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ندوة اليونسكو الدولية ومنتداها الدويل بشأن السياسات الرتبوية

فك الشفرة: السبيل إىل تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات

28-30 آب/أغسطس 2017
بانكوك، تايالند

الخلفية

بلغ عدد الطالبات امللتحقات باملدارس يف الوقت الحارض مستوى لم نعهده من قبل، غري أنهن ال يحظني دائماً بفرص مماثلة للفرص املتاحة 
الدرايس  التحصيل  بالتعليم، ويف  الفتيات  انتفاع  تؤثر يف  تعليم. وهنالك عوامل عديدة متداخلة  ما يشأن من  تعليمهن واختيار  للطالب إلكمال 
دراسة  يف  والنساء  الفتيات  مشاركة  معدل  انخفاض  يف  األمر  بهذا  املتعلقة  األمد  الطويلة  الشواغل  أحد  ويتمثل  تعليمهن.  إكمال  ويف  للفتيات 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن ثم يف العمل يف هذه املجاالت.

التنمية املستدامة لعام 2030، وكذلك يف ِعداد  وتندرج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف ِعداد العوامل املساعدة عىل تنفيذ خطة 
والنمو  املستدامة  التنمية  تحقيق  تعرتض  التي  والناشئة  القائمة  للتحديات  للتصدي  جديدة  وحلول  أساليب  وإيجاد  لالبتكار  املهمة  العوامل 
الشامل للجميع والرفاه االجتماعي. وتُعترب املهن املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مهن املستقبل، ويتوقع الربملان األوروبي 
أن يبلغ عدد فرص العمل الجديدة املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف أوروبا وحدها زهاء 7 ماليني فرصة عمل بحلول 
الفتيان والفتيات  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عىل أكمل وجه تمكني  الكامنة يف  عام 2025. وتتطلب االستفادة من اإلمكانيات 

والرجال والنساء من االنتفاع بفرص التعليم والعمل يف هذه املجاالت عىل قدم املساواة.

للفتيان  املتاحة  للفرص  مماثلة  بفرص  االنتفاع  من  والنساء  الفتيات  تمكني  الجميع  لصالح  املستدامة  والتنمية  الشامل  النمو  تحقيق  ويتطلب 
والرجال للمشاركة يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واالستفادة منها. وتويل اليونسكو عناية خاصة لهذه املسألة يف إطار جهودها 
العامة الرامية إىل تعزيز تمكني الفتيات والنساء من خالل التعليم، وكذلك يف إطار سعيها إىل تنفيذ قرار املجلس التنفيذي للمنظمة بشأن دور 
والرياضيات.  والتصميم  والفن  والهندسة  والتكنولوجيا  ميادين   العلوم  يف  ريادية  بأدوار  االضطالع  عىل  والنساء  الفتيات  تشجيع  يف  اليونسكو 
ويحّدد  للفتيات،  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لتعليم  الراهن  الوضع  يبنّي  تقرير  إعداد  عىل  ذلك،  عن  اليونسكو، فضالً  وتعمل 
وتقديم  الرتبوية  السياسات  بشأن  الحوار  تيسري  أجل  من  الدراسية،  امليادين  هذه  عن  منهجياً  إقصاًء  الفتيات  إقصاء  إىل  تؤدي  التي  العوامل 

توصيات بشأنها استناداً إىل البيّنات.

مفاهيمية مذكرة 
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الغرض

الندوة الدولية واملنتدى الدويل بشأن السياسات الرتبوية يف إقامة الـُحجة من أجل تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا  يتمثل الغرض العام من 
والهندسة والرياضيات للفتيات، والتمكن يف نهاية املطاف من زيادة نسبة النساء يف املهن املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
ويف الهيئات املسؤولة عن اتخاذ القرارات املتعلقة بها. وسيتيح عقد الندوة واملنتدى عرض أحدث النتائج املستخلصة من البحوث واملمارسات، 

وتيسري الحوار بشأن السياسات، وتشاطر التجارب، والتعاون بني املشاركني.

املنشودة النتائج 

زيادة املعارف املتعلقة بالوضع القائم فيما يخص تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات يف جميع أرجاء العالم؛  •

للفتيات  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  عىل  التشجيع  مجال  يف  الفّعالة  واملمارسات  بالسياسات  التوعية  تعزيز   •
والنساء؛

والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  بشأن  والُقطري  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  والتعاون عىل  والرشاكات  الشبكات  إلقامة  متينة  أسس  أرساء   •
والهندسة والرياضيات للفتيات والنساء.

املدة والشكل 

للتعّلم العميل واالبتكار، إذ سيجري  أيام تتخللها مناقشات وحلقات  الدويل بشأن السياسات الرتبوية ثالثة  الدولية واملنتدى  الندوة  ستستغرق 
عقد جلسات تفاعلية عامة ومتزامنة وحلقات عمل لتشاطر املعارف وجلسات استعراضية.

وسيجري خالل الندوة عرض بعض نتائج البحوث املتعلقة بتقرير اليونسكو املنتظر عن الوضع القائم فيما يخص تعليم العلوم والتكنولوجيا 
السياسات  من  املستخلصة  الحلول  عىل  الضوء  وتسليط  املجاالت،  هذه  يف  مشاركتهن  تعيق  التي  والعوامل  للفتيات  والرياضيات  والهندسة 

واملمارسات. وستتضمن الندوة ما ييل:

أجل  تكنولوجية من  فيها وسائل  تُستخدم  أخرى  وأنشطة  عامة  املستوى واجتماعات  نقاش رفيعة  عامة تجمع بني حلقات  جلسات   •
اسرتعاء انتباه املشاركني؛

املستخلصة؛ والِعرب  التعليمية  املمارسات  وعىل  البحوث،  نتائج  عىل  للوقوف  نقاش  حلقات  )أ(  ييل:  ما  تضم  متزامنة  جلسات   • 
)ب( حلقات للتعلم العميل عن طريق أنشطة عملية وعمليات محاكاة ووسائل أخرى لنقل املهارات؛

أماكن عرض تتيح للرشكاء عرض منتجاتهم وأساليبهم، وتقديم عروض عملية والتفاعل مع املشاركني.  •

وسيُعقد املنتدى الدويل بشأن السياسات الرتبوية يف اليوم األول، وسيشارك فيه وزراء الرتبية والتعليم ومسؤولون آخرون رفيعو املستوى، من 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات وإدراج هذا األمر يف ِعداد األمور ذات  أجل النظر يف كيفية قيام الحكومات بتعزيز تعليم 

األولوية لديها، وكذلك يف كيفية التعاون من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها الحكومات يف هذا املجال.

والبث  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  وصفحات  املحمولة،  لألجهزة  تطبيقات  طريق  عن  الجلسات  جميع  أثناء  تكنولوجية  وسائل  ستُستخدم   -١
املبارش عرب اإلنرتنت.

املشاركون

والتعليم  للرتبية  وزراء  ومنهم  مندوباً،  و250   200 بني  يرتاوح  ما  الرتبوية  السياسات  بشأن  الدويل  واملنتدى  الدولية  الندوة  يف  سيشارك 
التنمية  مجال  يف  ورشكاء  وخرباء،  وباحثون  التعليم،  الرتبية  مجال  يف  يعملون  آخرون  وأشخاص  ومعلمون  آخرون،  حكوميون  ومسؤولون 
بموجب رشاكات ثنائية ومتعددة األطراف ورشكاء آخرون يف هذا املجال، وممثلون ملنظمات دولية حكومية ومنظمات غري حكومية، وممثلون 

للقطاع الخاص.

وستكون املشاركة يف الندوة الدولية واملنتدى الدويل بشأن السياسات الرتبوية بناًء عىل دعوة فقط. ويُرجى من األشخاص الراغبني يف املشاركة 
بتوقيت   20١7 تموز/يوليو   ١7 ليل  منتصف  أقصاه  موعد  يف  وذلك  ممكن،  وقت  أقرب  يف  اإلنرتنت  عىل  املشاركة  طلب  استمارة  تعبئة 

باريس. وسيجري اختيار املشاركني بناًء عىل السرية الذاتية والجنس والتمثيل الجغرايف لضمان التوازن بني مختلف فئات املشاركني.

http://www.surveygizmo.com/s3/3537399/Cracking-The-Code-Registration-Form
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الربنامج

يتمحور برنامج الندوة الدولية واملنتدى الدويل بشأن السياسات الرتبوية حول املوضوع الرئييس املتمثل يف تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات للفتيات، فضالً عن املواضيع الفرعية أو املسارات األربعة التالية:

1 - إرساء األسس: توفري التعليم الجيد واملراعي للمساواة بني الجنسني يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  يف  الفتيات  مشاركة  دون  تحول  التي  التحيّز  أشكال  وسائر  النمطية  الصور  مكافحة  املعادلة:  2 - تغيري 
والرياضيات؛

3 - االنجذاب إىل املجال: إرشاك الفتيات والنساء عن طريق التواصل والتوعية والتمكني؛

4 - وصل الشبكة: التعلم والتعاون عن طريق إقامة الرشاكات بني القطاعات.

التي سيتلقاها املنظمون. ويُرجى من املشاركني املهتمني بهذا األمر إرسال اقرتاحاتهم لتقديم  إىل امللخصات  الربنامج استناداً  وسيجري إعداد 
١9 حزيران/يونيو 20١7 بتوقيت باريس.  حجز أماكن للعرض، يف موعد أقصاه منتصف ليل االثنني  أو  حلقات عمل،  أو عقد  عروض، 

وسيجري إعالم املشاركني الذين تُقبل اقرتاحاتهم بذلك يف موعد أقصاه 1 تموز/يوليو 2017.

وال توجد رسوم تسجيل للمشاركة يف الندوة الدولية واملنتدى الدويل بشأن السياسات الرتبوية، بيد أن املنظمني يشّجعون املشاركني عىل التكفل 
بتكاليف مشاركتهم. وستقترص املساعدة املالية عىل عدد محدود من املشاركني، وال سيّما عىل مشاركني من البلدان النامية.

لغات العمل

العمل  وثائق  توفري  الرتبوية، وسيجري  السياسات  بشأن  الدويل  واملنتدى  الدولية  الندوة  العمل يف  لغتَي  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغتان  ستكون 
والرتجمة الفورية بهاتني اللغتني يف جميع الجلسات العامة. وسيجري توفري الرتجمة الفورية أيضاً يف إحدى الجلسات املتزامنة األربع عىل األقل 

كل يوم. ويمكن توفري الرتجمة الفورية بلغات أخرى يف بعض الجلسات املتزامنة إذا كان الطلب عليها كافياً واألموال الالزمة لذلك متوفرة.

املنظمون والرشكاء والداعمون 

تتوىل اليونسكو تنظيم الندوة الدولية واملنتدى الدويل بشأن السياسات الرتبوية بدعم مايل تقّدمه رشكة يس جي عرب صندوق اليونسكو املسمى 
ورشكة  الجوية،  نيبون”  “أول  خطوط  ورشكة  اليابان،  حكومة  من  بدعم  أيضاً  اليونسكو  وتحظى  التعليم.  يف  الفتيات  لحق  مالله  صندوق 

HNA، ومؤسسة هاينان يس هانغ.

من  الخاص وغريهم  القطاع  من  والرشكاء  التنمية  مجال  يف  والرشكاء  األعضاء  الدول  ومنهم  األمر،  بهذا  املهتمون  اآلخرون  الرشكاء  ويستطيع 
للندوة  األساسية  التكاليف  لتغطية  مايل  دعم  تقديم  الرتبوية عن طريق  السياسات  بشأن  الدويل  واملنتدى  الدولية  الندوة  يف  املساهمة  الرشكاء، 
وسائل  وتوفري  العرض،  منطقة  يف  ووسائلهم  وأنشطتهم  منتجاتهم  وعرض  وعقدها،  املتزامنة  الجلسات  وتنظيم  الدويل،  واملنتدى  الدولية 

ومنتجات تكنولوجية )تطبيقات األجهزة املحمولة واملنابر اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت عىل سبيل املثال( الستعمالها أثناء الندوة واملنتدى.

لالتصال بنا:
السيدة جاستني ساس

رئيسة شعبة التعليم من أجل اإلدماج واملساواة بني الجنسني
قسم اإلدماج والسالم والتنمية املستدامة

قطاع الرتبية
7 place Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP ،اليونسكو

gender.ed@unesco.org :الربيد اإللكرتوني
الهاتف: 20 ١0 68 45 ١ (0) 33+

http://www.surveygizmo.com/s3/3557888/Cracking-The-Code-Exhibition-Form
http://www.surveygizmo.com/s3/3542924/Cracking-The-Code-Workshop-Form
http://www.surveygizmo.com/s3/3540409/Cracking-The-Code-Presentation-Form
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:١ امللحق 

املسارات واملجاالت املواضيعية

املسار ١: إرساء األسس: توفري التعليم الجيد واملراعي للمساواة بني الجنسني يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

y ما هي السياسات الفعالة الكفيلة بزيادة انتفاع الفتيات والنساء بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؟

y  ما هي االسرتاتيجيات التعليمية وبيئات التعّلم التي تعّزز مشاركة الفتيات يف دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتحصيلهن
الدرايس وقدرتهن عىل البقاء يف هذه امليادين؟ وما هي الربامج واملبادرات الواعدة أو التي تَبنّي أنها فعالة يف هذا الصدد؟

y  ،كيف يمكن استعمال التكنولوجيات واألساليب القائمة عىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل الوصول إىل عدد أكرب من الفتيات
ونرش الدراية الرقمية، وسّد الفجوة الرقمية املوجودة بني الجنسني؟ وما هي الحلول العملية التي يمكن األخذ بها يف األماكن الشحيحة املوارد؟

y  كيف تؤثر إجراءات التقييم وأدواته يف أداء الفتيات يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وماذا يرتتب عىل رصد نتائج
التعلم والكفاءات والتحصيل الدرايس يف هذه امليادين؟

 املسار 2: تغيري املعادلة: مكافحة الصور النمطية وسائر أشكال التحيّز التي تحول دون مشاركة الفتيات يف العلوم والتكنولوجيا
والرياضيات والهندسة 

y  كيف تؤثر األدوار الجنسانية التقليدية والتوقعات النمطية من الجنسني يف مشاركة الفتيات يف دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ويف تحصيلهن الدرايس يف هذه امليادين؟

y  كيف يؤثر الوالدان وسائر أفراد األرسة يف طموحات الفتيات وحس الكفاءة لديهن ويف اهتمامهن بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات، وكيف يمكن إرشاكهم يف املساعي الرامية إىل مساعدة الفتيات عىل النجاح؟

y  ما هي الصور النمطية الجنسانية املوجودة يف املوارد التعليمية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )املراجع، والكتب
املدرسية، واملوارد التعليمية املستخدمة عىل اإلنرتنت، عىل سبيل املثال(، وهل توجد أمثلة عىل نجاح الجهود الرامية إىل إزالة أوجه التحيّز 

الجنساني من املواد التعليمية؟

y  كيف تتفاعل العوامل الجنسانية مع العوامل االجتماعية األخرى )األصل والعرق عىل سبيل املثال( فتفيض إىل عزوف الفتيات عن دراسة
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعن العمل يف هذه امليادين، وما هي الجهود الالزمة لضمان توفري التعليم املنصف والشامل 

للجميع يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؟

y  ما هي الُسبل الكفيلة بتعزيز ثقة الفتيات بامتالكهن للقدرات الالزمة لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتغيري األفكار
السلبية الكامنة املوجودة لديهن بشأن قدراتهن والفرص املهنية املتاحة لهن يف الحياة؟

املسار 3: االنجذاب إىل املجال: إرشاك الفتيات والنساء عن طريق التواصل والتوعية والتمكني

y  كيف يمكن تسخري األنشطة املنظمة الخارجة عن املنهاج الدرايس )النوادي املدرسية واملخيمات والرحالت امليدانية عىل سبيل املثال( من أجل
زيادة اهتمام الفتيات بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز مشاركتهن فيها؟

y  كيف يعزز املرشدون واألبطال والنساء اللواتي يُعتربن قدوة للفتيات طموح الفتيات إىل مزاولة مهن مرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات، وكيف يساهمون يف زيادة فرص إقامة شبكات للنساء؟

y  ما الذي يستطيع املعلمون واملرشدون الرتبويون وغريهم من املسؤولني يف املدارس فعله من أجل تعزيز مشاركة الفتيات الطويلة األجل
يف دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويف توجيه املزيد من النساء نحو املهن املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات؟

y  ما هو الدور الذي يؤديه النظراء فيما يخص اهتمام الفتيات والنساء بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتحصيلهن الدرايس يف
هذه امليادين وبقائهن فيها، وكيف يمكن تسخري هذا الدور لتحقيق نتائج إيجابية؟

y  ما هي االسرتاتيجيات الفعالة من أجل إزالة الفوارق التي توجد بني الجنسني فيما يخص الثقة بالنفس يف ميادين العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات، والتي ترّض بالعديد من الطالبات؟

املسار 4: وصل الشبكة: التعلم والتعاون عن طريق إقامة الرشاكات بني القطاعات

y  ما هي الرشاكات الفعالة القائمة )الرشاكات بني القطاعات، وبني القطاع العام والخاص، وبني أولياء أمور الطالب واملدارس، وبني املرشدين
والطالب، وبني الحكومة وقطاع الصناعة، وفيما بني بلدان الجنوب(، وما السبيل إىل إقامة رشاكات مماثلة؟

y  كيف تستطيع املدارس التعاون مع املجتمعات املحلية واملؤسسات والجامعات وغريها من الجهات املوجودة يف محيطها من أجل توفري فرص
للتعّلم تتوافق مع االحتياجات الواقعية وتمّكن الفتيات من تطبيق معارفهن املكتسبة عرب التعّلم يف مختلف الظروف؟ 


