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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  قضاء على التمييز ضد املرأةبالاللجنة املعنية 
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

على مجيع أشكال    القضاء    من اتفاقية  ٢٢ و ٢١ادتني  تنفيذ امل 
  التمييز ضد املرأة 

التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة بشأن تنفيـذ االتفاقيـة يف               
  اجملاالت الداخلة يف نطاق أنشطتها

  *تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    

  موجز    
ز ضد املرأة، ُدعيت     من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي       ٢٢وفقاً للمادة     

الوكاالت املتخصصة إىل أن تقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، يف            
دورهتا احلادية واخلمسني، تقارير بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تنـدرج ضـمن           

  .نطاق أنشطتها
  

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  مقدمة  -أوالً  
ء على التمييز ضد املرأة، يف دورهتا احلادية        من املقرر أن تبحث اللجنة املعنية بالقضا        -١

األردن والربازيل واجلزائر وزمبـابوي وغرينـادا       : واخلمسني، التقارير الوطنية للبلدان اآلتية    
  .والكونغو والنرويج

، بصفتها وكالـة    )اليونسكو(وتساهم منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٢
فيف من حدة الفقر ويف التنمية املستدامة واحلوار فيما بـني           متخصصة، يف بناء السالم والتخ    

اليونسكو  وقد اعتربت خطة  . الثقافات من خالل التعليم والعلم والثقافة واالتصال واإلعالم       
 مسألة املساواة بني اجلنسني إحدى أكرب أولويات        ٢٠١٣-٢٠٠٨متوسطة األجل للسنوات    

تباع هنج ذي   امن خالل   " ة املساواة بني اجلنسني   أولوي"وتسعى اليونسكو إىل تنفيذ     . املنظمة
تعميم مراعاة االعتبارات اجلنـسانية      )ب(وضع برامج حمددة للمسائل اجلنسانية و     ) أ(شقني  

  .يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو
وتؤدي اليونسكو دوراً رئيسياً وتتحمل أعباًء رئيسية يف منظومة األمم املتحدة لتنفيذ              -٣

تتخذ الدول األطراف   "ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تنص على أن            اتفاقية القضا 
مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل هلا حقوقاً مـساوية حلقـوق                

وميثل احلق يف التعليم اجلوهر األصيل ملهمة اليونـسكو         ). ١٠املادة  " (الرجل يف ميدان التربية   
وتساهم أعمال اليونسكو املعياريـة     . ء أساسياً من واليتها اليت قامت من أجلها       كما ميثل جز  

يف تعزيز التكافؤ يف الفرص     ) ١٩٦٠(املتخذة إلعمال اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم         
وقد ظل التعليم األساسي للفتيات والنساء أيضاً عنصراً هاماً يف          . التعليمية بني البنني والبنات   

ة اليت أوردهتا اللجنة الدولية املعنية بالتعليم يف القرن احلادي والعشرين يف تقريرها املقدم              الرؤي
التعليم حق مـن    "، الذي جاء فيه أن      )١٩٩٦" (كرت بداخله : التعلم"إىل اليونسكو، املعنون    

م وحركة توفري التعلي  . حقوق اإلنسان وأداة أساسية لتحقيق أهداف املساواة والتنمية والسالم        
وقد . للجميع هي التزام عاملي لتقدمي تعليم أساسي جيد جلميع البنات والبنني واملرأة والرجل            

أسند إطار عمل داكار إىل اليونسكو مهمة التنسيق فيما بني الشركاء يف التنفيذ، بالتعاون مع               
وق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصـند     (كار  ااجلهات األربع األخرى املشتركة يف حمفل د      

). والبنك الـدويل  ) اليونيسيف(األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة         
احلوار بشأن السياسات املطلوب    : وتركز اليونسكو أنشطتها على مخسة جماالت رئيسية هي       

  .اتباعها والرصد، والدعوى، وحشد التمويل، وتنمية القدرات
 تبذهلا لتعزيز متكني املـرأة، وحقـوق املـرأة          وتسترشد اليونسكو يف اجلهود اليت      -٤

واملساواة بني اجلنسني، باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومبنهاج عمـل              
بيجني، وبالقرارات والصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة مبجاالت عمـل اليونـسكو،            

، وبوثيقة برنامج وميزانية    ٢٠١٣-٢٠٠٨وباستراتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للسنوات      
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 بـشأن   ٢٠١٣-٢٠٠٨اليونسكو لفترة السنتني، فضالً عن خطة عمل اليونسكو للسنوات          
جمال األولوية املتعلق باملساواة بني اجلنسني املعمول هبا على نطاق املنظمة بأسرها، اليت تشكّل        

  ".ساواة بني اجلنسنيامل"  بمرجعاً يف جمال تنفيذ األولوية العاملية للمنظمة، املتعلقة 
وتتوىل شعبة املساواة بني اجلنسني يف مكتب املدير العام تنفيذ التزام اليونسكو بتعزيز               -٥

وتقدم هذه الشعبة، بوصفها جهـة      . متكني املرأة، وحقوق املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني       
يتعلق بالسياسات والتوصيات التنسيق يف اليونسكو املعنية باملساواة بني اجلنسني، التوجيه فيما   

إىل  يف األمانة، وتضطلع بأنشطة بناء القدرات وتنسق أحباثاً متطورة لتقدمي مشورة مـستنرية            
وتقوم الشعبة أيضاً برصد التقدم احلاصل يف جمـال         . الدول األعضاء يف جمال السياسة العامة     
  .التكافؤ اجلنساين ضمن أمانة اليونسكو

ختذهتا اليونسكو لتنفيذ أحكام االتفاقية يف البلدان الـيت         التدابري اليت ا    -ثانياً  
  ستنظر يف تقاريرها يف دورهتا احلادية واخلمسني

  اجلزائر    
أنشئت الشبكة العربية املشتركة بني اليونسكو واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم             -٦

الجتماعية والثقافيـة، يف   والثقافة، املعنية باألحباث والسياسات يف جمال احلقوق االقتصادية وا        
 عضواً، الـذين    ٢٦وكان األعضاء املؤسسون البالغ عددهم      . ٢٠٠٦مارس  /الرباط يف آذار  

ميثلون منظمات وطنية حلقوق اإلنسان، وجامعات ومؤسسات حبوث وكـذلك كراسـي            
أستاذية تابعة لليونسكو، ومنظمات غري حكومية تعمل يف تونس واجلزائر وليبيـا ومـصر              

ويراعي النهج القائم علـى     . وريتانيا، قد اختذوا احلقوق الثقافية أولويةً للبحوث      واملغرب وم 
احلقوق الثقافية أيضاً التكوين الثقايف لفئات األشخاص الذين يعانون من االستـضعاف، أي             

ومنذ إنشاء هذه الشبكة وهي تسعى إىل حتقيق احترام حقوق املرأة يف املشاركة حبرية         . النساء
ساواة مع الرجل يف احلياة الثقافية، ونزع املشروعية عن املمارسات اليت تنتهك            وعلى قدر امل  

وميكن االطالع هبذا   . احلقوق الثقافية للمرأة وتستهدفها، والقضاء على مثل هذه املمارسات        
املتاح على العنوان   " احلقوق الثقافية يف املغرب العريب ومصر     "اخلصوص على الكتاب املعنون     

  .http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001900/190009F.pdf: الشبكي
وتسعى مبادرة اليونسكو الدولية للمراكز اجملتمعية املتعددة الوسـائط إىل الـتمكني         -٧

 البث اإلذاعي اجملتمعـي واإلنترنـت       اجملتمعي ومعاجلة الفجوة الرقمية من خالل اجلمع بني       
ويقدم برنامج املراكز اجملتمعية املتعددة الوسـائط اسـتراتيجية         . والتكنولوجيات ذات الصلة  

عاملية للتصدي إىل الفجوة الرقمية يف أفقر اجملتمعات يف البلدان النامية وكذلك يف البلدان اليت               
الـذي  " تدريب الصحفيات يف اجلزائـر     "ويتمثل هدف املشروع املعنون   . متر مبرحلة انتقالية  
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أطلقه مكتب اليونسكو يف الرباط، يف سد الفجوة بني اجلنسني يف جمال اإلعالم من خـالل                
ويف هذه الدورات التدريبية، تعليم املرأة تقنيات جديـدة         . تنظيم دورات تدريبية للصحفيات   

وتلقي املساعدة على االستفادة    يف جمال التحرير وتقدمي التقارير وإجراء املقابالت واحلوارات         
وسـيتيح  . من ثورة تكنولوجيا املعلومات من خالل الوصول إىل اإلنترنت والتعلم عن بعـد   

الربنامج، فضالً عن ذلك، فرصة للتفكري يف حمتوى الربامج اإلعالمية وتعزيز التبـادل بـني               
ة يف منطقة املغـرب     إلذاعاملرأة وا "وأصدر مكتب الرباط أيضاً دليالً عن       . صحفيات املنطقة 

على وضع  اإلذاعيني  واملنتجني  ومديري احملطات اإلذاعية    سيساعد مالكي اإلذاعات،    " العريب
.  فيما ينتجون من بـرامج   حمتوى يراعي الفروق بني اجلنسني وعلى احلد من القوالب النمطية         

تلفزيون يف  املرأة وال "عن   ٢٠١٠يف عام   ُوضع  وسيفيد الدليل، إىل جانب الدليل األول الذي        
  ".تدريب الصحفيات يف اجلزائر"مشروع  ل، كمادة مرجعية "منطقة املغرب العريب

  الربازيل    
سفر إىل  الجواز  "قام مكتب اليونسكو يف الربازيل بترمجة منشور اليونسكو املعنون            -٨

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، إىل اللغـة        يعرض نص    الذي   ،"املساواة
. والرابطات النـسائية  واجلماعات   على نطاق واسع يف املدارس واجلامعات        هالربتغالية ووزع 

  . لغة٢٢إىل أكثر من " سفر إىل املساواةالجواز "  بترجم املنشور املعنون قد و
ويف إطار الشراكة الطويلة األجل اليت أقيمت بني اليونسكو ووزارة التعليم الربازيليـة،       -٩

. يف الربازيـل  التعليميـة   سياسات  ال عمل سنوية مع الوزارة لدعم تنفيذ        طتضع اليونسكو خط  
تـارخيني  :  أفريقيـا  -الربازيـل   "وتنفذ اليونسكو أيضاً يف إطار هذا االتفاق، مشروعاً عنوانه          

بأمهية تاريخ وثقافـة أفريقيـا      ، يرمي إىل إذكاء وعي بنات وبنني املدارس الربازيلية          "متقاطعني
  . والتمييز من خالل أنشطة تفاعلية ومتارين عملية تستند إىل التعليم والثقافةوالتصدي للعنصرية

للمرأة يف جمال العلوم، ختتار هيئـة       "  اليونسكو -لوريال  "ويف إطار اجلائزة الوطنية       -١٠
كل يف  حملفني مؤلفة من أعضاء يف األكادميية الربازيلية للعلوم، واليونسكو، وشركة لوريال،            

 دوالر أمريكي لدعم تنميـة      ٢٠ ٠٠٠منحة  وتتلقى كل عاملة    . ات برازيليات عام، سبع عامل  
  .مشروعها البحثي

كترونية لصاحل  ل مؤخراً بتصميم دورة تدريبية إل     وقد قام مكتب اليونسكو يف الربازي       -١١
ريبية ملوضوع  ت إحدى وحدات هذه الدورة التد     وخصص. املهنيني يف جمايل الصحة والتعليم    

هـذه الـدورة    وسـتقدم   ". قوق اجلنسية واإلجنابية للمراهقات والشابات    نوع اجلنس واحل  "
  . معلم ومعلمة يف التعليم األساسي والثانوي٤٠ ٠٠٠  لالتدريبية 

هزلية، وأدلة  كتيبات رسوم   وقد صممت اليونسكو باالشتراك مع حكومة الربازيل          -١٢
اإليدز، واملـساواة   /البشريوأقراص مدجمة للمعلمني عن مواضيع تتعلق بفريوس نقص املناعة          
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والوقاية مـن اإلدمـان علـى       بني اجلنسني، واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، وحقوق اإلنسان        
مدرسـة   ٤٠ ٠٠٠وُنشرت هذه املواد علـى      . املشروبات الكحولية وغريها من املخدرات    

نقـص  وس  املصابة بفري املرأة  "وتقوم اليونسكو أيضاً بتنظيم مؤمترات عن       . حكومية يف الربازيل  
وُنظم مؤمتران  ". املعرفة من أجل التصرف   "يف البلدان الناطقة بالربتغالية     " اإليدز و املناعة البشري 

 يف ٢٠١٢، ومن املقرر عقد سبعة مؤمترات أخرى يف عـام          ٢٠١٠يف الربازيل وأنغوال يف عام      
  .كل من الربازيل والبلدان األفريقية

ملكتب اإلقليمي لليونسكو للتعليم يف أفريقيا      مكتب اليونسكو يف الربازيل وا    يعكف  و  -١٣
لصاحل املعلمني  " حقوق اإلنسان واحلقوق اجلنسية واإلجنابية    "تنظيم حلقة تدريبية معنونة     على  

حىت اآلن تنظيم حلقـتني     وقد مت   . يف التعليم األساسي من البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية       
وتناولت احللقتان التدريبيتان .  بيساو-يف غينيا   خرى  واأليف الرأس األخضر    واحدة  تدريبيتني  

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، والعدوى بفريوس نقص املناعة البـشري،          مواضيع من قبيل    
  . والتنوع اجلنسي،والعنف ضد املرأة

دة الوسائط، اليت تـشجع     الدولية للمراكز اجملتمعية املتعد    ويف إطار مبادرة اليونسكو     -١٤
اإلذاعـي  على متكني اجملتمع وتتصدى للفجوة الرقمية من خالل اجلمع بني هيئـات البـث    

تعزيـز    "  بمشروع يتعلـق    يف الربازيل   اجملتمعية واإلنترنت والتكنولوجيات ذات الصلة، ُنفذ       
 إذاعـة   ١٣وُجهـزت   ". الدور القيادي للمرأة يف تنمية اجملتمع من خالل اإلذاعة واإلنترنت         

املرأة بتكنولوجيات املعلومـات    معرفة  جمتمعية باحلواسيب وباالتصاالت باإلنترنت لتحسني      
والفئة اليت  . املضمون ويف اختاذ القرارات   وجعلها تشارك بفاعلية أكرب يف وضع       واالتصاالت  

ـ         يف املقام األول    يستهدفها هذا املشروع     ة يف  هي املرأة العاملة يف جمال االتصال عـرب اإلذاع
املناطق احلضرية اليت تفتقر للخدمات واليت تعاين من التهميش، ويف املناطق الريفية النائية اليت              

وبـاقي  هـي املـرأة     ملقام الثاين   يف ا واجملموعة املستهدفة   . اإلنترنتتوجد فيها اتصاالت    ال  
  .اعية احملليةالربامج اليت ُتبث عرب احملطات اإلذويتلقون اإلنترنت السكان املتمتعني خبدمات 

     ُيعـىن وسائط اإلعـالم    مشروع آخر يف إطار مبادرة املراكز اجملتمعية املتعدد         ومثة    -١٥
ويرمي هذا املشروع إىل حتسني نوعية وكمية       ". نع مشاركة املرأة يف العنف املسلح املنظم      مب"

    :خالل ما يلـي   األمن البشري والتنمية من     باملسلح، و مشول املسائل املتعلقة باملرأة وبالعنف      
صياغة حمتوى دقيق وحتليلي عن املرأة والعنف املسلح املنظم يف ريو لنـشره يف وسـائط                ) أ(

تدريب املرأة من ) ب(اإلعالم، مبا يف ذلك التلفزيون واإلذاعة والصحف واملنافذ اإللكترونية؛ 
ملهارات للعمل مـع    اجملتمعات املتأثرة على بناء القدرات يف جمال التوعية اإلعالمية وتطوير ا          

تدريب ممثلني مـن    ) ج(السالمة؛  اعتبارات  صحفيني من مجيع وسائط اإلعالم، مع مراعاة        
ورفع حجـم التغطيـة     عنية بقضايا املرأة للتعبري عن رسالة موحدة        املمنظمات اجملتمع املدين    

 صـحفيني   تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع    ) د(املرأة واجلرمية املسلحة؛    اإلعالمية لقضايا   
يف ريو دي جانريو، وال سيما مع صحفيات، لتقدمي معلومات وُنهج جديدة لتغطية             يعملون  

بناء قاعدة بيانات دولية لعناوين االتصاالت وغريها من        ) ه(مشكلة العنف املسلح يف املدينة؛      
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ـ     ) و(املعلومات املفيدة عن املرأة، واألمن البشري والتنمية؛         ذه رصد تغطية وسائط اإلعالم هل
ويتمثل أحـد األهـداف   . نشرة صحفية إلكترونيةاملطبوعة ومن خالل الصحافة القضايا يف  

الرئيسية الطويلة األجل للمشروع يف بناء قدرات املرأة للتصرف كداعية لتحـسني احلالـة              
  . األمنية من خالل التأثري على الرأي العام بواسطة وسائط اإلعالم

قليميـة  اإلعمل  ال حلقة" املعنون   ، الوسائط ة املتعدد ةيكز اجملتمع اويسعى مشروع املر    -١٦
 إىل األخذ بسياسات وقوانني تراعي      ،"الوعي اجلنساين من خالل وسائط اإلعالم     إذكاء  عن  

االعتبارات اجلنسانية يف مكافحة التمييز ضد املرأة، وتزويد املهنـيني يف وسـائط اإلعـالم               
مجيـع  ومعاجلتـها يف    ا املساواة بني اجلنسني     قضايللتعرف على   باملعارف واملهارات الالزمة    
. عند تقدمي األخبار واإلبالغ بصورة موضوعية     املسألة اجلنسانية   عمليات االتصاالت ومراعاة    
أو مهنياً على اإلبالغ بشكل يراعي االعتبـارات        / صحفياً و  ٢٥ويرمي املشروع إىل تدريب     

نسني من خالل وسائط اإلعالم وتعزيز      املساواة بني اجل  على  اجلنسانية لتمكينهم من التشجيع     
  .القدرات املؤسسية هبدف إجياد خمترب وطين لوسائط اإلعالم

  الكونغو    
من أجل التعليم ومكافحـة     تعزيز االستجابة العاملية    "يرمي مشروع اليونسكو املعنون       -١٧

ملستبعدة، إىل إتاحة فرص تعليمية للمرأة املهمشة وا      " فريوس نقص البشري واإليدز يف الكونغو     
واحلد من الوصم والتمييز، ويف الوقت نفسه احترام حقوق اإلنسان، والتنوع الثقايف واملـساواة   

فرص تعليميـة جيـدة     متكني املرأة والفتيات من     وسيساعد املشروع أيضاً على     . بني اجلنسني 
  .لسواءأماكن العمل ويف املدارس على ايف النوعية بشأن فريوس نقص املناعة البشري واإليدز 

  غرينادا    
أنشأت اليونسكو وغرينادا مركزاً جمتمعياً متعدد الوسائط هبدف حتـسني قـدرات              -١٨

حتتجن إليها  االتصاالت للمرأة والفتيات الريفيات لتمكينهن من الوصول إىل املعلومات اليت           
.  عيشهن للمشاركة يف حوار وطين وعمليات دميقراطية الختاذ القرارات اليت تؤثر على سبل           

 امرأة وفتاة ريفيـة يف      ٤٠وسيقدم املركز خدمات االتصاالت، والتدريب إىل ما ال يقل عن           
 شبكية، وتسجيالت   عجمال مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من قبيل إنشاء مواق        

أيضاً جمموعة الـربامج التدريبيـة   املشروع  وسيدعم  . صوتية ومرئية، والوصول إىل اإلنترنت    
 وهي منظمة غري حكومية تعمل      - رابطة التنمية اجملتمعية يف غرينادا    احليوية تعمل   واملعلومات  

تقدميها حالياً إىل املرأة الريفية، وذلك من خـالل         على   -١٩٨٥يف التنمية الريفية منذ عام      
. برامج متعددة الوسائط للـتعلم الـذايت      يف شكل   حترير وتوثيق اخلربات يف جمال التدريب       

 امرأة ورجل من    ٤٥إىل ما ال يقل عن      اإللكتروين  التدريب يف النشر    أيضاً  وسيقدم املشروع   
  .العاملني يف التحرير على املستوى احمللي
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  األردن    
يقوم مكتب اليونسكو يف بريوت مبراجعة األطر القانونية والسياساتية للنظم التعليمية             -١٩

قوانني والسياسات الوطنية مع    تطابق ال مدى  والغرض من هذه املراجعة هو حتديد       . يف األردن 
األطر الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة باحلق يف التعليم وأحكامها املتعلقـة باملـساواة بـني               

وباالستناد إىل استنتاجات هذه املراجعة، ستقدم اليونـسكو توصـيات لـصياغة            . اجلنسني
مـساعدة  إىل  النشاط  هذا  ويرمي  . إصالحات وقوانني تراعي االعتبارات اجلنسانية يف التعليم      

، وال سيما تلك املتعلقة     اإلمنائية الدولية لبلوغ األهداف   تكثيف جهودها   الدول األعضاء على    
  .باملساواة بني اجلنسني

إىل تقدمي درجـة    " بناء قدرات املواطنة الصحفية يف املناطق الريفية      "ويرمي مشروع     -٢٠
ل إشراك األعضاء يف اجملتمع من إنـاث        عالية من الدعم لدور املرأة يف تنمية اجملتمع من خال         

من شبكة من ست صحفيات إنشاء املشروع  وسيتيح هذا   . وذكور عند معاجلة القضايا احمللية    
     خالل فتـرة سـتة أشـهر      ، يتدربن    عاماً ٣٠ و ٢٥جمتمعية، تتراوح أعمارهن بني     إذاعات  
من منظور املساواة   جملتمعاهتن    االقتصادية -االجتماعية  برناجماً يقدمن فيها الوقائع      ١٢إلنتاج  

 تعزيز متكني املرأة وسد الفجوة اجلنسانية يف إطار املـشهد           وسيسعى أيضاً إىل  . بني اجلنسني 
  .األرديناإلعالمي 

  النرويج    
  .ال توجد معلومات  -٢١

  زمبابوي    
تعزيز الُنظم الوطنية للتعليم والتدريب علـى الـصعيدين         "سيسهم املشروع املعنون      -٢٢
بوتسوانا ومالوي  (هراري  اليت يعىن هبا مكتب اليونسكو يف       بلدان  الين واملهين يف جمموعة     التق

صول البنات والبنني على    حتشجع على   يف صياغة سياسات    )" وموزامبيق وزامبيا وزمبابوي  
احلوار السياسايت بشأن التعلـيم  وعلى التعليم العام والتقين واملهين الثانوي،    على  قدم املساواة   

جل التنمية املستدامة من خالل األنشطة املشتركة اليت تراعي املبادئ العلمية، والثقافـة             من أ 
وسيفيد املشروع الـشابات    . واالتصاالت وحتترم أيضاً التنوع الثقايف واملساواة بني اجلنسني       

  .والشباب امللتحقني بنظم التعليم الوطنية وكذلك السلطات الوطنية التقنية واملهنية
، تشجع اليونسكو على صون واستعادة      ١٩٧٢طار اتفاقية التراث العاملي لعام      ويف إ   -٢٣

بوتـسوانا  (هـراري   مكتـب   يف جمموعة بلدان    إدارة مستدمية   وإدارة مواقع التراث العاملي     
املرأة على املشاركة بنشاط يف     أساساً بتشجيع   وذلك  ) ومالوي وموزامبيق وزامبيا وزمبابوي   

بتعزيز أبعـاد   التراث العاملي، و  ملبادرات ذات الصلة إلدارة وصون      ويف ا جلان التراث العاملي    
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ودور املرأة اهلام يف نقل التراث      املتصلة باملساواة بني اجلنسني     إطار التراث الثقايف غري املادي      
يف زمبابوي من خـالل     اجملتمعية  وتقوم اليونسكو أيضاً بتعزيز السياحة الثقافية       . غري املادي 

واق لترويج السلع الثقافية وبناء قدرات املبدعني املتواجدين بـالقرب مـن            إعادة تأهيل األس  
الفعالة وامللموسـة للمـرأة     شاركة  املاملواقع التراثية واملعامل األثرية الوطنية من خالل زيادة         

  .يف الصناعات الثقافية واإلبداعيةبوصفها الفاعل الرئيسي 
ألفـالم  لمهرجانـاً   "  يف زمبابوي  صانعات األفالم "مشروعوقد نظمت اليونسكو و     -٢٤

السينمائيات وتعزيز  املخرجات  ، يرمي إىل متكني     ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  التصويرية،  
  .التنوع اإلبداعي للمرأة
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 تكافؤ اجلنسني يف إحصاءات التعليم جلميع البلدان اليت قدمت تقـارير إىل             مؤشر:  لإلناث والذكور   نسب القيد اإلمجالية   :جدول
  دورة احلادية واخلمسنيال

  بيانات

نـسبة االلتحــاق  
التعلـيم   اإلمجالية،

  االبتدائي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعلـيم   اإلمجالية،

  االبتدائي، الذكور

نسبة االلتحاق  
التعليم  اإلمجالية،

  الثانوي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعليم  اإلمجالية،

  الثانوي، الذكور

نسبة االلتحـاق   
تعليم ال اإلمجالية،

  اجلامعي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعليم  اإلمجالية،

  اجلامعي، الذكور

مؤشر تكـافؤ   
اجلنسني لنـسبة   

، القيد اإلمجايل 
  التعليم االبتدائي

مؤشــر تكــافؤ 
اجلنسني لنـسبة   

، القيد اإلمجـايل  
  التعليم الثانوي 

مؤشر تكـافؤ
اجلنسني لنسبة
،القيد اإلمجايل 

اجلامعيالتعليم 
          ةالسن البلد

١٫١٢ ١٫٠٤ ١٫٠٢ ٣٦ ٤١ ٨٨ ٩١ ٩٨ ١٠٠ ٢٠٠٧ 

١٫١٢ ١٫٠٤ ١٫٠١ ٣٩ ٤٤ ٨٩ ٩٣ ٩٧ ٩٨ ٢٠٠٨ 

١٫١٢ ... ... ٣٩ ٤٤ ... ... ... ... ٢٠٠٩ 

 األردن

٢٠١٠ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

١٫٢٩ ... ... ٢٧ ٣٤ ... ... ... ... ٢٠٠٧ 

١٫٢٩ ١٫١١ ٠٫٩٣ ٣٠ ٣٩ ٩٦ ١٠٦ ١٣٢ ١٢٣ ٢٠٠٨ 

١٫٣٥ ... ... ٣١ ٤٢ ... ... ... ... ٢٠٠٩ 

 الربازيل

٢٠١٠ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

١٫٤٠ ... ٠٫٩٤ ٢٠ ٢٨ ... ... ١١٥ ١٠٨ ٢٠٠٧ 

٠٫٩٤ ... ... ... ... ١١٣ ١٠٦ ٢٠٠٨ ... ... 

١٫٤٤ ١٫٠٢ ٠٫٩٤ ٢٥ ٣٦ ٩٤ ٩٦ ١١٤ ١٠٧ ٢٠٠٩ 

 اجلزائر

١٫٤٦ ... ٠٫٩٤ ٢٥ ٣٧ ... ... ١١٣ ١٠٧ ٢٠١٠ 

٫… … … … … … … … ٢٠٠٧ … 

٢٠٠٨ … … … … … … … … … 

٢٠٠٩ … … … … … … … … … 

 زمبابوي

٠,٨٠ … … ٧ ٥ … … … … ٢٠١٠ 
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  بيانات

نـسبة االلتحــاق  
التعلـيم   اإلمجالية،

  االبتدائي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعلـيم   اإلمجالية،

  االبتدائي، الذكور

نسبة االلتحاق  
التعليم  اإلمجالية،

  الثانوي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعليم  اإلمجالية،

  الثانوي، الذكور

نسبة االلتحـاق   
تعليم ال اإلمجالية،

  اجلامعي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعليم  اإلمجالية،

  اجلامعي، الذكور

مؤشر تكـافؤ   
اجلنسني لنـسبة   

، القيد اإلمجايل 
  التعليم االبتدائي

مؤشــر تكــافؤ 
اجلنسني لنـسبة   

، القيد اإلمجـايل  
  التعليم الثانوي 

مؤشر تكـافؤ
اجلنسني لنسبة
،القيد اإلمجايل 

اجلامعيالتعليم 
          ةالسن البلد

٠٫٩٧ ٠٫٩٨ ... ... ١١٢ ١٠٩ ٩٧ ٩٦ ٢٠٠٧ ... 

٠٫٩١ ٠٫٩٥ ... ... ١١٥ ١٠٥ ١٠٢ ٩٧ ٢٠٠٨ ... 

١٫٣٦ ١٫٠٠ ٠٫٩٤ ٤٥ ٦١ ١٠١ ١٠١ ١٠٨ ١٠٢ ٢٠٠٩ 

 غرينادا

١٫٠٣ ٠٫٩٧ ... ... ١٠٦ ١٠٩ ١٠٥ ١٠٢ ٢٠١٠ ... 

٠٫٩٤ … … … … ١١٣ ١٠٦ ٢٠٠٧ … … 

٠٫٩٤ … … … … ١١١ ١٠٤ ٢٠٠٨ … … 

٠٫٢١ … ٠٫٩٤ ١١ ٢ … … ١١٦ ١٠٨ ٢٠٠٩ 

 الكونغو

٠٫٣٣ … ٠٫٩٥ ٨ ٣ … … ١١٨ ١١٢ ٢٠١٠ 

١٫٥٨ ٠٫٩٩ ١٫٠٠ ٥٩ ٩٣ ١١٤ ١١٣ ٩٩ ٩٩ ٢٠٠٧ 

١٫٦٢ ٠٫٩٨ ١٫٠٠ ٥٦ ٩١ ١١٣ ١١١ ٩٩ ٩٩ ٢٠٠٨ 

١٫٦٤ ٠٫٩٨ ١٫٠٠ ٥٦ ٩٢ ١١١ ١٠٩ ٩٩ ٩٩ ٢٠٠٩ 

 النرويج

٢٠١٠ … … … … … … … … … 

        


