التعليم  و، والتعلم اإللكتروين،    عن بعد 

  النـهوض  يف  الذي يؤديه   ملهم  للدور ا   نظرا تمعات الريفية والنائية  ذلك يف ا
، املتصلة بقيود الوقت   مسائللالتصدي ل ساعدة على   منها امل   جبملة أمور  املرأةب
   واملسؤوليات األسرية؛ ، املوارد املاليةوانعدامالوصول، انعدام سبل و

ـ الفتيات يف التعليم،    استمرار   و تسجيل زيادة معدالت     )س(   ن م
 تأييـد  وحشد،   يف امليزانية  ختصيص موارد مناسبة وكافية   منها   خالل وسائل 

املواعيـد  مـالت وجـداول     احل عن طريق أمور منها    واتمع احمللي،    اآلباء
، ةألسـر  من احلوافز املوجهـة ل     غريهاوحوافز مالية   قدمي  وت،  رنةالدراسية امل 



املراحـل  بتدائيـة، و  احلصول على التعليم ااين يف املرحلـة اال       واليت تشمل   
مستلزمات  و دريس،التوتوفري  دراسية؛  النح  امل كان ذلك ممكنا، و    األخرى إذا 

ليتـسىن بـذلك    وأكادميي،  تغذوي  دعم  إضافة إىل   الصحة،   و النظافةوم  التعلّ
  الوالـدين  متتـع سهيل  خباصة بالنسبة لألسر، وت   تكاليف التعليم، و  احلد من   

  ألطفاهلم؛ ريدونه الذي يتعليم ال على اختيار بالقدرة

املراهقات احلوامـل واألمهـات الـشابات،     كفالة مواصلة     )ع(  
، يف هذا الـصدد   والقيام  وكذلك األمهات غري املتزوجات تعليمهن وإكماله،       

عنـد  ،  العودة إىل املدرسة  ، تتيح هلن    سياسات تعليمية وتنقيح  تصميم وتنفيذ   ب
 ية واجتماعيـة  خـدمات صـح   توفر هلن إمكانية احلصول على      االقتضاء، و 

واالسـتفادة  لحضانة،  ل ارعاية األطفال ودور  لمرافق  تشمل  لدعم،  لخدمات  و
ل ، ومتابعتها وفـق جـداو     الوصول إليها من برامج تعليمية يف أماكن يسهل       

، مع مراعـاة    التعلم اإللكتروين الذي يشمل   زمنية مرنة، ومن التعليم عن بعد       
   الصدد؛ الشباب يف هذاالتحديات اليت يواجهها اآلباء 

 واختـاذ   الفتيـات، إدانة مجيع أشكال العنف ضد النساء و        )ف(  
من ية وإدارية وغريها    اتاإلجراءات املناسبة لتعزيز وتنفيذ تدابري قانونية وسياس      

والقضاء عليها ليتسىن، ضمن مجلـة      ملنع مجيع أشكال التمييز والعنف      التدابري  
 العمـل الالئـق   والكاملـة   العمالة  والتدريب  ولتعليم  أمور، االستفادة من ا   

  ؛واملشاركة فيها

حتسني سالمة الفتيات يف املدارس ويف الطرق املؤدية إليهـا،            )ص(  
 منفصلة وكافية،   مراحيضبطرق منها حتسني البنية التحتية، مثل النقل، وتوفري         

وحتسني اإلضاءة واملالعب والبيئات اآلمنة، عن طريق تنفيذ أنـشطة منـع            
   مجيـع أشـكال     علـى تمعات احمللية، وسن عقوبات     العنف يف املدارس وا 

  ها؛ إنفاذالتحرش والعنف ضد الفتيات و

  

يف ميادين  ،  للفروق اجلنسانية تعزيز التعليم والتدريب اجليدين واملراعيني          

   منـــــــــــــــــــــــــــــــها

  العلم والتكنولوجيا

لفتيان، لحتسني نوعية التعليم على مجيع املستويات للفتيات و         )ق(  
ل تعليم العلم والتكنولوجيا، من خالل حتـسني ظـروف          مبا يف ذلك يف جما    

التعلم، والتدريب املستمر للمدرسني، وتطوير طـرق التـدريس واملنـاهج           



املتعلمني حرمانا، فـضال    أشد فئات   الدراسية، وتنفيذ برامج لتحسني حتصيل      
عن التوسع يف استقدام املدرسني وتقدمي الدعم هلـم، وخـصوصا بالنـسبة             

  ؛ ة والتكنولوجية العلميخصصاتتللمدرسات يف ال

كفالة أن يؤدي التعليم إىل اكتـساب النـساء والفتيـات             )ر(  
ملهارات القراءة والكتابة واحلساب، وللمعارف واملهارات األخرى اليت تعزز         

  عمل؛  وتوسع فرص حصوهلن على

إغناء وحتسني ما يتلقاه املدرسون مـن تعلـيم وتـدريب،             )ش(  
ورة منهجية يف هذه الربامج، دف القضاء علـى         وإدماج منظور جنساين بص   

مجيع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، والتغلب علـى القوالـب      
  ؛ ألدوار اجلنسنيالنمطية 

لـربامج  االعتبارات اجلنسانية من أجل ا    وضع مناهج تراعي      )ت(  
ملـواد  التعليمية يف مجيع املستويات، واختاذ تدابري ملموسة لضمان أن تصور ا          

التعليمية النساء والرجال والشباب والفتيات والفتيان يف أدوار إجيابية وغـري           
ملواضيع العلمية والتكنولوجية، من أجل معاجلـة       امنطية، وخباصة عند تدريس     

  األسباب اجلذرية الكامنة وراء التمييز يف احلياة املهنية؛ 

، عنـد   إزالة احلواجز القانونية والتنظيميـة واالجتماعيـة        )ث(  
االقتضاء، اليت تعوق التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية يف إطار برامج            

  التعليم النظامي ذات الصلة باملسائل املتعلقة بصحة املرأة؛ 

كفالة حق النساء والفتيات يف التعليم على مجيع املستويات،           )خ(  
ة املـستندة إىل    فضال عن حقهن يف تعلُّم املهارات احلياتية والتربيـة اجلنـسي          

 وبطريقة تتفق بالنسبة للفتيات والفتيان مع قـدرام         ،معلومات كاملة ودقيقة  
، قانونيني ال واألوصياء من اآلباء واألمهات      مناسبني إرشاد وتوجيه وب،  املتطورة

وذلك ملساعدة النساء والفتيات والرجال والفتيان على اكتساب املعرفة الـيت           
 احلمل يف   بتقليل احتماالت نرية ومسؤولة تتعلق    متكنهم من اختاذ قرارات مست    

سن مبكرة والوفيات النفاسية، وبتعزيز فرص احلصول علـى الرعايـة قبـل            
  الوالدة وبعدها، ومكافحة التحرش اجلنسي والعنف اجلنساين؛ 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز استفادة النساء والفتيات مـن           )ذ(  
ثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتعليم جبميع       التعليم والتدريب، مبا يف ذلك الت     

مستوياته، مما ميكن من تعزيز التسامح والتفاهم واحتـرام مجيـع حقـوق             



 بفضل معرفتـهن     الكاملة  البشرية طاقان يتسىن هلن استغالل     حبيثاإلنسان،  
  باإلطار الشامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ 

 الطوارئ يراعي الفـروق بـني       توفري تعليم جيد يف حاالت      )ض(  
 الءماجلنسني، ويركز على املتعلمني، ويقوم على كفالة احلقوق واحلماية، ويت         

، ويقـوم علـى املـشاركة، ويراعـي         يكون شامال للجميع   و ، الظروف مع
الظروف املعيشية اخلاصة لألطفال والنساء والشباب، ويويل املراعاة الواجبة،         

للتعليم اجليد    ما واضعا يف اعتباره   والثقافية،   حسب االقتضاء، هلويتهم اللغوية   
 واحتـرام حقـوق      املتبـادل   التـسامح والتفـاهم    تعزيـز من فـضل يف     

  لآلخرين؛  اإلنسان

تدريس  يف فصول    التعاوينحتسني التجارب التطبيقية والعمل       )أ أ(  
املواضيع العلمية والتكنولوجية، وتسليط الضوء يف املناهج واملواد التعليميـة          

لفتيات إطالع ا  ما للعلم والتكنولوجيا من تطبيقات متعددة يف اتمع، و         على
العلـم   على مناذج نسائية يقتـدى ـا يف جمـال     والفتيان والنساء والرجال  

والتكنولوجيا، من أجل جعل العلم والتكنولوجيا، مبـا يف ذلـك اهلندسـة             
  والرياضيات، أكثر جاذبية للفتيات والنساء؛ 

وظـائف يف   يف   النساء والفتيات    لعملرة إجيابية    صو تقدمي  )ب ب (  
وسـائط  وسائط اإلعالم و  عن طريق سبل منها     جماالت العلم والتكنولوجيا،    

 االجتماعي، ومن خالل توعيـة اآلبـاء والطـالب واملدرسـني            التواصل
 وواضـعي املنـاهج الدراسـية، ووضـع          يف الشؤون الوظيفية   واملستشارين

قها لتشجيع ودعم مشاركة النساء والفتيات      استراتيجيات أخرى وتوسيع نطا   
  يف هذه ااالت؛ 

  
  دعم االنتقال من التعليم إىل العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق     

تذليل خمتلف العقبات اليت تواجه النساء والفتيات يف مرحلة           )ج ج (  
توسيع نطـاق فـرص التعلـيم       : االنتقال من املدرسة إىل العمل من خالل      

ريب ذات الصلة بفرص العمل واليت تتماشى مع احتياجات سوق العمل           والتد
السريعة التغري، وال سيما يف امليادين الناشـئة واجلديـدة وغـري التقليديـة؛            
ومساعدة النساء على اكتساب املهارات يف جمـاالت األعمـال والتجـارة            

وجـود   ب التوعيةوتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومباشرة األعمال احلرة؛       
 اآلبـاء واملدرسـني     بـني ، وخباصة   للنساء والرجال هذه الفرص ومبالءمتها    



 الوظيفي وغريهم من االستشاريني، وتشجيع التفاعـل         يف اال  واملستشارين
  بني النظم التعليمية والقطاع اخلاص واتمع املدين، حسب االقتضاء؛ 

يف السابق  رأة   امل مبا تعلمته اعتماد سياسات وآليات لالعتراف       )د د(  
أو / و النظامياليت اكتسبتها يف العمل غري      تلك  هاراا اإلدارية، مبا يف ذلك      مبو

غري املدفوع األجر، وخصوصا بالنسبة للنساء اللوايت انقطعن عن الدراسة أو           
العمل ألسباب خمتلفة، وذلك لتسهيل استفادن من التعليم والتدريب وفرص          

  العمل؛ 

ـ (   احلصول على املشورة الوظيفية اليت تراعي      حتسني فرص     )هـ ه
، وخدمات املساعدة يف البحث عـن العمـل، وإدراج          االعتبارات اجلنسانية 
 ميدان العمل ومهارات البحث عـن العمـل يف          دخولمهارات االستعداد ل  

املناهج الدراسية للتعليم الثانوي والعايل والتدريب املهين، لتيسري انتقال النساء          
  العمل؛  ار من املدرسة إىل العمل وعودن إىل سوقمن مجيع األعم

 سـد العمل من أجل القضاء على التمييز املهين والقطاعي و          )و و(  
الفجوة القائمة يف األجور بني اجلنسني عن طريق االعتراف بقيمة القطاعات           

 جمـاالت اليت توظف أعدادا كبرية من النساء، مثل قطاع الرعاية وغريه مـن          
 إعداد وكذلك عن طريق     ، املسارات املهنية، وظروف العمل    ، وحتسني ةاخلدم

التشريعات والسياسات والربامج ومحالت التوعية العامة وغريها من التدابري،         
مثل إدارة احلياة الوظيفية، لتشجيع ولوج املرأة إىل القطاعات غري التقليديـة،            

تـدابري،  وتقييم تلك التشريعات والسياسات والربامج ومحالت التوعيـة وال        
  وإعادة النظر فيها عند االقتضاء؛ 

تعزيز قدرة املرأة والرجل على التوفيق بني مسؤوليات العمل           )ز ز(  
 يف تقاسـم     على قـدم املـساواة      املرأة والرجل  اشتراكواألسرة، فضال عن    

وضـع التـشريعات والـسياسات      : مسؤوليات العمل واألسرة، بطرق منها    
نفيذها وتعزيزها، كأن تتاح خدمات لرعايـة       واخلدمات املالئمة لألسرة، وت   

 يسهل الوصـول إليهـا     تكون بسعر معقول و    ،األطفال وغريهم من املعالني   
وجيدة؛ ووضع برامج لإلجازات الوالدية وغريها؛ وتنفيذ محـالت لتوعيـة           
الرأي العام واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة ـذه املـسائل؛ وتعزيـز             

توفيق بني تقدمي الرعاية واحلياة املهنية؛ والتأكيـد علـى          التدابري الرامية إىل ال   
  حتمل الرجل مسؤوليات العمل املرتيل على قدم املساواة مع املرأة؛



 لدعم األدوار املتعددة اليت ها سياسات وبرامج أو تعزيزرسم  )ح ح(  
اتمع، يف ميادين منها العلم والتكنولوجيا، من أجل زيـادة           تؤديها املرأة يف  

 ،لى التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا    عصول النساء والفتيات    ح كانيةإم
مع االعتراف باألمهية االجتماعية لإلجناب واألمومة وتربيـة األطفـال ودور          

  أفـراد األسـرة    ورعاية األطفال   تنشئة وغريمها من أولياء األمور يف       األبوين
ضا املسؤولية املـشتركة   وكفالة أن تعزز هذه السياسات والربامج أي      ؛اآلخرين

 لألبوين والنساء والرجال واتمع ككل؛

ث على وضع   واب العمل ووكاالت متويل البح    ربتشجيع أ   )ط ط (  
سياسات وترتيبات عمل مرنة وغري متييزية للنساء والرجال على حد سـواء،            

 اإلجـازة   بـرامج  للباحثات احلوامل و   ية املمنوحة نح البحث املمثل متديد مدد    
 الرعاية اجليدة وسياسات احلماية االجتماعية، من أجـل حتـسني           وخدمات

  العلم والتكنولوجيا؛وظائفاستبقاء النساء وتقدمهن يف 

تنفيذ سياسات وبرامج مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية           )ي ي (  
للعامالت املهاجرات وتوفري قنوات آمنـة ومـشروعة تعتـرف مبهـاران            

 العمالة املنتجة والعمل الالئـق هلـن         وتيسر منصفة عمل   شروطوتعليمهن و 
وإدماجهن يف القوة العاملة، يف ميادين منها التعليم والعلـم والتكنولوجيـا،            
وضمان محاية قانونية من العنف واالستغالل جلميـع النـساء، مبـن فـيهن      

 .العامالت يف جمال الرعاية
  

 زيادة استبقاء النساء وتقدمهن يف وظائف العلم والتكنولوجيا    

تشجيع بيئات أماكن العمل واملمارسات املؤسـسية الـيت           )ك ك (  
تعترف بقيمة مجيع األعضاء وتتيح هلم فرصا متكافئـة السـتغالل كامـل             

املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين       اعتبار   وكفالةطاقام،  
ث املنظمات  يتعلق بتحدي   ضروريا إلدارة املوارد البشرية، وال سيما فيما       عداًب

واملؤسسات العلمية والتكنولوجية، يف القطاعني العام واخلاص علـى حـد           
 سواء؛

تشجيع استخدام معايري واضحة وشفافة لتحقيق التوازن بني          )ل ل (  
 العلم والتكنولوجيـا     يف جمايل  التقديراجلنسني وتعزيزه يف االستقدام والترقية و     

 واملوظفني وتوعيتهم، يف مجيـع      يف القطاعني العام واخلاص؛ وتدريب القادة     
 بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وقضايا املساواة بني اجلنسني          ،املستويات



دعم بناء املهـارات القياديـة      وري املباشر ضد املرأة؛     غومنع التمييز املباشر و   
 للمرأة؛

، والتواصل واإلرشاد، مبـا     املهنيةوضع برامج لتقدمي املشورة       )م م (  
 ودعم القـدوة    ؛ربامج اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     فيها ال 

ـ العاملاتاحلسنة وتيسري الربامج اليت تربط بني        تعزيـز  ومل؛ ا يف مجيع أحناء الع
 العلـم   ميـداين التدابري الرامية إىل حتسني اسـتبقاء النـساء وتقـدمهن يف            

 قطاع يفعلوم  املتخصصات يف ال  والتكنولوجيا، مع التركيز بصفة خاصة على       
عـدن  النساء اللوايت ي  على  حل املبكرة من احلياة املهنية و     االتعليم العايل ويف املر   

  العلم والتكنولوجيا؛هنية يف ميدايناملياة احل إىل

اختاذ خطوات لكفالة مراعاة املعوقات احملددة اليت تواجههـا           )ن ن (  
سات املتعلقة بـالعلم    النساء املشتغالت باألعمال احلرة والتصدي هلا يف السيا       

، وتيسري حـصوهلن علـى االئتمـان والتـدريب          والتكنولوجيا واالبتكار 
يف ذلـك املعلومـات      واملعلومات وخدمات دعم املشاريع التجاريـة، مبـا       

 واخلدمات املقدمة يف جممعات التكنولوجيا ومراكز حاضنات األعمال؛

اء،  ملموسة، حسب االقتض   عايريوضع أهداف وغايات وم      )س س(  
 والرجال على قدم النساءلتحقيق مشاركة  اجلدارةمع دعم النهج القائم على 
 مجيع املستويات، ال سيما يف مؤسسات العلم        علىاملساواة يف اختاذ القرارات     

ث واألوسـاط   ووالتكنولوجيا، مثل أكادمييات العلوم ومؤسسات متويل البح      
اسات املتعلقـة بـالعلم     األكادميية والقطاعني العام واخلاص، ويف رسم السي      

 والتكنولوجيا ويف وضع جداول أعمال البحث والتطوير؛
  

 تسخري العلم والتكنولوجيا لتلبية احتياجات املرأة    

يف ذلك  العلم والتكنولوجيا، مبا    االستفادة من كامل طاقات       )ع ع (  
 لتحقيـق   ،االبتكارات النامجـة عنـهما    من   و ، اهلندسة والرياضيات  جمايل يف

ت يف اهلياكل األساسية ويف قطاعات مثل الطاقة والنقـل والزراعـة            حتسينا
الصحي وتكنولوجيـا املعلومـات     الصرف  مرافق  ووالتغذية والصحة واملياه    

 مجلة أمور منها القضاء على الفقـر وتعزيـز التنميـة            كفالةواالتصاالت، ل 
 مرأة؛للقتصادي التمكني االاالجتماعية وحتقيق 

حتياجات املرأة من العلم والتكنولوجيـا،       الوعي با  إذكاء  )ف ف (  
تقدمي  مجاهرييةبطرائق منها تشجيع وسائط اإلعالم على رعاية برامج علمية           

 لعلم والتكنولوجيا على النساء والرجال؛ل تقارير عن األثر املتباين



تشجيع إدماج منظور جنساين يف املنـاهج التعليميـة يف            )ص ص (  
مجيع مراحل التعليم والتعلم املتواصل واسـتخدام     العلم والتكنولوجيا يف     جمايل

 التحليل اجلنساين وتقييم تأثري نوع اجلنس على البحث والتطـوير يف جمـايل            
 يف  ني املستخدم موجه وفق احتياجات  اتباع ج   تشجيع  العلم والتكنولوجيا، و  

 يف ميدان العلم والتكنولوجيا أجـدى       التقدمكون  يتطوير التكنولوجيا، كي    
 ؛لنساء والرجال معاوأنفع ل

االبتكـار  علـى   رف التقليدية للمرأة وقـدرا      ااحترام املع   )ق ق (  
واحلفاظ عليها مع االعتراف مبا للنساء يف املناطق الريفية         وصون هذه املعارف    

للمسامهة يف إنتاج العلـم والتكنولوجيـا       طاقات  ويف الشعوب األصلية من     
  ؛احمللية ائالن وجمتمعانواملعارف اجلديدة لتحسني حيان وحياة ع

صياغة وتنفيذ سياسات عامة تزيد إمكانية وصـول النـساء            )ر ر (  
 . حمليةاتصال محالت شنالتكنولوجيات الرقمية، بوسائل منها  والفتيات إىل

األمثلة والدروس املستفادة من    وتسلم اللجنة بضرورة جتميع وتبادل        - 23
اعاة املنظور اجلنـساين يف الـسياسات        تعميم مر   جمال املمارسات السليمة يف  

 النجـاح   أوجـه والربامج املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار بغية تكرار        
 إىل أي خطوات أو إجراءات       اللجنة ، ويف هذا الصدد، تتطلع    وتوسيع نطاقها 

ميكن أن تتخذها هيئات األمم املتحدة، ال سيما اللجنة املعنية بتسخري العلـم             
  . ألغراض التنميةوالتكنولوجيا

 


