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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
الدورة الثالثة والعشرون 

١٢ حزيران/يونيه – ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
البند ٥ من جدول األعمال املؤقت* 

تنفيذ املادة ٢١ من اتفاقية القضاء على مجيع 
 أشكال التمييز ضد املرأة 

تقريـر مقـدم مـن الوكـاالت املتخصصـة التابعـة لألمـم املتحـدة عـن تنفيـذ 
االتفاقية يف ااالت اليت تقع يف نطاق أنشطتها 

مذكرة من األمني العام 
إضافة 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
يف ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، دعت األمانة العامة، باسم اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى  - ١
التميـيز ضـد املـرأة، منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـــة (اليونســكو)، إىل أن تــزود 
اللجنة حبلول ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ بتقريـر عـن املعلومـات املقدمـة مـن الـدول إىل اليونسـكو 
عن تنفيذ املادة ١٢ وما يتصل بذلــك مـن مـواد يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز 
ضد املرأة، اليت تكمل املعلومـات الـواردة يف تقـارير تلـك الـدول األطـراف يف االتفاقيـة املقـرر 
ـــذه املذكــرة موجــزا قطريــا أعدتــه  النظـر فيـها يف الـدورة الثالثـة والعشـرين. ويشـمل مرفـق ه

اليونسكو.  
وتشــري املعلومــات األخــرى الــيت طلبتــها اللجنــة إىل األنشــــطة والـــربامج وقـــرارات  - ٢
السياسات العامة اليت اضطلعت ا اليونسـكو لدعـم تنفيـذ املـادة ١٢ واملـواد ذات الصلـة مـن 

االتفاقية. 
والتقرير املرفق مقدم استجابة لطلب اللجنة.   - ٣
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املرفق 

تقريـر منظمــة األمـم املتحـدة للتربيـــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) إىل اللجنــة 
املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التميـــيز ضـــد املـــــرأة يف دورــــا الثالثــــة والعشــــرون 

 (حزيران/يونيه ٢٠٠٠) 
مقدمة  أوال -

تعقد اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة دورـا الثالثـة والعشـرين يف الفـترة  - ١
١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك. ويف هـذا الوقـت سـتنظر 
ـــة مولدوفــا، رومانيــا، العــراق، الكامــريون، كوبــا،  اللجنـة يف تقـارير البلـدان التاليـة: مجهوري

ليتوانيا، والنمسا. 
وطبقـا للمـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة، تدعــى  - ٢
الوكـاالت املتخصصـة إىل �تقـدمي تقـارير عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف اـاالت الـيت تقـع يف نطـــاق 
أنشـطتها� باإلضافـة إىل تقـدمي معلومـات عـن أي أنشـــطة أو برامــج أو سياســات لليونســكو 
تكون منفذة يف اآلونـة األخـرية ومـن شـأا تعزيـز تنفيـذ املـادة ١٠ وأي مـواد ذات صلـة مـن 
االتفاقية. وترد مسامهة اليونسكو يف تنفيـذ االتفاقيـة ضمـن نطـاق املنظمـة يف الفـرع ثانيـا مـن 
التقرير يف حني يورد الفرع ثالثا التدابري اليت اختذا اليونســكو لتنفيـذ االتفاقيـة يف البلـدان الـيت 

جيري النظر يف تقاريرها. 
 

مسـامهة اليونســـكو يف تنفيــذ االتفاقيــة يف اــاالت الــيت تقــع يف نطــاق  ثانيا -
أنشطتها 

يتم حاليا إعداد مسامهة اليونسكو يف تقريـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة بشـأن تنفيـذ  - ٣
االلتزامات اليت جرى التعهد ا يف املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة (بيجـني، ١٩٩٥)، املقـرر 
تقدميه إىل الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة (٥-٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠). 
وفيما مت توزيع املسـودة األوىل مـن التقريـر املعنونـة �الشـراكة هـي القـوة: املـرأة والرجـل مـن 
أجل املساواة بني اجلنسني، نظرة عامة أولية� بعد أن أعدا وحدة وضع املـرأة واملسـاواة بـني 
اجلنسـني، يف الـدورة الثالثـني للمؤمتـر العـام ويف املكـاتب امليدانيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
(أكـثر مـن ٠٠٠ ٤ نسـخة باالنكليزيـة والفرنسـية)، فـإن تقريـــرا أمشــل ســيتم توزيعــه خــالل 
الدورة ١٥٩ للمجلس التنفيذي شـامال يف ذلـك تقييمـا جلـهود اليونسـكو يف تنفيـذ القـرارات 

اخلمسة اليت اختذها املؤمتر العام لليونسكو فيما يتعلق باملرأة واملساواة بني اجلنسني. 
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وباعتبـار أن اليونسـكو هـي الوكالـة القـائدة املســـؤولة عــن تنفيــذ املــادة ١٠ (بشــأن  - ٤
التعليم) من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فهي تشـارك بصـورة فعالـة يف 
حشد الدعم على نطـاق واسـع لصـاحل االتفاقيـة املذكـورة ومـن أجـل األنشـطة املبذولـة دعمـا 
للمساواة بني اجلنسني. ويف هذا السياق أصـدرت وحـدة املسـاواة بـني اجلنسـني يف اليونسـكو 
ـــواز ســفر إىل املســاواة� وهــو عــرض لالتفاقيــة يصلــح  يف عـام ١٩٩٨ منشـورا بعنـوان �ج
لالستخدام الشخصي ألنـه يتخـذ حجـم جـواز السـفر. وقـد ثبـت جناحـه كـأداة خللـق الوعـي 
باالتفاقيـة ولدعـم تنفيذهـا علـى نطـاق واسـع لدرجـة إصـــدار نســخة مســتكملة منــه يف عــام 
١٩٩٩ تشمل معلومات عن الـربوتوكول االختيـاري (الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف عـام 
١٩٩٩) ومت نشره باللغات االسبانية واالنكليزية واألوردية والربتغالية والسواحيلية والفرنسـية 
واهلندية. وسوف يتم يف القريب العاجل إصـدار طبعاتـه باللغـات الروسـية والصينيـة والعربيـة. 
وطُبع عدد إمجايل من نسخ اجلواز املذكور تبلغ ٠٠٠ ١٢٠ نسخة متــهيدا لنشـرها مـن خـالل 
شـبكات اليونسـكو وهيئـات األمـم املتحـدة (منظمـة األغذيـة والزراعـة، مركـز األمـم املتحــدة 
للمستوطنات البشرية (املوئل)، منظمة العمـل الدوليـة، شـعبة النـهوض بـاملرأة باألمانـة العامـة، 
صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، صنـدوق األمـــم 
املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واليونيسـيف). كمـا أصـدر مكتـب اليونسـكو يف السـلفادور ووحــدة 
اليونسكو للمساواة بـني اجلنسـني طبعـة شـعبية باللغـة االسـبانية مـن اجلـواز تسـتهدف األميـني 
وامللمني مؤخرا. وباإلضافـة إىل ذلـك قـام مكتـب اليونسـكو يف كونـاكري بترمجـة اجلـواز إىل 
تسـع مـن اللغـات احملليـة وسـوف يسـتخدمه كـأداة لتعليـم/إعـالم األهـايل بشـأن حقوقـهم مــن 

خالل حلقات عمل يتم تنظيمها مع املنظمات غري احلكومية احمللية. 
وطبقا اللتزام الرؤساء التنفيذيـني يف مجيـع هيئـات األمـم املتحـدة (بيـان جلنـة التنسـيق  - ٥
اإلدارية بشأن تعميم املنظور اجلنساين(١)، أقيمت شبكـة مـن مراكـز االتصـال اجلنسـانية سـواء 
يف املقـر أو امليـدان ومـا زالـت متـارس أنشـطتها يف دعـم تعميـم املنظـور اجلنسـاين ضمـن مســار 
األنشطــــة الرئيسيـــــة لربامج اليونسكو. ومع ذلك فـإن كثـريا مـن مراكـز االتصــال املذكـورة 
ـــات املختلفــة فيمــا تعمــل وحــدة  ال تلقـى الدعـم الكـايف ألنشـطة هـذا التعميـم ضمـن القطاع
اجلنسـني يف اليونسـكو علـى مضاعفـة جـهودها مـن أجـل حتسـني احلالـة وخاصـــة فيمــا يتعلــق 
بتنظيـم أنشـطة التدريـب وزيـادة التوعيـة للموظفـني إضافـة إىل إعـداد ونشـــر األدوات العمليــة 
لتعميم املنظور اجلنساين (رسم االستراتيجيات وهو دليل يشـمل أمثلـة عـن أفضـل املمارسـات 
وإعداد كشوفات وقوائم باملؤشرات). وحيتاج األمر إىل اسـترعاء اهتمـام املوظفـني إىل حقيقـة 
ـــة. كمــا أن مســؤولية املوظفــني مــن  أن تعميـم املنظـور اجلنسـاين هـو مسـؤولية فرديـة ومجاعي
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املراتـب العليـا عـن تشـجيع (أو عـدم تشـجيع) هـذه العمليـة مـن التعميـم يف الوحـدات الواقعــة 
حتت مسؤوليام ينبغي أن تنعكس يف تقارير األداء الشخصية. 

 
الفتاة واملرأة والتعليم 

ال يزال حمو أمية الفتاة واملرأة وتزويدمها بالتعليم األساسي أحد اهتمامات اليونسـكو.  - ٦
وفيما مت إحراز تقـدم ملمـوس يف يئـة سـبل التعليـم للجميـع، فمـا زالـت هنـاك تفاوتـات بـني 
اجلنسني فيما يتعلـق بـالقيد املدرسـي وتعليـم القـراءة والكتابـة إضافـة إىل احلصـول علـى فـرص 
التعليم ونوعيته. وبرغم أن نسب القيــد املدرسـي يف التعليـم االبتدائـي زادت بصـورة ملموسـة 
علـى مـدار السـنوات العشـرين السـابقة، فمـا زالـت هنـاك ثغـرات فاصلـة بـني اجلنســـني وهــي 
واسعة نسبيا يف بعض أحنــاء العـامل. وقـد أفضـى املنتـدى العـاملي للتعليـم الـذي عقـد مؤخـرا يف 
داكار، السنغال (نيســان/أبريـل ٢٠٠٠) وحضـره ممثلـو ١٨١ مـن احلكومـات ومـن منظمـات 
ـــة أوجــه التفــاوت بــني اجلنســني يف التعليــم  غـري حكوميـة عديـدة، إىل حتديـد احلاجـة إىل إزال
االبتدائي والثانوي حبلول عـام ٢٠٠٥ وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني حبلـول عـام ٢٠١٥ مـع 
تركيز خاص على ضمان حصول الفتاة بصورة كاملة ومتكافئة علـى التعليـم األساسـي. ومـن 
شأن إطار العمل الذي مت اعتماده يف املنتدى أن يلزم احلكومـات املشـاركة باالرتقـاء مبسـتوى 
التعليم األساسي للجميع وبتحقيق ستة أهداف متوخاة منها ثالثة معنية حتديـدا بـاملرأة والفتـاة 

وبقضايا اجلنسني. 
 

املرأة يف عملية صنع القرار   
املرأة واالتصال 

لقي احلوار الذي دار طويال بشـأن وسـائل االتصـال اجلماهـريي واتمـع ودور املـرأة  - ٧
دعما عمليا يوم ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٠ عندمـا تولـت املـرأة مسـؤولية رئاسـة التحريـر يف عـدد 
من مؤسسات اإلعالم يف مجيع أحناء العامل. وقـد انطلقـت هـذه اإلجـراءات مـن جـانب املديـر 
العام لليونسكو الذي دعا وسائل اإلعالم يف طول العـامل وعرضـه إىل االحتفـال بـاليوم الـدويل 
للمرأة هذه السنة من خالل إتاحة الفرصة إىل الصحفيات للوصول إىل أعلـى مسـتويات صنـع 
القـرار يف املؤسسـات اإلعالميـة. كمـا لقيـت هـذه املبـادرة دعمـا متحمسـا مـن جـانب األمــني 
العام لألمم املتحدة، السيد كويف عنان ومن عدد من الشخصيات البـارزة مثـل السـيدة مـاري 
روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة وهي حاليا مفوض األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان، 
والسيد بطرس بطرس غـايل بوصفـه األمـني العـام للمنظمـة الفرانكوفونيـة الدوليـة والسـيدة أنـا 
ديامانتوبولو، املفوضة األوروبية للعمالة والشـؤون االجتماعيـة والسـيدة بتينـابيترز عـن االحتـاد 
الدويل للصحفيني والسيدة كارول مسبسون مـن مؤسسـة إي يب سـي لألنبـاء بوصفـها الرئيـس 
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املشـارك للمؤسسـة الدوليـة لإلعـالم النسـائي والسـيدة غونديـل كـراوس دال، رئيســـة الرابطــة 
الدولية للمرأة يف الراديو والتلفزيون ومن شخصيات عديدة أخرى.  

ويف اجلملة فإن أكثر من ٠١٠ ١ مــن اهليئـات اإلعالميـة مـن ٥٦ بلـدا اسـتجابت إىل  - ٨
دعوة األمني العـام حيـث أن آالف مـن الصحفيـات (٠٠٠ ٦-٠٠٠ ٨) مارسـن مسـؤوليات 
ـــإن االســتجابة املمتــازة إىل  مـتزايدة يف رئاسـة التحريـر يـوم ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٠. ومـن مث ف
�نداء ٨ آذار/مارس� من اليونسكو جاءت عالمة مشجعة ومن املتوقــع إجـراء تقديـر متعمـق 

هلا بوصفها مسامهة يف الدورة االستثنائية بيجني + ٥ (حزيران/يونيه ٢٠٠٠). 
على أن احلاجة إىل ضمان املسـاواة بـني اجلنسـني ال تقتصـر علـى صفـوف الصحفيـني  - ٩
وحدهـم ولكنـها متتـد أيضـا لتشـمل إدارة وسـائل اإلعـالم علـى حنـو مـــا أعربــت عنــه النــدوة 
الدوليـة الـيت عقدـا اليونسـكو ومحلـت عنـوان �املـرأة ووسـائل اإلعـــالم: الوصــول إىل ســبل 
التعبـري وصنـع القـرار� (تورنتـو، كنـدا، آذار/مـارس ١٩٩٥) ومـن مث يف املؤمتـر العـاملي الرابــع 
املعـين بـاملرأة (بيجـني، حزيـران/يونيـه ١٩٩٥). ومـن األهـــداف االســتراتيجية لربنــامج عمــل 
بيجني �زيادة مشاركة املرأة وحتسني فرصـها للتعبـري عـن آرائـها وصنـع القـرارات يف وسـائط 
اإلعـالم وتكنولوجيـات االتصـال اجلديـدة ومـن خالهلـا�(٢) وهـذا أمـر ضـــروري ألنــه يكفــل 
التدفق احلر للمعلومـات املسـتقلة واملتعـددة املصـادر الـيت يضمـن وصوهلـا الصحفيـون األكفـاء 
بصرف النظر عن نوع اجلنس أو العرق أو األصـل اإلثـين ومـا إىل ذلـك، كمـا سيسـاعد علـى 
إزالـة الصـور النمطيـة اجلـامدة القائمـة علـى أسـاس نـوع اجلنـس الـيت ال تـزال سـائدة اليـــوم يف 

معظم وسائل اإلعالم. 
وبعد انقضاء مخس سنوات، طرأ شيء من التحسن على التوازن بـني اجلنسـني ولكـن  - ١٠
أعلى املناصب اإلدارية ما زالت أبواا موصدة أمام املـرأة. وتوضـح دراسـات شـىت أن النسـاء 
يشكلن ١٠ يف املائة فقط من مصادر األخبار. كمـا أن املـرأة ذات متثيـل منقـوص يف صـاالت 
ــا  حتريـر األخبـار سـواء بوصفـها مندوبـا صحفيـا أو حمـررا كمـا أن مثـة نزوعـا إىل عـدم اعتباره
مصدرا جادا من مصادر األنباء. وهذا الوضع يسود كذلك يف املؤسسات اهلامة األخرى مثـل 
الربملانـات واجلامعـات واملعـاهد العلميـة والبحثيـة وجمـالس اإلدارات علـى خمتلــف املســتويات. 
ويف كـل مـن تلـك املؤسسـات، مـا زالـت املـرأة منقوصـة التمثيـل إن مل تكـن معدومـة التمثيــل 
أصال مما يضعها بعيدا عن مواقـع السـلطة احلقيقيـة مبعـىن املشـاركة يف القـرارات الـيت تكتسـب 
أمهية قصوى مثـل حتديـد األولويـات وختصيـص امليزانيـات وتوزيـع املـوارد وتـويل املسـؤوليات 
وما إىل ذلك. ومبعىن آخر فإن حتقيق توازن أكرب بني اجلنسـني علـى مسـتوى اجلـهاز الوظيفـي 
يتطلـب شـوطا أبعـد ولكنـه ال يشـكل ضمانـا للمسـاواة بـني اجلنســـني إال إذا شــاركت املــرأة 
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الرجل، على أساس متكافئ، يف مجيع أشكال السلطة االقتصاديـة والسياسـية ويف سـبل التعبـري 
عنها يف اتمع. 

أما دور وسائل اإلعالم ومشاركة املرأة يف السلطة علـى مسـتوى هـذه الوسـائل فـهي  - ١١
أمـر يتسـم بأمهيـة خاصـة يف هـذا الصـدد، ذلـك ألن تأثـــري وســائل اإلعــالم علــى آراء النــاس 
ومواقفهم وسلوكيام أمر مت توثيقه جيدا ومل يعد حباجة إىل مزيـد مـن إسـهاب. وعلـى ذلـك 
يصبح من املعقول تصور أن �كسر احلاجز غري املرئي يف وسائل اإلعالم سيساعد املـرأة علـى 

كسر مثل هذه احلواجز أيضا على املستويات األخرى للسلطة. 
 

التدابري اليت اختذـا اليونسـكو لتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع  ثالثا -
أشكال التمييز ضد املرأة وال سيما يف البلدان اليت يتم النظر يف تقاريرها 
 يف الدورة الثالثة والعشرين للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

النمسا   
إحصاءات أساسية 

عدد السكان (باآلالف)، سـنة ٢٠٠٠: ذكـور: ٠٥٢ ٤؛ إنـاث: ١٥٨ ٤؛ السـكان  - ١٢
يف اموعـة العمريـة ١٥-٤٩ (بـاآلالف)، سـنة ٢٠٠٠: ذكـور: ١٨٣ ٢؛ إنـــاث: ٠١٤ ٢. 
النسبة اإلمجالية للقيد املدرسـي يف املسـتويني األول والثـاين جمتمعـني، ١٩٩٦، ذكـور: ١٠٣؛ 
إنـاث: ١٠١؛ النسـبة الصافيـة للقيـــد املدرســي عنــد املســتوى األول، ١٩٩٦، ذكــور: ٨٦؛ 

إناث: ٨٩. 
 

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج اليونسكو للفترة ١٩٩٩/١٩٩٨   
املرأة والعلم والتكنولوجيا 

عقدت اليونسكو سلسلة من املشاورات اإلقليمية يف مجيع أحناء العامل بشأن موضـوع  - ١٣
ـــه - ١ متــوز/يوليــه  املـرأة والعلـم يف إطـار املؤمتـر العـاملي للعلـم (بودابسـت، ٢٦ حزيـران/يوني
١٩٩٩). وشــاركت النمســا يف املنتــدى اإلقليمــي األورويب الــذي نظمتــــه اللجنـــة الوطنيـــة 
الســلوفينية (بليــد، ســلوفينيا، ٥-٧ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٨). ومت التوصــل إىل نتـــائج 
عديـدة بشـأن أمهيـة مشـاركة املـرأة يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا كشـرط مـن شـروط التنميـــة 

املستدامة. 
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دعم القدرات احمللية – تعزيز املمارسات الثقافية 

– أرشــبريغ لــربامج الفنــــانني، وبالتعـــاون مع املستشـــارية  يف إطــار منــح اليونســكو  - ١٤
االحتاديـة للنمسـا وأكادمييـة مسرنـغ الدوليـة، شـارك يف برنـامج لتعزيـز القـــدرات احملليــة ودعــم 
املمارسات الثقافية شباب من الفنانني والفنانات من بلدان خمتلفة (اثنان مـن اهلنـد وواحـد مـن 

تركيا وثالثة من األرجنتني واثنان من بريو وواحد من مجهورية الكونغو الدميقراطية). 
 

السياسة الشاملة للتعاون اإلمنائي 
تتوىل وزارة اخلارجية شـؤون التعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة. ويتـم توجيـه جـزء  - ١٥
ـــيت تقدمــها النمســا، مــن خــالل منظمــات غــري  كبـري للغايـة مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ال
حكومية. على أن برنامج التعاون النمساوي ينطوي أيضا على عدد من األنشطة الـيت ال متثـل 
فيها االعتبارات اإلمنائيـة الدافـع الرئيسـي (ائتمانـات التصديـر ومسـاعدة الالجئـني والتكـاليف 
احملتسبة لطالب من بلدان نامية). ويعد التعليم من األولويات املهمة يف هذا الشـأن. ومـا بـرح 
االهتمــام اجلغــرايف ينصــب علــى شــرقي ووســط أوروبــــا. وخـــالل عـــام ١٩٩٨، ركـــزت 
املسامهات املقدمة إىل برامج اليونسكو أساسـا علـى مشـروع اخلـرباء املسـاعدين وعلـى املعـهد 
ـــط الــتربوي وصنــدوق الــتراث العــاملي وصنــدوق املعرفــة مــن أجــل حقــوق  الـدويل للتخطي

اإلنسان. 
 

الكامريون   
إحصاءات أساسية 

عــدد الســكان (بــــاالآلف)، ســـنة ٢٠٠٠: امـــوع ٠٨٥ ١٥؛ ذكـــور: ٥٠٠ ٧؛  - ١٦
إناث: ٥٨٥ ٧؛ السكان من اموعة العمرية ١٥-٤٩ من العمـر (بـاآلالف)، سـنة ٢٠٠٠: 
ذكـور: ٤٤١ ٣؛ إنـاث:٤٧٨ ٣. تقديـرات معـدالت حمـو أميـة الكبـار لسـنة ٢٠٠٠: ذكــور 
وإناث: ٢٤,١ ذكور: ١٧,٩؛ إناث ٣٠. النسبة اإلمجالية للقيد املدرسي يف املسـتويني األول 

والثاين جمتمعني، ١٩٩٤: ذكور: ٦٣؛ إناث: ٥٣. 
 

األنشطة املبذولة يف إطار برنامج اليونسكو للفترة ١٩٩٨/ ١٩٩٩   
املرأة والتعليم 

نظمـت اليونسـكو حلقـة عمـل ملراكـز االتصـال يف الكامـريون يف أبيدجـان، يومـــي ٢  - ١٧
و ٣ آذار/مارس ١٩٩٩ للعمل يف املشروع التعليمي املعنـون �تعليـم البنـات يف سـن املدرسـة 
بأفريقيا� الذي هيأ سبل التدريب للفتيات والنساء الالئي وصلن إىل سن املدرسـة يف أفريقيـا. 
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ومتثل اهلدف من حلقة العمــل يف مناقشـة االسـتراتيجية الشـاملة للمشـروع وتوجيهاتـه ووضـع 
النماذج التدريبية. 

كما شارك ممثلون من املنظمـات النسـائية اجلماهرييـة مـن الكامـريون يف حلقـة العمـل  - ١٨
اإلقليميـة لليونسـكو/برنـامج األمـم املتحـدة املعـين بـاإليدز بشـأن التوعيـة الوقائيـة مـن فـــريوس 
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز للنسـاء يف أفريقيـا (أبيدجـان، ٧ – ١١ أيلـول/ســبتمرب ١٩٩٨). 
ومشلت حلقة العمل سبعة عشرة بلدا يف أفريقيا جنويب الصحراء. وكان اهلـدف الشـامل منـها 
هو تزويد النساء والفتيات بالوعي الالزم واملهارات املطلوبة للتعامل مـع فـريوس نقـص املناعـة 
البشرية وخفض املعدل الراهن لإلصابة عن طريـق العـدوى بالفـريوس املذكـور. أمـا األهـداف 
احملددة فشملت على وجه التحديد: تعزيز قدرة أطراف التيسري احمللية يف زيادة الوعي وحتديـد 
منـاذج �أفضـل ممارسـة� تتعلـق بالتربيـة والتثقيـف الوقـائي مـن فـريوس نقـص املناعـة البشــرية/ 
ـــة إىل  اإليـدز واقـتراح جتميـع االسـتراتيجيات والبحـوث املتعلقـة بنقـل الرسـائل الصحيـة الداعي
مراعاة احتياجات اجلنسني إىل األهايل من األميني ومـن امللمـني حديثـا بـالقراءة والكتابـة. ويف 
هذا اخلصوص أصدر مكتـب اليونسـكو يف داكـار املنشـورين التـاليني: �التثقيـف الوقـائي مـن 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز: دليـل عملـي ملنسـقي املنظمـات اجلماهرييـــة النســائية يف 

أفريقيا� �مث املرأة األفريقية واإليدز: النطاق واألثر واالستجابة�. 
 

زيادة سبل حصول الفتيات على التعليم العلمي والتقين واملهين 
كـانت الكامـــريون إحــدى البلــدان الــيت غطاهــا مشــروع �تعليــم اإلنــاث يف جمــال  - ١٩
الرياضيـات والعلـوم يف أفريقيـا� وهـو يتـواله الفريـق العـامل يف جمـال التنميـــة املعــين مبشــاركة 

اإلناث التابع للرابطة األفريقية للتعليم عن بعد وميوله احتاد للماحنني يضم اليونسكو. 
 

املرأة والعلم والتكنولوجيا 
شاركت الكامريون يف املنتدى اإلقليمي األفريقي املعنون�املــرأة والعلـم والتكنولوجيـا  - ٢٠
يف أفريقيـا�، بوركينـا فاسـو، ٢٥-٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٩). وجـــاء هــذا االجتمــاع 
حلقة من سلسلة مشاورات إقليمية يف مجيـع أحنـاء العـامل وقـد تعـاونت اليونسـكو مـع شـركاء 
ــه  آخريـن يف إطـار املؤمتـر العـاملي املعـين بـالعلم (بودابسـت، ٢٦ حزيـران/يونيـه - ١ متـوز/يولي
١٩٩٩). كمـا كـان الغـرض مـن املنتـدى هـو اإلفـادة عـن مشـاركة املـــرأة يف التنميــة العلميــة 
والتكنولوجية وحتديد املوارد اليت ميكن أن تساعد على ردم اهلـوة الشاسـعة الفاصلـة بـني عـدد 
الرجال وعدد النساء العاملني يف هذا امليدان. وكانت الشواغل الرئيسية املعـرب عنـها يف كـل 

من هذه املنتديات باإلضافة إىل التقارير اخلتامية موضع مناقشة خالل املؤمتر العاملي.  
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املرأة وثقافة السالم 

قــدم برنــامج اليونســكو عــن املــرأة وثقافــــة الســـالم العـــون إىل النســـاء يف أفريقيـــا  - ٢١
يف جـهودهن لوقـف العنـــف والصــراع املســلح علــى أرض القــارة ومســاعدن علــى حتقيــق 
االعـتراف بدورهـن كشـريكات أساسـيات يف عمليـات بنـــاء الســالم. كمــا حتقــق عــدد مــن 
النتـائج امللموسـة يف هـذا الصـدد مـن خـالل املشـروع اخلـــاص عــن�املــرأة وثقافــة الســالم يف 
ـــا تنفيــذه يف بورونــدي والكامــريون ومجهوريــة  أفريقيـا، ١٩٩٨-�١٩٩٩ الـذي كـان جاري
ــذا  أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو وناميبيـا وسـرياليون ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة. ويف ه
اخلصـوص مت إعـداد سـبع دراسـات حالـة عـن النـهج الـذي تتبعـه املـــرأة إزاء حــل الصراعــات 
التقليدية غري العنيفة وتقنيـات وجتـارب الوقايـة وبنـاء السـالم، ومشلـت دراسـة عـن الكامـريون 
بعنوان �قيام املرأة بالوساطة التقليدية يف الرتاعات�. وقـد مت تنفيـذ هـذه الدراسـات بالتعـاون 
مع منظمات غـري حكوميـة أفريقيـة مثـل الرابطـة األفريقيـة للنسـاء مـن أجـل البحـث والتطويـر 

باإلضافة إىل مكتب اليونسكو يف أفريقيا الوسطى. 
وشاركت الكامريون يف مؤمتر نساء عمـوم أفريقيـا املعـين بثقافـة السـالم الـذي تعـاون  - ٢٢
علـى تنظيمـه كـل مـن اليونســـكو ومنظمــة  الوحــدة األفريقيــة واللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا 
(زنزبار، مجهورية ترتانيا املتحدة، أيار/مايو ١٩٩٩). وقد هيأ املؤمتـر منتـدى للمـرأة األفريقيـة 
لوضـع جـداول األعمـال اخلاصـة ـا يف حـل الصراعـــات وبنــاء الســالم واملصاحلــة. ويف هــذا 
الوقت، أصدرت ٥٠ دولة أفريقيـة (منـها الكامـريون) إعـالن زنزبـار: نسـاء أفريقيـا مـن أجـل 
ثقافـة السـالم وبرنـامج املـرأة مـن أجـل ثقافـة السـالم يف أفريقيـا. كمـا لقـي اإلعـالن تــأييدا يف 
اجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية (اجلزائر، متـوز/يوليـه ١٩٩٩) ومـن 

جانب املؤمتر العام الثالثني لليونسكو (باريس، تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩). 
 

الزماالت 
يف إطار برنامج اليونسكو للزماالت الدراسية ١٩٩٨-١٩٩٩، قدمت منحة دراسـية  - ٢٣
إىل الســيدة ف. مــابتو كنغــين لالنتظــام يف دورة دراســية مدــا ثالثــة أشــهر يف  فرنســــا يف 
جمـــال البحـــوث التوثيقيـــة. ويف عـــام ١٩٩٨، قدمـــت يف إطـــار مشـــروع �الوديعـــة رقــــم 
INT/13/�507.ومنحـة دراســـية إىل الســيدة ج. مــاوثي لــدورة دراســية مدــا ٨ أشــهر عــن 

التخطيط واإلدارة يف اال التربوي يف معهد اليونسكو الـدويل للتخطيـط الـتربوي. ويف إطـار 
برنامج املنح الدراسية جلمهورية كوريا – اليونسكو، قدمت منحة دراسية يف عـام ١٩٩٩ إىل 
السيدة زيف إيبويت لالنتظام يف دورة دراسية مدا ٢٧ يوما لدراسة إخراج الـربامج التسـجيلية 

التلفزيونية. 
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كوبا   

إحصاءات أساسية 
جممـوع السـكان (بـاآلالف)، سـنة ٢٠٠٠: امـوع : ٢٠١ ١١؛ ذكــور: ٦١٢ ٥؛  - ٢٤
ــــنة ٢٠٠٠: ذكـــور: ٠٨٢ ٣؛  إنــاث: ٥٨٩ ٥؛ الســكان يف اموعــة العمريــة ١٥-٤٩ س
إنــاث:٠٢٨ ٣. تقديــرات معــدالت أميــة الكبــار يف ســنة ٢٠٠٠: ذكــور وإنــــاث: ٣,٣ ؛ 
ذكــور: ٣,٢؛ إنــاث: ٣,٤؛ النســبة اإلمجاليــة للقيــد املدرســــي يف املســـتويني األول والثـــاين 
جمتمعني؛ ١٩٩٦: ذكور: ٩٣؛ إناث: ٩٦؛ نسبة القيد املدرسـي الصافيـة يف املسـتوى األول، 

١٩٩٦: ذكور: ١٠٠؛ إناث: ١٠٠.  
 

األنشطة املبذولة يف إطار برنامج اليونسكو العادي للفترة ١٩٩٩/١٩٩٨   
املرأة والتعليم 

قدمت اليونسكو الدعم إىل كوبا لألنشطة اليت تعزز تبادل اخلربات ونشر املمارسـات  - ٢٥
االبتكاريـة يف جمـال التعليـم حتقيقـا للتنميـة املسـتدامة. ومشلـت هـذه األنشـــطة دورات تدريبيــة 
وحلقات عمل و/أو تدريب العناصر املتعددة على مستوى اتمع احمللي ونشر املواد التدريبيـة 

للشباب والنساء. 
ـــؤازرة مشــاركة الشــابات والشــباب يف حــل  وقـدم الدعـم أيضـا مـن أجـل تعزيـز وم - ٢٦
املشاكل على الصعيد احمللي يف جمتمعات غريب أغوار زاباتـا وهـي منطقـة مصانـة وينظـر حاليـا 

يف إعالا حممية للغالف احليوي. 
 

التوعية من أجل ثقافة السالم 
يف إطار برنامج اليونسكو عن املرأة وثقافة السـالم مت توزيـع املنشـورات واملـواد ذات  - ٢٧
ـــر: دليــل  الصلـة علـى املسـتفيدين علـى الصعيـد الوطـين ومشلـت منشـورا بعنـوان: �مجيـع البش
للتعليم يف جمال حقوق اإلنسـان� للمـدارس االبتدائيـة والثانويـة ويشـمل فصـال عـن �حقـوق 
املـرأة والفتـاة ومكافحـة الصـور النمطيـة اجلـــامدة� وملــف التعليــم املــدين لليونســكو بعنــوان 

�ممارسة املواطنة�. 
 

املرأة والعلم والتكنولوجيا 
دعمت اليونسكو مشاركة اختصاصيني من أمريكا الالتينية يف ميدان قضايـا اجلنسـني  - ٢٨
والعلم والتكنولوجيا وخاصـة مـن البلـدان األقـل منـوا، يف املنتـدى اإلقليمـي لليونسـكو بعنـوان 
�املرأة والعلم والتكنولوجيا: التشـخيص واالسـتراتيجيات� (سـان كـارلوس دي باريليوشـي، 
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األرجنتني، ١٩٩٨). وشاركت كوبا يف هذا املنتدى وأسهمت يف حترير ونشـر التقريـر الفـين 
ـــة باجلنســني يف  لالجتمـاع. ويف ذلـك الوقـت، أوىل املنتـدى االهتمـام إىل دمـج القضايـا املتعلق
فعاليات املؤمتر العاملي املرتقب املعين بالعلوم (بودابسـت، ١٩٩٩) ولتقـدمي التوصيـات يف هـذا 
الصدد إىل املؤمتر املذكور. ويف هذا اخلصوص ، شاركت اليونسكو وصنـدوق األمـم املتحـدة 

اإلمنائي للمرأة يف متويل مشاركة عاملة كوبية حلضور مؤمتر بودابست. 
 

دعم القدرات احمللية وتعزيز املمارسات الثقافية 
دعمت اليونسكو املسابقة الدولية � تصميـم �٢١ تعزيـزا للتنـوع الثقـايف مـن خـالل  - ٢٩
األزيـاء. وكـانت معايـري اختيـار املصممـني الفـائزين هـي االبتكـار يف صناعـة األزيـاء يف ضـــوء 
ــاعتراف دويل  االحـترام الواجـب للهويـة الثقافيـة واسـتخدام خامـات متجـددة حمليـا. وحظـي ب
الشابات والشبان املختارين من خالل عرض لألزيـاء مبناسـبة معـرض اكسـبو ٩٨ يف لشـبونة، 
(٧ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨) ومعـــرض أقيـــم يف متحـــف تراخيـــه الوطـــين يف لشــــبونة (٢٤ 
حزيران/يونيه – ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨). وكانت اجلـائزة الكـربى مـن نصيـب كوبـا وقـد 

فازت ا السيدة إيلينا جوميز كانوسا. 
 

املرأة والصحة 
عقدت الدورة اخلامسة للجنة الدولية املعنية باألخالقيات يف اـال البيولوجـي التابعـة  - ٣٠
لليونسـكو يف نوردفيـك، هولنـدا يف الفـترة مـن ٢ إىل ٤ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨. ويف 
تلـك الـــدورة، قــدم تقريــر عــن �صحــة املــرأة: األخالقيــات يف اــال البيولوجــي وحقــوق 
اإلنسـان� وهـو يديـن التميـيز ضـد املـرأة يف جمـال الصحـة نتيجـة عـدم تكـــافؤ حصوهلــا علــى 
الرعايـة. كمـا يركـز التقريـر علـى صحـة املـــرأة علــى مــدى خمتلــف مراحــل احليــاة والصحــة 
واإلجناب ويتطرق بالتركيز على العنف املمارس ضد املـرأة والفتـاة  يف أمريكـا الالتينيـة مبـا يف 
ذلك كوبا وعلى صحة املرأة املسنة باإلضافة إىل دراســات حالـة إفراديـة (اختيـار األجنـة علـى 

أساس نوع اجلنس، واالستئصال… اخل). 
 

الزماالت  
يف إطار برنامج املنح الدراسية لليونسكو، قدمت منحة دراسية مدا سـنة واحـدة إىل  - ٣١
السيدة ل. بوغيانو لدراسة حفظ وترميم اآلثار، سيكري، الربازيل، إىل جانب دراسـة قدمـت 
يف إطار برنامج الزماالت الدراسية لليونسكو – اجلمهورية التشـيكية، إىل السـيدة س. باتيسـتا 

لدراسة الكيمياء التحليلية. 
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برامج املشاركة للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ 

بدعم من اليونسكو، مت تنفيذ مشروع للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان من أجل ثقافـة  - ٣٢
ألسالم للبلدان األمريكية. وقد نفذ بالتعاون مع عقيالت رؤساء الدول من حكومات البلـدان 

األمريكية. 
وقــد متثلــت املهمــة الرئيســية ملكتــب اليونســكو يف هافانــا يف دعــم التنميــة الثقافيـــة  - ٣٣
واإلدماج الثقايف يف املنطقة واملسامهة يف هـذا الشـأن. وهـي تشـمل أيضـا تنفيـذ أنشـطة ثقافيـة 
تتصل بالتنمية مثل تقييم التراث الثقايف وتعزيـز الصناعـات الثقافيـة والسـياحة الثقافيـة وتوخـي 
الروح االبتكارية بوصفـها أداة لدفـع عجلـة احليـاة الثقافيـة والتنميـة االقتصاديـة علـى كـل مـن 

املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية. 
 

العراق   
إحصاءات أساسية 

السـكان (بـاآلالف)، سـنة ٢٠٠٠: امـوع ١١٥ ٢٣؛ ذكـــور: ٧٥٦ ١١؛ إنــاث:  - ٣٤
٣٥٩ ١١؛ جممـوع السـكان (بـاآلالف) يف اموعـة العمريـة ١٥-٤٩ سـنة ٢٠٠٠: ذكــور: 
ـــدالت أميــة الكبــار لســنة ٢٠٠٠: ذكــور وإنــاث:  ٧٣٦ ٥؛ إنـاث: ٤٩٢ ٥. تقديـرات مع
٤٤,١ ؛ ذكـور: ٣٤,٤؛ إنـاث: ٥٤,١؛ النسـبة اإلمجاليـة للقيـد املدرسـي يف املســتويني األول 
والثــاين جمتمعــني، ١٩٩٥: ذكــور: ٧٣؛ إنــاث: ٥٨. النســــبة الصافيـــة للقيـــد املدرســـي يف 

املستوى األول، ١٩٩٥: ذكور: ٨١؛ إناث: ٧١. 
 

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج اليونسكو للفترة ١٩٩٩/١٩٩٨   
املرأة والتعليم   

املؤشرات التعليمية 
شـارك مديـر إدارة التخطيـط يف وزارة التربيـة العراقيـة يف حلقـة العمـل التدريبيـــة دون  - ٣٥
اإلقليميــة املعنيــة باإلحصــاءات واملؤشــرات املراعيــة للجنســني للــدول العربيــة الــيت نظمتــــها 

اليونسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية يف عمان، يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨. 
وبناء على طلـب احلكومـة العراقيـة، قـامت اليونسـكو ببعثـة (حـزيران/يونيـه ١٩٩٩)  – ٣٦
لوضع تصميم ملدرسة ثانوية للبنـات يف بغـداد. ومت حتديـد موقـع للمدرسـة وجـرت مناقشـات 
مع السلطات الوطنيـة باإلضافـة إىل حتديـد املواصفـات التربويـة األساسـية. وعلـى أسـاس هـذه 
املناقشات جرى أيضا إعـداد خمطـط للمشـروع ومشـل التصميـم النظـري للمدرسـة. ومت وضـع 
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ــــدوب الدائـــم للعـــراق لـــدى  منــوذج للمدرســة ومت تقدميــه يف آب/أغســطس ١٩٩٩ إىل املن
اليونسكو لتثبيته. 

 
الزماالت  

يف إطـار برنـامج اليونسـكو للمنـح الدراســـية، قدمــت منحــة إىل الســيدة د. يعقــوب  - ٣٧
لـدورة دراسـية مدـا سـنة واحـدة يف جمـال املـوارد البشـــرية مبعــهد التعليــم العــايل والتدريــب 
املستمر يف تونس يف الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. كما قدمت منحة دراسية مشتركة بـني مؤسسـة 
هريامـا واليونسـكو بشـأن طـرق احلريـر إىل السـيدة ن. املتـويل إلجـراء دراســـات خــالل عــام 

١٩٩٩ عن التجارة القدمية يف بالد ما بني النهرين مع الشرق باستخدام نصوص مسمارية  
 

برنامج من خارج امليزانية   
املشاريع الوطنية 

من خالل الربنامج الدويل لتنميـة االتصـال، قدمـت أمـوال إىل العـراق لشـراء معـدات  - ٣٨
إلنتاج برامج لألطفال والشباب والنساء. 

 
ليتوانيا   

إحصاءات أساسية 
الســكان (بــاآلالف)، ســنة ٢٠٠٠: امــوع: ٦٧٠ ٣ ؛ ذكــور: ٧٣٢ ١؛ إنـــاث:  - ٣٩
ـــة ١٥- ٤٩ ســنة ٢٠٠٠: ذكــور: ٩٤١؛  ٩٣٨ ١؛ السـكان (بـاآلالف) يف اموعـة العمري
ـــاث: ٠,٤؛ ذكــور:  إنـاث: ٩٤١. تقديـرات معـدالت أميـة الكبـار لسـنة ٢٠٠٠: ذكـور وإن
٠,٣؛ إنـاث: ٠,٥ ؛ النسـبة اإلمجاليـة للقيـد املدرسـي يف املســـتوييني األول والثــاين جمتمعــني، 

١٩٩٦: ذكور: ٩٠ إناث: ٩١. 
 

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج اليونسكو للفترة ١٩٩٩/١٩٩٨   
املرأة والعلم والتكنولوجيا 

شاركت ليتوانيا يف املؤمتر اإلقليمي األورويب الـذي عقدتـه اللجنـة الوطنيـة لليونسـكو  - ٤٠
يف بليد، سلوفينيا يف الفترة من ٥ إىل ٧ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨ يف إطـار املؤمتـر العـاملي 
املعـين بـالعلم (بودابسـت، ٢٦ حزيـران/يونيـه – ١ متـوز/يوليـه ١٩٩٩) حيـث مت التوصـــل إىل 
اتفـاق إمجـاعي بشـأن أمهيـة مشـاركة املـرأة يف العلـــم والتكنولوجيــا كشــرط لتحقيــق التنميــة 
املستدامة باإلضافة إىل ضمان تأييد ثـابت لدمـج القضايـا املتعلقـة باجلنسـني يف فعاليـات مؤمتـر 

بودابست وتقدمي توصيات يف هذا الشأن إىل املؤمتر املذكور. 
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تقاسم املعرفة يف العلوم الدقيقة والطبيعية 

أفضت الروح اليت تنطلق منها اليونسكو يف تعزيز التعاون بني العلماء إىل أن بـدأ يـوم  - ٤١
٤ أيار/مايو ١٩٩٨ القسم الروماين من العلم األورويب (وهـو منتـدى يدعـم التعـاون يف مجيـع 
ــهم  أحنـاء أوروبـا) ضمـن إطـار حلقـة العمـل الدوليـة. وضـم هـذا االسـتهالل ٨٦ مشـاركا (من
خرباء رفيعو املستوى وإعالميون حمترفون ومسؤولون حكوميون منهم مخسون سيدة). وجـاء 

معظمهم من رومانيا كما كان بينهم مشاركون من ليتوانيا ومجهورية ملدوفا. 
 

الزماالت 
منحـت زمـاالت دراسـية علـى التـوايل إىل كـــل مــن الســيدة ف. بانوماريوفــايت وإىل  - ٤٢
السـيدة ف. بابرسـكيايت وإىل السـيدة ل.زاديكيـايت ضمـــن إطــار برنــامج مصــرف الزمــاالت 
الدراسية لليونسكو لعام ١٩٩٨-١٩٩٩ لدورة مدا سـتة أشـهر لدراسـة املوسـيقى( البيـانو) 
يف كونسـرفتوار املوسـيقى، بـاريس، ودورة مدـا أسـبوعان يف جمـال لدراســـة الثقافــة يف مقــر 

اليونسكو، بباريس، مث دورة ملدة أسبوعني لدراسة ميدان التربية يف مقر اليونسكو، باريس. 
 

مجهورية مولدوفا   
إحصاءات أساسية 

السكـــــان (بـاآلالف)، ســـنة ٢٠٠٠: امــوع: ٣٨٠ ٤؛ ذكــور: ٠٩٧ ٢؛ إنــاث:  - ٤٣
٢٨٣ ٢. السـكان (بـاآلالف) يف اموعـة العمريـة ١٥-٤٩ سـنة ٢٠٠٠: ذكــور: ١٥١ ١؛ 
إناث: ١٩٠ ١. تقديرات معدالت أمية الكبار لسنة ٢٠٠٠: ذكـور وإنـاث: ١,١ ؛ ذكـور: 
٠,٥؛ إنـاث: ١,٧؛ النســـبة اإلمجاليــة للقيــد املدرســي يف املســتويني األول والثــاين جمتمعــني، 

١٩٩٦: ذكور: ٨٦؛ إناث :٨٧. 
 

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج اليونسكو للفترة ١٩٩٩/١٩٩٨   
املرأة والتعليم   

معهد اليونسكو للتخطيط التربوي 
شــاركت مجهوريــة مولدوفــا يف الربنــامج املعنــون �الرصــــد والتقييـــم مـــن منظـــور  - ٤٤

جنساين� (كيوزون سييت، ١٩٩٩). 
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املرأة والعلم والتكنولوجيا 

شـاركت مجهوريـة مولدوفـا يف املدرسـة الصيفيـــة عــن �هيكــل واســتقرار اجلزيئــات  - ٤٥
والنظم النووية� اليت عقدت يف رومانيا يف الفترة من ٢٤ آب/أغسـطس إىل ٥ أيلـول/سـبتمرب 
١٩٩٨. وحضـر املدرسـة الصيفيـة ٦٣ مشـاركا، منـهم ٢٢ ســـيدة (بــاحثون وخــرباء رفيعــو 
املستوى ومدرسون جامعيون). وفضال عن ذلـك، شـهدت مجهوريـة مولدوفـا املؤمتـر احلـادي 
عشر الحتاد اجلمعيات األوروبية لفسيولوجيا النبات الذي عقد يف فارنا، بلغاريا يف الفترة مـن 
٧ إىل ١١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨. وقـد شـارك يف املؤمتـر املذكـور أكـثر مـن ٣٥٠ عاملـا منـهم 

١٤٥ من النساء. 
 

رومانيا   
إحصاءات أساسية 

ـــــور: ٩٥٧ ١٠؛  الســــكان (بــــاآلالف)، ســــنة ٢٠٠٠: امــــوع: ٣٢٦ ٢٢؛ ذك - ٤٦
إنـاث:٣٦٩ ١١. السـكان (بـاآلالف) يف اموعـة العمريـة ١٥-٤٩ ســـنة ٢٠٠٠ : ذكــور: 
٩٧٦ ٥؛ إناث:٨١٨ ٥. تقديرات معدالت األمية بني الكبــار لسـنة ٢٠٠٠: ذكـور وإنـاث: 
١,٩ ؛ ذكـور: ١؛ إنـاث: ٢,٨. النسـبة اإلمجاليـة للقيـد املدرسـي يف املسـتويني األول والثـــاين 
جمتمعــني؛ ١٩٩٦: ذكــور: ٨٧؛ إنــاث: ٨٦. النســبة الصافيــة للقيــد املدرســي يف املســـتوى 

األول، ١٩٩٦: ذكور: ٩٦؛ إناث: ٩٥. 
 

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج اليونسكو للفترة ١٩٩٩/١٩٩٨   
املرأة والتعليم 

يف إطار املشروع اخلاص املعنون �املرأة والتعليم العـايل والتنميـة�، قدمـت مسـامهات  - ٤٧
إىل الربنامج اإلقليمي التـابع للمركـز األورويب للتعليـم العـايل، املعنـون �املمارسـات اجليـدة يف 

تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم العايل�. 
شاركت جامعة إنفيال (يف منسك) يف إعــداد دراسـات حالـة إفراديـة عـن املمارسـات  - ٤٨
اإلجيابية يف القضايا اجلنسانية عرب املنطقة. ومن نتائج هذه الدراسات اإلفرادية حلقة عمل يتـم 

التخطيط هلا. 
ـــة الرومانيــة  وشـاركت اليونسـكو يف مجـع البيانـات بالتعـاون مـع وزارة التربيـة الوطني - ٤٩
ـــة ببيــس بويــالي يف كلــوج، نابوكــا وجامعــة  ومـع كليـة العلـوم القانونيـة يف أوراديـا وجامع
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تيمسوارا واجلمعية الرومانية للتحليالت النسائية. ومت إعداد دراسة حالة يف هذا الصدد قـامت 
ا ميهايال مريوي من املدرسة الوطنية للعلوم السياسية واإلدارية يف بوخارست. 

 
املساعدة املقدمة للدول األعضاء يف وضـع سياسـات وطنيـة بشـأن التثقيـف مـن 

أجل مستقبل مستدام   
املرأة والعلم والتكنولوجيا 

شاركت رومانيا يف املدرسة الصيفية الدولية املعنية بفيزيـاء الطاقـة العاليـة الـيت نظمـها  - ٥٠
املعهد املشترك للبحوث النووية 

ــــات والنظـــم  كمــا شــاركت يف املدرســة الصيفيــة املعنيــة �يكــل واســتقرار اجلزئي - ٥١
النوويـة� املعقـودة يف رومانيـا، يف الفـترة مـن ٢٤ آب/أغسـطس إىل ٥ أيلـول/ســبتمرب ١٩٩٨ 
الـيت شـارك يف متويلـها أيضـا مكتـب فينيسـيا التـابع ملكتـب اليونسـكو اإلقليمـــي املعــين بــالعلم 
والتكنولوجيا يف أوروبا (أوفوروست). وضمت املواضيع اليت جـرت مناقشـتها ميـادين فرعيـة 
شىت تتراوح بني الطاقات املنخفضة إىل العالية وبني هيكـل اجلزيئـات النوويـة إىل آليـة التفـاعل 
وبني النظم املسـتقرة إىل النظـم املختلـة. ومـن بـني البـاحثني الثالثـة والسـتني، ضمـت املدرسـة 

الصيفية ٢٢ سيدة. 
وشــاركت رومانيــا كذلــك يف حلقــة عمــل دوليـــة بشـــأن الديناميـــات البيولوجيـــة  - ٥٢
واألغشـية كـانت قـد تلقـت متويـال جزئيـا مـن أوفوروسـت. وقـد شـهدا ٥٠ سـيدة مـن بــني 
املشاركني الستة والثمانني مـن اخلـرباء الرفيعـي املسـتوى والبـاحثني وأسـاتذة اجلامعـات الذيـن 

حضروا احللقة املذكورة. 
وعقـدت اليونســـكو سلســلة مــن املشــاورات اإلقليميــة علــى مســتوى العــامل حــول  - ٥٣
موضوع املرأة والعلم وشاركت رومانيا يف املنتدى اإلقليمي األورويب املعنون �املـرأة يف جمـال 
العلم والتكنولوجيا: النوعية واملساواة – شروط حتقيق تنميـة بشـرية مسـتدامة�. وقـد عقـد يف 
بليـد، سـلوفينيا يف الفـترة مـن ٥ إىل ٧ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨ ونظمتـه اللجنـــة الوطنيــة 
السلوفينية لليونسكو يف إطار املؤمتـر العـاملي املعـين بـالعلم (بودابسـت، حزيـران/يونيـه – متـوز/ 
يوليـه ١٩٩٩. وجـرى طـرح مفصـل ملدخـالت عديـــدة وخاصــة يف ظــل التوصــل إىل اتفــاق 
إمجـاعي حـول أمهيـة مشـــاركة املــرأة يف جمــال العلــم والتكنولوجيــا كشــرط لتحقيــق التنميــة 
املسـتدامة، باإلضافـة إىل ضمـان تـأييد ثـابت لدمـج القضايـا اجلنسـانية ضمـــن فعاليــات املؤمتــر 
وتقدمي التوصيات يف هذا الشأن يف املؤمتر املذكور. ومـن بـني املشـاركني يف املنتـدى اإلقليمـي 

البالغ عددهم ١١٠ مشاركا كان هناك ٨٣ سيدة. 
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أمـا املشـروع البحثـي املعنـون �املـدن والبيئـة وعالقـات اجلنسـني� الـذي اضطلـــع بــه  - ٥٤
برنـامج اليونسـكو إلدارة التحـوالت االجتماعيـة باالشـــتراك مــع اللجنــة الوطنيــة السويســرية 
لليونسـكو ومت تنفيـذه يف أمريكـا الالتينيـة (األرجنتـــني وكوبــا والــربازيل) ويف غــرب أفريقيــا 
(بوركينا فاسو والسـنغال) وأوروبـا الشـرقية (بلغاريـا ورومانيـا) فكـان اهلـدف منـه هـو حتليـل 
األوضـاع البيئيـة يف املـدن املتوســـطة احلجــم وآثارهــا علــى العالقــات االجتماعيــة وال ســيما 
العالقات بني اجلنسني بغية تقدمي معلومات مفيدة للتنفيـذ مـن جـانب صـانعي القـرار والفنيـني 

املسؤولني. 
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