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دور الرجال والفتيان يف تحقيق املساواة بني الجنسني

1 -  تذكر لجنة وضع املرأة وتؤكد من جديد أن إعالن ومنهاج عمل   

بيجني يشجع الرجال عىل املشاركة التامة يف جميع اإلجراءات 
الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني ويحث عىل إرساء مبدأ 
تقاسم السلطة واملسؤولية بني الرجل واملرأة يف املنزل، واملجتمع 

املحيل، ومكان العمل، واملجتمعات الوطنية والدولية األوسع 
نطاقا. كام تذكر اللجنة وتؤكد من جديد الوثيقة الختامية 

التي اعتمدتها الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية الثالثة 
والعرشين املعنونة "املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم يف 

القرن الحادي والعرشين"، والتي أكدت وجوب تحمل الرجال 
والنساء املسؤولية املشرتكة عن تعزيز املساواة بني الجنسني؛

2 -  وتسلم اللجنة بأن الرجال والفتيان، وإن واجهتهم أحيانا حواجز   

ومامرسات متييزية، ميكنهم ويقومون فعال بتقديم إسهامات 
لتحقيق املساواة بني الجنسني بأهليات مختلفة، وخاصة كأفراد 

وأعضاء يف األرس واملجموعات االجتامعية واملجتمعات املحلية، 
ويف كافة مناحي الحياة يف املجتمع؛

3 -  وتسلم اللجنة بأنه ال تزال توجد أوجه تفاوت بني الجنسني   

وهذه تنعكس يف اختالالت توازن القوة بني النساء والرجال 
يف كافة مناحي الحياة يف املجتمع. وتسلم اللجنة أيضا بأن 

املساواة بني الجنسني تعود بالفائدة عىل الجميع وبأن اآلثار 
السلبية لعدم املساواة بني الجنسني يقع عبؤها عىل املجتمع 

برمته وتؤكد، من ثم، أن للرجال والفتيان، بتحملهم املسؤولية 
بأنفسهم وبالعمل املشرتك مع النساء والفتيات بصفتهن 

رشيكات، دورا أساسيا يف تحقيق أهداف املساواة بني الجنسني 
والتنمية والسالم. وتسلم اللجنة بقدرة الرجال والفتيان عىل 

إحداث تغيري يف املواقف والعالقات وإمكانية الحصول عىل املوارد 
واتخاذ القرارات، وهي أمور أساسية لتعزيز املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان؛

٤ -  وتقر اللجنة بأهمية وتشجع الرجال والفتيان عىل مواصلة اتخاذ   

مبادرات إيجابية لوضع حد نهايئ للقولبة الجنسانية وتعزيز 
املساواة بني الجنسني، مبا يف ذلك مكافحة العنف ضد املرأة، 
عن طريق عمل الشبكات، وبرامج األنداد، وحمالت اإلعالم، 

وبرامج التدريب. وتقر اللجنة بالدور الحاسم ملراعاة الفوارق 
بني الجنسني يف التعليم والتدريب من حيث تحقيق املساواة بني 

الجنسني؛

5 -  وتسلم اللجنة أيضا بأن اشرتاك الرجال والفتيان يف تحقيق   

املساواة بني الجنسني ال بد وأن يتسق مع متكني النساء والفتيات 

وتسلم بوجوب بذل الجهود لتجنب بخس قيمة كثري من أنواع 
العمل والقدرات واألدوار املرتبطة باملرأة. ومن املهم يف هذا 

الصدد أال يكون يف تخصيص املوارد ملبادرات املساواة بني الجنسني 
لصالح الرجال والفتيان إخالل مبا ينبغي إتاحته من فرص وموارد 

مكافئة للنساء والفتيات؛

)أ(  تشجيع ودعم قدرة الرجال والفتيان عىل تعزيز املساواة بني   

الجنسني، مبا يف ذلك العمل باالشرتاك مع النساء والفتيات 
كعوامل للتغيري، والقيام بدور قيادي إيجايب، وال سيام حيث ال 
يزال الرجال املسؤولني الرئيسيني عن صنع السياسة يتحملون 
تبعة السياسات والربامج والترشيعات وميسكون بزمام القوة 

االقتصادية والسلطة التنظيمية واملوارد العامة؛

)ب(  تعزيز فهم أهمية اآلباء واألمهات واألوصياء القانونيني وغريهم   

من مقدمي الرعاية يف تحقيق رفاهية األطفال وتعزيز املساواة 
بني الجنسني وفهم الحاجة إىل وضع سياسات وبرامج ومناهج 
مدرسية تشجع وتعظم انخراطهم اإليجايب يف تحقيق املساواة 
بني الجنسني والتوصل إىل نتائج إيجابية لصالح األطفال واألرس 

واملجتمعات املحلية؛

)ج(  وضع وتطوير برامج تدريبية وتعليمية لتعزيز الوعي واملعرفة   

بني الرجال والنساء بدورهم كآباء وأوصياء قانونيني ومقدمي رعاية 
وبأهمية اقتسام عبء املسؤوليات األرسية، مع إرشاك اآلباء فضال عن 

األمهات يف برامج لتدريس أصول النهوض برعاية األطفال الرضع؛

)د(  العمل عىل تطوير وإدراج معلومات ضمن الربامج التعليمية   

لآلباء واألوصياء القانونيني ومقدمي الرعاية اآلخرين بشأن 
الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة قدرة الرجال عىل تربية أطفالهم 

عىل نحو يقود إىل املساواة بني الجنسني؛
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 وتحث اللجنة الحكومات وتحث، حسبام يكون 

مناسبا، الصناديق والربامج واملنظامت ذات الصلة 

والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة 

واملؤسسات املالية الدولية واملجتمع املدين، مبا فيه 

القطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية، وسائر 

الجهات املعنية، عىل اتخاذ اإلجراءات التالية:
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)هـ(  تشجيع الرجال والفتيان عىل العمل مع النساء والفتيات يف وضع   
سياسات وبرامج للرجال والفتيان هدفها تحقيق املساواة بني 

الجنسني وتعزيز اشرتاك الرجال والفتيان يف جهود تعميم منظور 
نوع الجنس من أجل ضامن تحسني جميع السياسات والربامج؛

)و(  التشجيع عىل تصميم وتنفيذ برامج عىل جميع الُصعد إلحداث   

تغيري اجتامعي - ثقايف معجل نحو املساواة بني الجنسني، وال 
سيام عن طريق التنشئة والعملية التعليمية، ومن خالل تغيري 

التصورات واملواقف التقليدية الضارة املتعلقة بأدوار الذكور 
واإلناث عمال عىل تحقيق املشاركة التامة املتكافئة للنساء 

والرجال يف املجتمع؛

)ز(  وضع وتنفيذ برامج ملا قبل املدرسة وللمدارس واملراكز   

املجتمعية ومنظامت الشباب والنوادي واملراكز الرياضية وسائر 
الجامعات التي تتعامل مع األطفال والشباب، مبا يف ذلك توفري 

التدريب للمدرسني واألخصائيني االجتامعيني وغريهم من املهنيني 
الذين يتعاملون مع األطفال، من أجل تعزيز إيجابية املواقف 

والسلوكيات املتعلقة باملساواة بني الجنسني؛

)ح(  الدعوة إىل إجراء استعراضات انتقادية للمناهج والكتب املدرسية   

وغريها من مواد اإلعالم والتعليم واالتصاالت عىل جميع الُصعد 
للتوصية بطرائق لتعزيز االهتامم بتحقيق املساواة بني الجنسني 

عىل نحو يرشك الفتيان والفتيات؛

)ط(  وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات لتعليم الفتيان والفتيات والرجال   

والنساء أصول التسامح واالحرتام املتبادل لجميع األفراد وتعزيز 
جميع حقوق اإلنسان؛

)ي(  تطوير واستعامل مجموعة طرائق متنوعة يف حمالت اإلعالم   

املتعلقة بدور الرجال والفتيان يف تعزيز املساواة بني الجنسني، 
بأساليب من بينها ما يوجه تحديدا للفتيان والشباب؛

)ك(  إثارة اهتامم املختصني يف وسائط اإلعالم ويف مجال اإلعالن   

وغريهم، من خالل تنظيم برامج تدريبية وغري تدريبية تعنى 
بأهمية تعزيز املساواة بني الجنسني ورسم صورة غري منطية 

للنساء والفتيات والرجال والفتيان، وتعنى باآلثار الضارة التي 
ترتتب عىل إظهار النساء والفتيات مبظهر فيه امتهان أو استغالل، 

وتعنى كذلك بتعزيز اشرتاك النساء والفتيات يف وسائط اإلعالم؛

)ل(  اتخاذ تدابري فعالة، يف حدود ما يتامىش مع حرية التعبري،   

ملكافحة االتجاه املتزايد نحو الرتكيز عىل الجنس يف املحتوى 
اإلعالمي لوسائط اإلعالم واستخدام املواد اإلباحية فيها، والعمل، 

يف سياق التطور الرسيع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

عىل تشجيع الرجال العاملني يف وسائط اإلعالم عىل االمتناع عن 
تصوير املرأة كمخلوق قليل الشأن واستغاللها كسلعة أو مادة 

جنسية، ومكافحة الرتويج للعنف ضد املرأة من خالل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم، مبا يف ذلك منع االستخدام 
اإلجرامي لهذه التكنولوجيا ألغراض التحرش الجنيس واالستغالل 

الجنيس واالتجار بالنساء والفتيات، ودعم تطوير واستخدام موارد 
هذه التكنولوجيا لتمكني النساء والفتيات، مبا يف ذلك من يتأثرن 

بالعنف واإلساءة وأوجه االستغالل الجنيس األخرى؛

)م(  سن وتنفيذ ترشيعات و/أو سياسات لسد الثغرة بني أجور النساء   

والرجال وتعزيز التوافق بني املسؤوليات املهنية األرسية، بطرق من 
بينها الحد من العزل املهني وتطبيق أو التوسع يف تطبيق ترتيبات 
إجازات األبوة وساعات العمل املرنة، من قبيل العمل الطوعي غري 

التفرغي والعمل عن بعد وأشكال العمل األخرى من املنازل؛

)ن(  تشجيع الرجال، عن طريق التدريب والتعليم، عىل االشرتاك   

الكامل يف توفري الرعاية والدعم لآلخرين، مبن فيهم املسنون 
واملعوقون واملرىض، وبخاصة األطفال واملعالون اآلخرون؛

)س(  تشجيع الرجال والفتيان عىل االنخراط النشط، عن طريق   

مشاريع التثقيف وبرامج األنداد، يف مجال القضاء عىل األمناط 
الجنسانية وعىل عدم املساواة بني الجنسني، وخاصة فيام يتصل 
بأشكال نقل العدوى بطريق الجنس، مبا يف ذلك الفريوس/اإليدز، 
فضال عن اشرتاكهم الكامل يف برامج الوقاية، والدعوة، والرعاية، 

والعالج، والدعم، وتقييم األثر؛

)ع(  كفالة وصول الرجال إىل خدمات وبرامج الصحة اإلنجابية   

والجنسية وانتفاعهم من هذه الخدمات والربامج، مبا فيها 
الربامج والخدمات املتصلة بالفريوس/اإليدز، وتشجيع الرجال 

عىل االشرتاك مع النساء يف برامج تهدف إىل منع ومعالجة جميع 
أشكال نقل مرض الفريوس/اإليدز وغريه من األمراض املعدية التي 

تنقل بطريق الجنس؛

)ف(  تصميم وتنفيذ برامج لتشجيع الرجال ومتكينهم من انتهاك سلوك   

مأمون ومسؤول من الناحيتني الجنسية واإلنجابية واستخدام 
طرائق فعالة ملنع حدوث حمل غري مقصود وللوقاية من األمراض 

املعدية التي تنقل بطريق الجنس، مبا فيها الفريوس/اإليدز؛

)ص(  تشجيع ودعم الرجال والفتيان من أجل االضطالع بدور نشط يف   

منع والقضاء عىل كافة أشكال العنف، وخاصة العنف املرتبط 
بنوع الجنس، مبا يف ذلك ما يتعلق بالفريوس/اإليدز، وزيادة 

الوعي مبسؤولية الرجال والفتيان عن إنهاء دورة العنف بطرائق 
من بينها العمل عىل إحداث تغيري يف املواقف والسلوكيات، 
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والتعليم والتدريب املتكامالن، مع إعطاء األولوية لسالمة املرأة 
والطفل، ومقاضاة وإعادة تأهيل مرتكبي العنف وتقديم الدعم 

للناجني منه، مع التسليم بأن الرجال والفتيان يتعرضون أيضا 
للعنف؛

)ق(  التشجيع عىل زيادة فهم الرجال ملا يؤدي إليه العنف، مبا يف ذلك   

االتجار ألغراض االستغالل الجنيس التجاري، والزيجات القرسية، 
والعمل القرسي، من اإلرضار بالنساء والرجال واألطفال وتقويض 

املساواة بني الجنسني، والنظر يف اتخاذ تدابري ترمي إىل إلغاء 
الطلب عىل النساء واألطفال الخاضعني لالتجار؛

)ر(  تشجيع ودعم النساء والرجال الذين يشغلون مواقع قيادية،   

مبن فيهم القادة السياسيون، والقادة التقليديون، وقادة األعامل 
التجارية، وقادة املجتمع، والزعامء الدينيون، واملوسيقيون، 

والفنانون والرياضيون، ليك يعطوا من أنفسهم مناذج إيجابية 
للمساواة بني الجنسني؛

)ش(  تشجيع الرجال الذين يشغلون مواقع قيادية عىل ضامن حصول   

املرأة املتكافئ عىل التعليم وحقوق امللكية وحقوق اإلرث 
وتعزيز وصولها املتكافئ لتكنولوجيا املعلومات والتمتع بفرص 
العمل التجاري والفرص االقتصادية، وال سيام يف التجارة الدولية، 

من أجل تزويد النساء باألدوات التي متكنهن من االشرتاك الكامل 
عىل قدم املساواة يف عمليات اتخاذ القرارات عىل جميع الصعد؛

)ت(  التعرف عىل واالستخدام التام لجميع السياقات التي يوجد فيها   

عدد كبري من الرجال ميكن الوصول إليهم، وال سيام يف املؤسسات 
والصناعات والرابطات التي يسيطر عليها الذكور، لتوعية 

الرجال بأدوارهم ومسؤولياتهم يف تعزيز املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة من التمتع الكامل بحقوقها، مبا يف ذلك ما يتعلق 

بالفريوس/اإليدز والعنف املوجه ضد املرأة؛

)ث(  تطوير واستعامل إحصائيات لدعم و/أو إجراء بحوث يف مواضيع   

من بينها الظروف الثقافية واالجتامعية واالقتصادية التي تؤثر 
عىل مواقف وسلوكيات الرجال والفتيان تجاه النساء والفتيات، 
ومدى وعيهم ألوجه عدم املساواة بني الجنسني ومشاركتهم يف 

تعزيز املساواة بني الجنسني؛

)خ(  إجراء بحوث عن وجهات نظر الرجال والفتيان يف موضوع   

املساواة بني الجنسني وعن تصوراتهم ألدوارهم ومن خالل هذه 
البحوث ميكن وضع برامج وسياسات إضافية لتعيني املامرسات 

الجيدة ونرشها عىل نطاق واسع وتقييم أثر الجهود املبذولة 
إلرشاك الرجال والفتيان يف تحقيق املساواة بني الجنسني؛

)ذ(  تعزيز وتشجيع متثيل الرجال يف اآلليات املؤسسية للنهوض   

باملرأة؛

)ض(  تشجيع الرجال والفتيان عىل دعم اشرتاك املرأة عىل قدم املساواة   

يف منع الرصاعات وإدارتها وحسمها ويف بناء السالم يف أعقاب 
الرصاع؛  ■
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تحث اللجنة جميع الكيانات داخل منظومة 

األمم املتحدة عىل مراعاة التوصيات الواردة 

يف االستنتاجات املتفق عليها هذه وعىل نرش 

االستنتاجات عىل نطاق واسع.

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/2004/27 


