
تقاسم املرأة والرجل للمسؤوليات 
بالتساوي، مبا يف ذلك تقديم الرعاية يف 
سياق فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

 االستنتاجات املتفق عليها ٥٣
األمم المتحدة، آذار/مارس 2009

لجنة وضع املرأة



1

تقاسم املرأة والرجل للمسؤوليات بالتساوي، مبا يف ذلك 

تقديم الرعاية يف سياق فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

 

1 -  تؤكد لجنة وضع املرأة مجددا إعالن ومنهاج عمل بيجني، والوثائق 
الختامية لدورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعرشين، 
واإلعالن الذي اعتمدته اللجنة مبناسبة الذكرى العارشة للمؤمتر 

العاملي الرابع املعني باملرأة. 

2 -  وتؤكد اللجنة مجددا نتائج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام   

1994، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية لعام 1995، 
ومؤمتر قمة األلفية لعام 2000، ومؤمتر القمة العاملي املعني 

باألطفال لعام 2002، وتوافق آراء مونتريي لعام 2002 بشأن متويل 
التنمية، وتشري إىل مؤمتر القمة العاملي لعام 2005، وتسلم بأن 

تنفيذها الكامل والفعال أمر حاسم يف تحقيق تقاسم املرأة 
والرجل للمسؤوليات بالتساوي، مبا يف ذلك تقديم الرعاية يف 

سياق فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

٣ -  وتؤكد اللجنة من جديد عىل أن اتفاقية القضاء عىل جميع   

أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت 
االختيارية امللحقة بهام، وغريها من االتفاقيات واملعاهدات، توفر 
إطاراً قانونياً ومجموعة شاملة من التدابري من أجل تعزيز تقاسم 

املرأة والرجل للمسؤوليات بالتساوي.

4 -  وتؤكد اللجنة من جديد إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة   

البرشية/اإليدز لعام 2001 واإلعالن السيايس لعام 2006 املتعلق 
بنفس الشأن، اللذين جرى اإلعراب فيهام، يف جملة أمور، عن 

القلق بشأن تزايد إمكانية تعرض النساء لفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز وزيادة انتشار الوباء وتأنيثه بسبب عدم املساواة 
بني املرأة والرجل، كام جرى االعرتاف فيهام بأن النساء والفتيات 
يتحملن أكرث من غريهن عبء رعاية املصابني باملرض واملتأثرين 

به ودعمهم.

٥ -  وتشري اللجنة، حسب األصول، إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية   

لعام 1981 املتعلقة بالعامل ذوي املسؤوليات األرسية )االتفاقية 
رقم 156( والتوصية املتعلقة بها )رقم 165(، اللتني توفران إطاراً 

للتوفيق بني مسؤوليات العمل واألرسة.

6 -  وتسلم اللجنة بأنه ال يزال هناك أوجه تفاوت بني الجنسني   

تتمثل يف اختالالت توازن القوة بني النساء والرجال يف كافة 
مناحي الحياة يف املجتمع. وتسلم اللجنة كذلك بأن املساواة بني 

الجنسني تعود بالفائدة عىل الجميع وبأن اآلثار السلبية لعدم 

املساواة بني الجنسني يقع عبؤها عىل املجتمع برمته وتؤكد، من 
ثم، أن الرجال والفتيان، بتحملهم املسؤولية بأنفسهم وبالعمل 
املشرتك مع النساء والفتيات بصفتهن رشيكات، لهم دور أسايس 

يف تحقيق أهداف املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم. وتسلم 
اللجنة بقدرة الرجال والفتيان عىل إحداث تغيريات يف املواقف 

والعالقات ويف إمكانية الحصول عىل املوارد واتخاذ القرارات، وهي 
أمور أساسية لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتتع املرأة الكامل 

بجميع حقوق اإلنسان.  

7 -  وتسلم اللجنة بأن إدماج املرأة إدماجاً تاماً يف القطاع االقتصادي   

النظامي، وال سيام إرشاكها يف عملية صنع القرارات االقتصادية، 
يعني تحويل التقسيم الحايل للعمل القائم عىل أساس نوع 

الجنس إىل هياكل اقتصادية جديدة تتمتع املرأة والرجل يف ظلها 
باملساواة يف املعاملة واألجر والسلطة، مبا يف ذلك اقتسام العمل 

املدفوع األجر وغري املدفوع األجر.

8 -  وتالحظ اللجنة أن انعدام املساواة يف تقاسم املسؤوليات يرتتب   

عليه عواقب منها ضعف ارتباط النساء بسوق العمل )التخيل 
عن الوظائف، وانخفاض عدد ساعات العمل، واالقتصار عىل 

العمل غري الرسمي، وانخفاض األجور(، وضعف إمكانية الحصول 
عىل استحقاقات الضامن االجتامعي، وقلة الوقت املخصص 
للتعلم وتلقي التدريب والرتفيه والرعاية الذاتية ومامرسة 

األنشطة السياسية.

9 -  وتسلم اللجنة بأن أعامل تقديم الرعاية عىل مستوى األرسة   

املعيشية واألرسة األعم واملجتمع املحيل تتضمن تقديم الدعم 
والرعاية لألطفال واملسنني واملرىض واألشخاص ذوي اإلعاقة، كام 
تتضمن الرعاية املرتبطة باألقرباء واملسؤوليات األهلية، وتتأثر 
هذه األعامل بعوامل منها حجم األرسة املعيشية وعدد األطفال 
وأعامرهم، وتتفاوت درجة توافـر الهياكل األساسية والخدمات 

املساندة لتقديم الرعاية تفاوتاً كبرياً بني البلدان املتقدمة 
والبلدان النامية. وتسلم اللجنة أيضاً بأن انعدام املساواة بني 

الجنسني والتمييز بينهام يسهامن يف استمرار االختالل يف تقسيم 
العمل بني املرأة والرجل وإدامة املفاهيم املقولبة بشأنهام. وتقر 

اللجنة كذلك بأن التغريات الدميغرافية يف املجتمعات املسنة 
واملجتمعات الشابة، ويف سياق فريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز، قد زادت الحاجة لخدمات الرعاية ووسعت نطاقها. 

10 -  وترحب اللجنة كذلك بالرشاكات القامئة بني أصحاب املصلحة   

عىل جميع املستويات وااللتزامات املتعلقة باملساواة بني 
الجنسني ومكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز التي 

أعلن عنها يف االجتامع الرفيع املستوى الذي عقد يف عام 2008 
بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية.
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11 -  وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء األثر السلبي لألزمة   

االقتصادية واملالية العاملية الذي قد يعوق التقدم نحو تحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني. 

12 -  وتقر اللجنة بأهمية الدور الذي تضطلع به األجهزة الوطنية   

للنهوض باملرأة، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، أينام 
وجدت، واملجتمع املدين، وال سيام املنظامت النسائية، يف النهوض 

بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني ويف تعزيز تقاسم املرأة 
والرجل للمسؤوليات بالتساوي، وتقر بإسهاماتها يف عمل اللجنة. 

1٣ -  وتعيد اللجنة التأكيد عىل االلتزام املتعلق مبشاركة متساوية   

بني املرأة والرجل عىل قدم املساواة يف الحياة العامة والحياة 
السياسية بوصفه عامالً رئيسياً يف مشاركة املرأة والرجل 

بالتساوي يف تقديم الرعاية. 

14 -  وتنوه اللجنة بقرار الجمعية العامة 277/62 املؤرخ 15 أيلول/  

سبتمرب 2008، وبأحكامه الجنسانية عىل وجه التحديد، وتشجع 
يف هذا السياق ما يجري من أعامل من أجل تحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة. 

)أ(  تكثيف الجهود املبذولة من أجل التنفيذ الكامل ملنهاج عمل   

بيجني والوثائق الختامية للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية وتوافق آراء مونتريي 

بشأن متويل التنمية ونتائج عمليات املتابعة الخاصة بكل منها؛

)ب(  النظر، عىل سبيل األولوية الخاصة، يف التصديق عىل اتفاقية   
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق 

الطفل وما يخص كل منها من بروتوكوالت اختيارية، واالنضامم 

إىل تلك الصكوك، والحد من نطاق أي تحفظات تبديها، 
واستعراض تلك التحفظات بصورة دورية بهدف سحبها، بحيث 

تكفل عدم تعارض أي تحفظ مع هدف املعاهدة ذات الصلة 
والغرض منها؛ وتنفيذها تنفيذاً كامالً بوسائل منها وضع 

ترشيعات وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة؛

)ج(  النظر، عىل سبيل األولوية، يف التصديق عىل اتفاقية منظمة   

العمل الدولية لعام 1981 املتعلقة بالعامل ذوي املسؤوليات 
األرسية )االتفاقية رقم 156( وتنفيذها، ويف تطبيق التوصية 

املتعلقة بها )رقم 165(، وهام صكان يوفران إطاراً للتوفيق بني 
مسؤوليات العمل واألرسة؛

)د(  استعراض جميع القوانني واللوائح والسياسات واملامرسات   

واألعراف التي متيز ضد املرأة أو تحدث أثراً متييزياً ضدها، 
والقيام، حيثام يكون مالمئاً، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، 
وكفالة تقيد أحكام النظم القانونية املتعددة، أينام وجدت، 

بالواجبات وااللتزامات واملبادئ الدولية القامئة يف مجال حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز؛

)هـ(  كفالة حصول النساء واألطفال عىل حامية قانونية فعالة ضد   

االنتهاكات بصورة كاملة ومتساوية، مبا يف ذلك عن طريق آليات 
محلية إلقامة العدالة عىل أن يتم رصدها وتنقيحها لكفالة 

عملها دون متييز، عىل نحو ما ورد يف جميع االتفاقيات املتعلقة 
بحقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة؛

)و(  تعميم مراعاة املنظورات الجنسانية يف جميع الترشيعات   

والسياسات والربامج وتعزيز إدماج عمليات امليزنة املراعية 
للمنظور الجنساين يف جميع املجاالت وعىل جميع املستويات، 

وتقوية التعاون الدويل من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة وتقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل بالتساوي، 

مبا يف ذلك تقديم الرعاية يف سياق مكافحة فريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز؛

)ز(  وضع أهداف ونقاط مرجعية محددة واعتامد إجراءات إيجابية وتدابري   

خاصة مؤقتة، حسب االقتضاء، بغية النهوض مبشاركة املرأة عىل قدم 
املساواة مع الرجل يف عمليات صنع القرار عىل جميع املستويات، 

تعزيزا للمساواة يف تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل؛

)ح(  تقوية التنسيق واملساءلة والفعالية والكفاءة داخل منظومة   

األمم املتحدة، مبا يف ذلك قدرتها عىل دعم الدول األعضاء يف 
تنفيذ السياسات الوطنية الرامية إىل تحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة ومعالجة النقص يف املوارد املخصصة لها؛

- 1٥ 
وتحث اللجنة الحكومات، مبا فيها السلطات 

املحلية، عىل اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب 

االقتضاء، بالتشارك مع الكيانات املعنية التابعة 

ملنظومة األمم املتحدة، واملنظامت الدولية 

واإلقليمية، كل يف حدود واليته، واملجتمع 

املدين والقطاع الخاص ومنظامت أرباب العمل 

والنقابات ووسائط اإلعالم وغريها من العنارص 

الفاعلة املعنية:
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)ط(  تعزيز التفاهم بني املرأة والرجل من أجل دعم إمكانية حصول   

املرأة عىل املوارد واملشاركة يف صنع القرارات املتعلقة بالسياسات 
والربامج الهادفة إىل دعم تقديم الرعاية، مبا يف ذلك يف سياق 
مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. وكفالة مشاركة 

الرجال والفتيان، ملا لهم من دور حاسم يف تحقيق املساواة 
بني الجنسني، مشاركة نشطة يف السياسات والربامج الرامية 

إىل تحسني تقاسم املسؤوليات بالتساوي مع النساء والفتيات، 
بطريقة تدعم إحداث تغيريات يف أمناط املواقف والسلوكيات 

بهدف تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة وحاميتها؛

)ي(  اتخاذ التدابري املناسبة لتحقيق تقاسم العمل ومسؤوليات الوالدين   

بالتساوي بني املرأة والرجل، عىل أن تشمل تدابري للتوفيق بني 
تقديم الرعاية والحياة املهنية والتأكيد عىل مساواة املرأة بالرجل يف 

املسؤوليات املتعلقة باألعامل املنزلية؛ 

)ك(  اإلقرار برضورة التصدي للعنف ضد املرأة بصورة كلية، بوسائل   

منها التسليم بالروابط بني العنف ضد املرأة واملسائل األخرى 
كفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والقضاء عىل الفقر واألمن 

الغذايئ والسالم واألمن واملساعدة اإلنسانية والصحة ومنع الجرمية؛ 

)ل(  بذل جهود لوضع اسرتاتيجيات اجتامعية وثقافية شاملة، سياسات   

وبرامج، تقر بالقيمة التي ميثلها عىل مستوى الفرد واملجتمع توفري 
الرعاية املناسبة للجميع، وتزود املرأة والرجل عىل السواء بفرص 

كاملة ومتكافئة للتنمية البرشية؛

)م(  اتخاذ تدابري لحامية النساء والفتيات والوفاء باحتياجاتهن يف   

حاالت الطوارئ اإلنسانية، وال سيام من يحملن منهن عبئاً 
مفرطاً من مسؤوليات تقديم الرعاية؛

)ن(  تصميم خطط واسرتاتيجيات إمنائية وطنية، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات   

للقضاء عىل الفقر، وتدعيمها وتنفيذها، مبشاركة كاملة وفعالة من 
جانب النساء والفتيات تشمل املشاركة يف صنع القرارات، وذلك 
للحد من تأنيث الفقر واإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز، وتعزيز قدرة النساء والفتيات عىل مواجهة اآلثار االجتامعية 
واالقتصادية السلبية للعوملة ومتكينهن من ذلك؛

)س(  تصميم سياسات وخدمات مواتية لألرسة وتنفيذها وتعزيزها،   

عىل أن تشمل تقديم خدمات رعاية لألطفال وغريهم من املعالني 
تتسم مبعقولية تكلفتها وسهولة الحصول عليها وجودتها، 

ووضع برامج لإلجازات الوالدية وغريها من اإلجازات األخرى، 
وتنظيم حمالت توعية للرأي العام والعنارص الفاعلة املعنية 

األخرى بشأن تقاسم فرص العمل واملسؤوليات األرسية بالتساوي 
بني املرأة والرجل؛

)ع(  العمل عىل زيادة فهم وإدراك أن تقديم الرعاية وظيفة اجتامعية   

بالغة األهمية وأن من الرضوري تقاسمها بالتساوي بني املرأة 
والرجل داخل األرس عموما وداخل األرس املعيشية، وتعزيز الحوار 

والتنسيق فيام بني جميع أصحاب املصلحة املعنيني؛ 

د يف  ـقيّ )ف(  قياس كمية ونوعية العمل غري املدفوع األجر الذي ال يُ  

الحسابات القومية بحيث تعكس تلك الحسابات قيمته بصورة 
أفضل، واإلقرار بقيمة وتكلفة هذا العمل الذي ينفذ داخل األرس 
املعيشية وفيام بينها وعىل نطاق املجتمع ككل واتخاذ التدابري 

الالزمة إلدراجه يف السياسات واالسرتاتيجيات والخطط وامليزانيات 
يف جميع القطاعات ذات الصلة؛

)ص(  قياس العمل غري املدفوع األجر الواقع خارج نطاق الحسابات   

القومية، قياسا كميا، لتقدير قيمته وتبيانها بشكل دقيق يف 
الحسابات الفرعية، أو غريها من الحسابات الرسمية املستقلة 

عن الحسابات القومية األساسية، وإن كانت متسقة معها؛

)ق(  اتباع سياسات وبرامج مراعية لالحتياجات الجنسانية وتنفيذها   

ورصدها لضامن التمتع الكامل بحقوق اإلنسان، والحامية 
االجتامعية، وتوفري ظروف العمل الكرمية ملقدمي الرعاية 

العاملني بأجور أو بدونها؛

)ر(  اعتامد ترشيعات وسياسات مراعية لالحتياجات الجنسانية تشجع   

التوازن بني العمل املدفوع األجر واملسؤوليات األرسية، وتحد 
من العزل املهني والقطاعي، وتشجع املساواة يف األجور، وتضمن 

عدم التمييز ضد العاملني يف إطار ترتيبات مرنة، وتنفيذ هذه 
الترشيعات والسياسات وتقييمها، واستعراضها، حسب االقتضاء؛

)ش(  ضامن متتع النساء والرجال بإجازات األمومة واألبوة واإلجازات   

الوالدية و/أو غريها من اإلجازات، والنظر يف تقديم حوافز للرجال 
لإلفادة من هذه اإلجازات ألغراض تقديم الرعاية، واتخاذ تدابري 

لحامية النساء والرجال من الفصل، وضامن متتعهم بالحق يف 
استئناف نفس العمل أو عمل معادل له بعد استخدام تلك اإلجازة؛

)ت(  ضامن إتاحة تدابري الحامية االجتامعية مثل التأمني الصحي   

وبدل األطفال واألرسة، واملعلومات املتعلقة بهذه االستحقاقات، 
والوصول إليها عىل نطاق واسع، وكفالة عدم تعزيز هذه التدابري 

ألوجه التحيز الجنساين، وعدم تعريض العامل للتمييز ضدهم 
عندما يفيدون من هذه االستحقاقات املتاحة، واستعراض هذه 

االستحقاقات بشكل منتظم بحيث تستهدف جميع العاملني، مبا 
يف ذلك، حسب االقتضاء، العاملون يف القطاع غري الرسمي؛
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)ث(  وضع برامج مستدامة ومناسبة للحامية االجتامعية و/أو برامج   

الضامن، وتحسينها، مبا يف ذلك برامج املعاشات التقاعدية 
واملدخرات، تلبي االحتياجات األساسية الدنيا، وأخذ فرتات 

اإلجازة املمنوحة من أجل تقديم الرعاية يف االعتبار عند حساب 
االستحقاقات الخاصة بكل برنامج؛

)خ(  تعزيز الجهود املبذولة لحامية الحقوق وضامن ظروف العمل   

الكرمية لجميع العامل املنزليني، مبن فيهم املهاجرات العامالت 
يف املنازل وذلك يف أمور من بينها ساعات العمل واألجور، وتحسني 

إمكانية حصولهم عىل خدمات الرعاية الصحية؛ وغريها من 
االستحقاقات االجتامعية واالقتصادية؛

)ذ(  اتخاذ تدابري لتلبية االحتياجات الخاصة للفتيات، مبا يف ذلك   

الفتيات املهاجرات، املوظفات كعامالت منزليات ومقدمات 
للرعاية، باإلضافة إىل الاليئ يضطررن للقيام بقدر مفرط من 

األعباء املنزلية واملسؤوليات املتعلقة بتقديم الرعاية، وإتاحة 
حصولهن عىل التعليم والتدريب املهني والخدمات الصحية 
والغذائية واملأوى واالستجامم، مع ضامن منع عمل األطفال 

واالستغالل االقتصادي للفتيات، والقضاء عىل هاتني املامرستني؛

)ض(  وضع تدابري مراعية لالحتياجات الجنسانية، مبا يف ذلك خطط   

عمل وطنية، حسب االقتضاء، للقضاء عىل أسوأ أشكال عمل 
األطفال؛

)أأ(  تعزيز الخدمات التعليمية والصحية واالجتامعية واستخدام   

املوارد عىل نحو فعال لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، 
وضامن إعامل حقوق املرأة والفتاة يف التعليم يف جميع املراحل، 
والتمتع بأعىل املستويات املتاحة من الصحة البدنية والعقلية، 

مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، باإلضافة إىل إتاحة الرعاية 
الصحية األولية وخدماتها بشكل يتسم بالجودة، ويكون ميسور 

التكلفة وشامال للجميع، باإلضافة إىل التثقيف الجنيس، استنادا إىل 
معلومات كاملة ودقيقة، بأسلوب يتسق مع تطور قدرات الفتيات 

والفتيان، ومع تقديم التوجيه واإلرشاد املناسبني؛

  العمل عىل توفري خدمات الرعاية والدعم لجميع األشخاص الذين 

يحتاجون إىل الرعاية، بشكل يتسم باإلنصاف والجودة ويسهل 
الوصول إليه ويكون ميسور التكلفة و/أو توسيع نطاقها، ومتويلها 

مبوارد كافية، مبا يف ذلك من خالل نظم الدعم املجتمعية، 
مع ضامن تلبية هذه الخدمات الحتياجات مقدمي الرعاية 
واملستفيدين منها عىل حد سواء، مع مراعاة زيادة الحراك 

الوظيفي للنساء والرجال، ومتى انطبق األمر، مسؤوليات رعاية 
األقارب واألرسة املمتدة، وأهمية التغذية املناسبة؛

  تقييم احتياجات املوارد البرشية املتكاملة وتلبيتها عىل جميع 
مستويات النظام الصحي، ليك يتسنى تحقيق الهدف السادس 

من األهداف اإلمنائية لأللفية والغايات املتوخاة من إعالن االلتزام 
بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، واإلعالن السيايس بشأن 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، واتخاذ إجراءات، حسب 
االقتضاء، للتنظيم الفّعال لعمليات تعيني موظفي الرعاية 

الصحية املؤهلني يف مجاالت الوقاية، ومعالجة املصابني بفريوس 
نقص املناعة البرشية/اإليدز واملتأثرين به ورعايتهم ودعمهم 

وتدريب هؤالء املوظفني ونرشهم واالحتفاظ بهم؛

)دد(  ضامن القيام باستثامرات كافية لتعزيز الجهود بسبل من بينها   

تخصيص املوارد الالزمة لتقديم خدمات عامة تتسم بالجودة 
ويسهل الحصول عليها، وتكون ميسورة التكلفة، مبا يف ذلك 

خدمات التعليم والصحة وغريها من الخدمات االجتامعية التي 
تتضمن املساواة بني الجنسني باعتبارها مبدأ أساسيا؛

   زيادة توافر الهياكل األساسية العامة ذات األهمية الحاسمة من قبيل 
النقل، وزيادة إمكانية الوصول إليها واستخدامها، وتوفري إمدادات 

مياه مأمونة ونظيفة وميكن االعتامد عليها، باإلضافة إىل مرافق 
الرصف الصحي، والطاقة واالتصاالت وبرامج اإلسكان امليسورة 

التكلفة، ال سيام يف املناطق التي تعاين من الفقر واملناطق 
الريفية، للحد من أعباء الرعاية امللقاة عىل األرس املعيشية؛

)وو(  الزيادة بشكل كبري من الجهود املبذولة تجاه هدف حصول   

الجميع عىل برامج الوقاية الشاملة من فريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز، وخدمات العالج والرعاية والدعم املتعلقة بذلك 

بحلول عام 2010، وهدف وقف انتشار فريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز وتراجع معدالته مبقدار النصف بحلول عام 2015، 
وضامن أن تؤدي هذه الجهود إىل تشجيع املساواة بني الجنسني، 

وأن تُراعى فيها مسؤوليات تقديم الرعاية التي يضطلع بها 
النساء والرجال عىل حد سواء؛

)زز(  التأكيد مجددا عىل أن اإلعامل الكامل لجميع حقوق اإلنسان   

والحريات األساسية للجميع عنرص أسايس من االستجابة 
العاملية لجائحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، وضامن 

منح االهتامم والدعم بوجه خاص، يف جميع السياسات والربامج 
الوطنية املوضوعة لتوفري الوقاية والعالج والرعاية والدعم بشكل 
شامل فيام يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، للفتيات 
والنساء املعرضات لخطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز، أو املصابات به، أو املتأثرات جراءه، مبا يف ذلك األمهات 
الشابات واملراهقات، والتسليم، يف جملة أمور، بأن منع الوصم 

بالعار والتمييز، والقضاء عىل الفقر، والتخفيف من آثار التخلف، 

)ج ج(  

)هـ هـ(

)ب ب(  
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والحد من ذلك، عنارص حاسمة األهمية لتحقيق األهداف 
املتفق عليها دوليا يف هذا الصدد؛

 )ح ح(  التأكيد مجددا عىل أن الحصول عىل الخدمات الطبية يف سياق 

الجوائح، مثل فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، هو أحد 
العنارص األساسية للقيام تدريجيا بإعامل الحق يف االستمتاع 

بأعىل املستويات املمكنة للصحة البدنية والعقلية إعامال 
كامال؛

)ط ط(  التسليم بتزايد انتشار معدالت جائحة فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز بني اإلناث وضامن أن يتم استعراض السياسات 
واالسرتاتيجيات واملوارد والربامج الحالية املتعلقة بفريوس نقص 
املناعة البرشية/اإليدز، عىل جميع املستويات، وتكييفها لضامن 

مساهمتها يف متكني النساء والحد من تعرضهم لخطر اإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

)ي ي(  إدماج املنظورات الجنسانية يف السياسات والربامج الوطنية 

املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، وكذلك يف نظم 
الرصد والتقييم الوطنية، مع مراعاة مسؤوليات الرعاية التي 

تقع عىل النساء والرجال عىل حد سواء، مبا يف ذلك يف إطار 
املجتمعات املحلية واألرس والرعاية املنـزلية، وضامن املشاركة 
الكاملة والنشطة ملقدمي الرعاية، ال سيام النساء، مبن فيهن 

أولئك املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، يف عمليات 
صنع القرارات؛

 )ك ك(  وضع سياسات وبرامج متعددة القطاعات، وتحديد جميع 

التدابري الرضورية لتلبية احتياجات النساء والفتيات وتعزيزها، 
واتخاذ جميع التدابري الرضورية املتعلقة بها، مبا يف ذلك 

احتياجات املسنات واألرامل املصابات بفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز أو املتأثرات به، ومن يقومون بأعامل الرعاية 

غري املدفوعة األجر، ال سيام النساء والفتيات الاليئ يرأسن األرس 
املعيشية، ألجل تحقيق أهداف، من بينها تقديم الحامية 

االجتامعية والقانونية وزيادة الوصول إىل املوارد املالية 
واالقتصادية، مبا يشمل االئتامنات الصغرى والفرص االقتصادية 

املستدامة والتعليم، مبا يف ذلك فرص مواصلة التعليم، باإلضافة 
إىل الحصول عىل الخدمات الصحية، ومنها توفري العالج املضاد 

للفريوسات العكوسة بتكلفة ميسورة، والدعم الغذايئ؛

)ل ل( ا لتأكيد عىل أهمية الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية 

كاسرتاتيجية طويلة األمد للحد من اإلصابات الجديدة بالفريوس 
ومن ثم، الحد من أعباء مسؤوليات الرعاية الواقعة عىل النساء 

والرجال عىل حد سواء، من خالل إتاحة حصول الجميع عىل برامج 
الوقاية والرعاية والعناية والدعم الشاملة، مبا يف ذلك الصحة 
الجنسية واإلنجابية والخدمات املتعلقة بها، وزيادة الحصول 

عىل املشورة والفحص فيام يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية 
بشكل طوعي ورسي، وزيادة االستثامرات يف مجال مكافحة فريوس 

نقص املناعة البرشية/اإليدز، والثقافة والوعي الجنسيني، استنادا 
إىل معلومات كاملة ودقيقة بشكل يتفق مع تطور قدرات الطفل، 

مع تقديم التوجيه واإلرشاد املناسبني، والقيام بأنشطة البحث 
والتطوير املتعلقة مبنتجات الوقاية من فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز، وما يتعلق بذلك من وسائل تشخيصية وأدوية 
وعالجات جديدة ومأمونة وجيدة ومعقولة التكلفة، مبا يف ذلك 

طرق الوقاية التي تتحكم فيها اإلناث، ومستجدات التكنولوجيات 
الوقائية ومبيدات الجراثيم واللقاحات املضادة لإليدز، وتوفري سبل 

الحصول عىل تلك املواد؛

  )م م(  دعم الحصول عىل سبل الرعاية الصحية العامة وخدماتها 

بشكل يتسم بالجودة والشمول، وتوسيع نطاقها وتحسينها 
وتعزيزها، مبا يف ذلك الخدمات الصحية املجتمعية، ال سيام 

تلك املتعلقة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 
وعالجه، مبا يشمل ذوي اإلعاقات، باإلضافة إىل تقديم الرعاية 

يف املستشفيات ومرافق اإليواء، وخدمات الدعم النفسية - 
االجتامعية، وزيادة عدد مقدمي الخدمات الصحية املتخصصني، 

ال سيام يف املناطق الريفية، للتخفيف من األعباء امللقاة حاليا 
عىل عاتق النساء والفتيات الاليت يقدمن خدمات الرعاية دون 

أجر يف سياق فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

  )ن ن(  وضع وتنفيذ برامج، مبا يف ذلك برامج زيادة الوعي، لتشجيع 

املشاركة النشطة للرجال والفتيان يف القضاء عىل القوالب 
الجنسانية النمطية، باإلضافة إىل عدم املساواة بني الجنسني، 
ومامرسات العنف واإليذاء القامئة عىل نوع الجنس، وتثقيف 

الرجال، مبا يف ذلك الشباب، ليك يفهموا دورهم ومسؤوليتهم يف نرش 
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، واملسائل املتعلقة بحياتهم 
الجنسية واإلنجاب ورعاية األطفال، وتعزيز املساواة بني النساء 

والرجال والفتيات والفتيان، ومتكني النساء والرجال من انتهاج سلوك 
جنيس وإنجايب مأمون ومسؤول وبعيد عن اإلكراه، مبا يف ذلك زيادة 
الحصول عىل مجموعة مناسبة وشاملة من برامج الوقاية والدعم، 

ملنع نقل فريوس نقص املناعة البرشية، وغريه من أنواع العدوى 
املنقولة عن طريق االتصال الجنيس، مبا يف ذلك من خالل زيادة 

الحصول عىل فرص التثقيف، مبا يشمل مجاالت الصحة الجنسية 
واإلنجابية للشباب، وتشجيع الرجال والفتيان عىل املشاركة الكاملة 

يف برامج الرعاية والوقاية والعالج والدعم وتقييم اآلثار؛
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)س س(  وضع وتنفيذ السياسات والربامج املالمئة ملعالجة املواقف 

والسلوكيات النمطية من أجل تعزيز تقاسم املسؤوليات بني 
املرأة والرجل عىل قدم املساواة، طيلة دورة الحياة؛

   )ع ع(  وضع برامج تثقيفية وتدريبية مراعية لالعتبارات الجنسانية، 

مبا يف ذلك للقامئني مبهام التثقيف، عىل جميع املستويات، 
بهدف القضاء عىل االتجاهات التمييزية نحو النساء والفتيات 

والرجال والفتيان، وذلك من أجل معالجة القوالب النمطية 
الجنسانية، يف سياق تقاسم الرجل واملرأة للمسؤوليات 

بالتساوي، مبا يف ذلك تقديم الرعاية يف سياق فريوس نقص 
املناعة البرشية/اإليدز؛

)ف ف(  اتخاذ تدابري لزيادة مشاركة الرجال يف أنشطة الرعاية، سواء 

داخل األرس املعيشية أو يف املهن املتعلقة بتقديم الرعاية، مثل 
الحمالت اإلعالمية وحمالت التوعية، والتثقيف والتدريب، 

ومناهج املدارس، وبرامج األقران، والسياسات الحكومية الرامية 
إىل تعزيز مشاركة الرجال وتحملهم ملسؤولياتهم باعتبارهم 

آباء ومقدمي رعاية، وتشجيع الرجال والفتيان عىل أن يصبحوا 
أدوات للتغيري وتعزيز حقوق اإلنسان الخاصة باملرأة، والتصدي 

للتنميطات الجنسانية النمطية، ال سيام يف عالقتها باألدوار 
املناطة بالرجال يف تنشئة األطفال ومنائهم؛

)ص ص(  معالجة القوالب النمطية الجنسانية يف سياق تقاسم املرأة 

والرجل للمسؤوليات بالتساوي، من خالل تشجيع وسائط 
اإلعالم عىل تعزيز املساواة بني الجنسني، وإظهار النساء 

والفتيات والرجال والفتيان يف صور غري منطية، وإجراء البحوث 
بشأن اآلراء املتعلقة باملساواة بني الجنسني، ال سيام آراء 

الرجال والفتيان، والتصورات املتصلة باألدوار الجنسانية، ونرش 
تلك البحوث، باإلضافة إىل تقييم آثار الجهود املبذولة يف مجال 

تحقيق املساواة بني الجنسني؛

  )ق ق(  وضع اسرتاتيجيات للقضاء عىل القوالب الجنسانية النمطية 

يف جميع مجاالت الحياة، مبا يف ذلك الحياة العامة والسياسية، 
وتشجيع إظهار النساء والفتيات بصورة إيجابية باعتبارهن 
قائدات وصانعات للقرار عىل جميع املستويات، ويف جميع 

املجاالت، وذلك من أجل تحقيق تقاسم املسؤوليات بني املرأة 
والرجل بالتساوي؛

      )رر(  تشجيع الرجال والفتيان ودعمهم من أجل القيام بدور إيجايب 

يف منع جميع أشكال العنف والقضاء عليها، ال سيام العنف 
القائم عىل نوع الجنس، مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجيات للقضاء 
عىل القوالب الجنسانية النمطية، ووضع برامج تعزز عالقات 
االحرتام وتعيد تأهيل مرتكبي مامرسات العنف، باعتبار ذلك 

جزءا من اسرتاتيجية لعدم التسامح مطلقا مع العنف ضد 
املرأة والفتاة؛

 )ش ش(  القيام ببحوث وجمع بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس 

والسن، ووضع مؤرشات مراعية لالعتبارات الجنسانية، حسب 
االقتضاء، يسرتشد بها يف عملية وضع السياسات، وإجراء 

تقييامت بأسلوب منسق، وقياس التقدم املحرز يف تقاسم 
املسؤوليات بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك يف سياق فريوس نقص 
املناعة البرشية/اإليدز، وتحديد العقبات والصور النمطية التي 

قد يواجهها الرجال عند تحملهم ملسؤوليات أكرب يف مجال 
تقديم الرعاية؛

  )ت ت(  تعزيز قدرة املكاتب اإلحصائية الوطنية ونظم القياس عند 

االقتضاء، عىل القيام بشكل فعال بجمع معلومات شاملة 
عن جميع فئات األنشطة، مبا يف ذلك من خالل الدراسات 

االستقصائية الستخدام الوقت، يسرتشد بها يف وضع 
السياسات التي تسهل تقاسم أعباء العمل غري املدفوع األجر 

بني املرأة والرجل؛

  )ث ث(  تعزيز جمع اإلحصاءات بشأن املشاركة النسبية للنساء والرجال 

يف األدوار القيادية يف الوظائف العامة، ويف مواقع صنع القرارات 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية االسرتاتيجية ونرش تلك 

اإلحصاءات، ليك يتسنى تعزيز تقاسم املسؤوليات بالتساوي بني 
املرأة والرجل يف هذه املجاالت؛

   )خ خ(  اعتامد تدابري مناسبة للتغلب عىل التأثريات السلبية الناجمة 

عن األزمة االقتصادية واملالية، مبا يف ذلك تأثريها عىل النساء 
والفتيات، وإدراج منظور جنساين يف هذه التدابري لتستفيد 

منها النساء والرجال بشكل متكافئ، مع السعي إىل املحافظة، 
كلام أمكن، عىل كفاية التمويل املخصص لتحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة.

      )ذ ذ(  اتخاذ جميع التدابري املناسبة إلدماج املرأة، عىل أساس متكافئ 

مع الرجل، يف عملية صنع القرارات املتعلقة بإدارة املوارد 
املستدامة ووضع السياسيات والربامج من أجل تحقيق التنمية 
املستدامة، مبا يف ذلك التصدي لألثر غري املتناسب الذي يحدثه 
تغري املناخ عىل املرأة، مبا يف ذلك استبعادها من األنشطة املدرة 
للدخل، األمر الذي يضيف كثريا إىل عبء األعامل غري املأجورة، 
مثل توفري الرعاية، ويحدث آثار سلبية عىل صحتها ورفاهيتها 

ونوعية حياتها، وال سيام فيام يتعلق بالنساء الاليت يعتمدن 
يف كسب الرزق واملعيشة اليومية اعتامداً مبارشاً عىل النظم 

اإليكولوجية املستدامة. 
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)ض ض(  توفري املوارد املالية املناسبة عىل املستوى الدويل لتنفيذ منهاج 

عمل بيجني وخطة عمل القاهرة والوثائق الختامية للدورة 
االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة وإعالن االلتزام 

بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة 
املكتسب )اإليدز( واإلعالن السيايس بشأن فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز، يف البلدان النامية، وخاصة عن طريق تعزيز 
قدراتها الوطنية. 

   )أ أ أ(  تعزيز التعاون الدويل من أجل املساعدة يف تنمية املوارد 
البرشية الالزمة يف مجال الصحة، عن طريق املساعدة الفنية 

والتدريب، فضالً عن زيادة إمكانية حصول الجميع عىل 
الخدمات الصحية، مبا يف ذلك يف املناطق النائية والريفية، 

مع مراعاة التحديات التي تواجهها البلدان النامية يف مجال 
االحتفاظ مبوظفي الصحة املهرة. 

)ب ب ب(  حث البلدان املتقدمة النمو التي مل تبذل بعد جهودا 

ملموسة من أجل الوفاء بالغاية املتمثلة يف تخصيص 0.7 
يف املائة من ناتجها القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية 

الرسمية املقدمة للبلدان النامية وما يرتاوح بني 0.15 و 0.20 
يف املائة من ناتجها القومي اإلجاميل ألقل البلدان منوا، عىل 

أن تفعل ذلك، وفقا اللتزاماتها، وتشجيع البلدان النامية 
عىل أن تقوم، انطالقا من التقدم املحرز، بكفالة استخدام 

املساعدة اإلمنائية الرسمية عىل نحو فعال للمساعدة 
يف تلبية األهداف والغايات اإلمنائية وتحقيق أمور منها 

مساعدتها يف تحقيق املساواة الجنسانية ومتكني املرأة.  ■

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/2009/27 


