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حصول النساء والفتيات عىل التعليم والتدريب والعلم
والتكنولوجيا ومشاركتهن يف ذلك ،لتحقيق أمور منها
تعزيز حصول املرأة عىل قدم املساواة عىل العاملة الكاملة
والعمل الالئق

حيثام وجدت ،والدور الهام للمجتمع املدين ،وال سيام دور
املنظامت النسائية ،يف امليض قدما يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل
بيجني ويف تعزيز حصول النساء والفتيات عىل التعليم والتدريب
والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن يف ذلك بشكل كامل وعىل قدم
املساواة.
 - 6وتشدد اللجنة عىل أن التعليم هو حق من حقوق اإلنسان ،وأن
االستفادة من التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا عىل قدم
املساواة متكن النساء والفتيات يف سياق التغ ريات االقتصادية
والتكنولوجية يف العامل ،وتعزز التنمية ،وجميع حقوق اإلنسان،
والتثقيف والتعلم يف مجال حقوق اإلنسان عىل جميع
املستويات ،فضال عن املساواة بني الجنسني ،والقضاء عىل جميع
أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ،والقضاء عىل الفق ر.

	- 1تؤكد لجنة وضع املرأة من جديد إعالن ومنهاج عمل بيجني،
والوثائق الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين
للجمعية العامة ،واإلعالنات التي اعتمدتها اللجنة مبناسبة
الذكرى السنوية العارشة والذكرى السنوية الخامسة عرشة
للمؤمتر العاملي ال رابع املعني باملرأة.
	- 2وتكرر اللجنة التأكيد عىل أن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،والربوتوكوالت االختيارية امللحقة بها،
فضال عن االتفاقيات واملعاهدات األخرى ،مثل اتفاقيات منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة
العمل الدولية ذات الصلة ،توفر إطارا قانونيا ومجموعة شاملة
من التدابري لتعزيز املساواة بني الجنسني يف مجايل التعليم
والعمل.

	- 7وتؤكد اللجنة من جديد أن املصلحة الفضىل للطفل يجب
أن تكون املبدأ الذي يسرتشد به املسؤولون عن تعليم الطفل
وتوجيهه يف مامرسته لحقوقه ،وأن املسؤولية تقع يف املقام األول
عىل عاتق والديه أو الويص القانوين عليه.
	- 8وترحب اللجنة بالتقدم املحرز يف زيادة حصول النساء والفتيات
عىل التعليم والتدريب ومشاركتهن فيهام ،مبا يف ذلك تعليم
العلم والتكنولوجيا .وتدرك اللجنة اإلمكانات التي ينطوي عليها
التعليم والتدريب ،والعلم والتكنولوجيا ،يف املساهمة يف التمكني
االقتصادي للمرأة ،األمر الذي يؤدي أيضا إىل ترسيع التقدم نحو
تحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا ،مبا يف ذلك األهداف
اإلمنائية لأللفية ،بحلول عام .2015

	- 3وتشري اللجنة إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وق رار
الجمعية العامة  1/65املؤرخ  22أيلول/سبتمرب  ،2010وتسلم
بال رتابط بني جميع األهداف اإلمنائية لأللفية .وتشري اللجنة
أيضا إىل اإلعالن الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع املستوى
للمجلس االقتصادي واالجتامعي عام  2010بشأن تنفيذ األهداف
وااللتزامات املتفق عليها دوليا يف ما يتعلق باملساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة .وتحيط علام بربنامج علوم بودابست
 إطار العمل املعتمد يف املؤمتر العاملي للعلوم يف عام ،1999وإطار عمل داكار :التعليم للجميع ،الذي اعتمده املنتدى العاملي
للتعليم يف عام .2000

	- 9وتالحظ اللجنة أن حصول النساء من جميع األعامر عىل
التعليم الجيد واالستفادة الكاملة وعىل قدم املساواة من العلم
والتكنولوجيا ومشاركتهن فيهام أمور رضورية لتحقيق املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة ،وهي متثل رضورة اقتصادية ،وتسلح
املرأة مبا يلزم من املعرفة والقدرة والطاقات واملهارات والقيم
األخالقية والفهم للتعلم مدى الحياة ،والعمل ،والتمتع بصحة
بدنية وعقلية أفضل ،مبا يف ذلك منع وفيات األمهات وفريوس
نقص املناعة البرشية واإليدز ،وغريها من األم راض املعدية وغري
املعدية والحد منها ،فضال عن املشاركة الكاملة يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية والسياسية.

	- 4وترحب اللجنة بإنشاء هيئة األمم املتحدة للمساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) وتفعيلها،
األمر الذي من شأنه أن يعزز قدرة األمم املتحدة عىل دعم
تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،ويرحب بتعيني
ميشيل باتشيليت كأول وكيلة لألمني العام ومديرة تنفيذية
لهيئة األمم املتحدة للمرأة.

	- 10وترحب اللجنة باملساهمة الهامة التي تقدمها املرأة يف جميع
مجاالت التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا ،وتعرتف
بعملها يف جميع أنواع املهن يف مجال العلم والتكنولوجيا .وتقر
اللجنة أيضا بأنه ينبغي للنساء والرجال االستم رار يف املساهمة
يف تعزيز األبعاد األخالقية للتقدم العلمي والتكنولوجي.

	- 5وتسلم اللجنة بأهمية دور اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة،
والتي ينبغي أن توضع يف أعىل مستوى ممكن للحكومة،
وباملساهمة ذات الصلة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
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والعمل .وتالحظ اللجنة أن تلك العقبات تحول دون حصول
النساء والفتيات بصورة متكافئة عىل التعليم واملشاركة فيه ،مبا
يف ذلك تعليم العلم والتكنولوجيا والتدريب ،فضال عن العقبات
التي تحول دون تطوير كامل طاقاتهن باعتبارهن رشيكات
متكافئات مع الرجل يف جوانب أخرى من الحياة ،مبا فيها العاملة
الكاملة والعمل الالئق.

	- 11وتقر اللجنة بأن البحث والتطوير يف مجايل العلم والتكنولوجيا
ونرشهام مل يلبيا احتياجات املرأة بصورة كافية .وتشدد اللجنة
عىل رضورة زيادة التعاون بني البلدان ،مبا يف ذلك التعاون الدويل
ونقل التكنولوجيا وفق رشوط متفق عليها إىل البلدان النامية
عىل وجه الخصوص لتعزيز استفادة املرأة عىل قدم املساواة مع
الرجل من العلم والتكنولوجيا وتعزيز مشاركتها يف التعليم يف
هذين املجالني.

	- 18وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها ألن النقص يف الفرص التعليمية
وتدين مستوى التعليم يحدان من فوائد التعليم والتدريب
بالنسبة للنساء والفتيات ،والرجال والفتيان ،ومن أن ما حققته
امل رأة من مكاسب تعليمية مل يرتجم حتى اآلن إىل استفادة عىل
قدم املساواة من العاملة الكاملة والعمل الالئق ،مع ما يرتتب عىل
ذلك من آثار ضارة عىل تطور أي مجتمع يف املدى الطويل .وال ت زال
اللجنة تشعر بقلق بالغ بسبب استم رار ارتفاع معدالت األمية
بني اإلناث واألدوار النمطية الجنسانية للم رأة والرجل التي تكبح
مشاركة امل رأة عىل قدم املساواة يف مجال العمل ،األمر الذي يؤدي
إىل متييز مهني ،مبا يف ذلك انتشار النقص يف متثيل امل رأة والفتاة
يف العديد من ميادين العلم والتكنولوجيا ،األمر الذي ميثل هدرا
للمواهب واإلمكانات ،ويعوق تطور امل رأة ومتكينها اقتصادي اً وقد
يسهم يف تعميق الفوارق عىل مستوى األجور بني الجنسني.

	- 12وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء األثر السلبي لألزمات العاملية
عىل غ رار األزمة املالية واالقتصادية وأزمة الغذاء واستم رار انعدام
األمن الغذايئ وأزمة الطاقة ،فضال عن التحديات التي يطرحها
كل من الفقر والكوارث الطبيعية وتغري املناخ بالنسبة إىل متكني
النساء والفتيات ،مبا يف ذلك استفادتهن من التعليم والتدريب
والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن يف ذلك.
	- 13وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات الخطرية واملتواصلة
التي ال تزال تحول دون النهوض باملرأة وتواصل التأثري سلب اً عىل
مشاركتها يف اتخاذ الق رارات ،مبا يف ذلك التأنيث املتواصل للفقر
وعدم استفادة املرأة عىل قدم املساواة من الرعاية الصحية
والتعليم والتدريب وفرص العمل ،فضال عن النزاعات املسلحة
وانعدام األمن والكوارث الطبيعية.

	- 19وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت الترسب املدريس
للطالبات يف العديد من أرجاء العامل ،وال سيام يف مرحلة التعليم
الثانوي ،ويشمل ذلك مرحلة التعليم العايل ،نظ را ً إىل تعدد
أشكال التمييز والعوامل التي تحول دون مشاركة الفتيات يف
التعليم.

	- 14وتقر اللجنة بأن الرجل واملرأة ال يزاالن يواجهان القوالب
النمطية ألدوار الجنسني ،فضال عن التحديات والعقبات التي
تحول دون تغيري املواقف التمييزية ،وتشدد عىل أنه ال تزال
هناك تحديات وعقبات يف مجال تنفيذ املعايري والقواعد الدولية
من أجل التصدي النعدام املساواة بني الرجل واملرأة.

	- 20وتعرب اللجنة عن قلقها من أن عدم التكافؤ يف تقاسم مسؤوليات
الحياة اليومية ،مبا يف ذلك توفري الرعاية ،بني النساء والرجال
والفتيات والفتيان ،يخلف أث را ً غري متناسب عىل استفادة النساء
والفتيات من فرص التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا ،وعىل
متكينهن االقتصادي وأمنهن االقتصادي يف املدى الطويل.

	- 15وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء جميع الحواجز القانونية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تحول دون استفادة
النساء والفتيات عىل قدم املساواة من فرص التعليم والتدريب،
وتقر بأن بعض النساء والفتيات يواجهن أشكاالً متعددة من
التمييز واإلجحاف التي تعوق مشاركتهن يف التعليم والتدريب
والعمل.

	- 21وتشدد اللجنة عىل أن تذليل الحواجز التي تحول دون استفادة
النساء والفتيات عىل قدم املساواة من التعليم والتدريب والعلم
والتكنولوجيا يتطلب اعتامد أسلوب منهجي شامل ومتكامل
ومستدام ومتعدد االختصاصات ومتعدد القطاعات ،مبا يف ذلك
التدخالت عىل صعيد السياسات والترشيعات وال ربامج ،وبامليزنة
امل راعية للمنظور الجنساين ،إذا اقتىض األم ر ،عىل جميع املستويات.

	- 16وتقر اللجنة بأن تربية األطفال تتطلب تقاسم املسؤولية بني
الوالدين ،والنساء والرجال ،واملجتمع ككل ،وبأن األمومة وتربية
األوالد ودور املرأة يف اإلنجاب ال يجب أن تشكل أساس اً للتمييز
وال أن تحد من مشاركة املرأة بشكل كامل يف املجتمع.
	- 17وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استم رار مامرسة التمييز
والعنف ضد النساء والفتيات ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس
والرتهيب ،يف جميع أنحاء العامل ،ومن بينها أماكن التعليم
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(د)	تشجيع توفري الدعم املؤسيس واملايل للدراسات األكادميية التي
ميكن أن تنتج معارف ت راعي نوع الجنس وأن تصب يف جميع
السياسات وال ربامج املتعلقة بالتعليم والتدريب والبحوث،
وتقديم الدعم للبحوث ،مبا فيها البحوث املمتدة عىل ف رتات
زمنية يف مجال السياسات ،لتحديد ثغ رات معينة يف مسارات
الحياة التعليمية واملهنية ،من أجل تعزيز استبقاء النساء
والفتيات يف مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا واالختصاصات
األخرى ذات الصلة؛

- 22

وتشجع اللجنة الحكومات ،عىل جميع املستويات،
مبا يف ذلك السلطات املحلية واآلليات الوطنية
للنهوض باملرأة ،و/أو الكيانات املختصة يف منظومة
األمم املتحدة ،واملنظامت الدولية واإلقليمية ،كل يف
إطار واليتها وحسب االقتضاء ومع م راعاة األولويات
الوطنية ،وتدعو املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
حيثام وجدت ،واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظامت
غري الحكومية واألوساط األكادميية واملؤسسات
التعليمية والعلمية للبحوث والتمويل ،والقطاع
الخاص ،ومنظامت أرباب العمل ،ونقابات العامل،
واالتحادات املهنية ،ووسائط اإلعالم وغريها من
العنارص الفاعلة املعنية ،إىل اتخاذ اإلج راءات التالية،
حسب االقتضاء:

(هـ)	تعزيز أعامل رصد وتقييم السياسات وال ربامج القامئة لتعزيز
املساواة الجنسانية ،ومتكني املرأة يف مجاالت التعليم والتدريب
والعلم والتكنولوجيا ،والحصول عىل العاملة الكاملة وتوفري
العمل الالئق ،والقيام عند االقتضاء ،باستع راض تلك السياسات
وال ربامج لتقييم فعاليتها وأثرها ،وكفالة تعميم منظور جنساين
فيها جميعا ،وتعزيز املساءلة؛
(و)	التشجيع عىل االستثامر العام والخاص يف التعليم والتدريب
وعىل زيادته عند االقتضاء ،وذلك لتوسيع فرص حصول النساء
والفتيات طوال م راحل دورة حياتهن عىل التعليم والتدريب
الجيدين ،بطرق منها تقديم منح لدراسة العلم والتكنولوجيا يف
مؤسسات التعليم الثانوي والتعليم العايل ،وضامن عودة أعامل
البحث والتطوير بالفائدة املبارشة عىل النساء والفتيات؛

تعزيز الترشيعات والسياسات وال ربامج الوطنية

(ز)	القيام عىل نحو منهجي بتعميم منظور جنساين يف سياسات امليزنة
عىل جميع املستويات لكفالة أن تعود املوارد العامة يف مجاالت
التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا والبحوث بالفائدة عىل
النساء والرجال والفتيات والفتيان عىل قدم املساواة ،وأن تساهم يف
متكني النساء والفتيات عىل وجه الخصوص؛

(أ)	تعميم منظور جنساين يف الترشيعات والسياسات وال ربامج يف
جميع القطاعات الحكومية ،مثل التعليم والتدريب والعلم
والتكنولوجيا واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث ووكاالت
متويل البحوث ،من أجل التصدي لعدم حصول النساء والفتيات
عىل قدم املساواة عىل التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا
ومشاركتهن يف ذلك ،لتحقيق أمور منها تعزيز حصول املرأة عىل
قدم املساواة عىل العاملة الكاملة والعمل الالئق؛

(ح)	حث البلدان املتقدمة النمو عىل أن تبذل وفقا اللتزاماتها جهودا
ملموسة ،إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد ،لتحقيق هديف تخصيص
نسبة  0.7يف املائة من ناتجها القومي اإلجاميل لتقديم مساعدة
إمنائية رسمية إىل البلدان النامية ،وتخصيص نسبة ت رتاوح بني
 0.15و  0.20يف املائة من ناتجها القومي اإلجاميل لتقديم مساعدة
إمنائية رسمية إىل أقل البلدان منوا ،وتشجيع البلدان النامية عىل
االستفادة من التقدم املحرز يف كفالة أن تستخدم املساعدة
اإلمنائية الرسمية بشكل فعال يف املساعدة عىل تحقيق األهداف
والغايات اإلمنائية ،ويف مساعدة تلك البلدان يف تحقيق جملة
أمور منها املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛

(ب)	تعزيز القدرات لكفالة تلبية السياسات واملناهج التعليمية يف
مجال تعليم العلوم الحتياجات النساء والفتيات بحيث يستفدن
استفادة مبارشة من التطورات يف مجايل العلم والتكنولوجيا؛
(ج)	تحسني وتنظيم جمع البيانات املصنفة حسب نوع الجنس
واإلعاقة وتحليلها ونرشها؛ وتعزيز تنمية القدرات يف هذا الصدد؛
ووضع املؤرشات امل راعية لالعتبارات الجنسانية ذات الصلة لدعم
تطوير الترشيعات ورسم السياسات املتعلقة بالتعليم والتدريب
والعلم والتكنولوجيا؛

(ط)	تعزيز التعاون الدويل يف مجال استفادة النساء والفتيات من
التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا واملشاركة يف ذلك،
لتحقيق أمور منها تعزيز حصول املرأة عىل العاملة الكاملة
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والعمل الالئق وتشجيع مشاركة املرأة يف تبادل املعارف العلمية،
والرتحيب يف هذا الصدد بالتعاون بني بلدان الجنوب ،والتعاون
بني بلدان الشامل والجنوب ،والتعاون الثاليث وتشجيعه ،واإلق رار
بأن االلتزام بالبحث عن فرص لتعزيز التعاون بني بلدان الجنوب
ال يعني السعي لالستعاضة عن التعاون بني الشامل والجنوب،
بل باألحرى جعله عن رصا مكمال؛

يف عدة مجاالت منها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات
مبارشة املشاريع ،من أجل تعزيز متكني امل رأة بوسائل منها تعزيز
وتسهيل حصول امل رأة عىل العاملة الكاملة واملنتجة ،وال سيام يف
مسارات وظيفية يف مجايل العلم والتكنولوجيا؛
(ن)	تحسني وتوسيع فرص حصول النساء والفتيات عىل التعليم عن
بعد ،والتعلم اإللكرتوين ،والتعليم عن طريق التلفاز واإلذاعة
املحلية ،مبا يف ذلك يف املجتمعات الريفية والنائية نظ را للدور
املهم الذي يؤديه يف النهوض باملرأة بجملة أمور منها املساعدة
عىل التصدي للمسائل املتصلة بقيود الوقت ،وانعدام سبل
الوصول ،وانعدام املوارد املالية ،واملسؤوليات األرسية؛

(ي)	تحديد أولويات وتشجيع ما يبذل يف ب رامج املساعدة اإلمنائية من
جهود لتحسني التمويل وتطوير القدرات فيام يتعلق باحتياجات
الفتيات والنساء يف مجايل التعليم والتدريب؛
(ك)	مواصلة تعزيز السياسات املتصلة بالتمكني االقتصادي للمرأة
وال رامية إىل التصدي ألوجه عدم املساواة التي تؤثر عىل النساء
والفتيات فيام يتعلق بالحصول عىل التعليم يف جميع م راحله
والنجاح فيه ،يف مجاالت عدة منها العلم والتكنولوجيا ،للقضاء
بوجه خاص عىل أوجه عدم املساواة املتصلة بالسن ،والفق ر،
واملوقع الجغ رايف ،واللغة ،واألصل اإلثني ،واإلعاقة ،والعرق ،أو
أوجه عدم املساواة الناشئة عن كونهن نساء وفتيات شعوب
أصلية ،أو ألنهن يحملن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

(س) زيادة معدالت تسجيل واستم رار الفتيات يف التعليم ،من خالل
وسائل منها تخصيص موارد مناسبة وكافية يف امليزانية ،وحشد
تأييد اآلباء واملجتمع املحيل ،عن طريق أمور منها الحمالت
وجداول املواعيد الدراسية املرنة ،وتقديم حوافز مالية وغريها
من الحوافز املوجهة لألرسة ،والتي تشمل الحصول عىل التعليم
املجاين يف املرحلة االبتدائية ،وامل راحل األخرى إذا كان ذلك ممكنا،
واملنح الدراسية؛ وتوفري التدريس ،ومستلزمات التع لّم والنظافة
والصحة ،إضافة إىل دعم تغذوي وأكادميي ،ليتسنى بذلك الح ّد
من تكاليف التعليم ،وبخاصة بالنسبة لألرس ،وتسهيل متتع
الوالدين بالقدرة عىل اختيار التعليم الذي يريدونه ألطفالهم؛

(ل)	القيام ،من خالل االستعانة بالتعاون الدويل ،بتعزيز الجهود
الوطنية ال رامية إىل تأمني حقوق واحتياجات النساء والفتيات
املترضرات من الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة وغريها من
حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة ،واالتجار باألشخاص واإلرهاب،
يف سياق استفادة النساء والفتيات من التعليم والتدريب والعلم
والتكنولوجيا ومشاركتهن يف ذلك ،لتحقيق أمور منها تشجيع
إمكانية حصول املرأة عىل فرص العمل الكامل والالئق عىل قدم
املساواة .والتشديد أيضا عىل رضورة اتخاذ إج راءات منسقة وفقا
للقانون الدويل إلزالة العقبات التي تعرتض اإلعامل التام لحقوق
النساء والفتيات الاليئ يعشن تحت االحتالل األجنبي ،وذلك
بهدف كفالة تحقيق األهداف السالفة الذك ر؛

(ع)	كفالة مواصلة امل راهقات الحوامل واألمهات الشابات ،وكذلك
األمهات غري املتزوجات تعليمهن وإكامله ،والقيام يف هذا الصدد،
بتصميم وتنفيذ وتنقيح سياسات تعليمية ،تتيح لهن العودة إىل
املدرسة ،عند االقتضاء ،وتوفر لهن إمكانية الحصول عىل خدمات
صحية واجتامعية وخدمات للدعم ،تشمل م رافق لرعاية األطفال
ودورا للحضانة ،واالستفادة من ب رامج تعليمية يف أماكن يسهل
الوصول إليها ،ومتابعتها وفق جداول زمنية مرنة ،ومن التعليم
عن بعد الذي يشمل التعلم اإللكرتوين ،مع م راعاة التحديات
التي يواجهها اآلباء الشباب يف هذا الصدد؛
(ف)	إدانة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ،واتخاذ
اإلج راءات املناسبة لتعزيز وتنفيذ تدابري قانونية وسياساتية
وإدارية وغريها من التدابري ملنع جميع أشكال التمييز والعنف
والقضاء عليها ليتسنى ،ضمن جملة أمور ،االستفادة من التعليم
والتدريب والعاملة الكاملة والعمل الالئق واملشاركة فيها؛

توسيع نطاق الحصول عىل التعليم واملشاركة فيه
(م)	كفالة حصول النساء والفتيات عىل نحو كامل وعىل قدم املساواة
عىل تعليم رسمي ،وغري رسمي ،وتدريب مهني ،جيد عىل جميع
املستويات ،يشمل التعليم االبتدايئ اإلل زامي واملجاين ،وإتاحة فرص
التعليم ،مبا يف ذلك يف مجايل العلم والتكنولوجيا ،منذ امل راحل
املبكرة من الطفولة وطوال جميع م راحل دورة الحياة ،مبا يف ذلك
التعلم مدى الحياة وإعادة التدريب والتثقيف والتعلم يف مجال
حقوق اإلنسان ،وتعليم الكبار ،والتعلم عن بعد والتعلم اإللكرتوين

(ص)	تحسني سالمة الفتيات يف املدارس ويف الطرق املؤدية إليها،
بطرق منها تحسني البنية التحتية ،مثل النقل ،وتوفري م راحيض
منفصلة وكافية ،وتحسني اإلضاءة واملالعب والبيئات اآلمنة،
عن طريق تنفيذ أنشطة منع العنف يف املدارس واملجتمعات
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احتامالت الحمل يف سن مبكرة والوفيات النفاسية ،وبتعزيز
فرص الحصول عىل الرعاية قبل الوالدة وبعدها ،ومكافحة
التحرش الجنيس والعنف الجنساين؛

املحلية ،وسن عقوبات عىل جميع أشكال التحرش والعنف ضد
الفتيات وإنفاذها؛

(ذ)	اتخاذ الخطوات الالزمة لتعزيز استفادة النساء والفتيات من
التعليم والتدريب ،مبا يف ذلك التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان
والتعليم بجميع مستوياته ،مام ميكن من تعزيز التسامح
والتفاهم واح رتام جميع حقوق اإلنسان ،بحيث يتسنى لهن
استغالل طاقاتهن البرشية الكاملة بفضل معرفتهن باإلطار
الشامل لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛

تعزيز التعليم والتدريب الجيدين وامل راعيني للفروق
الجنسانية ،يف ميادين منها العلم والتكنولوجيا
(ق)	تحسني نوعية التعليم عىل جميع املستويات للفتيات وللفتيان،
مبا يف ذلك يف مجال تعليم العلم والتكنولوجيا ،من خالل تحسني
ظروف التعلم ،والتدريب املستمر للمدرسني ،وتطوير طرق
التدريس واملناهج الدراسية ،وتنفيذ ب رامج لتحسني تحصيل أشد
فئات املتعلمني حرمانا ،فضال عن التوسع يف استقدام املدرسني
وتقديم الدعم لهم ،وخصوصا بالنسبة للمدرسات يف التخصصات
العلمية والتكنولوجية؛

(ض)	توفري تعليم جيد يف حاالت الطوارئ ي راعي الفروق بني الجنسني،
ويركز عىل املتعلمني ،ويقوم عىل كفالة الحقوق والحامية،
ويتالءم مع الظروف ،ويكون شامال للجميع ،ويقوم عىل املشاركة،
وي راعي الظروف املعيشية الخاصة لألطفال والنساء والشباب،
ويويل امل راعاة الواجبة ،حسب االقتضاء ،لهويتهم اللغوية
والثقافية ،واضعا يف اعتباره ما للتعليم الجيد من فضل يف تعزيز
التسامح والتفاهم املتبادل واح رتام حقوق اإلنسان لآلخرين؛

(ر)	كفالة أن يؤدي التعليم إىل اكتساب النساء والفتيات ملهارات
الق راءة والكتابة والحساب ،وللمعارف واملهارات األخرى التي
تعزز وتوسع فرص حصولهن عىل عمل؛

(أ أ)	تحسني التجارب التطبيقية والعمل التعاوين يف فصول تدريس
املواضيع العلمية والتكنولوجية ،وتسليط الضوء يف املناهج
واملواد التعليمية عىل ما للعلم والتكنولوجيا من تطبيقات
متعددة يف املجتمع ،وإطالع الفتيات والفتيان والنساء والرجال
عىل مناذج نسائية يقتدى بها يف مجال العلم والتكنولوجيا ،من
أجل جعل العلم والتكنولوجيا ،مبا يف ذلك الهندسة والرياضيات،
أكرث جاذبية للفتيات والنساء؛

(ش)	إغناء وتحسني ما يتلقاه املدرسون من تعليم وتدريب ،وإدماج
منظور جنساين بصورة منهجية يف هذه ال ربامج ،بهدف القضاء
عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات،
والتغلب عىل القوالب النمطية ألدوار الجنسني؛
(ت)	وضع مناهج ت راعي االعتبارات الجنسانية من أجل ال ربامج
التعليمية يف جميع املستويات ،واتخاذ تدابري ملموسة لضامن
أن تصور املواد التعليمية النساء والرجال والشباب والفتيات
والفتيان يف أدوار إيجابية وغري منطية ،وبخاصة عند تدريس
املواضيع العلمية والتكنولوجية ،من أجل معالجة األسباب
الجذرية الكامنة وراء التمييز يف الحياة املهنية؛

	 تقديم صورة إيجابية لعمل النساء والفتيات يف وظائف يف مجاالت
(ب ب) العلم والتكنولوجيا ،عن طريق سبل منها وسائط اإلعالم ووسائط
التواصل االجتامعي ،ومن خالل توعية اآلباء والطالب واملدرسني
واملستشارين يف الشؤون الوظيفية وواضعي املناهج الدراسية،
ووضع اس رتاتيجيات أخرى وتوسيع نطاقها لتشجيع ودعم مشاركة
النساء والفتيات يف هذه املجاالت؛

(ث)	إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية واالجتامعية ،عند االقتضاء،
التي تعوق التثقيف يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية يف إطار
ب رامج التعليم النظامي ذات الصلة باملسائل املتعلقة بصحة امل رأة؛

دعم االنتقال من التعليم إىل العاملة الكاملة وتوفري العمل
الالئق

(خ)	كفالة حق النساء والفتيات يف التعليم عىل جميع املستويات،
فضال عن حقهن يف تع لُّم املهارات الحياتية والرتبية الجنسية
املستندة إىل معلومات كاملة ودقيقة ،وبطريقة تتفق بالنسبة
للفتيات والفتيان مع قدراتهم املتطورة ،وبإرشاد وتوجيه
مناسبني من اآلباء واألمهات واألوصياء القانونيني ،وذلك ملساعدة
النساء والفتيات والرجال والفتيان عىل اكتساب املعرفة التي
متكنهم من اتخاذ ق رارات مستنرية ومسؤولة تتعلق بتقليل

(ج ج) تذليل مختلف العقبات التي تواجه النساء والفتيات يف مرحلة
االنتقال من املدرسة إىل العمل من خالل :توسيع نطاق فرص
التعليم والتدريب ذات الصلة بفرص العمل والتي تتامىش مع
احتياجات سوق العمل الرسيعة التغري ،وال سيام يف امليادين
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(ح ح)
	رسم سياسات وب رامج أو تعزيزها لدعم األدوار املتعددة التي تؤديها
املرأة يف املجتمع ،يف ميادين منها العلم والتكنولوجيا ،من أجل
زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات عىل التعليم والتدريب
والعلم والتكنولوجيا ،مع االع رتاف باألهمية االجتامعية لإلنجاب
واألمومة وتربية األطفال ودور األبوين وغريهام من أولياء األمور
يف تنشئة األطفال ورعاية أف راد األرسة اآلخرين؛ وكفالة أن تعزز
هذه السياسات وال ربامج أيضا املسؤولية املشرتكة لألبوين والنساء
والرجال واملجتمع ككل؛

الناشئة والجديدة وغري التقليدية؛ ومساعدة النساء عىل اكتساب
املهارات يف مجاالت األعامل والتجارة وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومبارشة األعامل الحرة؛ التوعية بوجود هذه الفرص
ومبالءمتها للنساء والرجال ،وبخاصة بني اآلباء واملدرسني
واملستشارين يف املجال الوظيفي وغريهم من االستشاريني،
وتشجيع التفاعل بني النظم التعليمية والقطاع الخاص واملجتمع
املدين ،حسب االقتضاء؛
(د د)	اعتامد سياسات وآليات لالع رتاف مبا تعلمته املرأة يف السابق
ومبهاراتها اإلدارية ،مبا يف ذلك تلك التي اكتسبتها يف العمل غري
النظامي و/أو غري املدفوع األج ر ،وخصوصا بالنسبة للنساء اللوايت
انقطعن عن الدراسة أو العمل ألسباب مختلفة ،وذلك لتسهيل
استفادتهن من التعليم والتدريب وفرص العمل؛

(ط ط)	تشجيع أرباب العمل ووكاالت متويل البحوث عىل وضع سياسات
وترتيبات عمل مرنة وغري متييزية للنساء والرجال عىل حد سواء،
مثل متديد مدد املنح البحثية املمنوحة للباحثات الحوامل
وب رامج اإلجازة وخدمات الرعاية الجيدة وسياسات الحامية
االجتامعية ،من أجل تحسني استبقاء النساء وتقدمهن يف وظائف
العلم والتكنولوجيا؛

(هـ هـ) تحسني فرص الحصول عىل املشورة الوظيفية التي ت راعي االعتبارات
الجنسانية ،وخدمات املساعدة يف البحث عن العمل ،وإدراج
مهارات االستعداد لدخول ميدان العمل ومهارات البحث عن
العمل يف املناهج الدراسية للتعليم الثانوي والعايل والتدريب
املهني ،لتيسري انتقال النساء من جميع األعامر من املدرسة إىل
العمل وعودتهن إىل سوق العمل؛

(ي ي) تنفيذ سياسات وب رامج م راعية لالعتبارات الجنسانية للعامالت
املهاج رات وتوفري قنوات آمنة ومرشوعة تعرتف مبهاراتهن
وتعليمهن ورشوط عمل منصفة وتيرس العاملة املنتجة والعمل
الالئق لهن وإدماجهن يف القوة العاملة ،يف ميادين منها التعليم
والعلم والتكنولوجيا ،وضامن حامية قانونية من العنف
واالستغالل لجميع النساء ،مبن فيهن العامالت يف مجال الرعاية.

(و و)	العمل من أجل القضاء عىل التمييز املهني والقطاعي وسد
الفجوة القامئة يف األجور بني الجنسني عن طريق االع رتاف بقيمة
القطاعات التي توظف أعدادا كبرية من النساء ،مثل قطاع
الرعاية وغريه من مجاالت الخدمة ،وتحسني املسارات املهنية،
وظروف العمل ،وكذلك عن طريق إعداد الترشيعات والسياسات
وال ربامج وحمالت التوعية العامة وغريها من التدابري ،مثل
إدارة الحياة الوظيفية ،لتشجيع ولوج املرأة إىل القطاعات غري
التقليدية ،وتقييم تلك الترشيعات والسياسات وال ربامج وحمالت
التوعية والتدابري ،وإعادة النظر فيها عند االقتضاء؛

زيادة استبقاء النساء وتقدمهن يف وظائف العلم والتكنولوجيا
(ك ك)		تشجيع بيئات أماكن العمل واملامرسات املؤسسية التي تعرتف
بقيمة جميع األعضاء وتتيح لهم فرصا متكافئة الستغالل
كامل طاقاتهم ،وكفالة اعتبار املساواة بني الجنسني وتعميم
م راعاة املنظور الجنساين بُ عدا ً رضوريا إلدارة املوارد البرشية،
وال سيام فيام يتعلق بتحديث املنظامت واملؤسسات العلمية
والتكنولوجية ،يف القطاعني العام والخاص عىل حد سواء؛

(ز ز)	تعزيز قدرة املرأة والرجل عىل التوفيق بني مسؤوليات العمل
واألرسة ،فضال عن اش رتاك املرأة والرجل عىل قدم املساواة يف
تقاسم مسؤوليات العمل واألرسة ،بطرق منها :وضع الترشيعات
والسياسات والخدمات املالمئة لألرسة ،وتنفيذها وتعزيزها ،كأن
تُتاح خدمات لرعاية األطفال وغريهم من املعالني ،تكون بسعر
معقول ويسهل الوصول إليها وجيدة؛ ووضع ب رامج لإلجازات
الوالدية وغريها؛ وتنفيذ حمالت لتوعية الرأي العام والجهات
الفاعلة األخرى ذات الصلة بهذه املسائل؛ وتعزيز التدابري ال رامية
إىل التوفيق بني تقديم الرعاية والحياة املهنية؛ والتأكيد عىل
تحمل الرجل مسؤوليات العمل املنزيل عىل قدم املساواة مع
املرأة؛

(ل ل)	تشجيع استخدام معايري واضحة وشفافة لتحقيق التوازن بني
الجنسني وتعزيزه يف االستقدام والرتقية والتقدير يف مجايل
العلم والتكنولوجيا يف القطاعني العام والخاص؛ وتدريب القادة
واملوظفني وتوعيتهم ،يف جميع املستويات ،بشأن تعميم م راعاة
املنظور الجنساين وقضايا املساواة بني الجنسني ومنع التمييز
املبارش وغري املبارش ضد املرأة؛ ودعم بناء املهارات القيادية للمرأة؛
(م م)	وضع ب رامج لتقديم املشورة املهنية ،والتواصل واإلرشاد ،مبا فيها
ال ربامج التي تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ودعم
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القدوة الحسنة وتيسري ال ربامج التي تربط بني العاملات يف جميع
أنحاء العامل؛ وتعزيز التدابري ال رامية إىل تحسني استبقاء النساء
وتقدمهن يف ميداين العلم والتكنولوجيا ،مع الرتكيز بصفة خاصة
عىل املتخصصات يف العلوم يف قطاع التعليم العايل ويف امل راحل
(ص ص)
املبكرة من الحياة املهنية وعىل النساء اللوايت يعدن إىل الحياة
	تشجيع إدماج منظور جنساين يف املناهج التعليمية يف مجايل
املهنية يف ميداين العلم والتكنولوجيا؛
العلم والتكنولوجيا يف جميع م راحل التعليم والتعلم املتواصل
واستخدام التحليل الجنساين وتقييم تأثري نوع الجنس عىل
(ن ن)	اتخاذ خطوات لكفالة م راعاة املعوقات املحددة التي تواجهها
البحث والتطوير يف مجايل العلم والتكنولوجيا ،وتشجيع اتباع
النساء املشتغالت باألعامل الحرة والتصدي لها يف السياسات
نهج موجه وفق احتياجات املستخدمني يف تطوير التكنولوجيا ،يك
املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،وتيسري حصولهن
يكون التقدم يف ميدان العلم والتكنولوجيا أجدى وأنفع للنساء
عىل االئتامن والتدريب واملعلومات وخدمات دعم املشاريع
والرجال معا؛
التجارية ،مبا يف ذلك املعلومات والخدمات املقدمة يف مجمعات
(ق ق)
التكنولوجيا وم راكز حاضنات األعامل؛
	اح رتام املعارف التقليدية للمرأة وقدرتها عىل االبتكار وصون هذه
املعارف والحفاظ عليها مع االع رتاف مبا للنساء يف املناطق الريفية
(س س)
	وضع أهداف وغايات ومعايري ملموسة ،حسب االقتضاء ،مع دعم
ويف الشعوب األصلية من طاقات للمساهمة يف إنتاج العلم
النهج القائم عىل الجدارة لتحقيق مشاركة النساء والرجال عىل
والتكنولوجيا واملعارف الجديدة لتحسني حياتهن وحياة عائالتهن
قدم املساواة يف اتخاذ الق رارات عىل جميع املستويات ،ال سيام يف
ومجتمعاتهن املحلية؛
مؤسسات العلم والتكنولوجيا ،مثل أكادمييات العلوم ومؤسسات
متويل البحوث واألوساط األكادميية والقطاعني العام والخاص ،ويف
(ر ر)	صياغة وتنفيذ سياسات عامة تزيد إمكانية وصول النساء
والفتيات إىل التكنولوجيات الرقمية ،بوسائل منها شن حمالت
رسم السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا ويف وضع جداول
اتصال محلية.
أعامل البحث والتطوي ر؛

(ف ف)
	إذكاء الوعي باحتياجات املرأة من العلم والتكنولوجيا ،بط رائق منها
تشجيع وسائط اإلعالم عىل رعاية ب رامج علمية جامهريية تقديم
تقارير عن األثر املتباين للعلم والتكنولوجيا عىل النساء والرجال؛

تسخري العلم والتكنولوجيا لتلبية احتياجات املرأة
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وتسلم اللجنة برضورة تجميع وتبادل األمثلة
والدروس املستفادة من املامرسات السليمة يف
مجال تعميم م راعاة املنظور الجنساين يف السياسات
وال ربامج املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار
بغية تك رار أوجه النجاح وتوسيع نطاقها ،ويف هذا
الصدد ،تتطلع اللجنة إىل أي خطوات أو إج راءات
ميكن أن تتخذها هيئات األمم املتحدة ،ال سيام
اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغ راض
التنمية■ .

(ع ع)
	االستفادة من كامل طاقات العلم والتكنولوجيا ،مبا يف ذلك يف مجايل
الهندسة والرياضيات ،ومن االبتكارات الناجمة عنهام ،لتحقيق
تحسينات يف الهياكل األساسية ويف قطاعات مثل الطاقة والنقل
والزراعة والتغذية والصحة واملياه وم رافق الرصف الصحي
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لكفالة جملة أمور منها
القضاء عىل الفقر وتعزيز التنمية االجتامعية وتحقيق التمكني
االقتصادي للمرأة؛

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى2011/27/
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