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االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأة بشأن دور الرجـال والفتيـان يف                 

  حتقيق املساواة بني اجلنسني
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

 االستنتاجات التالية املتفق عليها اليت اعتمدا جلنة وضع املرأة يف دورا الثامنة             يؤيد  
  الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني،واألربعني فيما يتعلق بدور 

 ومنـهاج عمـل   )1( جلنة وضع املرأة وتؤكد من جديـد أن إعـالن   تذكر  - 1  
 يشجع الرجال على املشاركة التامة يف مجيع اإلجراءات الرامية إىل حتقيق املـساواة              )2(بيجني

الرجل واملرأة يف املـرتل،     بني اجلنسني وحيث على إرساء مبدأ تقاسم السلطة واملسؤولية بني           
كما تذكر اللجنة   . واتمع احمللي، ومكان العمل، واتمعات الوطنية والدولية األوسع نطاقا        

 اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية الثالثـة          )3(وتؤكد من جديد الوثيقة اخلتامية    
جلنسني والتنمية والـسالم يف القـرن       املساواة بني ا  : 2000املرأة عام   ”والعشرين املعنونة   
، واليت أكدت وجوب حتمل الرجال والنساء املسؤولية املـشتركة عـن            “احلادي والعشرين 

  تعزيز املساواة بني اجلنسني؛

 اللجنة بأن الرجال والفتيان، وإن واجهتهم أحيانا حواجز وممارسات          وتسلم  - 2  
حقيق املساواة بني اجلنسني بأهليات خمتلفة،      متييزية، ميكنهم ويقومون فعال بتقدمي إسهامات لت      

وخاصة كأفراد وأعضاء يف األسر واموعات االجتماعية واتمعـات احملليـة، ويف كافـة        
  مناحي احلياة يف اتمع؛

 اللجنة بأنه ال تزال توجد أوجه تفاوت بني اجلنسني وهذه تـنعكس             وتسلم  - 3  
وتـسلم  . جال يف كافة مناحي احلياة يف اتمـع       يف اختالالت توازن القوة بني النساء والر      

اللجنة أيضا بأن املساواة بني اجلنسني تعود بالفائدة على اجلميع وبأن اآلثار الـسلبية لعـدم                
املساواة بني اجلنسني يقع عبؤها على اتمع برمته وتؤكد، من مث، أن للرجـال والفتيـان،                

ع النساء والفتيات بصفتهن شـريكات، دورا  بتحملهم املسؤولية بأنفسهم وبالعمل املشترك م   
وتسلم اللجنة بقدرة الرجال    . أساسيا يف حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم        
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والفتيان على إحداث تغيري يف املواقف والعالقات وإمكانية احلصول علـى املـوارد واختـاذ     
سني ومتكني املرأة من التمتـع الكامـل        القرارات، وهي أمور أساسية لتعزيز املساواة بني اجلن       

  جبميع حقوق اإلنسان؛

 اللجنة بأمهية وتشجع الرجال والفتيان على مواصلة اختـاذ مبـادرات            وتقر  - 4  
إجيابية لوضع حد ائي للقولبة اجلنسانية وتعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك مكافحـة               

ج األنداد، ومحالت اإلعـالم، وبـرامج       العنف ضد املرأة، عن طريق عمل الشبكات، وبرام       
وتقر اللجنة بالدور احلاسم ملراعاة الفوارق بني اجلنسني يف التعليم والتدريب مـن             . التدريب

  حيث حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

 اللجنة أيضا بأن اشتراك الرجال والفتيان يف حتقيق املـساواة بـني             وتسلم  - 5  
النساء والفتيات وتسلم بوجوب بذل اجلهـود لتجنـب         اجلنسني ال بد وأن يتسق مع متكني        

ومـن املهـم يف هـذا       . خبس قيمة كثري من أنواع العمل والقدرات واألدوار املرتبطة باملرأة         
الصدد أال يكون يف ختصيص املوارد ملبادرات املساواة بني اجلنسني لصاحل الرجال والفتيـان              

  لنساء والفتيات؛إخالل مبا ينبغي إتاحته من فرص وموارد مكافئة ل

اللجنة احلكومات وحتث، حسبما يكون مناسبا، الصناديق والـربامج         وحتث    - 6  
واملنظمات ذات الصلة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية           
الدولية واتمع املدين، مبا فيه القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية، وسـائر اجلهـات              

  :ملعنية، على اختاذ اإلجراءات التاليةا

تشجيع ودعم قدرة الرجال والفتيان على تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف              )أ(  
ذلك العمل باالشتراك مع النساء والفتيات كعوامل للتغيري، والقيام بـدور قيـادي إجيـايب،         

ة يتحملـون تبعـة     سيما حيث ال يزال الرجال املسؤولني الرئيسيني عن صنع الـسياس           وال
السياسات والربامج والتشريعات وميسكون بزمام القوة االقتصادية والسلطة التنظيمية واملوارد          

  العامة؛

تعزيز فهم أمهية اآلباء واألمهات واألوصياء القانونيني وغريهم من مقـدمي             )ب(  
 وضع سياسات   تحقيق رفاهية األطفال وتعزيز املساواة بني اجلنسني وفهم احلاجة إىل         لالرعاية  

وبرامج ومناهج مدرسية تشجع وتعظم اخنراطهم اإلجيايب يف حتقيق املساواة بـني اجلنـسني              
  والتوصل إىل نتائج إجيابية لصاحل األطفال واألسر واتمعات احمللية؛

وضع وتطوير برامج تدريبية وتعليمية لتعزيز الوعي واملعرفة بـني الرجـال              )ج(  
صياء قانونيني ومقدمي رعاية وبأمهية اقتسام عبء املـسؤوليات         والنساء بدورهم كآباء وأو   



 
 

األسرية، مع إشراك اآلباء فضال عن األمهات يف برامج لتدريس أصـول النـهوض برعايـة                
  ؛ ومنائهماألطفال الرضع

العمل على تطوير وإدراج معلومات ضـمن الـربامج التعليميـة لآلبـاء               )د(  
 اآلخرين بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة قـدرة         واألوصياء القانونيني ومقدمي الرعاية   

  الرجال على تربية أطفاهلم على حنو يقود إىل املساواة بني اجلنسني؛

تشجيع الرجال والفتيان على العمل مع النساء والفتيات يف وضع سياسات             )هـ(  
رجال والفتيـان   وبرامج للرجال والفتيان هدفها حتقيق املساواة بني اجلنسني وتعزيز اشتراك ال          

  يف جهود تعميم منظور نوع اجلنس من أجل ضمان حتسني مجيع السياسات والربامج؛

التشجيع على تصميم وتنفيذ برامج على مجيع الـصعد إلحـداث تغـيري               )و(  
 ثقايف معجل حنو املساواة بني اجلنسني، وال سيما عن طريق التنـشئة والعمليـة               -اجتماعي  

 التصورات واملواقف التقليدية الضارة املتعلقة بـأدوار الـذكور          التعليمية، ومن خالل تغيري   
  واإلناث عمال على حتقيق املشاركة التامة املتكافئة للنساء والرجال يف اتمع؛

وضع وتنفيذ برامج ملا قبل املدرسة وللمدارس واملراكز اتمعية ومنظمـات             )ز(  
ات اليت تتعامل مع األطفال والشباب، مبـا        الشباب والنوادي واملراكز الرياضية وسائر اجلماع     

يف ذلك توفري التدريب للمدرسني واألخصائيني االجتماعيني وغريهم من املهنـيني الـذين             
يتعاملون مع األطفال، من أجل تعزيز إجيابية املواقف والسلوكيات املتعلقة باملـساواة بـني              

  اجلنسني؛

اهج والكتب املدرسية وغريهـا     الدعوة إىل إجراء استعراضات انتقادية للمن       )ح(  
من مواد اإلعالم والتعليم واالتصاالت على مجيع الصعد للتوصية بطرائق لتعزيـز االهتمـام              

  بتحقيق املساواة بني اجلنسني على حنو يشرك الفتيان والفتيات؛

وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعليم الفتيان والفتيات والرجال والنساء أصـول            )ط(  
  رام املتبادل جلميع األفراد وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان؛التسامح واالحت

تطوير واستعمال جمموعة طرائق متنوعة يف محالت اإلعالم املتعلقـة بـدور              )ي(  
الرجال والفتيان يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، بأساليب من بينها ما يوجه حتديدا للفتيـان               

  والشباب؛

اإلعالم ويف جمال اإلعالن وغريهم، مـن       إثارة اهتمام املختصني يف وسائط        )ك(  
خالل تنظيم برامج تدريبية وغري تدريبية تعىن بأمهية تعزيز املساواة بني اجلنسني ورسم صورة              
غري منطية للنساء والفتيات والرجال والفتيان، وتعىن باآلثار الضارة اليت تترتب على إظهـار              



 
 

عىن كذلك بتعزيز اشتراك النساء والفتيـات  النساء والفتيات مبظهر فيه امتهان أو استغالل، وت  
  يف وسائط اإلعالم؛

اختاذ تدابري فعالة، يف حدود ما يتماشى مع حرية التعبري، ملكافحة االجتـاه               )ل(  
املتزايد حنو التركيز على اجلنس يف احملتوى اإلعالمي لوسائط اإلعـالم واسـتخدام املـواد               

ريع لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، علـى   اإلباحية فيها، والعمل، يف سياق التطور الس  
تشجيع الرجال العاملني يف وسائط اإلعالم على االمتناع عن تصوير املرأة كمخلوق قليـل              
الشأن واستغالهلا كسلعة أو مادة جنسية، ومكافحة الترويج للعنف ضد املرأة مـن خـالل               

 منع االستخدام اإلجرامـي     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم، مبا يف ذلك       
هلذه التكنولوجيا ألغراض التحرش اجلنسي واالستغالل اجلنسي واالجتار بالنساء والفتيـات،           
ودعم تطوير واستخدام موارد هذه التكنولوجيا لتمكني النساء والفتيات، مبا يف ذلـك مـن               

  يتأثرن بالعنف واإلساءة وأوجه االستغالل اجلنسي األخرى؛

أو سياسات لسد الثغرة بني أجور النساء والرجـال  /تشريعات و سن وتنفيذ     )م(  
وتعزيز التوافق بني املسؤوليات املهنية األسرية، بطرق من بينها احلد من العزل املهين وتطبيـق      
أو التوسع يف تطبيق ترتيبات إجازات األبوة وساعات العمل املرنة، من قبيل العمل الطـوعي               

  كال العمل األخرى من املنازل؛غري التفرغي والعمل عن بعد وأش

تشجيع الرجال، عن طريق التدريب والتعليم، على االشـتراك الكامـل يف              )ن(  
 لتوفري الرعاية والدعم لآلخرين، مبن فيهم املسنون واملعوقون واملرضى، وخباصـة األطفـا            

  واملعالون اآلخرون؛

يع التثقيـف   تشجيع الرجال والفتيان على االخنراط النشط، عن طريق مشار          )س(  
وبرامج األنداد، يف جمال القضاء على األمناط اجلنسانية وعلى عدم املساواة بـني اجلنـسني،               

اإليدز، فـضال   /وخاصة فيما يتصل بأشكال نقل العدوى بطريق اجلنس، مبا يف ذلك الفريوس           
  ثر؛عن اشتراكهم الكامل يف برامج الوقاية، والدعوة، والرعاية، والعالج، والدعم، وتقييم األ

كفالة وصول الرجال إىل خدمات وبرامج الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية              )ع(  
اإليـدز،  /وانتفاعهم من هذه اخلدمات والربامج، مبا فيها الربامج واخلدمات املتصلة بالفريوس          

وتشجيع الرجال على االشتراك مع النساء يف برامج دف إىل منع ومعاجلة مجيع أشكال نقل               
   وغريه من األمراض املعدية اليت تنقل بطريق اجلنس؛اإليدز/مرض الفريوس

تصميم وتنفيذ برامج لتشجيع الرجال ومتكينهم من انتهاك سلوك مـأمون             )ف(  
ومسؤول من الناحيتني اجلنسية واإلجنابية واستخدام طرائق فعالة ملنع حـدوث محـل غـري               

  اإليدز؛/فيها الفريوسمقصود وللوقاية من األمراض املعدية اليت تنقل بطريق اجلنس، مبا 



 
 

تشجيع ودعم الرجال والفتيان من أجل االضطالع بدور نـشط يف منـع               )ص(  
والقضاء على كافة أشكال العنف، وخاصة العنف املرتبط بنوع اجلنس، مبا يف ذلك ما يتعلق               

اإليدز، وزيادة الوعي مبسؤولية الرجال والفتيان عن إاء دورة العنف بطرائق مـن             /بالفريوس
ا العمل على إحداث تغيري يف املواقف والسلوكيات، والتعليم والتدريب املتكامالن، مـع             بينه

إعطاء األولوية لسالمة املرأة والطفل، ومقاضاة وإعادة تأهيل مرتكيب العنف وتقدمي الـدعم             
  للناجني منه، مع التسليم بأن الرجال والفتيان يتعرضون أيضا للعنف؛

لرجال ملا يؤدي إليه العنف، مبا يف ذلك االجتـار          التشجيع على زيادة فهم ا      )ق(  
ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري، والزجيات القسرية، والعمل القسري، مـن اإلضـرار            
بالنساء والرجال واألطفال وتقويض املساواة بني اجلنسني، والنظر يف اختاذ تدابري ترمـي إىل              

  ر؛إلغاء الطلب على النساء واألطفال اخلاضعني لالجتا

تشجيع ودعم النساء والرجال الذين يشغلون مواقع قيادية، مبن فيهم القادة             )ر(  
السياسيون، والقادة التقليديون، وقادة األعمال التجارية، وقادة اتمع، والزعماء الـدينيون،           
واملوسيقيون، والفنانون والرياضيون، لكي يعطوا من أنفسهم مناذج إجيابية للمـساواة بـني             

  اجلنسني؛

تشجيع الرجال الذين يشغلون مواقع قيادية على ضـمان حـصول املـرأة               )ش(  
املتكافئ على التعليم وحقوق امللكية وحقوق اإلرث وتعزيز وصوهلا املتكـافئ لتكنولوجيـا             
املعلومات والتمتع بفرص العمل التجاري والفرص االقتصادية، وال سيما يف التجارة الدولية،            

دوات اليت متكنهن من االشتراك الكامل علـى قـدم املـساواة يف    من أجل تزويد النساء باأل  
  عمليات اختاذ القرارات على مجيع الصعد؛

التعرف على واالستخدام التام جلميع السياقات اليت يوجد فيها عدد كـبري              )ت(  
من الرجال ميكن الوصول إليهم، وال سيما يف املؤسسات والصناعات والرابطات اليت يسيطر             

كور، لتوعية الرجال بأدوارهم ومسؤوليام يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني            عليها الذ 
اإليدز والعنف املوجه ضـد     /املرأة من التمتع الكامل حبقوقها، مبا يف ذلك ما يتعلق بالفريوس          

  املرأة؛

أو إجراء حبوث يف مواضيع من بينـها        /تطوير واستعمال إحصائيات لدعم و      )ث(  
 الرجـال والفتيـان   دية اليت تؤثر على مواقف وسلوك    واالجتماعية واالقتصا الظروف الثقافية   

جتاه النساء والفتيات، ومدى وعيهم ألوجه عدم املساواة بني اجلنسني ومشاركتهم يف تعزيز             
  املساواة بني اجلنسني؛



 
 

إجراء حبوث عن وجهات نظر الرجال والفتيان يف موضوع املـساواة بـني               )خ(  
  م ألدوارهم ومن خالل هذه البحوث ميكن وضع برامج وسياسـات           اجلنسني وعن تصورا

إضافية لتعيني املمارسات اجليدة ونشرها على نطاق واسع وتقييم أثر اجلهود املبذولة إلشراك             
  الرجال والفتيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

  تعزيز وتشجيع متثيل الرجال يف اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة؛  )ذ(  

تشجيع الرجال والفتيان على دعم اشتراك املرأة على قدم املساواة يف منـع               )ض(  
  ها ويف بناء السالم يف أعقاب الصراع؛لالصراعات وإدارا وح
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