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  جلنة وضع املرأة
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٣-٢
  من جدول األعمال) ج (٣البند 

متابعة نتائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة              
االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة      

 والتنميـــة املـــساواة بـــني اجلنـــسني: ٢٠٠٠املـــرأة عـــام ”
تعمــيم مراعــاة : “ يف القــرن احلــادي والعــشرين والــسالم

      املنظور اجلنساين وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية
بناء القدرات يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف          حلقة نقاش عن        

الوطنيـــة اهلادفـــة إىل دعـــم املـــساواة يف تقاســـم     والـــربامج الـــسياسات 
ــرأة والرجــل، مبــا يف    ــة يف ســياق   املــسؤوليات بــني امل ذلــك تقــدمي الرعاي

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
  

  موجز مقدم من مديرة املناقشة    
  
 حلقـة   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣عقدت جلنة وضع املـرأة يف اجتماعهـا الرابـع املعقـود يف                - ١

بنـــاء القــدرات يف جمـــال تعمــيم مراعـــاة املنظــور اجلنـــساين يف    ”نقــاش تفاعليــة للخـــرباء عــن    
الوطنية اهلادفة إىل دعم املساواة يف تقاسم املسؤوليات بني املـرأة والرجـل،          والربامج  السياسات  

  .“اإليدز/مبا يف ذلك تقدمي الرعاية يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية
، نائبـة رئيـسة     )مجهوريـة كوريـا   (وتألفت حلقة النقاش، اليت ترأستها السيدة إينا بارك           - ٢

ز، ـهيسو شني، أستاذة زائرة يف جامعـة أوهـا ومنـ          : اء التالية أمساؤهم  جلنة وضع املرأة، من اخلرب    
جييدر بورفانيكييين، أستاذة مشاركة يف جامعـة فيلنيـوس، وغـاري بـاركر، مستـشار               وسيول،  



E/CN.6/2009/CRP.6
 

2 09-26204 
 

فــين أقــدم يف الــشؤون اجلنــسانية والعنــف اجلنــساين وحقــوق املــرأة، املركــز الــدويل للبحــوث     
؛ وبافانـا كومـالو،   Men Engage Alliance، ومنـسق حركـة   املتعلقـة بـاملرأة، واشـنطن العاصـمة    

ســونكي لكفالــة العــدل بــني اجلنــسني؛ ونــاومي كاســريير،  شــبكة مــشاركة يف تأســيس وإدارة 
  .أخصائية فنية أقدم، برنامج ظروف العمل والعمالة، منظمة العمل الدولية

يارية املتصلة باملـساواة يف     وكرر املشاركون التأكيد على االلتزامات العاملية واألطر املع         - ٣
ــة          ــص املناعـ ــريوس نقـ ــياق فـ ــك يف سـ ــا يف ذلـ ــل، مبـ ــرأة والرجـ ــني املـ ــسؤوليات بـ ــم املـ تقاسـ

وأُشري يف هذا الصدد إىل أمهية اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                  . اإليدز/البشرية
تعلقـة بالعمـال ذوي     ونوقش عدد من صكوك منظمة العمل الدولية، مبا فيها االتفاقيـة امل           . املرأة

توجيهـات  لتان تقدمان   ، ال )١٦٥رقم  (والتوصية املالزمة هلا    ) ١٥٦رقم  (املسؤوليات األسرية   
حمددة بشأن السياسات والتدابري الالزمة ملساعدة النساء والرجال من العمال على التوفيـق بـني         

 بـشأن العدالـة     ويؤكـد إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة          .مسؤوليات العمل واملسؤوليات األسرية   
املساواة بني اجلنسني بوصـفها هـدفاً مـن        أمهية  على  ) ٢٠٠٨(االجتماعية من أجل عوملة عادلة      

ــة ووســيلة لتحقيقهــا   ــة االجتماعي ــة وجــود أطــر    . أهــداف العدال وشــدد املــشاركون علــى أمهي
ولفــت عــدد مــن  .تــشريعية وسياســاتية وطنيــة راســخة مــن أجــل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني 

ركني االنتباه إىل السياسات وخطط العمل والتشريعات الوطنيـة الـيت وضـعتها بلـداهنم يف                املشا
   .جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

، إىل املــأجورةمنــها وغــري املــأجورة ونــاقش املــشاركون كيــف أدى تنظــيم األعمــال،    - ٤
يف ذلك على املرأة والـيت جتلّـت   عدم املساواة بني اجلنسني والحظوا التكلفة اليت ترّتبت بسبب      

وقـد أظهـرت البيانـات    .  العمل ويف املشاركة السياسيةأمامها يفشكل حمدودية الفرص املتاحة    
وغالبـاً  . الكـثرية بـني النـساء والرجـال        حاالت عدم املساواة وعدم التوازن    املتوافرة و والبحوث  

ومتّ التـسليم   . ُتعترب عمـالً  ال  ألحيان  أهنا يف كثري من ا    بل  ،  مأجورةأعمال الرعاية غَري    تكون  ما  
، الـيت  املـأجورة بأنه مل ُتبذل جهود كافية لالعتراف بأمهية األعمال املرتلية وأعمال الرعاية غـري       

بأنـه مل ُتبـذل جهـود كافيـة         ال تؤخذ يف االعتبار عند حساب الناتج احمللـي اإلمجـايل للبلـدان، و             
. والسياسات الوطنيـة تعكـس قيمـة هـذه األعمـال          عل نظم احلسابات القومية ونظم القوانني       جل

وتأثرت األسر املعيـشية الفقـرية بـشكل خـاص باالسـتجابات غـري الكافيـة يف جمـال الـسياسات                     
إال القليل جداً من اإلمكانيات االقتصادية لـشراء الـسلع          لكوهنا ال متلك    وبعدم توافر اخلدمات    

ــوفر الوقــت   ( ــة  ( أو اخلــدمات )مثــل األطعمــة اجلــاهزة، واألجهــزة الــيت ت مثــل خــدمات الرعاي
ــة  ــساعدة املرتليـ ــة، واملـ ــصادية     ) اخلاصـ ــسؤوليات االقتـ ــني املـ ــق بـ ــى التوفيـ ــساعدها علـ ــيت تـ الـ

والحظ املشاركون أن عدم االعتراف بأعمال الرعاية عمومـاً يتجلـى يف            . ومسؤوليات الرعاية 
. عمــل واألجــر، مبــا يف ذلــك مــن حيــث ظــروف الاملــأجورةإطــار العديــد مــن وظــائف الرعايــة 
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ــال         ــى صــعيد جــدول أعم ــام الكــايف عل ــة مل حتــظَ باالهتم ــى أن الرعاي ــشاركون عل وشــدد امل
   .السياسات العاملية

االجتاهـات الـيت مـن املهـم مراعاهتـا عنـد وضـع                املشاركون االنتباه إىل عدد مـن      وجهو  - ٥
د األسـر قـد     وحتديداً، فإن ما جيري من تغريات كربى يف عـامل العمـل وعلـى صـعي               . السياسات

. حّد بشكل متزايد من قدرة األسر على التوفيق بني مسؤوليات الرعاية واألنـشطة االقتـصادية              
كما أن التوسع احلضري واهلجرة والتغريات يف التركيبـات األسـرية وزيـادة مـشاركة املـرأة يف                  

ن تـوافر الـدعم     القوة العاملة يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على الـسواء قـد قللـت مـ                
ويف بعـض املنـاطق، ازداد عـدد األسـر املعيـشية الـيت              . األسري التقليدي يف جمال تقـدمي الرعايـة       

الالتينيـة علـى سـبيل املثـال، تـرأس           ففي بعض أجزاء منطقـة أمريكـا      . ترأسها نساء بشكل كبري   
زيــادة ويــؤدي ارتفــاع أعمــار الــسكان يف بعــض اجملتمعــات إىل   .النــساء ثلــث األســر املعيــشية 

اإليـدز واألوبئـة    /أعداد املسنني الذين حيتاجون إىل رعاية، كما أن فريوس نقص املناعة البـشرية            
األخرى قد زادت من أعباء الرعاية الواقعـة علـى عـاتق األسـر، وال سـيما النـساء والفتيـات يف                 

ا ُيقـّدم  يف العديـد مـن اجملتمعـات، تقليـل مـ      جـرى   وباإلضافة إىل ذلـك،     . األسر املعيشية الفقرية  
  .  املأجورةمن خدمات عامة، مما ّمحل النساء والفتيات عبئاً أكرب يف توفري الرعاية غري

أدى إىل تفـاقم    اإليـدز   / واتفق املشاركون على أن وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               - ٦
ناميـة  ففي العديـد مـن البلـدان ال        .عدم املساواة يف جمال توفري الرعاية بني النساء والرجال        أوجه  

اإليـدز، تتمثـل إحـدى      /معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     فيها  ترتفع  اليت  والبلدان  
وكذلك عدم تطور اهلياكـل      املشاكل اخلطرية يف عدم إمكانية الوصول إىل اخلدمات والعالج،        

اإليـدز يـؤثر، بـشكل      /وأشار املـشاركون إىل أن وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              . األساسية
غري متناسب، على حياة النساء، سواء من حيث معدالت اإلصابة أو من حيـث العـبء الـذي                  

ويف حــني مل  .يف جمــال تــوفري الرعايــة والــدعم للمــصابني بــاألمراض املتــصلة باإليــدز    يتحملنــه
تتمكن دوائر الصحة العامة من تلبية طلبات توفري الرعاية، فـإن عـبء تـوفري الرعايـة انتقـل إىل                    

ووجه املشاركون االنتبـاه     .لفة من النساء يف األسر املعيشية ومنظمات الرعاية املرتلية        أجيال خمت 
الرجــال يف الــربامج واحلمــالت ومــن أمثلــة ذلــك أن إشــراك . إىل عــدد مــن املبــادرات الواعــدة

اإليـدز وغـريه مـن األمـراض الـيت تنتقـل       /اهلادفة ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية       الوطنية
واتفـق  . صال اجلنسي ساعد على تثقيف اجلمهور باألدوار واملـسؤوليات املنوطـة بالرجـال            االتب

املشاركون على أنه جيـب بـذل املزيـد مـن اجلهـود يف جمـال الوقايـة، مثـل اجلهـود الراميـة لنـشر              
 .ةالذكريـ الرفـاالت   املعلومات املتصلة باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وبزيادة استعمال      

ملشاركون على ضرورة أن تبذل احلكومات املزيد من اجلهود يف جمال تـوفري اخلـدمات               وشدد ا 
  . الصحية، وعلى ضرورة توفري املزيد من املوارد
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عـدم املـساواة يف تقاسـم    إدامـة   يف ةاجلنـساني القوالـب النمطيـة   وناقش املشاركون دور     - ٧
ص، مبـا يف ذلـك فـرص التعلـيم          املسؤوليات بـني املـرأة والرجـل ومـسامهته يف عـدم تكـافؤ الفـر               

اجلنـسانية يف حتميـل النـساء عبئـاً غـري      القوالـب النمطيـة   وسامهت . والعمل واملشاركة السياسية 
متناسب يف إطار األسرة املعيشية ومسؤوليات غري متناسبة يف جمال تـوفري الرعايـة بغـض النظـر                  

لنظــامي أو غـــري  عــن مركــزهن االجتمــاعي االقتــصادي وعــن اخنــراطهن يف العمــل، ســواء ا        
وباإلضــافة إىل ذلــك، ففــي الكــثري مــن اجملتمعــات، تُعتــرب النــساء أقــل قــدراً، كمــا أن . النظــامي

أمـا الرجـال، فُيعتـربون معـيلني متفـرغني وقاصـرين        .العنف ضد املرأة مقبول على نطاق واسـع     
  . عن تقدمي الرعاية

ى أن احللـول جيـب أن تـشمل    املشاركون عل اجلنسانية، شددالقوالب النمطية   وملعاجلة    - ٨
وُسـلِّط الـضوء   . أدوار جنـسانية أكثـر تكـافؤاً    أنشطة مستدامة جلعل عقلية الناس أكثر ميالً حنو 

النمطيــة؛ والقوالــب وضــع وإنفــاذ التـشريعات الــيت متنــع التمييــز  : علـى عــدة ممارســات، تــشمل 
 توعيــة حمــددة اهلــدف؛ تــصبح أكثــر إجيابيــة؛ وتنفيــذ محــالتلوتغــيري األقــوال واألمثــال الــسلبية 

ــديني     ــادة ال ــة ووســائط اإلعــالم والق ــادة اجملتمــع احمللــي  نيوالتعــاون مــع املؤســسات التعليمي  وق
وأنــشأ عــدد مــن البلــدان جــوائز ُتمــنح لألفــراد  .النمطيــةللقوالــب التــصدي  واجملتمــع املــدين يف

. النمطيـة ب  القوالـ والشركات واملؤسسات الـيت عـززت املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء علـى                 
اعُترب قرار وزيـر اخلارجيـة      فقد  .  ُتحتذى وجرى أيضاً التشديد على أمهية وجود أمثلة ميكن أن        
ــاً      ــاالً مهم ــدة شــهر مث ــوة مل ــصدي   . النروجيــي بأخــذ إجــازة أب ــضاً احلاجــة إىل الت وطُرحــت أي

بـصفة خاصـة    وشـدد املـشاركون     . للممارسات العرفيـة والتقليديـة الـضارة مثـل الـزواج املبكـر            
 عــرض صــور إجيابيــة لكــل مــن النــساء    أمهيــةعلــى دور وتــأثري وســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلــك  

ولــوحظ أن جهــود وســائط اإلعــالم كانــت أكثــر جناحــاً عنــدما . والرجــال كمقــدمني للرعايــة
ومجاعـات  تضافرت مع جهود تقدمي املساعدة، على سبيل املثـال، يف املـدارس وأمـاكن العمـل                 

  . اجملتمع احمللي
التـوازن   لتـصدي ألوجـه عـدم املـساواة وعـدم     اتلبيـة االحتياجـات يف جمـال الرعايـة و    ول  - ٩

أن مثــة حاجــة إىل وضــع املــستمرة يف تقاســم العمــل بــني املــرأة والرجــل، أشــار املــشاركون إىل 
تــدابري تــشريعية وسياســاتية راســخة يف طائفــة مــن اجملــاالت مثــل احلمايــة االجتماعيــة وســوق    

وشدد املشاركون على احلاجة إىل مناقـشة طريقـة   .  واهلياكل األساسية العمل والصحة والتعليم  
االجتماعيـة  /العديد مـن الـسياسات الـصحية       فقد لوحظ على سبيل املثال أن     . وضع السياسات 

 ةالنمطيـ القوالـب  تتجاهل دور اآلباء ومـسؤوليات الرجـال يف تقـدمي الرعايـة، ممـا يعـزز بالتـايل                  
وعلــى ســبيل املثــال، تقــوم تــدابري الــسياسات األســرية يف بعــض    . للرعايــة للنــساء كمقــدمات

البلــدان علــى هــدف املــساواة يف تقاســم املــسؤوليات بــني الرجــل واملــرأة، يف حــني أن تــدابري     
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ــاهيم     ــرى مبفـ ــدان أخـ ــسترشد يف بلـ ــرية تـ ــسياسات األسـ ــل يف   الـ ــل يتمثّـ ــرى أن دور الرجـ  تـ
  .ملرأة يف هذه املسؤولياتا “مساعدة”
 يف والفتيــان الرجـال  إلشـراك  اجلهــود مـن  املزيـد  بـذل  ضــرورة علـى  املـشاركون  شـدد  - ١٠
 تعزيـز  أمهيـة  ونوقـشت  .الرعايـة  جمـال  يفاملـأجور    والعمـل  األسـرة  مـستوى  علـى  الرعايـة  تقدمي
 يف مــشاركتهم يزيــدون الرجــال بعــض أن حــني ففــي .ومــسؤولية بفعاليــة األبــوة أعبــاء حتمــل
النمـاذج   مـن  عدد دموقُ .عامة بصورة نسبيا منخفضة الرجل اركةمشال تزال    األطفال، رعاية
 الرعايـة  تقـدمي  يف الرجـل  مـشاركة  تـشجيع  :مثل والفتيان، الرجالإلشراك   جيابيةاإل سبلعن ال 
 األبـوة؛  مـسؤوليات  لتحمـل  اإلعـداد  دورات وزيـادة  الـوالدة؛  وعنـد  الـوالدة  قبل ما مرحلة يف

 االجتماعيـة،  التنـشئة  سـياقات  خمتلـف  يف الرعايـة  أعمـال  يف للمـشاركة  للفتيـان  الفـرص  وتوفري
 بإشــراك البلــدان مــن العديــد وقامــت .الدينيــة واملؤســسات واملدرســة، البيــت،يف  ذلــك يف مبــا

 وبــشأن اجلنــسني، بــني املــساواة تعزيــز يف الرجــل دور بــشأن وطنيــة توعيــة محــالت يف الرجــال
 املواقــف يف تغــري حــدوثعــن  بــادراتامل هــذه وأســفرت .املــرأة ضــد العنــف قبيــل مــن مــسائل
 الرئيـسية  األخـرى  الفوائـد  وأحـد  .املـرتل  يف الرعايـة  تقدمي يف والفتيان الرجال مشاركة وزيادة
 وسـلط  .األطفـال  صفوفبني   اجلنسني بني املساواة تعزيز هو الرعاية تقدمي يف الرجل ملشاركة

 صــناع طــالعوإ اجليــدة املمارســات هــذه مثــل نطــاق توســيع ضــرورة علــى الــضوء املــشاركون
 .هاعلي السياسات

 الـيت  فالعيـادات  .والفتيـان  الرجـال  إشراك تعترض اليت التحديات من العديد إىلوأشري   - ١١
 اجملــال إلفــساح جمهــزة غــري أو مــستعدة غــري إمــا تكــون مــا كــثريا الــوالدة قبــل مــا رعايــة تقــدم

 مـن  يـسري  بقدر إال حيظون ال املرتيل العمل يف الرجال من ينخرط من وبعض .الرجل شاركةمل
 ذلــك مــن العكــس علــى بــل اعتــراف، بــأي حيظــون ال وقــد بعملــهم، االجتمــاعي االعتــراف
ميكـن   احلـاالت،  بعـض  يف املـرتل،  يف الرجـل  وجـود  أن إىل املـشاركون  راوأشـ  .أقراهنم ينبذهم

 .خيففه أن بدل املرأة به تقوم الذي املرتيل العمل عبءمن  يزيدأن 

 الرجـل  مشاركة تعزيزيف   العامة السياسات أمهية على   اتفاقهم عن ملشاركونا أعربو - ١٢
 لتـشاؤم  انعكاس السياسات هذه يف الرجل بدور االهتمام غياب أن واعتربوا .الرعاية تقدمي يف

 .عليـه  التغلـب  يـتعني  تـشاؤم  وهـو  الرعايـة،  تقـدمي  علـى  الرجـل  قـدرة  بـشأن  الـسياسات  صناع
 فـرص ال مـن  كال تتناول اليتالبحوث   من مزيد إجراء ضرورة إىل املشاركني من لعديدا وأشار
 ذلــك، تعتــرض الــيت والتحــديات ،الرعايــة تقــدمي يف والفتيــان الرجــال مــشاركة زيــادةل الــساحنة

 األبـوة  إجـازة  خـالل  هتماوقـ أ الرجـال  هبـا  ميـضي  الـيت  الكيفيـة  عـن  دراسـات  إجـراء  ذلك يف مبا
 .والديةال وإجازة
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 مــن متنوعــة ضــروب وتوســيع إلنــشاء املنــاطق شــىت يف املبذولــة اجلهــود ونوقــشت - ١٣
 التقاعديـة  واملعاشـات  الـصحي  التـأمني  مثـل ( االجتماعيـة  احلمايـة  وتدابري ،املستحقة جازاتاإل

 هـذه  نطـاق  يف واملنـاطق  البلـدان  بـني  كـبري  تبـاين ومثة   .العامة واخلدمات ،)األسرية والعالوات
 خـدمات  توسـيع  أن املشاركون اعتربو .املدفوعة واملبالغ زةاإلجا فترة طول حيث من التدابري،
 نميكِّـ  حنـو  على األساسية البنية يف االستثمار وكذلك األطفال، رعاية فيها مبا الصحية، الرعاية
 أمــر توظيــف،وال والتــدريب التعليمكــ أخــرى ألغــراض هصيــصخت أجــل مــن الوقــت تــوفري مــن
  .حامسة أمهية ذو

 فـضال  ،املستحقة اتإلجازل الرجال من استخداما أكثر النساء نأ املشاركون الحظو - ١٤
 أن واالحظــ كمــا .اجلزئــي بالــدوام العمــل فــرص ذلــك يف مبــا املرنــة، العمــل ترتيبــات عــن

 والجتـذاب  .اإلجازة طول تزايد مع تتزايد الكسب عن ثانوية مسؤولة املرأة اعتبار احتماالت
 اإلجـازة  يف “األب حصة ”بـ يسمى ما البلدان من عدد يستخدم األطفال، رعاية حنو الرجال
 علـى  يـضيع  فإنـه  وإال فقـط،  األب منـه  يـستفيد  أن ينبغـي  اإلجـازة  من جزءا أن أي - الوالدية
 .التــدابري هــذه تطبيــق بفــضل اإلجــازات مــن الرجــال اســتفادة معــدالت زادت وقــد .األســرة
  .تلك املعدالت رصد أمهية على املشاركون وشدد

 وظـروف  املنـازل،  خـدم  فـيهم  مبـن  الرعايـة،  جمـال  يف بـأجر  العـاملني  حقوق ونوقشت - ١٥
 ينتمـي  العـامل،  أحنـاء  مجيـع  يف املنـازل  خـدم  مـن  مليـون  ١٠٠ حوايل هناك أن ولوحظ .عملهم
 ونحويكـد  جـدا  سـيئة  ظروف يف اخلدم هؤالء يعمل ما وغالبا .ضعيفة اتفئ إىل منهم العديد

 بالعمـل  االعتـراف  مـستوى  حتسني ضرورة على التأكيد جرىو .يةسراأل ممبسؤولياهت نهوضلل
 االهتمـام  مـن  املزيـد  إيالء يتطلب وهذا .عليه اإلشراف وتعزيز قيمته من والرفعاملأجور   املرتيل
 العمــل مــؤمتر أعمــال جــدول يف مدرجــة املــسائل وهــذه .الئــق عمــل يف املنــازل خــدم حبقــوق
  .املعايري وضع بند يف الدويل

 اليوميــة احليــاة واقــع مــن تنطلــق أن جيــب والــربامج الــسياسات أن ركوناملــشا وأكــد - ١٦
 إلشـراك  أقـوى  جهـود  بـذل  بوجـوب  التـسليم  عن وأعربوا .والفتيان والفتيات والرجال للنساء
 يف وذلـك  منـها،  واملـستفيدون  الرعايـة  مقـدمو  فـيهم  مبـن  الـصلة،  ذوي املصلحة أصحاب مجيع
ــادة إىل احلاجــة علــى خاصــة ةبــصف أكــدواو .القــرار صــنع مــستويات مجيــع ــع إشــراك زي  مجي

 اجملتمـع  ومنظمـات  اخلـاص،  والقطـاع  الـدول،  ذلـك  يف مبـا  اجلهـود،  هذه يف املصلحة أصحاب
سـيما   الو وحـدها،  األسـر  علـى  الرعايـة  عـبء أال يلقـى   جيـب إذ   .األهليـة  واجلماعـات  املدين،
  .والفتيات النساء
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 اجلنـسني  بـني  املـساواة  أهداف تعميمامية إىل   الر والتدابري السياسات وضع أن ولوحظ - ١٧
 اخلــاص، والقطــاع احلكومــات، مثــل الرئيــسية، الفاعلــة اجلهــات التــزام يتطلــب فعالــة بــصورة
 وأكـد  .االجتماعيـة  للقطاعـات  موارد تخصيصالتزاما مستمرا ب   يتطلب كما .العمال ونقابات

 عـن  استقـصاءات  إجـراء  قبيـل  مـن  أدوات فائـدة  يف البحـث مواصـلة    ضـرورة  علـى  املشاركون
 مـن  الـصدد  هـذا  يف بـد  وال .باملعلومـات  الـسياسات  صـناع  تزويـد  أجـل  مـن  الوقـت  استخدام
 وأشـــار .التنـــسيق وتعزيـــز شـــراكات، وإقامـــة متعـــددة، قطاعـــات مـــن ردود علـــى احلـــصول

ــادراتامل أن إىل املــشاركون ــدابريالو ب ــسياساتب املتعلقــة ت ــدة ال  العــام القطــاع يف املتخــذة اجلي
ــيين ــا بغ ــضاوأشــري  .النظــامي وغــري اخلــاص القطــاعني يف تكراره ــا إىل أي ــدين للمجتمــع م  امل

 علـى  هبـا  عهـد تامل االلتزامـات  تنفيـذ  ومراقبـة  املـساءلة  تعزيز يف هام دور من النسائية واملنظمات
 .والوطين العاملي الصعيدين

 االعتبـارات  مراعـاة  تعمـيم  أجـل  مـن  القدرات لبناء املبذولة اجلهود املشاركون وناقش - ١٨
 وقـد  .ذلـك  تعتـرض  الـيت  التحـديات  ناقـشوا  كمـا  والـربامج،  والسياسات القوانني يف ةاجلنساني
 يف ةالتــشاركياملراجعــة احلــسابية  مثــل األدوات، مــن جمموعــة الدوليــة العمــل منظمــة وضــعت
 أمثلـة  كوناملـشار  وقـدم  .العمليـة  واإلجراءات للسياسات التوجيه قدميلت اجلنسني، بني املساواة
 ؛اجلنـساين  أثرهـا  حيـث  مـن  والـسياسات  لقـوانني ا تقيـيم  عمليات هافي مبا ،شىت وإقليمية قطرية
 إىل الراميـة  واجلهـود  احلكوميـة؛  القطاعـات  مجيـع  يف اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  التحليل وتطبيق
 بـشأن  استقـصاءات  وإجـراء  العمـر؛  وفئـات  اجلـنس  نـوع  حـسب  املـصنفة  البيانات ورصد مجع
 املـشاركون  وأكـد  .اجلنـسانية  العتبـارات ا يراعـي  حنـو  على امليزانيات   إعدادو الوقت؛ اللغاست
 متـاح  هـو  ما بشأن املعلومات تبادل وإىل وحتسينها، اجلهود هذه نطاق توسيع إىل احلاجة على
 املمارسـات  عـن  فضال ،اجلنسانية االعتبارات تراعي ومؤشرات ومنهجيات ومعايري أدوات من

  .املستفادة وسوالدر اجليدة
 العمـل  بـني قلقهم من أن التوترات اليت تنشأ عن عدم التوازن           عن املشاركون وأعرب - ١٩

 أن الــسابقة التجــارب أثبتــت فقــد .املاليــة األزمــة أعقــاب يف ســوءا تــزداد أن حيتمــل واألســرة
 مـن  األزمـة  يـسبق  مـا  ألن الرجـال،  من أكثر النساءتنحو إىل أن تضر      املايل االنكماش حاالت
 ، فعلـي  ضـعف  قـع امو يف املرأة يضع العمل سوق ويف املرتل يف اجلنسني بني املساواة عدم حالة
 ،أدىن تكـون  العمـل  على حصوهلا ومعدالت ،أقل تكون واملوارد املمتلكات على سيطرهتا ألن

 علـى  حتـصل لكوهنـا    ،باهلـشاشة  املتـسمة والنظاميـة    غري العمل صنافأ يف أكثر يتركز ونشاطها
 العامـة  اخلـدمات  تنحـو    كمـا  .ضعفأ تكون جتماعيةاال مايةاحل من استفادهتاألن  و ،لأق دخل
 مـن  املزيد األسرة على يلقي مما املايل، التقشف بتدابري العمل يف ظل    ونوعا كما االخنفاض حنو

 فقـد  .املـأجور  غـري  املـرتيل  العمـل  مـن  باملزيـد  والفتـاة  املـرأة  كاهـل  ويثقـل  الرعايـة،  مسؤوليات
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 سـبيل  على العشرين، القرن من التسعينيات عقد يف اآلسيوية املالية األزمة أثناء تجاربال بينت
 .تتآكـل  أن ميكـن  املـرأة  ومتكـني  اجلنسني بني املساواة جمال يف تتحقق اليت اإلجنازات أن املثال،

ــذلكو ــه ل ــشاركون نب ــه إىل امل ــالزم مــن أن ــالء ال ــر إي ــة األم ــة عناي ــرامجوضــع و فائق  خاصــة ب
ــار الجتنـــاب ــة أل  أن ولـــوحظ .الـــسلبية اآلثـ ــاك مـــربرات قويـ ــرامج تتـــضمن نهنـ ــز بـ  التحفيـ
 عــن املــشاركون وأعــرب .العامــة واخلــدمات االجتماعيــة احلمايــة جمــايل يف ســخية اســتثمارات
 ت حــاالمــن احلــدأجــل  مــن االجتماعيــة اخلــدمات علــى العــام اإلنفــاق ميكــن أن إىل تطلعهــم
 يف العمــل فــرص ودعــم ،املــأجورة غــري الرعايــة مــسؤوليات مــن والتخفيــف الــسكان، ضــعف
 ،واألسـرة  العمـل  بـني  التوفيـق  علـى  تـساعد  أمور كلها وهي ،املتناميني والتعليم الرعاية قطاعي
  .الوقت نفس يف اقتصاديا نفعا وحتقق اجلنسني، بني املساواة من املزيد حتقيق يف وتسهم

  


