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 جلنة وضع املرأة
 الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٣-٢
  *من جدول األعمال املؤقت‘ ١’) أ (٣البند 

متابعة نتائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة              
االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة      

اواة بـــني اجلنـــسني والتنميـــة املـــس: ٢٠٠٠املـــرأة عـــام ”
 تنفيــذ األهــداف “لــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرينوا

االســتراتيجية واإلجــراءات الواجــب اختاذهــا يف جمــاالت  
: االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

ــا يف     ــساوي، مب ــرأة للمــسؤوليات بالت تقاســم الرجــل وامل
ــياق مكافحــ     ــة يف س ــدمي الرعاي ــك تق ــريوس نقــص  ذل ة ف

        )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية
بيان مقدم من الرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكـشافة، وهـي منظمـة              

  غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦رتني  تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جيري تعميمه وفقا للفق           
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
  

  *  E/CN.6/2009/1.  
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  *بيان    
  

تؤمن الرابطـة العامليـة للمرشـدات وفتيـات الكـشافة بـأن مـن واجـب الفتـاة أن تكـون                        
الالمــساواة بــني اجلنــسني وكفالــة تقاســم الرجــل    اجلهــود املبذولــة ملكافحــة أوجــه مجيــعحمــور 
وس نقــص ة للمــسؤوليات بالتــساوي، مبــا يف ذلــك تقــدمي الرعايــة يف ســياق مكافحــة فــريواملــرأ

 .اإليدز/ املناعة البشرية
  

عــدم تقاســم املــسؤوليات بالتــساوي يف تقــدمي الرعايــة ويف ســياق مكافحــة فــريوس نقــص         
 اإليدز/املناعة البشرية

لفتيـات نـصيب غـري      بسبب التنميطات اجلنـسانية واألعـراف الثقافيـة، يـؤول للنـساء وا              
 البلـدان  مجيـع  الثقافات ويف سائرمتناسب من األعمال املرتلية املأجورة ومسؤوليات الرعاية يف   

لكــن فــوارق األعبــاء امللقــاة علــى عــاتق النــساء والفتيــات يف . مهمــا كانــت مــستوياهتا اإلمنائيــة
 .خمتلف املناطق اجلغرافية فوارق صارخة

 والرعايــة يف األســرةغــري متناســب مــن مــسؤوليات والفتيــات الالئــي يــتكلفن بنــصيب   
سن مبكرة، يقاسني مزيدا من القيود بسبب االفتقار إىل فرص احلصول على التعليم الـذي مـن    

 .شأنه أن يعّدهن لفرص عمل خارج املرتل ويف احلياة العامة إمجاال

ترتـب   ت فإنـه  -ما من شـك يف أن تقـدمي الرعايـة لـه أيـضا جـزاؤه                 على الرغم من أنه     و  
 العمالـة   احتمال انعـدام  عليه تكلفة باهظة بالنسبة للفتيات والنساء، من حيث الوقت والطاقة و          

املــضمونة وتــدين أو انعــدام فــرص احلــصول علــى اســتحقاقات احلمايــة االجتماعيــة، وارتفــاع    
 .خماطر الفقر واالفتقار إىل مركز قانوين وإىل احلق يف التجمع والقدرة على إمساع الصوت

 يف املائـة  ٩٠ري التقديرات إىل أن النساء والفتيات يف العامل يقدمن ما تصل نـسبته   وتش  
 مـن   لمن الرعاية املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، لكنـهن ال يـتلقني سـوى القليـ                

تلقني منــهما شــيئا علــى اإلطــالق، ويــواجهن صــعوبات ومتييــزا مــن يــ ال أوالتــدريب أو الــدعم 
 كامــل املــسؤولية عــن األســر  األكــرب ســناويف أحيــان كــثرية، تتقلــد البنــات  . مــصادر متعــددة

ويف بعض احلاالت، تعاين هذه الفتيات املقدمات للرعاية من اإلصابة بفـريوس نقـص               . املعيشية
  .اإليدز، مما يزيد من ضعفهن إزاء التمييز والعنف/املناعة البشرية

  

 
  

 . صدر دون حترير رمسي  *  
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 يةإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرل التعرض    

 تقاسـم املـسؤوليات تـشكل       ل يف تالاخـ أوجـه   ويتزايد اإلقـرار بـأن األدوار اجلنـسانية و          
لــسرعة تفــشي فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتفــاقم اآلثــار   إحــدى القــوى األساســية احملركــة

  .إليدز ااملترتبة على
 على أن حـاالت انتـهاك       متزايدةومثة أدلة   . والفتيات والشابات ضعيفات بوجه خاص      

وق اإلنــسان للفتيــات، ال ســيما عــن طريــق العنــف اجلنــسي وغــريه مــن أشــكال االنتــهاك    حقــ
اجلنسي اليت يرتكبها الرجال، تساهم مسامهة مباشرة يف تفاوت اإلصـابات والوفيـات املرتبطـة               

 “عـالج ” هبـدف    وال تزال ممارسة اجلـنس مـع فتـاة بكـر          . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
ممارسة مّتبعة، وغالبا ما تكون صغار الفتيات عاجزات عـن محايـة             البشريةفريوس نقص املناعة    

كما أهنن مستضعفات أيضا بـسبب الـزواج املبكـر          . أنفسهن من املمارسة اجلنسية غري املرغوبة     
 .بكثريسنا منهن أكرب برجال 

ــساء إن أردن          ــام الن ــق كــبرية أم ــن اهلجــر عوائ ــالعنف واخلــوف م ــد ب ــشكل التهدي وي
لــى اســتخدام الرفــاالت أو مناقــشة الوفــاء واخليانــة مــع شــركائهن، أو التحلــل مــن  التفــاوض ع

 .عالقة يعتربهنا حمفوفة باملخاطر

 واحــد مــن كــل مخــسة أشــخاص حباجــة إليهــا،  إال لــشخصوال تــصل بــرامج الوقايــة   
حيث تنشأ معوقات الوصول إىل الربامج واالستفادة منها من اختالالت مماثلة يف املـساواة بـني                
اجلنسني والقوة االقتصادية وأشكال املمانعة الثقافية اليت جتّر إىل خطـر اإلصـابة بفـريوس نقـص                 

 .املناعة البشرية
  

 أوجه عدم املساواة يف سوق العمل    

تعريـف تقـسيم   إىل تـضييق   األدوار اجلنسانية التقليدية والـصور النمطيـة        تؤديغالبا ما     
ويــسود منــوذج . والد يف القطــاعني اخلــاص والعــامالعمــل بــني النــساء والرجــال والفتيــات واأل 

 املهـين ومـستويات     تسلـسل املراتـب   الذكر املعيل ويؤثر، علـى سـبيل املثـال، يف تنظـيم العمـل و              
ــة         . األجــور ــات التنمي ــسبب عملي ــان بوجــه خــاص ب ــن احلرم ــاين م ــات تع وتظــل صــغار الفتي

 .ن فرص العملعاجلنسانية اليت تقصيهن 

ء يف شىت أحناء العامل يف العمل املأجور، لكن مل يتحقـق سـوى        ويشترك مزيد من النسا     
القليل جدا على صعيد إعادة توزيع الرعاية اليت يقدمنها واملسؤوليات األسرية اليت ينهـضن هبـا              

ومع أن عدد األسر املعيشية اليت تعيلها إناث يف ازدياد، فإن هذه األسر املعيـشية               . من غري أجر  
 .من تلك اليت يعيلها ذكور لفقر أكثرمعرضة يف العادة خلطر ا
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 يب املراعي لالعتبارات اجلنسانيةاالفتقار إىل تساوي فرص احلصول على التعليم والتدر    

بــسبب التقاليــد الثقافيــة واألعــراف االجتماعيــة الــيت تكــرس الــسلوك القــائم علــى            
ني اجلنـسني ال تـزال      التنميطات اليت متيـز ضـد النـساء والفتيـات، فـإن عـدم املـساواة والتمييـز بـ                   

ــشرية  ــاره      . ممارســة مست ــات باعتب ــيم الفتي ــزال ُينظــر إىل تعل ــامل، ال ي ــدة مــن الع ويف أحنــاء عدي
وغالبـا  . وحىت لو التحقت الفتيـات باملـدارس، تظـل املواقـف التمييزيـة سـائدة             . استثمارا ضائعا 

مــة والتنميطــات   مــا تعــزز املنــاهج والــسياسات والــربامج املدرســية األدوار االجتماعيــة القائ      
اجلنسانية، كما أن الفتيات ال يزلن، يف حاالت كثرية جـدا، يتعرضـن للتحـرش واالنتـهاك مـن            

 .قبل الزمالء واملدرسني
  

 االفتقار إىل التمكني السياسي واملشاركة يف صنع القرار    

ميكن أن ُتعـزى كـذلك أوجـه عـدم املـساواة يف تقاسـم املـسؤوليات إىل عـامل الـسلطة                        
فالنساء أقل حضورا يف اجملاالت واملناصـب التمثيليـة واملتـصلة بـصنع             . وصناعة القرار  ةالسياسي

 على سبيل املثـال، مل تتجـاوز حـصة النـساء            ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران . القرار مقارنة بالرجال  
 .يف املائة ١٨,٤يف مقاعد الربملانات الوطنية نسبة 

االت النـشاط غـري الرمسيـة أو تلـك الـيت            ومتيل النساء أيضا إىل املشاركة األوسع يف جمـ          
هلا سلطة رمسية أقل، ومثال ذلك املنظمات اجملتمعية ومنظمات اجملتمع املدين، وكـذا املـشاركة               

بــل وحــىت عنــدما  . علــى الــصعيدين احمللــي واإلقليمــي بــدال مــن الــصعيدين الــوطين أو الــدويل   
 .يشاركن، يكّن غالبا أعضاء جلان ولسن رئيسات

رابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكـشافة باحلكومـات واجملتمـع املـدين          وهتيب ال       
 علــى تعزيـز املــساواة بـني اجلنــسني، مـع اإلشــارة بوجـه خــاص إىل تقاسـم الرجــل      العمـل 

وس واملــرأة للمــسؤوليات بالتــساوي، مبــا يف ذلــك تقــدمي الرعايــة يف ســياق مكافحــة فــري
 :نقص املناعة البشرية واإليدز

  
لتعليم، مبا يف ذلك التعلـيم غـري النظـامي، لـصغار الفتيـات واجملتمـع بـصورة                  النهوض با   •  

 عامة، هبدف حتويل املواقف واألعراف السائدة والتنميطات اجلنسانية

كفالة فرص احلصول على التعليم إحدى أقـوى االسـتجابات للتـصدي لتكـريس            تعترب    
ــراف و ــسلوك األع ــاط ال ــيت     أمن ــوع اجلــنس ال ــى ن ــة عل ــخ القائم ــع   ترّس ــساواة يف توزي ــدم امل  ع

وميكـن لألعـراف والقـيم أن هتيـئ التربـة      . املسؤوليات بني النساء والرجال وبني البنات والبـنني  
، لكـن باسـتطاعتها أيـضا أن تكـون حمـور برنـامج       سانيةاخلصبة اليت ُتخرج الصور النمطيـة اجلنـ      
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قاُم على سبيل املثـال غـري رمسـي         تثقيفي ملناهضة التنميطات اجلنسانية وتغيريها، عندما يكون امل       
 .وتكون القيم أساسه

ويتــيح التعلــيم غــري النظــامي املرتكــز علــى القــيم للفتيــات والــشابات مهــارات القيــادة     
ويـستخدم التعلـيم غـري النظـامي منـاذج للقـدوة            . المساواة بني اجلنسني  الاحلياة ملواجهة أوجه    و

 الفتيات والشابات من اكتـشاف كامـل ملَكـاهتن    والتعلم من األقران والتعلم باملمارسة لتمكني 
 .وكسب الثقة للتعامل مع العامل بصورة كاملة

تشجيع التثقيف يف جمال الـصحة اجلنـسية اإلجنابيـة والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                      •  
 البشرية واإليدز

إن زيــادة اجلهــود املبذولــة للقــضاء علــى الالمــساواة بــني اجلنــسني هــي نقطــة انطــالق     
ورية حنو هتيئة بيئة مأمونة للشابات من أجل اختـاذ قـرارات مـسؤولة فيمـا يتعلـق بـصحتهن                    ضر

أن حيــصل   فــريوس نقــص املناعـة البــشرية، مـن الــالزم  انتــشار عـدوى وملنــع اسـتمرار  . اإلجنابيـة 
الشباب على معلومات شاملة وموضوعية وغري متحيـزة لكـال اجلنـسني وللـشباب عـن فـريوس                  

، )مثـل الرفـاالت  ( واإليـدز، وكـذا احلـصول علـى طرائـق ناجعـة للحمايـة            ةنقص املناعة البشري  
فضال عن دعم املنظمات العاملة يف جمال تعزيز التوعية بفريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز،                

 . للفتيات والشاباتال سيما
  

 تعزيز مشاركة الفتيات والنساء وإبراز مكانتهن ومتكينهن  •  

منــها علــى ســبيل املثــال  (هــارات املمعرفــة الــذات ورورة علــى ضــ الــتمكني يقتــصرال   
أيـضا الثقـة    ويتطلـب   فحـسب، بـل     ) مهارات التحليل والتنظـيم والقـدرة علـى تقريـر اخليـارات           
 تـه سان يف إدارة حياته وإميانا بقدر     اإلن بالنفس وإحساسا بالقيمة الفردية للشخص، وفهما حلق      

 .قيق هذا اهلدف وغريه من األهدافعلى حت

 لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني متكـني       الفعالة الواجب أن تتضمن االستراتيجيات      ومن  
الفتيات من النواحي االجتماعيـة والـسياسية واالقتـصادية عـن طريـق بـرامج التعلـيم والتـدريب                 

ومـن الـالزم     .)١(أثناء اخلدمة إلعدادهن لالضطالع بأدوار حامسة يف أسرهن وجمتمعاهتن احملليـة          
ومـن  . هج الدراسية قائمة علـى احلقـوق ومراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية ومتكينيـة              أن تكون املنا  

__________ 
أقرت الدورة احلاديـة اخلمـسون للجنـة وضـع املـرأة إقـرارا واضـحا باألمهيـة البالغـة للـدور الـذي يـضطلع بـه                              )١(  

أشـارت الـدورة الثانيـة    كمـا   .  صغار الفتيات  التعليم، سواء النظامي وغري النظامي، يف وضع حد للتمييز ضد         
  .اخلدمات الصحية واالجتماعيةوواخلمسون للجنة وضع املرأة إىل ضرورة تعزيز التعليم 



E/CN.6/2009/NGO/10
 

6 08-64084 
 

شــأن تــشجيع التوجيــه والتــدريب املــراعيني لالعتبــارات اجلنــسانية باالســتناد إىل مــواد وطرائــق 
 .مناسبة منذ السنوات األوىل، أن يضمن حتول صغار الفتيات إىل نساء ُمتمكّنات

  
 يف مشاركة الفتيات ومتكينهناملدنية  واملنظمات تعزيز دور اجملتمع املدين  •  

 منـهن املنحـدرات مـن فئـات     ال سيماو الفتيات،  سائر مهارات وأفكار وطاقات     تتسم  
ويـؤدي اجملتمـع املـدين    . أمهيـة حيويـة بالنـسبة لتحقيـق املـساواة الكاملـة بـني اجلنـسني             بحمرومة،  

 وجهـات نظـرهن     تقـدير  و صـواهتن إمسـاع أ   يف كفالة حـصول الفتيـات علـى فرصـة            حيويادورا  
 . تلك اليت متس حياهتنال سيماووإدراجها يف املناقشات والقرارات، حق قدرها 

  
 :كيف تتناول الرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة املسائل املطروحة    

إن رسالة الرابطة العاملية للمرشدات وفتيـات الكـشافة هـي متكـني الفتيـات والـشابات                   
ــار . ف كامــل ملَكــاهتن بــصفتهن مواطنــات مــسؤوالت مــن مــواطين العــامل   مــن اكتــشا وباعتب

 ماليني فتاة وشابة، فقد حددت مسائل تساوي فرص احلـصول علـى             ١٠الرابطة ممثلةً لصوت    
التعليم ومتكني الفتيات والـشابات ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز كمـسائل                   

 دث عنها من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسنيذات أولوية تتخذ منها موقفا وتتح

امــات رمسيــة وغــري رمسيــة يرســم   يف مقموتــؤمن الرابطــة بــأن تعلــيم الــشباب ومتكينــه   •  
ء عنايـــة خاصـــة الحتياجـــات رئيـــسيا جملاهبـــة التنميطـــات اجلنـــسانية، مـــع إيـــال  هنجـــا

 .والشابات الفتيات

ملنظمـة، باالسـتناد إىل سياسـات       وتكفل الرابطة متكني الفتيات والشابات على نطـاق ا          •  
الشابات يف دوائر صنع القـرار، وعـن طريـق          تثقيف  تتعلق بتعليم الشابات والفتيات، و    

ــل         ــوق الطف ــسان وحق ــوق اإلن ــق حبق ــور تتعل ــة اجلمه ــة لعام ــرامج تثقيفي ــا ”(ب حقوقن
 .وبصحة الفتيات) “ومسؤولياتنا

مركزية يف حركتنا وتوجهاتنـا      للفتيات والشابات مكانة     ة القياد مهاراتوحيتل تطوير     •  
ــا علــى إعــداد برنــامج   . االســتراتيجية تنميــة القــدرات الرابطــة لوتعكــف الرابطــة حالي

ــة ــن   القيادي ــألف م ــذي يت ــن      ٨، وال ــها موضــوعا م  وحــدات، تغطــى كــل واحــدة من
 .املواضيع املعززة ملهارات القيادة وتطوير القدرات الشخصية

معـاً  ”اء العـامل يـرددن    الفتيـات يف شـىت أحنـ     :رابطـة وموضوع اخلطة العامليـة اجلديـدة لل        •  
وسـتنتج  . باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   ، يؤكد مدى التزام الرابطـة  “عاملناميكن أن نغّير   

ــدعم املنظمــات األعــضاء هبــا يف مــسعاها لتحقيــق األهــداف       ــة ل الرابطــة مــواد مرجعي
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ــة، وســتنظم يف إطــار    ــة لأللفي ــعاإلمنائي ــشاريعها،  ا يف ذ أعمــال الرابطــة، مبــ  مجي لــك م
 .ة لصاحل الفتيات والشاباتمناسبات وأنشطة دعو

ــام    •   ــة يف عـ ــرى   ٢٠٠٣ونـــشرت الرابطـ ــة أخـ ــبابية عامليـ ــع منظمـــات شـ ــاون مـ ، بالتعـ
 ويؤكـد هـذا     .“ع القـرار  عملية صـن  األطفال والشباب يف    : نداء للعمل ” واليونيسيف،

ات اة الـيت تعـاين منـها الفتيـ    النداء من أجل العمل أن من الالزم جتـاوز أوجـه الالمـساو           
 .والشابات وحتول دون مشاركتهن

شراكة مــع برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص الــ الرابطــة، بقامــتو  •  
وحدة تدريبية للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              بإعداد  اإليدز  /املناعة البشرية 

وس، فـضال عـن زيـادة قـدرة الرابطـة           ترمي إىل زيادة مستوى الوعي بالوقاية من الفـري        
ــدربات      ــصبحن م ــشابات لي ــات وال ــدريب الفتي ــى ت ــن   لألعل ــة م ــران يف جمــال الوقاي ق

 .احلد من وصمة العار املرتبطة بهالفريوس و

وميكــن للمرشــدات وفتيــات الكــشافة أن ُيحــرزن شــارة اإليــدز بتنفيــذهن ألنــشطة يف    •  
مكافحـة اخلـوف والعـار      . اص بالـشارة  ثالثة جماالت من جماالت املنهاج الدراسـي اخلـ        

وس والظلم؛ والوقاية عن طريق تغيري السلوك؛ وتقدمي الرعايـة والـدعم للمـصابني بفـري            
 .نقص املناعة البشرية واإليدز

مكافحــة : ة واإليــدزفــريوس نقــص املناعــة البــشري ”منــشورا عنوانــه  ونــشرت الرابطــة  •  
 يف مـشاريع املنظمـات األعـضاء         يتضمن أمثلة عن أفضل املمارسـات      “اجلهل واخلوف 

  .املتعلقة بالفريوس واإليدز يف جماالت التعليم والتوعية والرعاية والدعم
  


