
 

(A)   GE.12-44365    300812    310812 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   واخلمسونالثالثةالدورة 

  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٩-١
  جدول األعمال املؤقت من ٦البند 

   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء٢٢ و٢١تنفيذ املادتني 

التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة بشأن تنفيـذ االتفاقيـة يف               
  نطاق أنشطتهااليت تندرج ضمن اجملاالت 

  )اليونسكو (تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    

  موجز    
عيـت  التمييز ضد املرأة، دُ   مجيع أشكال    من اتفاقية القضاء على      ٢٢ للمادة   وفقاً  

الوكاالت املتخصصة إىل أن تقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة، يف          
 واخلمسني، تقارير بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الـيت تنـدرج ضـمن              الثالثةدورهتا  
  .أنشطتها نطاق
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  مقدمة  -أوالً  
 واخلمـسني   لثةالتمييز ضد املرأة يف دورهتا الثا     ستبحث اللجنة املعنية بالقضاء على        -١

مجهوريـة  وجزر القمـر، و    تركمانستان، وتوغو، : التقارير الوطنية املقدمة من البلدان التالية     
  . وصربيا، وغينيا االستوائية ، وشيلي،أفريقيا الوسطى

الـة  ، بصفتها وك  )اليونسكو(وتساهم منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٢
 وحوار الثقافـات  متخصصة، يف بناء السالم والتخفيف من حدة الفقر ويف التنمية املستدامة            

وقد اعتربت اسـتراتيجية اليونـسكو      . من خالل التعليم والعلم والثقافة واالتصال واإلعالم      
 مسألة املساواة بني اجلنـسني إحـدى األولـويتني          ٢٠١٣-٢٠٠٨املتوسطة األجل للفترة    

تباع امن خالل   " أولوية املساواة بني اجلنسني   "وتسعى اليونسكو إىل تنفيذ     . منظمةالعامليتني لل 
تعميم مراعاة االعتبـارات    ) ب(وضع برامج حمددة للمسائل اجلنسانية و     ) أ: (هنج ذي شقني  

  . اجلنسانية يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو
كني املرأة وحقوق املـرأة     وتسترشد اليونسكو يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل تعزيز مت           -٣

 وبوثيقة  ،٢٠١٣-٢٠٠٨واملساواة بني اجلنسني باستراتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفترة         
 بشأن  ٢٠١٣-٢٠٠٨برنامج وميزانية اليونسكو لفترة السنتني، وخبطة عمل اليونسكو للفترة          

 مجيعها إطـاراً    يت تشكل ال ،أولوية املساواة بني اجلنسني املعمول هبا على نطاق املنظمة بأسرها         
لدعم وتوجيه تنفيذ أولوية املساواة بني اجلنسني اليت وضعتها املنظمة على الصعيد العـاملي،              

 فـضالً عـن    ومنهاج عمل بـيجني،    ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
  .القرارات والصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة مبجاالت عمل اليونسكو

وتتوىل شعبة املساواة بني اجلنسني يف مكتب املدير العام مهمة تيسري التزام اليونسكو               -٤
 وتوصيات   سياسية توجيهات  الشعبة وتقدم هذه . أولوية املساواة بني اجلنسني    مبواصلة تنفيذ 
 اعتبارات املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع         من أجل تعميم   قطاعات الربامج  و لإلدارة العليا 
التكـافؤ  ؛ وترصـد    وتضطلع ببناء القدرات    واستراتيجياهتا وبراجمها؛  ونسكوسياسات الي 
مع  وتنشئ شراكات ، وتقيموالتوازن بني العمل واحلياة اخلاصة داخل األمانة العامة     اجلنساين

ومنظمات   األمم املتحدة، ومنظمات غري حكومية دولية، وهيئات إقليمية،        منهيئات أخرى   
مؤسسات خاصة، وشركاء من القطاع اخلـاص       ، و  حكومية ومنظمات غري ،  حكومية دولية 

  . يف سياق ما تقدمه هذه اجلهات من دعم ملبادرات متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني
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التدابري اليت اختذهتا اليونسكو لتنفيذ أحكام االتفاقية يف البلدان الـيت             -اًثاني  
  ني واخلمسثالثة الالدورةيف تقاريرها يف سُينظر 

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
  املسرحيني جملموعة من موجهة  أنشطة تدريبية   املعهد الدويل للمسرح    اليونسكو و نفّذ    -٥

 وتـشجيع  لتعزيز متكني املـرأة    ، معظمهم من النساء،   ىمجهورية أفريقيا الوسط  من   الشباب
. ملسرحي بشكل عام  والقطاع ا جمال الفنون التعبريية    املبادرات اجلديدة ودعم قدرات البلد يف       

مبشاركة خـرباء   دور املسرح واملوسيقىإنشاء  ووأتيح التدريب يف جماالت اإلدارة واالتصال     
شـبكي  ذا املشروع من خالل موقـع       وُروِّج هل . شبكة منافذ بيع للفنانني احملليني    و ومدربني

  . القنوات اإلذاعية مبا فيها ، عن وسائط اإلعالم التقليديةخمصص فضالً
تعدد األطـراف   املوهو املنتدى    ،الدويل لتنمية االتصال   إطار برنامج اليونسكو  ويف    -٦

 مناقـشة  شد جهود اجملتمع الدويل من أجل      يف منظومة األمم املتحدة الذي صمم حل       الوحيد
، البث اإلذاعيوخباصة من خالل  وتعزيز تطويرها،    يف البلدان النامية     وسائط اإلعالم موضوع  

 :قيا الوسطى مشاريع تتمثل فيما يليُنفذت يف مجهورية أفري

تمعية، شبكة وطنية من اإلذاعات اجمل    إقامة   منوذجية هبدف    إنشاء حمطة إذاعية جمتمعية    •
ستسعى إىل تعزيز ثقافة السالم واألمن واحترام حقوق اإلنسان، مبا فيهـا حقـوق              

همـشني  املرأة، وتشجيع االتصال وتبادل األفكار بني النساء والرجال احملرومني وامل         
 والقضايا  ، والزراعة ، واالستبعاد االجتماعي  ،يف جماالت خمتلفة مثل املواطنة املسؤولة     

، ومرض نقص املناعة املكتسب، ومرض الـسل،        األمراض املنقولة جنسياً  (الصحية  
 ومكافحة مجيع أشـكال     ،، وإدارة البيئة، والنهوض مببادئ التسامح     )وما إىل ذلك  

 على ظهور تعددية وسائط اإلعالم يف البلـد         ية أيضاً وستشجع احملطة اإلذاع  . العنف
 ؛مجتمعات احمللية منتدى للحوار والنقاششبكة من اإلذاعات تقدم للمن خالل 

وسائط اإلعالم يف   ف: يف قسم الصحافة جبامعة بانغي    املدرسني  تقدمي الدعم لتدريب     •
ـ     ميكن أن تضطلع ب    الرتاعاتاخلارجة من   البلدان   ساواة بـني   دور هام يف تعزيز امل

اجلنسني، وترسيخ الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وتشجيع حرية التعبري، ويتوقـف          
تقدمي معلومات موثوق هبـا، وعلـى      قدرة الصحفيني على   ذلك إىل حد كبري على    

ويهدف املـشروع إىل    .  املهنة طالب كليات الصحافة الذين سيضمنون استمرارية     
 لتمكينهم من إعداد تقـارير بـشأن        املهنية لصحفيات والصحفيني اقدرات  تطوير  

احترام حقوق اإلنسان، اليت هتم النساء والرجال على حد سواء مثل الوجيهة القضايا 
  .  وما إىل ذلكأثر تغري املناخ ووالقضاء على العنف ضد املرأة،
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  شيلي    
 لتعزيز البحوث والدورات    ١٩٩٢أنشئ برنامج كراسي اليونسكو اجلامعية يف عام          -٧

وإعداد الربامج يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو بإقامـة شـبكات جامعيـة              يةالتدريب
واجلهة املستفيدة الرئيسية   .  املعرفة عرب احلدود   وتشجيع التعاون بني اجلامعات من خالل نقل      

مؤسسات التعليم العايل يف البلدان النامية والبلدان الـيت متـر مبرحلـة             من هذا الربنامج هي     
  :كراسي األستاذية التالية يف شيلي وأنشئت. انتقالية

 تعزيـز نظـام      جبامعة شيلي، ويهدف إىل    "للدراسات اجلنسانية  "كرسي اليونسكو  •
متكامل للبحث والتدريب واملعلومات والتوثيق يف جماالت تتعلق بالتنمية املستدامة،          

 . وما إىل ذلك   وعالقة نوع اجلنس بالثقافة، وعالقة نوع اجلنس بالزراعة       والذكورة،  
تيسري التعاون وتـشجيع التبـادل   " للدراسات اجلنسانية "كرسي اليونسكووسيتيح  

وأعضاء هيئة التدريس  رفيعي املستوى مشهود هلم دولياًواحلوار الثقافيني بني باحثني     
  ؛مؤسسات التعليم العايل األخرى يف املنطقة، وباجلامعة

حتـد متعـدد   : التـصدي للعنـف  "للدراسات املتعلقة مبوضوع  كرسي اليونسكو    •
ويرمي إىل تعزيز نظام متكامـل ألنـشطة البحـث           جبامعة شيلي،  "التخصصات

والتدريب واملعلومات والتوثيق يف اجملاالت ذات الصلة بالعنف اجلنساين وحقـوق           
 التعاون بني البـاحثني     أوجه وسيسهل الكرسي أيضاً  . اإلنسان والتسامح والتضامن  

خرى يف شيلي وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر       مؤسسات التعليم العايل األ    و باجلامعة
  . سيما فرنسا أوروبا وال والكارييب

حالة اإلنصاف يف فرص احلصول " بشأن مؤمتراً" مؤسسة شيلي"ونظمت اليونسكو و  -٨
شارك فيه ممثلون من اليونسكو، ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان            " العايلعلى التعليم   

وتناولـت  .  من منتدى التعليم العايل إيكـواليس      نويل، واستشاريو االقتصادي، والبنك الد  
بـني طلبـة    )  يف املائة  ٥٢(املرتبطة مبعدل االنقطاع عن الدراسة املرتفع        املناقشة الصعوبات 

، وكذلك الصعوبات اليت يواجهها نظام التعليم يف        ، ال سيما يف صفوف الفتيات     التعليم العايل 
 للقـضايا الـيت     املشاركون يف املؤمتر حتليالً   وقدم  . املرتفعةشيلي من جراء حاالت االنقطاع      

ضـمان  ، والتعليم وإجنازاتهوحمصالت عدم املساواة بني اجلنسني يف التعليم،       أوجه  (يتناولوهنا  
اقتراح سياسات  وذلك هبدف   ) وبنية الشهادات واملؤهالت  واتساق الربامج واحلراك،    ،  اجلودة

م التعليم العايل القائم وزيادة تغطية التعليم العايل لنساء         مؤسسية وعامة ملموسة لتحسني نظا    
  .ورجال املناطق احملرومة واملهمشة

غـري  من أجل صـحافة  " بعنوان    إرشادياً وأعد مكتب اليونسكو يف سانتياغو كتيباً       -٩
وحيتـوي  . "املبادئ التوجيهية للتواصل من منظور املساواة بني اجلنـسني        : متحيزة جنسانياً 

، من منظور املساواة بـني اجلنـسني       انطالقاًللتواصل  إلرشادي على أدوات مفيدة     الكتيب ا 
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 إىل  ويهدف املنـشور أيـضاً    . اإلعالمينيبلورة إدراك ملسؤوليات    استجابة للحاجة إىل     وهو
أكثـر   نظورات املساواة بني اجلنسني يف وسائط اإلعالم وتعزيز صحافة غري إقصائية    مبالتوعية  
  .اجلنسانيةلالعتبارات مراعاة 
 مباشـرة    أن البلد يفرض قيوداً    البحوث اليت أجرهتا جامعة شيلي مؤخراً     واتضح من     -١٠

وملعاجلـة  . وغري مباشرة على حرية التعبري، ويفتقر إىل نظام رصد وطين لتقييم هذه القضايا            
  من النساء والرجال على حد سـواء        شيلياً إعالمياً ١٣٠إىل  هذه املشكلة، ستقدم اليونسكو     

احلصول علـى   املتعلقة ب قوانني  ال حرية التعبري وتطبيق     قضاياورة تدريبية عن رصد ومتابعة      د
أصـحاب  بـني   لبناء القدرات على إنشاء شبكة تعـاون        اجلهد   وسيساعد هذا    .املعلومات
وسيكتسب املتدربون مهارات يف    . خمصص للمشروع شبكي  من خالل موقع    ُتفعَّل  املصلحة  

ئل املتعلقة حبرية التعبري، كاحترام حقوق اإلنسان، وحصول املرأة         منهجيات رصد وتتبع املسا   
على املعلومات، وثقافة الالعنف اليت ميكن أن تنشر على نطاقات أوسع من أجـل إتاحـة                

 . بالغة األمهية داخل املناطق املستهدفةالثة ومنهجية بشأن القضايا معلومات مستقلة وحمدَّ

تعدد األطـراف   املوهو املنتدى   ،  االتصال دويل لتنمية برنامج اليونسكو ال  يف إطار   و  -١١
مناقـشة  اجملتمع الدويل من أجل     جهود  حلشد  الذي ُصمم   الوحيد يف منظومة األمم املتحدة      

، من خالل البث اإلذاعيوخباصة  يف البلدان النامية،    وتعزيز تطويرها   وسائط اإلعالم   موضوع  
  : أنشئ مشروع يتمثل فيما يلي

: املراكز اجملتمعية متعددة الوسائط يف بلـدة رومـريال         وشبكة   حمللية ا اإلذاعةتعزيز   •
ية وبالتايل  فأغلب حمطات البث اإلذاعي يف شيلي حمطات ذات تغطية إقليمية أو وطن           

 الذين يعيشون ويعملون يف املناطق الريفية ألهنا ال تتوافق          فهي غري مفيدة لألشخاص   
 للحصول على معلومـات     احمللية أداة هامة  واإلذاعة  . مع الواقع واالحتياجات احمللية   

ويهـدف  . سيما بالنسبة للنساء املهمشات يف املنـاطق النائيـة         مفيدة وعملية، ال  
املشروع إىل تعزيز حمطتني من احملطات اإلذاعية اجملتمعية احمللية، راديـو رومـريال             

ج إنتـاج الـربام  جمـال   وإتاحة التدريب للنساء والرجال يف    ،وراديو لوس كينييس  
حلقة دراسية تعىن مبوضوع البحث     أيضاً  ستنظم  و. اإلذاعية والتحرير والبث اإلذاعي   

اإلنترنت من أجل مساعدة أفراد اجملتمعات احمللية على إجياد معلومات كافية           بواسطة  
للبث، وتطوير قدراهتم على إدارة حمطات اإلذاعة على املستوى التقين بإنتاج براجمهم            

  .جماالت اهتمامهم التنمية احمللية يف لتعزيزرنت نتاخلاصة واستخدام اإل

  جزر القمر    
 أطلقت الوكالة األسترالية للتعاون من أجل التنمية باالشتراك مع اليونسكو مشروعاً            -١٢

حتسني قدرات اجملتمع املدين والدوائر     "، عنوانه   لدى الفتيات والنساء يف جزر القمر     حملو األمية   
ويهدف املـشروع إىل     ". حمو األمية الوظيفية لدى الفتيات والنساء      التعليمية الوطنية يف جمال   
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 اجملتمع املدين مع منظمات   حمو األمية الوظيفية تنفذ باالشتراك      جمال  يف  رائدة   مبادرات   إطالق
 قدرات املنظمات غري احلكومية احمللية علـى         وسيعزز املشروع أيضاً   .املعنية بالشباب واملرأة  

املـساواة  منظـور   والسياق احمللي   تراعي   التدريبية اخلاصة مبحو األمية    واملوادربامج  تطوير ال 
  .اجلنسني بني
فيمـا يتـصل    ة جبزر القمر     الصحاف بشأن بناء قدرات   اليونسكو مشروعاً  أطلقتو  -١٣
طرق مجع األخبار واإلنتاج احلديثة لتحسني مشاركة املرأة والرجل يف احلوار االقتـصادي             ب

حتقيق هذا اهلـدف    وُيتوخى  . املطبوع واإللكتروين بشكليها  ائط اإلعالم   والسياسي عرب وس  
 لإلعالميني حىت يتمكنوا من تشجيع املصاحلة الوطنيـة،          والقدرات املهنية  بتحسني املهارات 

االستفادة املثلى من وسائط اإلعالم يف دعـم االزدهـار          ، وبلوغ   وحتسني تبادل املعلومات  
 وسـائط   مخسة من    صحفية وصحفياً  ٢٣باشرة يف تدريب    األهداف امل وتتمثل  . االقتصادي

مـع  احلديثة جل  طرقعلى ال ، و التزام املبادئ األخالقية يف األداء اإلعالمي     إعالم مطبوعة على    
 واستخدام معـدات اإلنتـاج   ،والنهج املراعية للقضايا اجلنسانية يف وسائط اإلعالم      األخبار،  
تقدمي معلومات ذات جودة عاليـة      على   املطبوعة    الصحافة ةيف بناء قدر  كما تتمثل   احلديثة،  

  . وموثوق هبا

  غينيا االستوائية    
شاركت اليونسكو يف الدورة التدريبية الثانية لربنامج االحتـاد األفريقـي للـشباب               -١٤

وتعلم النساء والرجال أثناء الدورة كيفيـة       .  الدعم املتطوعني اليت عقدت يف ماالبو وقدمت هلا      
تطوير توجه أفريقي شامل،    تتعلق ب : ا مهارات ومعارف مفيدة يف جماالت شىت      واكتسبوالتعايش  

، والتواصل  حل املشاكل ، و )مع التركيز اخلاص على األدوار القيادية النسائية      (واألدوار القيادية   
وقـد  .  واالنضباط الشخصي  ،العنف اجلنساين، واملهارات احلياتية   بني الثقافات، وكيفية حماربة     

أبوجـا،  يف   ٢٠١٠ ديسمرب/ االحتاد األفريقي للشباب املتطوعني يف كانون األول       أُطلق برنامج 
 ٣٠ و ١٨بني   املتراوحة أعمارهم    نساء ورجاالً من الشباب األفريقي    يوظف  وهو برنامج إمنائي    

  . خمتلف املشاريع والربامج يف أفريقيايات أكادميية ومهنية شىت للعمل يف سنة من خلف
لتعزيز البحوث والدورات    ١٩٩٢ يف عام    سي اليونسكو اجلامعية  برنامج كرا  وأنشئ  -١٥

جامعيـة  إقامـة شـبكات     بالربامج يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو       التدريبية وإعداد   
اجلهة املستفيدة الرئيسية   و. عرب احلدود من خالل نقل املعرفة     وتشجيع التعاون بني اجلامعات     

والبلدان الـيت متـر مبرحلـة         يف البلدان النامية   يلالتعليم العا هذا الربنامج هي مؤسسات      من
  : كرسي األستاذية التايليف غينيا االستوائيةوأنشئ . انتقالية

" لتعليم من أجل السالم، وحقوق اإلنسان والدميقراطية      ا"لدراسات   كرسي اليونسكو  •
لومات واملعتعزيز نظام متكامل للبحث والتعليم       إىل    ويهدف ،امعة الوطنية مباالبو  يف اجل 

وسـيتيح  . يف جمال التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان والدميقراطيـة         والتوثيق  
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يف وضع خطة دراسية    واإلسهام   يف هذه اجملاالت     قيادة أحباث  كرسي اليونسكو أيضاً  
موجهة تكون  وتركز على قضايا حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والدميقراطية والسالم          

  . تعليم العايل األخرى يف أفريقيالربامج اجلامعات وملؤسسات ال

  صربيا    
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف صندوق متعدد املاحنني يرمـي إىل تعزيـز التنميـة                -١٦

يف اتفاقية محاية وتعزيز     األطراف   يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً      املستدامة واحلد من الفقر   
لتنمية املهنية ألصحاب املشاريع الثقافيـة يف       ا"ويسعى مشروع   . تنوع أشكال التعبري الثقايف   

 الصناعات الثقافية يف صربيا وإىل التشديد       التوعية مبفهوم ، إىل   الصندوق، الذي ميوله    "صربيا
 وخباصة بالنـسبة للنـساء      ،على أن القطاع اإلبداعي مصدر للتنمية املستدامة وفرص العمل        

 لتحقيقأداة   لصناعات الثقافية باعتبارها  اواهلدف الرئيسي من املشروع هو تشجيع       . والفتيات
هتيئة ظـروف    والتمويل من أجل     صنع القرار احلد من الفقر باستخدام تدابري      النمو املستدام و  

 ستجمع إنشاء شبكة  علىأيضاًوسُيركّز .  لنمو الصناعات الثقافية يف املناطق املستهدفةمالئمة
الشراكات بلد، وذلك يف حماولة لتشجيع      بني خمتلف أصحاب املصلحة يف القطاع اإلبداعي لل       

التوجيـه يـستفيد     و برامج لبناء القـدرات   وسيقدم املشروع   . بني القطاعني العام واخلاص   
الصربية الريفية    بلدية من البلديات   ١٥من  ،   ورجاالً ، نساءً من أصحاب املشاريع   ١٥٠ منها

ـ  ، يليها إنشاء صندوق لدعم الصناعات الثقافية        األقل منواً  ل تـوفري التمويـل األويل      من أج
، حلقـات خـرباء   املشروع أيـضاً وستنظم يف إطار . إقامة املشاريع القابلة للتنفيذ ملبادرات  

ورواد امليـدان   ن،  و املصلحة الرئيسي  أصحاُبيشارك فيها    إعالميةمناسبات   و حلقات نقاش و
  . لتحديد اجملاالت اليت حتتاج لوضع السياساتفيه وصناع القرار 

  بتمكني املـرأة وتعزيـز      حازماً  مكتب اليونسكو يف البندقية بإيطاليا التزاماً      ويلتزم  -١٧
يعمل على تشجيع االعتراف مبـسامهة      وهو  . جنوب شرقي أوروبا   يف   املساواة بني اجلنسني  

 إىل الدراسة اليت أجرهتا اليونسكو عـن املـرأة          واستناداً. املرأة يف جماالت الفنون واملوسيقى    
النساء واملوسـيقى يف    " جديدة لكتاب    نسخةاألسود، جيري حاليا إعداد     واملوسيقى باجلبل   

 واالعتراف بالـدور الـذي تؤديـه يف جمـال املوسـيقى          ، تركز على حقوق املرأة    "صربيا
  ).وملحنات وعاملات موسيقىكموسيقيات (

  توغو    
ـ    يرمـي   الصندوق الدويل للتنوع الثقايف صندوق متعدد املاحنني          -١٨ ة إىل تعزيـز التنمي

يف اتفاقية محاية وتعزيز     األطراف   يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً      املستدامة واحلد من الفقر   
الصندوق الذي ميوله   " التوغولينيدعم احلرفيني    "ويسعى مشروع . تنوع أشكال التعبري الثقايف   

امرأة من   ٢٠ تستفيد منها    حلقة عمل تدريبية  إىل جتديد الصناعة احلرفية يف توغو من خالل         
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. النساء املهنيات التوغوليات هبدف مساعدهتن على تطوير تقنيات رسم وإنتـاج جديـدة            
أيام مـن احلـرف     " مدهتا ستة أيام يف لومي، عنواهنا         عمل  الرئيسية حلقةَ  وتشمل األنشطةُ 

 اً، ومعرض )كوت ديفوار أو بوركينافاسو   ( إىل بلد من البلدان اجملاورة        دراسيةً ، ورحلةً "الفنية
مبا يعود بالفائدة على     يعزز إبراز املشروع     صياغة تقرير هنائي عن املشروع     و ،ألعمال املنتجة ل

  .فنانني آخرين
لتعزيز البحوث والدورات    ١٩٩٢ اجلامعية يف عام     برنامج كراسي اليونسكو  وأنشئ    -١٩

بإقامـة شـبكات جامعيـة      الربامج يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو       التدريبية وإعداد   
اجلهة املستفيدة الرئيسية   و. عرب احلدود من خالل نقل املعرفة     جيع التعاون بني اجلامعات     وتش
والبلدان الـيت متـر مبرحلـة         يف البلدان النامية   التعليم العايل هذا الربنامج هي مؤسسات      من

  : كرسيا األستاذية التاليان توغو يفوأنشئ. انتقالية
" يف غرب أفريقيا   للمياه   الرشيدةواإلدارة  املرأة والعلوم   "لدراسات  كرسي اليونسكو    •

 على الصعيد احمللي     ويرمي إىل النهوض بترشيد استخدام املوارد املائية       ،جبامعة لومي 
اجملتمعات احمللية  داخلودور املرأة يف إدارة املياه  االجتماعيمن خالل تعزيز التواصل   

 دارة املياه من أجـل     يف جمال إ   فرص التدريب للنساء    وستتاح .يف احلضر والضواحي  
، "املرأة واملـاء والـصحة    "يف إطار برنامج ماجستري      محاية الصحة والسالمة والبيئة   

  ؛ وتبادل اآلراءللمناقشة افتراضيكذلك منتدى وسينشأ 
احلفاظ على التـراث الثقـايف      : تأثري الفكر األفريقي  "لدراسات  كرسي اليونسكو    •

 مـن   يف العديد ركز للبحث والتدريب    جبامعة لومي، ويرمي إىل تأسيس م     " األفريقي
لتعزيز البعـد الروحـي     ) فاسو  وبوركينا ،ن، وغانا نتوغو، وب (بلدان غرب أفريقيا    

النساء  تدريب للسكان احملليني من       بتقدمي ذلك أساساً ويتسىن  لتراث املنطقة الثقايف،    
ألسـالف   وتعزيز التقاليد املوروثة عن ا     محاية يف جمال    ،والفتيات، وللرجال والفتيان  

واحلـوار  التفـاهم    تـشجيع    الكرسي أيضاً وُيتوخى من    .وصالهتا باحلياة املعاصرة  
لف اهلويـات   واحترام خمت   لتقدير  القادمني من البلدان األربعة تعزيزاً     بني الطلبة  فيما

  .الثقافية واملعتقدات
طـراف  تعدد األ املوهو املنتدى   ،  االتصال برنامج اليونسكو الدويل لتنمية   ويف إطار     -٢٠

مناقـشة  اجملتمع الدويل من أجل     جهود  حلشد  الذي صمم   الوحيد يف منظومة األمم املتحدة      
من خالل البث اإلذاعي،  وخباصة  ،   وتعزيز تطويرها  يف البلدان النامية   وسائط اإلعالم موضوع  

  :أنشئ املشروع التايل
ـ  و"اجليدةاملمارسات الصحافية جمال يف اإلعالميني  بناء قدرات   " • شروع إىل يرمي امل

، وذلك   ورجاالً إتاحة فرص التدريب وبناء القدرات للصحفيني واإلعالميني، نساءً       
الـدور  بمن أجل توعيتهم    فيما يتصل باملبادئ األساسية للصحافة واإلدارة الرشيدة        

احلاسم الذي تؤديه وسائط اإلعالم يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني، والدميقراطيـة             
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.  التعـبري وتعزيزمهـا    وحرية حرية اإلعالم ضرورة احترام   بوثقافة السالم، وكذلك    
جتميـع  تقنيـات التحريـر، و    (وبعد حتديد جمموعة من االحتياجات ذات األولوية        

، سيستكمل التدريب بربامج    )كوما إىل ذل  واإلدارة الرشيدة،   املعلومات ومعاجلتها،   
 من   وإعالمياً  صحفياً ٤٠وسُيدرَّب  .  املشاركة نظمات وسائط اإلعالم  ملوإصدارات  

واإلدارة الرشيدة   عن موضوع الصحافة     عملسُتنظّم حلقتا   مجيع أرجاء توغو، كما     
  . وإعالمياً صحفيا٢٥ًمدة كل واحدة منهما ستة أيام، ويستفيد منها 

  تركمانستان    
  .املعلومات غري متاحة  
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التعليم جلميع البلدان اليت قدمت تقارير إىل الدورة        مؤشر تكافؤ اجلنسني يف إحصاءات      : نسبة االلتحاق اإلمجالية لإلناث والذكور    
  الثالثة واخلمسني

 بيانات

بة االلتحاق  ـنس
اإلمجالية، التعليم  
 االبتدائي، اإلناث

بة االلتحاق  ـنس
ـيم    اإلمجالية، التعل
 االبتدائي، الذكور

نسبة االلتحاق  
التعليم  اإلمجالية،

  الثانوي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
ليم التع اإلمجالية،

  الثانوي، الذكور

نسبة االلتحاق   
التعليم  اإلمجالية،

 اجلامعي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعليم  اإلمجالية،

 اجلامعي، الذكور

ــافؤ  ــر تك مؤش
اجلنسني من حيث   
نــسبة االلتحــاق 
اإلمجالية، التعلـيم   

  االبتدائي

ـافؤ  ــر تكـ مؤش
اجلنسني من حيث   
ـاق    نسبة االلتح
ـيم    اإلمجالية، التعل

 الثانوي

شــر تكــافؤ مؤ
اجلنسني من حيث   
نسبة االلتحـاق   
اإلمجالية، التعليم  

 اجلامعي

          السنة  البلد

١٫٣٠ (*) ١٫٠٣ (*) ١٫٠٠ (*) ٤٢ (*) ٥٥ (*) ٨٩ (*) ٩٢ (*) ١٠١ (*) ١٠١ (*) ٢٠٠٨ 

١٫٢٩ (*) ١٫٠٣ (*) ٠٫٩٩ (*) ٤٤ (*) ٥٦ (*) ٩٠ (*) ٩٣ (*) ٩٨ (*) ٩٧ (*) ٢٠٠٩ 

١٫٣٠ (*) ١٫٠٢ (*) ٠٫٩٩ (*) ٤٣ (*) ٥٦ (*) ٩١ (*) ٩٢ (*) ٩٦ (*) ٩٦ (*) ٢٠١٠ 

 صربيا
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 تركمانستان

٢٠١١ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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١٫٠٦ ١٫٠٣ ٠٫٩٥ ٥٧ ٦١ ٨٧ ٨٩ ١٠٨ ١٠٣ ٢٠٠٩ 
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 شيلي
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٠٫٤٣ ٠٫٥٦ ٠٫٧١ ٣ ١ ١٨ ١٠ ١٠٦ ٧٥ ٢٠٠٩ 
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مجهورية أفريقيا 
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 بيانات

بة االلتحاق  ـنس
اإلمجالية، التعليم  
 االبتدائي، اإلناث

بة االلتحاق  ـنس
ـيم    اإلمجالية، التعل
 االبتدائي، الذكور

نسبة االلتحاق  
التعليم  اإلمجالية،

  الثانوي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
ليم التع اإلمجالية،

  الثانوي، الذكور

نسبة االلتحاق   
التعليم  اإلمجالية،

 اجلامعي، اإلناث

نسبة االلتحـاق   
التعليم  اإلمجالية،
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