
 ٢٠٠١/٥ 
ا        رأة فيم ع الم ة وض ي لجن ا ف ق عليه تنتاجات المتف ق  االس يتعل

 بالقضايا المواضيعية
  

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

د  ق      يعتم ا يتعل رأة فيم ة وضع الم ا لجن ي أقرته ة الت ا التالي ق عليه تنتاجات المتف  االس

 :ة واألربعينبالقضايا المواضيعية التي تناولتها اللجنة في دورتها الخامس
  

شرية -ألف   ة الب ص المناع روس نق ة وفي رأة والطفل ص /الم ة نق متالزم
 )اإليدز( المناعة المكتسب

 

دانها            - ١ صادي لبل اعي واالقت ه لمن دواعي      . تؤدي المرأة دورا حيويا في النمو االجتم وإن

ام    ة ع ى نهاي غ حت شديد أن يبل ق ال ة  ٢٠٠٠القل روس نقص المناع صابين بفي دد الم شرية ع / الب

سب  ة المكت ة نقص المناع دز(متالزم يش ٣٦٫١) اإلي سمة، يع ون ن ي ٩٥ ملي نهم ف ة م ي المائ  ف

شرية من       .  مليون امرأة ١٦٫٤البلدان النامية، ومنهم     روس نقص المناعة الب ونسبة المصابين بفي

رى        . النساء آخذة بالتزايد   وب الصحراء الكب ة من   في المائ  ٥٥ويشكل عدد النساء األفريقيات جن

دى                  دوى ل دل اإلصابة بالع جميع البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بينما يبلغ مع

 . مرات أآثر من معدل إصابة المراهقين من الذآور١٠ و ٥المراهقات ما بين 

صادية               - ٢ ة واالقت ة والثقافي سان المدني إن تمتع المرأة والفتاة تمتعا آامال بجميع حقوق اإلن

ة         –ية واالجتماعية، بما فيها الحق في التنمية        والسياس ة وعدم التجزئ  وهي حقوق تتصف بالعالمي

ة        روس نقص المناع شار في ن انت د م ع مزي ي من مة ف ة حاس ر ذا أهمي داخل، يعتب رابط والت والت

فغالبية النساء والفتيات ال يتمتعن بحقوقهن على نحو آامل، ال سيما بحقوقهن في              . اإليدز/البشرية

اعي،  التعل ضمان االجتم ة وال ة والعقلي صحة البدني ن ال ن م ستوى ممك ى م ى أعل يم والوصول إل

اة وتجعل         . خصوصا في البلدان النامية    رة من الحي ة مبك دأ في مرحل ذه تب وأوجه عدم المساواة ه

د من خطر                       ا يزي ة، مم سية واإلنجابي صحة الجن النساء والفتيات أآثر تعرضا للخطر في مجال ال

اوت من عواقب              تعرضهن لإلصا  بة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية وتضررهنَّ بشكل متف

 .اإليدز/وباء فيروس نقص المناعة البشرية

إن الفقر والممارسات التقليدية والعرفية المضرة التي تجعل المرأة في وضع تبعي في                - ٣

نقص المناعة البيت والمجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام تجعلها معرضة بشكل خاص لفيروس     

سي          صال الجن ات          . البشرية واألمراض آلتي تنتقل عن طريق االت ساء والفتي ين من الن اك مالي فهن

ات و دعم         /محروم دواء وال صحية وال ة ال ى الرعاي اف عل شكل آ صول ب ن الح تمكن م أو ال ي



سي                       صال الجن ق االت ل عن طري ي تنتق ة األمراض الت ى في حال ا، حت روس  /االجتماعي عموم في

 .اإليدز/اعة البشريةنقص المن

وقد أخذت لجنة وضع المرأة في االعتبار التوصيات المتعلقة بالمرأة والطفلة وفيروس             - ٤

شرية     ة          /نقص المناعة الب ائق التالي ا وردت في الوث دز مثلم اج عمل بيجين     : اإلي امج  )١(منه ؛ وبرن

ثائق الختامية للدورات ، والو )٣(؛ وبرنامج عمل آوبنهاغن   )٢(عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية    

م           ة لألم ة العام شرين للجمعي ة والع شرين والرابع ة والع شرين والثالث ة والع تثنائية الحادي االس

ة        )٥(، وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية     )٤(المتحدة ، واالستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجن

 .)٧(٤٤/٢، وقرارها )٦(وضع المرأة بشأن المرأة والصحة

 ٤ ُتذآِّر اللجنة باألهداف المتفق عليها دوليا والواردة في الوثائق المشار إليها في الفقرة         - ٥

ة   ة الختامي لب الوثيق ي ُص ل ف شكل آام ه ب ساني يجب إدماج ى أن المنظور الجن شير إل أعاله وت

شرية                 روس نقص المناعة الب ة بفي دة المعني دز،  ا/للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتح إلي

ق                     ة لتحقي ى اإلجراءات المطلوب ة عل وفي جميع األهداف الجديدة، وإلى ضرورة أن ترآز الوثيق

 .األهداف الحالية

سل   /ترحب اللجنة باعتماد إعالن أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية          - ٦ اإليدز، وال

ة الخاص   وغيرهما من األمراض المعدية، وخاصة البعد الجنساني فيها، الذي اعتمده م           ؤتمر القم

 .٢٠٠١أبريل /اإليدز في أبوجا، نيجيريا، في شهر نيسان/المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

ي     - ٧ شترك المعن دة الم م المتح امج األم ذلها برن ي يب الجهود الت دير ب ع التق ة م وه اللجن تن

ددو   اإليدز، والمشترآون في رعايته، والمانحون الثن      /بفيروس نقص المناعة البشرية    ائيون والمتع

ين          ى تمك األطراف والمنظمات الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية في سعيهم الرامي إل

ادة من                        رأة فرصة اإلف وفر للم ي ت رامج الت ى الب المرأة من خالل برامج تنمية القدرات، إضافة إل

                                                         
ر  )١(  ين،  انظ المرأة، بيج ي ب ع المعن المي الراب ؤتمر الع ر الم ول١٥-٤تقري بتمبر / أيل  ١٩٩٥س

ع     ( م المبي دة، رق م المتح شورات األم ق   )E.96.IV.13من رار األول، المرف صل األول، الق ، الف
 .الثاني

اهرة،         تقرير ال انظر   )٢(  ة، الق سكان والتنمي ول  ١٣-٥مؤتمر الدولي لل بتمبر   / أيل شورات   (١٩٩٤س من
 .، الفصل األول، القرار األول، المرفق)E.95.IV.18األمم المتحدة، رقم المبيع 

منشورات  (١٩٩٥مارس / آذار١٢-٦تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، آوبنهاغن،  )٣( 
 .، الفصل األول، القرار األول، المرفق الثاني)E.96.IV. 8مبيع األمم المتحدة، رقم ال

ة دإ   )٤(  ة العام رارات الجمعي اني، و دإ  ٢١/٢-ق ق الث صل األول، المرف ق،٢٣/٢-، الف -ودإ ، المرف
 .، المرفق٢٤/٢-دإ ، المرفق، و٢٣/٣

 .٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )٥( 
 .١٩٩٩/١٧قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  )٦( 
اعي،         انظر   )٧(  م      ٢٠٠٠الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتم ، (E/2000/27) ٧، الملحق رق

 .الفصل األول، الفرع جيم



روس نقص       موارد التنمية وتعزز الشبكات التي تقدم الرعاية والدعم للنساء المصابات           دوى في  بع

 .اإليدز/المناعة البشرية

ة           - ٨ دمها وللوقاي رأة وتق يجب ضمان أعلى مستوى ممكن من االلتزام السياسي لتمكين الم

روس نقص                     يما اإلصابة بفي سي، ال س صال الجن من األمراض المعدية التي تنتقل عن طريق االت

 .اية للمصابين ومعالجتهماإليدز وإجراء البحوث فيها، وتقديم الرع/المناعة البشرية

ة                - ٩ دورة الجمعي من المهم إدماج المنظور الجنساني بشكل آامل في العملية التحضيرية ل

اإليدز وفي الوثيقة الختامية التي تصدر       /العامة االستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية      

ف جديدة وفي األعمال المطلوبة     عنها، بما في ذلك اإلدماج الكامل للمنظور الجنساني في أي أهدا          

ة   ص المناع روس نق اة وفي المرأة والفت ق ب ا يتعل ا فيم ق عليه ة المتف داف العالمي ق األه لتحقي

 .٤اإليدز، آما وردت في الوثائق المشار إليها في الفقرة /البشرية

ا ف                 - ١٠ ذآورة آنف ائق الم ؤتمرات والوث تراتيجية للم ي وتوخيا لإلسراع بتنفيذ األهداف االس

شرية            ٤الفقرة   دز،  / ، وباألخص األهداف المتصلة بالمرأة والطفلة وفيروس نقص المناعة الب اإلي

 :توصي اللجنة باتخاذ اإلجراءات التالية
 

دني، حسب               ع الم إجراءات تتخذها الحكومات ومنظومة األمم المتحدة والمجتم

 المقتضى
 

 :تمكين المرأة - ١ 

روس نق         )أ(  اء في شرية    إن سرعة انتشار وب يما في       /ص المناعة الب دز، ال س اإلي

رأة   ى الم دمر عل ر م ه أث ان ل ة، آ دان النامي ل   . البل ين الرج وة ب ات الق ي عالق ساواة ف دم الم وع

والمرأة، التي ال يكون فيها للمرأة غالبا قدرة اإلصرار على أن تكون الممارسات الجنسية مأمونة               

رأ ين الم اهم ب رأي والتف ادل ال دم تب سؤولة، وع رأة، وم صحية للم شأن االحتياجات ال ة والرجل ب

ا  ؤدي، فيم ادة       ي ق زي ك خصوصا عن طري رأة للخطر، وذل ى تعريض صحة الم ه، إل ؤدي إلي ي

روس نقص                 دوى في تعرضها لألمراض التي تنتقل بطريق االتصال الجنسي، بما فيها اإلصابة بع

 اإليدز؛/المناعة البشرية

ان        إن التصرف المسؤول والمساواة بين     )ب(   الجنسين هما شرطان أساسيان مهم

 للوقاية؛

ع                )ج(  ساء من جمي ة للن وق اإلنجابي ضرورة ضمان جعل الصحة الجنسية والحق

 من منهاج عمل بيجين جزءا أساسيا من     ٩٦ و   ٩٥ و   ٩٤األعمار على النحو المحدد في الفقرات       

ات يتأثرن بشكل غير متناسب الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة مع مراعاة أن النساء والفتي

ا          رأة تمتع ع الم ا وتمت المرأة وتمكينه ز النهوض ب بمرض اإليدز، وفي هذا السياق، ضرورة تعزي

رار الحر           اذ الق تحكم واتخ ا في ال ة وحقه ي التنمي ا الحق ف ا فيه سان، بم وق اإلن ع حق امال بجمي آ



ة نف   ل حماي ن أج سية م شؤونها الجن ة ب سائل المتعلق ي الم سؤول ف ة والم ار العالي ن األخط سها م

صال    ق االت ل عن طري ي تنتق األمراض الت ى اإلصابة ب ؤدي إل ذي ي سؤول ال ر الم سلوك غي وال

صحية،       شؤون ال ي ال ف ف ات والتثقي ى المعلوم ي الوصول إل ا ف دز، وحقه ا اإلي سي، ومنه الجن

ات   والرعاية الصحية والخدمات الصحية وتعتبر هذه آلها أمورا أساسية لزيادة قدرة الن            ساء والفتي

 على حماية أنفسهن من اإلصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية؛

ة           )د(  ر بغي ى الفق ضاء عل توجيه الترآيز في السياسات الوطنية والدولية نحو الق

روس                         سلبية لفي ار ال اء ومعالجة اآلث شار الوب شكل أفضل من انت سها ب ة نف تمكين المرأة من حماي

 يدز بصورة أآثر فعالية؛اإل/نقص المناعة البشرية

ة        )هـ(  ص المناع روس نق صادي لفي اعي واالقت أثير االجتم ف الت تخفي

ة، تكون أول                 /البشرية ديا للرعاي ة تقلي اإليدز على المرأة ألنها، بحكم دورها آمقدمة للغذاء ومقدم

 اعية؛المتأثرين باآلثار السلبية للوباء ومنها نقص القوة العاملة وتعّطل نظم الرعاية االجتم

صابين         )و(  ال الم ساء واألطف وق للن ي الحق ساواة ف ى الم د عل ادة التأآي إع

سي     شرية       /باألمراض المنقولة باالتصال الجن روس نقص المناعة الب دز والمتضررين من      /في اإلي

ة من                 جرائه، في التمتع بسبل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية وفي الحماي

 يز والتشهير واإلساءة واإلهمال؛جميع أشكال التمي

إعادة التأآيد آذلك على حقوق اإلنسان للفتاة والمرأة في التمتع بالمساواة في             )ز( 

الل                  يلة لإلق ك وس سبل الحصول على فرص التعليم والتدريب على المهارات والعمل، بوصف ذل

 مناعة البشرية؛فيروس نقص ال/من قابليتها لإلصابة باألمراض المنقولة باالتصال الجنسي

ز   )ح(  رأة وتعزي ين الم ة لتمك دابير الالزم ع الت اذ جمي ى اتخ ات عل ّث الحكوم ح

ية                   ات األساس سان والحري وق اإلن ع حق ع الكامل بجمي ز التمت ة وتعزي استقاللها االقتصادي وحماي

ق     ن طري ل ع ي تنتق راض الت ن األم ضل م شكل أف سهن ب ة أنف ن وقاي ات م ساء والفتي ين الن لتمك

 فيروس نقص المناعة البشرية؛/ل الجنسياالتصا

شرية       )ط(  روس نقص المناعة الب دز وأوجه   /دراسة أسباب ازدياد مخاطر في اإلي

الضعف وتأثيرها على المرأة والفتاة، بما في ذلك في حاالت الصراع، والعمل على خفضها، آل                

سين،    ذلك من خالل تقديم خدمات وبرامج اقتصادية وقانونية واجتماعية تراعي ال           فوارق بين الجن

ا في     /بما فيها دمج خدمات الوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية           اإليدز وجعله

 مجموعات تتضمن حدا أدنى من إجراءات الرعاية الصحية األساسية؛

رأة                    )ي(  ع أشكال العنف ضد الم ى جمي ضاء عل دابير ملموسة للق اذ ت تعزيز اتخ

ك     ي ذل ا ف اة، بم صاب،       والفت ة واالغت وء المعامل ضارة، وس ة ال ة والعرفي ات التقليدي الممارس

شار      ا انت د عنه ي يتول وء األوضاع الت ن س د م ي تزي ات، الت ساء والفتي ار بالن ضرب واالتج وال



ا                 /فيروس نقص المناعة البشرية    وانين وإنفاذه ا سن الق دابير، منه اذ ت اإليدز، وذلك من خالل اتخ

 ة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛فضال عن القيام بحمالت عام

سان   )ك(  وق اإلن ع حق ز جمي ة لتعزي ة مؤاتي اد بيئ ى إيج ؤدي إل اذ خطوات ت اتخ

شرية         ه من          /والرحمة والدعم للمصابين بفيروس نقص المناعة الب دز والمتضررين من جرائ اإلي

وانين و         شاريع ق وانين به          /خالل إجراءات منها اقتراح م ادة النظر في الق ا من    أو إع دف تطهيره

صابين      راد الم وق األف ي حق أنه أن يحم ن ش ذي م انوني ال ار الق وفير اإلط ة وت ام التمييزي األحك

شرية       دز وال  /بفيروس نقص المناعة الب ضعيفة من               اإلي ات ال ين الفئ ات، وتمك ساء والفتي يما الن س

ة إلى الحد   الوصول إلى الخدمات اإلرشادية المالئمة بشكل طوعي وسري وتشجيع الجهود الرامي          

 من التمييز والتشهير؛

رامج          )ل(  ي الب ل ف شكل آام ه ب ساني وإدماج ور الجن وير المنظ ادة تط زي

شرية              روس نقص المناعة الب ة بفي دز مع    /واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلق اإلي

ز         ع الترآي ر م نس والعم وع الج سب ن صنفة ح صاءات م ات وإح ود بيان رورة وج اة ض مراع

 خصوصا على المساواة بين الجنسين؛

وارد             )م(  ى الم رأة إل ساواة في سبل وصول الم ذ الم ز وتنفي اتخاذ التدابير لتعزي

وق اإلرث، بصرف النظر               ة وحق وق الملكي االقتصادية والتحكم فيها، بما في ذلك األراضي وحق

 اإليدز؛/لبشريةعن الوضع الزوجي، بغية تقليص ضعف المرأة إزاء وباء فيروس نقص المناعة ا

ى جماعات                      )ن(  ات إل ك المنتمي ا في ذل ات، بم ساء والفتي ام الن إتاحة الفرصة أم

ة    ة، والرعاي و األمي رامج مح الجودة، وب سم ب يم يت ى تعل ساواة إل دم الم ى ق شة، للوصول عل مهم

ارات وفرص                  ساب المه ى اآت درب عل ة، والت الصحية والخدمات الصحية، والخدمات االجتماعي

ا في                 العمالة، ز، بم  ودعم بناء القدرات وتنشيط الشبكات النسائية وحمايتها من جميع أشكال التميي

روس        ذلك التمييز العرقي والتشهير واإلساءة واإلهمال بغية الحد من تعرضهن وضعفهن إزاء في

 اإليدز وتخفيف تأثيره على المصابين به والمتضررين من جرائه؛/نقص المناعة البشرية
 

 :ةالوقاي - ٢ 

ا ذات            )أ(  يتوجب على الحكومات، ووآاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجه

ذل       ة أن تب ا أو مجتمع ة، إفرادي ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة الدولي ات الحكومي صلة والمنظم ال

شرية            روس نقص المناعة الب ال            /الجهود إلدراج مكافحة في ات جدول أعم داد أولوي دز في ع اإلي

ة، ال             التنمية وأن تضطلع ب    ة الفعال ة للوقاي تنفيذ استراتيجيات وبرامج متعددة القطاعات والمرآزي

صغيرات          ات ال ساء والفتي شمل الن ي ت ا، والت ر تعرض سكانية األآث ات ال ق بالفئ ا يتعل يما فيم س

 واألطفال، مع مراعاة ضرورة الوقاية من انتقال العدوى من األمهات إلى األطفال؛



ات، بم   )ب(  ى الحكوم ب عل ناديقها   يتوج دة وص م المتح االت األم ساعدة وآ

ة من                 د للوقاي ة األم ة وطويل سقة ومتكامل وبرامجها ذات الصلة، أن تعتمد، دون إبطاء، سياسة مت

ارات في معالجة شؤون                        اء المه ى بن وم عل ة تق ة وتعليمي اإليدز، تكون مترافقة مع برامج إعالمي

ات ومكيفة لكي تكون مالئمة ألوضاعهن الحياة ومصممة خصيصا لخدمة احتياجات النساء والفتي

 االجتماعية الثقافية وحساسياتهن واحتياجاتهن الخاصة في دورتهن الحياتية؛

ساء          )ج(  ة الن رامج لحماي سياسات والب د أفضل ال تكثيف الجهود الرامية إلى تحدي

شرية               روس نقص المناعة الب دوى في اة آون المر         /والفتيات من اإلصابة بع دز، مع مراع أة، اإلي

السيما الفتاة الصغيرة، أآثر من الرجل تعرضا من الوجهة االجتماعية والسيكولوجية والبيولوجية 

 لعدوى األمراض التي تنتقل بطريق االتصال الجنسي؛

ى                      )د(  ة إل رامج الهادف ى أساس األسرة في الب وم عل اتخاذ تدابير إلدماج نهج يق

شرية       توفير الوقاية والرعاية والدعم للنساء والفتي      دز  /ات المصابات بفيروس نقص المناعة الب اإلي

سياسات             ع في ال ى أساس المجتم والمتضررات من جرائه، واتخاذ إجراءات إلدماج نهج يقوم عل

المرض              ات المصابات ب ساء والفتي دعم للن ة وال ة والرعاي وفير الوقاي ى ت ي تهدف إل رامج الت والب

 والمتضررات من جرائه؛

م التمييز في سبل الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة، ضمان المساواة وعد )هـ( 

ات               اد والتكنولوجي ة وخدمات اإلرش والتثقيف الوقائي بشأن الصحة اإلنجابية، والفحوص الطوعي

ات                   ى المراهق ز خاص عل سين مع ترآي ين الجن روق ب ات والف في إطار يراعي الفروق في الثقاف

 والبالغات من الشابات؛

ام    )و(  روس نقص المناعة               الطلب إلى برن ي بفي دة المشترك المعن م المتح ج األم

سائل               /البشرية ليم في الم يم آامل وس وفير تعل ودهم لت اإليدز والمشترآين في رعايته مواصلة جه

سين، مع                      ين الجن روق ب ة والف روق الثقافي الجنسية والصحة اإلنجابية للشبان في إطار يراعي الف

ات ا         دء بالعالق أخير الب سية، و  تشجيعهم على ت ثهم             /لجن سياق ح ذا ال االت، وفي ه أو استخدام الرف

ل               ة من نق م ومسؤولياتهم في الوقاي شأن أدواره ان ب على إيالء اهتمام أآبر لتثقيف الرجال والفتي

ى   /األمراض التي تنتقل بطريق االتصال الجنسي، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية        دز، إل اإلي

 شرآائهم؛

ي  )ز(  ساواة ف ز الم وارد  تعزي ات والم وفير المعلوم سين، وت ين الجن ات ب العالق

ادل               رام المتب ز االحت الالزمة إلشاعة سلوك وممارسات جنسية مستنيرة ومسؤولة ومأمونة وتعزي

 والمساواة بين الجنسين في العالقات الجنسية؛



ة تراعي                  )ح(  رويح صور ال تمييزي ى ت تشجيع جميع أشكال وسائط اإلعالم عل

ين ال    وق             الفوارق ب يما حق سان وال س وق اإلن ع حق رام جمي ف، واحت ة الالعن سين، وإشاعة ثقاف جن

 اإليدز؛/المرأة، في معالجة فيروس نقص المناعة البشرية

تشجيع المشارآة الفعلية للرجال والفتيان من خالل مشاريع تثقيفية في مجال            )ط( 

ق              دا،      فيروس نقص المناعة البشرية يضطلع بها فتيان،  أو مشاريع يتعل ان تحدي موضوعها بالفتي

سانية فضال عن                     ة والمواقف الجن والبرامج التي تقوم على أساس األقران لتحدي القوالب النمطي

شرية              روس نقص المناعة الب ى      /أوجه عدم المساواة الجنسانية فيما يتصل بفي دز، باإلضافة إل اإلي

تخطيط وتنفيذ . عاية المتعلقة بهمامشارآتهم الكاملة في الوقاية منهما والتخفيف من تأثيرهما، والر

أمون ومسؤول في مجالي                          اد سلوك م ى اعتم شجيعهم عل ين الرجال وت ى تمك ة إل البرامج الهادف

العالقات الجنسية واإلنجاب وفي استخدام طرق فعالة لمنع حصول حاالت الحمل غير المرغوب         

سي،                   صال الجن ق االت ل بطري ي تنتق دوى األمراض الت روس نقص     فيها واإلصابة بع ا في ا فيه بم

 اإليدز؛/المناعة البشرية

داد               )ي(  يم والخدمات وإع القيام، ال سيما في البلدان األآثر تضررا، بتكثيف التعل

ف   ساء، بمختل ة الن ة، بغرض حماي ات المحلي ى المجتمع وم عل الم تق ة واإلع تراتيجيات للتعبئ اس

من األمراض التي تنتقل باالتصال أعمارهن، من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره 

ا   تحكم فيه سرة ت ة ومتي ة وفعال ة التكلف ة وقليل داد طرق آمن ق إع ك عن طري ي ذل ا ف سي، بم الجن

ل عن                     ي تنتق ا من األمراض الت المرأة، من قبيل مبيدات الميكروبات ورفاالت المرأة التي تحميه

شرية   ة الب روس نقص المناع سي وفي صال الجن ق االت دز؛ و/طري ة  اإلي راء فحوصات طوعي إج

ك العزوف               ا في ذل سي المسؤول بم سلوك الجن وسرية لفيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع ال

 واستخدام الرفاالت؛

ة                  )ك(  ؤدي وظيف ة ت صحية األولي ة ال ة ومتاحة للرعاي تعزيز نظم مستدامة وفعال

 داعمة للجهود المبذولة في مجال الوقاية؛

للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ال سيما ينبغي إيالء اهتمام خاص  )ل( 

ستنير      –في حالة العدوى المنتقلة من األم إلى الطفل وضحايا االغتصاب              ول الم ى أساس القب  عل

ا         –وإجراء الفحوصات الطوعية والسرية وإسداء المشورة والمعالجة           ك من خالل سبل منه  وذل

وافر وجودة ا ز ت ة وتعزي ى الرعاي ة، ضمان الوصول إل ة معقول ة بتكلف ة والفحوص الطبي ألدوي

ام                   ال الء اهتم ة، مع إي ود الراهن ى الجه سيما العالجات المضادة للريتروفيروسات، واالعتماد عل

 خاص لمسألة الرضاعة الثديية؛

ستويات، فضال عن المؤسسات                  )م(  ع الم دارس في جمي السعي لضمان قيام الم

روس      التعليمية األخرى، ونظم التعليم غير الن      دوى في ظامي، بدور رائد في الوقاية من اإلصابة بع



ة متحررة من                          وفير بيئ ا من خالل ت ز ومكافحتهم شهير والتميي ع الت شرية، ومن نقص المناعة الب

ا في             سين، بم ين الجن روق ب ا يراعي الف وفر تعليم سامح وت جميع أشكال العنف ُتشيع الرحمة والت

ات الج  سلوك والممارس شأن ال ة ب ك التوعي شؤون   ذل ي ال ارات ف ساب المه سؤولة، واآت سية الم ن

 الحياتية وإحداث تغيير في السلوك؛

ادة   )ن(  دي والق ع التقلي ك المجتم ي ذل ا ف دني بم ع الم ع المجتم اون م ل بالتع العم

الدينيين على تحديد الممارسات العرفية والتقليدية التي لها تأثير مضر على العالقات بين الجنسين 

ذه  ى ه ضاء عل ة      والق روس نقص المناع اة لفي رأة والفت رض الم ن تع د م ي تزي ات الت  الممارس

 اإليدز؛/البشرية
 

 :العالج والرعاية والدعم - ٣ 

ساء   )أ(  افئ للن شامل والمتك بل الوصول ال ضمن س ات أن ت ى الحكوم ب إل الطل

ا في                 صحية، بم ة ال صلة بالرعاي ة المت ى الخدمات االجتماعي اتهم إل ة دورة حي ك  والرجال طيل ذل

يم            ذائي والتعل رامج األمن الغ ـة، وب ة، والتغذيــ صحية المأمون التعليم، والمياه النظيفة والمرافق ال

اإليدز والمتضررات /الصحي، ال سيما للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية    

 منه، بما في ذلك معالجة األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي؛

شاملة               الطلب إلى  )ب(  صحية ال ة ال وفير الرعاي ى ت  الحكومات أن تقوم بالعمل عل

شرية       ة       /للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة الب ة التكميلي ك التغذي ا في ذل دز، بم اإلي

ة    ة والمتكافئ بل الوصول الكامل سارية وس راض ال ن األم ئة م ات الناش ة االلتهاب ذاء ومعالج والغ

سية                   والالتمييزية والسريعة إل    صحة الجن ك ال ا في ذل صحية، بم صحية والخدمات ال ة ال ى الرعاي

ى        ول إل ي الوص ل ف وق الطف اة حق ع مراع سرية، م ة وال شورة الطوعي داء الم ة، وإس واإلنجابي

وق           المعلومات، والخصوصية وسرية المعلومات واالحترام والموافقة المستنيرة ومسؤوليات وحق

 ؛وواجبات الوالدين واألولياء الشرعيين

اعتماد نهج شامل لرعاية ودعم األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة           )ج( 

ة                /البشرية ة واالجتماعي نهج االحتياجات الطبي ذا ال شمل ه ات، وأن ي اإليدز، ال سيما النساء والفتي

والسيكولوجية والروحية واالقتصادية، وأن يستهدف المجتمعات المحلية والمجتمع على المستوى          

 القومي؛

ة،               )د(  ة واألوضاع الالزم التعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى خلق البيئ

ة                 ة الدولي صلة، والمنظمات الحكومي ا ذات ال بمساعدة وآاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجه

ات    ساء والفتي ا الن ي تواجهه ديات الت ة التح ب، لمعالج د الطل ة عن ر الحكومي ات غي والمنظم

روس نق  صابات بفي شرية الم ة الب ام    /ص المناع يما األيت ه، ال س ن جرائ ضررات م دز والمت اإلي

واألرامل، والفتيات والنساء المسنات اللواتي يقمن أيضا بصورة أساسية بتقديم الرعاية للمصابين     



صادي         /بفيروس نقص المناعة البشرية    اإليدز، وجميعهن معرضات بشكل خاص لالستغالل االقت

دعم اال  ديم ال سي؛ وتق سيكولوجي والجن صادي وال ن–قت اعي له تقاللهن .  االجتم شجيع اس وت

 االقتصادي من خالل برامج مدرة للدخل وغيرها من الطرق؛

تمهم              )هـ(  ذين ي ال ال ة لألطف شاآل المتنامي تقديم الدعم لتنفيذ البرامج الخاصة بالم

 اإليدز، ال سيما الفتيات اللواتي يسهل أن يصبحن ضحايا لالستغالل الجنسي؛
 

 :البيئة المؤاتية للتعاون اإلقليمي والدولي - ٤ 

ناديقها         )أ(  دة وص م المتح ة األم االت منظوم دولي ووآ المجتمع ال ب ب تهي

وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة تكثيف           

شر        ذل      /يةدعمها للجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة الب ك ب ا في ذل دز بم اإلي

جهود لتوفير العقاقير المضادة للريتروفيروسات وأساليب التشخيص واألدوية لعالج السل وغيره          

نظم               ة ال صغيرات؛ وتقوي من األمراض المعدية السارية بتكلفة معقولة وبخاصة للنساء والفتيات ال

ية          الصحية بما في ذلك أنظمة موثوقة للتوزيع والتسليم؛ وتنفيذ سي          ة األساس شأن األدوي ة ب اسة قوي

شرآات    ع ال اوض م رة؛ والتف ات آبي شراء بكمي ددة؛ وال ة مح ات تجاري ل عالم ي ال تحم الت

ة       صناعة المحلي شجيع ال بة؛ وت ل مناس م تموي اد نظ عار؛ وإيج ل خفض األس ن أج صيدالنية م ال

ة، ال      ات الدولي ة واالتفاق وانين الوطني ق والق ي تتف تيراد الت ات االس اطق  وممارس ي المن يما ف س

ي     رة ف ة خطي ى انتكاس اء إل ا الوب ؤدي فيه ي ي اآن الت ي األم اء وف ضررا بالوب د ت ة األش األفريقي

 اإلنجازات اإلنمائية الوطنية؛

ساهمة      )ب(  ل الم د العوام شكل أح ذي ي ر ال ى الفق ضاء عل راءات للق اذ اإلج اتخ

يما   ل تأثير الوباء يتفاقم، ال    الكبرى في انتشار عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والذي يجع          س

بالنسبة للنساء والفتيات، فضال عن استنفاد موارد ومداخيل األسر وتهديد عيش األجيال الحاضرة      

 والمقبلة؛

ور       )ج(  ا منظ دمج فيه ة ي ق التنمي و تحقي ة نح ة موجه ول دائم ذ حل د وتنفي تحدي

ك        جنساني لمشاآل الديون الخارجية وخدمة الدين في البلدان النام         ية بما فيها أقل البلدان نموا، وذل

ساعدة   صلة بالم ديون المت اء ال ار إلغ شمل خي ا ي ديون، مم ا تخفيف عبء ال ن بينه دة طرق م بع

شمل النهوض               ا ي ة مم ستهدف التنمي شاريع ت رامج وم اإلنمائية الرسمية، لمساعدتها على تمويل ب

عاية الصحية وتوفير البرامج بالمرأة وذلك، ضمن أمور أخرى، من خالل الخدمات الصحية والر 

ات؛    /الوقائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية  ساء والفتي اإليدز، التي تستهدف خصوصا الن

ديون، وال    بء ال ن ع ف م ون للتخفي ادرة آول صدد بمب ذا ال ي ه ذ   وترحب ف ل بتنفي يما التعجي س

شجع ا    ديون، وت ة بال رة المثقل دان الفقي شأن البل ززة ب ادرة المع وفير   المب ة ت ى آفال ات عل لحكوم

وال في دعم       األموال الكافية لتنفيذها وتنفيذ الحكم الذي ينص على أن يستخدم ما تم توفيره من أم



ساء                   دعم للن ة وال ة والرعاي اول الوقاي ي تتن برامج مكافحة الفقر التي تراعي األبعاد الجنسانية والت

 والفتيات المصابات والمتضررات؛

ديم           ضمان التعاون ال   )د(  دولي واإلقليمي وفيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك تق

وارق                    ي تراعي الف رامج الت سياسات والب ذ ال ة وتنفي المساعدة اإلنمائية ومزيد من الموارد المالئم

سمين       ة المت الج والرعاي وفير الع ق ت ن طري اء ع شار الوب ف انت ى وق ة إل سين والهادف ين الجن ب

ات المصابات             بالجودة واللذين يمكن توفيرهما    ساء والفتي  بأسعار مقبولة لجميع الناس، ال سيما للن

 باإليدز؛

ة      )هـ(  ص المناع روس نق ي بفي شترك المعن دة الم م المتح امج األم شجيع برن ت

ددي األطراف والمنظمات                 / البشرية ائيين والمتع انحين الثن ه، والم شترآين في رعايت اإليدز والم

ة                 رأة والوقاي ين الم الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، على تكثيف دعمهم من أجل تمك

ات                من عدوى اإلصابة ب    ساء والفتي ة الن ام عاجل لحال الء اهتم فيروس نقص المناعة البشرية، وإي

 سيما في أفريقيا، وذلك خصوصا من خالل الشراآة الدولية لمكافحة اإليدز في أفريقيا؛ ال

ر                )و(  ات وغي دات الميكروب اج مبي ة إلنت تثمارات في البحوث الالزم زيادة االس

ة،     ذلك من األساليب التي تتحكم في استخد     ل آلف سط واألق صية األب امها المرأة، والفحوص التشخي

ة                دة بأسعار معقول وعالجات الجرعة الواحدة لألمراض المنقولة جنسيا والعقاقير الممزوجة الجي

سي فضال عن      بما في ذلك أدوية األمراض السارية المعدية واألمراض التي تنتقل باالتصال الجن

ة     ص المناع روس نق ة لفي ة البديل شريةاألدوي ساء      / الب ات الن ى احتياج ز عل ع الترآي دز، م اإلي

 والفتيات؛

سيما على الصعيد الوطني في أشد       دعم ومساعدة مراآز البحوث والتنمية ال      )ز( 

روس                 المناطق تضررا مع ترآيز خاص على المسائل الجنسانية، في ميدان اللقاحات ومعالجة في

شرية ة الب ود/نقص المناع م جه دز، فضال عن دع اء واإلي ي بن ات ف دراتها / الحكوم ز ق أو تعزي

 الوطنية في هذه المجاالت؛

انون                    )ح(  اذ الق ة لموظفي إنف دريب الراهن رامج الت ز ب ذلك تعزي ذ وآ وضع وتنفي

والموظفين القائمين على السجون، واألطباء وأفراد الجهاز القضائي، وموظفي األمم المتحدة بمن  

سالم، آي يكو         ال            فيهم العاملون في حفظ ال ساء واألطف اة واستجابة الحتياجات الن ر مراع وا أآث ن

شرية          دز، بمن   /الذين يتعرضون للتهديد ولسوء المعاملة والمصابين بفيروس نقص المناعة الب اإلي

 فيهم متعاطو المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، ونزيالت السجون واأليتام؛

ا  )ط(  ساء فيم ات والن ات الفتي تجابة الحتياج روس نقص ضمان االس صل بفي  يت

سالم وفي                   /المناعة البشرية  صراع وحفظ ال د ال ا بع ة م صراع ومرحل ع حاالت ال اإليدز في جمي

 حاالت االستجابات الفورية للطوارئ والكوارث الطبيعية؛



اث                 )ي(  سين لإلن ين الجن وارق ب ي تراعي الف توفير خدمات الوقاية والمعالجة الت

 اإليدز؛/ بفيروس نقص المناعة البشريةالالئي يتعاطين المخدرات والمصابات

ة          )ك(  ص المناع روس نق صابين بفي شبكات الم الي ل ي والم دعم التقن وفير ال ت

اإليدز، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة في المجتمعات المحلية العاملة في           / البشرية

شرية           روس نقص المناعة الب رامج في يما المجموعات      /تنفيذ ب دز، ال س ز       اإلي ة تعزي سائية، بغي  الن

 جهودها؛

ساء              )ل(  دعم والعالج للن شاملة وال ة ال ديم الرعاي ة وتق اعتماد نهج متوازن للوقاي

شرية        ر              /والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة الب ه الفق ذي يلعب دور ال اة ال دز، مع مراع اإلي

 وسوء التغذية والتخلف في زيادة تعرض النساء والفتيات لإلصابة؛

ي     )م(  ساني ف ور جن اج منظ ى إدم صلة عل دة ذات ال م المتح ات األم حض آيان

روس نقص                    سيا وفي ة جن ة من األمراض المنقول صلب متابعتها وتقييمها للتقدم المحرز في الوقاي

 اإليدز؛/المناعة البشرية

ة     )ن(  ص المناع روس نق ي بفي شترك المعن دة الم م المتح امج األم شيد ببرن ت

 التي نجحت في اإلسراع بزيادة الوقاية وتحسين سبل الوصول إلى الرعاية اإليدز لدعوته/البشرية

ى                شجع الحكومات عل معا، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على متابعة الدعوة، والضغط، وت

سوق             ى خفض أسعار ال سيات عمال عل ددة الجن ة المتع الدخول في مفاوضات مع شرآات األدوي

شرية            فيما يتصل بالعقاقير والتشخيصات     روس نقص المناعة الب ة بفي ة المتعلق ة   / الطبي دز بغي اإلي

روس            ات المصابات بفي ضمان توافرها واستدامتها والحصول عليها بأسعار تحتملها النساء والفتي

 .اإليدز/نقص المناعة البشرية
 

ة     -باء   ز، وخاص كال التميي ع أش نس وجمي اس الج ى أس ز عل التميي
صرية وآ   ة العن صرية والتفرق صل العن ا يت ب وم ن   ره األجان ذلك م ب

 أشكال التعصب
 

 واالتفاقية الدولية للقضاء )٨(يؤآد ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - ١

رأة           )٩(على جميع أشكال التمييز العنصري     ز ضد الم  )١٠( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي

 .ة وعدم التمييزوسائر الصكوك الدولية، على مبادئ المساوا

                                                         
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة  )٨( 

 .، المرفق)٢٠-د( ألف ٢١٠٦قرار الجمعية العامة  )٩( 

 .٣٤/١٨٠قرار الجمعية العامة  )١٠( 



ق      - ٢ ن طري سين ع ين الجن ساواة ب ز الم ي تعزي لة ف دولي المتواص ع ال ود المجتم إن جه

المي    ؤتمر الع دها الم ذين اعتم ا الل ل فيين امج عم المرأة وإعالن وبرن ي ب المي المعن ؤتمر الع الم

رابع للمرأة  ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدها المؤتمر العالمي ال)١٢(، وإعالن)١١(لحقوق اإلنسان

وان    ام   “والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين بعن رأة ع : ٢٠٠٠الم

شرين  ادي والع رن الح سالم للق ة وال سين والتنمي ين الجن ساواة ب وق ” الم ع حق د أن جمي ا تؤآ آله

شكل جزءا ال                  ة للتصرف وت ر قابل وق غي أ وال ينفصم من    يتجز  اإلنسان للنساء والفتيات هي حق

ة  سان العالمي وق اإلن سان   . حق وق اإلن ع حق ل أن جمي اج العم د منه ة  : ويؤآ ة والثقافي المدني

ة            واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، هي حقوق عالمية وغير قابل

 .للتجزئة آما أنها متآزرة ومترابطة

ى            - ٣ اج عمل بيجين إل واجهن حواجز إضافية            وأشار إعالن ومنه ساء ي را من الن أن آثي

تقف حائال أمام تمتعهن بحقوق اإلنسان بسبب عوامل منها العنصر واللغة واإلثنية والثقافة والدين 

صادية، أو    ة واالقت ة االجتماعي ة والطبق اجرات أو      واإلعاق ليين أو مه سكان األص ن ال ن م ألنه

ات شردات أو الجئ ساء م اجرات أو ن امالت مه ذ. ع ة  آ دورة الجمعي ة ل ة الختامي شير الوثيق لك ت

العامة االستثنائية الثالثة والعشرين إلى أن حقوق اإلنسان للمرأة يجري انتهاآها على نطاق واسع         

ي   تالل األجنب سلح واالح صراع الم االت ال ي ح ي   . ف ادرات الت راءات والمب ين اإلج ن ب ان م وآ

ضعة       ٥+ ن بيجين  اعتمدتها الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأ   اج العمل ب ذ منه  من أجل تنفي

ى أسس   وم عل ذي يق ال ال ساء واألطف ه ضد الن ى العنف الموج ضاء عل ى الق إجراءات تهدف إل

 .عنصرية

ره                  - ٤ ز العنصري وآ ة العنصرية والتميي وتذآر اللجنة جهود المجتمع الدولي في محارب

 .األجانب وما يتصل بذلك من أوجه عدم التسامح

ال  وهن - ٥ ساء والرج ى الن ا عل ؤثر دائم ز ال ت واع التميي ف أن أن مختل د ب اك إدراك متزاي

در نفس الق ز    . ب واع التميي سبب أن دة ب زداد ح ن أن ي نس يمك وع الج اس ن ى أس ز عل م إن التميي ث

ويتزايد اإلدراك أيضا بأنه ال غنى عن التحليل على . األخرى التي تسهل أيضا التمييز ضد المرأة     

وع الج ذا   أساس ن ي ه وه، وخاصة ف دد الوج ز المتع ك التميي ي ذل ا ف ز، بم واع التميي ل أن نس لك

سان         : اإلطار وق اإلن التمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بهما من تعصب، وانتهاآات حق

ساء                        ة احتياجات الن ا في تلبي شل أحيان للنساء التي قد ال تكون ظاهرة، آما أن عالج العنصرية يف

                                                         
 )١١( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

م   (١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،      )١٢(  منشورات األم
 .، المرفق األول١، الفصل األول، القرار A.96.IV.13)المتحدة، رقم المبيع 



لمهم أيضا أن تشتمل الجهود الهادفة إلى مواجهة التمييز على أساس نوع الجنس، ومن ا . والفتيات

 .على مناهج ترمي إلى القضاء على جميع أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري

ة     - ٦ ة العام رار الجمعي ب ق ا     ٥٢/١١١وبموج ؤتمرا عالمي د م ة أن تعق ررت الجمعي  ق

ك في             لمناهضة العنصرية والتمييز العنصر    ذلك من تعصب، وذل ا يتصل ب ي وآره األجانب وم

ا     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٧أغسطس إلى   /  آب ٣١دربن في الفترة من       أعلنت   ٣٥/٣٢، وفي قراره

ره األجانب                ٢٠٠١عام   ز العنصري وآ ـة ضد العنصرية والتميي سنـــــة الدوليــــ  باعتبــــاره ال

سانية        لذلك، فمن المناسب أن   . يتصل بذلك من تعصب    وما  تتصدى لجنة وضع المرأة لألبعاد الجن

 .التي تتصل بالعنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ره األجانب            - ٧ ز العنصري وآ إن الخطورة المتزايدة لمختلف مظاهر العنصرية والتميي

ل أج    دة الخاصة     في مختلف أنحاء العالم تستدعي نهجا أآثر تكامال وفعالية من ِقَب م المتح زة األم ه

سان وق اإلن ة . بحق ة العام دورة الجمعي ة ل ة الختامي ذ الوثيق ى تنفي ؤثر عل ات ت ذه االتجاه وه

سالم        : ٢٠٠٠المرأة عام   “االستثنائية الثالثة والعشرين بعنوان      ة وال سين والتنمي المساواة بين الجن

 .للتمييزوسائر الصكوك الدولية المناهضة ” في القرن الحادي والعشرين

 :توصي اللجنة باتخاذ اإلجراءات التالية - ٨
 

 أعمال تقوم بها الحكومات واألمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب االقتضاء 
 

ات، وخاصة             - ١  ساء والفتي ز ضد الن نهج متكامل وآلي للتصدي لمختلف أشكال التميي

 :صبتع العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من

دراسة التقاطع بين مختلف أشكال التمييز بما في ذلك األسباب األساسية من              )أ( 

وع   ى أساس ن وم عل ذي يق ز العنصري ال ام خاص للتميي الء اهتم ع إي سانية م ة النظر الجن وجه

ع    ى جمي ضاء عل ى الق دف إل رامج ته ات وب تراتيجيات وسياس ذ اس ن أجل وضع وتنفي الجنس م

ي تراعي           أشكال التمييز ضد المرأ    سياسات الت ذ ورصد ال صميم وتنفي رأة في ت ة، وزيادة دور الم

 الُبعد الجنساني وتناوئ العنصرية؛

دني،                    )ب(  ع الم ة في المجتم ع الجهات الفاعل ة مع جمي إقامة ودعم شراآات فعال

سين                       ين الجن ساواة ب ة في مجال الم ة العامل وتقديم الدعم لها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومي

لنهوض بالمرأة، وخاصة النساء الالتي يخضعن ألنواع متعددة من التمييز، من أجل الوصول                وا

 إلى نهج متكامل وآلي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛

ره    )ج(  صري وآ ز العن صرية والتميي ضايا العن ة ق ضرورة مواجه راف ب االعت

ساء واألوالد    يتصل بذلك من تعصب من جميع ال       األجانب وما  نواحي التي تؤثر على الرجال والن

والبنات، وإدراك الدور الذي تؤديه هذه الوسائل في مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وآره          

ات،                  شباب والفتي ا ال ي يواجهه األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصة أنواع العنصرية الت



ب غير الحكومية بين الشباب واألطفال من أجل ودعم الدور األساسي الذي تقوم به منظمات الشبا

 بناء مجتمع يقوم على االحترام والتضامن؛

ة                )د(  ات، وقيم ساء والفتي ر في ظروف وأحوال الن تعزيز االحترام للتنوع الكبي

نهن، وضمان       هذا التنوع، واإلدراك بأن بعض النساء يواجهن حواجز معينة تقف حائال أمام تمكي

ز      أن تراعي جميع االس  ع أشكال التميي ة جمي ى إزال تراتيجيات والسياسات والبرامج التي تهدف إل

ا       المرأة، بم ساء     ضد النساء والفتيات أهداف تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض ب ك الن في ذل

شات دد  . المهم ل المتع ن أجل التكام ذها م سياسات وتنفي ي وضع ال ساني ف يم المنظور الجن وتعم

ضم ذي ي ات، وال ات   الثقاف سان والحري وق اإلن ع حق ل بجمي ات الكام ساء والفتي ع الن ع جمي ن تمت

ة،               سياسية واالجتماعي صادية وال األساسية والذي يؤآد على حقوق اإلنسان المدنية والثقافية واالقت

يمكن أن تتجزأ بل  بما في ذلك الحق في التنمية والتأآيد على أن هذه الحقوق هي حقوق للجميع ال          

 آزرة؛هي مترابطة ومت

شطة   )هـ(  تراتيجية ن ن اس ون أساسي م رأة مك ين الم أن تمك راف ب ضمان االعت

اذ إجراءات                    واع التعصب واتخ ائر أن ره األجانب وس لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآ

ع                   ا في جمي لتمكين المرأة التي تقع تحت أنواع متعددة من التعصب، من الممارسة الكاملة لحقوقه

 لقيام بدور نشط في تصميم وتنفيذ السياسات والتدابير التي تؤثر على حياة النساء؛نواحي الحياة وا

ع              )و(  ى جمي اتخاذ إجراءات من شأنها النهوض بالوعي والعمل على القضاء عل

ائل                  أشكال التمييز بما في ذلك التمييز المتعدد الوجوه الذي تتعرض له النساء، وذلك باستخدام وس

 ت اإلعالمية؛منها التعليم والحمال

ق  )ز(  ام تحقي ائال أم ق تقف ح واجهن عوائ ساء ي أن الن ل ب اج العم لم منه د س وق

دين                         ة وال ة والثقاف ة واإلثني سن واللغ ا العمر وال سبب عوامل منه املين لهن ب المساواة والتقدم الك

ق بوضعهن                 ر من      . واإلعاقة، أو ألنهن من السكان األصليين أو ألي سبب آخر يتعل ويواجه آثي

سبب               ا اء، أو ب دون آب اال ب ن أطف نَّ يُعّل ائلي، خاصة إذا آ لنساء عقبات معينة تتصل بوضعهن الع

وضعهن االجتماعي أو االقتصادي، بما في ذلك أحوالهن المعيشية في المناطق الريفية والمعزولة 

رة أو ا . الفقي شردات، بم ساء الم ن الن رهن م ات وغي ام الالجئ واجز أخرى أم د ح ك  وتوج ي ذل ف

ساء     . نساء المشردات داخليا، آذلك النساء المهاجرات والعامالت المهاجرات       ال وتتأثر آثير من الن

واع العنف الموجه       أيضا بوجه خاص بالكوارث البيئية واألمراض الخطيرة والمعدية ومختلف أن

 ضد النساء؛

واع                 )ح(  ائر أن ره األجانب وس ز العنصري وآ االعتراف بأن العنصرية والتميي

ردي     التعصب  إنما تؤثر بشكل مختلف على النساء والرجال، مما يزيد من تعرض النساء للفقر وت



أحوالهن المعيشية، وتعرضهن للعنف وإنكار تمتعهن الكامل بممارسة حقوق اإلنسان أو التضييق            

 عليهن؛

سكان   )ط(  ن ال ات م ساء والفتي ام الن ل أم شكل آام رص ب ساوي الف مان ت ض

ة       األصليين للمشارآة والتم   ات الثقافي ات من مختلف الخلفي ثيل الكاملين، وآذلك أمام النساء والفتي

 في جميع عمليات اتخاذ القرارات؛

ع  )ي(  ا لجمي ا م ي أعماله ا ف ي اعتباره ذ ف رأة تأخ ة وضع الم ن أن لجن د م التأآ

 مرأة؛أشكال التمييز من أثر على المرأة بما في ذلك التمييز المتعدد الوجوه وأثره على النهوض بال

ز ضد                     )ك(  ى التميي ضاء عل ة الق ه لجن وم ب ذي تق االعتراف بالعمل المتواصل ال

دد الوجوه             ز المتع ر أشكال التميي ا ألث المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري في مراعاتهم

 .على تقدم المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

 :السياسات والتدابير واآلليات القانونية - ٢ 

ز                 )أ(  ع أشكال العنصرية والتميي اهض جمي ي تن شريعات والقواعد الت وضع الت

وع     اس ن ى أس ز عل ا التميي ا فيه صب، بم كال التع ن أش ك م ر ذل ب وغي ره األجان صري وآ العن

 الجنس، وتقوية التشريعات القائمة حسب االقتضاء؛

ة         )ب(  ك الدعاي ي ذل ا ف صري، بم ز العن صرية والتميي كال العن ع أش ة جمي إدان

األنشطة والمنظمات التي تقوم على مبادئ سمو جنس أو مجموعة من األشخاص على اآلخرين              و

 والتي تعمل على تبرير العنصرية أو التمييز العنصري أو إشاعتهما في أي شكل من األشكال؛

ة    )ج(  ى أساس إزال سين عل ين الجن ساواة ب ز الم ة لتعزي راءات ملموس اذ إج اتخ

ة      ع المجاالت، من                 جميع أشكال التعصب القائم ة العنصرية في جمي وع الجنس أو التفرق ى ن  عل

ية                       ائر الخدمات األساس ة وس صحية والعمال يم والخدمات ال ى التعل ا الوصول إل خالل وسائل منه

 عمال على تعزيز تمتع النساء والفتيات بشكل آامل بحقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

على تدابير لمواجهة العنصرية والعنف القائم      وضع سياسات وبرامج تشتمل      )د( 

ال     ذ الفع سياسية، والتنفي تجابات ال اون واالس ادة التع ات ولزي ساء والفتي صرية ضد الن ى العن عل

ع أشكال                        ة جمي ى إزال ي تهدف إل ة الت ة والوقاي اليب الحماي للتشريعات الوطنية وغير ذلك من أس

 العنف صد النساء والفتيات؛

ا                إعادة النظر  )هـ(  ا، بم ة وغيره ة الوطني  إذا استدعى األمر في األدوات القانوني

في ذلك نظام العدالة الجنائية، من أجل ضمان المساواة أمام القانون لجميع النساء والفتيات الالتي               

ك                ا في ذل ز، بم ع أشكال التميي أوى والتعويض عن جمي ة والم ى الحماي يسعين إلى الحصول عل

 متعددة؛التمييز القائم على وجوه 



ا           )و(  ا فيه وانين، بم سياسات والق ي ال ر ف ادة النظ ضاء بإع سب االقت ام ح القي

ز                    ما ع أشكال التميي ة جمي ى إزال ا عل سياسي، من حيث أثره يتعلق بالجنسية والهجرة واللجوء ال

 ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

كال العن    )ز(  ع أش ة جمي دابير لمواجه ات وت ذ سياس ساء وضع وتنفي د الن ف ض

ادة                   . والفتيات ات، من إع ساء والفتي ع أشكال العنف وخاصة العنف ضد الن وتمكين ضحايا جمي

ى سبيل                          ساعدة خاصة عل دابير م ة خاصة أو ت ديم حماي ق تق اديرهن، عن طري السيطرة على مق

 المثال؛

ع أشكال                )ح(  ة جمي ة لمواجه وضع تدابير فعالة وتنفيذها أو تعزيز التدابير القائم

تراتيجيات ا ق وضع اس ك عن طري ة، وذل ذه الممارس ى ه ضاء عل ات والق ساء والفتي ار بالن التج

ديم         ادل المعلومات وتق للقضاء على االتجار، تتألف من تدابير تشريعية وحمالت وقاية وأجهزة تب

المساعدة والحماية وإدماج الضحايا في المجتمع ومالحقة جميع مرتكبي هذه الجرائم قضائيا بمن         

 م الوسطاء؛فيه

ات                 )ط(  سان والحري وق اإلن ع حق ع الكامل بجمي وضع وتنفيذ سياسات تكفل التمت

سية أو      د أو الجن ون أو المول صر أو الل ن العن ر ع ات بغض النظ ساء والفتي ع الن ية لجمي األساس

 األصل العرقي؛

رامج           )ي(  سياسات والب ة ال ز وتقوي دابير لتعزي ن ت ر م ضيه األم ا يقت اذ م اتخ

افي  الخاصة ب  وعهن الثق رام تن تراآهن الكامل واحت ل اش ي تكف سكان األصليين والت ساء من ال الن

ع                    تعهن الكامل بجمي والقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس أو العنصر، وضمان تم

 حقوق اإلنسان؛

ة    )ك(  دف إزال رة به ات الهج ن سياس ر م ضيه األم ا يقت ة م تعراض ومراجع اس

سياسات والم ع ال ال، وضمان    جمي ساء واألطف اجرين، وخاصة الن د المه ة ض ات التمييزي مارس

املتهم              ذلك مع انوني، وآ الحماية الكاملة لجميع حقوق اإلنسان لهم، بغض النظر عن وضعهم الق

 معاملة إنسانية؛

ساء         )ل(  سان للن وق اإلن ات حق ع مخالف ة جمي ل إزال ي تكف وات الت اذ الخط اتخ

سي            المهاجرات وطالبات اللجوء وال    رة للعنف الجن مشردات داخليا الالتي يتعرضن في أحيان آثي

 وسائر أنواع العنف؛

ع                )م(  ة جمي جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في االتفاقية الدولية بشأن إزال

ا                  المي عليه ق التصديق الع أشكال التمييز العنصري مدعوة لالنضمام لتلك االتفاقية من أجل تحقي

ك          بما يؤآد أهمية اال    ا بموجب تل ي وافقت عليه دات الت ع دول األطراف بالتعه لتزام الكامل لجمي

 االتفاقية؛



اجرين     )ن(  ال المه ع العم وق جمي ة حق ة لحماي ة الدولي ع االتفاقي ي توقي ر ف النظ

ة، والنظر في التصديق                 )١٣(وأفراد أسرهم  سألة ذات أولوي  والتصديق عليها أو االنضمام إليها آم

 .منظمة العمل الدوليةعلي سائر اتفاقيات 
 

 :تغيير السلوك والقضاء على الصور النمطية السلبية والتحامل - ٣ 

سين بهدف        )أ(  ضايا الجن تطوير برامج تعليمية وتدريبية يراعى فيها االهتمام بق

ين الصور                 اطع ب القضاء على المواقف التمييزية تجاه النساء والفتيات، واتخاذ تدابير تتصدى للتق

 لسلبية ذات الوجهة العنصرية أو التي تقوم على أساس الجنس؛النمطية ا

ع          )ب(  ين جمي الوعي ب وض ب ى النه دف إل ات ته رامج وسياس ذ ب ع وتنفي وض

دد ضد   ز المتع ضية التميي ة إزاء ق ة والوطني ة واإلقليمي ستويات الوطني ى الم ة عل ات الفاعل الجه

 النساء والفتيات؛

واد التعليمي )ج(  ديث الم تعراض وتح اذ  اس ية واتخ ب المدرس ك الكت ي ذل ا ف ة بم

وع           ى أساس ن وم عل ذي يق إجراءات مناسبة إلزالة جميع عناصر التمييز منها، وخاصة التمييز ال

 الجنس أو العنصرية أو التمييز العنصري أو آره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

ين  )د(  ا للمدرس ه منهم دريب، خاصة الموج يم والت ن أن التعل د م الن التأآ ، يعم

ديني              افي وال وع الثق سين والتن على تعزيز احترام حقوق اإلنسان وثقافة السالم والمساواة بين الجن

اج                     ى انته ة عل ة والتدريبي شجيع المؤسسات والمنظمات التعليمي وع، وت وغير ذلك من أشكال التن

اء        ين واألب ذها باشتراك المعلم ات   سياسات تعزز المساواة بين الجنسين ومتابعة تنفي ين والبن  والبن

 في المجتمع؛

وضع استراتيجيات لزيادة الوعي بين الرجال والبنين فيما يتعلق بمسؤوليتهم  )هـ( 

ز، وخاصة العنصرية             ع أشكال التميي المشترآة عن تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة جمي

 د؛والتمييز العنصري وآره األجانب وسائر أنواع التعصب وآذلك التمييز المتعد

ي     )و(  صرية وتراع اهض العن سان وتن وق اإلن زز حق ة تع رامج تعليمي وضع ب

دارس                   صحية والم انون واألمن والخدمات ال ذ الق البعد الجنساني، للعاملين في مجال العدالة وتنفي

ز     وظفي مراآ دود وم رطة الح رة وش وظفي الهج ام خاص بم الء اهتم ع إي رة، م لطات الهج وس

 عاملين في األمم المتحدة؛احتجاز المهاجرين، وآذلك ال

مع مراعاة البعد الجنساني، تشجيع أجهزة اإلعالم على إشاعة أفكار التسامح  )ز( 

 .والتفاهم بين جميع الشعوب ومختلف الثقافات

                                                         
 .٤٥/١٥٨قرار الجمعية العامة  )١٣( 



 :البحوث وجمع البيانات والمعلومات - ٤ 

وضع منهجيات لتحديد السبل التي تتالقى عندها مختلف أنواع التمييز والتي            )أ( 

ز العنصري                       تؤ سرب العنصرية والتميي ة ت ات، وإجراء دراسات عن آيفي ساء والفتي ى الن ثر عل

سياسات والمؤسسات والممارسات           وانين وال وآره األجانب وغير ذلك من أنواع التعصب إلى الق

 وآيف أدى هذا إلى ضعف واستغالل وتهميش واستبعاد النساء والفتيات؛

ونوعية وموزعة حسب نوع الجنس عن أثر جمع وتحليل ونشر بيانات آمية  )ب( 

ا      ز، بم ات مسح                     جميع أشكال التميي ام بعملي ات، والقي ساء والفتي ى الن دد عل ز المتع ك التميي في ذل

ك                  وأعمال بحث في المجتمع، بما في ذلك جمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس والعمر وغير ذل

 .من المتغيرات حسب االقتضاء
 

اعة  - ٥  ات وإش ع النزاع ز   من دم التميي ساواة وع سلم والم ة ال  ثقاف

 :واالحترام والتسامح

دولي                  )أ(  ساني ال انون اإلن سان والق وق اإلن دولي لحق انون ال االحترام الكامل للق

ال       . الذي ينطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن       واتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء واألطف

اء        من العنف القائم على أساس نوع الجنس، و        خاصة االغتصاب وجميع أشكال العنف الجنسي أثن

ع المسؤولين عن                 ة جمي الصراعات المسلحة، وإنهاء حالة اإلفالت من العقاب للمجرمين ومالحق

ا              ا م ا فيه يتصل   هذه الجرائم وجرائم إبادة األجناس والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحروب، بم

 ل العنف الموجه ضد النساء والفتيات؛بالعنف القائم على نوع الجنس وغيره من أشكا

ساواة               )ب(  إن العنف ضد النساء والفتيات يمثل عقبة آأداء أمام تحقيق أهداف الم

ية لهن             . بين الجنسين والتنمية والسلم    ات األساس سان والحري وق اإلن فالعنف ضد النساء ينتهك حق

ات        وق والحري ك الحق تعهن بتل افى مع آ   . ويعيق أو يلغي تم ا يتن سان ويجب     ومم ة اإلن ة وقيم رام

مناهضته وإزالته، جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، آالضرب والعنف المنزلي، وسوء 

راه             ال، واإلآ ساء واألطف المعاملة الجنسية، والعبودية واالستغالل الجنسيين، واالتجار الدولي بالن

ا          افي أو عنصرية      على البغاء والمضايقة الجنسية، وآذلك العنف ضد النساء الن تج عن تعصب ثق

سلحة                أو ي والنزاعات الم تمييز عنصري أو آره األجانب، وآذلك المواد اإلباحية والتطهير اإلثن

 واالحتالل األجنبي والتطرف الديني واإلرهاب؛

ساء في                  )ج(  املين للن ل الك ة لالشتراك والتمثي ساوية والكامل ضمان الفرص المت

د  جميع المستويات والمجاالت ال   متعلقة بمنع النزاعات وإدارة الصراع وحل النزاع وبناء السلم بع

 .الصراع



 

ره  - ٦  صري وآ ز العن صرية والتميي ضة العن المي لمناه ؤتمر الع الم

 :األجانب وما يتعلق بذلك من تعصب

ؤتمر                        ساني في التحضيرات للم د الجن ة إشاعة البع ى أهمي رأة عل تؤآد لجنة وضع الم

 .لمؤتمر ونتائجه، وتحض على إدماج النساء في الوفود إلى المؤتمرالعالمي وفي أعمال ا
 

 


