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(اإليدز)
االستنتاجات املتفق عليها ( ٤٥أ)
األمم المتحدة ،آذار/مارس 2001

املرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة
نقص املناعة املكتسب (اإليدز)

وال رابعة والعرشين للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وإعالن األمم
املتحدة بشأن األلفية ،واالستنتاجات املتفق عليها التي اعتمدتها
لجنة وضع املرأة بشأن املرأة والصحة ،وق رارها .2/44
	- 5تُذكِّر اللجنة باألهداف املتفق عليها دوليا والواردة يف الوثائق
املشار إليها يف الفقرة  4وتشري إىل أن املنظور الجنساين يجب
إدماجه بشكل كامل يف ُص لب الوثيقة الختامية للدورة
االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املعنية بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز ،ويف جميع األهداف الجديدة ،وإىل
رضورة أن تركز الوثيقة عىل اإلج راءات املطلوبة لتحقيق األهداف
الحالية.

	- 1تؤدي املرأة دورا حيويا يف النمو االجتامعي واالقتصادي لبلدانها.
وإنه ملن دواعي القلق الشديد أن يبلغ حتى نهاية عام  2000عدد
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة
املكتسب (اإليدز)  36.1مليون نسمة ،يعيش  95يف املائة منهم
يف البلدان النامية ،ومنهم  16.4مليون امرأة .ونسبة املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية من النساء آخذة بالتزايد .ويشكل
عدد النساء األفريقيات جنوب الصح راء الكربى  55يف املائة من
جميع البالغني املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية ،بينام
يبلغ معدل اإلصابة بالعدوى لدى امل راهقات ما بني  5و  10م رات
أكرث من معدل إصابة امل راهقني من الذكور.

	- 6ترحب اللجنة باعتامد إعالن أبوجا بشأن فريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز ،والسل وغريهام من األم راض املعدية ،وخاصة
البعد الجنساين فيها ،الذي اعتمده مؤمتر القمة الخاص املعني
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف أبوجا ،نيجرييا ،يف شهر
نيسان/أبريل .2001

	- 2إن متتع املرأة والفتاة متتعا كامال بجميع حقوق اإلنسان املدنية
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية ،مبا فيها الحق يف
التنمية – وهي حقوق تتصف بالعاملية وعدم التجزئة وال رتابط
والتداخل ،يعترب ذا أهمية حاسمة يف منع مزيد من انتشار
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز .فغالبية النساء والفتيات
ال يتمتعن بحقوقهن عىل نحو كامل ،ال سيام بحقوقهن يف
التعليم والوصول إىل أعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية
والعقلية والضامن االجتامعي ،خصوصا يف البلدان النامية .وأوجه
عدم املساواة هذه تبدأ يف مرحلة مبكرة من الحياة وتجعل
النساء والفتيات أكرث تعرضا للخطر يف مجال الصحة الجنسية
واإلنجابية ،مام يزيد من خطر تعرضهن لإلصابة بعدوى فريوس
نقص املناعة البرشية وترضره َّن بشكل متفاوت من عواقب وباء
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

	- 7تنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي يبذلها برنامج األمم
املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز،
واملشرتكون يف رعايته ،واملانحون الثنائيون واملتعددو األط راف
واملنظامت الحكومية والحكومية الدولية وغري الحكومية يف
سعيهم ال رامي إىل متكني املرأة من خالل ب رامج تنمية القدرات،
إضافة إىل ال ربامج التي توفر للمرأة فرصة اإلفادة من موارد
التنمية وتعزز الشبكات التي تقدم الرعاية والدعم للنساء
املصابات بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.
	- 8يجب ضامن أعىل مستوى ممكن من االلتزام السيايس لتمكني
املرأة وتقدمها وللوقاية من األم راض املعدية التي تنتقل عن
طريق االتصال الجنيس ،ال سيام اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز وإج راء البحوث فيها ،وتقديم الرعاية للمصابني
ومعالجتهم.

 - 3إن الفقر واملامرسات التقليدية والعرفية املرضة التي تجعل املرأة
يف وضع تبعي يف البيت واملجتمع املحيل واملجتمع بشكل عام
تجعلها معرضة بشكل خاص لفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز .فهناك ماليني من النساء والفتيات محرومات و/أو ال
يتمكن من الحصول بشكل كاف عىل الرعاية الصحية والدواء
والدعم االجتامعي عموما ،حتى يف حالة األم راض التي تنتقل عن
طريق االتصال الجنيس/فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

	- 9من املهم إدماج املنظور الجنساين بشكل كامل يف العملية
التحضريية لدورة الجمعية العامة االستثنائية املعنية بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز ويف الوثيقة الختامية التي تصدر
عنها ،مبا يف ذلك اإلدماج الكامل للمنظور الجنساين يف أي أهداف
جديدة ويف األعامل املطلوبة لتحقيق األهداف العاملية املتفق
عليها فيام يتعلق باملرأة والفتاة وفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز ،كام وردت يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة .4

	- 4وقد أخذت لجنة وضع املرأة يف االعتبار التوصيات املتعلقة باملرأة
والطفلة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز مثلام وردت يف
الوثائق التالية :منهاج عمل بيجني؛ وبرنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية؛ وبرنامج عمل كوبنهاغن ،والوثائق الختامية
للدورات االستثنائية الحادية والعرشين والثالثة والعرشين
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(د)	توجيه الرتكيز يف السياسات الوطنية والدولية نحو القضاء عىل
الفقر بغية متكني املرأة من حامية نفسها بشكل أفضل من
انتشار الوباء ومعالجة اآلثار السلبية لفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز بصورة أكرث فعالية؛

- 10

وتوخيا لإلرساع بتنفيذ األهداف االس رتاتيجية
للمؤمت رات والوثائق املذكورة آنفا يف الفقرة ،4
وباألخص األهداف املتصلة باملرأة والطفلة وفريوس
نقص املناعة البرشية /اإليدز ،تويص اللجنة باتخاذ
اإلج راءات التالية:

(هـ)	تخفيف التأثري االجتامعي واالقتصادي لفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز عىل املرأة ألنها ،بحكم دورها كمقدمة للغذاء
ومقدمة تقليديا للرعاية ،تكون أول املتأثرين باآلثار السلبية
للوباء ومنها نقص القوة العاملة وتع طّل نظم الرعاية
االجتامعية؛

إج راءات تتخذها الحكومات ومنظومة األمم املتحدة واملجتمع
املدين ،حسب املقتىض

(و)	إعادة التأكيد عىل املساواة يف الحقوق للنساء واألطفال املصابني
باألم راض املنقولة باالتصال الجنيس/فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز واملترضرين من ج رائه ،يف التمتع بسبل الوصول إىل
الخدمات الصحية والتعليمية واالجتامعية ويف الحامية من
جميع أشكال التمييز والتشهري واإلساءة واإلهامل؛

 - 1متكني املرأة
(أ)	إن رسعة انتشار وباء فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،ال سيام
يف البلدان النامية ،كان له أثر مدمر عىل املرأة .وعدم املساواة يف
عالقات القوة بني الرجل واملرأة ،التي ال يكون فيها للمرأة غالبا
قدرة اإلرصار عىل أن تكون املامرسات الجنسية مأمونة ومسؤولة،
وعدم تبادل الرأي والتفاهم بني املرأة والرجل بشأن االحتياجات
الصحية للمرأة ،يؤدي ،فيام يؤدي إليه ،إىل تعريض صحة املرأة
للخط ر ،وذلك خصوصا عن طريق زيادة تعرضها لألم راض التي
تنتقل بطريق االتصال الجنيس ،مبا فيها اإلصابة بعدوى فريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

(ز)	إعادة التأكيد كذلك عىل حقوق اإلنسان للفتاة واملرأة يف التمتع
باملساواة يف سبل الحصول عىل فرص التعليم والتدريب عىل
املهارات والعمل ،بوصف ذلك وسيلة لإلقالل من قابليتها لإلصابة
باألم راض املنقولة باالتصال الجنيس/فريوس نقص املناعة البرشية؛
(ح)	حثّ الحكومات عىل اتخاذ جميع التدابري الالزمة لتمكني املرأة
وتعزيز استقاللها االقتصادي وحامية وتعزيز التمتع الكامل
بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية لتمكني النساء
والفتيات من وقاية أنفسهن بشكل أفضل من األم راض التي
تنتقل عن طريق االتصال الجنيس/فريوس نقص املناعة البرشية؛

(ب)	إن الترصف املسؤول واملساواة بني الجنسني هام رشطان أساسيان
مهامن للوقاية؛
(ج)	رضورة ضامن جعل الصحة الجنسية والحقوق اإلنجابية للنساء
من جميع األعامر عىل النحو املحدد يف الفق رات  94و  95و 96
من منهاج عمل بيجني جزءا أساسيا من الجهود ال رامية إىل تعزيز
متكني املرأة مع م راعاة أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غري
متناسب مبرض اإليدز ،ويف هذا السياق ،رضورة تعزيز النهوض
باملرأة ومتكينها ومتتع املرأة متتعا كامال بجميع حقوق اإلنسان،
مبا فيها الحق يف التنمية وحقها يف التحكم واتخاذ الق رار الحر
واملسؤول يف املسائل املتعلقة بشؤونها الجنسية من أجل حامية
نفسها من األخطار العالية والسلوك غري املسؤول الذي يؤدي
إىل اإلصابة باألم راض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس،
ومنها اإليدز ،وحقها كذلك يف الوصول إىل املعلومات والتثقيف
يف الشؤون الصحية ،والرعاية الصحية والخدمات الصحية وتعترب
هذه كلها أمورا أساسية لزيادة قدرة النساء والفتيات عىل حامية
أنفسهن من اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية؛

(ط)	دراسة أسباب ازدياد مخاطر فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز وأوجه الضعف وتأثريها عىل املرأة والفتاة ،مبا يف ذلك يف
حاالت ال رصاع ،والعمل عىل خفضها ،كل ذلك من خالل تقديم
خدمات وب رامج اقتصادية وقانونية واجتامعية ت راعي الفوارق بني
الجنسني ،مبا فيها دمج خدمات الوقاية والرعاية املتعلقة بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز وجعلها يف مجموعات تتضمن حدا
أدىن من إج راءات الرعاية الصحية األساسية؛
(ي)	تعزيز اتخاذ تدابري ملموسة للقضاء عىل جميع أشكال العنف
ضد املرأة والفتاة ،مبا يف ذلك املامرسات التقليدية والعرفية
الضارة ،وسوء املعاملة واالغتصاب ،والرضب واالتجار بالنساء
والفتيات ،التي تزيد من سوء األوضاع التي يتولد عنها انتشار
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،وذلك من خالل اتخاذ تدابري،
منها سن القوانني وإنفاذها فضال عن القيام بحمالت عامة
ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛
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(ك)	اتخاذ خطوات تؤدي إىل إيجاد بيئة مؤاتية لتعزيز جميع
حقوق اإلنسان والرحمة والدعم للمصابني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز واملترضرين من ج رائه من خالل إج راءات
منها اق رتاح مشاريع قوانني و/أو إعادة النظر يف القوانني بهدف
تطهريها من األحكام التمييزية وتوفري اإلطار القانوين الذي من
شأنه أن يحمي حقوق األف راد املصابني بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز وال سيام النساء والفتيات ،ومتكني الفئات
الضعيفة من الوصول إىل الخدمات اإلرشادية املالمئة بشكل
طوعي ورسي وتشجيع الجهود ال رامية إىل الحد من التمييز
والتشه ري؛

(ب)	يتوجب عىل الحكومات ،مبساعدة وكاالت األمم املتحدة
وصناديقها وب رامجها ذات الصلة ،أن تعتمد ،دون إبطاء ،سياسة
متسقة ومتكاملة وطويلة األمد للوقاية من اإليدز ،تكون
م رتافقة مع ب رامج إعالمية وتعليمية تقوم عىل بناء املهارات
يف معالجة شؤون الحياة ومصممة خصيصا لخدمة احتياجات
النساء والفتيات ومكيفة ليك تكون مالمئة ألوضاعهن االجتامعية
الثقافية وحساسياتهن واحتياجاتهن الخاصة يف دورتهن
الحياتية؛
(ج)	تكثيف الجهود ال رامية إىل تحديد أفضل السياسات وال ربامج
لحامية النساء والفتيات من اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز ،مع م راعاة كون املرأة ،السيام الفتاة الصغرية،
أكرث من الرجل تعرضا من الوجهة االجتامعية والسيكولوجية
والبيولوجية لعدوى األم راض التي تنتقل بطريق االتصال
الجنيس؛

(ل)	زيادة تطوير املنظور الجنساين وإدماجه بشكل كامل يف ال ربامج
واالس رتاتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز مع م راعاة رضورة وجود بيانات
وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر مع الرتكيز
خصوصا عىل املساواة بني الجنسني؛

(د)	اتخاذ تدابري إلدماج نهج يقوم عىل أساس األرسة يف ال ربامج الهادفة
إىل توفري الوقاية والرعاية والدعم للنساء والفتيات املصابات
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملترضرات من ج رائه؛
وكذلك اتخاذ إج راءات إلدماج نهج يقوم عىل أساس املجتمع يف
السياسات وال ربامج التي تهدف إىل توفري الوقاية والرعاية والدعم
للنساء والفتيات املصابات باملرض واملترضرات من ج رائه؛

(م)	اتخاذ التدابري لتعزيز وتنفيذ املساواة يف سبل وصول املرأة إىل
املوارد االقتصادية والتحكم فيها ،مبا يف ذلك األرايض وحقوق
امللكية وحقوق اإلرث ،برصف النظر عن الوضع الزوجي ،بغية
تقليص ضعف املرأة إزاء وباء فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛
(ن) إتاحة الفرصة أمام النساء والفتيات ،مبا يف ذلك املنتميات إىل
جامعات مهمشة ،للوصول عىل قدم املساواة إىل تعليم يتسم
بالجودة ،وب رامج محو األمية ،والرعاية الصحية والخدمات
الصحية ،والخدمات االجتامعية ،والتدرب عىل اكتساب املهارات
وفرص العاملة ،ودعم بناء القدرات وتنشيط الشبكات النسائية
وحاميتها من جميع أشكال التميي ز ،مبا يف ذلك التمييز العرقي
والتشهري واإلساءة واإلهامل بغية الحد من تعرضهن وضعفهن
إزاء فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وتخفيف تأثريه عىل
املصابني به واملترضرين من ج رائه؛

(هـ)	ضامن املساواة وعدم التمييز يف سبل الوصول إىل معلومات
دقيقة وشاملة ،والتثقيف الوقايئ بشأن الصحة اإلنجابية،
والفحوص الطوعية وخدمات اإلرشاد والتكنولوجيات يف إطار
ي راعي الفروق يف الثقافات والفروق بني الجنسني مع تركيز خاص
عىل امل راهقات والبالغات من الشابات؛
(و)	الطلب إىل برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز واملشرتكني يف رعايته مواصلة جهودهم
لتوفري تعليم كامل وسليم يف املسائل الجنسية والصحة اإلنجابية
للشبان يف إطار ي راعي الفروق الثقافية والفروق بني الجنسني،
مع تشجيعهم عىل تأخري البدء بالعالقات الجنسية ،و/أو
استخدام الرفاالت ،ويف هذا السياق حثهم عىل إيالء اهتامم أكرب
لتثقيف الرجال والفتيان بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم يف الوقاية
من نقل األم راض التي تنتقل بطريق االتصال الجنيس ،ومنها
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،إىل رشكائهم؛

 - 2الوقاية
(أ)	يتوجب عىل الحكومات ،ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها
وب رامجها ذات الصلة واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت
غري الحكومية ،إف راديا أو مجتمعة أن تبذل الجهود إلدراج
مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف عداد أولويات
جدول أعامل التنمية وأن تضطلع بتنفيذ اس رتاتيجيات وب رامج
متعددة القطاعات والمركزية للوقاية الفعالة ،ال سيام فيام
يتعلق بالفئات السكانية األكرث تعرضا ،والتي تشمل النساء
والفتيات الصغ ريات واألطفال ،مع م راعاة رضورة الوقاية من
انتقال العدوى من األمهات إىل األطفال؛

(ز)	تعزيز املساواة يف العالقات بني الجنسني ،وتوفري املعلومات
واملوارد الالزمة إلشاعة سلوك ومامرسات جنسية مستنرية
ومسؤولة ومأمونة وتعزيز االح رتام املتبادل واملساواة بني الجنسني
يف العالقات الجنسية؛
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(ح)	تشجيع جميع أشكال وسائط اإلعالم عىل ترويح صور ال متييزية
ت راعي الفوارق بني الجنسني ،وإشاعة ثقافة الالعنف ،واح رتام
جميع حقوق اإلنسان وال سيام حقوق املرأة ،يف معالجة فريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

(م)	السعي لضامن قيام املدارس يف جميع املستويات ،فضال عن
املؤسسات التعليمية األخرى ،ونظم التعليم غري النظامي،
بدور رائد يف الوقاية من اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة
البرشية ،ومنع التشهري والتمييز ومكافحتهام من خالل توفري
بيئة متحررة من جميع أشكال العنف ت ُشيع الرحمة والتسامح
وتوفر تعليام ي راعي الفروق بني الجنسني ،مبا يف ذلك التوعية
بشأن السلوك واملامرسات الجنسية املسؤولة ،واكتساب املهارات
يف الشؤون الحياتية وإحداث تغيري يف السلوك؛

(ط)	تشجيع املشاركة الفعلية للرجال والفتيان من خالل مشاريع
تثقيفية يف مجال فريوس نقص املناعة البرشية يضطلع بها
فتيان ،أو مشاريع يتعلق موضوعها بالفتيان تحديدا ،وال ربامج
التي تقوم عىل أساس األق ران لتحدي القوالب النمطية واملواقف
الجنسانية فضال عن أوجه عدم املساواة الجنسانية فيام يتصل
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،باإلضافة إىل مشاركتهم
الكاملة يف الوقاية منهام والتخفيف من تأثريهام ،والرعاية
املتعلقة بهام .تخطيط وتنفيذ ال ربامج الهادفة إىل متكني الرجال
وتشجيعهم عىل اعتامد سلوك مأمون ومسؤول يف مجايل
العالقات الجنسية واإلنجاب ويف استخدام طرق فعالة ملنع
حصول حاالت الحمل غري املرغوب فيها واإلصابة بعدوى األم راض
التي تنتقل بطريق االتصال الجنيس ،مبا فيها فريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز؛

(ن)	العمل بالتعاون مع املجتمع املدين مبا يف ذلك املجتمع التقليدي
والقادة الدينيني عىل تحديد املامرسات العرفية والتقليدية التي
لها تأثري مرض عىل العالقات بني الجنسني والقضاء عىل هذه
املامرسات التي تزيد من تعرض املرأة والفتاة لفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز؛
 - 3العالج والرعاية والدعم
(أ)	الطلب إىل الحكومات أن تضمن سبل الوصول الشامل واملتكافئ
للنساء والرجال طيلة دورة حياتهم إىل الخدمات االجتامعية
املتصلة بالرعاية الصحية ،مبا يف ذلك التعليم ،واملياه النظيفة
وامل رافق الصحية املأمونة ،والتغذيـــة ،وب رامج األمن الغذايئ
والتعليم الصحي ،ال سيام للنساء والفتيات املصابات بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز واملترضرات منه ،مبا يف ذلك معالجة
األم راض التي تنتقل باالتصال الجنيس؛

(ي)	القيام ،ال سيام يف البلدان األكرث ترضرا ،بتكثيف التعليم
والخدمات وإعداد اس رتاتيجيات للتعبئة واإلعالم تقوم عىل
املجتمعات املحلية ،بغرض حامية النساء ،مبختلف أعامرهن ،من
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وغريه من األم راض التي
تنتقل باالتصال الجنيس ،مبا يف ذلك عن طريق إعداد طرق آمنة
وقليلة التكلفة وفعالة ومتيرسة تتحكم فيها املرأة ،من قبيل
مبيدات امليكروبات ورفاالت املرأة التي تحميها من األم راض التي
تنتقل عن طريق االتصال الجنيس وفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز؛ وإج راء فحوصات طوعية ورسية لفريوس نقص املناعة
البرشية وتشجيع السلوك الجنيس املسؤول مبا يف ذلك العزوف
واستخدام الرفاالت؛

(ب)	الطلب إىل الحكومات أن تقوم بالعمل عىل توفري الرعاية
الصحية الشاملة للنساء والفتيات املصابات بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز ،مبا يف ذلك التغذية التكميلية والغذاء
ومعالجة االلتهابات الناشئة من األم راض السارية وسبل الوصول
الكاملة واملتكافئة والالمتييزية والرسيعة إىل الرعاية الصحية
والخدمات الصحية ،مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية،
وإسداء املشورة الطوعية والرسية ،مع م راعاة حقوق الطفل يف
الوصول إىل املعلومات ،والخصوصية ورسية املعلومات واالح رتام
واملوافقة املستنرية ومسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين
واألولياء الرشعيني؛

(ك)	تعزيز نظم مستدامة وفعالة ومتاحة للرعاية الصحية األولية
تؤدي وظيفة داعمة للجهود املبذولة يف مجال الوقاية؛
(ل)	ينبغي إيالء اهتامم خاص للوقاية من فريوس نقص املناعة
البرشية ،ال سيام يف حالة العدوى املنتقلة من األم إىل الطفل
وضحايا االغتصاب – عىل أساس القبول املستنري وإج راء
الفحوصات الطوعية والرسية وإسداء املشورة واملعالجة – وذلك
من خالل سبل منها ضامن الوصول إىل الرعاية وتعزيز توافر
وجودة األدوية والفحوص الطبية بتكلفة معقولة ،ال سيام
العالجات املضادة للريرتوفريوسات ،واالعتامد عىل الجهود
ال راهنة ،مع إيالء اهتامم خاص ملسألة الرضاعة الثديية؛

(ج)	اعتامد نهج شامل لرعاية ودعم األشخاص املصابني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز ،ال سيام النساء والفتيات ،وأن يشمل هذا
النهج االحتياجات الطبية واالجتامعية والسيكولوجية والروحية
واالقتصادية ،وأن يستهدف املجتمعات املحلية واملجتمع عىل
املستوى القومي؛
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من بينها تخفيف عبء الديون ،مام يشمل خيار إلغاء الديون
املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرسمية ،ملساعدتها عىل متويل
ب رامج ومشاريع تستهدف التنمية مام يشمل النهوض باملرأة
وذلك ،ضمن أمور أخرى ،من خالل الخدمات الصحية والرعاية
الصحية وتوفري ال ربامج الوقائية املعنية بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز ،التي تستهدف خصوصا النساء والفتيات؛ وترحب
يف هذا الصدد مببادرة كولون للتخفيف من عبء الديون ،وال
سيام التعجيل بتنفيذ املبادرة املعززة بشأن البلدان الفقرية
املثقلة بالديون ،وتشجع الحكومات عىل كفالة توفري األموال
الكافية لتنفيذها وتنفيذ الحكم الذي ينص عىل أن يستخدم ما
تم توفريه من أموال يف دعم ب رامج مكافحة الفقر التي ت راعي
األبعاد الجنسانية والتي تتناول الوقاية والرعاية والدعم للنساء
والفتيات املصابات واملترضرات؛

(د)	التعاون من أجل تعزيز الجهود ال رامية إىل خلق البيئة واألوضاع
الالزمة ،مبساعدة وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وب رامجها ذات
الصلة ،واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية
عند الطلب ،ملعالجة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات
املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملترضرات من
ج رائه ،ال سيام األيتام واألرامل ،والفتيات والنساء املسنات اللوايت
يقمن أيضا بصورة أساسية بتقديم الرعاية للمصابني بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز ،وجميعهن معرضات بشكل خاص
لالستغالل االقتصادي والجنيس؛ وتقديم الدعم االقتصادي
والسيكولوجي – االجتامعي لهن وتشجيع استقاللهن االقتصادي
من خالل ب رامج مدرة للدخل وغريها من الطرق؛
(هـ)	تقديم الدعم لتنفيذ ال ربامج الخاصة باملشاكل املتنامية لألطفال
الذين يتمهم اإليدز ،ال سيام الفتيات اللوايت يسهل أن يصبحن
ضحايا لالستغالل الجنيس؛

(د)	ضامن التعاون الدويل واإلقليمي وفيام بني بلدان الجنوب ،مبا يف
ذلك تقديم املساعدة اإلمنائية ومزيد من املوارد املالمئة وتنفيذ
السياسات وال ربامج التي ت راعي الفوارق بني الجنسني والهادفة
إىل وقف انتشار الوباء عن طريق توفري العالج والرعاية املتسمني
بالجودة واللذين ميكن توفريهام بأسعار مقبولة لجميع الناس ،ال
سيام للنساء والفتيات املصابات باإليدز؛

 - 4البيئة املؤاتية للتعاون االقليمي والدويل
(أ)	تهيب باملجتمع الدويل ووكاالت منظومة األمم املتحدة وصناديقها
وب رامجها ذات الصلة ،واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت
غري الحكومية املختصة تكثيف دعمها للجهود الوطنية املبذولة
ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز مبا يف ذلك الجهود
ال رامية إىل توفري العقاقري املضادة للريرتوفريوسات وأساليب
التشخيص واألدوية لعالج السل وغريه من األم راض املعدية السارية
بتكلفة معقولة وبخاصة للنساء والفتيات الصغ ريات؛ وتقوية
النظم الصحية مبا يف ذلك أنظمة موثوقة للتوزيع والتسليم؛
وتنفيذ سياسة قوية بشأن األدوية األساسية التي ال تحمل عالمات
تجارية محددة؛ وال رشاء بكميات كبرية؛ والتفاوض مع الرشكات
الصيدالنية من أجل خفض األسعار؛ وإيجاد نظم متويل مناسبة؛
وتشجيع الصناعة املحلية ومامرسات االست رياد التي تتفق والقوانني
الوطنية واالتفاقات الدولية ،ال سيام يف املناطق األفريقية األشد
ترضرا بالوباء ويف األماكن التي يؤدي فيها الوباء إىل انتكاسة خطرية
يف اإلنجازات اإلمنائية الوطنية؛

(هـ)	تشجيع برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص
املناعة البرشية /اإليدز واملشرتكني يف رعايته ،واملانحني الثنائيني
واملتعددي األط راف واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري
الحكومية ،عىل تكثيف دعمهم من أجل متكني املرأة والوقاية
من عدوى اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ،وإيالء اهتامم
عاجل لحالة النساء والفتيات ال سيام يف أفريقيا ،وذلك خصوصا
من خالل ال رشاكة الدولية ملكافحة اإليدز يف أفريقيا؛
(و)	زيادة االستثامرات يف البحوث الالزمة إلنتاج مبيدات امليكروبات
وغري ذلك من األساليب التي تتحكم يف استخدامها املرأة،
والفحوص التشخيصية األبسط واألقل كلفة ،وعالجات الجرعة
الواحدة لألم راض املنقولة جنسيا والعقاقري املمزوجة الجيدة
بأسعار معقولة مبا يف ذلك أدوية األم راض السارية املعدية
واألم راض التي تنتقل باالتصال الجنيس فضال عن األدوية البديلة
لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،مع الرتكيز عىل احتياجات
النساء والفتيات؛

(ب)	اتخاذ اإلج راءات للقضاء عىل الفقر الذي يشكل أحد العوامل
املسهمة الكربى يف انتشار عدوى فريوس نقص املناعة البرشية
والذي يجعل تأثري الوباء يتفاقم ،ال سيام بالنسبة للنساء
والفتيات ،فضال عن استنفاد موارد ومداخيل األرس وتهديد عيش
األجيال الحارضة واملقبلة؛

(ز)	دعم ومساعدة م راكز البحوث والتنمية ال سيام عىل الصعيد
الوطني يف أشد املناطق ترضرا مع تركيز خاص عىل املسائل
الجنسانية ،يف ميدان اللقاحات ومعالجة فريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز ،فضال عن دعم جهود الحكومات يف بناء و/أو
تعزيز قدراتها الوطنية يف هذه املجاالت؛

(ج)	تحديد وتنفيذ حلول دامئة موجهة نحو تحقيق التنمية يدمج
فيها منظور جنساين ملشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين
يف البلدان النامية مبا فيها أقل البلدان منوا ،وذلك بعدة طرق
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(ل)	اعتامد نهج متوازن للوقاية وتقديم الرعاية الشاملة والدعم
والعالج للنساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز ،مع م راعاة الدور الذي يلعبه الفقر وسوء التغذية
والتخلف يف زيادة تعرض النساء والفتيات لإلصابة؛

(ح)	وضع وتنفيذ وكذلك تعزيز ب رامج التدريب ال راهنة ملوظفي
إنفاذ القانون واملوظفني القامئني عىل السجون ،واألطباء وأف راد
الجهاز القضايئ ،وموظفي األمم املتحدة مبن فيهم العاملون يف
حفظ السالم ،يك يكونوا أكرث م راعاة واستجابة الحتياجات النساء
واألطفال الذين يتعرضون للتهديد ولسوء املعاملة واملصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،مبن فيهم متعاطو املخدرات
عن طريق الحقن الوريدي ،ونزيالت السجون واأليتام؛

(م)	حض كيانات األمم املتحدة ذات الصلة عىل إدماج منظور جنساين
يف صلب متابعتها وتقييمها للتقدم املحرز يف الوقاية من
األم راض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

(ط)	ضامن االستجابة الحتياجات الفتيات والنساء فيام يتصل بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز يف جميع حاالت ال رصاع ومرحلة
ما بعد ال رصاع وحفظ السالم ويف حاالت االستجابات الفورية
للطوارئ والكوارث الطبيعية؛

(ن)	تشيد بربنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز لدعوته التي نجحت يف اإلرساع بزيادة
الوقاية وتحسني سبل الوصول إىل الرعاية معا ،وتحث الحكومات
واملجتمع الدويل عىل متابعة الدعوة ،والضغط ،وتشجع
الحكومات عىل الدخول يف مفاوضات مع رشكات األدوية املتعددة
الجنسيات عمال عىل خفض أسعار السوق فيام يتصل بالعقاقري
والتشخيصات الطبية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز بغية ضامن توافرها واستدامتها والحصول عليها بأسعار
تحتملها النساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز■ .

(ي)	توفري خدمات الوقاية واملعالجة التي ت راعي الفوارق بني الجنسني
لإلناث الاليئ يتعاطني املخدرات واملصابات بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز؛
(ك)	توفري الدعم التقني واملايل لشبكات املصابني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز ،واملنظامت غري الحكومية واملنظامت
القامئة يف املجتمعات املحلية العاملة يف تنفيذ ب رامج فريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز ،ال سيام املجموعات النسائية ،بغية
تعزيز جهودها؛

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى2001/27/
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