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رعاية األطفال وغريهم من املعالني، مبا يف ذلك تقاسم 

العمل واملسؤوليات األرسية

 يجب أن تُراعى املسائل املتعلقة برعاية األطفـــال واملعالني، . ١
وبتقاســـم األعمـــال واملسؤوليات األرسيـــة والعمل بدون أجر، 
مراعاة تامة - عند إدماج منظور يراعي اعتبارات الجنسني يف أوجه 

النشاط الرئيسية - يف التحليل وغريه من املنهجيات ذات الصلة 
املوجهة نحو تعزيز املساواة بني املرأة والرجل.

 وفيام ييل بيان مبحاور العمل الرئيسية املقرتحة لتقليل عبء . 2
املسؤوليات األرسية عىل املرأة ولتقاسم تلك املسؤوليات:

ألف - اإلقرار بالتغيري

 إن مسألة التغيريات االقتصادية واالجتامعية والدميغرافية - وال . ٣
سيام مشاركة املرأة املتزايدة يف الحياة االقتصادية واالجتامعية، 

وتطور الهياكل األرسية. وتفيش الفقر بني النساء والعالقة القامئة 
مع العمل بدون أجر - وأثرها عىل قدرة املرأة عىل ضامن الرعاية 

لألطفال وغريهم من املعالني وكذلك عىل تقاسم املسؤوليات 
األرسية، مبا يف ذلك األعامل املنزلية، مسألة ال تؤثر فقط عىل املرأة 

وإمنا أيضا عىل املجتمع ككل.

 وعىل نحو ما حددت الخطط واالسرتاتيجيات األولية املوضوعة . ٤
عىل الصعيد الوطني لتنفيذ منهاج عمل بيجني، يجب أن يُشكل 

تقاسم املسؤوليات األرسية وتوافقها مع الحياة املهنية موضوعا ذا 
أولوية.

باء - زيادة دور الرجل يف املسؤوليات األرسية

 تتعلق املسؤوليات األرسية بالرجل بقدر ما تتعلق باملرأة. . 5
وتحقيق مشاركة أوسع للرجال يف املسؤوليات األرسية، مبا يف ذلك 
األعامل املنزلية ورعاية األطفال وغريهم من املعالني، سيسهم يف 
رفاه األطفال والنساء والرجال ذاتهم. وما يزال هذا التغيري الزما، 

حتى وإن كان بطيئا وصعبا.

 وميكن للحكومات أن تُشجع هذا التغيري الذي يتطلب تطورا يف . ٦
التفكري، وال سيام عن طريق التعليم وتشجيع قيام الرجال عىل 

نطاق أوسع باألنشطة التي تعترب حتى اآلن أنشطة نسائية.

جيم - تغيري االتجاهات واألمناط املقولبة

 من املهم تغيري املواقف فيام يتعلق بالعمل بدون أجر، وبدور . 7
كل من املرأة والرجل يف األرسة، واملجتمع، ويف موقع العمل 

ويف املجتمع بصفة عامة. ويجب أن تستهدف التدابري املتخذة 
لتحقيق هذا الغرض املرأة بقدر ما تستهدف الرجل، ويف األجيال 

املختلفة، مع إيالء عناية خاصة للمراهقني.

 ويجب أن تتضمن هذه التدابري االعرتاف باألهمية االجتامعية . 8
واالقتصادية للعمل بدون أجر وأن يكون هدفها هو إنهاء التمييز 
الجنيس يف سوق العمل، وال سيام من خالل سن وتنفيذ ترشيعات 

تعزز مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف األجر نظري العمل 
املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية.

 ويجب اإلقرار بالدور األسايس للنظام التعليمي يف تغيري مفهوم دور . ٩
الفتاة والفتى، وال سيام يف املدارس االبتدائية. ودور اآلليات الوطنية 

وكذلك دور املنظامت غري الحكومية هامان يف تعزيز هذا التغيري.

دال - تطويع النظام القانوين

 اتضح أن من الالزم إعادة التوازن يف تقاسم املسؤوليات األرسية . ١٠
بني الرجل واملرأة وتعريفهام باألحكام القانونية السارية، وذلك 

من خالل سن الترشيعات و/أو غريها من التدابري املناسبة.

 ويجب أن يحظى التوفيق بني مسؤوليات العمل واألرسة . ١١
وإعداد إطار قانوين لضامن رعاية األطفال واملعالني )وخاصة 

املسنني واملعاقني( بتشجيع املجتمع بكامله، مبا يف ذلك الرشكاء 
االجتامعيون والحكومات. ويجب أن تكون الحكومات عوامل 

التغيري الرئيسية.

 ومن الرضوري العمل من أجل:. ١2

)أ(  سن وتطبيق القوانني وغريها من التدابري ملنع أي شكل من أشكال    
التمييز املبارش أو غري املبارش القائم عىل أساس الجنس أو عىل 

الحالة االجتامعية، مبا يف ذلك اإلشارة إىل املسؤوليات األرسية؛

)ب(  سن قوانني متعلقة بإجازة الوضع؛   

)ج(  سن تدابري ترشيعية أو حوافز و/أو تدابري مشجعة تسمح    
للرجل واملرأة بالحصول عىل إجازة الوالدين وعىل استحقاقات 
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الضامن االجتامعي. وينبغي أن توفر هذه التدابري الحامية 
للعامل ضد الفصل وتكفل لهم الحق يف العودة اىل العمل يف 

وظائف مساوية لوظائفهم السابقة؛
 

)د(  تهيئة ظروف العمل وتنظيمه عىل نحو يسمح للمرأة    
والرجل بالتوفيق بني حياتهام األرسية واملهنية، وال سيام من 

خالل توفري املرونة يف أوقات العمل لكل منهام؛

)ه(  القضاء عىل التفاوت يف األجر بني املرأة والرجل نظري العمل    
املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية. وتشجيع وضع 

طرق لتقييم العمل تتسم بعدم التمييز، وإدراجها يف 
املفاوضات الخاصة باألجور؛

)و(  العمل بنشاط من أجل التصديق عىل معاهدات حقوق    
اإلنسان الدولية واإلقليمية أو االنضامم إليها وتنفيذها؛

)ز(  التصديق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد    
املرأة واالنضامم إليها وتنفيذها، حتى ميكن تحقيق التصديق 

الشامل بحلول عام 2٠٠٠؛

)ح(  كفالة تنفيذ القوانني واملبادئ التوجيهية وتشجيع اعتامد    
مدونات طوعية لقواعد السلوك تكفل تطبيق قواعد العمل 

الدولية - مثل االتفاقية رقم 1٠٠ ملنظمة العمل الدولية 
املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف األجر نظري العمل 
املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية - عىل العامالت 

والعاملني سواء بسواء؛

)ط(  تشجيع مشاركة النساء يف املحافل املسؤولة عن التفاوض    
عىل رشوط الخدمة. ومن املهم يف هذا الصدد مالحظة 

العالقة القامئة بني نسبة النساء املشاركات يف املفاوضات 
املتعلقة برشوط الخدمة واألهمية املمنوحة لهذه املشكلة؛

)ي(  تشجيع مراعاة نظم الضامن االجتامعي لألوقات التي يكرسها    
العامل والعامالت لرعاية األطفال واملعالني.

هاء -  اعتامد وتعزيز سياسة لدعم األرسة وتشجيع التوفيق بني 
الحياة األرسية واملهنية بالنسبة للمرأة والرجل

 يلزم وضع سياسة لدعم األرسة عىل الصعد الوطنية واإلقليمية . ١٣
واملحلية تستند اىل مبدأ املشاركة املتساوية يف املسؤوليات 

األرسية، وتكون متسقة مع سياسات تعزيز املساواة يف سوق 

العمل وسياسات الدفاع عن حقوق الطفل. ويجب أن تكون األرس 
ذات العائل الوحيد موضع اهتامم خاص. ويلزم، إذا اقتىض األمر، تنقيح 
الترشيعات يك ال توصف املرأة بعد ذلك بأنها "قارصة" و/أو معالة وليك 

يُكفل لها الوصول إىل املوارد عىل قدم املساواة مع الرجل.

 وعىل الدولة واملجتمع بصفة عامة تقع مسؤولية رعاية األطفال . ١٤
وغريهم من املعالني. وميكن ترجمة هذه املسؤولية اىل نهج 

متكامل عىل الصعيدين املحيل والوطني لكفالة توفري خدمات 
ميسورة ومضمونة لألطفال واملعالني )وخاصة املسنني واملعاقني( 

والنساء والرجال الذين يعملون، أو يتدربون، أو يتابعون دراستهم، 
أو الذين يبحثون عن عمل. وميكن أيضا النهوض بهذه املسؤولية 

من خالل اتخاذ تدابري حافزة للوالدين وألرباب العمل، وإقامة 
رشاكة بني السلطات املحلية واإلدارة والعامل واملنظامت غري 

الحكومية والقطاع الخاص، وتقديم مساعدة تقنية والتمكني من 
الحصول عىل التدريب املهني. 

 وبغية تكملة الجهود التي تضطلع بها الحكومات يف هذا الصدد، . ١5
ينبغي حث املؤسسات املالية الدولية عىل أن تأخذ يف االعتبار 

الحاجة املتزايدة اىل التمويل إلنشاء دور حضانة، وال سيام يف 
املناطق التي يتمركز فيها الفقر، بغية تسهيل تدريب األمهات أو 

حصولهن عىل عمل بأجر.

 وميكن أن تشكل رعاية األطفال وغريهم من املعالني مصدرا . ١٦
رئيسيا يف إيجاد أعامل جديدة للنساء والرجال.

 والحاجة تدعو إىل التخفيف من عبء األعامل املنزلية، باالستعانة . ١7
بتكنولوجيات مناسبة للتزويد مبياه الرشب والطاقة.

واو - تطوير البحوث وتبادل املعلومات

 ميكن القيام ببحوث باالستعانة بقدرات مختلف هيئات األمم . ١8
املتحدة، وال سيام يف املجاالت التالية، عندما تتوافق مع الخطة 
املتوسطة األجل عىل نطاق املنظومة للنهوض باملرأة، 2٠٠1-1٩٩٦:

)أ(   التغريات يف الحالة ويف مواقف الرجل واملرأة فيام يتعلق    

بالتوفيق بني الحياة األرسية واملهنية وتقاسم املسؤوليات 
األرسية - وينبغي بوجه خاص إجراء دراسة يف سياق أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى؛

)ب(  جمع بيانات عن األعامل بدون أجر التي وضعت بالفعل يف    

االعتبار يف نظام الحسابات القومية 1٠ ، وذلك مثال يف الزراعة 
وغريها من أنشطة اإلنتاج غري التجاري؛
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)ج(  جمع وتبادل املعلومات املتعلقة بشتى النظم السارية يف    
مجال سداد النفقة؛

)د(  العمل بدون أجر، وينطوي هذا عىل طرق مسألة قياس    

وتقييم هذا العمل يف إطار تنفيذ منهاج العمل؛

)ه(  إجراء دراسات استقصائية عن استهالك الوقت يف العمل    
بدون أجر للمرأة والرجل، بغية قياس أثر ذلك عىل استخدام 

ورصد السياسات االقتصادية واالجتامعية.

زاي - تعزيز التغيري عن طريق التعاون الدويل

 تويص لجنة مركز املرأة املجلس االقتصادي واالجتامعي بأن تراعي . ١٩
جميع اسرتاتيجيات وسياسات األمم املتحدة والدول األعضاء 
الهادفة اىل تعزيز املساواة بني الجنسني، متام املراعاة، رعاية 

األطفال واملعالني وتقاسم األعامل واملسؤوليات األرسية بني املرأة 
والرجل، والعمل بدون أجر، كجزء ال يتجزأ من مفهوم املساواة بني 

املرأة والرجل. 

 وتويص لجنة مركز املرأة املجلس االقتصادي واالجتامعي بأن يأخذ . 2٠
يف االعتبار املقرتحات املبينة أعاله يف تحديد سياسات منظومة 

األمم املتحدة وكذلك سياسات الدول األعضاء.  ■

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/1996/26 


