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 لجنة وضع المرأة 
 والستونالدورة الثالثة 

 2019آذار/مارس  11-22
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
والدورة االستتتتتتتتتتتتثنا  ة  العالمي الرابع المعني بالمرأة المؤتمرمتابعة 

: المستتتتتتتتتتتتاواة ب تتتتتتتت  2000المرأة عتتتتتتتتا  ”للجمع ة العامة المعنونة 
تنف تتتتتت  “: في القرن الحادي والعشري  الجنس   والتنم تتتتتتتتتة والس  

ألهداف االسترات ج ة واإلجراءات الواجب اتخاذها فتتي مجتاالت ا
 االهتما  الحاسمة واتخاذ مزيد م  اإلجراءات والمبادرات 

  
نظم الحماية االجتماع ة، وفرص االستتتتفادة م  الخدمات العامة، والبنل التحت ة   

 المستدامة ألغراض تحق ق المساواة ب   الجنس   وتمك   المرأة والفتاة
 

 تقرير األم   العا   
 

 موجز 
يــردرسيف ه اــلا الت، ي يف م ـــــــــــــــمــاة  وم اممــايــم ا جتمــاعلــميف وا ــدمــا  ال ــامــميف والب  التحتلـم  

املستدامم ألغ اض حت،لق املساواة بني اجلنسني ومتكني امل أة والفتاة. ويرربز الت، ي  ممكا لا  ال مل املنسق 
كل م احل دورة املاة عن من خالل اجملا   الثالثم كافم من أجل معمال ح،وق النســـــــــــــــا  والفتلا  ه  

ط يق توفري وقتمن ودعم تن،لمن وت زيز وصـــــــــــــــوتن مي الف ز ا قترـــــــــــــــاديم وت زيز قدر ن عل  مواجمم 
الرــــــــــدما . ومد أ  بم ت،دما كبريا قد أرح ز ه الا اجملا   ه ال ،ود األخريةيف يرســــــــــل   ال ــــــــــو  عل  

احا  بشــ   كلفلم ترــحلا الا الوكــد. كما يرســل   الثغ ا  وأوجه التحلز اجلنســاا املســتم ة وتر،د ة اق  
ال ـــــو  عل  حالم فلا  النســـــا  والفتلا  الالص يت ـــــ ر  برـــــفم خاصـــــم من ا قرـــــا  والتممل يف وذل  
بســـــــب  أتـــــــكال التمللز املت ددة واملتداخلم. ويت ـــــــمن الت، ي  دعوا  مي املزيد من املشـــــــاركم واملســـــــا لم 

تتم الت، ي  بتوصــلا  م،دإمم مي ومســتويا  التمويل املولوبم بغلم  كــما  أ  يتفلأ أحد عن ال ك . وتر
 جلنم وكد امل أة لكي تنو  فلما.
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 مقدمة -أوال  
يف وف،ا لرب امج عمل الل نم 2019 ـــــــــــتنو  الدورة الثالثم والســـــــــــتو  لل نم وكـــــــــــد امل أة ه عاة  - 1

وف ز ا  ــــــــــــــتفادة من ا دما   (يف ه  وم اممايم ا جتماعلميف2019 - 2017املت دد الســــــــــــــنوا  )
ال امميف والب  التحتلم املســـــــــــــــتدامم ألغ اض حت،لق املســـــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني ومتكني امل أة والفتاة باعتبارا 
موكوعما ذا األولويم. وي ب  الت، ي  امايل الا املوكوع حب،وق امل أة ا قتراديم وا جتماعلميف عل  النحو 

ي م،وق ا  ســــــــــــــــا يف وال مــد الــدويل ا ــاز بــام،وق ا قترــــــــــــــــاديـم املنرـــــــــــــــوز عللــه ه ا عال  ال ــامل
وا جتماعلم والث،افلميف واتفاقلم ال، ـــــــــــا  عل  للد أتـــــــــــكال التمللز كـــــــــــد امل أةيف واتفاقا  دوللم أخ  . 
ويشـــــــــمل ذل  ح،ما ه ال مل وح،وقما ه مكا  ال مليف وح،ما ه ال ـــــــــما  ا جتماعي وه مســـــــــتو  

والت للميف وملاا الشــ ا امل مو ميف وخدما  الرــ ص الرــحي. ويتوقأ معمال م لشــي  ،قيف وه الرــحميف 
بل الوصــــول مللما ويرســــ   الا ام،وق بشــــكل حا ــــم عل  تواف  ا دما  والب  التحتلم ذا  الرــــلم و ــــر

 تكلفتما وجود ايف ف ال عن التغولم ال امللم للحمايم ا جتماعلم ومال متما.
م وا دما  ال امم والب  التحتلم املســـتدامم جز ا   يت زأ من تنفلل وت د  وم اممايم ا جتماعل - 2

يف وخوم عمل أديس أبابا الرـــــادرة عن 2030معال  ومنماج عمل بل نييف وخوم التنملم املســـــتدامم ل اة 
املؤمت  الدويل الثالث لتمويل التنملميف واتفاق باريس بشــــ   تغري املناا. وا ــــت ابم لاللتزاة الشــــامل بتح،لق 

يف فل   أ  يروج ه 2030مـر س د ه روح خوم عاة ـاملساواة بني اجلنسني ومتكني للد النسا  والفتلا  ال
توفرياا أي ـــا حتو حتويل عالقا  ال،وة غري املتكافلم بني امل أة وال جل. ويتول  ا لتزاة ب دة ت ي أح أحد 

وح،وق النســـــــــــــــا  والفتلا  الالص  خلأ ال ك يف بدورايف ال،لاة عل   ـــــــــــــــبلل األولويم   اجلم احتلاجا 
 يواجمن أتكا  مت ددة ومتداخلم من التمللز.

من أاداص التنملم املســــــــتدامميف مق ار صــــــــ يا ب ةلم ا دما  ال امم والب   4-5وي ديف ه الغايم  - 3
ج  التحتلم و ــــــــــــلا ــــــــــــا  اممايم ا جتماعلم ه ا ع اص ب عمال ال عايم وال مل املنزيل غري املدفوعم األ

وت،دي اا. وه للد أحتا  ال امليف ت ــــــولد النســــــا  والفتلا  عل  حتو غري متنا ــــــ  بتل  األعمال. واي 
و  بدعم ك لأ. و تل م للل يف تواجه النسا    ند لأل   واجملتم ا  وا قترادا يف ولكنما   تزال حتر

فله وال احم. وي د ا  ـــــــــــتثمار ه والفتلا  قلودا تر لق معمال ح،وقمن ه الت للم وال مالم واملشـــــــــــاركم وال  
اجملا   الثالثم بالغ األةلم لتوفري وقتمن ودعم قدر ن عل  التن،ل و ربل وصوتن مي الف ز ا قتراديم. 
ن أدا   ســـــ  وميكن لزيادة اتســـــاق الســـــلا ـــــا  ه اجملا   الثالثم أ  تؤدح مي أوجه توزر قويميف عل  حتو  ر

 واحتلاجا  النسا  والفتلا  بو ي،م تاملم. ف اد  السلا ا  وي اجل ح،وق 
ومتشلا مد ا لتزاما  الدوللم ال،ا،مميف جي  أ  ترو  السلا ا   بل حرول النسا  والفتلا   - 4

عل  اممايم ا جتماعلم وا دما  ال امم والب  التحتلم املســـتدامميف مد كـــما  حتويل ترـــملمما وتنفللاا 
متكني النســـــــــــــــا  والفتلا . وجي  ميال  ااتماة وثلق للمفاط  املتمايزة عل  حتو  ول دو  التمللز ويدعم 

جنســـــا لا الر تت  ض تا النســـــا  والفتلا  طوال دورة حلا ن والو ق الر يت،اطد سا  وع اجلنس مد غريا 
  من أوجه عدة املســـاواةيف  ا ه ذل  ما ي،وة منما عل  أ ـــاس الســـنيف والدخليف واملوقد اجلغ اهيف وا  تما

ال  قي وا ثينيف والرــــحم أو الوكــــد من حلث ات  ةيف وا عاقميف وامللل اجلنســــي واتويم اجلنســــا لميف كــــمن 
أمور أخ  . كما جي  ا  ـــــــــــتثمار ه اجملا   الثالثم بغلم ت زيز تكافؤ ف ز حرـــــــــــول امل أة عل  ال مل 

 جياد ف ز ال مل فحســـــــــ يف الال،ق. وتتلا ا دما  ال امم والب  التحتلم املســـــــــتدامم ف صـــــــــا اامم للس 
أي ــــا مل اجلم الفرــــل املمين ال،ا،م عل   وع اجلنس والف وا  ه األجور بني اجلنســــني. وت كز النســـا   بل
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ال امال  ه ا ووط األماملم ه جما   الرــــــحم والت للم وخدما  ال عايميف عل   ــــــبلل املثاليف ه حني 
 واقم والن،ليف وكلل  عل  مستويا  ال،لادة وصند ال، ار. أ  ال جل   يزال مملمنا ه قواعا  امللاا وال

ويســــــــــــــتند الا الت، ي  مي النتا،ج الر توصــــــــــــــل مللما اجتماع ف يق ا ربا  امل ين باملوكــــــــــــــوع ذح  - 5
األولويميف واللح دعت ملله اللم األمم املتحدة للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني ومتكني امل أة )اللم األمم املتحدة 

. كما يســـــــــــــــتند الت، ي  مي 2018أيلول/ ـــــــــــــــبتمرب  15مي  13د ه  لويوري ه الف ة من للم أة(يف وا  ،
 البحوث والبلا ا  امديثم ال مد الواردة من كلا ا  األمم املتحدة ومرادر أخ  .

  
 عالم تحّفه المخاطر والشكوك -ثان ا  

ســــــــــــــتدامم عناصــــــــــــــ  بالغم األةلم ت د  وم اممايم ا جتماعلم وا دما  ال امم والب  التحتلم امل - 6
للتففلأ من حدة املفاط  وبلورة ال،درة عل  الرــــمود ه وجه التغريا  ا قترــــاديم وا جتماعلم والبلللم 
والدميوغ افلم. ورغم أ  م د   الف،  ه ال امل قد اخنف ــــــــــــتيف ف،د كا  الت،دة متفاوتا ه للد املناطق. 

الوا ي لشــــــو  ه ف،  مدقديف وبم أدلم عل  أ  وترية امد مللو  تــــــف  ما ز  736يف كا  2015وه عاة 
و  يزال ا قترــــــــــــــاد ال املي غري مســــــــــــــت،  ب د ما ي، ا من ع،د من األزمم . (1)من الف،  آخلة ه التباطؤ

وال كود وما تالةا من تدابري ت،شــــأ. و  تزال الســــلا ــــا  ا قترــــاديم الســــا،دة ت مق عدة املســــاواة وتدفد 
ا  الناس مي املزيد من التفلأ عن ال ك . وي،وض تغري املناا والتداور البللي  ـــــبل عل  املاليني من النســـــ

د  واق الســـــلا ـــــا  ال،ا،مم عل  ا وص  وال جاليف و   ـــــلما ه ال امل النامي. وه ب ي الســـــلاقا يف يتو ـــــ 
وا قرـــا يف والر تؤجج النزاعا  وعدة ا  ـــت، ار. ويتشـــ  د ماليني األتـــفاز قســـ ا بســـب  النزاعا  ال نلفم 

د املماج ين عل  الر لد الدويل يف زاد عد2015و  2000والكوارث ا  سا لم. وخالل الف ة ما بني عامي 
( A/70/59مللو ا. وزاا  النرـــــــــــــأ ام من النســـــــــــــا  والفتلا  )ا و   244ه املا،ميف للبلغ  41 ا  ســـــــــــــبته 

عملمن ه  كثريا ما   تتلس   تن  بل امرول عل  ا دما  األ ا لم عند التن، ل وغالبا ما ينحر  الالص
 قواعا  منفف م األج  حبد أدىن من التغولم باممايم ا جتماعلم أو دو  أح تغولم.

وقــد أوجــد  التغريا  الب لــدة املــد  ه عــامل ال مــل حتــديــا  جــديــدةيف وفــاقمــت املفــاط يف ه  - 7
(. وه E/2018/27و  E/CN.6/2017/3)ا و   2018ب ي اما  يف عل  حتو ما  اقشته الل نم ه عاة 

ال ديد من الســــلاقا يف قد ت اج ت ف ز التفاوض اجلماعي وأ ومم  ــــوق ال مليف وكا  النمو ه األجور 
تحو   التكنولوجلميف  ا ه ذل  . ويســـــــــــــــ    ال(2)ام،ل،لم بوللا ومتفلفا عن الزيادة ه م تاجلم ال مل

التشغلل اآليل وال قمنميف أتكا  جديدة من ال مل. غري أ  ه ب م تواغل مثاراا أ  أوجه الت،دة التكنولوجي 
 تر م ق التفاو  فلما بني البلدا  وداخلما ه ظل التشغلل اآليل للوظا،أ الر تتول  ممارا  منفف ميف 

 زال غري ملسورة املنال ملن ام ه قاع ا ة ال مالم. ه حني أ  الوظا،أ اجلديدة   ت
وه حني أ  ذل  يؤث  عل  للد ال ماليف تت  ض النســــــــــا  برــــــــــفم خاصــــــــــم للم ا اة من اآلثار  - 8

الســـــــــــــــلبلم تلا ا هااا يف حلث يواجمن املزيد من ال ـــــــــــــــغ  عل  أجوران املتد لم بالف ل. وه الوقت 
ه ا قترــــــاد غري النوامي. وه البلدا  املنفف ــــــم الدخليف  مللو  ام أة علشــــــمن 740ال اانيف تكســــــ  

__________ 

 (1) World Bank, Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle (Washington, D.C., 2018). 
 (2) International Labour Organization (ILO), Global Wage Report 2018/2019: What Lies behind Gender Pay 

Gaps (Geneva, 2018). 

https://undocs.org/ar/A/70/59
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2017/3
https://undocs.org/ar/E/2018/27


 E/CN.6/2019/3 

 

4/21 18-22501 

 

. وه ا قترـــــاد (3)ه املا،م لل جال 87.5ه املا،م من النســـــا  برـــــورة غري رةلميف م،ار م بـــــــــــــــــــــ  92ت مل 
ال ةييف تشــــغل امل أة ه كثري من األحلا  أقل الوظا،أ أج ا وأد ااا أما ايف وذل يف عل   ــــبلل املثاليف  غري

املنازل أو كمســـاةا  ه أعمال أ ـــ يم حلث ي ملن دو  أج  مباتـــ  ه األعمال الت اريم  ك امال  ه
أو املزارع األ ــــــــــ يم. وال مال غري النواملنييف حبكم الت  يأيف  رــــــــــلو  عل  جايم اجتماعلم  دودة جدا 

كثري من      رــــــــــــلو  عل  أح جايم. و ــــــــــــبرل وصــــــــــــوتم مي ا دما  ال امم والب  التحتلم  دود ه أو
 األحلا يف مما ي وق م تاجلتمم وقدر م عل  الكس . 

ا  كبرية. والبلدا  الناملم الر لديما  - 9 كما تشــمد اتلاكل الدميوغ افلم والاكل األ ــ  امل لشــلم تغري 
فلا   ـــكا لم تـــابم متزايدة ال دد   تتمكن دا،ما من ا  ـــتفادة الكاملم من ممكا ا  ال ا،د الدميوغ اه 

تــــــ ا،ا كبرية من الشــــــباا   ميكنما ال ثور عل  عمل وامرــــــول عل  دخل كاصيف وتت ث  الشــــــابا   أل 
(. وه الوقت  فســـــــــهيف تتزايد تـــــــــلفوخم الســـــــــكا   ـــــــــ ي ايف E/CN.6/2017/3بوجه خاز بالبوالم )ا و  

الرـــــــ لد ال املييف من املتوقد أ  ت تفد  ســـــــبم األتـــــــفاز اللين يبلغ ذل  ه البلدا  الناملم. وعل   ه  ا
 2020ه املـــا،ـــم ه عـــاة  13.5مي  1970ه املـــا،ـــم ه عـــاة  8.2 ـــــــــــــــنـــم فمـــا فوق من  60عم ام 

. ويفوق عدد النســا  عدد ال جال ه األعمار املت،دمميف وير ج ا أ  (4)2030ه املا،م ه عاة  16.4 ومي
م،دما  ال عايم غري املدفوعم األج  لألزواج وال رشـــ ا  املســـنني ولألصـــدقا  واألحفاديف تكو  املســـنا  ان 

 .(5)ه حني يواجمن املزيد من ا  داة األمن ه الدخل و بل ال ل 
  

 الحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستدامة -ثالثا  
مــم والب  التحتلــم املســـــــــــــــتــدامــم ت ابوــا وثل،ــا. وت ــد ت اب  اممــايــم ا جتمــاعلــم وا ــدمــا  ال ــا - 10

التحويال  الن،ديم عنرـــــــــــ ا يزيد ا تشـــــــــــارا ه  وم اممايم ا جتماعلميف عل   ـــــــــــبلل املثاليف ولكنما كثريا 
ترستفدة أي ا لت زيز الوصول مي ا دما  ال امم. وي ترب الت للم عل   واق وا د خدمم عامميف ولكنه  ما
ا دو  ب  حتتلم ماديم مال،مميف  ا ه ذل  املباا املدر ــــــــــــلم الر سا م افق صــــــــــــ ص ميكن أ  يؤدح دور   

صحي م مو م للفتلا . وت د الكم با  وامللاا والر ص الرحي قواعا  ت تمد بشدة عل  الب  التحتلميف 
فا  من ولكنما ت مل أي ـــا ك،واعا  للفدما  ال امم وكثريا ما تتول  تدابري جايم اجتماعلميف مثل ا ع

ر وة التوصلل أو ت،دمي ا عا ا يف كي تكو  ملسورة التكلفم. ومن مثيف فإ  مكفا  الوابد املؤ سي عل  
التنســــــلق بني للد ال،واعا  واملســــــتويا  امكوملميف وكلل  مد جما  ت،دمي ا دما  ا اصــــــم اتادفم 

اعلم وا دما  ال امم والب  لل با وغري اتادفم لهيف ك ورح ل ما  أ  تستكمل  لا ا  اممايم ا جتم
التحتلم ب  ـــــما ب  ـــــا ه أادافما وممامما ومتويلما. وي د اااذ وج متكامل ومنتوم ذا أةلم خاصـــــم من 

__________ 

 (3) ILO, Women and Men in the Informal Economy; A Statistical Picture, 3rd ed. (Geneva, 2018). 
 (4) United Nations Department for Economic and Social Affairs, Population Division, World Population 

Prospects: The 2017 Revision (New York, 2017). 
 (5) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), “Long-term 

care for older people. a new global gender priority”, Policy Brief No.9 (New York, 2017). 
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. ومن دو  تواف  خدما  ملســــــورة التكلفم ل عايم األطفاليف عل   ــــــبلل املثاليف ت اا (6)املنوور اجلنســــــاا
ه  ــــــوق ال مل وكــــــما  ا ــــــتح،اقا  اممايم ا جتماعلم من  امل أة ه كثري من األحلا  من أجل الب،ا 

خالل ال مالم. وتنووح التكنولوجلا  اجلديدة للم لوما  وا ترـــــــــــا   عل  ممكا لم حتســـــــــــني الكفا ة 
واملســـــــا لم والشـــــــفافلم ه اممايم ا جتماعلم وا دما  ال امم والب  التحتلم املســـــــتدامم مذا عوجلت ب نايم 

 م ب  ومم امل لوما  وأمن البلا ا  و بل الوصول.الشواغل املت ل،
وألغ اض الا الت، ي يف ترســــــتفدة عبارتا اممايم ا جتماعلم وال ــــــما  ا جتماعي بامل    فســــــه  - 11

. و وم (7)لإلتـــــــارة مي الســـــــلا ـــــــا  والربامج ال املم مي امد من الف،  وال ـــــــ أ وا قرـــــــا  ا جتماعي
ا جتماعي ت م عادة عددا من ا و  الر توف  جايم تاملم طوال دورة  اممايم ا جتماعلم أو ال ما 

املاةيف  ا ه ذل  ا ـــــتح،اقا  الوفل واأل ـــــ ةيف وجايم األمومميف ومعا م البوالميف وا ـــــتح،اقا  ا صـــــابم 
املمنلميف وا تح،اقا  امل ضيف وا تح،اقا  الشلفوخميف وا تح،اقا  ا عاقميف وا تح،اقا  الورثميف ف ال 

 ــــبل امرــــول عل  ال عايم الوبلم امللســــورة التكلفم. ومن منوور جنســــاايف تكو  اممايم ا جتماعلم عن 
 .(8)أكث  ف اللم عندما ت مل جنبا مي جن  مد ا دما  ال امم والب  التحتلم و لا ا   وق ال مل

الت للم أو الســــالمم ومتك ن ا دما  ال امم من حت،لق مرــــام عامم حلويميف من قبلل الرــــحم أو  - 12
. وطا،فم ا دما  الر تدعم حت،لق الا (9)ال امم أو ال دالم أو حت،لق مســـــــــــــتو  م لشـــــــــــــي  ،ق لل ملد

األاداص وا ـــــــــــــ م النواقيف  ا ه ذل  ا دما  ا جتماعلم مثل الرـــــــــــــحم والت للم وا  ـــــــــــــكا  ورعايم 
خدما  ا رتــاد الزراعييف وتوفري األطفال واملســننييف ف ــال عن الســلا ــا  النشــوم لتنولم  ــوق ال مل و 

قوة تـــ طم مدربم تدريبا جلدا و واة عدالم ف  ال. وعندما تر،د ة ا دما  ال امم عن ط يق ال،واع ا ازيف 
يول من واج  الدولم كـــما  تواف اا وتلســـ   الوصـــول مللما وم،بوللتما وجود ا الكافلم. وتؤدح ا دما  

وه النموض حب،وق النســـــــــــــــا  والفتلا . وي تب   (10)وعدة املســـــــــــــــاواة ال امم دورا  وريا ه امد من الف، 
امرـــــــــول عل  ت للم جلديف عل   ـــــــــبلل املثاليف بوا،فم من النتا،ج ا جيابلم لرـــــــــام الفتلا يف  ا ه ذل  

 اخنفاض م د   الزواج املبك  واممل ه  ن امل اا،م. 
وا دما  الر ت زز التنملم املســــــــتدامم ه والب  التحتلم املســــــــتدامم اي فلم وا ــــــــ م من الســــــــلد  - 13

اجملا   ا قترـــــــــــــــاديم وا جتماعلم والبلللم. واناي ممكا ا  كبرية لتحويل قواعا  الواقم والن،ل وامللاا 
__________ 

 (6) Deepta Chopra, “Initiating women’s empowerment; achieving gender equality: interlinkages amongst social 

protection, infrastructure and public services”, background paper for the UN-Women expert group meeting, 

New York, 2018. 
 (7) ILO, World Social Protection Report 2017–2019: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable 

Development Goals (Geneva, 2017); Promoting Inclusion through Social Protection: Report on the World 

Social Situation 2018 (United Nations Publication, Sales No. E.17.IV.2). 
 (8) UN-Women, Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights (New 

York, 2015). 
 (9) Marlies Hesselman, Antenor Hallo de Wolf and Brigit Toebes, Socio-Economic Rights in Essential Public 

Service Provision (Abingdon, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2017). 
 (10) Gerlinde Verbist, Michael Förster and Maria Vaaluavuo, “The impact of publicly provided services on the 

distribution of resources: review of new results and methods”, OECD Employment and Migration Working 

Paper No. 130 (Paris, 2012). 
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والرــــــــ ص الرــــــــحي ومدارة النفايا  بغلم امد من ا  ب اثا  وتلســــــــري األخل ب مللا  م تاج وا ــــــــتمالي 
شــــحلحميف مد ت زيز املســــاواة بني اجلنســــني أي ــــا. وميكن لشــــبكا  الو ق أ وأ وصــــو  املوارد الوبل لم ال

ال يفلم الرــــامم و وم الن،ل ام ــــ ح اآلمنميف عل   ــــبلل املثاليف أ  تر زاز تن،ل النســــا  والفتلا يف ومتكنمن 
 من الوصـــول مي األ ـــواق والت للم والتدري  وغري ذل  من ا دما  ال امم. ويربشـــا  امرـــول عل  الواقم

وفلا  مبك ة بســــب  تلوث  10من كل  6النولفم بتحســــني صــــحم النســــا  والفتلا يف الالص ميثلن حاللا 
اتوا  املنزيل الناجم عن أ واع الوقود غري النولفم وعدة كفا ة التكنولوجلا يف مد متاحم وفورا  ه الوقت 

 .(11)دومكا   ه ا  تاجلم ملن ي، و  قدرا غري متنا   من الوقت ه لد الوقو 
  

 إحراز تقد  بجانب استمرار الفجوات وتحديات التمويل -رابعا  
ل،د أرح ز ت،دة كبري ه جمال تلســــــــــــــحل  الوصــــــــــــــول مي اممايم ا جتماعلم وا دما  ال امم والب   - 14

التحتلم املســــتدامم. غري أ ه   تزال ب م ف وا  كبرية بني اجلنســــنييف ويت  ض الت،دةيف ه ب ي الســــلاقا يف 
. وتت ــــ  ر عل  حتو خاز النســــا  والفتلا  الالص (12)للتمديد بســــب  ت،لل  امللزا لا  وتدابري الت،شــــأ

يواجمن أتـــــــــكا  مت ددة ومتداخلم من التمللز. وه للد البلدا يف تت  ض النســـــــــا  والفتلا  من األ ـــــــــ  
ام ما يف بد ا من اخنفاض امل لشـــــــــــــلم الف،رية واملناطق ال يفلم وجمموعا  مثنلم  ددة أل واع مت ـــــــــــــاف ة من 

ف ز امرـــــــــــــول عل  الت للم وال عايم الرـــــــــــــحلم والســـــــــــــكن الال،ق ح  الواقم النولفم وامللاا والرـــــــــــــ ص 
. ومن امل ج ا ب،در كبري أ  تكو  الشـــــــــابا  ذوا  ا عاقم ع كـــــــــم لال ـــــــــتب اد من الت للم (12)الرـــــــــحي

. و ــلكو  بو ــد م وممن (12)ا عاقم وال مل م،ار م بكل من الشــبا  ذوح ا عاقم والشــابا  غري ذوا 
 أ  يدر ن وي ملن مذا صممت البللا  الت للملم وبللا  ال مل لتكو  تاملم لل ملد.

و ــــــلتول   ــــــد الا الثغ ا  كــــــفا كبريا للموارد وحتســــــني توجلمما لرــــــام النســــــا  والفتلا .  - 15
ال امم ا ــتثمارايف وللس ا ــتمالكايف عل   وينبغي أ  ير ترب ا  فاق املايل عل  اممايم ا جتماعلم وا دما 

غ ار ا  ــــتثمار ه الب  التحتلم املاديميف ألوا تول ديف من خالل ت زيز ال،درا  البشــــ يميف مكا ــــ  كبرية ه 
. وه للد البلـدا  ت، يبـايف انـاي جمـال لزيـادة ا ي ادا  من (13)ا  تـاجلـم ه األجلني املتو ـــــــــــــــ  والوويـل

. وميكن للســـلا ـــا  ال ـــ يبلم والت او  (11)لميف  ا ه ذل  املســـاعدة ا يا،لم ال ةلماملرـــادر اةللم وا ارج
الدويل عل  مكافحم التدف،ا  املاللم غري املش وعم والتم ا من دفد ال  ا، يف وال، ارا  املت ل،م با  فاق 

للم مؤاتلم لت بلم املوارد اةللم. بال  ز ومدارة الديو يف والت ارةيف والسلا م الن،ديميف واأل ومم املاللم أ   لئ ب
وميكن ا ــــــتفداة امللز م امل اعلم للمنوور اجلنســــــاا ه حتللل الســــــلا ــــــا  املاللم وحتويلما بغلم توجله املوارد 

 م اجلم أوجه عدة املساواة ورصد أث  ال، ارا  املت ل،م با  فاق ال اة عل  متكني النسا  والفتلا .  مي
ركم الف الم للنســا  والفتلا  عل  قدة املســاواة ه وكــد الســلا ــا  وتنفللاا وي د كــما  املشــا - 16

ورصداا وت،للمما أم ا   غ  عنه من أجل ت زيز الت،دة وا تدامته عل  م  الزمن. وميكن ا تفداة آللا  
__________ 

 (11) UN-Women, Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable 

Development (New York, 2018). 
 (12) Camila Arza, “Pensions and gender equality in Latin America”, expert paper prepared for UN-Women 

expert group meeting, New York, 2018. 
 (13) James Heintz, “Four points about financing social policies and public investment”, expert paper prepared 

for the UN-Women expert group meeting, New York, 2018. 
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دا  من املســا لم ا جتماعلميف مثل التدقلق ه املســاواة بني اجلنســنييف جلمد هارا وموامل النســا  املســتفل
مشاريد اممايم ا جتماعلم وا دما  ال امم والب  التحتلم املستدامم ومستفدما  تل  املشاريد وحتسني 

 .(14)تنفللاا عل  حتو م اٍع لالعتبارا  اجلنسا لم
 

 نظم الحماية االجتماع ة لتحق ق المساواة ب   الجنس   وتمك   المرأة  

مد  ال ،دين املاكلنييف   تزال الف وا  وأوجه التحلز بني رغم الت،دة الكبري اللح أح ز عل   - 17
اجلنســــــــني ه  وم اممايم ا جتماعلم منتشــــــــ ة عل   واق وا ــــــــد. وتبني البلا ا  املرــــــــنفم حبســــــــ   وع 
اجلنسيف لد  توفحل اايف أ  امل أة ممثلم متثلال زا،دا بني َمن ما زالوا مســــــــتب دين. وتبلغ الف وة اجلنســــــــا لم عل  

. وح  (15) ،اط ملويم 10.6 املي ه جمال ت،اكـــــي امل اتـــــا  الت،اعديم ه الشـــــلفوخم مثال الرـــــ لد ال
عندما حتو  امل أة بتغولم جلدة  سبلايف متلل مستويا  ا تح،اقا ا مي أ  تكو  أقل من تل  الر  رل 

ا  منه لد  عللما ال جل. فمتو ــــــــــــ  امل اتــــــــــــا  الت،اعديم ه ا حتاد األورو  مثال او أدىن لد  النســــــــــــ
. كما أ  األخوار امل تبوم بنوع اجلنس غالبا ما تفاِقم ا  داَة األمن (16)ه املا،م 36.6ال جال بنســـــــــــــــبم 

بلدا مثال او أعل   89ا قترــــــــــادح بني النســــــــــا  والفتلا  عل  مد  املاة. فالف،  املدقد للم ملني ه 
اممايم ا جتماعلم الشـــــــــــــــاملم اتادفم مي كفالم . و  ميكن حت،لق (17)بكثري بني النســـــــــــــــا  منه بني ال جال

مســـــــتو  م لشـــــــي  ،ق لل ملد م  مذا أرخل  ه ا عتبار املفاط  وأوجه ال ـــــــ أ اةددة حســـــــ   وع 
 . (18)اجلنس وال م 

ورغم تســــــ لل زيادة كبرية ه مشــــــاركم امل أة ه ال،وة ال املميف فما زالت مشــــــاركم امل أة ه  ــــــوق  - 18
اي بالنسبم مي ال جليف وما زالت تت،اك  أجورا أدىن وت،ود مشاركتما عل  حتو أكث  توات ا ال مل أقل مما 

من أجل رعايم امل الني. واي أي ـا ممثلم متثلال زا،دا ه أو ـاط ال مال غري ال ةلم وغري ال،لا ـلم ه م وم 
النوم الر تكو  ا  تح،اقا  البلدا . وت وق الا ال واملر متتد امل أة ه امق ه ال ما  ا جتماعي ه 

. وعادة ما يشـــــــــــــــار مي الا ا و  باأل ومم ال،ا،مم عل  (8)م تبوم فلما بشـــــــــــــــكل وثلق بال مالم ال ةلم
ا تــــــــــــ اكا  أو عل  الت مني. غري أ   وم ال ــــــــــــما  ا جتماعي تنووح عادة عل  درجم من ت،ا ــــــــــــم 

 . املفاط  ومعادة التوزيد وميكن مصالحما لتربا أكث  مشو 

وزاد بلل اجلمود ال املم مي تو ــــــــلد التغولم لتشــــــــمل ال املني ه ال،واع غري ال ةي واي جمود  - 19
أ ــــــا ــــــلم لدعم عمللا  ا ت،اتم مي ال،واع ال ةي. بلد أ ه بالنو  مي تباين وظا،أ ال،واع غري ال ةلميف 

 واق التغولم اةسوبم ه امل اش    يوجد حل وحلد تلا امل  لم. ففي جمموعم من البلدا يف ح،ق تو لد
__________ 

 (14) Tamsin Ayliffe, Rasmus Schjødt and Ghazia Aslam, Social Accountability in the Delivery of Social 

Protection: Technical Guidance Note (London, Development Pathways, 2018). 
 (15) ILO, Women at Work: Trends 2016 (Geneva, 2016). 
 (16) European Commission, Report on Equality between Women and Men in the European Union 2018 

(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018). 
 (17) Ana Maria Muñoz Boudet and others, “Gender differences in poverty and household composition through 

the life-cycle: a global perspective”, Policy Research Working Paper No. 8360 (Washington, D.C, World 

Bank, 2018). 
 (18) Rebecca Holmes and Nicola Jones, How to Design and Implement Gender-Sensitive Social Protection 

Programmes: A Toolkit, Overseas Development Institute, 2010. 
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الت،ـاعـدح  تـا،ج مجيـابلـم لل مـال الـلين يشـــــــــــــــغلو  وظـا،أ غري  وـاملـم مـدفوعـم األج يف كـال مـال املنزللني 
ال املني ه املشــــــاريد غري ال ةلميف الر ميكن فلما حتفلز أرباا ال مل أو تكللفمم باملســــــاةم ه حرــــــم  أو

ني غري ال ةلني مســــــاسم ا از   يســــــتول و  أ  يشــــــاركوا ح  ه يســــــددووا. غري أ  الكثري من ال امل
مســـــــــــتويا  منفف ـــــــــــم من املســـــــــــاةا  ال اديم وللس لديمم را عمل م  ص به يســـــــــــدد حرـــــــــــته من 
ا تــــــ اكا . ويســــــ ح الا الوكــــــد بشــــــكل خاز عل  ال امال  غري ال ةلا  مســــــاسن ا از وعل  

ب ي البلدا يف تدخلت الدولم لتمويل اتــــــــــــ اكا  ال املني  . وه(19)ال مل األ ــــــــــــ ح غري املدفوع األج 
 مساسم ا از.

كما أعلد ترـــــــــــملم  وم اممايم ا جتماعلم من أجل امد من التحلز اجلنســـــــــــاا. ف،د ح،،ت  - 20
م وم البلدا  الر تتوف  عنما بلا ا  مثال املســـــــاواة بني امل أة وال جل ه  ـــــــن الت،اعديف عل  ال غم من أ  

. وقامت عدة بلدا  بتن،لا قواعد األاللم (20)البلدا  ما زالت تب،ي عل  فوارق بني اجلنســـــــــــــــنيمن  55
للحد األدىن من امل اتـــا  الت،اعديم ه  ـــلاق مصـــالحا  أردخلت مؤخ ا عل   وم امل اتـــا  الت،اعديم 

ا اعتمادا  بلد 54. وي،دة (12) ا يلســـــــ  للم أة حرـــــــوتا عللما عن ط يق ت،رـــــــري ف ا  اويلما الوويلم
ال عايم ك ز  من خووما للم اتــــــــــــــا  الت،اعديم من أجل الت ويي عن الف ا  املســــــــــــــت،و م من ال مل 

 . (21)ل عايم األطفال أو امل الني اآلخ ين

وج   مصــــــــــالح أحكاة مجازة الوالديم من أجل حتفلز ال جال عل  حتمل مزيد من املســــــــــؤوللا   - 21
بلدا ب ي أتـــــــكال ا جازة الر ميكن أ   79قدة ما   ي،ل عن يف 2013. وه عاة (22)ال عايم األطفال

بلدا  66. وبا كـــــــــــــــافم مي مجازة األمومم واألبوةيف يتلا (22)يســـــــــــــــتفدمما اآلبا  خالل ف ة و دة الوفل
م وممم من البلدا  املتو ــــــــــــوم الدخل والبلدا  امل تف م الدخل ا  ــــــــــــتفادة من ا جازا  الوالديم ألحد 

نيف  ا يتلا تما رعايم ال كـــــــــــلد أو الوللد عل  مد  ف ة من الزمنيف ت ،  عادة  ف ة مجازة كال الوالدي أو
األمومم أو األبوة. وه حني ما زالت األمما   رـــــــــــــــلن عل  اجلز  األكرب من ا جازة الوالديميف ف،د زاد 

 ـــتفداة أو الف،دا   امقبال اآلبا  عللمايف    ـــلما مذا كا  جز   من ا جازة املفرـــرـــم تم عل  أ ـــاس 
غري قابلم للتحويل. ولكن ح  مجازة األمومم ه م وم البلدا  الناملم   تزال غري متاحم با تثنا  جمموعم 

ه املا،م ف،  من األمما   41صـــــــــــــــغرية من ال املني ه ال،واع ال ةي. وعل  الرـــــــــــــــ لد ال املييف فإ  
يف وتبلغ الا التغولم عل  الرـــــــ لد ا قللمي  ســـــــبم واألطفال امديثي الو دة  رـــــــلو  عل  معا م األمومم

 . (23)ه املا،م ه أف ي،لا 16 ه املا،م ه آ لا واةل  اتادئ و 33منفف م تنااز 

وبغلم مواجمم الا التحديا  وم  بشــــكل جز،ييف اكتســــبت اممايم ا جتماعلم غري قا،مم عل   - 22
ا تــــــ اكا  واملمولم من ال ــــــ ا، يف الر يشــــــار مللما أي ــــــا باملســــــاعدة ا جتماعلميف ز ا لتو ــــــلد  واق 

لم وآ ـــــــــــــلا مثاليف التغولم. وقد ا ـــــــــــــتفاد  امل أة من الا ا هاا. ففي ال ديد من البلدا  ه أم يكا الالتلن
 اام تو لد  واق ا تح،اقا  املساعدة ا جتماعلم ه ت،لل  الف وا  بني اجلنسني ه التغولم وأتاح 

__________ 

 (19) Rebecca Holmes and Lucy Scott. 2016, “Extending social insurance to informal workers: a gender analysis”, 

Working Paper No. 438 (London, Overseas Development Institute, 2016). 
 (20) ILO calculations for UN-Women in 2018. 
 (21) World Bank, Women Business and the Law: Saving for Old Age (Washington, D.C., 2018). 
 (22) ILO, Maternity and Paternity at Work: Law and Practice across the World (Geneva, 2014). 
 .ILO, World Social Protection Report 2017–2019ه حالم أف ي،لايف ا و   (23) 
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. وعل  غ ار ذل يف ا تشــــ   بســــ عم (24)للم أة ف صــــم أكرب لت،اكــــي دخل تــــفرــــي ه  ــــن الشــــلفوخم
فد لألمما  وما تكو  ممار ـــــــــــــــم التحويال  الن،ديم للمســـــــــــــــاعدة ا جتماعلم لألطفال. واي عادة ما ترد

م تبوم بشــ وطيف مثل مخ ــاع األطفال لفحوز طبلم منتومم أو املشــاركم ه حل،ا  عمل مت ل،م بتنشــلم 
ــــم  67يف كــــا  2017األو د. وه عــــاة  بلــــدا قــــد طبق مــــا   ي،ــــل عن واحــــد من التحويال  الن،ــــدي

 . (25)املش وطم

د من الف، يف وزيـــادة ا لتحـــاق بـــاملـــدارس وارتبوـــت التحويال  الن،ـــديـــم بـــالت،ـــدة اة ز ه امـــ - 23
وا ـــــــتفداة ا دما  الرـــــــحلم وامد من عمالم األطفال. كما وث،ت ب ي الدرا ـــــــا  تزايدا ه  ـــــــلوم 
النســـا  والفتلا  ه صـــند ال، ار املت لق بالزواجيف واملمار ـــا  اجلنســـلم امل مو م وا رـــوبميف كما وث،ت أوجه 

. و  تزال مســــــ لم (26)لكن للس ال اطفلم( ومن قبل الشــــــ كا  اللكوراخنفاض ه م ــــــا ة امل املم البد لم )و 
مذا كا ت الشـــــ وط امل تبوم سلا التحويال  تؤدح دورا ه حت،لق الا النتا،ج ا جيابلم تشـــــكل مســـــ لم  ما

. وه الســــــلاقا  ا  ســــــا لميف ومد أ  منوما  امل و م بدأ  ه اعتماد مزيد (27)مفتوحم ومشــــــ إعم للن،اش
يال  الن،ديم وال،ســـــا،ميف   تزال األدلم عل  ت ثري ذل  ه حت،لق املســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني من التحو 

 . (28)امل أة ه الا السلاقا  تحلحم وغري مؤكدة

ومد أ  اــلا التحويال  الن،ــديــم غري ال،ــا،مــم عل  دفد اتـــــــــــــــ اكــا  قــادرة عل  محــداث تغلري  - 24
فإ  الا ا مكا لا  مل تتح،ق بالكامل. فغالبا ما تكو  مســـتويا  مجيا  بالنســـبم مي النســـا  والفتلا يف 

ا  تح،اقا  منفف م مي حد كبري وذا   واق ا تمداص كلق قا،م عل  أ اس ا ختبارا  بالو ا،ل 
املباتــــ ة أو غري املباتــــ ة ل،لاس مســــتو  الدخل واو ما ميكن أ  يؤدح مي أخوا  تف ــــي مي ا  ــــتب اد 

. واناي دللل مثال عل  أ  النســـا  والفتلا  األتـــد ح ما ا   ي شـــن (29)نســـاا كبريوينووح عل  حتلز ج
. وميكن  ج ا ا  اختررب  بو ـــــا،ل (30)دا،ما ه أف،  األ ـــــ  امل لشـــــلم الر كثريا ما تســـــتمدفما املســـــاعدة

وص قلاس الدخل أ  تســـــمم أي ـــــا ه الوصـــــم عن ط يق مف اد فلا  اجتماعلم   ومم  ددة. وقد يثين ا 
__________ 

 (24) Arza, “Pensions and gender equality in Latin America”; Charles Knox-Vydmanov, “Work, family and social 

protection: old age income security in Bangladesh, Nepal, the Philippines, Thailand and Vietnam” (HelpAge 

International, 2016. 
 (25) World Bank, “Closing the gap: the state of social safety nets 2017” (April 2017). 
 (26) Francesca Bastagli and others, Cash Transfers: What Does the Evidence Say? A Rigorous Review of 

Programme Impact and of the Role of Design and Implementation Features (London, Overseas Development 

Institute, 2016). 
 (27) Stephen Kidd, “To condition or not to condition: what is the evidence?” Pathways Perspectives on Social 

Policy in International Development, No. 20 (March 2016). 
 (28) UN-Women, “Setting the stage: what we know (and don’t know) about the effects of cash-based 

interventions on gender outcomes in humanitarian settings” (New York, 2018). 
 (29) Debbie Budlender, “Considerations in using proxy-means tests in Eastern Caribbean States. a policy brief”, 

prepared for the UN-Women Multi-Country Office for the Caribbean and the UNICEF Office the Eastern 

Caribbean Area, St. Lucia, 2014. 
 (30) Caitlin Brown, Martin Ravallion and Dominique van de Walle, “Are poor individuals mainly found in poor 

households? evidence using nutrition data for Africa”, Working Paper, No. 24047 (Cambridge, 

Massachusetts, National Bureau of Economic Research, 2017). 



 E/CN.6/2019/3 

 

10/21 18-22501 

 

من مواجمم املواقأ التمللزيم النســــــــــاَ  عن امرــــــــــول عل  التحويال  ح  عندما يكنإ مســــــــــتح،ا  تا. 
ويكو  خو  الت  ض للوصــــم ه أعل  مســــتوياته عندما يتفاقم التمللز اجلنســــاا ج ا  أوجه عدة املســــاواة 

. وا و  (8)املوقد اجلغ اه ال،ا،مم عل  أ ـــس عدة منما الوب،م ا جتماعلم أو األصـــل ا ثين أو ال  ق أو
الشاملم اي األقل ع كم للوقوع ه أخوا  ا  تب اد والوصم. وميكن لنمرج ا  تمداص الر تغوي منو،م 
ب   اا )ا  تمداص اجلغ اه( أو فلا  عم يم ب مإتما )ا  تمداص الفلوح(يف مثل األطفال أو املسننييف أ  

أقل ت ،لدا من ب امج اختررب  بو ا،ل قلاس الدخل  ا يسمل  تساعد ه امد من الوصم وا قرا يف واي
 .(31)مدار ا

وترربز ا ربة املكتســـــــــــــــبم من التحويال  الن،ديم املشـــــــــــــــ وطم كـــــــــــــــ ورة ت زيز ال واب  بني اممايم  - 25
ا جتماعلم وا دما  ال امم والبنلم التحتلم املســـــــــــــــتدامم. ومد أ  الا التحويال  أد  مي زيادة الول  

ا دما  ال امميف ك عايم صــــــــــحم األة وت للم البنا يف وه كثري من اما  يف مي حتســــــــــني امرــــــــــول  عل 
عللمايف فإ  أث اا عل  النتا،ج الف للم ه جمايل الت لم والرــــــحميف مثل  و األملم أو تغليم األمما يف كا ت 

 ،لســــــلم ه الا الرــــــدد. . وحردد  ردا ة جودة ا دما  امل،دمم كواحدة من ال ،با  ال(26) دودة أكث 
النســـــاَ  عل  ومن دو  ا  ـــــتثمار الكاه ه ا دما  لتلبلم الول  املتزايديف قد تدفد الشـــــ وط املف وكـــــم 

املوظفني ومن  ،  مزمن ه األدويم ه ي ا ــــــــــتفداة م افق صــــــــــحلم وت للملم ت اا من  ،  موالفتلا  
وار  اعا  طوال ه زيارا ن فلف،د  وقتا بلنا كا  وغرياا من ا مدادا  املويم. وقد يت ني عللمن ا  ت

ميكن أ  ي، ــــــــلنه عوض ذل  ه ال،لاة ب  شــــــــوم منت م أو ا  ــــــــت ماة أو ال احم. وكثريا ما تكو  قدرة 
النســـا  عل  ا ـــتلفا  تـــ وط الرب امج أي ـــا م،لدة  حدوديم ممكا لم ا ـــتفاد ن من و ـــا،ل الن،ل. وميكن 

ال يفلا يف عل  وجه ا رــــوزيف  ــــاعا   ــــريا للوصــــول مي امل افق الرــــحلم أ  مت ــــي النســــا  والفتلا  
. وه كـــــــو  الا ال،لوديف (32)والت للملم   ـــــــتلفا  تـــــــ وط الربامج م،ابل حرـــــــوتن عل  التحويل الن،دح

يستدعي عدة ا متثال للش وط ت،دمي دعم مكاه عوض ف ض تدابري ع،ابلميف مثل ت للق تسديد التحويل 
 أو  حبه.

 
 خدمات العامة م  أجل تحق ق المساواة ب   الجنس   وتمك   المرأة ال  

أح ز ت،دة ه حرــول النســا  والفتلا  عل  ا دما  ال امميف و   ــلما الرــحم والت للم. ف دد  - 26
الفتلا  امللتح،ا  باملدارس او اللوة أعل  من أح وقت م ـــــــــــــــ  كما أ  بلدا ا أكث  حت،ق التكافؤ بني 

. وحتســــــــنت ال،درة عل  امرــــــــول عل  ا دما  الرـــــــحلم (33)   ا لتحاق باملدارساجلنســــــــني ه م د
األ ــــا ــــلم عل  الرــــ لد ال املييف بارتفاع امل د   ال امللم للو دا   ســــاعدة أخرــــا،ي صــــحي ماا  من 

. ولكن   تزال انــاي ثغ ا  وأوجــه تفــاو  (11)2016ه املــا،ــم عــاة  79مي  2000ه املــا،ــم عــاة  61
ه املا،م من النســــــا  اللواص ان ه  ــــــن ا  اا  ــــــوا  كن  77ف ل  الرــــــ لد ال املييف ي،در ب    كبرية.

متزوجا  أو ي شـــن كـــمن عالقم يلبني احتلاجا ن من تنولم األ ـــ ة بو ـــللم حديثم ملند اممليف مما ي ي 

__________ 

 (31) Magdalena Sepúulveda and Carly Nyst, The Human Rights Approach to Social Protection (Erweko Oy, 2012). 
 (32) Tara Cookson, “Social protection and access to public services in the age of conditionality”, background 

paper prepared for the UN-Women expert group meeting, New York, 2018. 
 (33) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Education Monitoring 

Report 2018: Gender Review—Meeting Our Commitments to Gender Equality in Education (Paris, 2018). 
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 يفلم عل  خدما  . وم دل حرـــــــول امل أة ال(34)ماليني ام أة ي ا ني من عدة تلبلم احتلاجا ن 208حتو 
ـــــــــــــــ  ،وم ملويم منه لد  امل أة ام  يميف ه حني أ  حرول امل أة الف،رية  20 ال،ابال  املاا ا  او أدىن بـ

 .(35) ،وم ملويم أقل م،ار م بامل أة الغنلم 19عل  و ا،ل مند اممل امديثم او 

دما ت تمد ا دما  عل  و  تزال ال،درة عل  حتمل التكاللأ تشكل حتديا ر،لسلايف    لما عن - 27
ر ـــوة املســـتفدمني واملدفوعا  املشـــ كم. واآلثار ال ـــارة امل تبم عل  خرـــفرـــم ا دما  وف ض ال  ــوة 
عل  ا دما  ال امم موث،م توثل،ا جلدا ه ال،واع الرـــــــــــــــحييف حلث تبني أ  للمدفوعا  من األموال 

ا تن كس  ــــلبا برــــورة منم لم بشــــكل أكرب ا اصــــم ت ثريا  ــــلبلا غري متنا ــــ  عل  الف، ا . كما تبني أو
. ول ـــــــــــــــما  عدة ت،للد ال،درة عل  الدفد من ممكا لم (8)عل  امل أة م،ار م بال جل ه ال ديد من البلدا 

امرـــــول عل  ال عايم بدأ ال ديد من البلدا  توبلق مصـــــالحا  التغولم الرـــــحلم الشـــــاملم. وكي تســـــتوه 
من حت،لٍق للشــــــموللم وا  رــــــاصيف ينبغي تا أ  تكو  متســـــمم الا ا صــــــالحا  بالكامل ما ترــــــبو ملله 

با تســاق والتنســلق بني ال،واعا  وأ  تترــد  لألتــكال املت ددة واملتداخلم من التمللز. ومن ال ــ ورح 
أي ــــــــا بلل جمود أكرب للت كد من أ  ا صــــــــالحا  ال املم مي حت،لق التغولم الرــــــــحلم الشــــــــاملم ت وي 

 . (36)وا  ابلم وم،وق النسا  والفتلا  ه كل م احل املاة األولويم للرحم اجلنسلم

وتتول  أي ا التغولم الرحلم الشاملم ميال  ا  تباا لل وا،ق غري املاللم الر ت  قل الوصول مللما.  - 28
مذ تشــــــكل املســــــافم املاديم والوقت املســــــتغ ق ه الســــــف  عوا،ق اامم بشــــــكل خاز بالنســــــبم مي النســــــا  

ه املناطق ال يفلم الر غالبا ما تفت،  مي الو ق اجللدة وخلارا  الن،ل امللســـــــــــورة التكلفم. وميكن والفتلا  
أي ـــــــا لل وا،ق ال،ا و لم واملؤ ـــــــســـــــلم أ  ه لمن   من عن التماس ال عايم. وه ب ي الســـــــلاقا يف عل  

الزوج من أجل حرــــــــوتن   ــــــــبلل املثاليف يرول  من النســــــــا  والفتلا  مب از دللل يثبت مواف،م الوالدين أو
عل  خدما  الرــــــــــــــحم اجلنســــــــــــــلم وا  ابلم. ورغم الت،دة اة ز ه ال،وا ني الر حتمي حق امل اا،ا  ه 
الب،ا  ه املدر ــــــــم خالل ف ة اممل واألمومميف ما زال ال ديد منمن جيمد من أجل مواصــــــــلم ت للممن مزا  

. وميكن أي ــــــــــــا ل دة (37) خدما  رعايم الوفلكــــــــــــ أ تنفلل ال،وا ني وغلاا الدعم ال ملييف مثل توفري
امرول عل  امل لوما يف وا  داة ال،درة عل  اااذ ال، اريف وا وص من التمللز والوصم وم ا ة امل املم أ  
تثين النســــا  والفتلا  عن ا  ــــتفادة من ا دما  ال امم. وبالنســــبم مي النســــا  املرــــابا  بفريوس  ،  

من   بلل املثاليف فإ  الوصم والتمللز ه اجملتم ا  اةللم وأو اط ال عايم الرحلم ةااملناعم البش يميف عل  
. أما بالنســــبم مي  ســــا  (38)ال ،با  الر حتول دو  حرــــوتن عل  ال الج امل ــــاد للفريو ــــا  ال كو ــــم

__________ 

 (34) World Health Organization (WHO), World Health Statistics 2018: Monitoring Health for the SDGs, 

Sustainable Development Goals (Geneva, 2018). 
 (35) United Nations Population Fund, State of the World’s Population: Worlds Apart—Reproductive Health and 

Rights in an Age of Inequality (New York, 2017). 
 (36) Gita Sen and Veloshnee Govender, “From principle to practice: universal and gender-responsive health 

services”, background paper prepared for the UN-Women expert group meeting, New York, 2018. 
 (37) UNESCO, Early and Unintended Pregnancy and the Education Sector: Evidence Review and 

Recommendations (Paris, 2017). 
 (38) Margaret Johnson and others, “Barriers to access to care reported by women living with HIV across 27 

countries”, AIDS Care, vol. 27, No. 10 (2015). 
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ســـــــم ب دة وفتلا  الشـــــــ وا األصـــــــللميف فإ  ت اطلمن مد اجلما  ال،لامم عل  ا دما  ال امم غالبا ما يت
 اح اة ح،وقمن الث،افلم وت  من لت  بم التمللز وال نأ املؤ سي.

وتتســـــــم أي ـــــــا جودة ا دما  ال امم باألةلم بالنســـــــبم مي املســـــــاواة بني اجلنســـــــني ومتكني امل أة  - 29
  صـلاغم والفتاة. و  تزال ال،وال  النمولم اجلنسـا لم را ـفم ه املنااج واملمار ـا  الت للملميف مما يؤث  عل

ا لـــارا  الوظلفلـــم والنتـــا،ج املت ل،ـــم بـــال مـــالـــم. ومد أ  عـــدد ا  جيـــا  اجلـــام لـــا  يفوق عـــدد ا  جيني 
اجلام لني ه م وم البلدا  مثاليف فإون ما زلن يشــــــــــــكلن أقللم بني خ جيي ال لوة والتكنولوجلا واتند ــــــــــــم 

. وه قواع الرــــــــــحميف (33)أج ا وال ياكــــــــــلا يف األم  اللح يدمي مقرــــــــــا ان من خلارا  ال مل األف ــــــــــل
أصـــــبحت جودة رعايم األمومم موكـــــد تدقلق متزايد. ففي حني   يزال ال ديد من النســـــا  يفت،  ح  مي 
ال عايم األ ـــا ـــلميف تن م أخ   بإف اط ه ا ج ا ا  الوبلم غري املربرة طبلا والر غالبا ما تفت،  مي املواف،م 

 للد البلدا يف ت اا برـــــــــــفم خاصـــــــــــم النســـــــــــا  من ا لفلا  الف،رية . وه(39)الووعلم والرـــــــــــ  م والواعلم
وال يفلميف و ســــا  الشــــ وا األصــــللميف واملتحدرا  من أصــــل أف ي،ييف واملماج ا يف والنســــا  ذوا  ا عاقميف 

. واناي أي ـــــــا (40)وغري املتزوجا  واألمما  الوحلدا يف من التمللز و ـــــــو  امل املم وا ةال أثنا  الو دة
أ  فلا  م لنم من النســا يف  ن فلمن  ســا  الشــ وا األصــللم والنســا  املرــابا  بفريوس  ،   أدلم عل 

املناعم البشـــــــ يم والنســـــــا  ذوا  ا عاقميف اي ع كـــــــم بشـــــــكل خاز للممار ـــــــا  ال،ســـــــ يميف مثل الت ،لم 
 اا،ا  ال،ســــــ ح. للايف فإ  ال، ــــــاَ  عل  التمللز ه أماكن ال عايم الرــــــحلم والت كَد من وعي النســــــا  وامل

م،وقمن ومن أ  ه و  من طل  امرول عل  خدما  م اعلم لالعتبارا  اجلنسا لم وخاللم من الوصم 
 . (41)ةا أم ا  أ ا لا 

ومن األمور األ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلم ه تغلري عالقا  ال،وة غري املتكافلم جودة خدما   ددة. فال بلم  - 30
لغم للت كد من أ  الشـباا ميكن أ  ي لشـوا حلاة آمنم اجلنسـلم الشـاملميف عل   ـبلل املثاليف تتسـم ب ةلم با

وصــــحلم ومن بم. وبالنســــبم مي الشــــابا  والفتلا يف بشــــكل خازيف  د ال نأ والتمللز من قدر ن عل  
الوقايم من فريوس  ،  املناعم البش يم واألم اض املن،ولم جنسلا واممل غري امل غوا فله. فال بلم اجلنسلم 

،  املناعم البشـــــــــ يم املدرجتا  ه املنمج الدرا ـــــــــي اللتا  تتلحا  للشـــــــــباايف و اصـــــــــم والتوعلم بفريوس  
الفتلا يف التشـــــــكلَ  ه صـــــــوابلم ال،وال  النمولم اجلنســـــــا لم والنو  مي أ فســـــــمم ومي اآلخ ين باعتبارام 

مل غري متســـــــــــــــاوين ه عالقا م ةا أكث  ف اللم مي حد كبري من النمرج الت،للديم ه خفي م د   ام
امل غوا فله واألم اض املن،ولم با ترـــال اجلنســـي. بلد أ  ال،للل من الربامج يســـتفلد ه الوقت ال اان من 

 . (42)الا ا مكا ا يف وعددا أقل منما ي مل عل  قلاس أث اا

__________ 

 (39) Michelle Sadler and others, “Moving beyond disrespect and abuse: addressing the structural dimensions of 

obstetric violence.” Reproductive Health Matters, vol. 24, No. 47 (2016). 
 (40) Myra L. Bertron and others, “Expanding the agenda for addressing mistreatment in maternity care: a 

mapping review and gender analysis”, Reproductive Health, vol. 15, No. 143 (2018). 
 (41) Every Woman Every Child, The Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016–2030); 

Survive Thrive Transform (Geneva, 2018). 
 (42) UNESCO, Review of the Evidence on Sexuality Education. Report to Inform the Update of the UNESCO 

International Technical Guidance on Sexuality Education (Paris, 2016). 
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وعالوة عل  الت للم وال عايم الرـحلميف ورغم وجود أ واع أخ   من ا دما  األ ـا ـلم من أجل  - 31
ملســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني ومتكني امل أةيف   تزال الا ا دما  غري متاحم وغري ممولم بشـــــــــكل كاص. حت،لق ا

ويشــــــــــمل ذل  ا دما  املت ددة ال،واعا  واجللدة النوعلم املنســــــــــ،م واملتاحم والر ميكن الوصــــــــــول مللما 
ل اة. ففدما  وخدما  ال عايم امل،دمم من ال،واع ا (43)لرـــــــــام النســـــــــا  والفتلا  الناجلا  من ال نأ

رعايم الوفل الشـاملم واجللدة النوعلم مثال اي من أكث  األدوا  ف اللم لدعم متـ اي النسـا  الال،ي لديمن 
. وت زز أي ـــــــــــــــا خدما  رعايم الوفل اجللدة النوعلم التوور امل  ه (44)أطفال صـــــــــــــــغاريف ه ال،وة ال املم

ه ذلــ  من آثــار مجيــابلــم عل  األدا  لألطفــال وحترـــــــــــــــللمم الت للمي و تــا، مم الرـــــــــــــــحلــميف مد مــا  ،،ــ
. بلد أ ه ه الوقت (45)ا قترادح ال اة. ويؤث  ذل  ب،وة بشكل خاز عل  األطفال من الفلا  اة ومم

ال اانيف   تزال الا ا مكا ا  غري  ،،م أل  توفحل  خدما  رعايم األطفال امللســـــــــــــــورة التكلفم   يزال 
،م دو  أخ  . وه طا،فم من البلدا  الناملميف يفوق احتمال  دودا والوصـــــــــــــــول مللما او حك  عل  طب

اخن اط أطفال أغ  األ ــ  امل لشــلم اللين ام ه  ــن ما قبل الدرا ــم ه ب  امج ت للمي ه م حلم الوفولم 
. وح  ه (11)املبك ة  ـــتم أكـــ اص ت، يبا مثلله لد  أطفال أف،  األ ـــ  امل لشـــلم من الفلم ال م يم  فســـما

امل تف م الدخليف تســـــــــــود أوجه عدة املســـــــــــاواة ه ممكا لم الوصـــــــــــول تب ا للدخل أو ا  تما  ا ثين  البلدا 
 الوكد من حلث ات  ة.  أو

و  تزال أي ــــــــــا ا دما  ال امم من أجل املســــــــــنني و/أو املرــــــــــابني ب م اض مزمنم امل تمدين عل   - 32
ــ و  ميكن حتمل تكلفتما ورديلم النوعلم ه كثري من  يف تحلحم“ال عايم الوويلم األجل” ال عايميف الر تر  ص بـ

ـــــــــــــــــ  مللو  عامل من دو  أج  اجلز  األكرب من أعمال ال عايم 57 األحلا . وه ظل غلاسايف ي،دة ما ي،دإر بـ
يف غالبلتمم ال وم  من النسا  الالص الني عن وظا،فمن من أجل (46)الوويلم األجل عل  الر لد ال املي

  ة. ويرا ذل  أي ا ه  لاق فريوس  ،  املناعم البش يم/ا يدزيف حلث غالبا ما ت،دة ل عايم أف اد األ
(. E/CN.6/2009/2النســـــا  والفتلا  رعايم منزللم وجمتم لم بالغم األةلميف ولكن غري مدفوعم األج  )ا و  

،وــاع ال ــاةيف غــالبــا مــا ي ــاا م،ــدمو ال عــايــم غري املــدفوعــم األج  من وه غلــاا ت،ــدمي دعم كــاص من ال
تداور لرــــــــــحتمم البد لم وال ،للميف    ــــــــــلما عندما تكو  للشــــــــــف  املشــــــــــمول ه رعايتمم احتلاجا  
م ،دة. وبالنو  مي زيادة ال م  املتوقد للم أةيف فمي تت ث  برـــــــــفم خاصـــــــــم ب،رـــــــــور ال عايم الوويلم األجل 

 .(5) فسما واانم الرحمعندما تربا اي 

وعرب ال،واعا يف تشـــــــــــــــكل م اجلم الن،  ه عدد املوظفني وتوفري ظ وص ال مل الال،ق لل مال  - 33
. وعل  الرـــــــــــــ لد ال املييف أم ا بالغ األةلم لت،دمي خدما  عامم جلدة النوعلم م اعلم للمنوور اجلنســـــــــــــاا

ه املا،م من قواع الرـــــــــــــــحم وال مل  70ه املا،م من ال،وة ال املم املت لمم وحتو  60تشـــــــــــــــكل النســـــــــــــــا  
__________ 

 (43) UN-Women and others, Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence: Core 

Elements and Quality Guidelines (New York, 2015). 
 (44) Sam Harper, Nicole Austin and Arijit Nandi, “Daycare and women’s health, social, and economic outcomes 

in low- and middle-income countries: systematic review and evidence synthesis”, Grow Working Paper 

Series (Ottawa, Institute for the Study of International Development, 2017). 
 (45) Christopher Ruhm and Jane Waldfogel, “Long-term effects of early childhood care and education”, in Nordic 

Economic Policy Review: Economics of Education, No. 1 (Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2012). 
 (46) ILO, World Social Protection Report 2017–2019: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable 

Development Goals (Geneva, 2017). 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2009/2
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. وكما او امال مد ال،واعا  األخ  يف فإ  امل أة ممثلم متثلال  اقرـــــــــــــــا ه مواقد ال،لادة (47)ا جتماعي
،دمي ا دما  املباتـــــــــــــــ ة كالتم يي والتدريس وال مل وصـــــــــــــــند ال، اريف ولكنما ممثلم متثلال زا،دا ه جمال ت

ك،ابال يف الر تكو  فلما قدر ن عل  توفري ال عايم اجللدة النوعلم م  كـــــــم ج ا  األجور املتد لم وظ وص 
ال مل الســـــللم وا  داة ال،درة عل  مةاع صـــــو نيف والت  ض لل نأ والتح ش. فال املو  ه جمال الرـــــحم 

و  ب  ـــــــــا من الثغ ا  الر تلفما عدة كفايم ا  ـــــــــتثمار و ،  موظفني الفنلنييف اجملتم لميف اللين يســـــــــد
ي ملو  ه ظل ظ وص غري مســـــــــــــــت، ةيف وغالبا من دو  أجٍ  كاص أو جايم اجتماعلم. وه أف ي،لا جنوا 

 .(47)ه املا،م من اؤ   ال مال 86الرح ا  الكرب يف تشكل امل أة  سبم 
 

 غراض تحق ق المساواة ب   الجنس   وتمك   المرأة البنل التحت ة المستدامة أل  

ف صــــــــــــــم ف يدة مل اجلم األب اد البلللم وا قترــــــــــــــاديم وا جتماعلم للتنملميف  2030تتلا خوم عاة  - 34
برورة منم لميف من خالل ا  تثمار ه الب  التحتلم املستدامم. وميكن تلا ا  تثمار أ  يساام ه رفد 

،لق ا دماج ا جتماعي بإتاحم امللاا والرــــ ص الرــــحييف وميرــــال الواقم املســــتدامم م تاجلم ال مل وه حت
مي املناطق ال يفلم النا،لميف وتوفري مســـاكن أف ـــل لســـك ا  املد  املممشـــني. كما يملئ الا ا  ـــتثمار بللم 

ســـــني الب  مواتلم مل،دمي ال عايم ه البلو  وه املؤ ـــــســـــا يف مثل املدارس وامل اكز الرـــــحلم. ويكتســـــي حت
التحتلم أةلم حاةم أي ـــــا ل فد ال،درة ا  تاجلم للمزارعا يف مما يســـــمم بدورا ه حتســـــني مســـــتو  الدخل 
واألمن الغلا،ي. ومن خالل الا األتــــكال املت ددة للت اكــــديف ميكن لال ــــتثمار ه الب  التحتلم أ  ي زز 

 مسارا  يو مستداة وتامل لل ملد. 

جي  أ  يدمج ا  ــــــتثمار ه الب  التحتلم ا عتبارا  املت ل،م باملســــــاواة بني وجلين الا الفوا،ديف  - 35
اجلنســــــــــني من البدايميف وأ  يندرج كــــــــــمن ا ــــــــــ اتل لا  ميا،لم طويلم األجل ير صــــــــــد تا التمويل الكاه. 

اط . تســـــتفلد النســـــا  من الب  التحتلم كما يســـــتفلد منما ال جاليف وقد يت  كـــــن أل واع  تلفم من املف و 
ومد أ  الب  التحتلم لالترــــــا   الســــــلكلم والال ــــــلكلم تــــــمد  طف ة خالل ال ،ود املاكــــــلميف ف،د كا  
النمو ه ا ـــــتغالل وا ـــــتفداة ا    ت متفاوتا. ومل تتواصـــــل الف وة بني اجلنســـــني ه ا ـــــتفداة ا    ت 

يف 2016ملا،م ه عاة ه ا 12.2مي  2013ه املا،م ه عاة  11فحســـــــــ  بل موا ازداد  اتســـــــــاعا من 
. وعل  الرـــــ لد ال املييف (48)واكلا حر مت أعداد كبرية من النســـــا  من امق ه امرـــــول عل  امل لوما 

يف وكا  لد  أكث  2016ه املا،م من املدارس تفت،  مي خدما  الرــــــــ ص الرــــــــحي ه عاة  23كا ت 
  أكث  عل  امل اا،ا  الال،ي . ويؤث  الا الن،(49)من  رـــأ املدارس ب،للل م افق  وافم صـــحلم بســـلوم

يف 2015كثريا مــا جيــد  صـــــــــــــــ وبــم ه ا عتنــا  بنوــافتمن الرـــــــــــــــحلــم أثنــا  الومــث ه املــدارس. وه عــاة 
بللو  تــــف  يفت، و  مي ممكا لم امرــــول عل  ملاا الشــــ ا من  وم ممداد آمنم. وتتحمل  2.1 كا 

 ــ  امل لشــلم الر   ميكنما امرــول عل  امللاا ه املا،م من األ 80النســا  والفتلا  مســؤوللم لد امللاا ه 
 . (11)ه املباا

__________ 

 (47) ILO, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva, 2018). 
 (48) International Telecommunications Union, “ICT facts and figures 2016”, June 2016. 
 (49) WHO and UNICEF, Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools: Global Baseline Report 2018 

(New York, 2018). 
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و ـــلتول   ـــد الا الثغ ا  زيادة كبري ه املوارد وتوزي ما بشـــكل أف ـــل. م  أ ه ه أحتا  كثرية  - 36
من ال امليف اخنف ــت النف،ا  ال امم عل  الب  التحتلميف وحاللا أصــبحت ا  ــتثمارا  املفرــرــم تا دو  

. وميكن متويل ا  ـــــــــتثمار ه الب  التحتلم وتنفللا  شـــــــــاركم الدول وال،واع (50)ه ال امل ب  ـــــــــ ا املولوا
ا از بدرجا  متفاوتم. ولكن بدو  أ ومم  ــــــللمم وحوافزيف للس اناي ما ي ــــــمن تدفق ا  ــــــتثمارا  

لم. ومد أ  ا  ــــتثمار مي اجملا   الر ت ي فلما أكرب أث  عل  ا  ــــتدامم ا قترــــاديم وا جتماعلم والبلل
ه امللاا والرـــ ص الرـــحي ير د  من أكث  ا  ـــتثمارا  فا،دة عل  حلاة النســـا  والفتلا يف م  أ  احتمال 
وإل عن ط يق ال،واع ا از أو ت اكا  بني ال،واعني ال اة وا از أقل بكثري من ا  تثمارا  ه  أ  متر

. وحتديدايف ه اجملا   (51)والال لكلم أو الواقم أو الن،لالب  التحتلم األخ  يف مثل ا ترا   السلكلم 
الر تكو  فلما ا  ـــتثمارا  ال أةاللم األوللم كـــفمم واحتمال ا ـــ داد التكاللأ كـــللاليف من امل ج ا أ  

 يول التمويل من ال،واع ا از  دودا وأ  يول متويل ال،واع ال اة وقلادته ك وريإني.

مل اعي للمنوور اجلنســـاا ه الب  التحتلم ام ـــ يم أةلم حاةم جل ل املد  ويكتســـي ا  ـــتثمار ا - 37
واملســـتوطنا  البشـــ يم تـــاملم لل ملد وآمنم ومســـتدامم. غري أ ه  ادرا ما تكو  الف ـــا ا  ام ـــ يم و وم 
 الن،ل فلما مرـــــــم مم بشـــــــكل ي خل تن،ل امل أة ه ا عتبار. ورغم  دوديم البلا ا  املرـــــــن فم حســـــــ   وع

. (52)اجلنسيف تبني الدرا ـــــا  أ  النســـــا  ي تمد  أكث  من ال جال عل  املشـــــي وعل  و ـــــا،ل الن،ل ال اة
وبد  من ال كلز عل  أتـــكال الن،ل ال اة وأتـــكال الن،ل ب ج ة الر تســـتفدمما امل أة أكث  من غرياا من 

الســـ ي م واجلســـور الر ترســـتفدة أتـــكال الن،ليف ي ك ز ا  ـــتثمار ه الب  التحتلم للن،ل عل  الو ق والو ق 
فلما و ــــــا،ل الن،ل ا اصــــــم الر ت مل  ح كا يف والر عادة ما تكو  ه متناول ال جال أكث  من النســــــا  
كما أوا أقل ا ـــتدامم. كما أ   وم الن،ل ال اة كثريا ما تررـــمإم  دمم أياط التن،ل الدورح الر اي أكث  

لز عل  رب  أط اص املد  وكـــــــــــواحلما بامل كز أثنا   ـــــــــــاعا  اللروة. تـــــــــــلوعا بني ال جاليف مما جي ل ال ك
متلل النســـــا  مي ال،لاة بتح كا  ل دة أغ اض ه  واق األحلا  الواق م ه أط اص املد  حلث ي،من  بلنما

ه  فس الوقت  ماة مدرة للدخل ومماة منزللم تشـــمل ميرـــال األطفال مي املدارس أو تـــ ا  املســـتلزما  
م لأل ــــ ة. وه ل  وا  الن،ل امل زولم أو الر تفت،  لإلكــــا ة الكافلم واملنرــــا  الر يت لر عل  امل لشــــل

ت  اض  ذوح ا حتلاجا  ا اصم الوصول مللما واكتواظ ع با  الن،ل ال،لاَة بتل  املماة أكث  ت ،لدا كما
 النسا  والفتلا  للتح ش وا عتدا . 

ي م أل  تغري املناا  ف ز البلدا  عل  امد من ا  ب اثا يف ويشــــــــــــــمد قواع الواقم حتو    ــــــــــــــ   - 38
وعل  اعتماد تكنولوجلا  ذكلم مناخل ا وعل  حت،لق قفزة  وعلم حتو ا ـــــــــــــــتفداة موارد الواقم املت ددة. 
وأصــــــــبحت النوم الرــــــــغرية ام م وغري املوصــــــــولم بالشــــــــبكم الكم با،لم والنوم الف علم لتوللد الواقم الر 

املســــــــتمدة من الشــــــــمس وال ياح ومن املوارد املا،لم والكتلم األحلا،لم ت ــــــــولد بدور متزايد  تســــــــف  الواقم
األةلم ه توفري الواقم ه املناطق الر تفت،  تايف و   ـــــــــــــــلما ه املناطق النا،لم من أف ي،لا الواق م جنوا 

__________ 

 (50) Trade and Development Report 2018: Power, Platforms and The Free Trade Delusion (United Nations 

publication, Sales No. E.18.II.D.7). 
 (51) Trade and Development Report 2015. Making the International Financial Architecture Work for 

Development (United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.4). 
 (52) Tanu Uteng, “Addressing the interlinkages between gender and transport in developing economies”, expert 

paper prepared for the UN-Women expert group meeting, New York, 2018. 
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با،لم وا مدادا  الرــــــــــح ا  الكرب  وآ ــــــــــلا حلث كثريا ما تكو  تكاللأ تو ــــــــــلد تغولم الشــــــــــبكم الكم  
. وقد خلرــــت عدة درا ــــا  مي أ  مشــــاركم امل أة ه اموكمم (53)اللوجســــتلم الالزمم للل  مكلفم للغايم

وه الل ا  الت،نلم منل م حلم الترـــــــــــــــملم ه غايم األةلم لن اح عمل النوم الف علم لتوللد الواقميف مثل 
غري م اعلم لالعتبارا  اجلنســــا لم مي حد كبري  . بلد أ  أط  اول  الواقم   تزال(54)الشــــبكا  املرــــغ ة

مطارا  192والبالغ عدداا  2017حلث ات ـــا أ  ثرلث األط  الوطنلم للواقم الر س ا ـــت  اكـــما ه عاة 
 .(55)ف،  ير ترب م اعلا لالعتبارا  اجلنسا لم

وعل   شــــــــــــــــاطمــا  ويت ـــــــــــــــا من البلــا ــا  املتــاحــم أ  لتوفري الكم بــا  أث  مجيــا  عل  رفــاا امل أة - 39
ا قترــــادح. فمو ي،ل   الوقت اللح يســــتغ قه لد الوقوديف وميك ن من ا ــــتفداة األجمزة املنزللميف واكلا 

. وبف ـــــــل ا كـــــــا ةيف تســـــــما الواقم (56)تفأ وي فد مســـــــتو  م تاجلم األعمال املنزللم الر ت،وة سا امل أة
من األحلا  من ارـــل  وقت مكـــاه لل،لاة الكم با،لم بتمديد  ـــاعا  الل،وم مما ميكن النســـا  ه كثري 

ب  شوم مدرة للدخليف مثل م تاج  لد منزللم للبلد. و تاحم جين الا الفوا،ديف جي  عل  مشاريد ا مداد 
بالكم با  أ  تت اوز أب د امدود ل ـــــــــما  توصـــــــــلل األ ـــــــــ  امل لشـــــــــلم الف،رية ه ال،   املزودة بالكم با  

ا تكاللأ تفوق طاقتما م،ابل توصللما بالشبكم أو ف ض ر وة ا تفداة بالشبكم الكم با،لم وعدة حتمللم
. ويكتســـي مســـتو  ممدادا  الكم با  وموثوقلتما أةلم أي ـــا وينوبق ذل  أي ـــا عل  املســـا،ل (57)بااوم

املت ل،م بالســالمم. وميكن أ  يؤدح ا ــتفداة األجمزة املنزللم ذا  ا  ــتمالي املتو ــ  من الكم با يف مثل 
ا  وم ـــــفا  امللاايف مي ت،لل  كبري ه ع   ب ي األعمال امل ـــــنلم والر تســـــتغ ق وقتا طويال ا الط

 الر ت،وة سا امل أة.

يف ارتف ت 2017وميثل قواع الواقم املت ددة أي ــــــــــــــا مرــــــــــــــدرا متزايدا لف ز ال مل. ففي عاة  - 40
املا،م للرـــــــل عدد ف ز ال مل ه ه  5.3ال مالم ه قواع الواقم املت ددة عل  الرـــــــ لد ال املي بنســـــــبم 

. ورغم  درة ا حرا ا  املرنفم حس   وع اجلنس املوثوقميف يبدو أ  (58)ماليني 10.3الا ال،واع مي 
ال،واع الف عي للواقم املت ددة يوف  ف ز عمل أف ـــــــــــــل قللال للم أة من قواع الواقم عموما. وبشـــــــــــــكل 

ري املوصولم بالشبكم ف صا اامم أماة النسا  لل مل خازيف أتاح ا تشار ا تفداة النوم الرغرية ام م وغ
. غري أ  الت،دي ا  (53)ه جمال البحث والبلد بالت ز،م وال كل  وأعمال الرــــــلا م ومباتــــــ ة األعمال ام ة

ه املا،م ف،  من ف ز ال مل املتاحم ه جمال  24و  20تشـــــري مي أ  النســـــا  يشـــــغلن  ســـــبم ت اوح بني 
__________ 

 (53) Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), World Bank, “Integrating gender considerations 

into energy operations”, Energy Sector Management Assistance Program Knowledge Series 014/13 

(Washington, D.C., 2013). 
 (54) Harold Wilhite, “Gender implications of energy use and energy access”, Energy and Economic Growth 

Applied Research Programme State-of-Knowledge Paper Series, 10 December 2017. 
 (55) International Union for Conservation of Nature and others, “Energizing equality: the importance of 

integrating gender equality principles in national energy policies and frameworks”, September 2017. 
 (56) Asian Development Bank (ADB), Balancing the Burden? Desk Review of Women’s Time Poverty and 

Infrastructure in Asia and the Pacific (Mandaluyong City, Philippines, 2015). 
 (57) ADB, Gender Tool Kit: Energy—Going beyond the Meter (Mandaluyong City, Philippines, 2012). 
 (58) International Renewable Energy Association, Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2018 

(Abu Dhabi, 2018). 
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يف وتلا جي  بلل مزيد من اجلمود  زالم امواجز ا جتماعلم واملؤ ـــــــــــســـــــــــلم الر حتول (59)الواقم املت ددة
يف و   ــــــــــــــلما ه جمال مشــــــــــــــاريد الواقم املت ددة “غري الت،للديم”دو  حرــــــــــــــول امل أة عل  ف ز ال مل 

 املتو ــــــوم والكبرية ام م املوصــــــولم بالشــــــبكم. وميكن أ  تشــــــمل الا اجلمود اتباع  ــــــلا ــــــم متللز مجيا يف
والتوجله وا رتـــــاديف وتنولم دورا  تدري  داخلييف ومســـــاعدة امل أة عل  ا  ت،ال من م،اعد الدرا ــــم مي 

  وق ال مل. 

اتـــادص مي عـــدة ت ي أح أحـــد خلأ ال كـــ يف ينبغي أ  يتبد  2030وعمال  بـــدأ خوـــم عـــاة  - 41
فوا،ــد مشـــــــــــــــ كــم( وعل  )جين  “ف ــل ا ري”ا  ـــــــــــــــتثمــار ه الب  التحتلــم املســـــــــــــــتــدامــم و ــا ي،وة عل  

. فمشـــــــــــاريد البنلم التحتلم ال ـــــــــــفمميف مثل  وا  الواقم (60))مدارة املفاط (“ مماق أح كـــــــــــ ر عدة”
الكم ما،لم أو م تاج الوقود املوحيف قد تؤدح مي موجا   زوح ومرــــــــــــــادرة لألراكــــــــــــــي ومي ا  داة األمن 

 يف من األةلم  كا  ت زيز ا فرــاح عن . وللل(61)تل أ تب ا   ــلبلم عل  النســا  والفتلا  الغلا،ي مما
امل لوما  ومج ا  مشـــــــــــــاورا  ومتـــــــــــــ اي امل نلني باألم  ومقامم آللا  للمســـــــــــــا لم من أجل ت،للم املفاط  

. (60)ومدار ا بف اللميف  ا ه ذل  املفاط  املتمايزة حبســـــــــ   وع اجلنس النالم عن مشـــــــــاريد الب  التحتلم
لللم واجلنســــــــــا لم ولآلثار عل  ح،وق ا  ســــــــــا  تلا ا  ــــــــــتثمارا  برــــــــــورة وينبغي مج ا  ت،للم لآلثار الب

منم لميف وجي  ا  ــــــــــتماع مي أصــــــــــوا  األف اد املت ــــــــــ رين واجملتم ا  اةللم واملنوما  املت ــــــــــ رة أثنا  
 ال مللا . الا
  

 االستنتاجات والتوص ات -خامسا  

البنل التحت ة المستتتتتتتتتتدامة المصتتتتتتتتتممة يمك  لنظم الحماية االجتماع ة والخدمات العامة و  - 42
بشتتتتكل ج د والمتكاملة أن تعفي دفعا للمستتتتاواة ب   الجنستتتت   وتمك   النستتتتاء والفت ات وللتنم ة 
المستتتتتتتتدامة م  خ   تعزيز القدرات البشتتتتتتترية والتماستتتتتتتى االجتماعي والقدرة علل الصتتتتتتتمود في 

حماية االجتماع ة والخدمات مواجهة الصتتتتتتتتتتتتدماتظ وم  أجل تعظ م اإلمكانات اإلنتاج ة لنظم ال
العامة والبنل التحت ة المستتتتدامة، م  الرتتتروري أن تقترن بستتت استتتات اقتصتتتاد صلي تعزز خلق فرص 
العمل وموارد الع شظ ول لى، ينبغي اعتبار الموارد المخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتة له   المجاالت استتتتتتتتتتتتثمارات 

واالقتصتتتتتتتادات علل ضتتتتتتتمان فوا د في األجل   القصتتتتتتت ر والفويل ألنها تستتتتتتتاعد المجتمعات  ذات
علل نحو مراع  2030 مستتتقبل أصثر ازدهارا وستت ما واستتتدامة وعلل تستتريع وت رة تنف   خفة عا 

للمنظور الجنسانيظ وللق ا  به ا الدور، يجب أن تهدف ه   االستثمارات إلل منع التم  ز والعنف 
رأة علل فرص عمل ال ق، والقرتتتتاء عل هما، وتعزيز قدرات النستتتتاء والفت ات، وت ستتتت ر حصتتتتو  الم

ورفع المستتتتتتتتتتتتوأل اإلنتاجي لوعما  بججر وبدون أجر التي تقو  بها المرأة، بما في ذلى م  خ   

__________ 

 (59) Paloma Marcos and others, “Gender and renewable energy: wind, solar, geothermal and hydroelectric 

energy”, November 2014. 
 (60) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and Heinrich Böll 

Foundation, The Other Infrastructure Gap: Sustainability. Human Rights and Environmental Perspectives. 

Executive Summary. (Geneva and Berlin, 2018). 
 (61) United Nations Environment Programme, Global Gender and Environment Outlook 2016 (Nairobi, 2016). 
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االستتتتتتتتتتتتفادة بشتتتتتتتتتتتكل تا  م  التكنولوج ا المتاحةظ ولجني ه   الفوا د يتحتم اتباع نه  يقو  علل 
 احترا  حقوق اإلنسان ومراعاة المنظور الجنسانيظ 

تعزيز نظم الحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستتتتتتتدامة  ولكي يتستتتتتتنل - 43
م  أجل تحق ق المستتتتتتتتتاواة ب   الجنستتتتتتتتت   وتمك   النستتتتتتتتتاء والفت ات، قد ترغب اللجنة في ح  

 الحكومات وسا ر أصحاب المصلحة علل اتخاذ اإلجراءات المب نة أدنا ظ
 

  سلمت زيز البللم امل لاريم وال،ا و لم واملؤ   

إجراءات م  أجتتل التنف تت  التتتا  للتعهتتدات وااللتزامتتات القتتا متتة المتعلقتتة  اتختتاذ )أ( 
بتحق ق المستتتتاواة ب   الجنستتتت   وتمك   جم ع النستتتتاء والفت ات، وضتتتتمان تمتعه  بجم ع حقوق 
اإلنستتتتان والحريات األستتتتاستتتت ة تمتعا صام  وعلل قد  المستتتتاواة مع الرجل، وذلى بهدف تحستتتت   

 وارد صسبه  ورفاهه ؛مع شته  وم

تكريس الحق في الحمتتتايتتتة االجتمتتتاع تتتة في األطر القتتتانون تتتة الوطن تتتة، ودعمتتته  )ا( 
 باسترات ج ات وخفط عمل وطن ة تكون المساواة ب   الجنس   وتمك   المرأة في صم مها؛

اعتماد نه  يقو  علل احترا  حقوق اإلنستتتتتتتتان ومراعاة المنظور الجنستتتتتتتتاني عند  )ج( 
لحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستتتتتتدامة ورصتتتتتد م زان ات لها تصتتتتتم م نظم ا

وتنف  ها ورصتتتتدها وتق  مها، وضتتتتمان إتاحتها، وإمكان ة الحصتتتتو  عل ها والوصتتتتو  إل ها، وصفايتها، 
 ومقبول تها، وجودة نوع تها؛

لجهات المقدمة إقامة وتعزيز التنس ق ب   مختلف قفاعات ومستويات الحكومة مع ا )د( 
للخدمات التي تستهدف الربح والتي ال تستهدف الربح م  القفاع الخاص م  أجل تنف   نظم الحماية 

 ؛الجنساني االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستدامة بشكل متكامل ومراٍع للمنظور

الموارد المال ة تعزيز قدرات اآلل ات الوطن ة المعن ة بالمستتتتتتتتاواة ب   الجنستتتتتتتت   و  )ه( 
المتاحة لها لكي يتسنل لها دعم ورصد تعم م مراعاة المنظور الجنساني في مراحل تصم م وتوف ر 

 الحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستدامة؛

ضتتتتتمان حصتتتتتو  النستتتتتاء والفت ات ال تي يواجه  أقتتتتتكاال متعددة ومتقاطعة م   )و( 
الجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستدامة علل قد  المساواة مع التم  ز علل الحماية ا

 الرجا  والفت ان م  أجل القراء علل الفقر والحد م  أقكا  عد  المساواة؛

االستتتتتتتتتثمار في الحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستتتتتتتتتدامة  )ز( 
 ر الرسمي وجدوا  االقتصادية؛لدعم إنتاج ة عمل المرأة في االقتصاد غ 

ضتتتتتتتتتتتمان تكافؤ الفرص المتاحة أما  المرأة للحصتتتتتتتتتتتو  علل عمل ال ق في قفاع  )ح( 
الخدمات العامة والبنل التحت ة واتخاذ تداب ر لتقل ص الفجوات في األجور ب   الجنستتتتتتتتت  ، وتعزيز 

 ؛قدرتها علل التفاوض الجماعي، وتمك   المرأة م  التقد  في مسارها الوظ في
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 تداري الف وا  بني اجلنسني والتردح للتحلز اجلنساا ه جمال اممايم ا جتماعلم   

إجراء تق  مات في ستتتتتتتتتتت اقات محددة للمخاطر المتمايزة بحستتتتتتتتتتتب نوع الجنس  )ط( 
خ   جم ع مراحل الح اة ولتقاطع ه   المخاطر مع أقتتتكا  أخرأل م  التم  ز لكي تستتتترقتتتد بها 

 الحماية االجتماع ة؛عمل ة وضع وتنف   نظم 

العمتتل علل تمتع الجم ع بنظم حمتتايتتة اجتمتتاع تتة تراعي المنظور الجنستتتتتتتتتتتتتاني،  )ح( 
 في ذلى حدودها الدن ا، وترم  تجم   دخل للمرأة خ   مختلف مراحل ح اتها؛ بما

توف ر نظم حماية اجتماع ة قتتاملة لجم ع النستتاء، وال ستت ما النستتاء العام ت في  )ي( 
 رسمي، والق ا  تدريج ا بتحس   االستحقاقات لتكون صاف ة؛ القفاع غ ر ال

االعتراف بجعما  الرعاية والعمل المنزلي غ ر المدفوعة األجر وتقديرها برتتتتتتتتمان  )ل( 
حصتتتتتتتتتتتو  مقتتدمي الرعتتايتتة غ ر المتتدفوعتتة األجر علل الحمتتايتتة االجتمتتاع تتة، بمتتا في ذلتتى التغف تتة 

 الصح ة والمعاقات التقاعدية؛

ضتتتتمان إمكان ة حصتتتتو  جم ع العام ت علل حماية األمومة وفقا التفاق ة حماية  )ة( 
( الصتتتتتادرة ع  منظمة العمل الدول ة، والتروي  لتقاستتتتتم المستتتتتؤول ات 183)رقم  2000األمومة، 

علل قد  المستتتتاواة ب   الجنستتتت   م  خ   توستتتت ع نفاق تغف ة إجازة الوالدي  مما يشتتتتجع اآلباء 
 شئة األطفا ؛ علل المشارصة في تن

التصتتتدي الستتتتبعاد ووصتتتم النستتتاء ال تي يواجه  أقتتتكاال متعددة ومتشتتتابكة م   ) ( 
التم  ز بتفادي االعتماد الرتت ق علل الموارد لتحديد األهل ة للحصتتو  علل االستتتحقاقات واخت ار 

 تغف ة أقمل؛

تق  م الحاجة لفرض قتتتتترون، وإن وجدت ه   الشتتتتترون، ضتتتتتمان أال يؤدي عد   )س( 
 المتثا  إلل اتخاذ تداب ر عقاب ة تستبعد النساء والفت ات المهمشات بالفعل؛ ا
 

 تغلري ا دما  ال امم ألغ اض حت،لق املساواة بني اجلنسني ومتكني امل أة  

زيادة االستتتتتتتتتتتثمارات م  أجل إتاحة المزيد م  خدمات الرعاية العامة والخدمات  )ع( 
 ا دة النساء والفت ات اللواتي تعرض  للعنف؛ المنّسقة المشترصة ب   عدة قفاعات لف

تحديد وإزالة الحواجز المال ة وغ ر المال ة التي تعرقل إمكان ة حصتتتتتتتتو  النستتتتتتتتاء  )ص( 
والفت ات علل الخدمات العامة، مثل طو  المستتتتتتتتافات المادية ووستتتتتتتتا ل النقل، ونقص المعلومات 

 واالفتقار لسلفة اتخاذ القرار، والوصم والتم  ز؛ 

ضمان أن تكون الخدمات العامة ذات نوع ة م  مة ومراع ة للمنظور الجنساني،  )ز( 
وم  مة للستتتتتتت  والحت اجات األقتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة، ومناستتتتتتتبة ثقاف ا، ومتاحة ماديا للمستتتتتتتنات 

 والنساء ذوات اإلعاقة، وأن تُقدَّ  في ب ئة تخلو م  العنف والوصم والتحرش الجنسي؛

ر تكلفة خ )ق(  دمات الرعاية الصتتتح ة المتاحة م  خ   التغف ة الصتتتح ة ضتتتمان ُيستتتف
الشتتتاملة التي تت ح إمكان ة حصتتتو  الجم ع علل الخدمات الصتتتح ة والحقوق الجنستتت ة واإلنجاب ة 

 خ   جم ع مراحل الح اة؛
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استتتتتتتتتتتخدا  مناه  تعل م ة مراع ة للمنظور الجنستتتتتتتتتتاني م  أجل تحستتتتتتتتتت   نوع ة  )ر( 
علل القوالب النمف ة الجنستتتتان ة، وتغ  ر الع قات القا مة علل عد  الخدمات التعل م ة، والقرتتتتاء 

 تكافؤ القوأل؛

تحستتتت   معاي ر تشتتتتغ ل المرأة العاملة في الخفون األمام ة في قفاعات الصتتتتحة  )ش( 
والتعل م وخدمات الرعاية، وتعزيز االعتراف بجصثر الفئات ضتتتتتعفا وحمايتها، مثل العامل   في مجا  

 الصحة المجتمع ة؛

 ا تفادة النسا  والفتلا  من ا  تثمارا  ه الب  التحتلم  

إعفاء األولوية ل ستتتتتتتتتتتتثمارات في البنل التحت ة المستتتتتتتتتتتتدامة ب ئ ا والقادرة علل  ) ( 
مقاومة تغ ر المناخ، بما في ذلى في مجا  التكنولوج ا واالتصتتاالت الستتلك ة وال ستتلك ة الرقم ة، 

وموارد صستتتتتبها وقدرتها اإلنتاج ة، وتت ح فرص عمل للنستتتتتاء في بح   تعزز صتتتتتحة المرأة ورفاهها 
 القفاعات غ ر التقل دية؛

إجراء تق  مات منهج ة وقتتتتتتتتتتتفافة لةثار الب ئ ة والجنستتتتتتتتتتتان ة واآلثار علل حقوق  )ث( 
اإلنستتتان لمشتتتاريع البنل التحت ة وذلى بمشتتتارصة النستتتاء والفت ات في المجتمعات المحل ة المتجثرة 

 يع؛به   المشار 

ضتتمان توافر م ا  نظ فة ومرافق صتترف صتتحي لمنة للنستتاء والفت ات، بما في ذلى  )ا( 
ل عتناء بنظافته  الصتتتتتتتح ة أثناء الفم  في المناز  والمدارا والع ادات، ومراصز النقل، ومخ مات 

 ال جئ  ، والمكاتب الحكوم ة، ومواقع العمل وغ رها م  األماص  العامة؛

األستتتتتتتتتتر المع شتتتتتتتتتت ة علل الكهرباء ع  طريق النظم الموصتتتتتتتتتتولة صفالة حصتتتتتتتتتتو   )ذ( 
  الموصولة بالشبكة الكهربا  ة التي تدعم تعدد أدوار المرأة واحت اجاتها المع ش ة تحديدا؛ وغ ر

صفالة أن يت ح تنف   نظم الفاقة المجتمع ة، مثل الشبكات المصّغرة، تقديم دعم  )ض( 
شتتتتتارصة المرأة واضتتتتتف عها بدور  ق ادي بوصتتتتتفها م  وحوافز محددة األهداف م  أجل تشتتتتتج ع م

 المستعمل   والمنتج  ؛ 

 صفالة أن تكون ستتت استتتات النقل الحرتتتري ومخففاته مراع ة للمنظور الجنستتتاني )أ أ( 
ول وي االحت اجات الخاصتتة، وأن تراعيا األدوار المتعددة التي ترتتفلع بها المرأة في العمل وأثناء 

 تقديم الرعاية، وأن تحمي س متها وتعزز قدرتها علل التنقل وتمك نها االقتصادي؛ 
 

 ت بلم املوارد وت زيز املسا لم وحتسني البلا ا   

الحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل االمتناع ع  تخف ض م زان ات نظم  )ا ا( 
 التحت ة المستدامة التي تعود بالفا دة علل النساء والفت ات، في س اق تداب ر التقشف؛

زيادة حجم االستتتتتتتتتثمارات المخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة لتعم م الحماية االجتماع ة والخدمات  )ج ج( 
ور الجنساني ع  طريق تعبئة الموارد العامة الج دة النوع ة والبنل التحت ة المستدامة المراع ة للمنظ

المحل تة، بمتا في ذلتى بتاتختاذ تتداب ر ضتتتتتتتتتتتريب تة وتتداب ر متعلقتة بتالم زان تة تكون تتدريج تة ومراع ة 
 للمنظور الجنساني؛
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تعزيز التعاون الدولي والوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمستتتتتتاعدة اإلنما  ة الرستتتتتتم ة  )د د( 
ت ه   المستاعدة في مجا  الحماية االجتماع ة والخدمات وضتمان أن يكون الهدف م  استتثمارا

 العامة والبنل التحت ة المستدامة هو تحق ق المساواة ب   الجنس   وتمك   جم ع النساء والفت ات؛ 

تق  م التكتتال ف والفوا تتد المرتبفتتة بمشتتتتتتتتتتتتارصتتة القفتتاع الختتاص في نظم الحمتتايتة  )ه ه( 
فوير البنل التحت ة ومستتتتتتتاءلة مقدمي الخدمات م  القفاع االجتماع ة، وتقديم الخدمات العامة، وت

 الخاص ع  تعزيز المساواة ب   الجنس   ع  وتمك   جم ع النساء والفت ات؛

تشتتتتج ع المشتتتتارصة الكاملة والمتكافئة للنستتتتاء والمنظمات النستتتتا  ة وتول ها دورا  )و و( 
المتعلقة بنظم الحماية االجتماع ة ق اديا في الحوارات المتعلقة بالستتتتتت استتتتتتات وفي اتخاذ القرارات 

 والخدمات العامة والبنل التحت ة المستدامة؛

إنشتتتتتتتتاء وتعزيز لل ات للمستتتتتتتتاءلة تكون مراع ة للمنظور الجنستتتتتتتتاني، مثل لل ات  )ز ز( 
التدق ق في المستتتتتتتتتاواة ب   الجنستتتتتتتتت  ، وإقتتتتتتتتتراك المستتتتتتتتتتف دي  والمستتتتتتتتتتعمل   في تق  م الحماية 

 ومشاريع البنل التحت ة؛  االجتماع ة والخدمات العامة

تحستتت   جمع واستتتتخدا  الب انات المصتتتنفة حستتتب نوع الجنس والستتت  والدخل  )ح ح( 
والموقع، بشتتتتتجن الحصتتتتتو  علل ما يكفي م  استتتتتتحقاقات الحماية االجتماع ة، بما في ذلى بد  

 رعاية األطفا  والمعاقات التقاعدية وبد  العجز واستحقاقات البفالة؛

ع الب انات المصتتتنفة حستتتب نوع الجنس والستتت  والدخل والموقع، ع  تعزيز جم )ط ط( 
استتتتتخدا  الوقن وع  العنف ضتتتتد النستتتتاء والفت ات، واستتتتتخدا  ه   الب انات لتوج ه الستتتت استتتتات 

 المتعلقة بالحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة؛ 

نوع تتتة ع  تنف تتت  نظم  صتتمتتتة لعمل تتتات التق  م الكمي لوثر، إجراء دراستتتتتتتتتتتتتات )ح ح( 
الحماية االجتماع ة والخدمات العامة والبنل التحت ة المستتتتتتتتتتتتدامة م  أجل الكشتتتتتتتتتتتف ع  اآلثار 

 السلب ة علل النساء والفت اتظ

قتتتد ترغتتتب اللجنتتتة في أن تتتتدعو منظومتتتة األمم المتحتتتدة والمنظمتتتات التتتدول تتتة األخرأل،  - 44
م  أجل دعم الدو  األعرتتتاء علل تنف   وق اا  ف ها المؤستتتستتتات المال ة الدول ة، إلل التعاون بما

 ورصد التوص ات السالفة ال صر علل جم ع المستوياتظ
 


