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 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
  

 مقدمة -أوال  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني،                ستدرس   - ١

، سـلوفاكيا وليتوانيـا، ونيجرييـا، و     فنلندا، وأيـسلندا،   :التقارير الوطنية املقدمة من البلدان التالية     
 .اليمنو، دةمجهورية ترتانيا املتحو،  الشماليةأيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وو

 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة الوكـاالت                  ٢٢وتدعو املادة    - ٢
تـورد  ،  أنـشطتها املتخصصة إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الـيت تقـع يف نطـاق                 

 التربيـة   بشأن ١٠لمادة  تنفيذا ل نشطة والسياسات والربامج املضطلع هبا      فيها وصفا ألحدث األ   
 .وما يتصل هبا من مواد) يف حالة اليونسكو(
فهــو . ربيــةوظيفــتني أساســيتني للت) ١٩٤٨(وحيــدد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان   - ٣

 وثانيـا إىل    ،“التربية جيب أن هتدف إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناء كـامال           ”ينص أوال على أن   
 لـشعوب واجلماعـات العنـصرية أو الدينيـة، وإىل    تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع ا    ”

وعلـــى الـــرغم مـــن  ).٢، الفقـــرة ٢٦املـــادة (“ الـــسالمحلفـــظ األمـــم املتحـــدة زيـــادة جمهـــود 
الــدول األعــضاء بــصدد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان وغــريه مــن  أعلنتــها االلتزامــات الــيت 

الكـثري لتحقيـق مزيـد مـن      ما زالت احلاجة تـدعو إىل فعـل   الصكوك األحدث حلقوق اإلنسان،     
فاإلسـاءات حلقـوق اإلنـسان والـصراعات العنيفـة مـا زالـت           . العدل واالنسجام بـني اجملتمعـات     

وال حيــدث هــذا النــوع مــن العنــف علــى   .حتــدث وتظــل فيهــا املــرأة والفتــاة الــضحية الرئيــسية 
 .ملدرسـية الصعيدين الدويل والوطين فحسب بل حيدث كـذلك يف اجملتمعـات احملليـة والبيئـات ا               

واحلرمان من التعليم ومن حقوق اإلنسان األساسية هو أحد أشد العقبات اليت تقف يف طريـق                
 .الدميقراطية والسالم

ــها      - ٤ واحلــق يف التعلــيم هــو يف صــميم مهمــة اليونــسكو وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن واليت
فـرص كاملـة   ”فدستور اليونسكو يعّبر عن اعتقاد مؤسسي هـذه املنظمـة يف تـوفري             .الدستورية

 .“ومتساوية من التعليم للجميع
يـسهم يف   ) ١٩٦٠(وعمل اليونسكو املعياري لتنفيذ اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم           - ٥

كـذلك فـإن تـوفري التعلـيم األساسـي           .تعزيز املساواة يف الفرص التعليمية بني الفتيـان والفتيـات         
ة اخلاصة بالتعليم اليت وضعتها اللجنة الدوليـة        للفتاة واملرأة ما زال يشكل عنصرا مهما يف الرؤي        

يف تقريرهـا الـذي قدمتـه إىل اليونـسكو          كما هو مـبني     املعنية بالتعليم للقرن احلادي والعشرين،      
ــتعلّم ”:بعنــوان ــيَّن، الــذي )١٩٩٦ (“هــذا الكــرت الــدفني  :ال التعلــيم حــق مــن حقــوق  ”أن  ب
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والتعلـيم غـري التمييـزي ينفـع         .تنمية والسالم اإلنسان وأداة أساسية لتحقيق أهداف املساواة وال      
الفتيات والفتيان على السواء، وبذلك يسهم جوهريا يف إجياد مزيـد مـن املـساواة يف العالقـات              

ــساء   ــني الرجــال والن ــة       .ب ــؤهالت التعليمي ــازة امل ــيم وحي ــى التعل ــساواة يف احلــصول عل وإن امل
 .“تغيريأن يصبح املزيد من النساء أداة للأريد ضرورية إذا 

داخــل منظومــة األمــم املتحــدة يف ميــدان  كــربى ولليونــسكو دور رئيــسي ومــسؤولية  - ٦
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الـيت تـنص             احلق يف التعليم، ومن أجل تنفيذ     

تتخذ الدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة لكـي                      ”على أن   
 ).١٠املادة (“ ... للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليمتكفل

التقرير أنشطة منظمة اليونـسكو لتنفيـذ االتفاقيـة يف إطـار         هذا  ويوجز الفرع الثاين من      - ٧
املنظمة نفسها؛ ويعرض الفـرع الثالـث املبـادرات الـيت اختـذت لتنفيـذ االتفاقيـة يف البلـدان الـيت                      

 .اريرهانظرت اللجنة يف تق
 

 أنشطة اليونسكو لتنفيذ االتفاقية يف إطار منظمة اليونسكو نفسها -ثانيا  
تــسهم اليونــسكو، بوصــفها وكالــة متخصــصة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، يف بنــاء    - ٨

السالم، والقضاء على الفقر، والتنمية املستدامة واحلوار بني الثقافات من خالل التربيـة والعلـم               
  .ال واملعلوماتوالثقافة واالتص

داخــل مكتــب التخطــيط االســتراتيجي بــني اجلنــسني  شــعبة املــساواة وتقــع علــى عــاتق - ٩
بـني اجلنـسني    مسؤولية املبادرة بكافة اإلجراءات املتصلة بتمكني املرأة وحقوق املرأة واملـساواة            

كـز   مر ٤٠ولـدى الـشعبة أكثـر مـن         . يف املقر ويف امليدان، وتيـسري تلـك اإلجـراءات ورصـدها           
اتـصال يف كـل قطـاع برنـاجمي، ويف كـل مكتـب ميـداين                مركـز   وجـد   ي حيـث    اتصال جنـساين  

ــسكو       ــة لليون ــة التابع ــن اللجــان الوطني ــد م ــا، وكــذلك يف عدي ــتراتيجية   . تقريب ــا حتــدد اس كم
ــسكو ــرة  اليون ــساواة ٢٠١٣-٢٠٠٨ املتوســطة األجــل للفت بوصــفها إحــدى  بــني اجلنــسني   امل

ــويتني عــامليتني  ــوغ هــذه . أول ــة، ســيتبع هنــج ذو شــقني  ولبل ــوع  ) أ: ( األولوي الربجمــة حــسب ن
. مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف العمــل يف مجيــع جمــاالت اختــصاص اليونــسكو  ) ب(  و؛اجلــنس

ومتكـني املـرأة، مبنـهاج       بني اجلنـسني   الرامية إىل تعزيز املساواة       يف جهودها  وتسترشد اليونسكو 
ــكا     ــع أشـ ــى مجيـ ــضاء علـ ــة القـ ــيجني، واتفاقيـ ــل بـ ــز ضـــ عمـ ــرار جملـــس  ل التمييـ ــرأة، وقـ د املـ

املعــين بالنــساء والــسالم واألمــن، وســائر القــرارات وصــكوك حقــوق ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن
 . اإلنسان الدولية واإلقليمية املتصلة مبجاالت عمل اليونسكو
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بـني   واملساواة   ، وحقوق النساء  ،وتلتزم اليونسكو بسلسلة إجراءات تدعم متكني املرأة       - ١٠
 :أحكام االتفاقية عن طريق ما يليتعزيز يف الدول األعضاء، وتسهم يف  اجلنسني
علــى مجيــع املــستويات دورة الربجمــة يف  بــني اجلنــسنيتعمــيم مــسائل املــساواة  )أ( 

ــة للمــــــ     ــل ذات أولويــــ ــة عمــــ ــداد خطــــ ــة بإعــــ ــرة  الربناجميــــ ــسني للفتــــ ــني اجلنــــ  ساواة بــــ
 جمـــاالت اختـــصاصها ليونـــسكو يفأن تقـــوم بـــه ااملتـــوخى  لتحديـــد العمـــل ٢٠١٣ -٢٠٠٨
، وإبـالغ النتـائج اخلاصـة مبؤشـرات         ٢٠٠٩-٢٠٠٨هو مبني يف الربنامج وامليزانية لعامي        كما

 ؛جنسانية حمددة
 وضع نظام رصد وتقييم الستعراض وثائق خطة عمـل اليونـسكو مـن منظـور               )ب( 

 ؛“بني اجلنسنيمتكني النساء واملساواة ”
تعمـيم املنظـور اجلنـساين مـن خـالل تكـريس       بناء االلتـزام والكفـاءة والقـدرة ل     )ج( 

 علــى تعمــيم اإللزامــيوتقــدم اليونــسكو التــدريب  . تنميــة القــدرات واملــوارد لتلــك األغــراض 
 هـا برناجم ”املنظور اجلنساين جلميع املوظفني الفنـيني يف املقـر ويف املكاتـب اإلقليميـة مـن خـالل              

ســبتمرب عــام /الــذي أطلــق يف أيلــول تنميــة القــدرات والتــدريب علــى تعمــيم املنظــور اجلنــساينل
سـتقدم اليونـسكو تـدريبا جنـسانيا أساسـيا علـى شـبكة              ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة   . ٢٠٠٥

اإلنترنت للموظفني اجلدد والزمالء الباحثني عن دورات لتجديد املعلومـات، ودورات تدريبيـة       
ــن اخلــرب       ــة م ــشاء جمموع ــة إلن ــارين يف القطاعــات واخلــدمات املركزي ــوظفني خمت ــساواة مل اء بامل

 ت األولوية للمساواة بني اجلنسني؛مبادئ توجيهية لتنفيذ خطة العمل ذاواجلنسانية، وأدوات 
 لـدعم   “املـساواة اجلنـسانية   ”تعزيـز   استحداث بوابة إلكترونية للمعرفة بـشأن        )د( 

ددة يف  الفنيني العاملني يف جمايل التعاون والتنمية الدوليني يف إطـار جمـاالت خـربات املنظمـة احملـ                 
 مـن عمـل  فيمـا يقومـون بـه    أكثـر فعاليـة   مساعيهم من أجل تعزيز املساواة اجلنـسانية علـى حنـو      

 ؛وعن طريق هذا العمل
اليونـسكو املعـين باملـساواة اجلنـسانية بانتظـام          ملنتـدى   الدراسية  احللقات  تنظيم   )هـ( 
جـاالت عمـل اليونـسكو،      املزيد من االنتباه إىل مسائل املساواة اجلنسانية فيمـا يتـصل مب           لتوجيه  

 ؛ولرفع التوعية بأمهية التوسع يف متكني املرأة وحتقيق املساواة اجلنسانية
يف املقـر   تنـسيق الـشؤون اجلنـسانية       أو إعـادة هيكلـة شـبكات مراكـز          /تعزيز و  )و( 

 ؛ويف املكاتب اإلقليمية واللجان الوطنية اخلاصة باليونسكو
حليـاة الوظيفيـة للمـوظفني وترتيبـات العمـل          فرص التقدم يف ا   املساواة يف   دعم   )ز( 

 املالئمة للموازنة بني العمل واحلياة؛
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زيادة متثيل املرأة علـى حنـو مـضطرد يف مـستويات اختـاذ القـرار داخـل األمانـة             )ح( 
ــسبة    ــصل إىل ن ــة لت ــام   ٥٠العام ــول ع ــة حبل ــامج إدارة   ٢٠١٥ يف املائ ــك وضــع برن ــا يف ذل ، مب

ــات  ــة فبللموظف ــامج  وب٥-ف و ٤-رتب ــسائل  رن ــة بامل ــه وإدراج التوعي ــسانية يف للتوجي  اجلن
 . وما فوقها٥-رتبة فبلموظفني برنامج القيادة وإدارة التغيري املقدم ل

 : التاليةواألنشطةكما نظمت اليونسكو املؤمترات  - ١١
، الــذي يركــز علــى “منتــدى اليونــسكو املعــين باملــساواة اجلنــسانية ”يف إطــار )أ( 

 تنظــيم حلقــة نقــاش بعنــوان جــرى  بــتمكني املــرأة واملــساواة اجلنــسانية،  مواضــيع شــىت تتــصل 
ــاير / كــانون الثــاين٣٠ يف “وخارجهــااملــساواة اجلنــسانية يف األمــم املتحــدة  ”  مبقــر ٢٠٠٨ين

صـالحات  تحدة، على اإل  إصالح األمم امل  خطة  وركز النقاش، الذي جاء يف سياق       . اليونسكو
وحــضر حلقــة .  مــن حيــث صــلتها باملــساواة اجلنــسانية اجلاريــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة 

ــه أبرامــوف    املــساعد اخلــاص للمستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية   ،النقــاش كــل مــن أندري
، والنهوض باملرأة مبكتب املستـشارة اخلاصـة لألمـني العـام للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة                  

اإلدارة االقتـصادية   واحلـد مـن الفقـر       وشبكة  ة  مايرا بوفينيتش مديرة الشؤون اجلنسانية والتنمي     و
بــا بــصندوق وبالبنــك الــدويل، وأوســنات لــوبراين مــديرة الــربامج اإلقليميــة لوســط وشــرق أور 

وكوزيـل روزفيـدزو املوظفـة املــسؤولة عـن املركـز األفريقــي      تاألمـم املتحـدة اإلمنـائي للمــرأة، و   
 ؛صادية ألفريقيااالقتباللجنة للشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية 

، نظمت سلسلة من األنـشطة      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥ إىل   ١٠ويف الفترة من     )ب( 
ومتاشـيا مـع املوضـوع الرمسـي لألمـم املتحـدة يف اليـوم الـدويل                 . باليوم الدويل للمـرأة   لالحتفال  

ــام   ــاة  ”:٢٠٠٨للمــرأة ع ــرأة والفت ــشأن    “االســتثمار يف امل ــة ب ــرة مــستديرة دولي ، عقــدت دائ
وضـم النقـاش    . ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٠ يف   “!فلـتكن مهمتـك   : ملـساواة اجلنـسانية   ا ”موضوع

الــذين احملــسنني وســيدات ورجــال األعمــال وكبــار التربعــات حــول املائــدة املــستديرة جــامعي 
املساواة اجلنـسانية،   وحتقيق  متكني املرأة   من أجل   بثرواهتم يف دعم املبادرات واختاذها      يستعينون  

وهــي ، مثــل ســيغريد راوزينــغقويــة بــضرورة النــهوض بتلــك القــضية، والــذين هــم علــى قناعــة 
 اليت تقـدم    “سيغريد راوزينغ تراست  ”ناشرة وفاعلة خري وأخصائية يف علم اإلنسان ومؤسسة         

، “جينـرايل ليـدز لـيرت   ”مـديرة  وسـاندرا ريـشيل،    يف مجلـة أمـور؛   ،املنح يف جمـال حقـوق املـرأة     
واحتـاد  اليونسكو  شراكة   اليت تشارك بنشاط يف دعم       يف النمسا، تنظم  تنس نسائية   بطولة  وهي  

، سـيدة األعمـال      وبـاوال غيـانتوركو    ملساواة اجلنـسانية؛  من أجل ا  نساء سوين أريكسون للتنس     
 توثـق  ،اليت تعمل اليوم كفاعلة خري وصحفية مـصورة     ،سابقاومديرة العالقات العامة التنفيذية     

نشاط آخر يف قيام احتاد كريسيين الفرنـسي الغـابوين          ومتثل  . النساء يف البلدان حول العامل    حياة  



CEDAW/C/2008/II/3/Add.2
 

6 08-35162 
 

. ون مــع منظمــة الــصحة العامليــة بالتعــا“التــشويه، صــرخات نــسائية ”بعــرض الفــيلم الوثــائقي
تـشويه  ممارسـة  ، الـذي ركـز علـى الكفـاح مـن أجـل القـضاء علـى                   الوثـائقي  عرض الفـيلم   قدو

 وآســيا، يف إطــار اإلعــالن، يف الــدورة  األعــضاء التناســلية لألنثــى يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة 
، عـن البيـان املـشترك    ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٢٧الثانية واخلمسني للجنة وضع املرأة املنعقـدة يف      

بني الوكاالت بشأن القضاء على تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى الـذي وقعتـه اليونـسكو يف                    
يف كـوت   وعـدة معـارض      موسـيقي  وإىل جانب تلك األنشطة، نظم أيـضا حفـل        . ٢٠٠٧عام  

 ؛كمسامهة يف طرائق التعبري الفنية واإلبداعات والعروض النسويةديفوار 
إنــشاء منــذ  مــع قــدر كــبري مــن األمــوال وأقيمــت سلــسلة مــن الــربامجُجقــد و )ج( 

ــاد     ــسكو واحتــ ــني اليونــ ــارزة بــ ــة البــ ــشراكة العامليــ ــساء الــ ــنس يف  نــ ــسون للتــ ــوين أريكــ ســ
ساواة اجلنسانية والنهوض بالقيادة النسائية يف مجيع منـاحي         تعزيز امل من أجل    ٢٠٠٧ مايو/أيار

، وتاتيانـا   األمريكيـة التنس فينوس ويليامز مـن الواليـات املتحـدة      العبات  وجرى تعيني   . اجملتمع
 يف إطـار الـشراكة الـيت        “دعاة للمساواة اجلنسانية   ”غولوفني من فرنسا، وجي شنغ من الصني      

 - مــايو/روالنــد غــاروس القادمــة يف بــاريس يف أيــار طولــة يتوقــع أن يعلــن عنــها أيــضا أثنــاء ب 
كنـارا  تنظـيم بطولـة     ، مبناسـبة    ٢٠٠٨فربايـر   /وإضافة إىل ذلك، أعلـن يف شـباط       . يونيه/حزيران

 دوالر ١٠٠ ٠٠٠ يف اهلنـــد، عـــن تـــربع قيمتـــه ٢٠٠٨عـــام للتـــنس بنـــك بنغـــالور املفتوحـــة 
 إىل بـرامج أعلــن عنـها مــسبقا يف   للـتمكني مـن إقامــة برنـامج شــراكة جديـد يف اهلنـد، سينــضم     
 .الكامريون وليربيا والصني واألردن ومجهورية الدومينيكان

 
التــدابري الــيت اختــذهتا اليونــسكو لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة يف البلــدان الــيت   -ثالثا  

 سُينظر يف تقاريرها يف الدورة احلادية واألربعني للجنة
 

تكــافؤ اجلنــسني يف التعلــيم بالنــسبة جلميــع  إحــصاءات طوليــة ومقارنــة يف جمــال   -ألف  
  إىل الدورة احلادية واألربعني تقاريرالبلدان اليت ستقدم 

ــة   البيانــات اخلاصــة ب٥-١اجلــداول تعــرض   املــستويات علــى نــسبة االلتحــاق اإلمجالي
طالبـات  املئويـة لل  نـسبة   ال ٤، ويـبني اجلـدول      واملنطقـة  حـسب القطـر      االبتدائية والثانويـة والعليـا    

 . واملنطقة أيضاحسب القطراالبتدائية والثانوية والعليا، على املستويات قبل 
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 ١اجلدول 
 التعليم االبتدائي

  بيانات قطرية -ألف  
 النسبة املئوية

 التعليم ة،نسبة االلتحاق اإلمجالي
   اإلناث،االبتدائي

 التعليم ،نسبة االلتحاق اإلمجالية
  الذكور،االبتدائي

 التعليم ،إلمجاليةنسبة االلتحاق ا
   اجملموع،االبتدائي

مؤشر تكافؤ اجلنسني من حيث نسبة 
  التعليم االبتدائي،االلتحاق اإلمجالية

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             البلد

..٠,٩٨٠,٩٧..٩٩٩٨..١٠٠١٠٠..٩٧٩٧ أيسلندا

مجهورية ترتانيا 
١٠١١٠٥١٠٩١٠٥١٠٩١١٢١٠٣١٠٧١١٠٠,٩٦٠,٩٦٠,٩٧ املتحدة

..٠,٩٨٠,٩٨..٩٩٩٩..١٠٠١٠٠..٩٩٩٨ سلوفاكيا

..٠,٩٩٠,٩٩..١٠١١٠٠..١٠١١٠٠..١٠٠٩٩ فنلندا

..٠,٩٩٠,٩٩..٩٦٩٤..٩٧٩٥..٩٦٩٤ ليتوانيا

اململكة 
..١,٠٠١,٠٠..١٠٦١٠٧..١٠٦١٠٧..١٠٦١٠٧ املتحدة

..٠,٨٣٠,٨٣..٩٣٩٦..١٠٢١٠٥..٨٤٨٧ نيجرييا

..٠,٧١٠,٧٤..٨٦٨٧..١٠٠١٠٠..٧١٧٤ اليمن
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  بيانات جممعة حسب املنطقة -باء  
 النسبة املئوية

 التعليم ة،نسبة االلتحاق اإلمجالي
  اإلناث،االبتدائي

 التعليم ،حاق اإلمجاليةنسبة االلت
  الذكور،االبتدائي

 التعليم ،نسبة االلتحاق اإلمجالية
  اجملموع،االبتدائي

مؤشر تكافؤ اجلنسني من حيث نسبة 
  التعليم االبتدائي،االلتحاق اإلمجالية

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             املنطقة

 .. ٠,٩٠ ٠,٩٠ .. ٩٦ ٩٦ .. ١٠١ ١٠٠ .. ٩١ ٩١ الدول العربية

 .. ٠,٩٨ ٠,٩٧ .. ١٠٤ ١٠٢ .. ١٠٥ ١٠٣ .. ١٠٢ ١٠٠ أوروبا الوسطى والشرقية

 .. ٠,٩٩ ٠,٩٨ .. ١٠٢ ١٠١ .. ١٠٢ ١٠٢ .. ١٠١ ١٠٠ أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

 .. ٠,٨٨ ٠,٨٧ .. ٩٥ ٩٢ .. ١٠١ ٩٨ .. ٨٩ ٨٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
  

 ٣١ يف املوقــع هــذامت دخــول  التعلــيم؛ لإلحــصاء، اليونــسكو معهــد ،http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx متــاح مــن  :املصدر 
 .٢٠٠٨ مارس/آذار

 .إىل عدم توافر البيانات(..) تشري النقطتان  :مالحظة 
 .إىل أن األرقام تقديرات من معهد اليونسكو لإلحصاء(**) تشري النجمتان   

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx
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 ٢اجلدول 
 الثانويالتعليم 
  بيانات قطرية -ألف  
 النسبة املئوية

التعليم . االلتحاق اإلمجاليةنسبة 
   اإلناث. كل الربامج.الثانوي

التعليم . نسبة االلتحاق اإلمجالية
  الذكورالثانوي، كل الربامج،

 التعليم ،نسبة االلتحاق اإلمجالية
  اجملموعالثانوي، كل الربامج،

مؤشر تكافؤ اجلنسني من حيث نسبة االلتحاق 
  كل الربامج، التعليم الثانوي،اإلمجالية

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             البلد

 .. ١,٠٢ ١,٠٣ .. ١٠٩ ١٠٨ .. ١٠٨ ١٠٦ .. ١١٠ ١٠٩ أيسلندا

مجهورية ترتانيا  
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. املتحدة

 .. ١,٠١ ١,٠١ .. ٩٦ ٩٦ .. ٩٦ ٩٥ .. ٩٧ ٩٦ سلوفاكيا

 .. ١,٠٤ ١,٠٥ .. ١١١ ١١٠ .. ١٠٩ ١٠٧ .. ١١٤ ١١٢ فنلندا

 .. ١,٠٠ ٠,٩٩ .. ١٠٠ ١٠٠ .. ١٠٠ ١٠٠ .. ١٠٠ ١٠٠ ليتوانيا

 .. ١,٠٣ ١,٠٢ .. ١٠٥ ١٠٥ .. ١٠٤ ١٠٣ .. ١٠٦ ١٠٦ اململكة املتحدة

 .. ٠,٨٢ ٠,٧٩ .. ٣٢ ٣٣ .. ٣٦ ٣٧ .. ٢٩ ٢٩ نيجرييا

  .. ٠,٤٩ ٠,٤٨ .. ٤٦ ٤٧ .. ٦١ ٦٣ .. ٣٠ ٣٠ اليمن
 ملنطقةبيانات جممعة حسب ا -باء  

 النسبة املئوية
 التعليم ،االلتحاق اإلمجاليةنسبة 

 اإلناثالثانوي، كل الربامج، 
 التعليم ،نسبة االلتحاق اإلمجالية
  الذكورالثانوي، كل الربامج،

 التعليم ،نسبة االلتحاق اإلمجالية
  اجملموعالثانوي، كل الربامج

مؤشر تكافؤ اجلنسني من حيث نسبة 
الثانوي،  التعليم ،ةااللتحاق اإلمجالي

 كل الربامج
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             املنطقة

 .. ٠,٩١ ٠,٩١ .. ٦٨ ٦٨ .. ٧١ ٧١ .. ٦٥ ٦٥ الدول العربية

 .. ٠,٩٦ ٠,٩٦ .. ٨٩ ٩١ .. ٩١ ٩٣ .. ٨٧ ٨٩ أوروبا الوسطى والشرقية

 .. ١,٠١ ١,٠١ .. ١٠١ ١٠١ .. ١٠١ ١٠٠ .. ١٠٢ ١٠١ ريكا الشمالية وأوروبا الغربيةأم

**٢٨ ٢٧** أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  .. ٣٤**  ٣٥**  .. ٣١**  ٣١**  .. **٠,٧٩ ٠,٧٨** ..  
 ).٢٠٠٨مارس / آذار٣١مت دخول هذا املوقع يف  ( معهد اليونسكو لإلحصاء، التعليم؛،http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspxمتاح من  :املصدر 
 .إىل عدم توافر البيانات(..) تشري النقطتان  : مالحظة 

 . إلحصاءإىل أن األرقام تقديرات من معهد اليونسكو ل(**) تشري النجمتان   

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx
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 ٣اجلدول 
 )٦ و ٥التصنيف الدويل املوحد للتعليم (التعليم العايل 

  بيانات قطرية -ألف 

 النسبة املئوية

نسبة االلتحاق اإلمجالية، التصنيف 
، ٦ و ٥الدويل املوحد للتعليم 
  اإلناث

نسبة االلتحاق اإلمجالية، التصنيف 
 ، الذكور٦ و ٥الدويل املوحد للتعليم 

حاق اإلمجالية، التصنيف نسبة االلت
 ، اجملموع٦ و ٥الدويل املوحد للتعليم 

مؤشر تكافؤ اجلنسني من حيث نسبة االلتحاق 
 اإلمجالية، التعليم العايل

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             البلد

 .. ١,٩١ ١,٨٧ .. ٧٠ ٦٨ .. ٤٩ ٤٨ .. ٩٣ ٩٠ أيسلندا

مجهورية ترتانيا 
  ٠,٤٨** ٠,٤١ .. ١ ** ١ .. ٢ ** ٢ .. ١ ** ١ املتحدة

 .. ١,٢٩ ١,٢٣ .. ٤١ ٣٦ .. ٣٦ ٣٣ .. ٤٦ ٤٠ سلوفاكيا

 .. ١,٢١ ١,٢٠ .. ٩٢ ٩٠ .. ٨٣ ٨٢ .. ١٠١ ٩٨ فنلندا

 .. ١,٥٦ ١,٥٥ .. ٧٦ ٧٣ .. ٦٠ ٥٨ .. ٩٤ ٨٩ ليتوانيا

 .. ١,٣٩ ١,٣٧ .. ٥٩ ٦٠ .. ٥٠ ٥١ .. ٦٩ ٦٩ اململكة املتحدة

 .. .. ٠,٥٣ .. .. ١٠ .. .. ١٣ .. .. ٧ نيجرييا

  .. ٠,٣٧ ٠,٣٨ .. ٩ ٩ .. ١٤ ١٣ .. ٥ ٥ اليمن
 بيانات جممعة حسب املنطقة -باء  

 النسبة املئوية

نسبة االلتحاق اإلمجالية، 
التصنيف الدويل املوحد للتعليم 

 ، اإلناث٦ و ٥

تحاق اإلمجالية، التصنيف نسبة االل
، ٦ و ٥الدويل املوحد للتعليم 
 الذكور

نسبة االلتحاق اإلمجالية، 
 ٥التصنيف الدويل املوحد للتعليم 

 ، اجملموع٦و 
مؤشر تكافؤ اجلنسني من حيث نسبة 
 االلتحاق اإلمجالية، التعليم العايل

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             املنطقة

 .. ١,٠٠ ** ٠,٩٥** .. ٢٢ ٢١ .. ٢٢ ** ٢٢ ** .. ٢٢ ** ٢٠ ** الدول العربية

 .. ١,٢٦ ١,٢٥ .. ٥٧ ٥٤ .. ٥٠ ٤٨ .. ٦٣ ٦٠ أوروبا الوسطى والشرقية

 .. ١,٣٢ ١,٣١ .. ٧٠ ٦٩ .. ٦٠ ٦٠ .. ٨٠ ٧٩ أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

  .. ٠,٦١ ** ٠,٦١ .. ٥ ** ٥ .. ٦ ** ٦ .. ٤ ** ٤ فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ
 ).٢٠٠٨مارس / آذار٣١مت دخول هذا املوقع يف (، معهد اليونسكو لإلحصاء، التعليم، http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx من متاح :املصدر 
 .إىل أن األرقام تقديرات من معهد اليونسكو لإلحصاء(**) تشري النجمتان  :مالحظة 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx
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 ٤اجلدول 
 عليم العايلالتعليم ما قبل االبتدائي، والتعليم االبتدائي، والتعليم الثانوي، والت. النسبة املئوية للطالبات

  بيانات قطرية -ألف 
 النسبة املئوية

اجملموع يف . النسبة املئوية للطالبات
  كل الربامج. التعليم الثانوي

 النسبة املئوية للطالبات، التعليم 
النسبة املئوية للطالبات، التعليم االبتدائي ما قبل االبتدائي

 النسبة املئوية للطالبات، اجملموع يف 
 ايلالتعليم الع

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             البلد

 .. ٦٥ ٦٥ .. ٤٨ ٤٨ .. ٤٩ ٤٩ .. ٤٩ ٥٠ أيسلندا

مجهورية ترتانيا  
 .. ٣٢ ** ٢٩ ٤٩ ٤٩ ٤٩ ٥٠ ٥٠ ٥٠ .. .. .. املتحدة

 .. ٥٥ ٥٤ .. ٤٨ ٤٨ .. ٤٨ ٤٨ .. ٤٩ ٤٩ سلوفاكيا

 .. ٥٤ ٥٣ .. ٤٩ ٤٩ .. ٤٩ ٤٩ .. ٥٠ ٥٠ فنلندا

 .. ٦٠ ٦٠ .. ٤٩ ٤٩ .. ٤٨ ٤٨ .. ٤٩ ٤٩ ليتوانيا

 .. ٥٧ ٥٧ .. ٤٩ ٤٩ .. ٤٩ ٤٩ .. ٤٩ ٤٩ اململكة املتحدة

 .. .. ٣٥ .. ٤٥ ٤٥ .. .. ٤٩ .. ٤٥ ٤٤ نيجرييا

  .. ٢٦ ٢٦ .. ٤٢ ٤٠ .. ٤٥ ٤٦ .. ٣٢ ٣١ اليمن
 ة حسب املنطقةبيانات جممع  -باء  

 النسبة املئوية
النسبة املئوية للطالبات، اجملموع 
 يف التعليم الثانوي، كل الربامج

 النسبة املئوية للطالبات، التعليم 
 ما قبل االبتدائي

النسبة املئوية للطالبات، التعليم 
 االبتدائي

 النسبة املئوية للطالبات، اجملموع يف 
 التعليم العايل

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
             املنطقة

 .. ٤٩ ** ٤٨ ** .. ٤٧ ** ٤٧ ** .. ٤٦ ٤٦ .. ٤٧ ** ٤٧ الدول العربية

 .. ٥٥ ٥٥ .. ٤٨ ٤٨ .. ٤٨ ٤٧ .. ٤٨ ٤٨ أوروبا الوسطى والشرقية

 .. ٥٦ ٥٦ .. ٤٩ ٤٨ .. ٤٨ ٤٨ .. ٤٩ ٤٩ أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

  .. ٣٨ ** ٣٨ .. ٤٧ ٤٦ .. ٤٩ ** ٤٩ ** .. ٤٤ ** ٤٣ ** أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ).٢٠٠٨مارس / آذار٣١مت دخول هذا املوقع يف (، معهد اليونسكو لإلحصاء، التعليم، http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspxمتاح من  :املصدر 
 .إىل عدم توافر البيانات(..) تشري النقطتان  :مالحظة 

 .إىل أن األرقام تقديرات من معهد اليونسكو لإلحصاء(**) تشري النجمتان   

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx
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 يع اليونسكومشار/ مبادرات-التقارير اخلاصة بكل بلد  -باء  
 فنلندا  

 . ١٩٥٦أكتوبر / تشرين األول١٠انضمت فنلندا إىل اليونسكو يف  - ١٣
 

 التعليم  
تـــشارك مثـــاين مـــدارس مـــن فنلنـــدا يف شـــبكة مـــشاريع املـــدارس املنتـــسبة لليونـــسكو   - ١٤

ــشبكة( ــام    )ال ــها يف ع ــدأت عمل ــيت ب ــن     (١٩٥٣، ال ــر م ــشبكة أكث ــضم ال  مؤســسة ٧ ٩٨٣ت
وتلتـزم املـدارس   ).  بلـدا  ١٧٥ني التعلـيم قبـل املدرسـي وتـدريب املعلمـني يف             تعليمية، تتراوح ب  

ــال         ــة هتــدف إىل إعــداد األطف ــشاريع منوذجي ــشاء م ــسكو بإن ــا لليون ــل العلي ــز املث ــسبة بتعزي املنت
والشابات والشبان على حنو أفضل ليواجهوا بفعالية التحديات اليت ينطوي عليهـا عـامل متزايـد                

علـى  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(شدد اسـتراتيجية الـشبكة اجلديـدة وخطـة عملـها       وت. التعقيد والترابط 
نــتعلم لنعــرف، ولنعمــل، ولنكــون،  (تقويــة الــدعائم األربــع للــتعلم للقــرن احلــادي والعــشرين   

 . وتعزيز التعليم اجليد كما ورد يف خطة عمل داكار) ولنعيش معا
 إقليمــي يف إطــار وتــشارك فنلنــدا أيــضا يف مــشروع حبــر البلطيــق، وهــو أول مــشروع  - ١٥

الشبكة، مجع بني التعلـيم البيئـي بـشأن مـسألة بيئيـة حمـددة، وحبـر البلطيـق، والـتعلم يف خمتلـف                        
 توحيـد   -طريـق هنـر الفولغـا الكـبري         ”ويشارك البلد عـالوة علـى ذلـك يف مـشروع            . الثقافات
املي مـن  لـصاحل مـشروع تعلـيم التـراث العـ     ) حبر البلطيق والبحر األسود وحبـر قـزوين      (“ البحار

أجل التنمية املستدامة بـدعم مـن تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت، الـذي يـربط مـدارس                   
 مــن البلــدان الواقعــة علــى طريــق هنــر الفولغــا الكــبري، وهــي منطقــة ذات تــراث ١٨الــشبكة يف 

 .ثقايف وطبيعي غين
 

 االتصال واملعلومات  
، الذي أنتجته يف عـام      “لو انتصبت واقفا  ”ترعى فنلندا الفيلم الوثائقي االتباعي لفيلم        - ١٦

 عشر مصورات سينمائيات تلقني تدريبا يف تكنولوجيات االتصاالت مـن املنظمـة غـري               ٢٠٠٤
وسيتكون الفيلم الوثائقي االتبـاعي  . YLEاحلكومية أينا والشركة الفنلندية للبث اإلذاعي العام      

ومتــول فنلنــدا أيــضا تــدريب . مــن أربــع صــور شخــصية قــصرية لنــساء سياســيات يف أفغانــستان
مصورة سينمائية أفغانيـة علـى إدارة األفـالم الوثائقيـة، وعمـل التـصوير الـسينمائي، والتحريـر،                   

وسيعرض الفيلم الوثائقي يف مقر اليونـسكو مبناسـبة االحتفـال بـاليوم الـدويل للمـرأة                 . واإلنتاج
 . ٢٠٠٩يف عام 
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 برنامج زماالت اليونسكو  
 املقدمـة يف إطــار الربنـامج املــشترك بـني اليونــسكو ولوريـال للمــرأة يف     الزمالـة الوطنيــة  - ١٧
 . ٢٠٠٨ثالث زماالت يف عام : العلم

 
 أيسلندا  

 .١٩٦٤يونيه / حزيران٨انضمت أيسلندا إىل اليونسكو يف  - ١٨
 

 التعليم  
تــشارك مدرســة واحــدة مــن أيــسلندا يف شــبكة مــشاريع املــدارس املنتــسبة لليونــسكو،  - ١٩
 مؤسـسة تعليميـة، تتـراوح       ٧ ٩٨٣تضم الـشبكة أكثـر مـن         (١٩٥٣ بدأت عملها يف عام      اليت

وتلتزم املدارس املنتسبة بتعزيز املثـل      ).  بلدا ١٧٥بني التعليم قبل املدرسي وتدريب املعلمني يف        
العليا لليونسكو بإنشاء مشاريع منوذجية لـصاحل إعـداد األطفـال والـشابات والـشبان علـى حنـو                   

وتـشدد  . هوا بفعاليـة التحـديات الـيت ينطـوي عليهـا عـامل متزايـد التعقيـد والتـرابط         أفضل ليواج 
على تقوية الدعائم األربع للـتعلم      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(استراتيجية الشبكة اجلديدة وخطة عملها      

وتعزيز التعلـيم اجليـد     ) نتعلم لنعرف، ولنعمل، ولنكون، ولنعيش معا     (للقرن احلادي والعشرين    
 . مل داكاركما ورد يف خطة ع

 
 ليتوانيا  

 .١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٧انضمت ليتوانيا إىل اليونسكو يف  - ٢٠
 

 التعليم  
ــا   - ٢١ ــضم ليتواني ــسكو    ٢٤ت ــسبة لليون ــدارس املنت ــشارك يف شــبكة مــشاريع امل .  مدرســة ت

وتشارك مثاين مدارس من ليتوانيـا يف شـبكة مـشروع املـدارس املنتـسبة لليونـسكو، الـيت بـدأت                     
 مؤسـسة تعليميـة، تتـراوح بـني التعلـيم      ٧ ٩٨٣تضم الشبكة أكثر مـن   (١٩٥٣لها يف عام   عم

وتلتــزم املــدارس املنتــسبة بتعزيــز املثــل العليــا  ).  بلــدا١٧٥قبــل املدرســي وتــدريب املعلمــني يف 
لليونــسكو بإنــشاء مــشاريع منوذجيــة هتــدف إىل إعــداد األطفــال والــشابات والــشبان علــى حنــو 

وتـشدد  . فعاليـة التحـديات الـيت ينطـوي عليهـا عـامل متزايـد التعقيـد والتـرابط         أفضل ليواجهوا ب 
على تقوية الدعائم األربع للـتعلم      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(استراتيجية الشبكة اجلديدة وخطة عملها      

وتعزيز التعليم اجليـد    ) التعلم لنعرف، ولنعمل، ولنكون، ولنعيش معا     (للقرن احلادي والعشرين    
 . اكاركما ورد يف خطة عمل د
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 برنامج زماالت اليونسكو  
 يف  ١ يف املوسـيقى، و      ١: ُمنحت زماالت اليونـسكو إىل الـشابات يف اجملـاالت التاليـة            - ٢٢

 يف اتـــصال  ١ يف احلـــوار بـــني الثقافـــات، و   ١ يف التعلـــيم، و  ١النيتـــروجني البيولـــوجي، و  
ــة واحــدة يف عــام     ــة وطني ــامج  ٢٠٠٨املؤســسات؛ ومنحــت زمال ــني   يف إطــار الربن ــشترك ب امل

 . اليونسكو ولوريال للمرأة يف العلم
تتمثل مطالب مشاريع برنـامج املـشاركة املعتمـد الـيت تفـضل متكـني النـساء واملـساواة                    - ٢٣

ــشروع    ــسني يف م ــني اجلن ــذات      ”ب ــبري عــن ال ــن خــالل التع ــنفس م ــات يف ال ــة الريفي ــاء ثق “ بن
 . “ا املتعددة األصواتإحياء أغاين نساء ليتواني: حصيلة عمر من الكتان”ومشروع 

 
 نيجرييا  

 . ١٩٦٠نوفمرب / تشرين الثاين١٤انضمت نيجرييا إىل املنظمة يف  - ٢٤
 

 التعليم  
 مدرسة من نيجرييـا يف شـبكة مـشاريع املـدارس املنتـسبة لليونـسكو، الـيت                  ٤١تشارك   - ٢٥

 التعلـيم    مؤسسة تعليمية، تتـراوح بـني      ٧ ٩٨٣تضم الشبكة أكثر من      (١٩٥٣أُطلقت يف عام    
وتلتــزم املــدارس املنتــسبة بتعزيــز املثــل العليــا  ).  بلــدا١٧٥قبــل املدرســي وتــدريب املعلمــني يف 

لليونسكو بإنشاء مشاريع منوذجية لصاحل إعداد األطفال والـشبان والـشابات علـى حنـو أفـضل                 
وتـــشدد . ليواجهـــوا بفعاليـــة التحـــديات الـــيت ينطـــوي عليهـــا عـــامل متزايـــد التعقيـــد والتـــرابط 

على تقوية الدعائم األربع للـتعلم      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(ستراتيجية الشبكة اجلديدة وخطة عملها      ا
وتعزيز التعليم اجليـد    ) التعلم لنعرف، ولنعمل، ولنكون، ولنعيش معا     (للقرن احلادي والعشرين    

ونيجرييا أحـد البلـدان األحـد عـشر الـيت وقـع عليهـا االختيـار                 . كما ورد يف خطة عمل داكار     
وهتـدف هـذه املبـادرة،      . تبار منوذجي الستراتيجيات دعم التعلـيم الـوطين لليونـسكو         إلجراء اخ 

ــار  ــة    ٢٠٠٦مــايو /الــيت أُطلقــت يف أي ــشاء سياســات تعليمي ، إىل مــساعدة احلكومــات علــى إن
 . متسقة بغية حتقيق التعليم للجميع

تعزيـز القـدرات    اليت تنفـذ مبـادرة اليونـسكو حملـو األميـة ل     ٣٥ونيجرييا أحد البلدان الـ     - ٢٦
 سنوات وترمـي إىل حتقيـق أهـداف عقـد األمـم املتحـدة حملـو             ١٠، وهي مبادرة تدوم     )املبادرة(

ونيجرييـا  .  يف املبـادرة ١١، وهي أيـضا أحـد بلـدان اجلولـة األوىل الــ        )٢٠١٢-٢٠٠٣(األمية  
مج اليت بدأت تـضع بـرا     ) إىل جانب هاييت ومصر واملغرب واليمن     (أيضا ضمن البلدان اخلمسة     

قطريـــة للمبـــادرة متماشــــية مـــع أولوياهتــــا اإلمنائيـــة الوطنيــــة، خاصـــة فيمــــا يتعلـــق بتعلــــيم       
 . والفتيات النساء
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ويشارك البلد أيضا يف مبادرة اليونسكو لتدريب املعلمني يف أفريقيا جنـوب الـصحراء               - ٢٧
ة جنـوب  الكربى اليت تدوم عشر سنوات واليت ستـساعد بلـدان القـارة الـستة واألربعـني الواقعـ          

الــصحراء الكــربى يف إعــادة هيكلــة الــسياسات الوطنيــة املعنيــة بــاملعلمني وتعلــيم املعلمــني، مــع  
 . تركيز قوي على املعلمات

 
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  

فيمــا يتعلــق مبكافحــة االجتــار بالبــشر، خاصــة االجتــار بالنــساء، جــرى تعزيــز قــدرات     - ٢٨
لوطنية واإلقليميـة ملكافحـة االجتـار يف البلـد بـشكل فعـال، كمـا             القيادات واملؤسسات احمللية وا   

جرى إذكاء الوعي بشأن مسائل االجتار بالبشر من خالل طبع ورقات سياسات ونـشرها بـني          
فريقيـا  أأصحاء املصلحة ومن خالل زيادة التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية الرئيـسية يف              

 - تدريب للـدربني علـى النـهج االجتمـاعي           ٢٠٠٦س يف عام    وُنظم يف باري  . الغربية واجلنوبية 
 . فريقيا بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف بانكوكأالثقايف ملواجهة االجتار بالبشر يف 

 
 االتصال واملعلومات  

تبــذل اليونــسكو جهــودا الســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت ملكافحــة     - ٢٩
دز، خاصـة لتغـيري سـلوك الـشبان مـن خـالل خطـط التعلـيم                 اإليـ /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      

اإليـدز يف مـايل يف      /وُعقد االجتمـاع اإلقليمـي للمـشاورة بـشأن الوقايـة مـن الفـريوس              . الوقائي
وخــالل اجتمــاع املــشاورة، مت حتديــد خطــة عمــل ومناقــشة مبــادرات   . ٢٠٠٦فربايــر /شــباط

، من خالل املعلومـات واالتـصال يف        اإليدز/جديدة بشأن وقاية الشبان والشابات من الفريوس      
 .جرييايسياق خطط وطنية وإقليمية يف أربعة بلدان، هي بوركينا فاسو وغينيا ومايل ون

 
 اليونسكو زماالتبرنامج   

 يف إطار الربنـامج املـشترك بـني        ٢٠٠٨ و عام    ٢٠٠٦منحت زمالتان وطنيتان يف عام       - ٣٩
 .اليونسكو ولوريال للمرأة يف العلم

 
 املتحدة ترتانيارية مجهو  

 .١٩٦٢ مارس/آذار ٦ يف اليونسكو إىل املتحدة ترتانيا مجهوريةانضمت  - ٤٠
 

 التعليم  
 املنتـسبة  املـدارس  مـشاريع  شـبكة يف   املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  يف مـدارس ك مثاين   تشار - ٤١

ــسكو ــيت ،لليون ــدأت ال ــها ب ــا يف عمل ــضم( ١٩٥٣م ع ــشبكة ت ــر ال ــ أكث  مؤســسة ٧ ٩٨٣ن م



CEDAW/C/2008/II/3/Add.2
 

16 08-35162 
 

 املـدارس  وتلتـزم  .)بلـداً  ١٧٥  قبـل املدرسـي وتـدريب املعلمـني يف         التعلـيم  تتـراوح بـني    ميةتعلي
ــسبة ــز املنت ــ بتعزي ــاـثلاملُ ــسكول  العلي ــشاءليون ــةمــشاريع  بإن ــالا إعــداد إىل هتــدف  منوذجي  ألطف

 متزايـد  عـامل  ينطوي عليهـا   اليت لتحدياتا بفعالية على حنو أفضل ليواجهوا    نوالشباوالشابات  
 علـى ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤ (عملـها  وخطـة  اجلديـدة  الـشبكة  اسـتراتيجية  تشددو .والترابط يدالتعق
الــتعلم لنعــرف، ولنعمــل، ولنكــون،   (والعــشرين احلــادي للقــرن لــتعلمل األربــع دعائمالــ تقويــة

 .داكار عمل خطة يف ورد كما وتعزيز التعليم اجليد) ولنعيش معا
 أفريقيــا املعلمــني يف لتــدريب اليونــسكو ةمبــادر يف املتحــدة ترتانيــا مجهوريــةوتــشارك  - ٤٢

 الـسياسات  هيكلـة  إعـادة  إىل ، والـيت هتـدف  سـنوات  ١٠الـيت تـدوم     الكربى، الصحراء جنوب
 قـوي  تركيـز  مـع  الكـربى،  الـصحراء  جنـوب  أفريقيـا  بلـدان  من ٤٦ يف باملعلمني املعنية الوطنية
 .املعلمات على
 منتــدى منظمــة مــع بالتعــاون انيــا،ترت يف نظمــت ،٢٠٠٧رب ديــسم/األول كــانون ويف - ٤٣

 يراعــي تطبيقــي علمــي ثــانوي تعلــيم عــن وطنيــة تدريبيــة عمــل حلقــة األفريقيــات، املعلمــات
 اإلقليميـة  التدريبيـة  للحلقـة  متابعـة  العمـل  حلقـة  وجـاءت . التوظـف  أجـل  من اجلنساين املنظور

 إىل  ٨ن  مـ  الفتـرة  يف ماالوي يف نظمت اليت ،العلوم يف الفتيات مشاركة تعزيز بشأن للمدربني
 اهتمـام  لتراجـع  التصدي املعلمني تدريب من اهلدف وكان. ٢٠٠٧ر  أكتوب/األول تشرين ١٣
 تعلـيم  جعل إىل هتدف إذ   :رباعي هنج استراتيجية خالل من العلوم تعلم جمال يف الفتيات وأداء
 .التجـارب  جـراء وإ املختـربات  يف العمـل  خالل من اتساما باإلثارة والطابع العملي    أكثر العلوم
طـرق   اسـتخدام  دعموتـ  اجلنـساين،  املنظـور  تراعـي  دراسـية  كتـب  واسـتخدام  إعـداد  تعزز كما

 أنــشطة أيــضاً التدريبيــة احللقــةوتــضمنت  .واحتياجــاهتن الفتيــات اهتمامــات تراعــي للتــدريس
متـصلة بـالعلم والتكنولوجيـا       بوظـائف  املهتمـات  للفتيات الوظيفية احلياة حول ومشورة توجيه

 .املشاريع تنظيم بشأن لتوجيه باإلضافة ، املستقبليف
 

 الطبيعيةالعلوم   
 يف لعاملــات جــوائز مثــاين لليونــسكو التــابع “احليــوي واحملــيط اإلنــسان” برنــامجمــنح  - ٤٤
 للعلمـاء  الـسنوية  العـشر  وائزه، جبـ  الربنـامج  هـذا  ويركـز  .، على التوايل  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي
 .منهم الفتيات سيما وال النامية البلدان يف الشبان باحثنيال على خاصاً تركيزاً ،الشبان
. )األرض دراسـات (  اجليولوجيـا  عاملـات ل أفريقيـة  رابطـة  أيـضاً  اليونـسكو  أنـشأت قد  و - ٤٥

 .الرابطة هذه يف  خاصبنشاط األرض علوم  يفاملتخصصني طائفة أعضاءويشارك 
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 الثقافة  
 األمـم  وبرنـامج  اليونسكو بني املشترك املشروع إطار يف املستفادة الدروس إىل استناداً - ٤٦

 وفــريوس الثقافــة” عنــوان حتــت اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املعــين املــشترك املتحــدة
 ضــمن ثقــايف هنــج إدمــاج إىل الــدعوة يف اليونــسكو جنحــت ،“واإليــدز البــشرية املناعــة نقــص
 حــديثي واألطفــال النفــاس أثنــاء األمهــات وفيــات مــن احلــد” املــشترك املتحــدة األمــم برنــامج
 معـدالت  فـإن  اإلمنائيـة،  للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار  وطبقا لبيانات  .ترتانيا يف “الوالدة
 املعـدالت  أعلـى  بـني  تـزال  ال ترتانيـا  يف الـوالدة  حديثي واألطفال النفاس أثناء األمهات وفيات

 التـسهيالت الطبيـة    يستخدمن ال النساء من املائة يف ٥٤ أن إىل اإلحصاءات وتشري .أفريقيا يف
 سـوف يركـز    الثقـايف  النـهج  فـإن  الـسياق،  هـذا  ويف .التقليديـة  الطبيـة  الرعايـة  ويفـضلن  القائمة
وقـد  . يف الصحة السريرية   واألخصائيني التقليديني الترتانيني املعاجلني بني والتكامل احلوار على
 اليونيـسيف،  (املتحـدة  ألمـم ل  شـىت  التوكـا  أطلقتـه  الـذي  للنـداء  اسـتجابة  املـشروع  هـذا  جاء

 أجـل  مـن ) العـاملي  األغذية وبرنامج العاملية، الصحة ومنظمة للسكان، املتحدة األمم وصندوق
 .البيولوجية الطبية العناصرو الثقافية العناصربني  زجمت هنج

 
 اليونسكو زماالتبرنامج   

 علـم  يف ١و  احليـاة،  علوم جمال يف ١ :التالية اجملاالت يف لشاباتإىل ا زماالت منحت - ٤٧
 القيـادي  احلـس  تطـوير  يف ١و   االقتـصاد،  علم يف ١و   البيئية، اإلدارة يف ١و   األفريقية، اآلثار
 .واملعلومات االتصاالت نظم يف ١و  احتفاالت منح اجلوائز، يف ١و  النساء، لدى

 
 اليمن  

  .١٩٦٢ أبريل/نيسان ٢ يف اليونسكو إىل اليمنانضم  - ٤٨
 

 التعليم  
ــيمن يف مدرســة ١٣ تــشارك - ٤٩  الــيت ،لليونــسكو املنتــسبة املــدارس مــشاريع شــبكةيف  ال

 تتـراوح بـني    ،تعليميـة  مؤسـسة  ٧ ٩٨٣ن  مـ  أكثـر  الـشبكة  تضم( ١٩٥٣م  عا يف عملها بدأت
 ـثلاملُـ  بتعزيـز  املنتـسبة  املـدارس  وتلتـزم  ).بلـداً  ١٧٥  يفاملعلمـني    تـدريب و قبل املدرسـي   التعليم
ن علـى   والـشبا والـشابات    ألطفـال ا إعـداد  إىل هتـدف   منوذجيـة  مـشاريع   بإنشاء ليونسكوا ل العلي

 شددوتـ  .والترابط التعقيد متزايد عامل  ينطوي عليها  اليت لتحدياتا بفعالية حنو أفضل ليواجهوا  
 لـتعلم ل األربع تقوية الدعائم  على) ٢٠٠٩-٢٠٠٤ (عملها وخطة اجلديدة الشبكة استراتيجية
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  اجليـد  التعليم وتعزيز) التعلم لنعرف، ولنعمل، ولنكون، ولنعيش معا      (والعشرين دياحلا للقرن
 .داكار عمل خطة يف ورد كما
لتعزيـز القـدرات     األمية وحمل  اليونسكو مبادرة تنفذ اليت ٣٥لـ  ا البلدان أحد هو واليمن - ٥٠

 حملـو  املتحـدة  ماألمـ  عقـد  أهـداف  حتقيـق  إىل وترمـي  سنوات ١٠، وهي مبادرة تدوم     )املبادرة(
 والــيمن .ملبــادرةا يف ١١لـــ ا األوىل اجلولــة بلــدان أحــد وهــو أيــضا ،)٢٠١٢-٢٠٠٣( ةاألميــ

 تــضع بــدأت الــيت) يــاريونيج واملغــرب ومــصر هــاييتجانــب  إىل (اخلمــسة البلــدان أيــضا ضــمن
 النـساء  بتعلـيم  يتعلـق  فيمـا  ، خاصـة  الوطنية هتا اإلمنائية أولويا مع للمبادرة متماشية  قطرية برامج

 .والفتيات
 حمـو  دعملـ  إقليمـي  مـؤمتر  أول عقـد  األميـة،  حملو املتحدة األمم وعقد بادرةامل إطار ويف - ٥١
. ٢٠٠٧ر  آذا/مـارس  ١٤ إىل   ١٢ن  مـ  الفتـرة  يف قطـر،  الدوحـة،  يف العـامل  مستوى على األمية

 كاريــةاالبت املمارســات مــن طائفــة وحــدد األميــة، حمــو إزاء جديــد التــزام املــؤمتر عــن ومتخــض
 يف بــادرةامل بلــدان علــى التركيــز مــع األميــة، حملــو دعمــاً قويــة شــراكات وشــجع إقامــة واجملربــة
 املـؤمتر،  هلـذا ومتابعـة    ).الـسودان والعـراق ومـصر واملغـرب وموريتانيـا والـيمن            (العربيـة  املنطقة
 امهاالسـتخد  العربيـة  املنطقـة  يف األميـة  حمـو  جمـال  يف املمارسات أفضل من سلسلة جتميع جرى
 .األموال مجع يف

 
 واإلنسانية االجتماعيةالعلوم   

 تعزيـز  هبـدف متنوعـة    بـرامج  لليونـسكو  التابع واإلنسانية االجتماعية العلوم قطاع نفذ - ٥٢
 علــى العوملــة آثــار عــن أحبــاث أجريــت وقــد .املنطقــة هــذه يف والتنميــة اجلنــسني بــني املــساواة
 النــهوض الــيت تعتــرض ســبيل  االجتماعيــة واملعوقــات الثقافيــة والعوائــق اجلنــسني بــني املــساواة
 يفع  ستوضـ   يف الـيمن،   القـضاء  يف املـرأة  دور تعزيـز  حـول  ورقة إعدادب  وجرى تكليف  .باملرأة

 الدراســية احللقـة  يف الورقــة هـذه  قــدمتوقـد   .اجملــاورة البلـدان  يف املــرأة شـؤون  وزراء متنـاول 
 يف األوســـط الـــشرق لدراســـات الثـــاين عـــامليال املـــؤمتر انعقـــاد أثنـــاء مانـَّعـــ يف عقـــدت الـــيت
 .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٤

 
 اليونسكو زماالتبرنامج   

 احليـاة،  علـوم  يف ١و   الطـب،  يف ١ :التاليـة  اجملـاالت  يف لـشابات إىل ا  زماالت منحت - ٥٣
 النــساء يف ١و  ،اجلــوائز مــنح احتفــاالت يف ١و  املــسلحة، الرتاعــات أثنــاء املــرأة دور يف ١ و

  املـشترك بـني   ربنـامج ال إطـار  يف ٢٠٠٧؛ ومنحت زمالة وطنيـة واحـدة يف عـام           الثقايف راثوالت
 .للمرأة يف العلم لوريال واليونسكو


