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  جلنة وضع املرأة
 الدورة السابعة واخلمسون

 ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
  من جدول األعمال ‘٢’) أ (٣البند 

متابعـــة أعمـــال املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة 
والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة       

املــساواة بــني اجلنــسني : ٢٠٠٠ املــرأة عــام”املعنونــة 
: “الـــسالم يف القـــرن احلـــادي والعـــشرينوالتنميـــة و

تقاســــم الرجــــل واملــــرأة   : موضــــوع االســــتعراض 
ذلك تقدمي الرعاية يف  يف للمسؤوليات بالتساوي، مبا

متالزمــة نقــص /ســياق فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
     )اإليدز( املناعة البشرية
القـوة  املعايري والقوالب النمطية اجلنسانية والتنشئة االجتماعية وعالقات            

غـري املتكافئــة، وتقاسـم املــسؤوليات عـن احليــاة اخلاصـة والعمــل وحتقيــق     
 بينهما التوازن

  
 موجز املنسق    

  
ــرأة، يف     - ١ ــة وضــع امل ــارس / آذار١٢عقــدت جلن ــا الســتعراض  ٢٠١٣م ، حــوارا تفاعلي

ــشأن موضــوع       ــا ب ــذ االســتنتاجات املتفــق عليه ــدم احملــرز يف تنفي ــرأة  ”التق تقاســم الرجــل وامل
/ ؤوليات بالتــساوي، مبــا يف ذلــك تقــدمي الرعايــة يف ســياق فــريوس نقــص املناعــة البــشريةللمــس

الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني يف          “)اإليـدز ( متالزمة نقص املناعة البـشرية    
ــام ــرع E/2009/27-E/CN.6/2009/15 انظــر (٢٠٠٩ ع ــصل األول، الف ــف ، الف ومت تنظــيم ). أل
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: وركـزت حلقـة النقـاش األوىل علـى موضـوعني مهـا          . ي يف شـكل حلقـيت نقـاش       احلوار التفاعل 
املعــايري والقوالــب النمطيــة اجلنــسانية والتنــشئة االجتماعيــة وعالقــات القــوة غــري املتكافئــة؛   )أ(
تقاسم املسؤوليات عن احلياة اخلاصـة والعمـل وحتقيـق التـوازن بينـهما، ومهـا موضـوعان                   )ب(

: وتناولـت حلقـة النقـاش الثانيـة موضـوعني إضـافيني، مهـا            . املـوجز ينصب عليهما اهتمـام هـذا       
االعتــراف بأعمــال  )د(اإليــدز ؛ /تقــدمي الرعايــة يف ســياق فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   )ج(

 ).E/CN.6/2013/CRP.8انظر (الرعاية غري املدفوعة األجر وبقيمتها 

). بـيالروس (بـة رئـيس اللجنـة       وتوىل إدارة حلقـة النقـاش الـسيدة إيرينـا فيليتـشكو، نائ              - ٢
ــسانية       وكــان ــق باملعــايري واألمنــاط اجلن املــشاركون يف حلقــة النقــاش الــيت تناولــت اجلــزء املتعل

سـار، مـديرة     سـو  فـاتو  والتنشئة االجتماعية وعالقات القوة غري املتكافئة، هم كل من الـسيدة          
والـسيد وارن فيـك، املـدير       ،  )الـسنغال (املخترب اجلنساين، جبامعـة الـشيخ أنتـا ديـوب يف داكـار              

يــارفكلو، أمــني اللجنــة التابعــة حلكومــة    وشــارك الــسيد نــيكالس . التنفيــذي ملبــادرة االتــصال 
زاكارياشـوفا، رئيـسة     ، والـسيدة لوسـيا    )السويد(السويد املعنية بالرجل واملساواة بني اجلنسني       

، )التـشيكية  اجلمهورية(ة  وحدة املساواة بني اجلنسني التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعي        
يف حلقة النقـاش بـشأن اجلـزء املتعلـق بتقاسـم املـسؤوليات عـن احليـاة اخلاصـة والعمـل وحتقيـق              

مـورا، رئـيس فـرع الـشؤون اجلنـسانية وحقـوق             وعمل كـل مـن الـسيد لـويس        . التوازن بينهما 
 برنــامج كاتشماركــسا، اإلنــسان والثقافــة، بــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان، والــسيدة ريناتــا

األمم املتحدة لألسرة، شعبة الـسياسات االجتماعيـة، إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة،               
دولـة مـن     ٢٩وشارك يف احلوار التفاعلي ممثلـو       . على التوايل، باعتبارمها متدخلني يف كل جزء      
مــع ، واثنتــان مــن شــبكات اجملت )االحتــاد األورويب(الــدول األعــضاء، ومنظمــة إقليميــة واحــدة  

 .وشكلت ورقة مسائل إطارا للمناقشة. املدين

 توصـية عمليـة املنحـى لتحـسني املـساواة يف      ٥٤، وافقت اللجنة على     ٢٠٠٩ويف عام     - ٣
ذلـك تقـدمي الرعايـة يف سـياق      يف تقاسم املسؤوليات بني الرجل واملرأة والتعجيل بتحقيقها، مبا   

جات يف إطـار أربعـة مواضـيع منفـصلة          وُصـنفت االسـتنتا   . اإليـدز /فريوس نقص املناعة البـشرية    
ــي ــري         )أ: (ه ــوة غ ــات الق ــة، وعالق ــشئة االجتماعي ــسانية والتن ــة اجلن ــب النمطي ــايري والقوال املع

تقـدمي الرعايـة يف سـياق        )ج(تقاسـم املـسؤوليات عـن احليـاة اخلاصـة والعمـل؛              )ب(املتكافئة؛  
ــشرية   ــدز؛ /فــريوس نقــص املناعــة الب ــراف بأعمــال الرع  )د(اإلي ــة غــري املدفوعــة األجــر   االعت اي

ويـربز املـوجز التـايل أوجـه التقـدم الرئيـسية والتحـديات املتبقيـة، ويعـرض توصـيات                    . وبقيمتها
اجلنسانية والتنشئة االجتماعيـة،     لإلسراع يف تنفيذ التوصيات املتصلة باملعايري والقوالب النمطية       

خلاصـــة والعمـــل وحتقيـــق وعالقـــات القـــوة غـــري املتكافئـــة وتقاســـم املـــسؤوليات عـــن احليـــاة ا 
 .بينهما التوازن
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 التقدم احملرز يف التنفيذ    

اعترف املشاركون باستمرار الفوارق اجلنسانية علـى الـصعيد العـاملي وآثارهـا الـسلبية                 - ٤
وأشـاروا إىل أن املعـايري والقوالـب        . على النساء والرجال والفتيات والفتيان واجملتمعـات ككـل        

تزال تعرقل حتقيق املـساواة يف       زية القائمة على أساس نوع اجلنس ال      النمطية واملمارسات التميي  
تقاسم املسؤوليات عن العمل واحلياة اخلاصة وحتقيق التوازن بينهما ومشاركة املرأة علـى قـدم               
ــة االقتـــصادية      ــة للتنميـ ــرار، وهـــي عوامـــل حامسـ ــنع القـ ــل يف العمـــل وصـ ــع الرجـ ــساواة مـ املـ

ة من املبـادرات الواعـدة املتعلقـة بالـسياسات والـربامج،            وعرض املشاركون طائف  . واالجتماعية
، كانت هلا آثـار إجيابيـة،   ٢٠٠٩متشيا مع التوصيات الواردة يف االستنتاجات املتفق عليها لعام      
تنــاول : ومشلــت هــذه املبــادرات. وطرحــت إمكانيــة توســيعها والعمــل هبــا علــى نطــاق واســع  

 إمكانية احلصول علـى املـوارد والفـرص االقتـصادية؛           القضايا اجلنسانية يف التعليم؛ واملساواة يف     
واملسائل اجلنسانية يف وسائط اإلعالم، والسياسات املتصلة برعاية األطفال واإلجازة الوالديـة؛            

يـسهم   وتشجيع زيادة مشاركة الرجل يف العمل املرتيل وأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر ممـا             
 وهي أمور تسهم كلـها      - م؛ ومشاركة املرأة يف صنع القرار     توثيق العالقات بني اآلباء وأطفاهل    

 .يف حتقيق املزيد من نواتج املساواة بني اجلنسني

ــسانية،       - ٥ ــة اجلن ــيم يف تغــيري املعــايري والقوالــب النمطي وأكــد املــشاركون علــى دور التعل
نـسانية، مـن    فقدموا أمثلة على مبادرات متصلة بتعزيز مراعاة احملتـوى التعليمـي لالعتبـارات اجل             

قبيل استحداث وإدماج مبادئ توجيهيـة حلقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني لـدى وضـع                    
املناهج الدراسية وتنقيح الكتـب املدرسـية للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة القائمـة علـى أسـاس                     

 .اجلنس نوع

ة والتـصورات النمطيـ    وُعرضت أيـضا تـدابري ترمـي إىل التـصدي لتجزئـة سـوق العمـل                 - ٦
فــرص اســتفادة النــساء والفتيــات مــن   ومــن هــذه التــدابريتعزيز. للوظــائف الذكوريــة واألنثويــة

ــة، ال       ــة غــري التقليدي ــربامج التعليمي ــدي وال ــدريب املهــين غــري التقلي ــم    الت ــدان العل ســيما يف مي
والتكنولوجيا، وتشجيع الرجال والفتيـان علـى املـشاركة يف أعمـال الرعايـة واألعمـال واملهـام                  

وتبـادل املـشاركون أيـضا معلومـات عـن اجلهـود الراميـة إىل تـوفري         .  تقوم هبا املـرأة تقليـديا     اليت
التعليم والتوجيه للوالدين ومقدمي الرعاية، مبا يف ذلك تيسري زيادة مـشاركة الرجـل يف رعايـة                 

ى وأشاروا إىل الدور اهلام لكل مـن املـرأة والرجـل، وإىل النمـاذج اجليـدة الـيت ُيحتـذ                   . األطفال
ــى          ــأثري اإلجيــايب عل ــة والت ــة غــري التمييزي ــايري االجتماعي ــل املع ــاث يف نق ــذكور واإلن ــن ال ــا م هب

 .سلوكيات أطفاهلم
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وجرى التأكيد بقـوة علـى الـدور الرئيـسي الـذي تؤديـه وسـائط اإلعـالم يف التـصدي                        - ٧
تــصوير ونـاقش املــشاركون كيفيـة   . للقوالـب النمطيـة اجلنــسانية وتعزيـز املـساواة بــني اجلنـسني     

املرأة يف وسائط اإلعالم وأبرزوا سياسات وممارسات إعالمية واعـدة هتـدف إىل متثيـل الرجـال                 
والنساء على قدم املـساواة يف التحقيقـات اإلخباريـة، وتـشجع أيـضا علـى حتقيـق املـساواة بـني                      

ن تـزال سـائدة، فـإ      وعلى الرغم من أن الفوارق ال     . الرجل واملرأة يف العمل يف وسائط اإلعالم      
املــشاركني أشــاروا إىل تزايــد أعــداد النــساء اللــوايت يــشغلن مناصــب اإلدارة العليــا يف وســائط   

وأبــرز املــشاركون يف املناقــشة االنتــشار الــسريع لوســائط اإلعــالم الرقميــة ووســائط   . اإلعــالم
التواصل االجتماعي باعتبارها أدوات قوية للنـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع القـضايا،         

املدفوعـة األجـر وغـري املدفوعـة         ذلك املـساواة يف تقاسـم املـسؤوليات يف أعمـال الرعايـة             يف امب
ويتيح طابع التواصل دون واسطة الذي تتسم بـه وسـائط التواصـل االجتمـاعي، فرصـا                 . األجر

للنـساء والفتيـات كــي جيهـرن بــصوهتن يف احليـاة العامــة؛ ويتقـامسن املعــارف وينـشئن شــبكات       
وإدراكـا مـن    . للتحكم املباشر للوالدين أو أوليـاء األمـور أو األقـارب الـذكور            ختضع   بطرق ال 

املشاركني للفرص اليت تتيحها وسائط التواصل االجتماعي وتكنولوجيـا األجهـزة احملمولـة مـن               
قبيـل اهلواتـف احملمولـة، الحظـوا أيـضا تفاوتـات بـني اجلنـسني يف إمكانيـة الوصـول إىل املعرفــة           

اسـتخدامها يف ارتكـاب أعمـال         واستخدامها وتطويرها، كمـا أشـاروا إىل       هبذه التكنولوجيات 
كما حدد املشاركون قنوات أخرى يكون االتصال فيها موجهـا          . العنف ضد النساء والفتيات   

بشكل أكرب على الصعيد احمللي والريفي ملعاجلـة املعـايري اجلنـسانية والتمييـز القـائم علـى أسـاس                    
بـث رسـائل عـن       ى الكيفيـة الـيت جـرى هبـا، يف بعـض البلـدان،             وعرضوا أمثلة علـ   . نوع اجلنس 

تقاســم املـــسؤوليات بــني الرجـــل واملـــرأة مــن خـــالل الرســوم الكاريكاتوريـــة أو املنـــشورات     
وقد ثبـت أيـضا جنـاح الـربامج        . اإلعالنية أو األغاين، يف املناطق اليت ترتفع فيها معدالت األمية         

احلــوارات اجملتمعيــة يف تغــيري املواقــف التمييزيــة يف اإلذاعيــة ومحــالت الطــواف علــى املنــازل، و
 .اجملتمعات الريفية

للجهــود املدروســة الراميــة إىل إشــراك الرجــال والفتيــان يف    وكــان هنــاك إدراك قــوي  - ٨
الــسعي إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، ومتكــني النــساء والفتيــات، والتغلــب علــى القوالــب    

 حـني شـهدت بعـض البلـدان زيـادة بطيئـة ولكـن مطـردة يف                  وذكر املشاركون أنـه يف    . النمطية
استخدام الرجال لإلجازة الوالدية ومشاركتهم يف أعمال الرعاية، فإن مثـة حاجـة مـستمرة إىل                
تقييم مسامهة الرجل يف أعمال الرعاية، والتوصل إىل فهم أفـضل للتـصورات والتحـديات الـيت                 

 اإلجــازة وسياســات العمــل املرنــة يف ســوق  يواجههــا الرجــل، مبــا يف ذلــك عنــد اســتفادته مــن 
والحـظ املـشاركون ضـرورة إبـراز أمثلـة املـشاركة اإلجيابيـة للرجـل يف تقـدمي الرعايـة،              . العمل

وضــرورة أن يكــون القــادة الوطنيــون يف جمــاالت الــسياسة واألعمــال التجاريــة، وغريهــم مــن    
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 تتحـدى القوالـب النمطيـة       الرجال البارزين، قـدوة حتتـذى يف التـشجيع علـى الـسلوكيات الـيت              
املزيـد مـن املعلومـات والتحلـيالت         جمال البحث املتنامي يف شـؤون الـذكورة        ويقدم. اجلنسانية

 .واملمارسات اجليدة اليت ميكنها أن حتقق حتوال يف العالقات بني اجلنسني

مامـا  وأكد الفريق أن القضايا املرتبطة بالتوازن بني العمل واحلياة اخلاصـة تكتـسب اهت               - ٩
وجرى إبراز أمثلـة للتـدابري املتخـذة لتيـسري التوفيـق بـني العمـل واملـسؤوليات األسـرية                    . متزايدا

ومشلت إتاحـة االسـتفادة مـن اإلجـازات، مبـا يف ذلـك إجـازات األمومـة                  . ومسؤوليات الرعاية 
ة واألبوة واإلجازات الوالدية، وترتيبات العمل املرنة، واعتمـاد أو اسـتعراض سياسـات للحمايـ     

االجتماعيــة وتقــدمي إعانــات ماليــة إىل مراكــز الرعايــة النهاريــة أو مقــدمي الرعايــة، والتــشجيع  
على أن تكون أماكن العمل مناسبة لألسرة، وتقدمي خدمات ومرافق الرعاية اجليدة لألطفـال،              
وتطوير اهلياكل األساسية املادية وزيـادة إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات العامـة، مبـا يف ذلـك                   

. حيد من الوقت املستغرق يف أعمـال الرعايـة غـري املدفوعـة األجـر               لتعليم والرعاية الصحية، مبا   ا
لوحظ أن حتديد غايات ملموسة، من قبيل غايات برشلونة الـيت وضـعها اجمللـس األورويب                 وقد

ــسياسات       ــه التغــيري يف ال ــدا يف توجي ــال، ميكــن أن يكــون مفي ــة لألطف ــوفري الرعاي . مــن أجــل ت
 األمثلــة أيــضا أن اإلجــازات املخصــصة رمسيــا لكــل مــن الوالــدين قــد كانــت يف  أظهــرت كمــا

وجـرى أيـضا   . بعض البلدان مبثابة حـافز وأن هنـاك تزايـدا يف أخـذ الرجـال إلجـازهتم الوالديـة                  
تــسليط الــضوء علــى محــالت أكــرب، مــن قبيــل االحتفــال املقبــل بالــسنة األوروبيــة للتوفيــق بــني  

 .٢٠١٤عام العمل واحلياة األسرية يف 

وأشــارت املناقــشة أيــضا إىل ضــرورة االســتفادة مــن اجلهــود الراميــة إىل الكــشف عــن    - ١٠
ــة غــري املدفوعــة األجــر وغريهــا مــن األعمــال غــري املدفوعــة األجــر يف        مــسامهة أعمــال الرعاي

تزال هذه األعمال إىل حد كبري غري مرئيـة، كمـا أشـارت إىل ضـرورة توسـيع              ال االقتصاد، إذ 
ت يف تزايـد عـدد   لـ وجرى إبراز عدد من األمثلة على املمارسات اجليدة متث        . ه اجلهود نطاق هذ 

البلدان اليت تبذل جهودا لقياس وتقييم العمل غري املدفوع األجر غري الرمسي، وأعمـال الرعايـة                
املدفوعــة األجــر مــن خــالل دراســات استقــصائية عــن اســتخدام الوقــت، وإدراج العمــل     غــري
 . يف احلسابات القوميةاملدفوع األجر غري

ــيم       - ١١ ــشواغل والتنظـ ــوار واإلعـــراب عـــن الـ ــة تـــشجيع احلـ ــد علـــى أمهيـ وجـــرى التأكيـ
. التــصدي للمعــايري االجتماعيــة العميقــة اجلــذور ومواجهتــها والتــشجيع علــى حتقيــق التغــيري يف

عدة مشاركني على الدور احلاسم للحركات االجتماعية، وشـبكات ومنظمـات اجملتمـع      وأكد
ين وفئات اجملتمعـات احملليـة يف هـذا الـصدد، ودعـوا إىل تقـدمي دعـم أقـوى للمبـادرات الـيت                        املد

 .تقوم هبا هذه الشبكات والفئات
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اإليدز، وجه املـشاركون االنتبـاه إىل مبـادرات    /ويف سياق فريوس نقص املناعة البشرية       - ١٢
حتياجــات الرعايــة، جيــري تنفيــذها مــن أجــل مكافحــة وصــمة العــار، والتمييــز، واالســتجابة ال

لتمييـز، وإدراج حقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني يف              اذلـك سـن قـوانني ملناهـضة          يف مبا
اخلطط االستراتيجية الوطنية بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية، وتقـدمي دعـم للرعايـة املرتليـة              

وقايـة مـن فـريوس      املدفوعة األجر، والتوعية اجملتمعية، ومحـالت الطـواف علـى املنـازل بـشأن ال              
نقص املناعة البشرية والتصدي لـه، الـيت تـشمل جهـودا راميـة إىل معاجلـة وصـمة العـار وأدوار                

يف جمـال الرعايـة، وهـو أمـر          أن املـرأة تتحمـل عبئـا غـري متناسـب           إال. الرجال يف تقدمي الرعايـة    
 يلـزم بـذل جهـود    ينبع من املعايري االجتماعية الـيت حتـيط بالقوالـب النمطيـة اجلنـسانية؛ ومـن مث         

االقتــصادي  متواصــلة لتــشجيع إحــداث التغــيريات الالزمــة، بــالنظر إىل آثــار ذلــك علــى األمــن 
ومما يثري القلق وجود أدلة على حدوث إصابات جديدة متزايدة يف بعـض البلـدان بـني                 . للمرأة
 وأكد املشاركون على أمهية استهداف وإشـراك الـشباب يف الوقايـة مـن فـريوس نقـص                 . النساء

 .املناعة البشرية والتصدي له
  

 الثغرات والتحديات يف جمال التنفيذ    

رغم إحراز بعض التقدم يف عـدد مـن اجملـاالت، وتنفيـذ العديـد مـن الـربامج املبتكـرة،                       - ١٣
. فإن احلوار التفاعلي قد كشف عن عدد من املسائل واجملاالت الـيت تتطلـب اهتمامـا متواصـال                 

وكيات االجتماعية اليت حتـول دون حـدوث تغـيري وتتـسامح مـع      ويشكل انتشار املواقف والسل 
وباإلضـافة إىل ذلـك، تؤكـد البحـوث         . التمييز والعنف ضد النساء والفتيات مصدر قلـق كـبري         

متناسـب يف القيــام   غـري  تـزال تتحمـل علــى الـصعيد العـاملي عبئــا     والبيانـات املتاحـة أن املــرأة ال  
ــة غــري املدفوعــة األجــر ممــ    ــها يف اجملــاالت     ابأعمــال الرعاي ــؤثر ســلبا علــى مــشاركتها ومتكين ي

 . السياسية واالقتصادية واالجتماعية

يـسهم   تزال مثة حتديات قائمة يف التصدي للفـصل اجلنـساين يف سـوق العمـل، ممـا                 وال  - ١٤
ومتيـل املـرأة    . يف إقصاء املرأة من القطاعات اليت يهيمن عليها الرجل ومـن مراكـز صـنع القـرار                

ادة من اإلجازة الوالدية بقدر غري متناسب باملقارنة مع الرجل، كمـا أن حـصتها يف                إىل االستف 
 .العمل لبعض الوقت تفوق حصة الرجل

ومـسامهتهم يف االقتـصاد،      ولئن تزايد الوعي بالدور الذي يضطلع به العمـال املرتليـون            - ١٥
األخـرى لتنظـيم العمـل    فإن مثـة حاجـة إىل تعزيـز اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول واجلهـات الفاعلـة                   

ذلـك   يف املرتيل وتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان وحقـوق العمـل الواجبـة للعمـال املرتلـيني، مبـا                   
يتعلق بساعات العمل واألجور، وحتسني فرص احلصول علـى الرعايـة الـصحية وغريهـا مـن                 ما

إىل اتفاقيـة   ويف هذا الـصدد، وجـه املـشاركون االنتبـاه           . االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية  
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ــم   ــة رق ــة العمــل الدولي ــشجيع       ١٨٩ منظم ــيني وضــرورة ت ــال املرتل ــق للعم ــشأن العمــل الالئ ب
التصديق على هذه االتفاقية وتنفيذ تدابري قانونية واجتماعية حلمايـة العمـال املرتلـيني متـشيا مـع                  

عـايري الدوليـة   تلك االتفاقية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها مـن امل       
 .حلقوق اإلنسان ذات الصلة

ووجه املشاركون االنتباه إىل طائفة من الـشواغل والتحـديات الـيت تـؤثر علـى التوفيـق             - ١٦
بــني العمــل واملــسؤوليات األســرية ومــسؤوليات الرعايــة وإحــداث حتــول يف املعــايري اجلنــسانية   

م يف زيـادة احتياجـات الرعايـة، وأثـر         ومنـها الـتغريات الدميغرافيـة الـيت تـسه         . والقوالب النمطية 
األزمة املالية واالقتصادية العاملية اجلارية واآلثار املترتبة على تدابري التقشف املـايل، عنـدما تـؤثر                

أو ارتفاع رسوم املستخدمني يف احلـد مـن فـرص حـصول األسـر               /ختفيضات اخلدمات العامة و   
كـون النـساء والفتيـات هـن مـن يعوضـن           ويف كثري مـن األحيـان ت      . املعيشية على هذه اخلدمات   

وأشـار عـدة    . هذه التغيريات والتخفيضات، مما يزيد من أعبـاء عملـهن داخـل األسـرة املعيـشية               
مشاركني إىل أن االلتزامات املدرجة يف امليزانيات بشأن تنفيذ االلتزامات بتحقيق املساواة بـني              

 .تزال غري كافية اجلنسني ال
  

 ذتوصيات للتعجيل بالتنفي    

 ٢٠٠٩ أكدت املناقشة قيمة التوصيات املطروحـة يف االسـتنتاجات املتفـق عليهـا لعـام                - ١٧
وكـان  . وأمهيتها املستمرة، واحلاجـة إىل جتديـد االهتمـام هبـا واختـاذ إجـراءات عاجلـة لتنفيـذها                  

هناك اتفاق على أن التصدي للمعـايري واملمارسـات االجتماعيـة العميقـة اجلـذور يتطلـب هنجـا                   
وميكن أن يـستهدف هـذا    .  تتخذ يف إطاره إجراءات على العديد من املستويات املختلفة         مشوليا

النــهج الــنظم التعليميــة وســوق العمــل، والقيــادة، ووســائط اإلعــالم مــن أجــل التــرويج للــصور 
واملواقــف والــسلوكيات وســبل الــتعلم الــيت تعــزز وتــشجع املــساواة بــني اجلنــسني واملــساواة يف 

 وكذلك املساواة يف إمكانيـة اسـتفادة املـرأة والرجـل مـن الفـرص واملـوارد              تقاسم املسؤوليات، 
 .واخلدمات والوصول إىل مراكز صنع القرار

وشدد املشاركون بصفة خاصة على اإلجـراءات التاليـة للتعجيـل بتنفيـذ االسـتنتاجات               - ١٨
 :عليها املتفق

كوك العمــل التــصديق علــى الــصكوك القانونيــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك صــ   )أ(  
والتوظيف وحقوق اإلنسان، ووضع أطر قانونيـة وطنيـة تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني وتتـسق                

 مع القواعد واملعايري الدولية الرامية للتشجيع على عدم التمييز وعلى املساواة بني اجلنسني؛
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كفالة ترمجة األطر املعياريـة والتـشريعات إىل سياسـات تـدعم مـشاركة املـرأة                  )ب(  
عمل املدفوع األجر وتيـسري مـشاركة الرجـل يف رعايـة أطفالـه وغريهـا مـن املهـام املتـصلة                      يف ال 

وينطوي ذلك على اعتماد سياسات تراعي الفوارق بـني اجلنـسني أو إعـادة النظـر يف                . بالرعاية
السياسات القائمة، من أجل حتسني احلقوق واحلماية االجتماعية وظروف العمل، واالعتـراف            

ة املدفوعة األجر والرعاية غري املدفوعة األجر على حد سـواء ودعمهـم؛ وكفالـة        مبقدمي الرعاي 
ــن أشــكال            ــك م ــري ذل ــة وغ ــى اإلجــازة الوالدي ــرأة والرجــل عل ــن امل ــة حــصول كــل م إمكاني
اإلجازات؛ وزيادة املرونـة يف ظـروف العمـل؛ واالسـتثمار يف تطـوير أو توسـيع نطـاق الرعايـة                     

 ودة وغريها من اخلدمات العامة؛امليسورة التكلفة اليت تتسم باجل

كفالــة إشــراك مجيــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك احلكومــات ومنظمــات    )ج(  
اجملتمـع املـدين وأربـاب العمـل والعـاملون، مـن الرجـال والنـساء، والتـشاور معهـم يف عمليــات           

 رسم السياسات لضمان امتالكهم بصورة مشتركة لزمام األمور؛

عية على املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة للتـصدي            تعزيز الدعوة والتو    )د(  
 للقوالب النمطية اجلنسانية ومكافحة املواقف والسلوكيات التمييزية؛

رصــد االجتاهــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف وســائط اإلعــالم وتعزيــز   )هـ(  
 الوصــول إىل تكنولوجيــا مــشاركة املــرأة يف توليــد املعــارف وإنــشاء املنــابر لكفالــة املــساواة يف 

 وسائط اإلعالم اجلديدة وامتالك زمام األمور فيها؛

اجملــالني العــام واخلــاص يف صــنع القــرار واالعتــراف   العمــل علــى كــسر ثنائيــة  )و(  
 بعمل املرأة املدفوع األجر كشرط مسبق للتقدم االجتماعي؛

ــوع       )ز(   ــات املــصنفة حــسب ن ــل البيان ــز مجــع وحتلي ــاء القــدرات وتعزي  اجلــنس بن
وكذلك قياس العمل غري املدفوع األجر، وكفالة االسترشاد هبذا القيـاس يف وضـع الـسياسات                

 االجتماعية واالقتصادية؛

إتاحة الفرص ملواصلة تبادل اخلربات واملعارف واملمارسات اجليدة والـدروس            )ح(  
  .املستفادة يف خمتلف املواضيع اليت نوقشت

  
  


