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تعليم املرأة وتدريبها

5.5ينبغي للحكومات واﻷط راف الفاعلة اﻷخرى أن تشجع عىل انتهاج
سياسة نشطة وواضحة ﻹدماج منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة
بالجنسني يف صلب جميع السياسات وال ربامج ،يتناول ،يف جملة
أمور ،عدم املساواة يف إمكانية اﻻستفادة من فرص التعليم وعدم
كفاية هذه الفرص ،ويضع يف الحسبان الفتيات والنساء الاليئ
يعانني من ظروف صعبة بصفة خاصة .وينبغي إدخال تعليم
املرأة وتدريبها وتع لﱡمها مدى الحياة يف صلب السياسات عىل
جميع املستويات ،ويف صميـم السياسـات املتعلقـة بتكافــؤ
الفــرص ،ويف الخطط الوطنية للتنمية البرشية ،حيثام وجدت.
وينبغي أن تتعاون اﻵليات الوطنية للنهوض باملرأة مع مقرري
السياسات يف الحكومة ،ومنظامت أرباب اﻷعامل ،واﻻتحادات
العاملية ،واملنظامت غري الحكومية ،والقطاع الخاص لكفالة أن
تستجيب جميع هذه السياسات للشواغل املتعلقة بنوع الجنس،
وأن تشرتك املرأة واملنظامت النسائية يف عملية تقرير السياسات.

1.1يوجد توافق آراء واسع النطاق عىل ان التعليم والتدريب ،للمرأة
والفتاة بصورة خاصة ،لهام عائدات اجتامعية واقتصادية مرتفعة
ويشكالن رشط اً مسبق اً لتمكني املرأة .وينبغي أن يهدف التعليم
إىل زيادة وتعزيز الوعي بحقوق النساء باعتبارها من حقوق
اﻹنسان .وينبغي للحكومات والهيئات الوطنية واﻻقليمية
والدولية ،والجهات املانحة الثنائية واملتعددة اﻷط راف ،واملجتمع
املدين مبا فيه املنظامت غري الحكومية ،مواصلة بذل جهود خاصة
لخفض معدل أمية اﻹناث إىل نصف ما كان عليه يف عام  ١٩٩٠عىل
أقل تقدي ر ،مع الرتكيز عىل املرأة الريفية واملهاجرة والالجئة واملرأة
املرشدة داخلي اً واملرأة املعوقة ،وفق اً ملنهاج عمل بيجني.
2.2ينبغي للحكومات وسائر الجهات الفاعلة أن تبذل جهودا ً خاصة
لبلوغ اﻷرقام املرجعية املحددة يف منهاج العمل بشأن إمكانية
حصول الجميع عىل التعليم اﻷسايس وإكامل  ٨٠يف املائة عىل
اﻷقل من اﻷطفال الذين هم يف سن املدرسة اﻻبتدائية ملرحلة
التعليم اﻹبتدايئ بحلول عام ٢٠٠٠؛ وسد الفجوة بني الجنسني
يف مرحلتي التعليم اﻻبتدايئ والثانوي بحلول عام ٢٠١٥؛ وتوفري
التعليم اﻻبتدايئ للجميع يف البلدان كافة قبل عام ٢٠١٥؛ وأن تنظر
يف تقديم املساعدة املتعددة اﻷط راف والثنائية.

6.6إن تقرير السياسات املتكامل يجب أن يس لّط الضوء عىل ال رتابط
بني سياسات التعليم والتدريب ،من ناحية ،وسياسات سوق
العمل ،من الناحية اﻷخرى ،مع التأكيد عىل العاملة وفرص
العاملة املتاحة للمرأة .ويتسم التعليم اﻷسايس والتأهيل املهني،
وبخاصة يف ميداين العلم والتكنولوجيا ،بأهمية كبرية يف تعزيز
فرص العاملة أمام املرأة .ونظ را ً اىل وجود املرأة بصورة واسعة يف
املخططات التي تتسم مبرونة أوقات العمل وأنواع العمل غري
النمطية ،فإن من اﻷهمية بصفة خاصة تيسري اش رتاك املرأة يف
"التدريب يف موقع العمل" ،ليك ميكن لها أن تضمن وظيفتها وأن
ترتقي يف حياتها الوظيفية.

3.3ينبغي للحكومات التي مل تضع بعد اس رتاتيجيات وخطط عمل
وطنية لتنفيذ منهاج العمل أن تفعل ذلك .وينبغي لتلك
تبي كيفية قيام املؤسسات ذات الصلة
اﻻس رتاتيجيات والخطط أن ﱢ
بتنسيق عملها من أجل بلوغ أهداف التعليم وغاياته .وينبغي
أن تكون اﻻس رتاتيجيات شاملة وأن تكون ﻷهدافها آجال محددة
ومقاييس للرصد ،وأن تتضمن مقرتحات لتخصيص أو إعادة
تخصيص املوارد من أجل التنفيذ .وقد يكون من الرضوري أيض اً
تعبئة أموال إضافية من جميع املصادر لتمكني الفتيات والنساء،
وكذلك اﻷوﻻد والرجال ،من إكامل تعليمهم ،عىل أساس من
املساواة.

7.7ينبغي زيادة الوعي بالحاجة إىل إيجاد توزيع جديد للمسؤوليات
داخل اﻷرسة ،من أجل تخفيف العبء الزائد الذي يقع عىل عاتق
النساء.
8.8ينبغي ،عىل الصعيد الوطني ،للمكاتب اﻹحصائية ،والوزارات
الحكومية املسؤولة ،واملؤسسات البحثية ،والجامعات النسائية،
ومنظامت أرباب اﻷعامل ومنظامت العامل أن تتيح للمرأة
وللحكومات ومقرري السياسات ومقدمي ال ربامج التدريبية
بأفضل املعلومات املتاحة عن سوق العمل .وينبغي إيجاد نظام
ملعلومات سوق العمل يكون ذا تصميم جديد ووثيق الصلة
بقضايا املرأة ومستكم الً حتى الوقت ال راهن ،بغية توفري بيانات
مفص لة حسب نوع الجنس بشأن التدريب ،مبا يف ذلك التدريب
ﱠ
املقدم تحت رعاية أرباب اﻷعامل ،واﻻتجاهات السائدة يف العاملة،
والفرص املتاحة للدخل والعاملة مستقب الً.

4.4ينبغي للحكومات املانحة أن تسعى اىل تحقيق الهدف املتفق
عليه املتمثل يف تخصيص  ٠,٧يف املائة من الناتج القومي اﻹجاميل
للمساعدة اﻹمنائية الرسمية العامة يف أقرب وقت ممكن؛ كام
ينبغي للرشكاء من البلدان املتقدمة والبلدان النامية املهتمة،
التي اتفقت عىل التزام متبادل بأن تخصص ،يف املتوسط ٢٠ ،يف
املائة من املساعدة اﻹمنائية الرسمية و  ٢٠يف املائة من امليزانية
الوطنية لل ربامج اﻻجتامعية اﻷساسية ،أن يأخذوا يف اعتبارهم
منظورا ً ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني.

9.9ينبغي لدى وضع ب رامج تعليم وتدريب الكبار أن تكون ذات
تركيز واسع يشمل ليس فقط تعليم الق راءة والكتابة ومبادئ
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الحساب ولكن أيض اً إكساب مهارات التعلم مدى الحياة وتحسني
قدرات توليد الدخل .وﻻ بد من اتخاذ تدابري ﻹزالة الحواجز التي
تعرتض اش رتاك املرأة يف ب رامج تعليم الكبار ،مثل إقامة هياكل
لرعاية اﻷطفال وغريهم من املعالني.

استخدام التكنولوجيات العرصية مثل تكنولوجيا املعلومات،
وعىل التدريب املهني والتعلم مدى الحياة .وباﻻستعانة بطائفة
عريضة من اﻻس رتاتيجيات والط رائق ،ينبغي بذل الجهود  -مث الً،
عن طريق تطوير خدمات املعلومات وتوفري التوجيه املهني
للفتيات والنساء  -بغية تعزيز اش رتاك الفتيات والنساء يف
امليادين التي يكون فيها متثيلهن ناقص اً مثل العلوم والهندسة
والتكنولوجيا ،وتشجيعهن عىل املشاركة بهمة يف استحداث
تكنولوجيات جديدة؛ بدءا ً من مرحلة التصميم وحتى التطبيق
والرصد والتقييم.

1010ينبغي أن تتاح للنساء ال راغبات يف بدء أو تحسني مشاريع صغرية
جدا ً أو مبارشة ،نشاط أعامل عىل نطاق صغري فرص الوصول ليس
فقط اىل خدمات الدعم املايل ولكن أيض اً اىل التدريب القائم عىل
املهارات بغية مساعدتهن عىل إدارة أعاملهن إدارة ناجحة.
1111ينبغي أن تضطلع الحكومات مبسؤولياتها عن توفري التعليم
والتدريب .ويبنغي أن تكفل السياسات الحكومية قيام القطاعات
املختلفة يف ميدان التعليم والتدريب بتوفري وتعزيز تكافؤ
الفرص للمرأة والرجل .وينبغي للحكومات أن تنهض بالتعاون
بني القطاعني العام والخاص ،مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية
والنقابات العاملية ومنظامت أرباب العمل والتعاونيات ،بغية
جعل عملية التدريب وثيقة الصلة باملوضوع وتتسم بالكفاءة
والفعالية .وينبغي للمواطنني أن يساعدوا عىل حشد الجهود
الحكومية والجهود غري الحكومية ،مستفيدين من الدور الهام
الذي تؤديه وسائط اإلعالم ،بغية تحقيق املساواة بني الجنسني
يف مجاﻻت التعليم والتدريب والعاملة .وينبغي ملنظامت أرباب
العمل وللمنظامت العاملية أن تؤدي دورا ً حاس امً يف توفري
التدريب الفني عىل الصعيدين الوطني واملحيل .وينبغي أن
تكون الحكومات مسؤولة يف نهاية املطاف عن وضع اس رتاتيجيات
لضامن اش رتاك املرأة يف تقديم التعليم والتدريب ،وﻻ سيام
من أجل النساء يف املناطق النائية أو املناطق ذات املعوقات
اﻻجتامعية واﻻقتصادية والثقافية والجغ رافية.

1414إن استحداث مواد تدريس ومامرسات تعليمية ومناهج دراسية
ت راعى فيها اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني وزيادة وعي املدرسني
وتدريبهم بانتظام عىل م راعاة تلك اﻻعتبارات هي رشوط أساسية
لتحطيم القوالب النمطية القامئة عىل نوع الجنس وتطوير
تعليم وتدريب ﻻ محل للتمييز فيهام ،غايتهام كفالة النامء
البدين والفكري للفتيات واﻷوﻻد .وتدريب املدرسني هو عنرص
أسايس من عنارص إيصال ال ربامج التي ت راعي اﻻعتبارات الخاصة
بالجنسني من أجل القضاء عىل التوقعات السلوكية املتباينة
للفتيات واﻷوﻻد التي تعزز تقسيم العمل عىل أساس نوع
الجنس .وينبغي بحث أساليب لتحسني قدرات املدرسني عىل
تقديم تعليم ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني كام ينبغي
نرش هذه اﻷساليب عىل نطاق واسع من أجل دعم تطوير املناهج
الدراسية املتعددة الثقافات التي ت راعي اﻻعتبارات الخاصة
بالجنسني يف جميع مجاﻻت التعليم.
1515وﻻ بد من تحسني رشوط التوظيف والتدريب والعمل ،ووضع
املدرسني ،وخصوص اً املدرسات ،ويجب تطوير ما تلقاه املدرسون،
ومدربو املدرسني ،ومديرو املدارس واملخططون من تدريب عىل
م راعاة اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني .وينبغي حفز ب رامج العمل
اﻹيجايب للتغلب عىل مشكلة نقص متثيل املرأة يف مجال اﻹدارة
التعليمية.

1212ينبغي أن يضع مخططو التعليم ومقررو السياسات والحكومات
والجهات الفاعلة اﻷخرى ب رامج يف مجاﻻت التعليم والتدريب
التقني والتعليم مدى الحياة يُ س لﱠم فيها بأن هذه العنارص تشكل
أجزاء ﻻ تتجزأ من نطاق متصل .وهذا يعني أنه ينبغي أن تُث ﱠم ن
وتُق ﱠدر املعرفة واملهارات املكتسبة يف سياق التعليم الرسمي
وغري الرسمي كليهام والتعليم املقدم خارج املدارس ،واﻷنشطة
املجتمعية ،واملعرفة التقليدية .وينبغي يف تلك ال ربامج انتهاج
نهج كيل يكفل متتع املرأة باملساواة يف جميع م راحل العملية يف
ظل ثقافة جديدة للتعلم تشمل اﻷف راد واملؤسسات واملنظامت
واملجتمع بأرسه.

1616وينبغي تشجيع استخدام املتاح من أدوات لضامن النوعية يف
مجايل التعليم والتدريب  -وهي أدوات مثل البحوث ،والحمالت
اإلعالمية ،ودورات تجديد معارف املدرسني ،ووضع مواد تدريس
تُراعى فيها اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني ،وتدابري العمل اﻹيجايب،
وتقييامت اﻵثار عىل الجنسني .وتركز هذه اﻷدوات عىل مجموعة
متنوعة من العنارص الفاعلة تشمل :الفتيات واﻷوﻻد ،والوالدين،
واملدرسني ،ومديري املدارس ،ومقرري السياسات.

1313وينبغي ملخططي التعليم ومقرري السياسات إيالء اﻷهمية
مجددا ً لتوفري التعليم للفتيات والنساء يف مجاﻻت الرياضيات
والعلوم والتكنولوجيا .وليك تكتسب املرأة املهارات املطلوبة ،ﻻ
بد من أن تتاح لها عىل الوجه اﻷكمل فرص الحصول عىل التعليم
يف مجايل العلم والتكنولوجيا ،عىل جميع املستويات ،مبا يف ذلك

1717وينبغي للحكومات توفري فرص متزايدة للحصول عىل التعليم
والتدريب الخاليني من التمييز وتهيئة بيئة متكينية سليمة من
أجل استبقاء الفتيات والنساء يف املدارس والقضاء عىل التفاوتات
بني الجنسني فيام يتعلق باﻻنتظام يف الدراسة عىل جميع
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2121ينبغي دعم الدراسات النسائية وتقاسم املناهج الدراسية
والبحوث النسائية فيام بني املؤسسات التعليمية واملنظامت
النسائية بغية تقديم مناذج يف مجال اﻷدوار املبتغاة ،والنرش عن
إسهامات املرأة يف تقدم مجتمعاتها ،واستحداث مؤسسة للتعليم
والتدريب القامئني عىل أساس املساواة بني الجنسني.

مستويات التعليم ،مبا يف ذلك املستويات العليا .وينبغي للسلطات
املدرسية وللوالدين وللموظفني اﻹداريني تعزيز السالمة يف املدارس
وأثناء اﻷنشطة املضطلع بها خارج املنهج .وينبغي أن تتضافر جهود
جميع الجهات الفاعلة عن طريق توفري ب رامج التغذية املدرسية
وخدمات النقل واملدارس الداخلية ،عندما يكون ذلك رضوري اً.
ومن املهم أن تساهم املنظامت غري الحكومية ،يف جميع مجاﻻت
التعليم ،وخاصة يف تيسري التعلم مدى الحياة.

2222ينبغي أن يواصل اﻷمني العام القيام ،وهو يضع يف الحسبان
مسؤوليته العامة عن إدراج منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة
بالجنسني يف النشاط الرئييس ،بتحليل املعلومات املتعلقة
بتعليم النساء والفتيات وتدريبهن وتعميم هذه املعلومات عىل
نطاق واسع عىل الحكومات واملنظامت غري الحكومية عن طريق
املنشور املعنون "املرأة سنة  "٢٠٠٠وغريه من املنشورات الصادرة
باللغات الرسمية لألمم املتحدة ،وذلك كجزء من متابعة املؤمتر
العاملي ال رابع املعني باملرأة.

1818ينبغي للحكومات ،وجميع القطاعات أن تسلم بالحاجة اىل
تعليم ملرحلة الطفولة اﻷوىل ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني
وأن توفر هذا التعليم ،وﻻ سيام للمجموعات التي متر بظروف
صعبة ،وأن تكفل للفتيات التع لّم مدى الحياة املرتفع الجودة.
1919ينبغي للحكومات ولسائر الجهات الفاعلة يف امليدان اﻻجتامعي
أن تنهض ب ربامج التعليم غري الرسمي وبحمالت معلومات بغية
التشجيع عىل تعلم النساء البالغات مدى الحياة.
2020ينبغي للهيئات والوكاﻻت املتخصصة التابعة ملنظومة اﻷمم
املتحدة ،كل يف حدود وﻻيتها القامئة فع الً ،أن تج ّم ع وتنرش
معلومات عن أفضل املامرسات أو اﻻس رتاتيجيات ﻹعادة تدريب
النساء والفتيات عىل جميع مستويات التعليم.

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1997/27/
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