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 جلنة وضع املرأة
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٣-٢
   من جدول األعمال‘١’ )أ (٣ البند

ــاملرأة     ــع املعـــين بـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــائج املـ ــة نتـ متابعـ
والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة      

املــساواة بــني اجلنــسني : ٢٠٠٠ املــرأة عــام”املعنونــة 
: “لـــسالم يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين والتنميـــة وا

تنفيذ األهـداف االسـتراتيجية واإلجـراءات الواجـب         
اختاذها يف جماالت االهتمام احلامسـة واختـاذ مزيـد مـن            

تقاســــم املــــرأة والرجــــل : اإلجــــراءات واملبــــادرات
للمسؤوليات بالتساوي، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية يف 

تالزمـة  م/سياق عدوى فريوس نقـص املناعـة البـشرية         
 )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

      
ــشأن       ــة نقـــاش بـ ــسية  حلقـ ــادرات الـــسياسات الرئيـ ــةمبـ ــم ب املتعلقـ تقاسـ

والرجــل للمــسؤوليات بالتــساوي، مبــا يف ذلــك تقــدمي الرعايــة يف    املــرأة
مـــة نقـــص املناعـــة متالز/ســـياق عـــدوى فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية

 )اإليدز(املكتسب 
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  موجز املنسق     
، ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٣ قدت جلنة وضع املرأة، خـالل اجتماعهـا الثالـث املعقـود يف      ع  - ١

مبادرات السياسات الرئيسية بشأن تقاسم املـرأة والرجـل     ” بشأن موضوع    يةعلاتفحلقة نقاش   
للمــسؤوليات بالتــساوي، مبــا يف ذلــك تقــدمي الرعايــة يف ســياق عــدوى فــريوس نقــص املناعــة    

باتريـسيا  : أعضاء حلقـة النقـاش هـم      كان  و. “)اإليدز( املكتسب   متالزمة نقص املناعة  /البشرية
مـاريلني واريـن، جامعـة      وإيسبينوسا تـوريس، وزيـرة العمـل والرعايـة االجتماعيـة، املكـسيك؛              

جوزيــف إميــي بيــديغا، األمانــة الدائمــة للمجلــس الــوطين ملكافحــة        ويــو يت، نيوزيلنــدا؛   يأ
شهراشوب رازايف، معهد األمـم املتحـدة       وا فاسو؛   اإليدز، بوركين /نقص املناعة البشرية   فريوس

  .، نائب رئيس اللجنة)أرمينيا(ويسر حلقة النقاش آرا مارغاريان . لبحوث التنمية االجتماعية
وتشكل اجلهود املبذولة ملعاجلة عدم املساواة يف تقاسم املسؤوليات بني املـرأة والرجـل               - ٢

ز املــساواة بــني اجلنــسني، ومتتــع املــرأة حبقوقهــا  جــزءاً مــن جــدول األعمــال العــاملي العــام لتعزيــ 
نـها املـؤمتر    بي مـن املنتـديات،      عـدد ت احلكومات يف    عهدوت. اإلنسانية، ومتكني النساء والفتيات   

والــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرون للجمعيــة العامــة  ) ١٩٩٥(العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة  
لمــسؤوليات، مبــا يف ذلــك  لتقاســم املــرأة والرجــل   املــساواة يف حتقيــقبالعمــل علــى ) ٢٠٠٠(

قـوق اإلنـسان،   الدوليـة حل عاهـدات  املوتتضمن . اإليدز/تقدمي الرعاية يف سياق عدوى الفريوس     
ال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل، التزامـات          

  .لمسؤولياتلة والرجل للدول األطراف بتعزيز املساواة يف تقاسم املرأ
ــشاركون أشــارو  - ٣ ــهإىل  امل ــتعنيأن ــسؤوليات   ي ــق تقاســم امل ــساوي لتحقي ، التطــرق  بالت

، والتوفيـق بـني العمـل واملـسؤوليات األسـرية،           غـري املـأجورة   ل الرعايـة    اعمأللمواضيع املتصلة ب  
ل الرعايـة   امـ عأوبينما مت التشديد علـى أمهيـة        . اإليدز/وتقدمي الرعاية يف سياق عدوى الفريوس     

لتنميـة االجتماعيـة والنمـو      حتقيـق ا  لتكوين رأس املـال البـشري، وصـيانة النـسيج االجتمـاعي، و            
ؤدين معظــم يــاالقتــصادي، فــإن استقــصاءات اســتخدام الوقــت أظهــرت أن النــساء والفتيــات   

غـري  ولكـن، مبـا أن العمـل    .  الرعايـة  لاعمـ أو ةل املرتليـ  اعمـ ، مبـا يف ذلـك األ      غري املـأجور  العمل  
  أشـكال  ليس مدرجاً يف نظام األمم املتحدة للحسابات القومية، فـإن هـذا الـشكل مـن        املأجور

ونظـراً لعـدم املـساواة يف       .  غـري مرئـي    يبقى ومن مث    ةمجالي اإل ةاتج احمللي و ُيحسب يف الن   العمل ال 
ال تـزال ممثلـة     هـي   ، و املـأجورة ل  اعمـ األتقاسم هذه املسؤوليات، فإن للمرأة فرصاً أقـل لـشغل           

ولديها أيضاً وقـت أقـل    .متثيالً زائداً يف العمل بعض الوقت والعمل غري املنتظم والعمل املؤقت       
  .للتعليم والتدريب، واالستجمام والرعاية الذاتية، واألنشطة السياسية
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ل الرعايــة مبزيــد مــن التــساوي اعمــأوالحــظ املــشاركون احلاجــة إىل تقاســم مــسؤولية   - ٤
ومبا أن الرعاية تقدم من خالل جمموعة مـن العالقـات            .جملتمع ككل داخل األسر املعيشية ويف ا    

االجتماعية واملؤسسات، مبا فيها األسرة املعيشية والدولة والـسوق والقطـاع غـري الرحبـي، فـإن        
 اًوتـؤدي الدولـة دور     . كل أصحاب املـصلحة يف هـذا العمـل         مشاركةهناك أيضاً فرصة لزيادة     

اعيــة، وتنظــيم مقــدمي اخلــدمات مــن غــري الــدول، وتقــدمي     يف تقــدمي اخلــدمات االجتماًحامســ
غـري أن املـشاركني أعربـوا أيـضاً         .  ألصـحاب الـدخل املـنخفض      املوجهـة املساعدات للخدمات   

عن قلقهم إزاء كون األزمة احلالية، شأهنا شأن األزمات االقتصادية املاضية، تـؤدي إىل حتويـل                 
  .الرعاية لاعمأأجور، ال سيما فيما يتعلق بيف تقدمي اخلدمات من السوق إىل القطاع غري امل

وســلط املــشاركون الــضوء علــى جمموعــة مــن مبــادرات الــسياسات واالســتراتيجيات     - ٥
ومت التــشديد علــى  . بالتــساويلمــسؤولياتلوالتــدابري املتخــذة لتــشجيع تقاســم املــرأة والرجــل 

ييز ضـد املـرأة، وتعزيـز مـشاركة         لقضاء على التم  من أجل ا  تعزيز األطر القانونية    ل البالغة األمهية
  .املرأة يف احلياة العامة واختاذ القرارات والتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة

السياسات االجتماعية، وخباصة تلك الـيت تـنص علـى تـوفري التعلـيم والرعايـة                تشكل  و  - ٦
غــري ايــة  الرعاملتعلقــة بأعمــالخفــض مــسؤوليات املــرأة يف  ا رئيــسياامهســإ ،الــصحية للجميــع

 واملـسنني  لاطفـ األرعايـة   خـدمات   وحتـد . ز فرصها للعمل بأجر وأنشطة أخرى     ي وتعز املأجورة
مـن   األمـوال العامـة، وكـذلك الرعايـة املقدمـة للمرضـى،               مـن  متـول الـيت   اليت تقدمها الدولة أو     

هـذه اخلـدمات    تعـود   وميكـن أن    .  األسـرة  غـري مـأجورة ألفـراد     احلاجة إىل أن تقدم املرأة رعاية       
ر وأجمـ عمـل   ل بتقدمي رعاية ذات نوعية جيدة، وإجيـاد فـرص           :بالفائدة من ثالثة جوانب   العامة  

  .روأجميف قطاع الرعاية، وتعزيز فرص املرأة للمشاركة يف العمل 
حتقيـق املـساواة يف مكـان العمـل         الراميـة إىل    وأدت التحسينات يف جمـال قـانون العمـل            - ٧

. روأجاملــ وجــود عــدد أكــرب مــن النــساء يف العمــل   ومنــع التحــرش اجلنــسي والتــصدي لــه إىل  
سياسات وتـدابري لتـسهيل التوفيـق بـني العمـل           اقترنـت بـ    عندما    أكثر ر هذه اجلهود  اأثوتعززت  

  أنواعُتـرب  . والديةة أمومة وإجازة أبوة وإجاز    ة، مثالً بإعطاء إجاز   غري املأجور ر والعمل   وأجامل
، فـضالً عـن التـدابري        أو ألحـدمها   استحقاقات اإلجازة لرعايـة األطفـال الـصغار لكـال الوالـدين           

ــستخدم   ــن أن ي ــشترط م ــيت ت ــد       األبال ــا، اســتراتيجيات تع ــه فيه ــد حق ــوة أو يفق  إجــازة األب
ــسؤوليات     ــى تقاســم امل ــشجيع الرجــال عل ــة     . بت ــاك بعــض التجــارب اإلجيابي ــت هن ــئن كان ول

م، فــإن املــشاركني أعربــوا أيــضاً عــن قلقهــم إزاء اخنفــاض معــدالت   ذه األحكــايتعلــق هبــ فيمــا
  .الوالديةاإلجازة استفادة الرجال من إجازة األبوة و
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ل اعمـ أ وةل املرتليـ اعمـ وناقش املـشاركون جمموعـة مـن التـدابري الـيت تعتـرف بقيمـة األ                 - ٨
  تعزيـز   مـن احلـاالت إىل     هذه التـدابري يف كـثري      هتدفو.  املرأة ا تقوم هب  يت ال غري املأجورة الرعاية  

ويف بعـض   .تقاسم املسؤوليات، إىل مواجهة الفقر وتعزيـز احلمايـة االجتماعيـة للنـساء واألسـر            
األحيان، تستهدف بـرامج املـساعدة االجتماعيـة، مـن قبيـل خطـط التحويـل النقـدي والفوائـد                    

عـات الـضعيفة   األسـر واألطفـال، األسـر الفقـرية أو اجلم        ل تيف شـكل عـالوا     اليت تقـدم     النقدية
 تـسهل مـشاركة    فإهنـا فـرص تـدريب،  ب هـذه الـربامج    قتـرن ُتوعنـدما   . لتعزيز صـحتها ورفاههـا    

 ألغــراض املعاشــات غــري املــأجورةل اعمــويــشكل االعتــراف باأل. ةروأجاملــل اعمــاملــرأة يف األ
  . تستفيد منها املرأة يف املقام األول أخرىالتقاعدية لكبار السن استراتيجية

 امليــاه والــصرف  جمــاالتســتثمار يف اهلياكــل األساســية املناســبة، مبــا فيهــا  ويــشكل اال  - ٩
 اسـتخدام  غـري املـأجورة وتقلـل   ل الرعايـة  اعمـ أ اسـتراتيجية أخـرى تـسهل        ،الصحي والكهربـاء  

غـري أن املـشاركني أعربـوا أيـضاً عـن قلقهـم       . اإليـدز /ا يف سياق وبـاء الفـريوس   الوقت، ال سيم  
  توظيــف، مــن أجــلاتدم كفايتــها، ال ســيما يف أوقــات األزمــعــدم وجــود املــوارد أو عــإزاء 

 االســتثمارات املالئمــة يف اهلياكــل األساســية والقطــاع االجتمــاعي، مبــا فيهــا تلــك الراميــة إىل   
ودعا املشاركون إىل إعطاء مزيد مـن        .ل الرعاية اعمأ تقاسم املسؤوليات وختفيف عبء      حتقيق

 حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة بغيــةون الــدويل دعمــاً هلــا األولويــة هلــذه االســتثمارات وتعزيــز التعــا 
  .لأللفية ذات الصلة

 يف جمــال اإليـدز مـسؤوليات جديـدة وغـري مـسبوقة للمـرأة      / وبـاء الفـريوس  وجـد أقـد  و  - ١٠
ــة، التقــدمي  ــنظم الــصحية العامــة ســيئة أو    ورعاي تعــاين مــن نقــص يف  ال ســيما عنــدما تكــون ال
اإليــدز /درن املدرســة لتقــدمي الرعايــة للمــصابني بــالفريوسويتــاح للفتيــات الالئــي يغــا .التمويــل

 وتـضطر . الئق يف املستقبل  لحصول على عمل مأجور     لإلخوة األيتام عدد أقل من الفرص ل       أو
إىل ألطفــال البــالغني املرضــى، وكــذلك إىل ا الرعايــة إىل تقــدميالنــساء املــسنات بــشكل متزايــد 

بات يف جمـال الـسياسات مـن أجـل دعـم تقـدمي        هناك حاجة طارئـة السـتجا   فإن لذلك. اليتامى
. اسـتثمارات يف اهلياكــل األساســية ونظـم الــصحة العامــة  توظيــف هـذه الرعايــة، بوسـائل منــها   

 منظمـات الرعايـة املرتليـة يف تقـدمي          الدور املتنـامي الـذي تـضطلع بـه        االستجابات  تشمل هذه   و
ويف الوقــت نفــسه، .  تقــدميهاهقــةاملرالرعايــة الــيت ال تــستطيع املستــشفيات العامــة والعيــادات   

 التـدريب وغـري ذلـك مـن الـدعم واملـوارد              إىل املتطوعون الـذين يقـدمون الرعايـة املرتليـة        تاج  حي
  .تقدمي هذه اخلدمة األساسيةى لعلتعزيز قدراهتم 

ر يف نظـــم غـــري املـــأجوودعـــا املـــشاركون إىل بـــذل جهـــود متجـــددة إلدراج العمـــل   - ١١
 ويـساهم يف وضـع سياسـات        هـا  سيوضـح قيمـة هـذا العمـل ويربز         احلسابات القومية ألن ذلـك    
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 الـسياسات الراميـة إىل املـساواة        توجيـه وشددوا أيضاً على احلاجـة إىل        .أفضل وأحسن توجيهاً  
ــأتى االســتجابة     ىلإيف تقاســم املــسؤوليات  خمتلــف اجملموعــات مــن النــساء والفتيــات حبيــث تت

حلـصول  يف ا يات بشكل عـام، مـثالً، إمكانيـة أقـل           فللنساء الريف  .بشكل مالئم حلاالهتن اخلاصة   
وغالبـاً مـا يـأيت خـدم املنـازل مـن             .على اخلدمات من النساء الالئي يعشن يف املنـاطق احلـضرية          

قــف ا املهــاجرات أو نــساء األقليــات العرقيــة، وغالبــاً مــا يكــن يف مو ثــلاجلماعــات احملرومــة، م
أن معــدالت األميــة بــني النــساء  ومبــا  .ضــعف كــبري، مــع أجــر مــنخفض وبــدون اســتحقاقات  

تعلـيم  التـدريب و  الهـارات و  املتزال أعلى منها بني الرجال، فإن قدرهتن علـى االسـتفادة مـن               ال
  .ةبقى أيضاً مقيدت

  الرعايـة  ألعمـال هنـاك حاجـة إىل مبـادرات لتعزيـز القيمـة االقتـصادية              أشاروا إىل أن    و  - ١٢
 مماثلـة يف    ةتطلـب مـستويات مهـار     ت  يتل الـ  اعمـ  أدىن مـن األ    ابشكل عام، الذي ال تزال أجوره     

 وتعــود ل الرعايــةاعمــألوسـتعزز هــذه اجلهــود القيمــة الـيت تعطــى    .املهـن غــري املتــصلة بالرعايــة 
  . يف بلد مااملأجورة الرعاية  يفعاملنيالشكل أغلبية ت عموماً ابالفائدة على املرأة مباشرة ألهن

راتيجيات الرامية إىل تقاسـم املـسؤوليات       وشدد املشاركون على أن السياسات واالست       - ١٣
ــان   بالتــساوي  ــشدد بــشكل أكــرب علــى دور الرجــال والفتي ــرأة  ف. ينبغــي أن ت بينمــا زاد دور امل

 ةل املرتليــاعمــ الرجــال والفتيــان بــدور متناســب يف األمل يــضطلعوحــضورها يف ســوق العمــل، 
راعـي  تج تعليميـة معـززة      لـذلك ينبغـي أن تـشمل االسـتراتيجيات بـرام          . ل تقـدمي الرعايـة    اعمأو
   .العتبارات اجلنسانية، فضالً عن التدريب والتوعيةا

نسانية واالفتراضات النمطيـة بـشأن أدوار       اجلاذج النمطية   نمالوحدد املشاركون ثبات      - ١٤
املرأة والرجل يف اجملتمع على أهنا أحد العوائق الرئيسية لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني، وسـبب                 

لــذلك ينبغــي أن تعــاجل   .املــساواة يف تقاســم املــسؤوليات بــني املــرأة والرجــل  رئيــسي يف عــدم 
  .لسياسات هذه النماذج النمطيةا

  


