
 

 

 

 تمكين النساء يعود بمنافع كبيرة على البيئة وفقاً لتقرير صادر عن اليونسكو

 

سبيل إىل  وال ،متكني النساءبدون حتقيق املساواة بني اجلنسني سبيل إىل  ال - 2016 تشرين األول/أكتوبر 3باريس، 
تقرير جديد يؤكده  . هذا ماسبيل إىل حتقيق التنمية املستدامة بدون مساواة بني اجلنسني وال ،النساء بدون تعليممتكني 

 لرصد العاملي اليونسكو بتقرير املعين الفريق  ه توىل إعداد ،بشأن املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليمصادر عن اليونسكو 
عن عالن اإل(، و تشرين األول/أكتوبر 11للطفلة ) الدويل اليومهذا التقرير اجلديد ق بيل حلول  سيجري نشر. و التعليم

 للطفلة. الدويل مبناسبة اليوم حفل سي قام يف باريسأثناء إصداره 

على المعاهدات احتماالت تصديق البلدان  زادت اتد النساء األعضاء في البرلماناعدأ ته كلما زادويبّين التقرير أن
يتيح هلن اكتساب مهارات القراءة والكتابة واحلساب  إذ ،وميّكن التعليم النساء من االضطالع بأدوار قيادية .البيئية

. قياديةبأدوار بأنفسهن. وميّكن التعليم النساء أيضًا من تعّلم املهارات القيادية والقيام  تهنثقتعزيز والتواصل فضاًل عن 
النساء على اكتساب املصداقية والنفوذ  ،برامج التدريب املهين والتقين والقانوين اإلضافيةكذلك و  ،وتساعد مواصلة التعليم

 بني القادة وأصحاب القرار.

 مخسيعادل عدد النساء اللوايت يتولني مناصب رؤساء الدول واحلكومات ومناصب الوزراء يف العامل سوى أقل من  ولكْن ال
يعادل عدد النساء األعضاء يف الربملانات يف خمتلف بلدان العامل  من يتولون هذه املناصب يف الوقت احلاضر. والجمموع 

 على الرغم من التحسن الذي شهده العامل يف جمال التمثيل السياسي للنساء.من جمموع األعضاء  ٪25يقل عن  سوى ما

املساعي الكبرية الالزمة اجلهود و بّد من بذل  "النا بوكوفا يف هذا الصدد: وقالت املديرة العامة لليونسكو السيدة إيري
واملعقدة اليت تؤثر يف حياة الناس يف جمال  سخةريات املنشودة الكفيلة بوضع حّد ألوجه عدم املساواة املت يإلحداث التغ

قام باإلصالحات الالزمة وفقاً هلذه  التعليم وخارجه وحتول دون حتقيق املساواة بني اجلنسني. وسيتمكن أي جمتمع، إذا ما
 .ة املطاف"التوصيات، من إحداث التغيري املنشود فيما خيص متكني النساء والفتيات، ومن حتقيق التنمية املستدامة يف هناي

سّيما تعليم الفتيات والنساء، إلى الحّد من النمو السكاني الذي يلقي بأعباء ثقيلة  يؤدي التعليم، وال نويمكن أ
ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يقل متوسط عدد األطفال الذين تنجبهم املرأة املتمتعة بالتعليم  على كاهل العالم.

املتعلمة مبقدار ثالثة أطفال. وي عّد تعليم الفتيان والرجال وتثقيفهم  الذين تنجبهم املرأة غريالثانوي عن متوسط عدد األطفال 
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بشأن مسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية أمرًا مهمًا أيضاً. ففي كينيا، على سبيل املثال، أفضى برنامج مدته أربع سنوات 
 مبقدار الثلثني. محل طالبات املدارس السلوك اجلنسي املسؤول إىل اخنفاض معدالتبالرجال  وعيةلت

أرجاء  جميعفي في أماكن العمل  المترسخةأشكال التمييز والحرمان ًا مكافحة وتتطلب التنمية المستدامة أيض
املأجورة عدد الرجال، وتشغل النساء وظائف أقل استقراراً من  األعمال غريالقيام ب ما خيصيفوق عدد النساء في ، إذالعالم

اليت تدفعها القطاعات اليت  وتفوق األجور  الوظائف اليت يشغلها الرجال. وتعمل النساء والرجال عادة يف قطاعات خمتلفة، 
دفعها القطاعات اليت تستخدم نسبة كبرية من اليت ت االجتماعية اليت تتيح التمتع هبا األجور   يهيمن عليها الرجال واملكانة  

. ويرتبط هذا األمر باخليارات اليت يؤخذ هبا يف التعليم العايل، حيث ي الح ظ االجتماعية اليت تتيح التمتع هبا النساء واملكانة  
 ممن ٪25سوى  تبلغ ال بينماخيتارون التخصص يف التبية  ممن ٪70 تبلغ نسبة النساء وجود فوارق كبرية بني اجلنسني، إذ

 اهلندسة وعلم احلاسوب.يف  خيتارون التخصص

وميكن وضع حّد لعدم املساواة بني اجلنسني يف العمل واألجر عن طريق السياسات والتشريعات، وكذلك عن طريق إشراك 
ثانية الفرصة تعليم التوفري و  ،وضمان متتع اجلميع بفرص متكافئة للحصول على التعليم ،التمييزالرجال والفتيان يف مكافحة 

. وميكن أن يساعد املعلمون على مكافحة وحتطيم الصور النمطية املتعلقة باملهن التقليدية يتوقفن عن الدراسةللنساء اللوايت 
استعانت بلدان كاململكة املتحدة وكازاخستان ولبنان بربامج للتوجيه واإلرشاد وتوفري املنح الدراسية  . وقدللنساء والرجال

 يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. ختصصات اختيارجل تشجيع النساء على من أ

 وتتطلب إزالة العوائق االجتماعية الناجمة عن التمييز بين الجنسين تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم.
يقل  . ويبنّي تقرير اليونسكو أن ماتلقيهم هلذا التعليمويتطلب هذا األمر تقييم مضمون التعليم الذي يتلقاه األطفال وكيفية 

املناهج من املناهج الدراسية املستخدمة يف خمتلف البلدان يتضمن مواد متعلقة بالتمكني اجلنساين، وأن نصف  ٪15عن 
تكاد تذكرها يف الكثري من البلدان اليت  الكتب املدرسية قضية زواج األطفال أو ال تذكر اليذكر املساواة بني اجلنسني. و 

 تشهد أكرب عدد من حاالت زواج األطفال، ومنها كينيا ومالوي.

إن تعليم الرجال والفتيان "التعليم السيد آرون بينافوت يف هذا الصدد:  لرصد وقال مدير الفريق املعين بالتقرير العاملي
بّد أيضاً من تعزيز التجارب  يقل أمهية عن تعليم الفتيات. وال من أجل مكافحة املعايري اجلنسانية التقليدية ال وتثقيفهم

حتقيق املساواة احلقيقية بني بّد لنا، إذا ما أردنا  وعامل السياسة. والومكان العمل حيدث يف البيت  التعليمية عن طريق ما
 اليت حتول دون متكني الفتيات والشابات". املتسخةاجلنسني، من العمل معاً من أجل إزالة العوائق 

بشأن كيفية العمل على  توصيات 2016ويقدم تقرير اليونسكو بشأن المساواة بين الجنسين في مجال التعليم لعام 
 التعليم وكيفية مكافحة الصور النمطية اجلنسانية اليت تعيق التنمية املستدامة:حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جمال 

وجود أعداد متساوية من الفتيان والفتيات يف املدارس بل تعين أكثر من ذلك بكثري. يف جمال التعليم  تعين املساواة ال - 1
ق املتعلقة مبن حياألمور ، ورصد يف احلسبان وحاالت محل املراهقاتوجيب علينا أخذ عدد حاالت زواج األطفال 
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برامج إعداد وتدريب ، وحتليل ، ورصد ظروف العمل ونسبة النساء يف املناصب القياديةإبداء رأيه يف تنظيم األسرة له
 .يومياً  الكتب املدرسية اليت يدرسوهنا ألطفالنااملناهج الدراسية و املعلمني و 

الرامية إىل القوانني والسياسات االستعانة بالتعليمية تعزيز املساواة بني اجلنسني عن طريق  ينبغي للمؤسسات غري - 2
 العمل.يف مكان وتعزيز املساواة محاية حقوق األمومة 

بينهم.  واملساواة بني اجلنسني بوجه عام أن يتعاونوا فيماينبغي ملن يعملون بشأن املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم  - 3
وهيئة األمم  ضم اليونسكو ومبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتياتي -وينبغي إنشاء فريق عمل متعدد القطاعات 
تبادل املعلومات املتعلقة باملمارسات اجليدة يف جمال قياس من أجل  - املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 والتصدي هلا. املتسخةأوجه عدم املساواة 

 -النهاية  -

االتصال  أو يف إجراء مقابالت،أو املعلومات املصورة، أو الصور  زيد من املعلوماتاملعلى ي رجى من الراغبني يف احلصول 
 .k.redman@unesco.orgأو بالربيد اإللكتوين على العنوان  0033671786234بالسيدة كيت ردمان هاتفياً على الرقم 

 مالحظات للمحررين: 

 https://bitly.com/EQCountsتنزيل نسخة من التقرير: ل

 GEMReport / #EqualityCounts@اإلنتنت:  على احملادثة يف وللمشاركة

يف مواقع التواصل االجتماعي بشأن التقرير اخلاص باملساواة بني ويقوم الفريق املعين بالتقرير العاملي لرصد التعليم حبملة 
 املساواة يف جمال التعليمومتطلبات  معىنإبداء آرائهم بشأن اجلنسني يف جمال التعليم، ويطلب من الناس 

(EqualityMeans#). 

 اليونسكو تقرير حملّ  التقرير هذا وحيلّ  .نشره اليونسكو وتتوىل ،التعليم لرصد العاملي التقرير بإعداد مستقل فريق يقومو 
 .Educación Mundial Blog/  World Education Blog مدونة .للجميع التعليم لرصد العاملي
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