
 

 دعوة إلى العمل 
 

ن   ن الجنسني  تع��ز المساواة بني
ي ومن خالل التعل�م

ن الفت�ات والنساء �ن   وتمكني

الدعوة هذە  والصح�ة،   �ستند  واآلمنة  والعادلة  الشاملة  المدارس  �شأن  األول  العمل  مسار  ورقة  إ�  العمل  للق�ادة   iإ�  ف��تاون  و��ان 
التعل�م، ي 

�ف ف  الجنسني ف  بني (   واإلعالنات  iiالتح��ل�ة  السبع  لمجموعة  الصلة  ذات  (G7والب�انات  �ن  الع�ش ومجموعة   (G20،(iii   ومنتدى
ف األج�ال، ف   ivالمساواة بني كاء لتعل�م الفت�ات والنساء والمساواة بني ي تعهدت بها الحكومات وال�ش امات اليت ف ها من األطر المع�ار�ة واالل�ت وغ�ي

 . ف    vالجنسني
     

ا التعل��ي  التحول  برامج  غرار جميع  اللجنة وع�  إطار  ي 
�ف ومراقبته  ومتابعته  المقبلة  األشهر  ي 

�ف عنه  والدفاع  له  و�ــــج  ال�ت لرئ�س�ة، سيتم 
 التوجيه�ة رف�عة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنم�ة المستدامة، والهيئات االستشار�ة القائمة المعن�ة بتعل�م الفت�ات والمساواة 

ي ومن خالل التعل�م، ومنصة عال 
ف �ف ف الجنسني ي ومن خالل التعل�م. بني

ف الفت�ات والنساء �ف ف وتمكني ف الجنسني  vi م�ة جد�دة للمساواة بني
 
ي المجاالت 

ي ومن خالل التعل�م عن ط��ق اتخاذ إجراءات �ن
ن الفت�ات والنساء �ن ن وتمكني ن الجنسني ندعو الجميع إ� تع��ز المساواة بني

  التال�ة: 
 

 طني ما یلي:یتعین على الحكومات على الصعیدین الوطني ودون الو
 

الكامنة   • الجنسین والعوامل  بین  الفوارق  التعلیم ومیزانیاتھ وسیاساتھ، وتحدید  الجنسین في صمیم خطط قطاع  بین  المساواة  وضع 
الجنسانیة   المعاییر  ل  تحّوِ التي  وااللتزامات  واإلستراتیجیات  المیزانیات  وزیادة  وإدراج  بعدھا،  وما  األولى  السنوات  منذ  وراءھا 

  ي طرق التدریس، وبناء القدرات المؤسسیة والبشریة لموظفي قطاع التعلیم، وتعزیز األولویات األخرى محددة السیاق.الضارة ف
 

ضمان التكافؤ بین الجنسین وعدم التمییز على جمیع المستویات وفي جمیع مواد التعلیم وفي التدریس والتعلیم والمناصب الوزاریة   •
المعلم القیادیة. دعم  ذلك  المناطق ویشمل  في  للعمل  الزمة  أخرى  وموارد  نقل  ووسائل  آمن  وسكن  ومتساویة  عادلة  بأجور  ات 

 النائیة، والجھود األخرى الموجھة لكسر السقف الزجاجي الھش في القیادة واإلدارة التعلیمیة.   
 

والتعلم   • التدریس  ومواد  الدراسیة  المناھج  من  الجنسانیة  النمطیة  والقوالب  التحیز  على  المعلمین القضاء  جمیع  اكتساب  وضمان 
والمتعلمین المعرفة والمھارات الالزمة لتفقُّد وتحدي وتغییر المعاییر والتوجھات والممارسات الجنسانیة الضارة، وعالقات القوة 

، حیث تُظھر  وھذا یشمل مواد التعلم المبكر غیر المتكافئة، والتمییز بین الجنسین، وأوجھ عدم المساواة المتداخلة على نطاق أوسع. 
 األدلة أن القوالب النمطیة والمعاییر الجنسانیة مفھومة ومضمنة في عقول األطفال الذین تقل أعمارھم عن عامین. 

 
 
 

المیاه والمرافق الصحیة   • ضمان توفیر أماكن تعلم آمنة وشاملة وُمحِدثة للتحول في المنظور الجنساني، بما في ذلك مرافق إدارة 
ء فترة الحیض في المدارس، والبرامج واآللیات التعلیمیة لمنع العنف الجنساني المرتبط بالمدارس والتصدي والنظافة الصحیة أثنا

الشامل. الجنسي  والتعلیم  كوفید  لھ،  جائحة  سیاق  في  العاجلة  االحتیاجات  متوسطة   19-تلبیة  وبذل جھود  العالمیة،  الجوع  وأزمة 
  تي تكون فیھا مواطن الضعف أكثر وضوًحا.األجل، ال سیما في حاالت الطوارئ واألزمات ال

 
تطویر أنظمة البیانات لرصد وفھم أفضل ألوجھ التقاطع بین الجنسین والخصائص المتقاطعة األخرى مثل وضع األقلیات أو العجز   •

حتى ال تترك أحًدا الذي یتقاطع ویؤدي إلى التھمیش وعدم المساواة وفقر موارد التعلم، واستخدام البیانات التخاذ إجراءات ھادفة  
وھذا یشمل البیانات الشاملة للمواطنین من األسر المعیشیة عن األطفال غیر الملتحقین بالمدارس، والعمل على  متخلفًا عن الركب.

 مواجھة المعاییر والتوقعات الجنسانیة متعددة الجوانب التي تؤدي إلى االستبعاد. 



 

 
وال • قطاعات  لعدة  والشامل  المنسق  التعاون  الشعبیة  دعم  الشباب  ومنظمات  المدني  والمجتمع  الوزارات  عبر  األجیال  بین  مشترك 

والجھات الفاعلة األخرى العاملة في مجاالت التعلیم والصحة والتغذیة ونوع الجنس والحمایة والشباب والعمالة والعدالة االقتصادیة 
  اویة والعمالة في القطاع الرسمي والنتائج ذات الصلة.واالجتماعیة والمناخیة من أجل صون الحقوق وتعزیز سبل التعلیم المتس

 
الفتیات المھمشات على   • التي تدعم حصول  التدخالت المركزة  التعلیم اآلمن والجید باعتباره أحد أكثر    12االستثمار في  سنة من 

والرجال في الجھود المبذولة لتحدي   إشراك الفتیان االستثمارات االجتماعیة واالقتصادیة الممكنة فاعلیة من حیث التكلفة والتأثیر. 
  .تسرب الفتیان من التعلیم عدم المساواة بین الجنسین والمعاییر والقوالب النمطیة الجنسانیة، ومواجھة

 
في   • للتحول  الُمحِدث  التعلیم  تعزیز  إلى  الرامیة  القرارات  واتخاذ  المشاورات  في  منھجیة وھادفة  األطفال والشباب بصورة  إدماج 

  الجنساني، وتطبیق تدابیر ھادفة لضمان مشاركة أفقر الفئات وأكثرھا تھمیًشا.المنظور 
 

 یتعین على المجتمع الدولي ما یلي:
 

 :الجھات المانحة الثنائیة والخاصة والمؤسسات المالیة الدولیة والھیئات

اء على الفوارق بین الجنسین في جمیع جوانب  تمویل تنفیذ االستجابات العادلة والفعَّالة والقائمة على األدلة التي تھدف إلى القض •
 التعلیم وجمیع مستویاتھ، وتعزیز القیادة النسائیة، وتغییر المعاییر والتوجھات والممارسات الجنسانیة الضارة.

 
وإ • والفتیان،  الفتیات  على  التعلیم  على  اإلنفاق  آثار  لتحدید  العام  اإلنفاق  مراقبة  في  الجنساني  المنظور  مراعاة  توجیھ  إدماج  عادة 

    اإلنفاق لمعالجة االختالالت وإعادة ھیكلة النفقات لتعزیز المساواة بین الجنسین.
 

الجماعیة   • والدعوة  والتعاون  للتنظیم  الشباب  والناشطین  والشعبیة  واإلقلیمیة  العالمیة  النسویة  المنظمات  مع  والشراكة  التمویل 
ل في المنظور الجنساني في ومن خالل التعلیم.للحكومات والمنظمات متعددة األطراف لضمان اتباع نُ   ھج من شأنھا إحداث تحوُّ

 

 األمم المتحدة والمنظمات متعددة األطراف األخرى:

ضمان المراقبة القائمة على األدلة للتقدم المحرز نحو وضع معاییر وطنیة وإقلیمیة وعالمیة مبنیة على المساءلة والملكیة الوطنیة  •
والشفافیة،   حتى  والمشاركة  بالتعلیم  والخاص  المستدامة  التنمیة  أھداف  من  الرابع  للھدف  التوجیھیة  اللجنة  إطار   ، 2030في 

  .والمنصة العالمیة للمساواة بین الجنسین وتمكین الفتیات والنساء في ومن خالل التعلیم وغیرھا من اآللیات المعمول بھا
 

قیادة التحویلیة بین الجنسین، وتبادل المعرفة، ومراقبة الجھود الرامیة إلى  تنمیة القدرات، والتوجیھ اإلستراتیجي، وال  توسیع نطاق •
الشؤون   في  الخبراء  من  المجدیة  المشاركة  مع  التعلیم،  خالل  ومن  في  والنساء  الفتیات  وتمكین  الجنسین  بین  المساواة  تعزیز 

 الجنسانیة والحقوق، واألطفال والشباب.
 

بیانات المصنفة، والتقییمات الجنسانیة، والمیزانیات الجنسانیة وغیرھا من الوسائل المخصصة دعم البلدان لزیادة توافر وتوظیف ال •
  لتوجیھ التخطیط والتكلفة والتنفیذ.

 
  مجتمع إنمائي أوسع یشمل المجتمع المدني والشباب واألوساط األكادیمیة

ل في المنظور الجنساني وكیفیة جعل المؤسسات التعلیمیة  بناء قاعدة معرفیة حول المكونات األساسیة للنھج الُمتبعة في إحداث تحوُّ  •
  منصفة للجنسین مع الخبراء الوطنیین والعالمیین في الشؤون الجنسانیة والحقوق.

 
وتعمل منظمات المجتمع المدني على زیادة القدرات والخبرات الداخلیة والموارد المالیة من أجل إدماج المساواة بین الجنسین في   •

 یات التعلیم وبرامجھ ومبادراتھ.إستراتیج
 



 

المنظمات   • من  القادمة  والجھود  المبادرات  على  تركز  التي  والتحالفات  الشبكات  وبناء  المحلیة  األعمال  لجداول  األولویة  إعطاء 
 والحركات الشعبیة التي تعالج عدم المساواة بین الجنسین وحقوق الفتیات والنساء في ومن خالل التعلیم.

 

 
 لختام�ةالتعل�قات ا

 
i  بما في ذلك ورقة مواضیعیة فرعیة عن التعلیم التحویلي الجنساني، من خالل عملیة تضم  ة والصحیةوالعادلة واآلمن  المدارس الشاملةوتم إعداد ورقة مسار العمل المواضیعي األول بشأن ،

ن لمعلمین والمؤیدیممثل من الحكومات والمانحین من المجتمع المدني وواضعي السیاسات ومجموعات المجتمع المدني والشباب وشبكات ا 200العدید من الجھات المعنیة وشارك فیھا أكثر من 
 للتعلیم واألوساط األكادیمیة والقطاع الخاص والمؤسسات الخیریة. 

ii مع مدخالت من المجتمع المدني والمنظمات متعددة األطراف مثل مبادرة األمم المتحدة لتعلیم الفتیات  بیان فریتاون للقیادة التحویلیة بین الجنسین في التعلیموزارة تعلیم إفریقیة  13وأعدت
  نسكو والشراكة العالمیة من أجل التعلیم.والیونیسیف والیو

iii  بیان مجموعة السبع الصادرة عن مجموعة السبع، و 2019لعام  مبادرة النوع الجنساني في بؤرة االھتمامالصادر عن مجموعة السبع، و 2018لعام  إعالن شارلفواكسوھذا یشمل
 )، وكذلك 23(الفقرة  2022ومجموعة السبع لعام  البیان الصادر عن وزراء التنمیة)؛ و75-66(ال سیما الفقرات  2021لعام 

  .2020بیان وزراء التعلیم لعام ، و2021اإلعالن الوزاري لعام  بیان مجموعة العشرین:
iv  ا خمس سنوات، صممتھا ستة ائتالفات عمل حددت اإلجراءات الحاسمة المطلوبة لتحقیق  مدتھ  ین الجنسینخطة تسریع عالمیة للمساواة ب 2021أطلق منتدى المساواة بین الجنسین في عام

  .المساواة بین الجنسین في مجاالت تشمل العنف القائم على النوع االجتماعي واستخدام التكنولوجیا لتحقیق العدالة االقتصادیة والمناخیة
v  :التي أعدتھا الشراكة العالمیة والتمویل إلنھاء العنف ضد األطفال؛ االلتزامات التي تم التعھد بھا من   الدعوة إلى العمل من أجل التعلم اآلمن؛ وإعالن المدارس اآلمنةویشمل ذلك ما یلي

  الناتج عنھا؛ وقرارات أخرى تحالف الوجبات المدرسیةو 2021حدة ألنظمة الغذاء لعام ل قمة األمم المتخال
vi لتقدم المحرز في تحقیق أھداف مؤتمر القمة وااللتزامات مع المدني لرصد اسیتم إطالق ھذه المنصة خالل قمة التحول المنشود في التعلیم، وذلك لعقد مؤتمر للحكومات والمانحین والشركاء والمجت

 الجنسین في ومن خالل التعلیم.األخرى، وتسلیط الضوء على الثغرات في التقدم المحرز على المستوى القطري، وتشجیع العمل التحویلي بشأن تعلیم الفتیات والمساواة بین 
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