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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٤٣البند 

متابعـــة نتـــائج دورة اجلمعيـــة العامـــة االســـتثنائية السادســـة 
تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة       : والعشرين
  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

متالزمـة  /ريةاالجتماع الرفيع املستوى بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـ              
 )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

 
ـــُجنوسة          ــوق اإلنســان وال ــدة املســتديرة بشــأن حق ــة مناقشــة الجتمــاع املائ ورق

الـذي  ): اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب         /وفريوس نقص املناعة البشرية   
سيعقده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني           

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة والتحالف العاملي املعين باملرأة واإليدزو
 

 موجز 
هتدف هذه الورقة إىل تشجيع املناقشات يف اجتماع املائدة املستديرة وينبغـي أن تقـرأ                

بالتالزم مع تقرير األمني العام املقبل عن التقدم احملرز حنو تنفيـذ إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس                    
 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /قص املناعة البشريةن

وسيحال موجز باملناقشات، اليت مـن املتوقـع أن تتسـم باحليويـة واالنفتـاح والتفاعـل،                  
 ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول إىل اجللسة العامـة الرفيعـة املسـتوى للـدورة السـتني للجمعيـة العامـة يف                  

مــن تقــدم يف الوفــاء بااللتزامــات الــواردة يف إعــالن لتقــوم بــإجراء اســتعراض شــامل ملــا أُحــرز 
األمم املتحدة بشـأن األلفيـة، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة الـيت اتفـق عليهـا اجملتمـع الـدويل،                         
والتقــدم احملــرز يف التنفيــذ املتكامــل واملنســق ومتابعــة نتــائج مــؤمترات األمــم املتحــدة الرئيســية    

 .تصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبماومؤمترات القمة يف امليدانني االق
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ال تــزال انتــهاكات حقــوق اإلنســان والعالقــات غــري املتكافئــة بــني اجلنســني تزيــد مــن   - ١
وغالبـا مـا يواجـه الرجـال والنسـاء اإلقصـاء            . اإليـدز /انتشار وباء فريوس نقـص املناعـة البشـرية        

ود املبذولـة للتصـدي للوبـاء بصـورة     االجتماعي من جراء إصـابتهم بـالفريوس، ممـا يعرقـل اجلهـ          
ــة  ــة وفعال ــدعم      . علني ــة والعــالج وال ــوق الوصــول إىل خــدمات الوقاي ــهاكات احلق ــل انت وتعرق

ــة البشــرية     ــريوس نقــص املناع ــدز وللســكان املهمشــني املعرضــني   /لألشــخاص املصــابني بف اإلي
اريــة لإلصــابة بوجــه خــاص، مبــن فــيهم مــدمنو املخــدرات حقنــا، ومزاولــو اجلــنس ألغــراض جت 

وانتهاكات حقوق اإلنسان، سـواء وقعـت       . والرجال الذين يقيمون عالقات جنسية مع رجال      
يف األسر أو اجملتمعات األهليـة أو أمـاكن العمـل أو املرافـق الصـحية، تـثين النـاس عـن احلـديث                        
بصراحة عن فريوس نقص املناعة البشرية، واحلصول على معلومات وخدمات الدعم والعـالج             

 .لقانونيةواخلدمات ا
اإليـدز باالزديـاد يف مجيـع       /وأخذ عدد النساء املصابات بفريوس نقـص املناعـة البشـرية           - ٢

 يف املائة من املصـابني هبـذا الفـريوس والـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                  ٦٠أحناء العامل، وأكثر من     
ويعكــس ازديــاد نســبة إصــابة اإلنــاث هبــذا الوبــاء انعــدام  .  عامــا هــم مــن الشــابات٢٤ و ١٥

. املساواة االجتماعية واالقتصادية والقانونية الـذي يزيـد مـن تعـرض النسـاء والفتيـات لإلصـابة                 
فتدين الوضع االجتمـاعي للمـرأة، ومـا تضـطلع بـه مـن أدوار منطيـة، وتعرضـها للعنـف بسـبب                       
جنســها وقلــة حصــوهلا علــى املعلومــات والتعلــيم والفــرص االقتصــادية، جيردهــا مــن إمكانياهتــا  

هتا علـى التفـاوض علـى إقامـة عالقـات جنسـية أكثـر أمانـا، ممـا يزيـد مـن خطـر                         وحيد مـن قـدر    
وكانــت املــرأة يف طليعــة األشــخاص الــذين تصــدوا لفــريوس  . إصــابة الرجــال والنســاء بــاملرض

اإليــدز يف اجملتمعــات األهليــة، وتتحمــل النســاء والفتيــات عــبء تــوفري   /نقــص املناعــة البشــرية 
 وغالبـا علـى حسـاب خسـارهتن     -تمعـات املتـأثرة مبـرض اإليـدز         الرعاية والدعم يف األسر واجمل    
 .للفرص التعليمية واالقتصادية

ورغم ما تبذله احلكومات من جهود جبارة لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا يف                 - ٣
مكافحـة فـريوس    �،  ٦واهلـدف   � تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة       �،  ٣ذلك اهلدف   

ــا وغريمهــا مــن األمــراض  /البشــريةنقــص املناعــة   فــإن انعــدام املســاواة بــني  -� اإليــدز واملالري
ومـن الواضـح أنـه إذا مل تعـاجل          . اإليـدز /اجلنسني ال يزال يزيد من انتشار فريوس املناعة البشرية        

التحــديات املزدوجــة واملتالزمــة املتمثلــة يف املســاواة بــني اجلنســني واحتــرام حقــوق اإلنســان،     
عـالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص          وأهـداف إ  قيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        تعرض للخطر حت  
 .اإليدز/املناعة البشرية
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حقوق اإلنسان وأهداف اجلنوسة يف إعالن االلتزام بشأن فـريوس نقـص        -أوال  
 اإليدز/املناعة البشرية

 ســلّمت اإليــدز،/وبتوقيعهــا علــى إعــالن االلتــزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية - ٤
الدول األعضاء بأن محاية حقوق اإلنسان وحتقيق املساواة بني اجلنسني عنصـران أساسـيان مـن          

اإلعمـال  �ويؤكـد اإلعـالن أن      . اإليدز/عناصر االستجابة الفعالة لفريوس نقص املناعة البشرية      
ــة          ــع عنصــر أساســي يف عملي ــية للجمي ــات األساس ــوق اإلنســان واحلري ــة حق ــدأ كفال ــام ملب الت

املساواة بني اجلنسني ومتكـني     �وأن  � اإليدز/ي العامة لوباء فريوس نقص املناعة البشرية      التصد
املرأة عنصران أساسيان مـن عناصـر احلـد مـن تعـرض النسـاء والبنـات لإلصـابة بفـريوس نقـص             

 .�اإليدز/املناعة البشرية
سـان،  ويسلط اإلعـالن الضـوء علـى مـا للوبـاء مـن أبعـاد رئيسـية يف جمـال حقـوق اإلن                       - ٥

وحيدد أهدافا تتضمن مواجهة وصمة العـار والتمييـز، وكفالـة املشـاركة التامـة للنـاس املصـابني         
اإليدز، والنساء والشـباب يف تنفيـذ اخلطـط الوطنيـة املتعلقـة هبـذا         /بفريوس نقص املناعة البشرية   

وتركــز أهــداف حقــوق اإلنســان أيضــا علــى وضــع تشــريعات حلمايــة حقــوق النــاس   . املــرض
 بالفريوس وحريـاهتم األساسـية واجلماعـات املعرضـة لإلصـابة، لكفالـة حصـوهلم علـى                  املصابني

التعليم واملرياث والعمل والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعيـة والصـحية والوقايـة والـدعم              �
 .� واملعلومات واحلماية القانونية، مع احترام حقهم يف اخلصوصية والسريةوالعالج

 تعـاجل   ٢٠٠٥ا أهدافا للمساواة بني اجلنسني لتحقيقها حبلول عـام          وحيدد اإلعالن أيض   - ٦
التأثري غري املتناسـب لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية علـى النسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك تنفيـذ              

ترمــي إىل تعزيــز النــهوض بــاملرأة وكفالــة متتعهــا الكامــل جبميــع حقــوق �اســتراتيجيات وطنيــة 
شتركة بني الرجل واملرأة عن ضمان املمارسة اجلنسية املأمونـة؛          اإلنسان؛ وتشجيع املسؤولية امل   

وحيدد اإلعالن أيضا أهـدافا     . �ومتكني النساء من التحكم يف املسائل املتصلة بأمورهن اجلنسية        
لتوفري التعليم عن سبل الوقاية حتقيقا للمساواة بـني اجلنسـني، وزيـادة احلصـول علـى اخلـدمات                   

 .صحة اجلنسية واإلجنابية، للنساء والفتياتالصحية، مبا فيها خدمات ال
وضــع وتســريع تنفيــذ � ٢٠٠٥كمــا يطالــب اإلعــالن البلــدان أن تضــمن حبلــول عــام  - ٧

اســتراتيجيات وطنيــة لــتمكني املــرأة، وتعزيــز ومحايــة متتعهــا الكامــل جبميــع حقــوق اإلنســان،    
قضــاء علــى مجيــع  اإليــدز بال/وتقليــل فــرص تعرضــها لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   

أشكال التمييز ومجيـع صـور العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك املمارسـات التقليديـة                        
والُعرفية الضارة، وسوء املعاملة واالغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي الـيت متـارس          

 .�والفتيات، وإيذائهن واالجتار هبنضد النساء 
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حتقيـق األهـداف املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان واملسـاواة            التقــدم املــحرز فــي     -ثانيا  

 بني اجلنسني
، ٢٠٠١يف عـام    اإليـدز   /بشأن فريوس نقص املناعة البشـرية     منذ صدور إعالن االلتزام      - ٨

كان التقدم احملرز يف جمال حتقيق األهداف املتعلقة حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسـني خميبـا                
التقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس                 عـن العـام   ويشري تقرير األمـني     . لآلمال

 يف املائـة    ٤٠ أن   ىلإ) A/58/184( )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  
من مجيع بلدان العامل وحنـو نصـف البلـدان يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى مل تسـن حـىت           

 العار والتمييـز حبـق األشـخاص املصـابني بفـريوس نقـص               أي تشريعات ملنع وصمة    ٢٠٠٣عام  
عــالوة علــى ذلــك، مل يســن ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان تشــريعات . اإليــدز/املناعــة البشــرية

ويســلط التقريــر الضــوء علــى أربعــة منــاطق   . حلمايــة الســكان املعرضــني لإلصــابة مــن التمييــز  
 يف املائة مـن النسـاء أبلغـن عـن          ٦٠ و   ٣٠خضعت للدراسة، فتبني أن نسبة مرعبة تتراوح بني         

إضـافة إىل ذلـك، فـإن النسـاء يف جنـوب آسـيا ويف أفريقيـا        . تعرضهن للعنف البدين أو اجلنسي  
وقـد ركـزت   . جنوب الصحراء الكربى غالبا مـا تكـون حقـوقهن حمـدودة يف امللكيـة واملـرياث               

عين باملرأة واإليدز االنتبـاه علـى       املبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية، ومنها التحالف العاملي امل       
اإليدز ووضع استراتيجيات للتصـدي     / املرأة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      تعرضمدى  

بيد أنه جيب زيادة هـذا التقـدم الـذي        .  يف االستجابات هلذا املرض    اجلنوسةهلذا األمر وإلدماج    
ة لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية     تسريع خطواته للتصدي تصديا فعاال لألسباب الرئيسي   وأُحرز  

 .والنتشار الوباء
وضع اسـتراتيجيات رئيسـية لتحقيـق األهـداف املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان                -ثالثا  

 واجلنوسة
رغم ازدياد توافق اآلراء بشـأن مـا ينبغـي القيـام بـه لتحقيـق األهـداف املتعلقـة حبقـوق                       - ٩

إذ ينبغـي إلجـراءات التصـدي       . افيـا اإلنسان واجلنوسة، فـإن مـا اختـذ مـن إجـراءات مل يكـن ك               
ــق إطــارا حلقــوق اإلنســان وأن تأخــذ شــواغل     /لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ــدز أن يطب اإلي

املساواة بني اجلنسني بعني االعتبار للحد من العرضة لإلصابة، وحتقيق أهداف الوقايـة، وتـوفري               
ــاواة، وختفيـــف ا    ــدم املسـ ــة والـــدعم علـــى قـ ــة الوصـــول إىل العـــالج والرعايـ ــار االجتماعيـ آلثـ

وينبغــي أن توجــه االســتراتيجيات التاليــة  . اإليــدز/واالقتصــادية لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
اإليـدز علـى الُصـعد      /تصميم وتنفيذ وتقيـيم إجـراءات التصـدي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية               

 .العاملي واإلقليمي والوطين
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 محاية حقوق الناس -ألف  
 اإليدز/ملصابني بفريوس نقص املناعة البشريةمحاية حقوق الناس ا - ١ 

إن وصـمة العـار والتمييــز اللـذين يعــاين منـهما النــاس املصـابون بفــريوس نقـص املناعــة        - ١٠
لـذا فـإن محايـة احلقـوق يف التعلـيم        . اإليدز وأسـرهم ختلـق بيئـة مـن اإلنكـار والصـمت            /البشرية

وس نقــص املناعــة البشــرية ال تــزال والعمــل والعــالج والســرية للرجــال والنســاء املصــابني بفــري 
ويتمثـل التحـدي يف مواجهـة وصـمة العـار والتمييـز             . تشكل جمـاال رئيسـيا مـن جمـاالت العمـل          

وخلــق بيئــة حتتــرم حقــوق اإلنســان الختــاذ إجــراءات أكثــر انفتاحــا ومشــوال وفعاليــة للتصــدي    
 .للوباء

 
 محاية حقوق السكان املعرضني لإلصابة - ٢ 

عات املهمشة أو املستبعدة اجتماعيا خطر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة          تواجه اجملمو  - ١١
ويـؤدي عـدم صـون حقـوق السـكان املهمشـني، مبـن فـيهم مسـتعملو               . البشرية بصورة متزايدة  

حقن املخدرات ومزاولو اجلنس ألغراض جتارية والرجال الـذين يقيمـون عالقـات جنسـية مـع                 
الفـريوس هلـم، إىل إدامـة وصـمة العـار وتقـويض جهـود               الرجال، وتوفري اخلدمات املتعلقة هبـذا       

ــة ــة      . الوقاي ــة حقــوق الســكان املهمشــني واملعرضــني لإلصــابة وكفال ــل التحــدي يف محاي ويتمث
إيصــال املعلومــات إلــيهم والرســائل واخلــدمات املتعلقــة بالوقايــة، واحلــد مــن انتشــار الفــريوس   

 .ضمن اجلماعات ويف أوساط السكان على نطاق أوسع
 

 محاية حقوق التملك واملرياث على قدم املساواة - ٣ 
يــؤدي انعــدام املســاواة يف حــق التملــك واملــرياث إىل إضــعاف املــرأة وزيــادة تعرضــها    - ١٢

فالنسـاء املصـابات هبـذا الفـريوس واألطفـال الـذين            . ملرض اإليدز ويزيد من حـدة تـأثريه عليهـا         
 ممتلكــات، ممــا يتــركهم دون مــأوى  يــتمهم املــرض غالبــا مــا حيرمــون مــن حقهــم يف أن يرثــوا  

وهــذه احلالــة ختلــق . ى الرعايــة والعــالج والفــرص االقتصــادية والتعليميــة وبــدون احلصــول علــ
ويتمثل التحـدي يف إصـالح التشـريعات بغيـة احلـد مـن              . دورات جديدة من التأثر واالستغالل    

ــوقهم          ــة بشــأن حق ــات األهلي ــف النســاء واجملتمع ــل، وتثقي ــرأة والطف ــوق امل ــة حق ــأثر ومحاي الت
 .واملرياث، وكفالة تطبيق التشريعات القائمةومسؤولياهتم فيما يتعلق بامللكية 
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 محاية املساواة بني اجلنسني -باء  
 تعزيز ومحاية حقوق النساء والفتيات - ١ 

إن التقاليد االجتماعية اليت تشجع عـدم تكـافؤ القـوة يف العالقـات بـني الرجـل واملـرأة                 - ١٣
ــرأة وفرصــها وســيطرهتا علــى عالقاهتــا اجلنســي      ــارات امل ــرأة  . ةحتــد مــن خي كمــا أن اعتمــاد امل

االقتصــادي علــى الرجــل وانعــدام املســاواة يف الوصــول إىل املعلومــات والتعلــيم واخلــدمات         
وتعــرض املــرأة لإلصــابة . الصــحية والقانونيــة حيــد مــن قــدرهتا علــى محايــة نفســها مــن اإلصــابة 

لذا فـإن   . ءبفريوس نقص املناعة البشرية ينجم يف حاالت كثرية عن سلوك األزواج أو الشركا            
مثــة حاجــة ماســة إىل إشــراك النســاء والرجــال يف التصــدي للتقاليــد االجتماعيــة الــيت تزيــد مــن  
ــاري،         ــزواج املبكــر أو اإلجب ــل ال ــرأة لإلصــابة؛ والتصــدي للممارســات الضــارة مث تعــرض امل
ومــرياث األرامــل وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث؛ ومتكــني املــرأة مــن الناحيــة االقتصــادية؛  

توفري املعلومات واخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البشـرية بصـورة كاملـة مبـا يف ذلـك                   و
 .خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

 
 محاية الشابات - ٢ 

يشكل اإلناث األغلبية الساحقة من الشباب املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية،         - ١٤
حترم الفتيات من التعليم واملعارف املتعلقة باملسـائل         اومع ذلك فإن التقاليد االجتماعية كثريا م      

وكثريا مـا تواجـه الشـابات االسـتغالل والتحـرش مـن رجـال أكـرب سـنا ممـا يزيـد مـن                 . اجلنسية
وهلـذا فـإن االسـتراتيجيات الراميـة إىل التصـدي           . خطر تعرضهن لفريوس نقص املناعـة البشـرية       

ويتمثل التحدي يف كفالـة حصـول   .  رئيسيةلتعرض الفتيات للتأثر بشكل خاص تشكل أولوية     
الشابات على معلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية والصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، وطـرق                

 .الوقاية وأن تتاح هلن الفرص االقتصادية للحد من مدى تأثرهن
 

 كفالة الوصول إىل العالج والرعاية على قدم املساواة - ٣ 
ة على خدمات العالج والرعاية علـى قـدم املسـاواة ميثـل أولويـة            إن كفالة حصول املرأ    - ١٥

رئيسية من أجل إعطاء األمل هلن، وإطالة أعمارهن اإلجنابية، وصون سـالمة األسـر، وختفيـف                
ــاد حجــم    . حــدة تعــرض األطفــال لإلصــابة   ــة احلركــة وازدي ــرادات وضــيق حري فاخنفــاض اإلي

تاحــة للنســاء للحصــول علــى اخلــدمات،     املســؤوليات املرتليــة ميكــن أن حيــد مــن الفــرص امل     
ويف األسر املتأثرة مبرض اإليـدز والـيت تواجـه          . سيما النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية       وال

لـذا فـإن إحـدى      . مصاعب اقتصادية، فإن الرجال غالبا وليس النساء هم الذين يتلقون العـالج           
 بتوفري العالج للنساء والرجال على قـدم        األولويات الرئيسية تتمثل يف قيام دوائر الصحة العامة       
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املســـاواة يف اجملتمعـــات األهليـــة يف املدينـــة والريـــف، ومجـــع بيانـــات مفصـــلة لكفالـــة وصـــول 
 .اخلدمات إىل من حيتاجها على قدم املساواة

 
 التصدي للعنف املرتكب بسبب نوع اجلنس - ٤ 

ة بالنســبة ملاليــني النســاء  ميثــل العنــف البــدين واإلكــراه والعنــف اجلنســي حقيقــة مؤملــ    - ١٦
ويزيـد العنـف واهليمنـة مـن شـدة تـأثر       . والفتيات يف العامل، ويف املنازل واملـدارس علـى السـواء      

وبالنسبة للنساء املصابات بفريوس نقص املناعـة       . اإلناث لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     
لـى مـا كشـفه التشـخيص مـن          البشرية، فإن العنف والتهديد باهلجران كثريا ما يشـكالن ردا ع          

ويتمثل التحدي يف تغـيري تقاليـد اهليمنـة واإلكـراه، وتشـجيع رفـض مجيـع                 . إصابتهن بالفريوس 
 .أشكال العنف، مبا يف ذلك رفضه من خالل النهوض حبقوق النساء والفتيات

 
 إشراك الرجال والفتيان يف نصرة املساواة بني اجلنسني - ٥ 

ــان      إن النجــاح يف التصــدي لأل  - ١٧ ــال والفتي ــراك الرج ــتلزم إش ــاء يس ــية للوب ــاد اجلنوس بع
ومثـة حاجـة    . كشركاء كاملني يف نصرة املساواة بني اجلنسـني والتصـدي للممارسـات الضـارة             

ماسة لتوعية الرجال والفتيان بالديناميات اجلنوسية الضارة، وإشـراكهم كشـركاء يف التصـدي              
 .دة الرجال الذين ميكِّنون النساء والفتياتاإليدز، ولدعم قيا/لفريوس نقص املناعة البشرية

 
 لإلصابةالتعرض احلد من  -جيم  

 احلد من تعرض السكان املشردين لإلصابة - ١ 
إن احتمال تعرُّض السكان املشردين، وال سيما النساء واألطفال الذين يتشـردون مـن               - ١٨

ريهـم وملواجهـة العنـف      جراء الصراعات أو حاالت الطوارئ أو االجتار، للتهميش أكثـر مـن غ            
ويتمثــل التحــدي يف كفالــة وصــول    . اجلنســي واالســتغالل مــن شــبكات وخــدمات الــدعم     

املعلومــات عــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية إىل الســكان املشــردين وتــوفري خــدمات الوقايــة   
 .والدعم والعالج هلم

 
 منع االجتار بالنساء والفتيات والفتيان - ٢ 

 والفتيات والفتيان يف أحـوال شـديدة اخلطـورة ال تكـون هلـم فيهـا                 يضع االجتار النساء   - ١٩
وهؤالء غالبـا مـا ُيجـربون علـى اخلضـوع إىل شـكل مـن         . كلمة على القرارات املتعلقة باجلنس    

أشكال الرق اجلنسي وجيردون من حقهم يف التفاوض علـى إقامـة عالقـات جنسـية مأمونـة أو                   
ويتمثـل  .  تعرضـهم لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية     محاية أنفسهم من العنف، مما يزيد من شـدة       
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التحدي يف كفالة اعتماد هنج قـائم علـى احلقـوق ال يتصـدى فحسـب للحلقـة الـيت تـربط بـني                        
 .التعرض لإلصابة واالستغالل اجلنسي بل ويتصدى أيضا هلذه التجارة املزدهرة يف العامل

 
 ختفيف حدة التأثريات االجتماعية واالقتصادية -دال  

 ختفيف عبء الرعاية - ١ 
تتحمل النسـاء والفتيـات مسـؤولية إضـافية تتمثـل يف تـوفري الرعايـة والـدعم يف األسـر                      - ٢٠

وتترتب على هـذه املسـؤولية تكلفـة باهظـة، إذ غالبـا             . واجملتمعات األهلية املتأثرة مبرض اإليدز    
ا فــإن التحــديات لــذ. مــا حتــد مــن اخليــارات والفــرص التعليميــة واالقتصــادية للنســاء والفتيــات 

ــدور يف        ــة ودعــم هــذا ال ــدور النســاء بوصــفهن مقــدمات للرعاي ــراف ب ــل يف االعت ــة تتمث امللّح
اجملتمعات األهلية واألسر املعيشية، وكفالة حصـوهلن علـى املعلومـات واملـوارد املطلوبـة لتقـدمي              

 .الرعاية، وتشجيع الرجال والفتيان على اقتسام املسؤولية عن توفري الرعاية
 

 اإليدز/كفالة األمن الغذائي لألسر املتأثرة بفريوس نقص املناعة البشرية - ٢ 
اإليــدز يقــوِّض األمــن الغــذائي مــن جــراء اإلصــابة    /إن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  - ٢١

بأمراض منهكة، وتضاؤل إيرادات األسر املعيشية ومواردهـا، وارتفـاع تكـاليف تقـدمي الرعايـة           
ــدز علــى التخلــي عــن     وُتجــرب النســاء بشــ . للمرضــى ــأثرة مبــرض اإلي كل خــاص يف األســر املت

أنشطتها الزراعية أو تأجيلـها لتـوفري الرعايـة ألفـراد األسـرة أو للقيـام بأعمـال مـأجورة لتغطيـة                      
ويف حـاالت أخـرى، عنـدما يصـاب أفـراد األسـرة بـاملرض،        . النفقـات الطبيـة أو لشـراء الغـذاء    

املتعــددة مبــا يف ذلــك احملاصــيل النقديــة، إىل زراعــة   تنتقــل األســر املعيشــية مــن نظــم احملاصــيل   
إضـافة إىل ذلـك، فـإن    . الكفاف األقـل حاجـة لليـد العاملـة، ممـا يعـرِّض أمنـها الغـذائي للخطـر                  

التحيز اجلنوسي يف عملية توزيـع املـواد الغذائيـة ميكـن أن يتـرك النسـاء والفتيـات أكثـر ُعرضـة                       
وهلـذا فـإن التحـدي الرئيسـي يتمثـل يف تنفيـذ           . املعيشـية الخنفاض توافر املواد الغذائية يف األسر       

اإليـدز واألمــن الغــذائي وانعــدام  /اسـتجابات متكاملــة للتصــدي لفـريوس نقــص املناعــة البشــرية  
 .املساواة بني اجلنسني

 
 كفالة وصول املوارد إىل النساء - ٣ 

 الراميـــة إىل إن إحـــدى جمـــاالت العمـــل الرئيســـية تتمثـــل يف كفالـــة أن تركِّـــز املـــوارد - ٢٢
ــاد    /التصــدي لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية    ــذ اســتراتيجيات تتصــدى لألبع ــى تنفي ــدز عل اإلي

ومثـة حاجـة ماسـة للقيـادة واإلرادة السياسـية لكفالـة إدراج        . اجلنسانية للوباء وأن تصل للنساء    
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ز وتـوفري   الربامج املخصصة حتديدا ملنفعة النساء يف االستراتيجيات الوطنيـة حملاربـة مـرض اإليـد              
 .ميزانية كافية لتمويل هذه االستراتيجيات

 
 كفالة املشاركة التامة -هاء  

 اإليدز/كفالة املشاركة التامة للناس املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  
رغــم تســليط األضــواء بصــورة متزايــدة علــى النــاس املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة      - ٢٣

 الُصعد الوطين واإلقليمي والعاملي، فإن التحـدي يتمثـل يف           اإليدز بشكل ملحوظ على   /البشرية
كفالة مشاركة النساء والرجال األكثر تأثرا تأثريا مباشرا هبذا املـرض يف وضـع وتنفيـذ اخلطـط                  

وقـد تـبني أنـه عنـدما يأخـذ النـاس            . اإليدز مشاركة تامـة   /اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية    
رة يف التصــدي للوبــاء، ينتشــر تــأثري هــذه االســتجابة انتشــارا املصــابون هبــذا املــرض زمــام املبــاد

وهلذا فـإن إحـدى املهـام ذات األولويـة تتمثـل يف تعزيـز شـبكات           . أوسع ويكون أكثر استدامة   
ومنظمــات النــاس املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، مبــا يف ذلــك جتمعــات وشــبكات     

 .تهن مشاركة تامةالنساء الالئي حيملن الفريوس بغية تيسري مشارك
 

 االنتقال من االلتزام إىل العمل -رابعا  
ميثِّل االنتقال من االلتزام إىل العمل، وتعزيز اجلهود الوطنية والعاملية لتحسـني الوصـول          - ٢٤

إىل خدمات الوقاية والرعاية والعالج، أولويات مـن أجـل حتقيـق األهـداف املدرجـة يف إعـالن                   
اية، فإن األسئلة الرئيسية اليت ينبغي اإلجابة عليها هـي مـا اإلجـراءات              وحتقيقا هلذه الغ  . االلتزام

 :اليت ينبغي اختاذها وَمن ينبغي له أن يتخذها من أجل حتقيق ما يلي
تشــجيع القيــادة السياســية اجلريئــة والصــادقة لتتحــدث صــراحة عــن ضــرورة     )أ( 

 السياسـات الوطنيـة بوضـع       اإليـدز وكفالـة قيـام     /مواجهة انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية          
 استجابة إنسانية تصل إىل مجيع قطاعات اجملتمع املتاثرة وتليب احتياجاهتا؛

القضاء على وصـمة العـار والتمييـز وخلـق بيئـة متكينيـة حلمايـة حقـوق النـاس                     )ب( 
 اإليدز؛/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

اإليـدز والنسـاء   /ناعـة البشـرية  كفالة اضطالع الناس املصابني بفريوس نقص امل       )ج( 
مبــا يف (بــدور أكــرب يف عمليــات صــنع السياســات واختــاذ القــرارات ويف تنفيــذ ورصــد الــربامج  

ذلك املشاركة يف اجملالس الوطنية املعنية باإليدز، والتنسـيق القطـري آلليـات الصـندوق العـاملي                 
 ؛)ذحملاربة مرض اإليدز والسل واملالريا واهليئات القائمة بالتنفي
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وضع تشـريعات وطنيـة حتمـي حقـوق النسـاء واألطفـال، وتـدعم احلكومـات               )د( 
 واجملتمع املدين الذي يتخذ إجراءات تؤدي إىل ردم الفجوة بني القانون واملمارسة؛

القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك العنـف                    )هـ( 
مارسات الضارة مثل الزواج املبكِّـر أو اإلجبـاري         اجلنسي واالغتصاب واالجتار، والتصدي للم    

 وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛
محاية حقوق السكان املعّرضني لإلصابة واملشردين وإتاحة اإلمكانيـة إليصـال      )و( 

املعلومات والرسائل وخـدمات الوقايـة إىل اجلماعـات للحـد مـن انتشـار فـريوس نقـص املناعـة                     
 البشرية؛
وصول على قـدم املسـاواة للعـالج والرعايـة وكفالـة أن تكـون بـرامج                 تأمني ال  )ز( 

 العالج رخيصة التكلفة ومرنة وقابلة للتكيف؛
االعتراف مبقدمي الرعاية وتقدمي الدعم هلم لكفالة حصـوهلم علـى املعلومـات              )ح( 

 واملوارد لتحسني الرعاية اجملتمعية، وختفيف عبء الرعاية على النساء والفتيات؛
ــديناميات اجلنوســية     إ )ط(  ــة يف التصــدي لل ــان مشــاركة فعال شــراك الرجــال والفتي

 الضارة، مبا يف ذلك العنف والتمييز، ويف اقتسام املسؤوليات عن توفري الرعاية؛
توفري كل ما يلزم من موارد للربامج اليت تليب االحتياجات احملددة للنسـاء مـن                )ي( 

 .كافة األعمار
 


