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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير /شباط ٢٧
   األعمالجدولمن ) ب (٣البند 

ــاملرأة     ــع املعـــين بـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــائج املـ ــة نتـ متابعـ
املــرأة ”املعنونــة  العامــة لجمعيــةوالــدورة االســتثنائية ل

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم     : ٢٠٠٠عام  
القــضايا واالجتاهــات : “ القــرن احلــادي والعــشرينيف

الناشئة والُنُهج اجلديدة يف تنـاول القـضايا الـيت متـس            
إشـراك  : وضع املـرأة أو املـساواة بـني املـرأة والرجـل           

ــا، يف العمــل    الــشباب، نــساء ورجــاال، فتيــات وفتيان
        على النهوض باملساواة بني اجلنسني

ات وفتيانـا، يف العمـل علـى النـهوض        إشراك الشباب، نساء ورجاال، فتيـ         
  باملساواة بني اجلنسني

    
  موجز املنسق    

 حلقـة حواريـة لدراسـة املـسألة         ٢٠١٢مـارس   / آذار ٦نظمت جلنة وضع املرأة بتاريخ        - ١
إشراك الشباب، نساء ورجاال، فتيات وفتيانا، يف العمل على النـهوض باملـساواة بـني               ”الناشئة  
ق يف هذه احللقة السيد فيليبو تشيين، نائب رئيس اللجنـة، وشـارك             وقام بدور املنس  . “اجلنسني

؛ والـسيد   )أوغنـدا (فيها كل من الـسيدة إدنـا أكولـك، وهـي مؤسـسة مجعيـة املـساعدة الذاتيـة                    
؛ والـسيد   )شـيلي (روبرتو كاركامو تابيا، العضو يف اجملموعـة الـشبابية للمـساواة بـني اجلنـسني                
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سيدة ؛ والـ  )اهلنـد (مـل الرجـال لوقـف العنـف ضـد املـرأة             شهري تـشاندرا، العـضو يف جمموعـة ع        
  ).لديفم(رزينا آدم، عضو الربملان 

وتــشدد األطــر املعياريــة وأطــر الــسياسة العامــة، مــن قبيــل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع      - ٢
 والــدورة االســتثنائية ١٩٩٥الن وبرنــامج عمــل بــيجني لعــام  عــأشــكال التمييــز ضــد املــرأة وإ 

، مجيعها، على أمهية إشراك مجيع أفـراد        ٢٠٠٠عام   العامة   اجلمعيةاليت عقدهتا   الثالثة والعشرين   
  .اجملتمع يف تعزيز املساواة بني اجلنسني

وإشراك الشباب أمهيـة خاصـة، نظـرا ألن الفئـة الـسكانية دون سـن الرابعـة والعـشرين                 - ٣
يـل الـشباب احلـايل       ج وُيعتـرب . تشكل جانبا كبريا من جمموع السكان يف كثري مـن أحنـاء العـامل             

موقع أفضل من األجيال السابقة، كما أن لديه فرصا أكرب ممـا كـان متاحـا لتلـك األجيـال،                     يف
 مبا يتوفر هلم من جمال أكرب للحصول على املعلومات والتكنولوجيـا            ،للمساعدة يف صنع التنمية   

ــدريب  ــيم والت ــى املــ     . والتعل ــزهم عل ــشباب ودعمهــم وحف ــات ال ــة إمكان ة يف امهسوميكــن تعبئ
ــسالم والت   ــسان النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني وال ــة وحقــوق اإلن ــك، ال . نمي ــزال  ومــع ذل ي
  .استخدامهم ناقصا كعامل يف إحداث التغيري

ورأى كثري من املشاركني أن القوالب اجلنسانية النمطية تشكل عقبـة كـربى يف وجـه                  - ٤
رار املفــاهيم النمطيــة للــذكورة النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني، نظــرا ألهنــا تعمــل علــى اســتم 

والقوالــب هــذه متجــذرة . حــد ســواءواألنوثــة الــيت حتــد مــن إمكانــات النــساء والرجــال علــى  
نظــم القــيم واملعتقــدات الثقافيــة والتقليديــة والدينيــة، وهــي تنتقــل إىل الــشباب عــرب قنــوات    يف

  . اإلعالمكثرية، منها األسرة والزعماء الدينيون واألقران ونظم التعليم ووسائط
وال تستفيد النساء والفتيات وحدهن من تغيري القوالب اجلنسانية النمطية، فهذا التغـيري               - ٥

ميارســوا األعمــال وأن يــستفيدوا ال والفتيــان أن جــإذ ميكــن للر. مفيــد للرجــال والفتيــان أيــضا 
ويتـيح  . التمـريض والرعايـة   مهـن   الفرص اليت كثريا ما ُتعترب حكـرا علـى اإلنـاث، مـن قبيـل                 من

 بـني الرجـال والنـساء فرصـا للرجـال           ة ومهام الرعاية على قدم املساواة     تقاسم املسؤوليات املرتلي  
  .لتحسني التمتع حبياة األسرة وبتعزيز أواصر العالقة مع نسائهم وأطفاهلم

فـإن التوعيـة    ونظرا ألن تشكل املواقف واألفكار حيدث يف مراحـل مبكـرة مـن العمـر،                  - ٦
وقد الحظ عدة مشتركني األثر الكـبري للتنـشئة         . نية ينبغي أن تبدأ داخل األسرة     باألدوار اجلنسا 

ين واألسـر بالتوعيـة اجلنـسانية       ، كمـا الحظـوا أمهيـة قيـام األبـو          االجتماعية املبكرة على األطفال   
إن جهود التوعيـة اجلنـسانية تتحـدى األدوار اجلنـسانية التقليديـة وتـشري إىل                . املراحل املبكرة  يف

مــن ذلــك مــثال أنــه يف حــني .  هبــاالــتفكري والــسلوك ميكــن للــشباب أن يأخــذوايف ديلــة طــرق ب
التعريف االجتماعي التقليدي للذكورة يضغط على الشباب والفتيان للظهـور مبظهـر القـوي      أن
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ير مفــاهيم بديلــة للــذكورة ميكــن بــدنيا ومبظهــر املــسيطر، بــل وحــىت العنيــف أحيانــا، فــإن تطــو 
  .تيان والرجال صفات تروج الحترام اآلخرين ورعايتهميغرس يف عقول الف أن
وجيـب  . وينبغي أن يبدأ التعليم الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية يف املدرسة االبتدائية            - ٧

على احلكومات أن تـشجع األسـر علـى تـبين التعلـيم واحترامـه وعلـى إرسـال األطفـال مجيعـا،                
وينبغــي . قــق هــذا التــشجيع بتــوفري التعلــيم اجملــاينوميكــن أن يتح. البنــات والبــنني، إىل املدرســة

ــسية         ــصحة اجلن ــا يف ال ــضمن دروس ــسانية وأن تت ــارات اجلن ــي االعتب ــدريس أن تراع ــاهج الت ملن
وينبغـي  . واإلجنابية مالئمـة لعمـر التالميـذ، باإلضـافة إىل مـا تتـضمنه مـن دروس التربيـة املدنيـة                    

 ألهنـم قـدوة ُتحتـذى، وألن التعلـيم يـصبح            تدريب املـربني علـى مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني            
  .مي املثل األعلىدأشد فعالية إذا كان جيري من خالل تق

كما أن التعليم يف املرحلة الثانوية وما بعدها له أيضا أمهيـة كـربى يف إشـراك الـشباب                     - ٨
وميكن لألنشطة ضمن املدارس واجلامعات أن تشجع علـى         . يف النهوض باملساواة بني اجلنسني    

وعلـى سـبيل املثـال،    . ملساواة بني اجلنسني من خالل برامج التوعية املصممة خصيصا للشباب        ا
أثبتت حلقات العمل التعليمية، اليت تروج للمساواة بـني اجلنـسني بـني طلبـة املـدارس الثانويـة،                   

إضـافة لـذلك، ميكـن أيـضا        . جناحها عندما يقود الطلبة أنفسهم محـالت املـساواة بـني اجلنـسني            
عــات املناقــشة الطالبيــة وعــروض األفــالم واحللقــات احلواريــة واملعــارض أن تــوفر جتربــة    جملمو

  .مفيدة فعالة على صعيدي التعليم والتوعية
كمــا الحــظ املــشاركون، بــصورة خاصــة، اجلهــود الراميــة إىل النــهوض باملــساواة بــني   - ٩

لبحـوث األكادمييـة اخلاصـة      ويشمل ذلـك التـرويج ل     . اجلنسني يف التعليم يف املرحلة بعد الثانوية      
منفــصلة للدراســات اجلنــسانية يف اجلامعــات وإنــشاء بــرامج باملــسائل اجلنــسائية وإنــشاء أقــسام 

ويتزايد عـدد الـشباب الـذكور املـسجلني         . أكادميية، تشمل الدكتوراه، يف الدراسات اجلنسانية     
  .يف هذه الربامج

بارتفاع معدالت تسجيل الـذكور     فقد أفاد املشاركون    . ومع ذلك، تستمر التحديات     - ١٠
تبـاين بـني اجلنـسني يف التـسجيل         باملقارنة باإلناث يف املرحلة الثانويـة ومـا بعـدها، كمـا يوجـد               

وينبغـي للحكومـات واملؤسـسات التعليميـة أن تتخـذ تـدابري أخـرى               . بعض حقول الدراسـة    يف
ــع جمــاالت الدراســة، وذلــك،       مــثال، بتــشجيع  متكّــن مــن بلــوغ املــساواة بــني اجلنــسني يف مجي

  .الشباب من النساء والرجال على اختيار حقول الدراسة غري التقليدية
التمييـز  وعمال على معاجلـة القوالـب اجلنـسانية النمطيـة وإجيـاد ثقافـة تقـوم علـى عـدم                  - ١١

وعلى املساواة بـني اجلنـسني، يعمـد الـشباب إىل تـشكيل جمموعـات وحركـات تـسعى لتوعيـة                     
وهم يـستخدمون   . موعات األقران ودفعها للعمل باجتاه التغيري االجتماعي      اجملتمعات احمللية وجم  
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يف ذلك أدوات وُنُهجا خمتلفة من قبيـل بنـاء القـدرات والتـدريب والتواصـل الـشبكي والـدعوة              
  .واحلمالت والعمل مع اإلناث القدوة يف احلقول غري التقليدية

رابطـات الرياضـية ونـوادي ورابطـات        كما ميكن ملنظمات اجملتمـع املـدين والنـوادي وال           - ١٢
األنشطة األخرى اخلارجة عن املناهج الدراسية، وكذلك املنظمات املدنية واملعتقدية، أن تـوفر             
الفرص للتدريب على املهارات القياديـة وأن تـروج لقـيم التـسامح واملواطنـة والدميقراطيـة وأن                  

مارسـة األنـشطة الرياضـية مـثال        فم. جتمع النـساء والرجـال معـا لتـشكيل جمتمـع أكثـر انـدماجا              
ــاراهتن االجتماعيــ      ــن شــحذ مه ــات م ــشابات والفتي ــن ال ــل    متكّ ــم التفاع ــن تعل ة والرياضــية وم

  .الشباب والفتيان يف جماالت االهتمام املشترك مع
وميكــن للــشباب  . املــرأة والفتــاة شــراك الــشباب أمهيــة حيويــة ملنــع العنــف ضــد       إلو  - ١٣
ــاة بتــشكيل جمموعــات الــضغط ومنظمــات   يــسهموا يف احلــد مــن العنــف ضــد   أن  املــرأة والفت

الدعوة لتأمني العدالة للناجيات من العنف وتوعية األقران ورصد العنف علـى مـستوى اجملتمـع             
وأشـار املـشاركون إىل أن املبـادرات        . احمللي للتمكن مـن إبـالغ الـسلطات يف الوقـت املناسـب            

إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة ُتعتـرب       اليت يـشارك فيهـا الـشباب والفتيـان يف جهـود ترمـي           
ــدا إلشــراك الــشباب يف العمــل علــى النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني     وإلشــراك . مــدخال جي

الشباب والفتيان أمهية خاصة، وهو فعال متاما ألنه يساعدهم على قبول مناذج السلوك البديلـة               
 والــسيطرة، وهــي أدوار وعلــى االمتنــاع عــن اخلــضوع لــضغوط جتعلــهم ميارســون أدوار القــوة

  .ميكن أن تؤدي إىل أعمال العنف
يت يرتكبـها   لـ والحظ املشتركون أن الشابات كـثريا مـا يكـّن ضـحايا ألعمـال العنـف ا                  - ١٤

ومع ذلك، فإهنن ال حيصلن يف بعـض البلـدان علـى محايـة كافيـة                . شركاء العالقات الرومانسية  
أو علـى   /ة تركـز علـى الـزوجني املتـزوجني و         ألن قوانني العقوبات املتعلقة بالعنف ضمن األسر      

ــانون   ــزوجني املتعاشــرين حبكــم الق ــشابات ضــحايا     . ال ــدعم لل ــد مــن ال ــاك حاجــة إىل مزي وهن
  .العنف، مبا يف ذلك حتسني اخلدمات والقوانني واستجابة الشرطة هلن

 مــن تفعيــل إمكانيــاهتم وتــشكل العمالــة أحــد املــسارات األساســية الــيت متكّــن الــشباب  - ١٥
غـري أن الـشباب يواجـه يف أوقـات األزمـات            . ومن املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة      
إضـافة لـذلك، تتعـرض النـساء والفتيـات إىل           . االقتصادية معدل بطالة أعلى مما يواجهـه الكبـار        

يف الرجـــال و“ يقـــدمن الرعايـــة”كـــثري مـــن العقبـــات بـــسبب الـــتفكري يف النـــساء باعتبـــارهن 
كما أن ربط النساء بأنواع معينة من الوظائف، من قبيـل أعمـال         . “معيلي األسرة ”باعتبارهم  

امهن للوصــول إىل جمموعــة واســعة   الــسكرتارية أو املــساعدة املكتبيــة، حيــد مــن الفــرص أمــ      
  .وتعزز القوالب النمطية يف مكان العمل انعدام املساواة بني اجلنسني. الوظائف من
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العمالـة للـشباب   رح املشاركون اختاذ خطوات ملموسـة تـشجع املـساواة يف فـرص             واقت  - ١٦
نــساء ورجــاال، مــن قبيــل تنفيــذ أيــام خمصــصة للــشابات والــشبان يطّلعــون فيهــا علــى خيــارات   
ــة      ــة؛ ورصــد عمــل الــشابات وتنمي ــة النمطي ــارات التقليدي مــستقبلهم الــوظيفي مبــا يتجــاوز اخلي

وينبغـي أن تـشمل   . املساواة بني اجلنسني يف العمالـة الـشبابية  مهاراهتن؛ واألخذ بسياسات تعزز   
ــاذ          ــة إنف ــسؤولياهتم األســرية واملهني ــذ م ــشبان يف تنفي ــشابات وال ــم ال ــة إىل دع ــوات الرامي اخلط
سياسات أكثر سخاء يف جمال اإلجنازات األسرية وإنشاء مركز لرعاية األطفـال ميكـن االعتمـاد                

 بد مـن االهتمـام بـأال تـؤدي هـذه القـوانني والـسياسات إىل                 على أنه ال  . عليها وحتمل تكاليفها  
ة بـني اجلنـسني يف مكـان العمـل،      فـبعض القـوانني املـصممة لتعزيـز املـساوا         . نتائج غـري مقـصودة    

قبيل فرض إجازات لألمومة أكثر طوال، تشكل حاجزا ال يشجع أرباب العمل علـى تعـيني      من
  .عترب عالية التكلفة بالنسبة ألرباب العملالشابات واالحتفاظ هبن ألن هذه السياسات ُت

وميثل إشراك الشباب يف احليـاة العامـة ويف عمليـات اختـاذ القـرار طريقـة هامـة أخـرى                       - ١٧
ويف حـني أن نقـاط االختنـاق الثقافيـة واهليكليـة ال تـزال تعتـرض                 . لتعزيز املساواة بني اجلنـسني    

امـة، ومنـها األفكـار املغلوطـة حـول عـدم            ل تعزيز مشاركة الشبان والـشابات يف احليـاة الع         يسب
شاركة، تتــصف بأمهيــة حامســة ملــاالهتمــام باملــشاركة يف صــنع القــرار أو انعــدام التأهــب هلــذه ا

  .إتاحة املنابر اليت متكّن الشباب من األخذ بزمام األمور وحتمل مسؤوليات احلياة العامة
باب ميـارس فيهـا الـشباب       وحتدث عدة مشاركني عـن إنـشاء برملانـات لألطفـال والـش              - ١٨

وميكـــن أن تكـــون . نـــساء ورجـــاال أدوار القيـــادة ويتعرفـــون علـــى عمليـــات العمـــل التـــداويل
علــى املــستوى القاعــدي الــشعيب، منظمــات الــشباب فعالــة يف التوعيــة باملــساواة بــني اجلنــسني  

ــا ــة والقــرى    مب ــشمل اســتهداف اجملتمعــات احمللي ــة    . ي كمــا صــادف النجــاح احلركــات الطالبي
ــشبابية إىل صــناع القــ     يف ــورات ال ــل املنظ ــات يف نق ــشابات    اجلامع ــن ال ــثري م ــشاركة ك رار، مب
  .مواقع قيادية يف هذه التحركات يف
ومع ذلك، فإن االفتقـار إىل جهـود منهجيـة وإىل فـرص العمـل التطـوعي يف العمليـات                      - ١٩

نتخـاهبم كأعـضاء   ويواجه الشباب حتـديات ا    . السياسية مينع الشباب من املشاركة بصورة أقوى      
يف الربملـــان وحتـــديات إدراج أفكـــارهم وأولويـــاهتم يف القـــوانني والـــسياسات بعـــد أن يـــدخلوا 

خـالل   عوة إىل املساواة بني اجلنسني من     وميكن مواصلة حتسني مشاركة الشباب يف الد      . الربملان
ة ومتكـني   وإنشاء أجنحة شبابية ونـسائية يف األحـزاب الـسياسي         للتصويت  ختفيض السن القانوين    

ومـن احملتمـل أن توجـد مـسائل         . برملانات الشباب من مناقشة القوانني الـيت تـؤثر علـى الـشباب            
اخلاصـة هبـم، مـن قبيـل األجنحـة      امليـزات  حمددة لدى الشابات والشبان ُيفـضل أن ُتعـاجل ضـمن           

 وميكـن لـنظم احلـصص أن تـدعم اجلهـود          . الشبابية أو النـسائية املنفـصلة يف األحـزاب الـسياسية          
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وميكــن . الراميــة إىل زيــادة املــشاركة الــسياسية الــشبابية والنــسائية يف الربملانــات واجملــالس احملليــة
  .تنظيم برامج لتدريب املوظفني احلكوميني وأعضاء الربملان على املساواة بني اجلنسني

لــذكور يف الربملانــات الــشبابية كمــا اقتــرح بعــض املــشاركني إشــراك أعــضاء الربملــان ا   - ٢٠
ــشراكات عــرب         أو ــة ال ــة إلقام ــسياسية كطريق ــسائية يف األحــزاب ال ــشبابية والن يف األجنحــة ال

على أنه ينبغي هلـذه االقتراحـات أن تراعـي اخلـصائص            . األجيال، وكذلك بني النساء والرجال    
ــع   ــة للمجتم ــة واالجتماعي ــات      . الثقافي ــصار إىل تكــرار دينامي ــوخي احلــذر لكــي ال ُي وجيــب ت

 يف هـذه األجنحـة الـشبابية أو النـسائية، حيـث يكتـسب الـذكور الـسيطرة                   اجلماعات التقليدية 
  .على التنظيم وميارسون النفوذ

وهناك جمال واسع لتحـسني مـشاركة الـشباب يف احملافـل العامليـة، مبـا يف ذلـك هيئـات                   - ٢١
ونظـرا ملـا يوجـد حاليـا مـن نقـص يف متثيـل الـشباب                 . ، من قبيل جلنة وضع املـرأة       املتحدة األمم
. الوفود، فإنه ينبغي للدول األعـضاء أن ُتـدِخل يف وفودهـا لـدى اللجنـة ممـثال عـن الـشباب                      يف

للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة إىل بـذل اجلهـود              املتحدة   األممكما دعا املشاركون هيئة     
  .إلشراك الشباب بصورة أفضل يف خمتلف جوانب عملها

ــشديد األ      - ٢٢ ــدور الـ ــثرية الـ ــود كـ ــت وفـ ــالم     والحظـ ــائط اإلعـ ــه وسـ ــذي تؤديـ ــة الـ مهيـ
. والتكنولوجيــا التقليديــة واالجتماعيــة يف إشــراك الــشباب يف الــدعوة للمــساواة بــني اجلنــسني   

فـشباب اليــوم يتمتعــون بإمكانيــة الوصــول بــصورة غــري مــسبوقة إىل التكنولوجيــا وإىل وســائط  
. ب وتثقيفـه والتواصـل معـه      اإلعالم التقليدية واالجتماعية، األمر الذي ييسر تعبئـة جيـل الـشبا           

حـدث الوسـائل التقنيـة      أأما بالنسبة للشابات والشبان ممن ال تتوفر لديهم إمكانية الوصول إىل            
أو الوسائط االجتماعية، فإن من األمهية مبكان احلفاظ على وسائل التعـبري التقليديـة، مـن قبيـل           

  .وسائل ال تزال صاحلة وفعالةاملظاهرات السلمية واالحتادات اجلامعية ومراكز الطلبة، فهي 
وشدد املشاركون على احلاجة إىل متويل املبادرات احلكومية ومبـادرات اجملتمـع املـدين          - ٢٣

وأوضحوا أن هناك حاجة إىل توفري الـدعم املـايل مـن القطـاعني العـام       . املتعلقة بإشراك الشباب  
ة االســـتثمار يف تعلـــيم واخلــاص ألنـــشطة املنظمـــات والـــشبكات الـــشبابية، وأشـــاروا إىل أمهيـــ 

  .الشباب وعمالتهم، مبا يف ذلك مهارات إنشاء املشاريع االجتماعية
كمــا نبــه املــشاركون إىل احلاجــة جلمــع وحتليــل البيانــات املــصنفة علــى أســاس اجلــنس    - ٢٤

  .والعمر حبيث ميكن رصد فعالية التدابري واملمارسات وتقييمها
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  التوصيات    
الـشابات والـشبان   خذ بعدد من التـدابري الـيت متكّـن مـن إشـراك         أوصى املشاركون باأل    - ٢٥

  :والفتيات والفتيان يف العمل على النهوض باملساواة بني اجلنسني، وهي تشمل ما يلي
األخذ بنهج شامل متكامل إزاء إشـراك الـشباب يف النـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني،                    •  

ية ومنظمـات الـشباب ومنظمـات       مبا يف ذلك يف األسرة واملـدارس واألحـزاب الـسياس          
  اجملتمع املدين األخرى ووسائط اإلعالم؛

، مبـا يـشمل تنظـيم محـالت عريـضة           اجلنـسانية  إنشاء آليات ملكافحـة القوالـب النمطيـة         •  
مستمرة للتوعية وتعبئة الشباب يف تفعيل التغيري االجتماعي وتغيري املواقف عـن طريـق              

  تماعية؛الوسائط والتكنولوجيا التقليدية واالج
تنظيم محالت للمساواة بني اجلنـسني مـن خـالل خمتلـف أنـواع املنظمـات، مبـا يـشمل                      •  

  النوادي الرياضية واحتادات الطلبة ومنظمات الشباب؛
ــه          •   ــذي يرتكب ــف ال ــصدي للعن ــان يف الت ــة إلشــراك الرجــال والفتي ــات قانوني ــشاء آلي إن

  الشباب ومنعه؛
اواة، من خالل توفري التـدريب واملعلومـات        تشجيع فرص عمل الشباب على قدم املس        •  

  فيما يتعلق بسوق العمل وخيارات املستقبل الوظيفي؛
ــشمل          •   ــور ت ــن خــالل أم ــسياسي، م ــدان ال ــشاركتهم يف املي ــشباب وم ــل ال ضــمان متثي

  إحداث نظام للحصص املخصصة للشابات والشبان يف الربملانات؛
،  املتحــدةاألمــما يف ذلــك يف هيئــات ضــمان متثيــل الــشباب يف العمليــات الدوليــة، مبــ    •  

  قبيل جلنة وضع املرأة؛ من
زيادة التمويل املخصص للمبادرات واألنـشطة الـشبابية الراميـة إىل النـهوض باملـساواة                 •  

ــهم      ــيم الــشباب وهتيئت بــني اجلنــسني، وتــشجيع جمتمــع املــاحنني علــى االســتثمار يف تعل
  قطاعني العام واخلاص؛إلقامة املشاريع، بأمور منها الشراكات بني ال

للمـــرأة يف إشـــراك الـــشابات والـــشبان يف النـــهوض  املتحـــدة األمـــمتعزيـــز دور هيئـــة   •  
  .باملساواة بني اجلنسني
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	6 - ونظرا لأن تشكل المواقف والأفكار يحدث في مراحل مبكرة من العمر، فإن التوعية بالأدوار الجنسانية ينبغي أن تبدأ داخل الأسرة. وقد لاحظ عدة مشتركين الأثر الكبير للتنشئة الاجتماعية المبكرة على الأطفال، كما لاحظوا أهمية قيام الأبوين والأسر بالتوعية الجنسانية في المراحل المبكرة. إن جهود التوعية الجنسانية تتحدى الأدوار الجنسانية التقليدية وتشير إلى طرق بديلة في التفكير والسلوك يمكن للشباب أن يأخذوا بها. من ذلك مثلا أنه في حين أن التعريف الاجتماعي التقليدي للذكورة يضغط على الشباب والفتيان للظهور بمظهر القوي بدنيا وبمظهر المسيطر، بل وحتى العنيف أحيانا، فإن تطوير مفاهيم بديلة للذكورة يمكن أن يغرس في عقول الفتيان والرجال صفات تروج لاحترام الآخرين ورعايتهم.
	7 - وينبغي أن يبدأ التعليم الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية في المدرسة الابتدائية. ويجب على الحكومات أن تشجع الأسر على تبني التعليم واحترامه وعلى إرسال الأطفال جميعا، البنات والبنين، إلى المدرسة. ويمكن أن يتحقق هذا التشجيع بتوفير التعليم المجاني. وينبغي لمناهج التدريس أن تراعي الاعتبارات الجنسانية وأن تتضمن دروسا في الصحة الجنسية والإنجابية ملائمة لعمر التلاميذ، بالإضافة إلى ما تتضمنه من دروس التربية المدنية. وينبغي تدريب المربين على مسائل المساواة بين الجنسين لأنهم قدوة تُحتذى، ولأن التعليم يصبح أشد فعالية إذا كان يجري من خلال تقديم المثل الأعلى.
	8 - كما أن التعليم في المرحلة الثانوية وما بعدها له أيضا أهمية كبرى في إشراك الشباب في النهوض بالمساواة بين الجنسين. ويمكن للأنشطة ضمن المدارس والجامعات أن تشجع على المساواة بين الجنسين من خلال برامج التوعية المصممة خصيصا للشباب. وعلى سبيل المثال، أثبتت حلقات العمل التعليمية، التي تروج للمساواة بين الجنسين بين طلبة المدارس الثانوية، نجاحها عندما يقود الطلبة أنفسهم حملات المساواة بين الجنسين. إضافة لذلك، يمكن أيضا لمجموعات المناقشة الطلابية وعروض الأفلام والحلقات الحوارية والمعارض أن توفر تجربة مفيدة فعالة على صعيدي التعليم والتوعية.
	9 - كما لاحظ المشاركون، بصورة خاصة، الجهود الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين في التعليم في المرحلة بعد الثانوية. ويشمل ذلك الترويج للبحوث الأكاديمية الخاصة بالمسائل الجنسائية وإنشاء أقسام منفصلة للدراسات الجنسانية في الجامعات وإنشاء برامج أكاديمية، تشمل الدكتوراه، في الدراسات الجنسانية. ويتزايد عدد الشباب الذكور المسجلين في هذه البرامج.
	10 - ومع ذلك، تستمر التحديات. فقد أفاد المشاركون بارتفاع معدلات تسجيل الذكور بالمقارنة بالإناث في المرحلة الثانوية وما بعدها، كما يوجد تباين بين الجنسين في التسجيل في بعض حقول الدراسة. وينبغي للحكومات والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير أخرى تمكّن من بلوغ المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الدراسة، وذلك، مثلا، بتشجيع الشباب من النساء والرجال على اختيار حقول الدراسة غير التقليدية.
	11 - وعملا على معالجة القوالب الجنسانية النمطية وإيجاد ثقافة تقوم على عدم التمييز وعلى المساواة بين الجنسين، يعمد الشباب إلى تشكيل مجموعات وحركات تسعى لتوعية المجتمعات المحلية ومجموعات الأقران ودفعها للعمل باتجاه التغيير الاجتماعي. وهم يستخدمون في ذلك أدوات ونُهُجا مختلفة من قبيل بناء القدرات والتدريب والتواصل الشبكي والدعوة والحملات والعمل مع الإناث القدوة في الحقول غير التقليدية.
	12 - كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني والنوادي والرابطات الرياضية ونوادي ورابطات الأنشطة الأخرى الخارجة عن المناهج الدراسية، وكذلك المنظمات المدنية والمعتقدية، أن توفر الفرص للتدريب على المهارات القيادية وأن تروج لقيم التسامح والمواطنة والديمقراطية وأن تجمع النساء والرجال معا لتشكيل مجتمع أكثر اندماجا. فممارسة الأنشطة الرياضية مثلا تمكّن الشابات والفتيات من شحذ مهاراتهن الاجتماعية والرياضية ومن تعلم التفاعل مع الشباب والفتيان في مجالات الاهتمام المشترك.
	13 - ولإشراك الشباب أهمية حيوية لمنع العنف ضد المرأة والفتاة. ويمكن للشباب أن يسهموا في الحد من العنف ضد المرأة والفتاة بتشكيل مجموعات الضغط ومنظمات الدعوة لتأمين العدالة للناجيات من العنف وتوعية الأقران ورصد العنف على مستوى المجتمع المحلي للتمكن من إبلاغ السلطات في الوقت المناسب. وأشار المشاركون إلى أن المبادرات التي يشارك فيها الشباب والفتيان في جهود ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة تُعتبر مدخلا جيدا لإشراك الشباب في العمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين. ولإشراك الشباب والفتيان أهمية خاصة، وهو فعال تماما لأنه يساعدهم على قبول نماذج السلوك البديلة وعلى الامتناع عن الخضوع لضغوط تجعلهم يمارسون أدوار القوة والسيطرة، وهي أدوار يمكن أن تؤدي إلى أعمال العنف.
	14 - ولاحظ المشتركون أن الشابات كثيرا ما يكنّ ضحايا لأعمال العنف التي يرتكبها شركاء العلاقات الرومانسية. ومع ذلك، فإنهن لا يحصلن في بعض البلدان على حماية كافية لأن قوانين العقوبات المتعلقة بالعنف ضمن الأسرة تركز على الزوجين المتزوجين و/أو على الزوجين المتعاشرين بحكم القانون. وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم للشابات ضحايا العنف، بما في ذلك تحسين الخدمات والقوانين واستجابة الشرطة لهن.
	15 - وتشكل العمالة أحد المسارات الأساسية التي تمكّن الشباب من تفعيل إمكانياتهم ومن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أن الشباب يواجه في أوقات الأزمات الاقتصادية معدل بطالة أعلى مما يواجهه الكبار. إضافة لذلك، تتعرض النساء والفتيات إلى كثير من العقبات بسبب التفكير في النساء باعتبارهن ”يقدمن الرعاية“ وفي الرجال باعتبارهم ”معيلي الأسرة“. كما أن ربط النساء بأنواع معينة من الوظائف، من قبيل أعمال السكرتارية أو المساعدة المكتبية، يحد من الفرص أمامهن للوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف. وتعزز القوالب النمطية في مكان العمل انعدام المساواة بين الجنسين.
	16 - واقترح المشاركون اتخاذ خطوات ملموسة تشجع المساواة في فرص العمالة للشباب نساء ورجالا، من قبيل تنفيذ أيام مخصصة للشابات والشبان يطّلعون فيها على خيارات مستقبلهم الوظيفي بما يتجاوز الخيارات التقليدية النمطية؛ ورصد عمل الشابات وتنمية مهاراتهن؛ والأخذ بسياسات تعزز المساواة بين الجنسين في العمالة الشبابية. وينبغي أن تشمل الخطوات الرامية إلى دعم الشابات والشبان في تنفيذ مسؤولياتهم الأسرية والمهنية إنفاذ سياسات أكثر سخاء في مجال الإنجازات الأسرية وإنشاء مركز لرعاية الأطفال يمكن الاعتماد عليها وتحمل تكاليفها. على أنه لا بد من الاهتمام بألا تؤدي هذه القوانين والسياسات إلى نتائج غير مقصودة. فبعض القوانين المصممة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل، من قبيل فرض إجازات للأمومة أكثر طولا، تشكل حاجزا لا يشجع أرباب العمل على تعيين الشابات والاحتفاظ بهن لأن هذه السياسات تُعتبر عالية التكلفة بالنسبة لأرباب العمل.
	17 - ويمثل إشراك الشباب في الحياة العامة وفي عمليات اتخاذ القرار طريقة هامة أخرى لتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي حين أن نقاط الاختناق الثقافية والهيكلية لا تزال تعترض سبيل تعزيز مشاركة الشبان والشابات في الحياة العامة، ومنها الأفكار المغلوطة حول عدم الاهتمام بالمشاركة في صنع القرار أو انعدام التأهب لهذه المشاركة، تتصف بأهمية حاسمة إتاحة المنابر التي تمكّن الشباب من الأخذ بزمام الأمور وتحمل مسؤوليات الحياة العامة.
	18 - وتحدث عدة مشاركين عن إنشاء برلمانات للأطفال والشباب يمارس فيها الشباب نساء ورجالا أدوار القيادة ويتعرفون على عمليات العمل التداولي. ويمكن أن تكون منظمات الشباب فعالة في التوعية بالمساواة بين الجنسين على المستوى القاعدي الشعبي، بما يشمل استهداف المجتمعات المحلية والقرى. كما صادف النجاح الحركات الطلابية في الجامعات في نقل المنظورات الشبابية إلى صناع القرار، بمشاركة كثير من الشابات في مواقع قيادية في هذه التحركات.
	19 - ومع ذلك، فإن الافتقار إلى جهود منهجية وإلى فرص العمل التطوعي في العمليات السياسية يمنع الشباب من المشاركة بصورة أقوى. ويواجه الشباب تحديات انتخابهم كأعضاء في البرلمان وتحديات إدراج أفكارهم وأولوياتهم في القوانين والسياسات بعد أن يدخلوا البرلمان. ويمكن مواصلة تحسين مشاركة الشباب في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين من خلال تخفيض السن القانوني للتصويت وإنشاء أجنحة شبابية ونسائية في الأحزاب السياسية وتمكين برلمانات الشباب من مناقشة القوانين التي تؤثر على الشباب. ومن المحتمل أن توجد مسائل محددة لدى الشابات والشبان يُفضل أن تُعالج ضمن الميزات الخاصة بهم، من قبيل الأجنحة الشبابية أو النسائية المنفصلة في الأحزاب السياسية. ويمكن لنظم الحصص أن تدعم الجهود الرامية إلى زيادة المشاركة السياسية الشبابية والنسائية في البرلمانات والمجالس المحلية. ويمكن تنظيم برامج لتدريب الموظفين الحكوميين وأعضاء البرلمان على المساواة بين الجنسين.
	20 - كما اقترح بعض المشاركين إشراك أعضاء البرلمان الذكور في البرلمانات الشبابية أو في الأجنحة الشبابية والنسائية في الأحزاب السياسية كطريقة لإقامة الشراكات عبر الأجيال، وكذلك بين النساء والرجال. على أنه ينبغي لهذه الاقتراحات أن تراعي الخصائص الثقافية والاجتماعية للمجتمع. ويجب توخي الحذر لكي لا يُصار إلى تكرار ديناميات الجماعات التقليدية في هذه الأجنحة الشبابية أو النسائية، حيث يكتسب الذكور السيطرة على التنظيم ويمارسون النفوذ.
	21 - وهناك مجال واسع لتحسين مشاركة الشباب في المحافل العالمية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، من قبيل لجنة وضع المرأة. ونظرا لما يوجد حاليا من نقص في تمثيل الشباب في الوفود، فإنه ينبغي للدول الأعضاء أن تُدخِل في وفودها لدى اللجنة ممثلا عن الشباب. كما دعا المشاركون هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى بذل الجهود لإشراك الشباب بصورة أفضل في مختلف جوانب عملها.
	22 - ولاحظت وفود كثيرة الدور الشديد الأهمية الذي تؤديه وسائط الإعلام والتكنولوجيا التقليدية والاجتماعية في إشراك الشباب في الدعوة للمساواة بين الجنسين. فشباب اليوم يتمتعون بإمكانية الوصول بصورة غير مسبوقة إلى التكنولوجيا وإلى وسائط الإعلام التقليدية والاجتماعية، الأمر الذي ييسر تعبئة جيل الشباب وتثقيفه والتواصل معه. أما بالنسبة للشابات والشبان ممن لا تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث الوسائل التقنية أو الوسائط الاجتماعية، فإن من الأهمية بمكان الحفاظ على وسائل التعبير التقليدية، من قبيل المظاهرات السلمية والاتحادات الجامعية ومراكز الطلبة، فهي وسائل لا تزال صالحة وفعالة.
	23 - وشدد المشاركون على الحاجة إلى تمويل المبادرات الحكومية ومبادرات المجتمع المدني المتعلقة بإشراك الشباب. وأوضحوا أن هناك حاجة إلى توفير الدعم المالي من القطاعين العام والخاص لأنشطة المنظمات والشبكات الشبابية، وأشاروا إلى أهمية الاستثمار في تعليم الشباب وعمالتهم، بما في ذلك مهارات إنشاء المشاريع الاجتماعية.
	24 - كما نبه المشاركون إلى الحاجة لجمع وتحليل البيانات المصنفة على أساس الجنس والعمر بحيث يمكن رصد فعالية التدابير والممارسات وتقييمها.
	التوصيات
	25 - أوصى المشاركون بالأخذ بعدد من التدابير التي تمكّن من إشراك الشابات والشبان والفتيات والفتيان في العمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين، وهي تشمل ما يلي:
	• الأخذ بنهج شامل متكامل إزاء إشراك الشباب في النهوض بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك في الأسرة والمدارس والأحزاب السياسية ومنظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ووسائط الإعلام؛
	• إنشاء آليات لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية، بما يشمل تنظيم حملات عريضة مستمرة للتوعية وتعبئة الشباب في تفعيل التغيير الاجتماعي وتغيير المواقف عن طريق الوسائط والتكنولوجيا التقليدية والاجتماعية؛
	• تنظيم حملات للمساواة بين الجنسين من خلال مختلف أنواع المنظمات، بما يشمل النوادي الرياضية واتحادات الطلبة ومنظمات الشباب؛
	• إنشاء آليات قانونية لإشراك الرجال والفتيان في التصدي للعنف الذي يرتكبه الشباب ومنعه؛
	• تشجيع فرص عمل الشباب على قدم المساواة، من خلال توفير التدريب والمعلومات فيما يتعلق بسوق العمل وخيارات المستقبل الوظيفي؛
	• ضمان تمثيل الشباب ومشاركتهم في الميدان السياسي، من خلال أمور تشمل إحداث نظام للحصص المخصصة للشابات والشبان في البرلمانات؛
	• ضمان تمثيل الشباب في العمليات الدولية، بما في ذلك في هيئات الأمم المتحدة، من قبيل لجنة وضع المرأة؛
	• زيادة التمويل المخصص للمبادرات والأنشطة الشبابية الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتشجيع مجتمع المانحين على الاستثمار في تعليم الشباب وتهيئتهم لإقامة المشاريع، بأمور منها الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
	• تعزيز دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إشراك الشابات والشبان في النهوض بالمساواة بين الجنسين.

