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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
  من جدول األعمال‘ ٢’) أ (٣البند 

ــاملرأة والـــدورة    متابعـــة املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـ
ــة     ــة العامــة املعنون ــة والعــشرين للجمعي االســتثنائية الثالث

املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة  : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”
تنفيذ األهـداف    :“ يف القرن احلادي والعشرين    والسالم

االستراتيجية واإلجراءات الواجـب اختاذهـا يف جمـاالت         
االهتمــــام احلامســــة واختــــاذ مزيــــد مــــن اإلجــــراءات      

تقاسـم املـسؤوليات    : موضوع االسـتعراض  : واملبادرات
بالتساوي بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك تقـدمي الرعايـة           

        اإليدز/ة البشريةيف سياق فريوس نقص املناع
اإليــدز واإلقــرار /تقــدمي الرعايــة يف ســياق فــريوس نقــص املناعــة البــشرية     

  بأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وتقييمها
  

  موجز أعده مدير حلقة النقاش    
، عقدت جلنة وضع املرأة جلسة حـوار السـتعراض التقـدم            ٢٠١٣مارس  / آذار ١٢يف    - ١

ت املتفـق عليهـا بـشأن موضـوع تقاسـم املـسؤوليات بالتـساوي بـني                 احملرز يف تنفيذ االسـتنتاجا    
اإليـدز، الـيت    /املرأة والرجل، مبا يف ذلك تقدمي الرعايـة يف سـياق فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  

، E/2009/27-E/CN.6/2009/15 (٢٠٠٩اعتمــدهتا اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني يف عــام 
وركـزت حلقـة    .  جلـسة احلـوار يف شـكل حلقـيت نقـاش           وُنظمت). الفصل األول، الفرع ألف   
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ــة   ) أ: (النقــاش األوىل علــى موضــوعني مهــا  ــشئة االجتماعي ــة، والتن ــسانية والتقليدي األمنــاط اجلن
تقاسـم املـسؤوليات عـن احليـاة اخلاصـة والعمـل وحتقيـق              ) ب(وعالقات القوة غري املتكافئة؛ و      

وتناولــت حلقــة النقــاش الثانيــة موضــوعني  ). E/CN.6/2013/CRP.7انظــر (التــوازن فيمــا بينــها 
اإلقـرار  ) ب( اإليـدز؛ و  /تقـدمي الرعايـة يف سـياق فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              ) أ(آخرين مها   

  .ويشكل هذان املوضوعان حمور هذا املوجز. بأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر وتقييمها
ومشـل  . ، نائـب رئـيس اللجنـة   )اإيطاليـ (وتوىل إدارة حلقة النقـاش الـسيد فيليبـو سـينيت         - ٢

املشاركون يف حلقة النقاش يف اجلزء األول السيدة فيوليت شيفوتسي، مؤسسة ومـديرة مركـز    
شيفوتسي للمرشدين الصحيني اجملتمعيني، ورئيسة مركز تنسيق املنظمات الشعبية العاملـة معـاً             

ندونيـسية للنـساء املـصابات      إل، والسيدة بييب ريفونا، املنسقة الوطنيـة للـشبكة ا         )كينيا(بالتآخي  
ومشــل املــشاركون يف حلقــة النقــاش يف اجلــزء الثــاين الــسيد فرانسيــسكو غــيلني    ). إندونيــسيا(

ــة يف املكتــب الــوطين لإلحــصاءات     ، )املكــسيك(مــارتن، نائــب مــدير قــسم احلــسابات القومي
ــة، و       ــسانية والتنمي ــسائل اجلن ــصاد وامل ــسيدة ســعاد تريكــي، خــبرية يف شــؤون االقت أســتاذة وال

وأُوكل دور احملـاور يف اجلـزء األول إىل الـسيدة     ). تونس(حماضرة أوىل متقاعدة، جامعة تونس      
جانتني جاكويب، رئيسة شعبة الشؤون اجلنسانية يف أمانة برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين                

 الفنية يف هيئـة     بفريوس نقص املناعة البشرية، ويف اجلزء الثاين إىل السيدة باس لوبيز، املستشارة           
. ، املكـسيك )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    (األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة       

 دولة مـن الـدول األعـضاء، ومنظمـة حكوميـة دوليـة،           ١٩وشارك يف جلسة احلوار ممثلون عن       
  .وأُعدت ورقة مسائل لتحديد إطار للمناقشة. ومنتظمتني من منظمات اجملتمع املدين

 توصــية عمليــة املنحــى لتحــسني وتــسريع  ٥٤، وافقــت اللجنــة علــى ٢٠٠٩ويف عــام   - ٣
تقاسم املسؤوليات بالتساوي بني املـرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك تقـدمي الرعايـة يف سـياق فـريوس          

ــشرية   ــة الب ــدز/نقــص املناع ــة هــي     . اإلي ــة مواضــيع خمتلف ــنفت االســتنتاجات يف إطــار أربع وُص
ــسانية   )أ( ــاط اجلنـ ــة؛     األمنـ ــري املتكافئـ ــوة غـ ــات القـ ــة وعالقـ ــشئة االجتماعيـ ــة، والتنـ والتقليديـ
تقـدمي  ) ج(تقاسم املسؤوليات عن احلياة اخلاصة والعمل وحتقيق التوازن فيما بينها؛ و             )ب( و

ــة البـــشرية   ــياق فـــريوس نقـــص املناعـ ــة يف سـ ــدز؛ و /الرعايـ ــة  ) د(اإليـ ــال الرعايـ ــرار بأعمـ اإلقـ
ــا   غــري ــة األجــر وتقييمه ــسية      و. املدفوع ــدم الرئي ــى أوجــه التق ــضوء عل ــايل ال ــوجز الت ــسلط امل ي

والتحديات املتبقية، ويعرض توصيات لإلسراع يف تنفيـذ التوصـيات املتعلقـة بتقـدمي الرعايـة يف           
ــشرية     اإليـــدز واإلقـــرار بأعمـــال الرعايـــة غـــري املدفوعـــة      /ســـياق فـــريوس نقـــص املناعـــة البـ

  .وتقييمها األجر
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  نفيذالتقدم احملرز على صعيد الت    
أقر املشاركون بـأن العمـل اإلجنـايب واقتـصاد الرعايـة مهـا مـسألتان مـن املـسائل العامـة              - ٤

اإليـدز،  /التأثري، وتشمالن الرعاية املقدمة إىل األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية          
، حـني  وتبّين األدلـة . واملسنني، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملصابني بأمراض مزمنة    

. تقيــيم أعمــال الرعايــة غــري املدفوعــة األجــر، أن عــبء عمــل املــرأة يفــوق عــبء عمــل الرجــل
ويتبــّين يف كــثري مــن األحيــان أن املــرأة الــيت حتتــاج إىل رعايــة جتــد نفــسها مــضطرة إىل تقــدمي     

وبالنظر إىل الطـابع املـسامي للعمـل بـأجر وبـدون أجـر، يـؤدي عـبء تقـدمي           . الرعاية لآلخرين 
فتقارهــا إىل الوقــت، ومينعهــا يف كــثري مــن األحيــان       ا امللقــى علــى كاهــل املــرأة إىل     الرعايــة 

وأكـدت املناقـشة أن قيـاس أعمـال الرعايـة غـري املدفوعـة         . املشاركة يف مجيع جماالت احلياة     من
 األجر وتقييمها مهم ألن الرعاية غري املدفوعة األجر متثل يف كـثري مـن األحيـان مـسامهة كـبرية           

ــة الــيت تقــدمها املــرأة     .  احمللــي اإلمجــايل يف النــاتج ــيم املــسامهة اإلنتاجي ويــساعد ذلــك علــى تقي
. طريق العمل غري املدفوع األجر ويربز للعيان بشكل أفضل تقـسيم العمـل حـسب اجلـنس            عن

وميكن أن يسمح ذلك بتوفري معلومات ُيسترشد هبا لوضع السياسات املتعلقة بكيفية مـشاركة              
شَري أيضا إىل اخلطـط واملبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة لتعزيـز تقاسـم املـسؤوليات        وأُُ. املرأة والرجل 

ــم         ــة، واإلجــازة األســرية، ودع ــل اإلجــازة الوالدي ــة، مث ــدمي الرعاي ــك تق ــا يف ذل ــساوي، مب بالت
ــسائم        ــنح الق ــراد األســرة، وم ــن أف ــسوا م ــذين لي ــة ال ــدمي الرعاي ــيم، ودعــم مق . تكــاليف التعل

اإليـدز، تبـادل    /لرعايـة يف سـياق فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            معرض الكـالم عـن تقـدمي ا        ويف
املشاركون معلومات عن التقدم احملرز على مسار االسـتجابات الوطنيـة لفـريوس نقـص املناعـة                 
البــشرية، مبــا يف ذلــك االســتفادة علــى قــدم املــساواة مــن طــرق الوقايــة، والعــالج، والرعايــة،     

س نقص املناعة البشرية واإليدز، واملبـادرات الراميـة         والدعم، ومشاركة النساء املصابات بفريو    
  .إىل دعم مقدمي الرعاية واليت تربز الدور الذي يؤدونه بصفتهم عناصر فاعلة للتنمية

وأبلغ املشاركون عن التقدم احملرز يف معاجلة أوجه الالمساواة بني اجلنسني، وجوانـب            - ٥
اسات والـربامج الوطنيـة ملكافحـة فـريوس نقـص           الضعف املتزايدة اليت تواجههـا املـرأة، يف الـسي         

ــسياسات واخلطــط يف احلــسبان مــسألة        ــشرية؛ ويف بعــض احلــاالت أخــذت تلــك ال املناعــة الب
الرعاية، من خـالل تـدريب املرشـدين الـصحيني، وتقـدمي الـدعم النفـسي لألشـخاص املـصابني                    

 إىل ذلـــك، تعكـــس وباإلضـــافة. بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية، وإجـــراء الزيـــارات املرتليـــة
الــسياسات واخلطــط علــى حنــو متزايــد مبــادئ حقــوق اإلنــسان؛ وتــدمج مــسألة املــساواة بــني   
اجلنسني، وتغطي قطاعات متعددة، حبسب ما يتبّين مـن الـصالت الوثيقـة يف جمـاالت التثقيـف                  

وأبلــغ بعــض . اجلنــسي، والعنــف ضــد املــرأة، والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، واحلقــوق اإلجنابيــة 
شاركني أيضا أن بلداهنم قد سنت قوانني حلماية حقوق األشخاص املـصابني بفـريوس نقـص            امل

  .املناعة البشرية
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وأشار املشاركون إىل التقدم احملرز يف جمال كفالة املساواة بني كل مـن املـرأة والرجـل                 - ٦
 بعـض   ولقـد نفـذت   . يف االستفادة من طرق الوقاية من الفريوس، والعالج، والرعايـة، والـدعم           

البلـدان محـالت أو مبـادرات متنوعـة لتـشجيع إجـراء فحـوص للتحقـق مـن اإلصـابة بــالفريوس           
ــشخيص املبكــر، وكفالــة احلــصول علــى العــالج مبــضادات الرتروفريوســات، إمــا جمانــا           والت

بتكلفة منخفضة، جلميع املرضى املؤهلني لتلقي العالج، مع توعيـة خاصـة للفئـات الـضعيفة                 أو
لرئيــسية، مبــا يف ذلــك نــزالء الــسجون واألفــراد غــري املــستفيدين مــن تــأمني  أو فئــات الــسكان ا

صحي وطين، مـن أجـل القـضاء علـى انتقـال املـرض مـن األم إىل الطفـل، بـني النـساء احلوامـل                  
  .والنساء اللوايت تستعدن لألمومة، ولدفع أجور مقدمي الرعاية

 احلكومـات واجلهـات املاحنـة        التـزام  ٢٠٠٩وعززت االستنتاجات املتفق عليها يف عام         - ٧
اإليـدز  /بزيادة برامج الرعايـة املرتليـة لألسـر الـيت تـضم مـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                     
ومنـذ  . لتخفيف عبء تقدمي الرعايـة امللقـى علـى عـاتق النـساء علـى مـستوى القاعـدة الـشعبية                    

دمون طائفـة واسـعة     ذلك احلني، بدأ مقدمو الرعاية علـى مـستوى القاعـدة الـشعبية، الـذين يقـ                
 - النفـــسية، والبدنيـــة، واالجتماعيـــة - مـــن اخلـــدمات، مبـــا يف ذلـــك اخلـــدمات االجتماعيـــة 

االقتــصادية، والتغذويــة، والــدعم القــانوين، يف تنظــيم أنفــسهم يف حتالفــات لــضم أصــواهتم معــا  
ــة العامــة ب     ــسياسات االجتماعي ــة ويف ال ــاملرأة يف احملافــل العام ــراف ب ــدعوة إىل االعت وصــفها وال

  .مقدمة خلدمات الرعاية، وخبرية أثبتت قدراهتا يف جمال التنمية اجملتمعية
وعرض املشاركون أيضا أمثلة عـن خمتلـف منـاذج تقـدمي اخلـدمات الـيت أتاحـت تقـدمي                 - ٨

مـستوى معـني مــن العـالج والرعايــة والـدعم للنـساء املــصابات بفـريوس نقــص املناعـة البــشرية        
ــات مــن العنــف ا /و ــة     أو الناجي ــة املرتلي ــشعبية ملقــدمي الرعاي ــل منــوذج القاعــدة ال ــساين، مث جلن
 لتوفري جمموعة متنوعة من اخلدمات حتت سـقف واحـد،           “املراكز اجلامعة يف مكان واحد    ” أو

اليت كانت قد أنشئت يف البدء لالسـتجابة للناجيـات مـن العنـف اجلنـساين، مث تطـورت لتـوفري              
ة البــشرية وخــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، خــدمات شــاملة تتعلــق بفــريوس نقــص املناعــ

  .فضال عن خدمات الدعم األخرى للمرأة
وأتاح توفر البيانات املستقاة من البحوث القائمة على األدلـة لتوثيـق اجملموعـة الواسـعة                  - ٩

مــن مــسامهات مقــدمي الرعايــة املرتليــة يف جمتمعــاهتم احملليــة متكــني مقــدمي الرعايــة مــن احلــوار    
ــع ــل         احلك م ــسامهاهتم يف التعام ــراف مب ــاه االعت ــدفع يف اجت ــن أجــل ال ــة م ــة والوطني ــات احمللي وم
فريوس نقص املناعة البشرية ومنحهم تعويضا عنها، وتوفري معلومات ُيسترشد هبـا يف وضـع             مع

وباملثل، فإن الدراسات اليت تقودهـا النـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة                . السياسات العامة 
 العالقة بني العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية قد اسـتخدمت لتعزيـز               البشرية بشأن 

  .إدماج العنف ضد املرأة يف اخلطط االستراتيجية الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية
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ولقد كان جلهود الدعوة، وملشاركة دعاة املساواة بني اجلنسني وممثلي اجملتمـع املـدين،           - ١٠
ت النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية وحتالفــات وائتالفــات   مبــا يف ذلــك شــبكا

ووصــف . مقــدمي الرعايــة، يف وضــع الــربامج، دور أساســي يف إبــراز األبعــاد اجلنــسانية للوبــاء 
املشاركون أيضا األطر املعيارية القائمة، مبا يف ذلك اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                   

 هامــة تــستخدم لكفالــة املــساءلة جتــاه حقــوق املــرأة يف ســياق وبــاء   ضــد املــرأة، بأهنــا منــصات
وأثـرى الفريـق املناقـشة بأمثلـة علـى االسـتراتيجيات الـيت تتبعهـا                . فريوس نقص املناعـة البـشرية     

شبكات النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية الستخدام عملية تقدمي التقارير إلبـالغ             
ى التمييز ضد املرأة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك التعقـيم       اللجنة املعنية بالقضاء عل 

القسري، اليت تتعرض هلا النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية، من أجـل دعـم تعزيـز                 
. العمل يف جمال دمج مسألة مكافحة العنف ضد املرأة يف سياسات االسـتجابة لفـريوس اإليـدز              

دول أعمـال برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس               وسلطت املناقشات الضوء على ج    
ــشرية   ــة الب ــساء والفتيــات       /نقــص املناع ــة لــصاحل الن ــراءات القطريــة املعجَّل ــدز بــشأن اإلج اإلي

واملــساواة بــني اجلنــسني ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، بوصــفه أداة هامــة للــدعوة    
  .لى حياة النساء والفتيات ويف اجملتمع ككلواختاذ اإلجراءات وحتقيق تغيريات إجيابية ع

وســـلط املـــشاركون الـــضوء علـــى دور مـــشاركة املـــرأة ومتكينـــها، بوصـــفهما جـــزءا    - ١١
ولــضمان الطــابع الــشامل، يــتعني أن . مليــة التوصــل إىل املــساواة يف تقاســم املــسؤوليات ع مــن

ُيمنح أصحاب املصلحة الرئيسيني، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، مقعـداً يف اهلياكـل احلكوميـة            
غري املركزية لصنع القرار، حيث تتخذ القرارات بشأن خمصصات امليزانيـة، وال سـيما يف جمـال               

وســلط املــشاركون . علقــة باحلــصول علــى الرعايــة الــصحية والــضمان االجتمــاعياألحكــام املت
الضوء على بعض األمثلة على املبادرات الـشاملة املتخـذة لـتمكني املـرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك                   
يف املناطق احلـضرية والريفيـة، الـيت تـشدد علـى مـسامهة املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل،                          

عات املساعدة الذاتيـة للرجـال والنـساء حيـث تتخـذ القـرارات بـصورة                يف ذلك إنشاء جممو    مبا
فعلــى ســبيل املثــال، تــوفر تلــك اجملموعــات املعــارف واملعلومــات   . مــشتركة وُتقــدم اخلــدمات

املتعلقة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، والفحوص الطبية، والعالج، وسـبل احلـصول              
 التدريب لتحسني احلالة العامة للعائلة واألسـر املعيـشية،          وهي توفر أيضا  . على التأمني الصحي  

والتوعية للمساواة بني اجلنسني؛ واالعتراف بأعمال الرعايـة غـري مدفوعـة األجـر، مبـا يف ذلـك                   
وذكــروا أن مثــة مناقــشات جتــري يف البلــدان الــيت تــشهد شــيخوخة    . األنــشطة املــدرة للــدخل 

وأثـارت  .  الرعايـة واالعتـراف مبقـدمي الرعايـة        السكان حول كيفيـة التعامـل مـع مـسألة تقـدمي           
املناقشات أيضا مسألة أمهية تنظيم املرأة على مستوى القاعدة الشعبية بوصفه سبيال إىل متكـني               

  .املرأة اقتصاديا وسياسيا
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ــة إىل االعتــراف بالعمــل       - ١٢ ــة الرامي وســلطت املناقــشة الــضوء أيــضا علــى اجلهــود الوطني
زه للعيان على حنو أفضل، مبا يف ذلـك مـن خـالل إجـراء استقـصاءات                 املدفوع األجر وإبرا   غري

ــواترات خمتلفــة   ــأطوال وت ــال، يفــرض القــانون يف بعــض    . اســتخدام الوقــت، ب فعلــى ســبيل املث
وقـدم عـدد    . البلدان مجع بيانات مصنفة حسب نوع اجلـنس وبيانـات حـول اسـتخدام الوقـت               

أو وضـعت خططـا إلجـراء    /قصائية جتريبية و من البلدان تقارير تفيد بأهنا أكملت دراسات است       
ويف بعض احلاالت، ُسجلت يف احلـسابات الفرعيـة   . استقصاءات وطنية حول استخدام الوقت 

ــاه إىل مــسامهة أعمــال      ــه االنتب ــائج الدراســات االستقــصائية الســتخدام الوقــت هبــدف توجي نت
دمي معلومـات ُيـسترشد   الرعاية غري املدفوعة األجر يف االقتـصاد بـشكل عـام، واسـُتخدمت لتقـ       

ة مراعيــة للمنظــور اجلنــساين، أو لوضــع سياســات راميــة إىل تــوفري خــدمات يـــهبــا إلعــداد ميزان
  .رعاية األطفال

  
  الثغرات والتحديات يف جمال التنفيذ    

، أكـدت جلـسة     ٢٠٠٩رغم إحراز تقدم يف تنفيذ االستنتاجات املتفـق عليهـا يف عـام                - ١٣
ت والتحــديات يف جمــال تقــدمي الرعايــة يف ســياق فــريوس نقــص احلــوار وجــود عــدد مــن الثغــرا

  .اإليدز واإلقرار بأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر وتقييمها/املناعة البشرية
وأشــار املــشاركون إىل تواصــل التحــدي املتمثــل يف معاجلــة األبعــاد اجلنــسانية يف جمــال   - ١٤

شاركون باملبــادرات الراميــة إىل تلبيــة   وأقــر املــ . التعامــل مــع فــريوس نقــص املناعــة البــشرية     
االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات والرجال والفتيان املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية             
ــاد املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف اخلطــط االســتراتيجية        ــدز مــن خــالل إدمــاج األبع واإلي

ــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    ــة املعني ــدز،/الوطني ــأن   اإلي  مــع االعتــراف يف الوقــت نفــسه ب
ويتـضح ذلـك مـن اسـتمرار        . التحديات ال تزال قائمـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اخلطـط والـسياسات              

العنف ضد النساء املصابات بفريوس نقـص املناعـة البـشرية، والوصـم، والتمييـز، وإلقـاء عـبء          
ر املرتبطـة بـذلك االفتقـار    ومـن األمـو  . الرعاية على املرأة املصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية      

إىل االلتزام السياسي والفهم احملدود للصالت بـني أوجـه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني وفـريوس                    
وعـالوة علـى ذلـك، وبـسبب األزمـة االقتـصادية العامليـة ومـا جنـم عنـها           . نقص املناعة البـشرية   

 االسـتجابة لفـريوس     اخنفاض يف متويل مكافحـة اإليـدز، فـإن إدارة جهـود الرعايـة يف جمـال                 من
نقص املناعة البشرية بات أكثـر تركيـزا علـى تـوفري الرعايـة الطبيـة يف العيـادات، والرعايـة الـيت                       
تقدم يف األسر املعيشية واجملتمعات احمللية أخرجت مسألة الرعاية من جدول األعمـال العـاملي،               

ي ال حيظـى بـاعتراف   ومع ذلك فإن عددا كبريا من النساء والفتيات يـضطلعن هبـذا الـدور الـذ       
وحني ُيرفع مستوى الرعاية يف اجملتمعـات احملليـة مـن خـالل االسـتراتيجيات املدعومـة                 . أو أجر 
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حكوميا لتعزيز اجملتمع احمللي، حيدث تشتت بني جمموعات مقدمي الرعايـة األمـر الـذي يـؤدي                 
تــارة إىل مزيــد مــن أوجــه عــدم املــساواة حيــث يقتــصر تــوفري االحتياجــات علــى جمموعــات خم  

  .مقدمي الرعاية، ويتم جتاهل النساء على مستوى القاعدة الشعبية من
ويف مجيـــع املناقـــشات، أقـــر املـــشاركون بـــأن تقـــدمي الرعايـــة، رغـــم قيمتـــه العظيمـــة     - ١٥

زال يفتقر إىل اإلقرار به على الصعيدين االجتماعي واالقتـصادي كمـا يفتقـر إىل          للمجتمع، ما 
عمــل ”مي الرعايــة أمــراً ُينظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه  زال تقــد ومــا. التوثيــق والــدعم

 بــسبب تقــسيم العمــل وفقــا العتبــارات جنــسانية، كمــا ينــدر أن تؤخــذ يف حــساب   “نــسائي
زال تقـدمي    ومـا . الناتج احمللي اإلمجايل للعديـد مـن البلـدان مـسامهات املـرأة يف اقتـصاد الرعايـة                 

ــات احمل   ــشية واجملتمعـ ــر املعيـ ــة يف األسـ ــشكل      الرعايـ ــاة بـ ــرأة والفتـ ــه املـ ــضطلع بـ ــال تـ ــة عمـ ليـ
متناسب، وُيـربز عـدم املـساواة يف تقاسـم املـسؤوليات بـني املـرأة والرجـل، فـضال عـن أنـه                       غري

  .يساهم يف استمرار التصورات النمطية حول تقسيم العمل وفقا العتبارات جنسانية
قــة بالــسياسات علــى  وذكــر املــشاركون أن عمليــات صــنع القــرار، واملناقــشات املتعل    - ١٦

الــصعيدين الــوطين والعــاملي، تتجاهــل إىل حــد كــبري مقــدمي الرعايــة يف ســياق فــريوس نقــص    
ــة، وال  . اإليــدز/املناعــة البــشرية ســيما يف ســياق  وجتــد النــساء اللــوايت تقــدمن خــدمات الرعاي

ن سـيما وأهنـ    فريوس نقص املناعة البشرية، أن عدم طلـب االسـتماع إىل رأيهـن ميثـل حتـديا، ال                 
يقــدمن دعمــا شــديد الــضرورة يف اجملتمعــات احملليــة، وألهنــن يف موضــع جيعلــهن األقــدر علــى    
املــسامهة بــالرأي خــالل عمليــة صــنع القــرار يف اجملتمعــات احملليــة بــشأن مــسائل تتجــاوز نطــاق  

اإليدز، مبا يف ذلك املسائل املتصلة بالعنف ضـد املـرأة، أو حقـوق              /فريوس نقص املناعة البشرية   
  . وامللكيةاإلرث
وتـشمل  . وتظل التحديات قائمة فيما خيص كيفية قيـاس الرعايـة غـري املدفوعـة األجـر                 - ١٧

القيود اليت تعوق فعالية استقصاءات استخدام الوقت حتديد القيمة االقتـصادية الدقيقـة للرعايـة                
م غــري املدفوعــة األجــر؛ وحتقيــق املواءمــة بــني املعلومــات املــستمدة مــن استقــصاءات اســتخدا     

ــار إىل        ــة؛ واالفتق ــسياسات العام ــصاءات اســتخدام الوقــت يف ال ــائج استق ــت؛ وجتــسيد نت الوق
ــة أن استقــصاءات       ــواتر استقــصاءات اســتخدام الوقــت، وحقيق ــة، وت ــة للمقارن البيانــات القابل
استخدام الوقت ال تأخذ يف احلسبان خمتلف أشكال عدم املساواة واألشكال املتعـددة للتمييـز،           

ويف احلالة اخلاصة املتعلقة بأعمـال الرعايـة غـري مدفوعـة األجـر            . روضة على امليزانية  والقيود املف 
زالت هنـاك حاجـة إىل التوصـل إىل فهـم أفـضل بـشأن مـن الـذي يقـدم                 فيما خيص الصحة، ما   

  .الرعاية ومن الذي يتلقى منافع الرعاية
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ــسياسية      - ١٨ ــار إىل اإلرادة الـ ــضا إىل أن االفتقـ ــشاركون أيـ ــار املـ ــتقرار  وأشـ ــدم االسـ وعـ
السياسي والفراغ املؤسسي حواجز تعيـق مجـع واسـتخدام البيانـات املتعلقـة باسـتخدام الوقـت                  

ومن التحديات اخلاصـة ارتفـاع معـدالت        . لتوفري معلومات ُيسترشد هبا لدى وضع السياسات      
 تواجـه  البطالـة بـني املتعلمـات اللـوايت يـضطررن للعـودة إىل العمـل املـرتيل؛ أمـا يف البلـدان الـيت           

شيخوخة الـسكان، فـإن التحـديات الـسياساتية تـشمل كيفيـة تقـدمي خـدمات الرعايـة الطويلـة              
  .األجل، والرعاية املرتلية، واخلدمات االجتماعية، ومنح القسائم لدفع تكاليف الرعاية

  
  توصيات لإلسراع يف التنفيذ    

شاركون باختــاذ التــدابري واســتنادا إىل اخلــربة املكتــسبة واملمارســات اجليــدة، أوصــى املــ  - ١٩
  :التالية لإلسراع يف تنفيذ االستنتاجات املتفق عليها

ــفها     )أ(   ــه الالمــــساواة بــــني اجلنــــسني بوصــ معاجلــــة القــــضايا اجلنــــسانية وأوجــ
االحتـرام   األسباب اجلذرية لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، والتشجيع على مزيد من           من

م الـربامج الراميـة إىل الـتخلص       يف ذلـك التثقيـف اجلنـسي، ودعـ         مبـا    ،للصحة اجلنـسية واإلجنابيـة    
ــصحية         مــن ــة ال ــة أن تراعــي نظــم الرعاي ــل، وكفال ــدين إىل الطف ــن أحــد الوال ــال املــرض م انتق

وجيـب  . والرعاية االجتماعية تقدمي الرعاية لألشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
ددة لفئات السكان الرئيسية املعرضة أكثـر مـن غريهـا    أن تراعي اجلهود املبذولة االحتياجات احمل  

خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وضرورة توفري قدر أكرب من الـدعم لكفالـة التقيـد                 
  ؛مببادئ عدم التمييز، واملساواة، والوصول إىل من هم يف أمس احلاجة إىل املساعدة

 سياق فريوس نقص املناعة البـشرية،       تعزيز الدعم املقدم للرعاية، وال سيما يف        )ب(  
. كجزء من خطـة الـسياسات احلكوميـة، مبـا يف ذلـك مـن أجـل تعزيـز الـنظم الـصحية الوطنيـة                        

ويشمل ذلك االعتراف رمسيا مبسامهات شبكات تقدمي الرعاية اليت تقودها النساء، عـن طريـق               
تتــوىل تــصميم منحهــا ميزانيــات خمصــصة، ومقاعــد يف هيئــات التخطــيط وصــنع القــرار، الــيت    

ومتويل التنمية اجملتمعية وبرامج اخلدمات االجتماعية للمـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                
  أو املصابني باإليدز؛

زيادة التمويل العام واخلاص لتمكني الشبكات والتحالفـات الـيت تتـوىل تقـدمي        )ج(  
خـار، واالئتمـان؛ وبنـاء    دالرعاية من تنفيـذ مبـادرات يف جمـاالت تـوفري الـدخل، والـصحة، واال        

ــق        ــشفافية تتعل ــادرات للمــساءلة وال ــذ مب ــادة؛ وتنفي ــة وتطــوير مهــارات القي القــدرات التنظيمي
  بفريوس نقص املناعة البشرية وامليزانيات املخصصة للشؤون الصحية؛
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ــاذج         )د(   ــدة ومن ــن املمارســات اجلي ــستفادة م ــدروس امل ــادل ال ــيم وتب ــق وتعم توثي
 ذلـك تلـك الـيت تـشجع الرجـال علـى تقاسـم مـسؤوليات تـوفري الرعايـة                     اخلدمة القائمة، مبا يف   

وتدفعهم إىل االشتراك فيها، وكفالة إجراء البحوث وعمليات مجـع البيانـات علـى حنـو يراعـي                  
 وكـذلك   ،بشكل أفضل االعتبارات اجلنسانية مـن أجـل اسـتخدامها يف جمـال الـدعوة والتوعيـة                

  ؛٢٠٠٩الستنتاجات املتفق عليها يف عام لتحسني قياس التقدم احملرز على صعيد ا
االعتراف بأعمـال الرعايـة غـري املدفوعـة األجـر وتقييمهـا مـن خـالل تكليـف             )هـ(  

املكاتب اإلحصائية جبمع البيانات عن طريـق استقـصاءات اسـتخدام الوقـت، وتنظـيم الفتـرات                 
ت اسـتخدام  وعالوة على ذلـك، إكمـال استقـصاءا   . الفاصلة بني استقصاءات استخدام الوقت 

الوقت بقياس خمتلف أشكال عدم املساواة، واألشكال املتعددة للتمييز، مبا يف ذلك عـن طريـق                
القياس غري املباشر، لكي تبّين جوانب الضعف املتعددة اليت تواجهها النساء، مبـن فـيهن النـساء         

  بشرية؛ذوات اإلعاقة، ونساء الشعوب األصلية، والنساء املصابات بفريوس نقص املناعة ال
دمــج احلــسابات الفرعيــة يف احلــسابات القوميــة وكفالــة اســتخدام احلــسابات    )و(  

الفرعيـــة إلعـــداد سياســـات هتـــدف إىل تـــشجيع املـــساواة يف مـــنح الرواتـــب، وتـــوفري الرعايـــة 
  .املرتيل/لألطفال، واملساواة يف تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل يف اجملال األسري

  


