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جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واألربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ج) ‘١’ من جدول األعمال 

متابعــة املؤمتــر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــــدورة االســـتثنائية 
للجمعيـــة العامـــة املعنونـــة “املـــرأة عـــام ٢٠٠٠: املســاواة بــــني 
اجلنسني والتنمية والســالم يف القــرن احلــادي والعشــرين” تنفيــذ 
األهداف االستراتيجية واإلجراءات الواجب اختاذها يف جماالت 
االهتمـــام احلامســـة واختـــاذ مزيـــد مـــن اإلجـــراءات واملبــــادرات: 

  دور الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني 
 حلقة املناقشة املتعلقة بدور الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني 

 موجز مقدم من مدير املناقشة 
ـــارس ٢٠٠٤،  عقـدت جلنـة وضـع املـرأة، يف اجتماعـها اخلـامس املعقـود يف ٢ آذار/م - ١
حلقـة مناقشـة أعقبـها حـوار بشـأن دور الرجـــال والفتيــان يف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني. 
وشارك يف املناقشة روبـرت كونيـل (أسـتراليا)، أسـتاذ التربيـة جبامعـة سـيدين، وجورجـي لـريا 
(الربازيل)، أحد مؤسسي معهد باباي (Institute PAPAI) ومديره؛ وجنوكي وايناينـا (كينيـا)، 
خبري استشاري مسـتقل وأحـد مؤسسـي شـبكة األفارقـة املنـاهضني للعنـف اجلنسـاين؛ وبرتيـل 
ليندبـالد، نـائب مديـر مكتـب برنـامج األمـم املتحـــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة 

البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) يف نيويورك. 
واتفق املشاركون على أن للرجال والفتيان دورا هاما يف متكني املرأة وحتقيق املسـاواة  - ٢
بني اجلنسني يف البيت واجملتمع احمللي وسوق العمل ومكان العمل. فمـا فتـئ الرجـال والفتيـان 
يؤيدون تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني والنـهوض بـاملرأة وميثلـون عوامـل تغيـري مـن أجـل جمتمـع 
أكثر مساواة بــني اجلنسـني. غـري أن مثـة عوامـل مباشـرة وأخـرى غـري مباشـرة تعـوق مشـاركة 
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الرجل على نطاق واسع. فإذا كانت العوامل املباشرة تشمل التشريعات والسياسـات املتحـيزة 
جنسانيا، من قبيل التشريعات اليت حترم الرجل من حقه يف إجـازة األبـوة وفـرص رعايـة أفـراد 
أسـرته اآلخريـن، فـإن العوامـل غـري املباشـرة تتمثـل يف القوالـــب النمطيــة اجلنســانية واملواقــف 
وأمناط السلوك السـلبية. ولذلـك فإنـه مـن املـهم للغايـة هتيئـة بيئـة متكينيـة تتسـم بسياسـة عامـة 
استباقية لتسهيل تقاسم الصالحيات واملسؤوليات داخل األسرة وعلى مستوى اجملتمــع احمللـي. 
كمـا يلـزم إحـداث تغيـريات مؤسسـية لتمكـني الرجـل واملـرأة مـن االلـتزام بثقافـة جديـدة مـــن 

املساواة بني اجلنسني. ويف هذه اجلهود، ينبغي مراعاة تنوع الرجال والفتيان.  
واتفق املشاركون على أن عملية تنشئة الفتيان والفتيات تنشئة اجتماعية مراعية لنـوع  - ٣
اجلنـس منـذ الطفولـة املبكـرة أمـر حاسـم إلزالـة القوالـب النمطيـة واملسـلكيات املســـتمرة الــيت 
ال تزال تروج لألدوار التقليدية للرجل واملرأة وتدميها. وكثريا ما تؤدي هذه القوالـب النمطيـة 
إىل إهدار الفرص املتاحة للرجل واملرأة، وإىل الفصل بني اجلنسني يف سوق العمـل، وإضعـاف 
الرفاه االقتصادي واالجتماعي، وإشـاعة تصـور يكـرس دونيـة املـرأة ويبخـس إسـهامات املـرأة 
والفتاة. وسلم املشاركون بالدور احليوي الـذي يقـوم بـه اآلبـاء واألمـهات يف حتديـد املواقـف 
واملسلكيات النمطية اجلنسانية، وهو شرط مسبق إلشراك الرجال والفتيـان يف حتقيـق املسـاواة 

بني اجلنسني. 
ـــاول التربيــة مــن منظــور مشــويل بــإدراج مســائل  وأكـد املشـاركون علـى ضـرورة تن - ٤
اجلنسني يف كافة املناهج الدراسية منذ الطفولة املبكرة. فالتعليم النظامي والتعليم غـري النظـامي 
كالمهـا ميكـن أن يقـوم بـدور مـهم يف تشـجيع قيـام بيئـة متكينيـة تتيـح املسـاواة بـني اجلنســـني، 
ال سيما يف التخصصات اليت يهيمن عليها تقليديا الرجـال/الفتيـان أو النسـاء/الفتيـات، وذلـك 
بالقيـام مثـال بتحسـني فـرص اسـتفادة الفتـاة مـــن التعليــم والتدريــب وإتاحــة الفــرص للفتيــان 
ملمارسة التمريض والتدريس. ولعل سن أحكام تنص علـى أدوار بديلـة للرجـال والفتيـان مـن 
شأنه أن يساعد على إزالة القوالب النمطية اجلنسانية ويشجع الرجال على السـعي إىل ممارسـة 
هـذه املـهن. وأكـد املشـاركون ضـرورة متكـني املدرســـني مــن األدوات الــيت تتيــح هلـــم دعــم 
املساواة بني اجلنسـني وأوصـوا بـالتدريب علـى التوعيـة اجلنسـانية وتوفـري مـواد التربيـة املراعيـة 
لنوع اجلنس. وشجعوا املدرسني على هتيئة إطار غري رمسـي لتوعيـة الفتيـان والفتيـات باملسـائل 

اجلنسانية. 
وأكد املشاركون على ضرورة زيادة الوعي اجلنساين لتزويد الرجال مبعرفة ومـهارات  - ٥
جنسانية وتعبئة احلد األدىن املطلوب من الرجال للعمل كعوامـل تغيـري إجيابيـة. ومـن اجملـاالت 
اليت تشتد فيها احلاجة إىل هذه اجلهود جمـاالت تقاسـم املسـؤوليات املرتليـة، والصحـة اجلنسـية 
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واإلجنابية، واألبوة واحلل السلمي للرتاعات. ومن املهم هتيئة جمـال للحـوار بـني الرجـل واملـرأة 
بشأن هذه املسائل. وقد شهدت التربيـة ومحـالت التوعيـة الـيت تسـتهدف الرجـل يف اجملـاالت 
الـيت يـهمن عليـها الذكـور، مـن قبيـل اجليـش واملراكـز الرياضيـة واألفرقـة الرياضيـة، وكـــذا يف 

املدارس ووسائط اإلعالم جناحا بالغا. 
ولئن شدد املشاركون على الدور احلاسم لألسرة، واألقران والنظام التعليمي يف احلـد  - ٦
ــم  مـن القوالـب النمطيـة، فـإهنم أكـدوا علـى التأثـري القـوي لوسـائط اإلعـالم يف منظومـات القي
وااللتزام باملساواة بني اجلنسني والتصور الذي تشيعه بشـأن هـذه املسـألة. ولذلـك فإنـه ينبغـي 
تشجيع وسائط اإلعالم على تصوير النساء والفتيـات والرجـال والفتيـان يف أدوار غـري مقولبـة 
منطيا. وميكن أن تكون وسائط اإلعالم واإلنــترنت واإلعـالن التجـاري وسـائل فعالـة يف تبليـغ 

رسائل مراعية لنوع اجلنس. 
ـــدودا يف دور  وأشــري إىل أن دور الرجــل يف األســرة، يف معظــم البلــدان، ال يــزال حم - ٧
املعيل. وأكد املشاركون على الدور اهلام الذي يقوم به الرجال بصفتهم آباء ورعاة وشـجعوا 
الرجال على املزيد من املشاركة يف رعاية أفراد األسرة ودعمهم. فعن طريق أبوة تتسـم بقـدر 
أكرب من املسؤولية، ميكن للرجال أن يعيدوا حتديد املفاهيم التقليدية للذكورة يف اجملـالني العـام 
واخلـاص. وأكـد املشـاركون علـى ضـــرورة أن تتيــح التشــريعات والسياســات العامــة للمــرأة 
والرجـل فرصـة تـويل مسـؤوليات األبـوة واالسـتفادة مـن األحكـام الـيت تسـمح بـالعمل لبعــض 

الوقت. 
وأكـد املشـاركون علـى أن عـدم املسـاواة بـني اجلنسـني سـبب مـــن األســباب الدفينــة  - ٨
النتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز كما يساهم يف تزايد تعرض النساء والفتيـات هلـذا 
الوبـاء. فعلـى الصعيـد العـاملي، تفـوق نسـبة النسـاء والفتيـات املصابـات بفـريوس نقـص املناعــة 
البشرية/اإليدز نسبة الرجال والفتيان املصابني هبما. وقد أخفق العديد مـن التدخـالت املتعلقـة 
بالفريوس والداء يف معاجلة عالقات القوة غري املتكافئة بني الرجل واملرأة اليت كثريا مــا تفضـي 
إىل عجز النساء عن محاية أنفسهن من الوباء. وإذا كان معظم االهتمام قـد انصـب حـىت اآلن 
على تعرض املرأة للـداء، فـإن دور الرجـال والفتيـان يف منـع انتشـار الفـريوس قـد لقـي اعترافـا 

متزايدا. ومثة حاجة إىل زيادة توعية الرجال والفتيان بنتائج السلوك اجلنسي غري املسؤول. 
واتفق املشاركون على أن الرجل واملرأة يتحمالن مسؤولية مشتركة يف مكافحة وباء  - ٩
فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز. فباإلمكـان حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني وزيـادة الوعـي 
باملسؤولية عن السلوك اجلنسي واإلجنايب بتعزيز الشـراكة بـني الرجـل واملـرأة. وميكـن للرجـال 
والفتيـان أن يصبحـوا عوامـل تغيـري يف جمـال التوعيـة بالفـــريوس والــداء، ويف الوقايــة والرعايــة 
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والدعم. كما ال يقل أمهيـة تعزيـز حقـوق املـرأة املتعلقـة بامللكيـة واإلرث . فالنسـاء والفتيـات 
يشاركن تقليديا يف الرعايـة املرتليـة لضحايـا الفـريوس والـداء ودعمـهم ممـا يفضـي إىل عواقـب 
وخيمة تتمثل يف انقطاع الفتيات عن الدراسة. وبناء عليه، ميكـن للرجـال والفتيـان أن يقومـوا 

بدور هام يف تقاسم هذا العبء مع النساء والفتيات. 
واتفق املشاركون على ضرورة تعزيـز الرجـال للجـهود الـيت يبذلوهنـا مـن أجـل وقـف  - ١٠
العنـف املوجـه ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك االجتـار بالنسـاء واألطفـال بغـرض اســـتغالهلم جنســيا. 
ولكسـر احللقـــة املفرغــة املتمثلــة يف ارتكــاب الرجــال والفتيــان ألعمــال عنــف ضــد النســاء 
واستغالهلن جنسيا، يلـزم القيـام بـاملزيد مـن أنشـطة التوعيـة. والحـظ املشـاركون مـا النتشـار 
االعتداء اجلنسي، والعنف والصور املقولبة السلبية للمرأة يف وسـائط اإلعـالم، مبـا فيـها شـبكة 
اإلنترنت، من أثر سليب على الفتيان. فيلزم توعية املوظفني العاملني يف عمليات األمـم املتحـدة 
حلفظ السالم باملساواة بني اجلنسني يف إطار تلك العمليات، ال سيما ملنع االستغالل اجلنسـي، 

والعنف املوجه ضد املرأة واالجتار بالنساء واألطفال. 
كمـا ينبغـي أن يفـهم الرجـال والفتيـان والنسـاء والفتيـات أمهيـة الشـراكة بـني الرجــل  - ١١
واملـرأة يف املسـاواة بـني اجلنسـني. ومـن املـهم للغايـة فـهم املسـاواة بـني اجلنســـني ال باعتبارهــا 
مسألة نسائية، بل باعتبارها مسـؤولية يتحملـها اجملتمـع برمتـه، برجالـه ونسـائه. وأشـري إىل أن 
األمناط احلالية لعدم املساواة بني اجلنسني ترجح بشكل صارخ كفة الرجل من خالل ما توفـر 
له من ريع اقتصـادي وسياسـي. ولذلـك، فـإن اآلليـات الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة مـن شـأهنا أن 
تروج الستراتيجيات لتشجيع مشاركة الرجل يف العمل املتعلق باملسـاواة بـني اجلنسـني. وهـذا 
مـا سـيتيح للرجـل وضـع منظـوره ليصبـح شـريكا كـامال يف العالقـات املتكافئـة بـني اجلنســني. 
ولوحظ أنه سيتعني على الرجــل أن يتخلـى عـن بعـض مـا جينيـه مـن وضعـه املهيمــن يف احليـاة 
العامة واالقتصادية من سيطرة وسلطة وريع، كما يلزم أن تتخلى املرأة بدورها عن شـيء مـن 
سلطتها ومسؤولياهتا يف البيت لتحقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني. غري أنه أشـري أيضـا 
إىل أن السلطة ليست مفهوما حمدودا وأهنا ستتعدد باقتسامها. وسـتترتب علـى زيـادة املسـاواة 
بـني اجلنسـني منـافع مجاعيـة وشـخصية تنعكـس علـى الرجـال عندمـا يتحســـن عيــش الفتيــات 

والنساء وكذا عيش الرجال والفتيان. 
والحظ املشاركون أن عددا كبريا من الرجال يشكلون فعـال عوامـل تغيـري، ال سـيما  - ١٢
يف القضاء على العنف املوجـه ضـد املـرأة ويف مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. 
فاقتناعـا منـها حبجـة إنصـاف املـرأة، انـربت جمموعـــات الرجــال إىل الدعــوة إىل املســاواة بــني 
اجلنسني على صعيد اجملتمع احمللي وصعيد فرادى األسر. فعلى صعيد اجملتمع احمللي، أيد رجال 
الديـن والفئـات العماليـة والشـباب املصـابون بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، والرجـال 
العاملون يف جمال حقوق اإلنسان، والربملانيون، والرياضيون والشخصيات العامـة مـن الذكـور 
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تأييدا قويا املساواة بني اجلنسني. وعلى صعيد األسر، ناضل العديد من الرجال مـن أجـل بنـاء 
‘أسـر منصفـة’ بتقاسـم املسـؤوليات واختـاذ القـرارات االقتصاديـة. وأُكـد علـى الـــدور اخلــاص 
باآلبـاء يف دعـم متكـني الفتيـات عـن طريـق التربيـة. ويلـزم أن يبــدي الرجــال الذيــن يتقلــدون 
منـاصب صنـع القـرار التزامـا قويـــا بدعــم املســاواة بــني اجلنســني لتحقيـــق تغيــريات تنظيميــة 

ومؤسسية واسعة. 
وأعرب عن القلـق حيـال إمكانيـة حتويـل املـوارد املخصصـة ملبـادرات إشـراك الرجـال  - ١٣
والفتيان من املوارد املخصصة حاليا للنهوض باملرأة والفتاة. ولئن اقترحت أيضــا ضـرورة مجـع 
أموال جديدة ألنشطة إشراك الرجال والفتيان، فإن مثة هنجا أكثر فعاليـة مـن حيـث التكـاليف 
يتمثل يف إدراج دور الرجال والفتيـان يف مجيـع السياسـات واالسـتراتيجيات املتعلقـة باملسـاواة 

بني اجلنسني. 
وأكد املشاركون أن حتقيق املساواة بـني اجلنسـني يسـتلزم بـذل جـهود مشـتركة علـى  - ١٤
الصعيد الوطين من جانب احلكومـة والربملـان والقطـاع اخلـاص والفـاعلني اآلخريـن يف اجملتمـع 
املـدين، مبـا يف ذلـك رجـال الديـن ووسـائط اإلعـالم، ووضـع سياسـات وبرامـج وطنيـة تشـرك 
الرجال والفتيان يف مسائل املساواة بني اجلنسني. ومـا فتئـت املنظمـات غـري احلكوميـة تشـكل 
أداة رئيسـية يف إجيـاد أفكـار مبتكـرة بشـأن إشـراك الرجـــال والفتيــان يف حتقيــق املســاواة بــني 
اجلنسني. وأشيد مببـادرات الرجـال يف جمـال الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
والعنف املوجه ضد املرأة، مبا يف ذلك اجلهود اليت يبذهلا الرجال الذين يتعايشون مـع الفـريوس 

والداء، واعتربت هذه املبادرات ممارسة جيدة ميكن االستفادة منها على نطاق واسع. 
ورحب املشاركون بفرصة التعلم من جتارب البلدان اليت خطـت خطـوات يف إشـراك  - ١٥
الرجـال والفتيـان يف اجلـــهود الراميــة إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني. وقدمــت أمثلــة عــن 
املمارسات الفضلى ومت تبـادل أفكـار بشـأن التدابـري الالزمـة إلشـراك الرجـال والفتيـان. ومـن 
املمارسات الفضلى القيام حبمالت للتوعية اجلنسـانية وإجـراء مناقشـات تفاعليـة بشـأن العنـف 
املوجه ضد املرأة، والوقاية من فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، و ‘اإلنصـاف’ يف البيـت 
ويف مكان العمل، وتوظيف املوسـيقى والتلفزيـون واألشـرطة السـينمائية والرسـائل عـن طريـق 
اإلنـترنت. ومـن االسـتراتيجيات الناجحـة األخـرى وضـع منـــاهج دراســية رمسيــة يف املــدارس 
االبتدائيـة تشـجع املسـاواة بـني اجلنسـني، وبرامـج مـهارات العيـش يف إطـار املـــدارس الرمسيــة، 
وبرامج تشجع األمومة واألبوة املسؤولتني؛ ونظم إلدارة األداء تراعـي املسـاواة بـني اجلنسـني. 
وسـيقت كأمثلـة لتشـجيع الرجـال والفتيـان علـى االضطـالع بقـدر أكـــرب مــن املســؤولية عــن 
أعماهلم مبادرات الرجـال يف جمـال مكافحـة العنـف املوجـه ضـد املـرأة وانتشـار فـريوس نقـص 

 .(White Ribbon Campaign) ”املناعة البشرية، من قبيل محلة “الوشاح األبيض
 


