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viii

قبل عرشين عاما ً ،أدرج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
التارخيي حقوق االنسان يف صميم قطاع التنمية .وأكد املؤمتر
عىل رضورة االعتداد بالصحة اجلنسية واإلنجابية باعتبارها
حق من حقوق االنسان كام شدد عىل رضورة متكني النساء
والفتيات كعامل أسايس يكفل رفاهية األفراد واألرس واألمم
وعاملنا بأرسه.
والتزاما ً بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،صاغت
احلكومات جدول أعامل طموح من أجل حتقيق تنمية عاملية
شاملة وعادلة ومستدامة .ولقد وجهت هذه األجندة السياسات
كام سامهت يف ضامن إحراز تقدم يف جماالت املساواة والتمكني
لصالح املرأة ،والصحة العاملية ومتوسط العمر املتوقع ،وتعليم
الفتيات.

ix

وبالرغم من ذلك ،التزال أوجه التفاوت اهلائلة باقية .ويف
ذات الوقت ،يواجه العامل فرص وحتديات جديدة تتعلق بالنمو
السكاين ،وتغري اهلياكل العمرية ،وتسارع وترية ظاهريت التحرض
واهلجرة .وتفاقم التحديات الدميوغرافية اجلديدة جراء تنامي
الضغوط البيئية ،مبا يف ذلك التهديدات العاجلة النامجة عن
تغري املناخ .وينبغي أن ترتبط اجلهود التي نبذهلا مع أهداف
ومقاصد التنمية عىل النطاق األوسع وذلك بالعالقة بتوفري املياه
واألمن الغذايئ وفرص العمل الالئق والطاقة املستدامة لصالح
اجلميع .وبينام نسعى إىل تعريف إطار جديد قائم عىل أسس
التنمية املستدامة ،فأنين عىل يقني بأن جدول أعامل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية واملرتكز عىل مبادئ املساواة واحلقوق والكرامة
سوف يواصل إثراء املجهودات التي ُتبذل من جانبنا مجيعا ً.
بان يك مون
األمني العام
األمم املتحدة

مقدمة
x

ونحن نحتفل بذكرى املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي
انعقد عام  1994وبينام نحتفى ُبتاث هذا املؤمتر ،وبينام ُيريس
املجتمع الدويل األساس الالزم لصياغة إطار جديد للتنمية
العاملية ،يرس صندوق األمم املتحدة للسكان أن ُيصدر هذه
الطبعة لالحتفال بالذكرى العرشين لربنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية.

ومع إقرار برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية من قبل
ال جوهريا ً يف منط التفكري
 179حكومة ،شكل هذا الربنامج حتو ً
العاملي بشأن قضايا السكان والتنمية .ولقد ابتعد برنامج العمل
عن الرتكيز عىل حتقيق أهداف دميوغرافية حمددة واجته نحو
الرتكيز عىل االحتياجات والتطلعات واحلقوق لفرادى الرجال
والنساء .وأكد برنامج العمل عىل رضورة ان يتم االعتداد
بكل شخص ،ورضورة أن يتم توجيه الرتكيز احلقيقي لسياسات
التنمية عىل حتسني حياة الفرد ،ورضورة أن يتم االحتكام إىل
مقياس التقدم والذي يتمثل يف مدى التصدي ألوجه التفاوت
القائم.

xi

اسرتشادا ً مبعطيات وإسهامات احلكومات املشاركة ،اتفقت
وكاالت األمم املتحدة واملنظامت احلكومية الدولية واملنظامت
غري احلكومية ،والوفود القادمة من كافة املناطق والثقافات
عىل االعتداد بحقوق االنسان ،مبا يف ذلك احلقوق اإلنجابية،
باعتبارها عنارص أساسية يف التعامل مع شواغل السكان
والتنمية .ولقد أقرت تلك األطراف أيضا ً بأن متكني النساء
والفتيات ُيعد عىل حد سواء مبثابة األمر الصواب الذي ينبغي
القيام به ومبثابة أحد أكرث املسارات فعالية من أجل حتسني
مستوى الرفاه لصالح اجلميع وتعزيز التنمية املستدامة .ولقد
سامهت هذه الرؤية ،والتي تم تعزيزها بشكل ُمنتظم عن طريق
االتفاقات احلكومية الدولية املتعاقبة ،يف دفع نشاطات صندوق
األمم املتحدة للسكان إىل األمام.
وفر برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية أساسا ً لتحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية كام ساهم يف إحداث حتسينات جديرة
باالعتبار يف جماالت احلد من الفقر ،وتطوير الصحة ،ودعم
التعليم ،وتعزيز املساواة بني اجلنسني عىل مدار السنوات

xii

ةمدقم

العرشين املنرصمة .وبالرغم من ذلك ،مل تصل مكاسب التنمية
هذه إىل اجلميع ،كام أن مثة فجوات وتباينات كبرية التزال باقية.
ولقد اعرتف قرار اجلميعة العامة لألمم املتحدة رقم 234 /65
بعدم استكامل جدول أعامل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
كام تم متديد برنامج العمل إىل أجل غري مسمى .وطالبت
احلكومات أيضا ً بتنفيذ مراجعة تشغيلية للوقوف عىل مدى
تنفيذ برنامج العمل عىل أساس أفضل نوعية البيانات وإجراء
حتليل لوضع السكان والتنمية مع األخذ يف االعتبار التحديات
اجلديدة والبيئة اإلمنائية املتغرية ،جنبا ً إىل جنب مع رضورة
توظيف هنج متناسق وشامل ومتكامل للتجاوب مع قضايا
السكان والتنمية .ولقد وفرت هذه املراجعة إطارا ً للتصدي
للفجوات والعوائق يف سبيل حتقيق الرؤية التي جرى صياغتها
يف القاهرة.
ال بالذكرى
تتزامن هذه الطبعة التي يتم إصدارها احتفا ً
العرشين للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية مع عرض تقرير
األمني العام بشأن اإلطار اجلديد ملتابعة برنامج عمل املؤمتر

xiii

الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام  .2014وتصدر هذه
الطبعة أيضا ً خالل مرحلة حيرص خالهلا املجتمع العاملي عىل
العمل من أجل حتديد حمور ومضمون أهداف التنمية املستدامة
يف املستقبل .وجنبا ً إىل جنب مع تقرير األمني العامُ ،تعد هذه
الطبعة مبثابة تذكري هام بشأن األمهية املتواصلة التي تكمن يف
برنامج العمل بالنسبة لتلك األطراف التي ُتبدي التزامها جتاه
التنمية املستدامة .ولقد أقرت الوفود املشاركة يف مؤمتر القاهرة
عام  1994بأمهية حقوق االنسان باعتبارها مكونات أساسية
يف مكاسب التنمية العاملية؛ أي أن معاجلة التباينات وإطالق
القدرات البرشية لكل فرد منا ال ُيعد فقط مبثابة الوسيلة،
وإمنا أيضا ً مبثابة الغاية التي نسعى ألجل حتقيقها .وبعد ُميض
عرشين عاما ً ،تقع املسؤولية اجلامعية عىل عاتقنا لرتمجة تلك
الرؤية إىل جدول أعامل جديد للتنمية العاملية .وليسرتشد كل
منكم هبذا الكتيب الصغري.
الدكتور /باباتوندي أوسوتيميهني
املدير التنفيذي
صندوق األمم املتحدة للسكان

xiv

برنامج عمل
املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية
الذي تم إقراره يف
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
القاهرة
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I

الديباجة
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 1 – 1ينعقد املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام  1994يف حلظة حاسمة
من تاريخ التعاون الدويل .فمع تزايد االعرتاف باالرتباط العاملي لقضايا
السكان والتنمية والبيئة ،مل حيدث قط أن أُتيحت فرصة أعظم العتامد
سياسات عىل الصعيد االقتصادي االجتامعي وصعيد االقتصاد الكيل
لتعزيز النمو االقتصادي املطرد يف إطار تنمية مستدامة يف مجيع البلدان
وحلشد املوارد البرشية واملالية من أجل حل املشاكل عىل الصعيد العاملي.
ومل يسبق أن أُتيح للمجتمع العاملي هذا الكم الكبري من املوارد وهذا القدر
الواسع من املعرفة وهذا الرضب القوى من التكنولوجيات التي يستطيع هبا
لو أحسن توجيهها أن ُيعزز النمو االقتصادي املطرد والتنمية االقتصادية.
ال
ومع ذلك ،فإن استخدام املوارد واملعارف والتكنولوجيات استخداما ً فعا ً
خيضع لعقبات سياسية واقتصادية عىل الصعيدين الوطين والدويل .ولذلك،
كان استخدام املوارد الواسعة رغم توفرها منذ زمن يف أغراض التنمية
املُنصفة اجتامعيا ً والسليمة بيئيا ً جد ضيق.
 2 – 1ولقد شهد العامل تغريات واسعة يف العقدين األخريين .فقد حققت
اجلهود الوطنية والدولية تقدما ً بعيدا ً يف كثري من امليادين التي هتم الرفاه
االنساين ،ولكن البلدان النامية التزال تواجه صعوبات اقتصادية خطرية
وبيئة اقتصادية دولية ليست يف صاحلها ،وزاد عدد الناس الذين يعيشون يف
حالة من الفقر املطلق يف بلدان كثرية .ويف كل مكان جيري استنفاد كثري
من املوارد األساسية التي ستكون سندا ً لبقاء األجيال القادمة ورفاهها،
كام يزداد التلوث البيئي حدة بسبب أمناط انتاجية واستهالكية ال ميكن أن
تستمر ومنو يف السكان مل يسبق له مثيل واتساع رقعة الفقر واستمراره،
والتفاوت االجتامعي واالقتصادي .واملشاكل البيئية من قبيل تغري املناخ

4
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العاملي – وتدفعه هو اآلخر األمناط االنتاجية واالستهالكية التي ال ميكن
هلا أن تستمر – ُتضيف أخطارا ً إىل األخطار التي هتدد رفاه األجيال املقبلة.
واآلن ،تلتقي اآلراء يف العامل عىل رضورة زيادة التعاون الدويل يف صدد
السكان يف سياق التنمية املستدامة التي يوفر «جدول أعامل القرن »21
إطارا ً هلا .وإذا كان الكثري قد حتقق يف هذا الصدد ،فام زال األكرث دون
حتقيق.
1

 3 – 1وسكان العامل اآلن يقدر عددهم مبا يصل إىل  5,6مليار نسمة .ومع
أن معدل النمو يتجه نحو اهلبوط إال أن الزيادات املطلقة تتعاظم لتصل
يف الوقت احلارض إىل ما يزيد عن  86مليون نسمة سنويا ً .ومن املرجح أن
تظل زيادات السكان السنوية أكرث من  86مليون حتى عام . 2015
2

 4 – 1وخالل السنوات الست الباقية يف هذا العقد احلاسم ،ستختار
ال من جمموعة بدائل
دول العامل ،حسب ما تفعله أو ما ال تفعله ،بدي ً
املستقبل الدميغرايف .وترتاوح مناذج اإلسقاطات السكانية التي وضعتها
األمم املتحدة للسنوات العرشين القادمة من  7,1مليار نسمة يف النموذج
املنخفض إىل  7,5مليار يف النموذج املتوسط إىل  7,8مليار يف النموذج
املرتفع .والفرق البالغ  720مليون نسمة يف فرتة قصرية متتد  20سنة
يتجاوز عدد سكان قارة أفريقيا اليوم ،وإذا توغلنا إىل ما هو أبعد من ذلك
يف املستقبل لوجدنا أن التباعد بني اإلسقاطات البديلة أكرث اتساعا ً .فمع
حلول عام  ،2050نرى أن إسقاطات األمم املتحدة ترتاوح من  7,9مليار
نسمة إىل  9,8مليار نسمة يف النموذج املتوسط إىل  11,9مليار نسمة
يف النموذج املرتفع .وتنفيذ غايات وأهداف برنامج العمل املعروض هنا
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للعرشين سنة القادمة – وهو برنامج يعالج كثريا ً من التحديات السكانية
والصحية والتعليمية واإلمنائية التي تواجه املجتمع اإلنساين مبجموعه –
يؤدي إىل منو سكاين عاملي خالل هذه الفرتة وما بعدها مبستويات أقل من
اإلسقاط املتوسط الذي قدرته األمم املتحدة.

 5 – 1واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية ليس حدثا ً منعزالً ،ذلك أن
برنامج عمله يستند إىل توافق اآلراء الدويل الواسع النطاق الذي ظهر
منذ انعقاد املؤمتر العاملي للسكان يف بوخارست يف عام  1974واملؤمتر
الدويل املعين بالسكان املعقود يف مدينة مكسيكو يف عام  1984للنظر يف
القضايا العريضة للسكان والنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة
والعالقات املتبادلة بينها ،ونواحي التقدم يف املركز التعليمي واالقتصادي
للمرأة ومتكينها .ولقد أُعطيت ملؤمتر  ،1994رصاحة ،والية أعرض من والية
املؤمترات السكانية السابقة بشأن قضايا التنمية ،مما يعكس الوعي املتزايد
بأن قضايا السكان والفقر وأمناط االنتاج واالستهالك والبيئة هي قضايا
وثيقة االرتباط لدرجة أنه ال ميكن بحث أي منها عىل انفراد.
3

4

 6 – 1ويأيت املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف أعقاب أنشطة دولية
حديثة هامة أخرى يتخذها ركيزة للبناء ،وينبغي أن تكون توصياته داعمة
لالتفاقات التي تم التوصل إليها يف املؤمترات التالية وقامئة عىل أساسها:
(أ) املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة:
املساواة والتنمية والسلم املعقود يف نريويب عام  1985؛
(ب) مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل ،املعقود يف نيويورك» يف عام
 1990؛
5

6

6

ةجابيدلا

(ج) مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،املعقود يف ريو دي
جانريو يف عام  1992؛
(د) املؤمتر الدويل للتغذية املعقود يف روما يف عام  1992؛
(هـ) املؤمتر العاملي حلقوق االنسان املعقود يف فيينا يف عام  1993؛
 .27السنة الدولية للسكان األصليني يف العام ،عام  ، 1993التي
ستفيض إىل العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل ؛
(ز) املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية
النامية ،املعقود يف بربادوس عام  1994؛
(ح) السنة الدولية لألرسة ،عام . 1994
7

8

9

10

11

12

13

ال وثيقا ً مبؤمترات رئيسية أخرى يف عام
 7 – 1وتتصل نتائج املؤمتر اتصا ً
 1995وعام  ،1996مثل مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية االجتامعية
 ،واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة :العمل من أجل املساواة والتنمية
والسلم  ،ومؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين باملستوطنات البرشية (املوئل
ال عن االحتفال بالذكرى السنوية
الثاين) ،ووضع خطة التنمية فض ً
اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة .كام أن هذه النتائج تقدم مسامهات هامة
يف أعامل هذه املؤمترات .ومن املتوقع أن تزيد هذه األنشطة إبراز الدعوة
التي وجهها مؤمتر عام  1994إىل زيادة االستثامرات يف السكان وعىل
وضع برنامج عمل جديد لتمكني املرأة لكفالة اشرتاكها الكامل عىل مجيع
املستويات يف احلياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية ملجتمعاهتا املحلية.
14

15
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 8 – 1وقد طرأ تغري ملحوظ خالل العرشين سنة املاضية عىل أجزاء كثرية
من العامل يف كل من املجال الدميوغرايف واالجتامعي واالقتصادي والبيئي
والسيايس .وأحرزت بلدان كثرية تقدما ً يف جمال توسيع فرص االنتفاع
برعاية الصحة اإلنجابية وخفض معدالت املواليد ،وكذلك يف خفض
معدالت الوفيات ورفع مستوى التعليم ومستوى الدخل ،مبا يف ذلك املركز
التعليمي واالقتصادي للمرأة .وبينام يوفر التقدم املُحرز خالل العقدين
املاضيني يف جماالت مثل زيادة استخدام موانع احلمل ،وخفض معدالت
وفيات األمهات ،وخطط ومشاريع التنمية املستدامة التي تم تنفيذها
وحتسني الربامج التعليمية ،أساسا ً للتفاؤل بشأن النجاح يف تنفيذ برنامج
العمل الراهن ،مازال هناك الكثري الذي ينبغي إنجازه .لقد تغري العامل يف
جمموعه يف نواح ختلق فرصا ً جديدة هامة للتصدي لقضايا السكان والتنمية.
ومن أهم هذه النواحي التغريات الكربى يف موقف شعوب العامل وقادهتا
من الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة والنمو السكاين ،مما أفىض ضمن مجلة
أمور أخرى ،إىل نشوء املفهوم اجلديد الشامل للصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك
تنظيم األرسة والصحة اجلنسية ،كام عرفها برنامج العمل .ومن االجتاهات
املشجعة جدا ً تعزيز االلتزام السيايس حلكومات كثرية جتاه السياسات
املتصلة بالسكان وبرامج تنظيم األرسة .ويف هذا الصدد ،سوف يعزز
النمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية املستدامة من قدرة البلدان عىل
مواجهة ضغوط النمو السكان املرتقب؛ وسوف يسهل التحول الدميوغرايف
يف البلدان التي خيتل فيها التوازن بني معدالت النمو الدميوغرايف واألهداف
االجتامعية واالقتصادية والبيئية؛ وسوف يسمح بتحقيق التوازن وباندماج
البعد السكاين يف غريه من السياسات املتصلة بالبيئة.
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 9 – 1إن األهداف واإلجراءات السكانية واإلمنائية لربنامج العمل الراهن
سوف تتصدى مجلة للتحديات الشديدة والعالقات املتبادلة بني السكان
والنمو السكاين املطرد يف سياق التنمية املستدامة .وليك يتم ذلك ،سوف
يلزم تعبئة املوارد بالقدر الكايف عىل الصعيدين الوطين والدويل وتعبئة موارد
جديدة وإضافية من اجل البلدان النامية من مجيع آليات التمويل املتاحة،
مبا يف ذلك املصادر املتعددة األطراف والثنائية اخلاصة .وحيتاج األمر أيضا ً
إىل موارد مالية لتعزيز قدرة املؤسسات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
والدولية عىل تنفيذ برنامج العمل الراهن.
ال جديدا ً لسكان
 10 – 1ومن املحتمل أن يشهد العقدان القادمان حتو ً
الريف إىل املناطق احلرضية واستمرار االرتفاع يف مستويات اهلجرة فيام
بني الدول .إن هذه اهلجرات متثل جزء هام من التحوالت االقتصادية التي
حتدث يف شتى أنحاء العامل ،وتفرض حتديات جديدة خطرية .وهلذا جيب
التصدي مبزيد من الوضوح هلذه القضايا يف إطار السياسات السكانية
واإلمنائية .فبحلول عام  2015ينتظر أن يعيش ما يقرب من  56يف املائة
من سكان العامل يف املناطق احلرضية ،يف مقابل أقل من  45يف املائة يف عام
 .1994وسوف حتدث أرسع معدالت التحرض يف البلدان النامية .لقد كان
سكان احلرض  26يف املائة فقط يف املناطق النامية يف عام  ،1975ولكن
اإلسقاطات تتوقع زيادهتا إىل  50يف املائة يف عام  .2015وسوف يلقى هذا
ال عىل اخلدمات والبنية االجتامعية املوجودة ،والتي لن
التغيري عبئا ً هائ ً
يستطيع أكرثها التوسع مبعدل التحرض.
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 11 – 1والبد من تكثيف اجلهود يف السنوات اخلمس والعرش والعرشين
القادمة ،يف جمموعة من األنشطة السكانية واإلمنائية ،عىل أن تظل يف
االعتبار املسامهة احلاسمة التي سيقدمها التثبيت املبكر لسكان العامل
إلنجاز التنمية املستدامة .وبرنامج العمل الراهن يتصدى لكل هاته
القضايا بل وأكرث منها ،يف إطار شامل ومتكامل ُيقصد به حتسني نوعية
احلياة لسكان العامل احلاليني وألجياهلم املقبلة .والتوصيات بالعمل مصوغة
بروح التوافق والتعاون الدويل ،مع التسليم بأن صياغة وتنفيذ السياسات
املتصلة بالسكان مها مسؤولية كل بلد وجيب أن تأخذ يف اعتبارها تنوع
الظروف االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف كل بلد ،مع االحرتام التام
ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية واملعتقدات الفلسفية
ال عن املسؤوليات املشرتكة ،وإن تكن متباينة ،لشعوب
لكل شعب ،فض ً
العامل أمجع إزاء مستقبل واحد.

 12 – 1إن برنامج العمل الراهن يويص املجتمع الدويل بتبين جمموعة من
ال عن غايات نوعية وكمية متكافلة
األهداف السكانية واإلمنائية اهلامة ،فض ً
وذات أمهية حاسمة لتلك األهداف .ومن هذه األهداف والغايات :النمو
االقتصادي املطرد يف سياق تنمية مستدامة؛ والتعليم وخاصة للبنات؛
واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني؛ وخفض معدل وفيات الرضع واألطفال
واألمهات؛ وتوفري فرصة انتفاع اجلميع بخدمات الصحة اإلنجابية ،مبا فيها
تنظيم األرسة والصحة اجلنسية.

 10ةجابيدلا

 13 – 1ومن الواضح أن الكثري من الغايات الكمية والنوعية لربنامج العمل
الراهن حتتاج إىل موارد إضافية ،ميكن أن يتوافر بعضها عن طريق إعادة
ترتيب األولويات عىل كل من الصعيد الفردي والوطين والدويل .غري أن أيا ً
من اإلجراءات املطلوبة – وكلها جمتمعة – ليست مكلفة يف سياق التنمية
العاملية اجلارية أو النفقات العسكرية عىل اإلطالق ،من حيث إهنا تتضمن
تغيريات يف أساليب احلياة أو املعايري االجتامعية أو السياسات احلكومية،
ميكن إدخاهلا واستدامتها من خالل املزيد من عمل املواطنني ،والقيادة
السياسية .ولكن توفري املوارد الالزمة لإلجراءات التي حتتاج إىل املزيد من
النفقات خالل العقدين القادمني ،سوف يستلزم تعهدات إضافية من جانب
البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو معا ً .وسوف يكون هذا عسريا ً بوجه
خاص يف حالة بعض البلدان النامية وبعض البلدان ذات االقتصاديات
التي متر مبرحلة انتقالية وتواجه ضغوطا ً بالغة الشدة عىل املوارد.
 14 – 1ويسلم برنامج العمل الراهن بأنه ال ينتظر من احلكومات خالل
العرشين سنة القادمة أن حتقق مبفردها غايات وأهداف املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية .فلكل أفراد املجتمع واجلامعات املوجودة فيه احلق،
بل عليها مسؤولية االضطالع بدور نشط يف اجلهود املبذولة لبلوغ تلك
ال يف
الغايات .وزيادة االهتامم الذي أبدته املنظامت غري احلكومية ،أو ً
سياق مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية واملؤمتر العاملي املعين
بحقوق اإلنسان ،واآلن يف هذه املداوالت ،يعرب عن تغيري هام ورسيع يف
مواضع كثرية ،يف العالقة بني احلكومات وجمموعة متنوعة من املؤسسات
غري احلكومية .ففي مجيع البلدان تقريبا ً أخذت تظهر ألوان جديدة من
املشاركة بني احلكومة ورجال األعامل واملنظامت غري احلكومية ومجاعات
املجتمعات املحلية سيكون هلا تأثري مبارش وإجيايب يف تنفيذ برنامج العمل
الراهن.
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 15 – 1وإذا كان املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ال ينشئ أي حقوق انسان
دولية جديدة ،فإنه يؤكد عىل تطبيق معايري حقوق االنسان املُعرتف هبا
عامليا ً عىل كل جوانب الربامج السكانية ،وهو ميثل أيضا ً أخر فرصة متاحة
يف القرن العرشين للمجتمع الدويل يك يتصدى مجاعيا ً للتحديات احلاسمة
وللعالقات املتبادلة بني السكان والتنمية .وسوف يتطلب برنامج العمل
إقامة أرضية مشرتكة ،مع االحرتام الكامل ملختلف األديان والقيم األخالقية
واخللفيات الثقافية .وسوف يُقاس تأثري هذا املؤمتر بقوة التعهدات املحددة
التي تعلن هنا واإلجراءات التالية من أجل الوفاء هبا كجزء من مشاركة
عاملية جديدة تقوم بني كل بلدان العامل وشعوبه وتكون مبنية عىل روح من
املسؤولية املتقاسمة ،وإن تكون متاميزة ،من كل واحد جتاه األخر ومن أجل
هذا الكوكب الذي نعيش عليه.
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II

املبادئ
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لكل بلد احلق السيادي يف أن ي ُنفذ التوصيات الواردة يف برنامج العمل مبا
يتمىش مع القوانني الوطنية وأولويات التنمية ومع االحرتام الكامل ملختلف
القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية لشعبه؛ ووفقا ً حلقوق االنسان
املُعرتف هبا دوليا ً.
وال مناص من التعاون الدويل والتضامن العاملي اسرتشادا ً مببادئ ميثاق
األمم املتحدة وبروح من املشاركة من أجل حتسني نوعية حياة شعوب
العامل.
ولدى تناول املهام املوكلة إىل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومعاجلة
موضوعه العام عن العالقات املتبادلة بني السكان والنمو االقتصادي املطرد
والتنمية املستدامة ،ويف املداوالت التي جرت ،استند املشاركون إىل جمموعة
من املبادئ التالية التي سيستمرون يف العمل عىل هدهيا:

املبدأ األول ()1

يولد مجيع البرش أحرارا ً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق .ولكل انسان
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان دومنا متييز من أي نوع مثل التمييز بسبب العنرص أو اللون أو
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي ،سياسيا ً أو غري سيايس ،أو األصل
الوطين أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو أي وضع أخر .ولكل انسان
احلق يف احلياة واحلرية واألمان عىل شخصه.

املبدأ الثاين ()2

يقع البرش يف صميم االهتاممات املتعلقة بالتنمية املستدامة .وحيق هلم التمتع
بحياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة .والناس هم أهم وأقيم مورد ألي
أمة .وعىل البلدان أن تضمن إتاحة الفرصة لكل األفراد ليك يستفيدوا
إىل أقىص حد من إمكاناهتم .هلم احلق يف مستوى معييش الئق ألنفسهم
وأرسهم ،مبا يف ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء واإلسكان واملياه واملرافق
الصحية.
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املبدأ الثالث ()3

احلق يف التنمية حق عاملي وغري قابل للترصف وجزء ال يتجزأ من حقوق
االنسان األساسية ،واالنسان هو املوضوع الرئييس للتنمية .ويف حني أن
التنمية تيرس التمتع بجميع حقوق االنسان فإن انعدام التنمية ال جيوز
اختاذه ذريعة لتربير االنتقاص من حقوق االنسان املُعرتف هبا دوليا ً .والبد
من حتقيق التنمية حتى ميكن أن تُلبي بإنصاف احلاجات السكانية واإلمنائية
والبيئية لألجيال احلالية والقادمة.

املبدأ الرابع ()4

إن تعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنسني ومتكني املرأة والقضاء عىل العنف
ضد املرأة بجميع أشكاله وكفالة قدرة املرأة عىل السيطرة عىل خصوبتها
ُتثل حجر الزاوية يف الربامج املتصلة بالسكان والتنمية .وحقوق االنسان
اخلاصة باملرأة هي جزء من حقوق االنسان العاملية غري قابلة للترصف
ال وعىل قدم املساواة
وال للفصل وال للتجزئة .واشرتاك املرأة اشرتاكا ً كام ً
يف احلياة املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية ،عىل كل
من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ،وإزالة مجيع أشكال التمييز عىل
أساس اجلنس ،مها هدفان من األهداف التي حتظى باألولوية لدى املجتمع
الدويل.

املبدأ اخلامس ()5

تعترب األهداف والسياسات املتصلة بالسكان أجزاء ال تتجزأ من التنمية
الثقافية واالقتصادية واالجتامعية التي يتمثل هدفها الرئييس يف حتسني
نوعية حياة الناس مجيعا ً.

املبدأ السادس ()6

تتطلب التنمية املستدامة بوصفها وسيلة لضامن الرفاه البرشي ،الذي
يتقاسمه بإنصاف الناس مجيعا ً يف احلارض واملستقبل ،االعرتاف الكامل
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بالعالقات املتبادلة بني السكان واملوارد والبيئة والتنمية وإدارهتا اإلدارة
السليمة وحتقيق توازن متناسق ودينامييك بينها .وحتقيقا ً للتنمية املستدامة
واالرتقاء بنوعية حياة الناس مجيعا ً ،يتعني عىل الدول أن ختفض وتزيل
أمناط االنتاج واالستهالك غري املستدامة وتشجع انتهاج السياسات
املناسبة مبا يف ذلك السياسات املتصلة بالسكان ،من أجل الوفاء بحاجات
األجيال احلالية دون اإلرضار بقدرة األجيال املقبلة عىل الوفاء بحاجاهتا.

املبدأ السابع ()7

تتعاون مجيع الدول وكل البرش يف االضطالع باملهمة اجلوهرية املتمثلة يف
استئصال الفقر باعتبار ذلك رشطا ً البد منه لتحقيق التنمية املستدامة،
وذلك بغية خفض أوجه التفاوت يف مستويات املعيشة والوفاء عىل نحو
أفضل بحاجات غالبية الناس يف العامل .وتعطى أولوية خاصة لألوضاع
واحلاجات اخلاصة للبلدان النامية والسيام أقل هذه البلدان منوا ً .أما البلدان
التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وكذلك مجيع البلدان األخرى فإهنا
بحاجة إىل أن تندمج متاما ً يف االقتصاد العاملي.

املبدأ الثامن ()8

لكل انسان احلق يف التمتع بأعىل املستويات املمكنة من الصحة البدنية
والعقلية .وعىل الدول أن تتخذ كل التدابري املناسبة ليك تكفل – عىل
أساس املساواة بني الرجل واملرأة – حصول اجلميع عىل خدمات الرعاية
الصحية مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بالرعاية الصحية اإلنجابية التي
تشمل تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية .وينبغي أن توفر برامج الرعاية
الصحية اإلنجابية أوسع دائرة من اخلدمات دون أي شكل من أشكال
القرس .ولكل األزواج واألفراد حق أسايس يف أن يقرروا بحرية ومسؤولية
عدد أطفاهلم والتباعد بينهم ،وأن حيصلوا عىل املعلومات والتثقيف
والوسائل لبلوغ ذلك.
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املبدأ التاسع ()9

األرسة هي وحدة املجتمع األساسية ،ومن ثم ينبغي تعزيزها ،ومن حقها
احلصول عىل احلامية والدعم الشاملني .وتوجد أشكال خمتلفة لألرسة ،تبعا ً
الختالف النظم الثقافية والسياسية واالجتامعية .وينبغي أن يقوم الزواج
عىل الرضا احلر لطرفيه ،وأن يكون الزوج والزوجة رشيكني عىل قدم
املساواة.

املبدأ العارش ()10

لكل انسان احلق يف التعليم الذي جيب أن يوجه إىل التنمية الكاملة
للموارد البرشية وتعزيز الكرامة والقدرات اإلنسانية ،مع املراعاة اخلاصة
للنساء والفتيات .وينبغي أن يوجه التعليم إىل تعزيز احرتام حقوق االنسان
واحلريات األساسية ،مبا يف ذلك تلك التي تتصل بالسكان والتنمية،
وأن يكون احلفاظ عىل مصالح األطفال هو املبدأ املُرشد للمسؤولني عن
تعليمهم وتوجيههم ،وتقع املسؤولية يف املقام األول عىل الوالدين.

املبدأ احلادي عرش ()11

ينبغي أن تويل كل الدول واألرس أعىل أولوية ممكنة لألطفال .ولكل طفل
احلق يف مستويات معيشة كافية لرفاهه ،واحلق يف بلوغ أعىل مستويات
صحية ممكنة ،واحلق يف التعليم .ولألطفال احلق يف أن حيصلوا عىل الرعاية
والتوجيه والدعم من الوالدين واألرس واملجتمع ،وأن يتمتعوا من خالل
التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املناسبة ،باحلامية من
مجيع أشكال العنف البدين أو العقيل أو اإليذاء أو االعتداء أو االغفال أو
املعاملة املتسمة باإلمهال أو سوء املعاملة أو االستغالل مبا يف ذلك البيع
واالجتار واالعتداء اجلنيس واالجتار باألعضاء.

املبدأ الثاين عرش ()12

ينبغي للبلدان التي تستقبل مهاجرين قانونيني أن توفر هلم وألرسهم
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املعاملة السليمة وخدمات الرعاية االجتامعية الكافية ،وأن تكفل سالمتهم
البدنية وأمنهم ،مع مراعاة الظروف واالحتياجات اخلاصة للبلدان ،والسيام
البلدان النامية ،التي حتاول بلوغ هذه األهداف أو الوفاء هبذه االشرتاطات
بالنسبة للمهاجرين غري القانونيني ،متشيا ً مع أحكام االتفاقيات والصكوك
والوثائق الدولية ذات الصلة .وعىل البلدان أن تكفل جلميع املهاجرين كل
حقوق اإلنسان األساسية الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

املبدأ الثالث عرش ()13

لكل إنسان احلق يف أن يلتمس اللجوء ويتمتع باللجوء إىل بلدان أخرى هربا ً
من االضطهاد .وتتحمل الدول مسوؤليات عن الالجئني عىل النحو املبني يف
اتفاقية جنيف بشأن وضع الالجئني وبروتوكوهلا الصادر يف عام .1976

املبدأ الرابع عرش ()14

ينبغي للدول عند النظر يف االحتياجات السكانية واإلمنائية للسكان
اإلصليني أن تعرتف هبويتهم وثقافتهم ومصاحلهم وتدعمها ،وأن متكنهم من
املشاركة الكاملة يف احلياة االقتصادية والسياسية واالجتامعية للبلد ،والسيام
حيثام يتعلق األمر بصحتهم وتعليميهم ورفاههم.

املبدأ اخلامس عرش ()15

يقتيض النمو االقتصادي املطرد ،يف إطار التنمية املستدامة ،والتقدم
االجتامعي أن يكون النمو قامئا ً عىل قاعدة عريضة ،وأن يتيح للجميع فرصا ً
متكافئة .وتعرتف مجيع البلدان مبا تتحمله من مسؤولية مشرتكة ولكنها
متاميزة .وتعرتف البلدان املتقدمة النمو باملسؤولية التي تتحملها يف السعي
الدويل إىل التنمية املستدامة ،وينبغي هلا أن تواصل حتسني جهودها الرامية
إىل تعزيز النمو املطرد ،وتضييق نطاق االختالالت عىل نحو ميكن أن يفيد
كل البلدان ،والسيام البلدان النامية.

18

III

أوجه الرتابط بني
السكان والنمو
االقتصادي املطرد
والتنمية املستدامة
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ألف – إدماج االسرتاتيجيات السكانية واإلمنائية
أساس العمل

 1 – 3إن األنشطة اليومية جلميع البرش واملجتمعات املحلية والبلدان
ترتبط بالتغري السكاين وأمناط ومستويات استخدام املوارد الطبيعية وحالة
البيئة ورسعة التنمية االقتصادية واالجتامعية ونوعيتها .وهناك اتفاق عام
ال عن اوجه اجلور اخلطرية،
عىل استمرار انتشار الفقر عىل نطاق واسع فض ً
االجتامعية والقامئة عىل نوع اجلنس ،هلا آثار كبرية عىل البارامرتات
الدميغرافية مثل منو السكان وهيكلهم وتوزعهم ،كام أهنا تتأثر بدورها بذلك.
وهناك اتفاق عام أيضا ً عىل أن أمناط االستهالك واالنتاج غري املستدامة ال
ال
تفتأ تسهم يف االستعامل غري املستدام للموارد الطبيعية وتدهور البيئة فض ً
عن زيادة أوجه اجلور االجتامعي والفقر مما يتقرن بالنتائج السالفة الذكر
للبارامرتات الدميغرافية .ويدعو إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول
أعامل القرن  ،21اللذان اعتمدمها املجتمع الدويل يف مؤمتر األمم املتحدة
املعين بالبيئة والتنمية ،إىل األخذ بأمناط للتنمية تعكس الفهم اجلديد
هلذه الصالت والصالت األخرى املشرتكة بني القطاعات .وتسليام ً بواقع
اإلجراءات الراهنة وآثارها عىل األمد األطولُ ،يصبح التحدي اإلمنايئ
هو تلبية احتياجات األجيال احلالية وحتسني نوعية حياهتا دون النيل من
مقدرة األجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاهتا هي.
 2 – 3وعىل الرغم من انخفاض معدالت املواليد يف اآلونة األخرية يف عدد
كبري من البلدان ،ال مناص من أن تطرأ زيادات كبرية أخرى عىل عدد
السكان .وبسبب اهليكل العمري الذي يغلب عليه طابع الشباب ،ستشهد
العقود املقبلة ،يف العديد من البلدان ،زيادات ملموسة يف السكان باألرقام
املطلقة .وستستمر التحركات السكانية ،داخل البلدان وفيام بينها ،مبا يف
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ذلك الرسعة الكبرية لنمو املدن وعدم توازن التوزع اإلقليمي للسكان ،بل
ستزداد مستقبالً.

 3 – 3والتنمية املستدامة تعين ضمنا ً ،يف مجلة أمور ،االستدامة عىل األمد
الطويل يف االنتاج واالستهالك فيام يتصل بجميع األنشطة االقتصادية
مبا يف ذلك الصناعة والطاقة والزراعة واحلراجة ومصائد األسامك والنقل
والسياحة واهلياكل األساسية من أجل الوصول باستخدام املوارد السليمة
ايكولوجيا ً إىل احلد األمثل واإلقالل إىل أدىن حد من النفايات .إال أن
سياسات االقتصاد الكيل والسياسات القطاعية قلام تويل االهتامم الواجب
لالعتبارات السكانية .ومن شأن إدماج السكان رصاحة يف االسرتاتيجيات
االقتصادية واإلمنائية أن يؤدي إىل تسارع خطى التنمية املستدامة
والتخفيف من حدة الفقر ويسهم يف بلوغ األهداف السكانية وحتسني
نوعية حياة السكان.

األهداف

4–3

تتمثل األهداف يف إدماج االهتاممات السكانية عىل الوجه التام فيام

ييل:
(أ) االسرتاتيجيات اإلمنائية والتخطيط وعملية اختاذ القرارات وختصيص
املوارد عىل مجيع املستويات ويف مجيع املناطق هبدف تلبية احتياجات
األجيال احلالية واملقبلة وحتسني نوعية حياهتا؛
(ب) مجيع جوانب التخطيط اإلمنايئ من أجل تعزيز العدالة االجتامعية
والقضاء عىل الفقر عن طريق النمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية
املستدامة.

اإلجراءات
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 5 – 3ينبغي إدماج قضايا السكان عىل األصعدة الدولية واإلقليمية
والوطنية واملحلية يف رسم وتنفيذ ورصد وتقييم مجيع السياسات والربامج
املتصلة بالتنمية املستدامة .ومن الواجب أن تعكس االسرتاتيجيات
اإلمنائية ،بشكل واقعي ،اآلثار القصرية األجل واملتوسطة األجل والطويلة
ال عن أمناط االنتاج واالستهالك.
األجل لديناميات السكان ونتائجها ،فض ً

 6 – 3وينبغي أن جتري احلكومات والوكاالت الدولية واملنظامت غري
احلكومية واألطراف املعنية األخرى استعراضات دورية حسنة التوقيت
بشأن اسرتاتيجياهتا اإلمنائية ،بغرض تقييم التقدم املُحرز نحو إدماج
السكان يف برامج التنمية والبيئة التي تُراعي أمناط االنتاج واالستهالك
وتسعى إىل أن تكون االجتاهات السكانية ُمتسقة مع حتقيق التنمية
االستدامة وحتسني نوعية احلياة.

 7 – 3وينبغي أن تُنشئ احلكومات اآلليات املؤسسية الداخلية املطلوبة
وتوفر البيئة املواتية ،عىل مجيع مستويات املجتمع ،لضامن معاجلة العوامل
السكانية عىل الوجه املناسب يف إطار عمليات اختاذ القرارات والعمليات
اإلدارية يف مجيع الوكاالت احلكومية ذات الصلة املسؤولة عن السياسات
والربامج االقتصادية والبيئية واالجتامعية.

 8 – 3وينبغي أن يتعزز االلتزام السيايس بتوفري اسرتاتيجيات سكانية
وإمنائية متكاملة ،عن طريق برامج التثقيف واإلعالم العامة وزيادة املوارد
املخصصة من خالل التعاون فيام بني احلكومات واملنظامت غري احلكومية
والقطاع اخلاص وحتسني قاعدة املعارف عن طريق البحث وبناء القدرات
الوطنية واملحلية.
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 9 – 3ولتحقيق التنمية املستدامة واالرتقاء بنوعية احلياة لكل السكان،
ينبغي أن تعمل احلكومات عىل احلد من األمناط غري املستدامة لالنتاج
واالستهالك والقضاء عليها وتشجيع السياسات الدميغرافية املالمئة .وينبغي
أن حتتل البلدان املتقدمة النمو مركز الصدارة يف حتقيق أمناط االستهالك
املستدام وإدارة النفايات بفعالية.

باء – السكان والنمو االقتصادي املطرد والفقر
أساس العمل

 10 – 3ينبغي أن تُراعى يف السياسات السكانية ،حسب االقتضاء،
االسرتاتيجيات اإلمنائية املُتفق عليها يف املحافل املتعددة األطراف ،والسيام
االسرتاتيجية اإلمنائية الدولية لعقد األمم املتحدة اإلمنايئ الرابع  ،وبرنامج
العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان منوا ً  ،ونتائج الدورة الثامنة ملؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،وجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية
املتعددة األطراف ،وجدول أعامل القرن  21وبرنامج األمم املتحدة اجلديد
للتنمية يف أفريقيا يف التسعينات .
16

17

18

 11 – 3واملكاسب املسجلة يف السنوات األخرية يف مؤرشات مثل العمر
املتوقع والناتج القومي ،ولنئ كانت كبرية ومشجعة ،فإهنا ال تعكس عىل
الوجه التام ،لألسف ،واقع احلياة التي يعيشها مئات املاليني من الرجال
والنساء واملراهقني واألطفال .وعىل الرغم من اجلهود اإلمنائية التي بُذلت
عىل مدى عقود ،اتسع نطاق كل من الفجوة بني الدول الفقرية والدول
الغنية وأوجه عدم املساواة داخل الدول .ومازالت أوجه اجلور اخلطرية،
االقتصادي واالجتامعي والقائم عىل نوع اجلنس وغري ذلك ،مستمرة وهي
تعرقل اجلهود املبذولة يف سبيل حتسني نوعية احلياة ملئات املاليني من البرش.
ويبلغ عدد السكان الذي يعيشون يف فقر نحو بليون نسمة وال يفتأ هذا
العدد يزداد.
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 12 – 3وكل البلدان ،وعىل األخص البلدان النامية التي سيحدث فيها
كل النمو املقبل تقريبا ً يف سكان العامل والبلدان التي تم اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية ،تواجه مصاعب متزايدة يف حتسني نوعية حياة شعوهبا بشكل
مستدام .وهناك عدد كبري من البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقالية تواجه عقبات امنائية جسيمة ،تدخل يف عدادها العقبات
املتصلة باستمرار االختالالت التجارية ،والبطء الذي يشهده االقتصاد
العاملي ،واستمرار مشكلة خدمة الديون ،واحلاجة إىل التكنولوجيات
واملساعدة اخلارجية .وينبغي دعم حتقيق التنمية املستدامة والقضاء عىل
الفقر باتباع سياسات لالقتصاد الكيل تستهدف توفري بيئة اقتصادية دولية
مالمئة وبحسن إدارة دفة احلكم والسياسات الوطنية الفعالة واملؤسسات
الوطنية التي تتسم بالكفاءة.

 13 – 3ومازال انتشار الفقر عىل نطاق واسع ميثل التحدي الرئييس الذي
يواجه اجلهود اإلمنائية .ويكون الفقر مصحوبا ً يف أحيان كثرية بالبطالة
وسوء التغذية واألمية وتدين مركز املرأة والتعرض للمخاطر البيئية وحمدودية
الوصول إىل اخلدمات االجتامعية والصحية ،مبا يف ذلك خدمات الصحة
اإلنجابية التي تشمل بدورها ،تنظيم األرسة .وهذه العوامل مجيعها تُسهم
ال عن انخفاض
يف ارتفاع مستويات اخلصوبة واالعتالل والوفيات فض ً
ال وثيقا ً بالتوزيع السكاين
االنتاجية االقتصادية .ويتصل الفقر أيضا ً اتصا ً
املكاين غري املالئم وباالستخدام غري املستدام والتوزيع غري املنصف
للموارد الطبيعية مثل األرايض واملياه ،والتدهور البيئي اخلطري.

 14 – 3واجلهود الرامية إىل التخفيف من رسعة منو السكان واحلد من الفقر
وحتقيق التقدم االقتصادي وحتسني محاية البيئة واحلد من أمناط االستهالك
واالنتاج غري املستدام تعزز بعضها بعضا ً .فقد أدت زيادة بطء منو السكان
يف عدد كبري من البلدان إىل إتاحة مزيد من الوقت للتكيف مع الزيادات
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السكانية يف املستقبل؛ مما أدى إىل زيادة مقدرة تلك البلدان عىل التصدي
للفقر ومحاية وإصالح البيئة وبناء القاعدة الالزمة للتنمية املستدامة
مستقبالً .بل أن عقدا ً واحدا ً فحسب تستغرقه عملية التحول إىل استقرار
مستويات اخلصوبة ميكن أن يرتك أثرا ً إجيابيا ً كبريا ً عىل نوعية احلياة.

 15 – 3والنمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية املستدامة أمر أسايس
للقضاء عىل الفقر .ومن شأن القضاء عىل الفقر أن يسهم يف التخفيف
من رسعة النمو السكاين وحتقيق االستقرار السكاين يف وقت مبكرة
ومازالت االستثامرات يف امليادين اهلامة بالنسبة للقضاء عىل الفقر ،مثل
التعليم األسايس والتصحاح ومياه الرشب واإلسكان واإلمدادات الغذائية
الكافية واهلياكل األساسية الالزمة للسكان املتزايد عددهم برسعة ،جتهد
االقتصادات الضعيفة بالفعل وحتد من اخليارات اإلمنائية .فاالرتفاع غري
العادي يف عدد الشبان ،نتيجة الرتفاع معدالت اخلصوبة ،يتطلب توفري
فرص عمل انتاجية ليد عاملة دائبة النمو يف ظل ظروف بطالة واسعة
االنتشار بالفعل .كام ستزداد برسعة يف املستقبل أعداد املسنني الذي
يتطلبون دعام ً عاما ً .وسيكون من الرضوري حتقيق النمو االقتصادي املطرد
يف سياق التنمية املستدامة من أجل التصدي هلذه الضغوط.

اهلدف

 16 – 3يتمثل اهلدف يف رفع مستوى نوعية احلياة جلميع السكان عن
طريق األخذ بسياسات وبرامج سكانية وإمنائية مناسبة ترمي إىل اجتثاث
الفقر وحتقيق النمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية املستدامة واألمناط
املستدامة لالستهالك واالنتاج وتنمية املوارد البرشية وضامن مجيع حقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية كحق عاملي وغري قابل للترصف وجزء
ال يتجزأ من حقوق االنسان األساسية .وينبغي إيالء اهتامم خاص إىل
حتسني احلالة االجتامعية – االقتصادية للنساء الفقريات يف البلدان املتقدمة
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النمو والنامية .وملا كانت املرأة هي عموما ً أشد فقرا ً والعنرص املؤثر الرئييس
يف الوقت ذاته يف عملية التنمية ،يصبح القضاء عىل التمييز االجتامعي
والثقايف والسيايس واالقتصادي ضد املرأة رشطا ً أساسيا ً للقضاء عىل الفقر
وتعزيز النمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية املستدامة وضامن توفري
خدمات مرتفعة النوعية لتنظيم األرسة والصحة اإلنجابية وحتقيق التوازن
بني السكان واملوارد املتاحة واألمناط املستدامة لالستهالك واالنتاج.

اإلجراءات

 17 – 3ومن الواجب أن ينال االستثامر يف تنمية املوارد البرشية ،وفقا ً
للسياسة الوطنية ،أولوية يف االسرتاتيجيات السكانية واإلمنائية وامليزانيات،
عىل مجيع املستويات ،مع توجيه الربامج عىل وجه التحديد نحو زيادة
فرص الوصول إىل املعلومات والتعليم وتنمية املهارات وفرص العمل ،عىل
الصعيدين الرسمي وغري الرسمي ،واخلدمات الصحية العامة واإلنجابية
املرتفعة النوعية ،مبا يف ذلك خدمات تنظيم األرسة والرعاية الصحية
اجلنسية عن طريق تعزيز النمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية
املستدامة يف البلدان النامية والبلدان التي تم اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
 18 – 3وينبغي إزالة أوجه اجلور واحلواجز القامئة التي تقف أمام املرأة
يف مكان العمل كام ينبغي تشجيع وتعزيز مشاركة املرأة يف رسم وتنفيذ
السياسات وفرص وصوهلا إىل املوارد االنتاجية وملكية األرايض وحقها
يف وراثة املمتلكات .وينبغي أن تقوم احلكومات واملنظامت غري احلكومية
والقطاع اخلاص باالستثامر يف تعليم النساء والفتيات وتنمية مهاراهتن
واحلقوق القانونية واالقتصادية للمرأة ويف مجيع جوانب الصحة اإلنجابية،
مبا يف ذلك تنظيم األرسة والصحة اجلنسية وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه ،من
أجل متكينهن من اإلسهام بفعالية يف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة
واإلفادة منهام.
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 19– 3وينبغي للحكومات واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص
إعطاء اولوية عليا لتلبية احتياجات مجيع أفراد املجتمع املحرومني
وزيادة فرص تزويدهم باملعلومات والتعليم والوظائف وتنمية املهارات
واخلدمات الصحية اإلنجابية ذات الصلة.
19

 20 – 3وينبغي اختاذ تدابري لتعزيز سياسات وبرامج األغذية والتغذية
والزراعة والعالقات التجارية املنصفة ،مع إيالء اهتامم خاص لتوفري األمن
الغذايئ وتعزيزه عىل مجع املستويات.

 21 – 3وينبغي للحكومات والقطاع اخلاص تسهيل إنشاء وظائف يف
جماالت الصناعة والزراعة واخلدمات عن طريق هتيئة جو مؤات بقدر أكرب
للتوسع يف التجارة واالستثامرات عىل أساس سليم بيئيا ً ،وزيادة االستثامر
يف تنمية املوارد البرشية ،وتنمية املؤسسات الدميقراطية ،وحسن إدارة دفة
احلكم .وينبغي بذل جهود خاصة إلنشاء وظائف انتاجية عن طريق اتباع
سياسات تُشجع الصناعات ذات الكفاءة ،وحيثام يتطلب األمر ،تلك التي
تتطلب كثافة العاملة ،ونقل التكنولوجيات احلديثة.

 22 – 3ينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل هتيئة بيئة اقتصادية داعمة،
والسيام للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية،
يف جهودها املبذولة للقضاء عىل الفقر ولتحقيق النمو االقتصادي املطرد
يف سياق التنمية املستدامة .وينبغي بذل اجلهود ،يف سياق االتفاقات
وااللتزامات الدولية ذات الصلة ،من أجل دعم تلك البلدان ،والسيام
البلدان النامية ،عن طريق تشجيع قيام نظام جتاري دويل مفتوح ومنصف
وآمن وغري متييزي وميكن التنبؤ به ،وتشجيع االستثامر املبارش األجنبي،
وختفيف أعباء الديون ،وتوفري املوارد املالية اجلديدة اإلضافية من مجيع
مصادر التمويل وآلياته املتاحة ،مبا يف ذلك املصادر املتعددة األطراف
والثنائية واخلاصة ،الذي يشمل تقدميها كمنح وبرشوط تساهلية وفقا ً
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ملعايري ومؤرشات سليمة ومنصفة ،وعن طريق توفري إمكانية احلصول عىل
التكنولوجيات ،وضامن تصميم برامج التكيف اهليكيل وتنفيذها بحيث
تستجيب لالهتاممات االجتامعية والبيئية.

جيم – السكان والتنمية
أساس العمل

 23 – 3وافق املجتمع الدويل ،يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية،
عىل أهداف وأنشطة ترمي إىل إدماج البيئة والتنمية وجرى إدراجها يف
جدول أعامل القرن  ،21ووثائق أخرى متخض عنها املؤمتر ،وغريها من
االتفاقات البيئية الدولية .وقد اعترب جدول أعامل القرن  21استجابة
للتحديات البيئية واإلمنائية الرئيسية ،مبا يف ذلك األبعاد االقتصادية
واالجتامعية للتنمية املستدامة ،من قبيل الفقر واالستهالك والديناميات
الدميغرافية صحة البرش واملستوطنات البرشية ،ولنطاق عريض من
االهتاممات البيئية وتلك املتعلقة باملوارد الطبيعية .وقد ترك جدول أعامل
القرن  21للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية مهمة مواصلة النظر يف العالقات
القامئة بني السكان والبيئة.

 24 – 3وتعتمد تلبية االحتياجات البرشية األساسية للعدد املتزايد من
السكان عىل توفري بيئة صحية .ويلزم إيالء اهتامم لتلك األبعاد البرشية عند
وضع سياسات شاملة للتنمية املستدامة يف سياق منو السكان.
 25 – 3والعوامل الدميغرافية ،إذ تقرتن بالفقر واالفتقار إىل فرصة الوصول
إىل املوارد يف بعض املجاالت ،واإلفراط يف االستهالك وأمناط االنتاج
التبديدية يف جماالت أخرى ،تسبب أو تؤدي إىل إىل تفاقم مشاكل التدهور
البيئي ونفاد املوارد ،ومن ثم تعرقل التنمية املستدامة.

 28أوجه الرتابط بني السكان والنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة

 26 – 3وقد تنجم الضغوط املفروضة عىل البيئة من منو السكان الرسيع
وتوزيعهم وهجرهتم ،والسيام يف النظم اإليكولوجية الرسيعة التأثر .كام
تتسبب عمليات التحرض والسياسات التي ال تعرتف باحلاجة إىل التنمية
الريفية يف مشاكل بيئية.
 27 – 3ويتطلب تنفيذ السياسات السكانية الفعالة يف سياق التنمية
ال
املستدامة ،مبا يف ذلك برامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة ،أشكا ً
جديدة من املشاركة من جانب خمتلف األطراف الفاعلة عىل مجيع
مستويات عملية تقرير السياسات.

األهداف

 28 – 3متشيا ً مع جدول أعامل القرن  ،21فإن اهلدفني مها:
(أ) ضامن إدماج العوامل السكانية والبيئية واملتعلقة بالقضاء عىل الفقر يف
سياسات التنمية املستدامة وخططها وبراجمها
ال عن اآلثار
(ب) احلد من أمناط االستهالك واالنتاج غري املستدامة ،فض ً
السالبة للعوامل الدميغرافية عىل البيئة بغية تلبية احتياجات األجيال احلالية
دون تعريض قدرة األجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاهتا للخطر.

اإلجراءات

 29 – 3ينبغي للحكومات ،عىل املستويات املناسبة وبدعم من املجتمع
الدويل واملنظامت اإلقليمية ودون اإلقليمية ،صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج
سكانية لدعم األهداف واإلجراءات املتفق عليها يف جدول أعامل القرن
 ،21ووثائق أخرى متخض عنها املؤمتر ،وغريه من االتفاقات البيئية الدولية،
مع مراعاة املسؤوليات املشرتكة ،وإن كانت متاميزة ،التي تظهر يف تلك
االتفاقات .ومتشيا ً مع اإلطار واألولويات املبينة يف جدول أعامل القرن ،21
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يوىص باإلجراءات التالية ،يف مجلة أمور ،للمساعدة يف حتقيق التكامل بني
السكان والبيئة:
(أ) إدماج العوامل الدميغرافية يف عمليات تقييم األثر البيئي وغريها من
عمليات التخطيط وصنع القرار الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة؛
(ب) اختاذ تدابري ترمي إىل القضاء عىل الفقر ،مع إيالء اهتامم لتوليد
الدخل واسرتاتيجيات العاملة املوجهة نحو الفقراء يف املناطق الريفية وأولئك
الذين يعيشون يف النظم اإليكولوجية اهلشة أو عىل حافتها؛
(ج) استخدام البيانات الدميغرافية لتعزيز إدارة املوارد املستدامة ،والسيام
للنظم اهلشة ايكولوجيا؛
(د) تعديل أمناط االستهالك واالنتاج غري املستدامة عن طريق اختاذ
تدابري اقتصادية وترشيعية وإدارية ،حسب االقتضاء ،هتدف إىل تعزيز
استخدام املوارد بصورة مستدامة واحليلولة دون تدهور البيئة؛
(هـ) تنفيذ سياسات للتصدي لآلثار االيكولوجية املرتتبة عىل الزيادات
املحتملة املقبلة يف عدد السكان والتغيريات يف تركزهم وتوزيعهم ،والسيام يف
املناطق الرسيعة التأثر ايكولوجيا ً والتجمعات احلرضية.
 30 – 3وينبغي اختاذ تدابري لتعزيز املشاركة الكاملة لكل املجموعات
املعنية ،والسيام املرأة ،عىل مجيع مستويات السكان وصنع القرار البيئي،
لتحقيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.

 31 – 3وينبغي االضطالع بالبحوث املتعلقة بالصالت القامئة بني السكان
واالستهالك واالنتاج والبيئة واملوارد الطبيعية وصحة البرش كدليل
تستهدي به سياسات التنمية املستدامة الفعالة.

 32 – 3وينبغي للحكومات واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص تعزيز
الوعي والتفهم اجلامهرييني لتنفيذ اإلجراءات السالفة الذكر.
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IV

املساواة بني
اجلنسني واالنصاف
ومتكني املرأ

31

ألف – متكني املرأة ومركزها
أساس العمل

 1 – 4إن متكني املرأة واستقالهلا وحتسني مركزها السيايس واالجتامعي
ال
واالقتصادي والصحي هو هدف بالغ األمهية بحد ذاته .وهو فض ً
عن ذلك أمر أسايس لتحقيق التنمية املستدامة .و ُتشارك املرأة والرجل
واملشاركة الكاملة بينهام أمر مطلوب عىل صعيدي االنتاج واإلنجاب ،مبا
يف ذلك تقاسم املسؤوليات املتعلقة برعاية الطفل وتربيته واحلفاظ عىل
األرسة املعيشية .ويف مجيع أنحاء العامل ،تواجه املرأة أخطارا ً هتدد حياهتا
وصحتها ورفاهها نتيجة لإلفراط يف إرهاقها بأعباء العمل والفتقارها إىل
السلطة والنفوذ .ويف معظم مناطق العامل ،تتلقى املرأة من التعليم النظامي
أقل مما يتلقاه الرجل ،ويف الوقت ذاته ،كثريا ً ما ال ُيعرتف مبا تتمتع به املرأة
من املعارف والقدرات وآليات التحمل .وعالقات السلطة التي تعيق حتقيق
املرأة حلياة سليمة ومرضية تعمل عىل العديد من املستويات يف املجتمع،
من املستوى الشخيص جدا ً إىل املستوى العام الواسع .وحتقيق التغيري
يتطلب اختاذ إجراءات عىل صعيدي السياسات والربامج يكون من شأهنا
حتسني إمكانية وصول املرأة إىل وسائل تأمني الرزق واملوارد االقتصادية،
والتخفيف من مسؤولياهتا املفرطة فيام يتعلق بالعمل املنزيل ،وإزالة العوائق
القانونية التي حتول دون مشاركتها يف احلياة العامة ،ورفع مستوى الوعي
االجتامعي من خالل برامج فعالة للتثقيف واالتصال اجلامهريي .وعالوة
عىل ذلك ،فإن حتسني مركز املرأة يعزز أيضا ً قدرهتا عىل صنع القرار
عىل مجيع املستويات يف جماالت احلياة كلها ،وبخاصة يف جمال اجلنس
واإلنجاب .وهذا بدورة أمر أسايس لنجاح الربامج السكانية عىل املدى
الطويل .وتظهر التجربة أن برامج السكان والتنمية تكتسب أقىص قدر من
الفعالية عندما تكون مقرتنة باختاذ تدابري لتحسني مركز املرأة.
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 2 – 4والتعليم هو وسيلة من أهم وسائل متكني املرأة بإكساهبا ما يلزم
من معارف ومهارات وثقة بالنفس للمشاركة عىل نحو كامل يف عملية
التنمية .واإلعالن العاملي حلقوق االنسان أكد ،منذ ما يربو عىل  40عاما ً،
عىل أن «التعليم حق لكل فرد» .ويف عام  ،1990تعهدت احلكومات التي
اجتمعت يف املؤمتر العاملي املعين بتوفري التعليم للجميع املعقود يف جومتيان،
بتايالند ،بااللتزام هبدف توفري التعليم األسايس للجميع .غري أنه عىل
الرغم مما بذلته البلدان يف مجيع أنحاء املعمورة من جهود ملحوظة وسعت
بشكل ملموس نطاق الوصول إىل التعليم األسايس ،يوجد يف العامل حاليا ً
ما يقرب من  960مليون أمي من البالغني ،تشكل النساء ثلثيهم .وما يزيد
عىل ثلث البالغني يف العامل ،ومعظمهم من النساء ،ال سبيل هلم إىل احلصول
عىل املعارف املطبوعة وال عىل املهارات أو التكنولوجيات اجلديدة التي من
شأهنا أن حتسن نوعية حياهتم وتساعدهم عىل تشكيل التغيري االجتامعي
واالقتصادي والتكيف معه .وهناك  120مليون طفل غري ملتحقني
باملدارس االبتدائية ،وتشكل البنات نسبة  70يف املائة منهم.

األهداف

3–4

تتمثل األهداف فيام ييل:

(أ) حتقيق املساواة واإلنصاف بناء عىل املشاركة املتوافقة بني الرجل
واملرأة ومتكني املرأة من حتقيق كامل إمكاناهتا؛
(ب) كفالة تعزيز مسامهات املرأة يف التنمية املستدامة عن طريق
مشاركتها الكاملة يف عمليات تقرير السياسات وصنع القرارات يف مجيع
املراحل واالشرتاك يف مجيع جوانب االنتاج ،والعاملة ،واألنشطة املدرة
للدخل ،والتعليم ،والصحة ،والعلم والتكنولوجيا ،واأللعاب الرياضية،

زكرمو ةأرملا نيكمت – فلأ 33

والثقافة ،واألنشطة املتصلة بالسكان وجماالت أخرى ،بصفتها رشيكا ً نشطا ً
يف صنع القرار ومشرتكة ومستفيدة؛
ال عن الرجال،
(ج) كفالة توفري ما يلزم من التعليم جلميع النساء ،فض ً
لتبية حاجاهتم اإلنسانية األساسية وممارسة حقوق اإلنسان اخلاصة هبم.

اإلجراءات

 4 – 4ينبغي للبلدان أن تعمل عىل متكني املرأة ،وأن تتخذ اخلطوات املؤدية
إىل القضاء عىل رضوب التفاوت بني الرجل واملرأة يف أقرب وقت ممكن عن
طريق ما ييل:

(أ) إنشاء اآلليات الالزمة لتحقيق املشاركة املتكافئة للمرأة ومتثيلها
املنصف عىل مجيع مستويات العملية السياسية واحلياة العامة يف كل وسط
وكل جمتمع ومتكني املرأة من التعبري عن شواغلها واحتياجاهتا؛
(ب) التشجيع عىل حتقيق املرأة إلمكاناهتا من خالل التعليم وتنمية
املهارات والعاملة ،مع إيالء أمهية عليا للقضاء عىل الفقر واألمية واعتالل
الصحة يف صفوف النساء؛

(ج) القضاء عىل مجيع ممارسات التمييز ضد املرأة؛ ومساعدة املرأة عىل
إقرار حقوقها وإعامهلا ،مبا فيها احلقوق املتصلة بالصحة اإلنجابية واجلنسية؛

(د) اختاذ التدابري املالمئة لتحسني قدرة املرأة عىل الكسب بغري احلرف
التقليدية وحتقيق االعتامد عىل الذات اقتصاديا ً وكفاءة إمكانية وصول املرأة
عىل قدم املساواة إىل سوق العاملة ونظم الضامن االجتامعي؛
(هـ) القضاء عىل ممارسة العنف ضد املرأة؛
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(و) القضاء عىل ممارسات أرباب العمل التمييزية ضد املرأة ،كذلك املبنية
عىل إثبات استخدام وسائل منع احلمل أو عىل حالة املرأة من حيث احلمل؛

(ز) متكني املرأة عن طريق القوانني واألنظمة وغريها من التدابري املالمئة،
من اجلمع بني أدوار احلمل والرضاعة الطبيعية وتربية األطفال مع املشاركة
يف القوى العاملة.

 5 – 4ينبغي جلميع البلدان أن تبذل مزيدا ً من اجلهود إلصدار وتنفيذ
وإنفاذ القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية التي تكون طرفا ً فيها ،مثل
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،التي حتمي املرأة من
مجيع رضوب التمييز االقتصادي ومن املضايقات اجلنسية ،والتنفيذ الكامل
لإلعالن املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة وإعالن وبرنامج عمل فيينا
اللذين تم اعتامدمها يف املؤمتر العاملي حلقوق االنسان املعقود يف عام .1993
وحتث البلدان عىل التوقيع عىل مجيع االتفاقات القامئة التي تعزز حقوق
املرأة وعىل التصديق عليها وتنفيذها.

 6 – 4ينبغي للحكومات عىل مجيع الصعد أن تكفل للمرأة القدرة عىل
رشاء املمتلكات واألرايض وحيازهتا وبيعها عىل قدم املساواة مع الرجل،
واحلصول عىل القروض والتفاوض بشأن العقود باسمها هي ونيابة عن
نفسها وممارسة حقوقها القانونية يف املرياث.

 7 – 4وحتث احلكومات وأرباب العمل عىل القضاء عىل التمييز القائم
عىل نوع اجلنس يف التوظيف واألجور واالستحقاقات والتدريب واألمان
الوظيفي هبدف القضاء عىل أوجه التباين يف الدخل املبنية عىل اختالف
نوع اجلنس.
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 8 – 4وينبغي للحكومات واملنظامت الدولية واملنظامت غري احلكومية أن
تكفل امتثال سياساهتا وممارساهتا املتعلقة مبوظفيها ملبدأ التمثيل املنصف
لكل اجلنسني ،وبخاصة عىل صعيدي اإلدارة وتقرير السياسات ،وذلك
يف مجيع الربامج ،مبا فيها برامج السكان والتنمية .وينبغي أيضا ً صياغة
إجراءات ومؤرشات حمددة لتحليل برامج التنمية عىل أساس نوع اجلنس،
ولتقييم أثر تلك الربامج عىل مركز املرأة االجتامعي واالقتصادي والصحي
وإمكانية وصوهلا إىل املوارد.

 9 – 4وينبغي للبلدان أن تتخذ تدابري وافية للقضاء عىل مجيع أشكال
االستغالل واإليذاء واملضايقة والعنف املوجهة ضد املرأة واملراهقني
واألطفال .وينطوي هذا عىل اختاذ إجراءات للوقاية وإلعادة تأهيل املجين
عليهم .وينبغي للبلدان أن حتظر املامرسات املهينة ،كاالجتار بالنساء
واملراهقني واألطفال واالستغالل عن طريق البغاء .وأن توجه عناية خاصة
حلامية حقوق وسالمة الذين يعانون من هذه اجلرائم والذين يعيشون يف
ظروف جتعلهم ُعرضة لالستغالل ،كاملهاجرات والعامالت يف اخلدمة املنزلية
وبناء املدارس .ويف هذا الصدد ،ينبغي إعامل الضامنات وآليات التعاون
الدولية لكفالة تنفيذ هذه التدابري.

 10 – 4و ُحتث البلدان عىل كشف وإدانة املامرسة املنتظمة لالغتصاب وغريه
من رضوب املعاملة الالإنسانية واملهينة للمرأة ،كأداة عمدية للحرب والتطهري
اإلثين ،وعىل اختاذ اخلطوات الرامية إىل كفالة توفري املساعدة التامة لضحايا
هذه االعتداءات من أجل إعادة تأهيلهن بدنيا ً ونفسيا ً.
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 11 – 4وينبغي يف تصميم املبادرات املتعلقة بصحة األرسة وغريها من
املبادرات اإلمنائية أن تؤخذ يف االعتبار عىل نحو أفضل األعباء املفروضة
عىل وقت املرأة من جراء مسؤوليات تربية األطفال ،وأداء األعامل املنزلية،
وممارسة األنشطة املُدرة للخدل .وينبغي التشديد عىل مسؤوليات الذكور
فيام يتعلق برتبية األطفال وأداء األعامل املنزلية .وينبغي توظيف مزيد
من االستثامرات يف اختاذ التدابري املالمئة للتخفيف من األعباء اليومية
للمسؤوليات املنزلية ،التي يقع القسط األكرب منها عىل عاتق املرأة .وينبغي
توجيه مزيد من االهتامم للطرق التي يؤثر هبا التدهور البيئي والتغيريات
يف استخدام األراض تأثريا ً معاكسا ً عىل توزيع وقت املرأة .وال ينبغي لبيئة
عمل املرأة يف املنزل أن تؤثر تأثريا ً معاكسا ً عىل صحتها.
 12 – 4وينبغي بذل كل ما يف الوسع للتشجيع عىل توسيع وتعزيز التنظيامت
الشعبية واملجتمعية ومجاعات الناشطني العاملة من أجل املرأة .وينبغي أن
تكون تلك التنظيامت هي مركز احلمالت الوطنية الرامية إىل جعل املرأة عىل
وعي بنطاق حقوقها القانونية بالكامل ،مبا يف ذلك حقوقها داخل األرسة،
وإىل مساعدة املرأة عىل التنظيم من أجل إعامل تلك احلقوق.
 13 – 4وحتث البلدان بقوة عىل سن القوانني وعىل تنفيذ الربامج
والسياسات التي متكن املوظفني من كال اجلنسني من تنظيم مسؤولياهتم
املتعلقة بأرسهم وعملهم من خالل توفري املرونة يف مواعيد العمل،
وإجازات األبوة ومرافق الرعاية النهائية ،وإجازات األمومة ،ووضع
السياسات التي متكن األمهات العامالت من إرضاع أطفاهلن رضاعة
طبيعية ،والتأمني الصحي ،وما إىل ذلك من التدابري .وينبغي ضامن حقوق
مماثلة للعاملني يف القطاع غري النظامي.
 14 – 4وينبغي للربامج الرامية إىل الوفاء باحتياجات األعداد املتعاظمة
من كبار السن أن تضع يف االعتبار ،بصورة كاملة أن املرأة متثل النسبة
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الكربى من كبار السن وأن املركز االقتصادي واالجتامعي للنساء كبريات
السن هو بوجه عام أدىن من مركز الرجال كبار السن.

باء الطفلة
أساس العمل

 15 – 4ملا كان التمييز بني اجلنسني يف مجيع املجتمعات يبدأ يف كثري من
احلاالت يف مراحل العمر املبكرة ،فإن توسيع نطاق املساواة ليشمل الطفلة
ميثل خطوة أوىل رضورية لكفالة أن حتقيق املرأة كامل إمكانياهتا وتصبح
رشيكا ً مساويا ً يف التنمية .ويف عدد من البلدان ،يوحي اختيار جنس
اجلنني قبل الوالدة وارتفاع معدالت الوفيات بني صغريات السن جدا ً من
البنات باملقارنة مع األوالد الذكور بأن «تفضيل األبناء الذكور» ميكن أن حيد
من مدى حصول الطفلة عىل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية .وكثريا ً ما
يتفاقم هذا الوضع نتيجة زيادة استخدام تكنولوجيات حتديد جنس اجلنني،
مما يؤدي إىل إسقاط اإلناث يف مرحلة اجلنني .وتوظيف االستثامرات يف
صحة الطفلة وتغذيتها منذ الرضاعة وحتى مرحلة املراهقة له أمهية حاسمة.

األهداف

 16 – 4تتمثل األهداف فيام ييل:

(أ) القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد الطفلة والقضاء عىل األسباب
العميقة لتفضيل األبناء الذكور ،مما يؤدي إىل ممارسات ضارة وغري أخالقية
تتمثل يف قتل اإلناث من األطفال واختيار جنس اجلنني قبل الوالدة؛

(ب) زيادة وعي اجلمهور بقيمة الطفلة ،والقيام ،يف الوقت ذاته ،بتعزيز
الصورة الذاتية واحرتام الذات لدى الطفلة وحتسني مركزها؛
(ج) حتسني رفاه الطفلة ،خاصة فيام يتعلق بالصحة والتغذية والتعليم.

 38كمتو فاصنالاو نيسنجلا نيب ةاواسملا

اإلجراءات

 17 – 4بصفة عامة ،ينبغي زيادة قيمة الطفلة لدى أرسهتا واملجتمع معا ً
مبا يتجاوز تعريفها بأهنا اجلهة املحتملة للوالدة والرعاية وتعزيز هذه القيمة
باعتامد وتنفيذ سياسات تربوية واجتامعية تشجع الطفلة عىل االشرتاك
التام يف تنمية املجتمعات التي تعيش فيها .ويتعني عىل الزعامء يف كافة
املستويات أن يعلنوا بقوة موقفهم ضد أمناط التمييز بني اجلنسني داخل
األرسة ،عىل أساس تفضيل األوالد الذكور .وينبغي أن يتمثل أحد األهداف
يف إزالة الزيادة يف الوفيات بني البنات ،أينام وجد هذا النمط .ويلزم بذل
جهود خاصة يف جمال التعليم واإلعالم للتشجيع عىل املساواة يف املعاملة
بني البنات واألوالد فيام يتعلق بالتغذية والرعاية الصحية والتعليم والنشاط
ال عن اإلنصاف يف حقوق املرياث.
االجتامعي واالقتصادي والسيايس فض ً
 18 – 4وباإلضافة إىل حتقيق هدف توفري التعليم االبتدايئ للجميع قبل
عام  ،2015حتث مجيع البلدان عىل كفالة حصول البنت واملرأة عىل التعليم
الثانوي والعايل عىل نطاق واسع ويف املرحلة األوىل ،وعىل توفري التعليم
املهين والتدريب الفين هلن ،مع وضع احلاجة إىل حتسني نوعية وأمهية هذا
التعليم نصب العني.

 19 – 4ويتوجب عىل املدارس ووسائط اإلعالم واملؤسسات االجتامعية
األخرى أن تعمل من أجل القضاء عىل األفكار اجلامدة التي ترسخ أشكال
عدم املساواة القامئة بني الذكور واإلناث وتزعزع احرتام الذات لدى
البنات .وجيب أن تعرتف البلدان بأنه ،باإلضافة إىل توسيع نطاق التعليم
للبنات ،جيب أيضا ً أن تتغري مواقف وممارسات املعلمني واملناهج واملرافق
الدراسية بحيث تعكس االلتزام بإزالة كافة أنواع التحامل القائم عىل
اجلنس ،باإلضافة إىل االعرتاف باحلاجات اخلاصة للطفلة.
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ال فيام يتعلق باالحتياجات
 20 – 4وينبغي أن تضع البلدان هنجا ً متكام ً
التغذوية اخلاصة للبنات والفتيات واحتياجاهتن الصحية العامة
واإلنجابية ،واحتياجاهتن التعليمية واالجتامعية إذ أن هذه االستثامرات
اإلضافية يف املراهقات ميكن يف كثري من احلاالت أن تعوض أوجه النقص
السابقة فيام حصلن عليه من تغذية ورعاية صحية.

 21 – 4وعىل احلكومات أن تتوخى الدقة يف إنفاذ القوانني التي تكفل
عدم الدخول يف الزواج إال بإرادة حرة وباملوافقة التامة من قبل الزوجني
املقبلني عليه .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي عىل احلكومات أن تتوخى الدقة
يف إنفاذ القوانني املتعلقة بالسن الرشعي األدىن لقبول الزواج والسن األدىن
عند الزواج ،وأن تزيد السن األدىن عند الزواج حيثام اقتىض األمر .وعىل
احلكومات واملنظامت غري احلكومية توليد الدعم االجتامعي الالزم إلنفاذ
القوانني املتعلقة باحلد األدىن القانوين لسن الزواج ،والسيام بإتاحة فرص
التعليم والعمل.

 22 – 4وحتث احلكومات عىل حظر برت أجزاء من األعضاء التناسلية
لإلناث حيثام وجدت هذه املامرسة ،والعمل بنشاط عىل دعم جهود
املنظامت غري احلكومية واملجتمعات املحلية واملؤسسات الدينية الرامية إىل
القضاء عىل هذه املامرسات.

 23 – 4وحتث احلكومات عىل اختاذ التدابري الالزمة ملنع قتل الرضيعات،
واختيار جنس اجلنني قبل الوالدة ،واالجتار بالبنات واستغالهلن يف البغاء
واملطبوعات اخلليعة.

 40كمتو فاصنالاو نيسنجلا نيب ةاواسملا

جيم – مسؤوليات الذكور ومشاركتهم
أساس العمل

 24 – 4إن إحداث تغيريات يف معارف ومواقف وسلوك كل من الرجال
والنساء رشط رضوري لتحقيق املشاركة القامئة عىل الوئام بني الرجل
واملرأة .ويضطلع الرجل بدور رئييس يف حتقيق املساواة ،ألن الرجل ،يف
معظم املجتمعات ،ميارس سلطة راجحة يف مجيع جوانب احلياة تقريبا ً،
ابتداء من اختاذ القرارات الشخصية بشأن حجم أرسته وانتهاء بالقرارات
التي تتخذ عىل مجيع مستويات احلكومة فيام يتعلق بالسياسة العامة
والقرارات الربناجمية .لذلك فإن من االسايس حتسني االتصال بني الرجل
واملرأة فيام يتعلق بقضايا احلياة اجلنسية والصحة اإلنجابية ،وحتسني فهم
كل منهام للمسؤوليات املشرتكة بينهام ،حتى يصبح الرجل واملرأة رشيكني
متكافئني يف احلياة العامة واخلاصة.

اهلدف

 25 – 4اهلدف هو حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة ،مبا يف
ذلك احلياة األرسية واملجتمعية ،وتشجيع الرجل عىل االضطالع مبسؤوليته
ومتكينه من االضطالع هبا عن السلوك اجلنيس واإلنجايب ودوره يف املجتمع
واألرسة.

اإلجراءات

 26 – 4ينبغي ان تقوم احلكومات بتعزيز وتشجيع مشاركة املرأة والرجل
عىل قد املساواة يف مجيع جماالت املسؤولية األرسية ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة
وتربية األطفال والعمل املنزيل ،وذلك عن طريق اإلعالم والتثقيف واالتصال
والترشيعات املتعلقة بالعمل وبتهيئة ظروف اقتصادية مواتية مثل اإلجازة
األرسية للرجل واملرأة يك يتسىن للزوجني فرصة اختيار أكرب فيام يتعلق
بالتوازن بني مسؤولياهتام املنزلية والعامة.

 مهتكراشمو روكذلا تايلوؤسم – ميج 41

 27 – 4وينبغي بذل جهود خاصة إلرشاك الرجل وتشجيعه عىل االشرتاك
النشط يف األبوة املسؤولة ،والسلوك املتعلق باجلنس واإلنجاب ،مبا يف ذلك
تنظيم األرسة ،وصحة األم والطفل يف مراحل ما قبل الوالدة ،والوقاية من
األمراض التي تنقل باالتصال اجلنيس ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة
البرشي ،والوقاية من حاالت احلمل غري املرغوب فيها وتلك التي تنطوي
عىل خماطر كبرية ،واملشاركة يف الترصف بدخل األرسة واملسامهة فيه،
واالعرتاف بالقيمة املتساوية لألطفال من كال اجلنسني وتعزيز هذه القيمة.
وجيب إدراج موضوع مسؤوليات الذكور يف احلياة األرسية يف تعليم الطفل
من أوىل مراحل العمر .كام جيب بذل جهود خاصة ملنع العنف ضد املرأة
والطفل.

 28 – 4وينبغي أن تتخذ احلكومات اخلطوات الكفيلة بحصول األطفال
عىل الدعم املايل املالئم من الوالدين ،عن طريق اختاذ تدابري منها إنفاذ
قوانني بشأن إعالة األطفال .وينبغي أن تنظر احلكومات يف إدخال تغيريات
عىل قوانينها وسياساهتا هبدف كفالة مسؤولية الرجل والدعم املايل الذي
يقدمه ألطفاله وأرسته .وينبغي يف هذه القوانني والسياسات أن تشجع أيضا ً
عىل املحافظة عىل األرسة أو إعادة تشكيلها .وينبغي محاية سالمة املرأة يف
العالقات التي تنطوي عىل إساءة املعاملة.
 29 – 4ويتعني عىل الزعامء الوطنيني واملجتمعيني أن يشجعوا مشاركة
الرجل الكاملة يف حياة األرسة وإدماج املرأة بشكل تام يف احلياة
املجتمعية .وعىل الوالدين واملدرسة كفالة غرس املواقف التي حترتم
املرأة والبنت يف أذهان األوالد من أوىل مراحل العمر ،باإلضافة إىل تفهم
مسؤولياهتام املشرتكة يف كافة جوانب احلياة األرسية السليمة واملأمونة
والقامئة عىل الوئام .وهناك حاجة ماسة لربامج ذات صلة توجه إىل األوالد
الذكور قبل أن يصبحوا ناشطني جنسيا ً.
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V

األرسة وأدوارها
وحقوقها وتكوينها
وهيكلها

43

ألف – تنوع هيكل األرسة وتكوينها

أساس العمل

 1 – 5يف حني توجد أشكال شتى لألرسة يف خمتلف النظم االجتامعية
والثقافية والسياسية ،فإن األرسة هي الوحدة األساسية يف املجتمع،
وعىل ذلك فهي جديرة بأن حتظى بحامية ودعم شاملني .وقد أثرت عملية
التغري الدميوغرايف واالجتامعي – االقتصادي الرسيع يف أنحاء العامل عىل
أمناط تكوين األرسة واحلياة األرسية ،فأحدثت تغيريا ً كبريا ً يف تكوين
األرسة وهيكلها .أما األفكار التقليدية للتقسيم ،عىل أساس اجلنس،
للمهام األبوية واملهام املنزلية وللمشاركة يف القوى العاملة بأجر فال
تعكس احلقائق والتطلعات الراهنة ،إذ تقبل أعداد متزايدة من النساء
يف مجيع بقاع العامل عىل العمل بأجر خارج املنزل .ويف الوقت نفسه ،فإن
اهلجرة املنترشة عىل نطاق واسع ،وحاالت انتقال السكان القرسي التي
تسببها املنازعات واحلروب العنيفة ،والتحول إىل احلياة احلرضية ،والفقر،
والكوارث الطبيعية ،وغريها من أسباب النزوح ،قد شكلت ضغوطا ً أكرب
عىل األرسة ،نظرا ً ألن املساعدة التي تأيت من شبكات الدعم يف االرسة
املوسعة مل تعد متوافرة يف غالب األحيان .وأصبح الوالدان أكرث اعتامدا ً
من ذي قبل عىل املساعدة اآلتية من أطراف ثالثة بغرض التوفيق بني
مسؤوليات العمل ومسؤوليات األرسة .ويصد هذا القول بصورة خاصة
عندما تتجاهل السياسات والربامج التي تؤثر يف األرسة التنوع القائم يف
أشكال األرسة ،أو عندما ال تُراعي عىل نحو كاف حاجات املرأة والطفل
وحقوقهام.

 44لكيهو اهنيوكتو اهقوقحو اهراودأو ةرسألا

األهداف

 2 – 5تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) وضع سياسات وقوانني تقدم دعام ً أفضل لألرسة ،وتسهم يف
استقرارها ،وتأخذ يف االعتبار تعدد أشكاهلا ،والسيام العدد املتزايد من
األرس املعيشية التي يعوهلا والد وحيد؛
(ب) وضع تدابري للضامن االجتامعي تعالج العوامل االجتامعية والثقافية
واالقتصادية التي تكمن وراء تزايد تكاليف تربية األطفال؛
(ج) تعزيز تساوى الفرص بالنسبة ألفراد األرسة ،السيام حقوق النساء
واألطفال يف األرسة.

اإلجراءات

 3 – 5ينبغي أن تقوم احلكومات ،بالتعاون مع أرباب العمل ،بتوفري
وتعزيز سبل تيسري املوازنة بني املشاركة يف القوى العاملة واملسؤوليات
الوالدية ،السيام بالنسبة لألرس املعيشية التي يعوهلا والد وحيد ويوجد
فيها أطفال صغار .وميكن أن تشمل هذه السبل التأمني الصحي والضامن
االجتامعي ،ومراكز الرعاية النهارية لألطفال ،ومرافق لألمهات املُرضعات
داخل أماكن العمل ،ودور احلضانة ،والوظائف بدوام غري كامل ،وإجازات
األبوة املدفوعة األجر ،وإجازات األمومة املدفوعة األجر ،ومواعيد العمل
املرنة ،وخدمات الصحة اإلنجابية وخدمات صحة الطفل.
 4 – 5وعند وضع سياسات التنمية االجتامعية – االقتصادي ،ينبغي إيالء
اعتبار خاص لزيادة القدرة عىل الكسب لدى مجيع األفراد الراشدين
يف األرس املحرومة اقتصاديا ً ،مبا يف ذلك املسنون والنساء الاليت يعملن يف
ال من إجبارهم عىل العمل .وينبغي
املنزل ،ومتكني األطفال من التعليم بد ً
توجيه اهتامم خاص للمعيلني الوحيدين املعوزين ،السيام املسؤولني منهم
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كليا ً أو جزئيا ً عن إعالة األطفال وغريهم من املعالني ،من خالل كفالة
حدود دنيا من األجور والبدالت عىل األقل ،وتوفري االئتامنات ،والتعليم،
ومتويل الفئات النسائية املعتمدة عىل الذات ،وتشديد فرض املسؤوليات
املالية عىل اآلباء فرضا ً قانونيا ً.

 5 – 5وينبغي أن تتخذ احلكومات إجراءات فعالة للقضاء عىل مجيع
أشكال اإلكراه والتمييز يف السياسات واملامرسات .وينبغي اعتامد وفرض
التدابري الكفيلة بالقضاء عىل حاالت زواج األطفال وبرت أجزاء من
األعضاء التناسلية لإلناث .وينبغي توفري املساعدة للمعوقني يف ممارسة
حقوقهم ومسؤولياهتم األرسية واإلنجابية.
 6 – 5وينبغي للحكومات أن تقيم وتطور اآلليات الكفيلة بتوثيق
التغيريات وان جتري الدراسات بصدد تكوين األرسة وهيكلها ،السيام
بشأن شيوع األرس املعيشية ذات الشخص الواحد ،واألرس ذات الوالد
الوحيد واألرس املتعددة األجيال.

باء – تقديم الدعم االجتامعي – االقتصادي لألرسة
أساس العمل

 7 – 5إن األرس شديدة الشعور بالضغوط النامجة عن التغريات االجتامعية
واالقتصادية .ومن الرضوري منح مساعدة خاصة لألرس التي تعاين من
شظف العيش .فقد ساءت الظروف بالنسبة لكثري من األرس يف السنوات
األخرية ،نتيجة لالفتقار إىل وجود عاملة مربحة وللتدابري التي تتخذها
احلكومات سعيا ً إىل حتقيق التوازن يف ميزانياهتا عن طريق ختفيض النفقات
االجتامعية .وتوجد أعداد متزايدة من األرس املعرضة للخطر ،منها األرس
ذات الوالد الوحيد التي ترأسها إمرأة ،واألرس الفقرية التي يوجد فيها
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أفراد مسنون أو أفراد معوقون ،وأرس الالجئني واملرشدين ،واألرس التي
يوجد فيها أفراد مصابون باإليدز أو غري ذلك من األمراض املزمنة،
وباالتكال عىل املخدرات ،وإساءة معاملة األطفال ،والعنف االرسي.
ويشكل تزايد اهلجرة من أجل العمل ،كام تشكل حتركات الالجئني ،مصدرا ً
ويسهم ذلك يف تزايد املسؤوليات امللقاة
إضافيا ً لتوتر األرسة وتفككهاُ ،
عىل عاتق املرأة .ويف العديد من األوساط احلرضية ،يرتك ماليني األطفال
والشباب وشأهنم عندما تتفكك روابط األرسة ،فيتعرضون بذلك عىل نحو
متزايد ألخطار كثرية كاالنقطاع عن الدراسة ،واالستغالل يف جمال العمل،
واالستغالل اجلنيس ،وحاالت احلمل غري املرغوب فيها ،واألمراض املنقولة
باالتصال اجلنيس.

اهلدف

 8 – 5اهلدف هو كفالة أن تكون مجيع سياسات التنمية االجتامعية
واالقتصادية متجاوبة جتاوبا ً تاما ً مع االحتياجات واحلقوق املتنوعة
واملتغرية لألرس وأفرادها ،وتوفري الدعم واحلامية الرضوريني ،السيام ألضعف
األرس وأقل أفرادها مناعة.

اإلجراءات

 9 – 5ينبغي أن تصوغ احلكومات سياسات تراعي مصلحة األرسة يف
ميادين اإلسكان والعمل والصحة والضامن االجتامعي والتعليم بغية إجياد
بيئة داعمة لألرسة ،عىل أن تؤخذ يف االعتبار خمتلف أشكاهلا ومهامها،
كام ينبغي أن تدعم الربامج التعليمية املتعلقة بأدوار األبوين ،ومهارات
األبوين ،وتنمية الطفل .كام ينبغي للحكومات ،بالتعاون مع األطراف املعنية
األخرى ،أن تطور القدرة عىل رصد أثر القرارات واإلجراءات االجتامعية
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واالقتصادية يف رفاه األرسة ،ويف مركز املرأة داخل األرس ،ويف قدرة األرس
عىل تلبية احلاجات األساسية الفرادها.

 10 – 5ينبغي أن تضع احلكومة بجميع مستوياهتا ،واملنظامت غري احلكومية،
واملنظامت املجتمعية املعنية طرقا ً مبتكرة لتوفري مساعدة أنجح لألرس
ولألفراد الذين يعيشون فيها ويعانون من مشاكل خاصة ،كالفقر املدقع،
والبطالة املتواصلة ،واملرض ،والعنف املنزيل واجلنيس ،ومدفوعات املهور،
واالتكال عىل املخدرات أو احلكول ،وسفاح املحارم وإساءة معاملة
األطفال أو امهاهلم أو التخيل عنهم.

 11 – 5ينبغي ان تقدم احلكومات الدعم وأن تضع اآلليات املناسبة ملساعدة
األرس التي ترعى األطفال واملعالني من املسنني ،وأفراد األرسة الذين
يعانون من حاالت العجز ،مبا يف ذلك الذين يعانون من اإليدز ،وتشجع عىل
تقاسم هذه املسؤوليات بني الرجال والنساء ،وتدعم بقاء األرس املتعددة
األجيال.

 12 – 5ينبغي للحكومات وللمجتمع الدويل أن يوجها اهتامما ً أكرب ويظهرا
مزيدا ً من التأييد لألرس الفقرية واألرس التي وقعت ضحية احلرب واجلفاف
واملجاعة ،وغري ذلك من الكوارث الطبيعية ،والتمييز أو العنف العرقي
واإلثين .وينبغي بذل كل اجلهود للمحافظة عىل وحدة أفراد األرسة ،والتوفيق
بينهم يف حالة االنفصال ،وكفالة حصوهلم عىل ما تقدمه الربامج احلكومية
املصممة لدعم هذه األرس املعرضة للخطر وتقديم املساعدة إليها- .
 13 – 5ينبغي أن تقدم احلكومات املساعدة إىل األرس ذات الوالد الوحيد،
وتويل حاجات األرامل واأليتام اهتامما ً خاصا ً .وينبغي بذل مجيع اجلهود
للمساعدة يف بناء الروابط األرسية يف الظروف التي تتميز بصعوبة خاصة،
كالظروف التي تشمل أطفال الشوارع مثالُ.
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النمو السكاين
واهليكل السكاين
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ألف – معدالت اخلصوبة والوفيات والنمو السكاين

أساس العمل

 1 – 6وصل منو السكان إىل مستوى أعىل مما كان عليه يف أي وقت مىض
باألرقام املطلقة ،حيث تقارب الزيادات احلالية  90مليون نسمة سنويا ً.
واستنادا ً إىل اسقاطات األمم املتحدة ،يرجح أن تبقى الزيادات السنوية
أقرب إىل  90مليون إىل غاية عام  ،2015وبينام استغرق تزايد سكان العامل
من بليون إىل بليونني  123سنة ،استغرقت زيادة السكان بليون نسمة
أخرى ،فيام بعد 33 ،سنة و 14سنة و 13سنة عىل التوايل .ويتوقع أال
يستغرق االنتقال ،اجلاري حاليا ً ،من البليون اخلامس إىل البليون السادس
سوى  11سنة وأن يكتمل بحلول عام  .1998وزاد سكان العامل مبعدل
 1,7يف املائة يف السنة خالل الفرتة  ،1990 – 1985غري أن من املتوقع أن
ينخفض خالل العقود التالية ليصل إىل  1يف املائة يف السنة بحلول الفرتة
 .2025 – 2020ومع ذلك ،فإن حتقيق استقرار يف منو السكان خالل القرن
احلادي والعرشين سيتطلب تنفيذ مجيع السياسات والتوصيات الواردة يف
برنامج العمل هذا.

 2 – 6تلتقي غالبية البلدان يف العامل يف منط من املعدالت املنخفضة
للمواليد والوفيات ،ولكن نظرا ً ألهنا تسري مبعدالت رسعة خمتلفة ،فإن
الصورة الناشئة هي صورة عامل يواجه حاالت دميغرافية متنوعة تنوعا ً
متزايدا ً .ومن حيث املعدالت الوطنية ،تراوحت اخلصوبة خالل الفرتة
 1990 – 1985بني  8,5أطفال لكل امرأة يف رواندا كرقم تقديري و1,3
طفل لكل امرأة يف إيطاليا ،يف حني أن العمر املتوقع عند الوالدة ،وهو
مؤرش لظروف الوفيات ،تراوح بني  41سنة يف سرياليون كرقم تقديري
و 78,3سنة يف اليابان .وتشري التقديرات إىل أن العمر املتوقع عن
الوالدة انخفض يف العديد من املناطق ،مبا يف ذلك بعض البلدان التي متر
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اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .وخالل الفرتة  ،1990 – 1985كان  44يف املائة
من سكان العامل يعيشون يف  114بلدا ً جتاوزت معدالت النمو فيها  2يف
املائة سنويا ً .وتشمل هذه تقريبا ً مجيع البلدان يف أفريقيا التي يبلغ متوسط
فرتة تضاعف سكاهنا حوايل  24سنة ،وثلثي بلدان آسيا وثلث بلدان أمريكيا
الالتينية .ومن جهة أخرى ،قلت معدالت النمو عن  1يف املائة سنويا ً يف 66
بلدا ً متثل  23يف املائة من سكان العامل (معظمها أوروبا) .وسيستغرق سكان
أوروبا ما يزيد عىل  380سنة ملضاعفة عددهم باملعدالت احلالية .وهلذه
املستويات والفوارق املتفاوتة آثار عىل احلجم النهايئ والتوزيع اإلقليمي
لسكان العامل واحتامالت التنمية املستدامة :ففي الفرتة ما بني عام 1995
وعام  ،2015يتوقع أن يزيد سكان املناطق األكرث منوا ً مبا يقارب  120مليون
نسمة ،بينام سيزيد سكان املناطق األقل منوا ً مبا قدره  1727مليون نسمة.

اهلدف

 3 – 6وملا كان من املسلم به أن اهلدف األسمى هو حتسني نوعية حياة
األجيال احلارضة واملقبلة ،فإن الغاية هي تسهيل التحول الدميغرايف
يف أرسع وقت ممكن يف البلدان التي يوجد فيها اختالل بني املعدالت
الدميغرافية واألهداف االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،مع االحرتام
الكامل حلقوق االنسان .وستسهم هذه العملية يف استقرار سكان العامل،
ويف حتقيق تنمية ومنو اقتصادي مستدامني إىل جانب إحداث تغيريات يف
أمناط االنتاج واالستهالك غري املستدامة.

اإلجراءات

 4 – 6ينبغي أن تويل البلدان اهتامما ً أكرب ألمهية االجتاهات السكانية
للتنمية .وعىل البلدان التي مل تكمل حتوهلا الدميغرايف أن تتخذ خطوات
فعالة يف هذا الصدد يف سياق تنميتها االجتامعية واالقتصادية ومع االحرتام
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الكامل حلقوق اإلنسان .وعىل البلدان التي أكملت التحول الدميغرايف
أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتحسني اجتاهاهتا الدميغرافية يف سياق تنميته
االجتامعية واالقتصادية عىل النحو األمثل .وتشمل هذه اخلطوات حتقيق
تنمية اقتصادية وختفيف حدة الفقر ،وخاصة يف املناطق الريفية ،وحتسني
مركز املرأة ،وضامن فرص وصول اجلميع إىل التعليم األسايس والرعاية
الصحية األولية ،مبا يف ذلك خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة،
ووضع اسرتاتيجيات تثقيفية فيام يتعلق بالوالدية املسؤولة والثقافة اجلنسية.
وينبغي أن تعبئ البلدان مجيع قطاعات املجتمع يف هذه اجلهود ،مبا يف ذلك
املنظامت غري احلكومية والفئات املجتمعية املحلية والقطاع اخلاص.
 5 – 6وسعيا ً إىل مواجهة مشاعر القلق بشأن النمو السكاين ،ينبغي
أن تقر البلدان بأوجه الرتابط القامئة بني معدالت اخلصوبة والوفيات وأن
تتوخى ختفيض املعدالت العالية لوفيات الرضع واألطفال واألمهات حتى
تقلل من احلاجة إىل ارتفاع نسبة اخلصوبة وختفض عدد الوالدات التي
تنطوي عىل خماطر كبرية.

باء – األطفال والشباب
أساس العمل

 6 – 6نظرا ً النخفاض مستويات الوفيات وتواصل ارتفاع مستويات
اخلصوبة ،فإن عددا ً كبريا ً من البلدان النامية اليزال لديه نسب عالية من
األطفال والشباب بني السكان .وبالنسبة للمناطق األقل منوا ً ككل ،فإن
 36يف املائة من السكان تقل أعامرهم عن  15سنة .وحتى مع االنخفاض
املتوقع يف اخلصوبة ،فإن تلك النسبة ستظل نحو  30يف املائة وهو رقم يتوقع
ال إىل  40يف املائة يف عام  .2015وللفقر أثر
أن ينخفض انخفاضا ً ضئي ً
مدمر عىل صحة األطفال ورفاههم .واألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع
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يواجهون خماطر كبرية يف اإلصابة بسوء التغذية واملرض والسقوط ضحية
الستغالهلم كيد عاملة واالجتار هبم ،كام يقعون ضحية االمهال واالعتداء
اجلنيس وإدمان املخدرات .وتطرح املتطلبات احلالية واملقبلة الناشئة عن
األعداد الكبرية من السكان الشباب ،والسيام من حيث الصحة والتعليم
والعمل ،حتديات ومسؤوليات كبرية بالنسبة لألرس واملجتمعات املحلية
والبلدان واملجتمع الدويل .وأوىل هذه املسؤوليات ضامن أن يكون كل طفل
مرغوبا ً فيه .وثانيها ،اإلقرار بأن األطفال أهم مورد للمستقبل وأن استثامر
اآلباء واملجتمع فيهم البد أن يزداد لتحقيق النمو والتنمية االقتصاديني
املتواصلني.

األهداف

 7 – 6تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) العمل ،بأقىص ما ميكن ،عىل دعم صحة ورفاه وإمكانات مجيع
األطفال واملراهقني والشباب ،بوصفهم موارد العامل البرشية للمستقبل،
متشيا ً مع االلتزامات املعقودة يف هذا اخلصوص يف مؤمتر القمة العاملي من
أجل الطفل ووفقا ً التفاقية حقوق الطفل؛
(ب) الوفاء باالحتياجات اخلاصة باملراهقني والشباب ،وخاصة
الشابات ،مع إيالء االعتبار الواجب لقدراهتم اخلالقة ،ولتقديم الدعم
عىل صعيد املجتمع واألرسة واملجتمعات املحلية ،وتوفري فرص العمل،
واملشاركة يف العملية السياسية ،والوصول إىل التعليم والصحة والتوجيه
وخدمات عالية اجلودة يف جمال الصحة اإلنجابية؛
(ج) تشجيع األطفال واملراهقني والشباب ،وخاصة الشابات ،عىل
مواصلة تعليمهم بغية هتيئتهم حلياة أفضل ،وزيادة إمكاناهتم البرشية،
للمساعدة يف احليلولة دون حدوث الزجيات املبكرة وحاالت احلمل التي
تنطوي عىل خماطر كبرية ،ولتخفيض ما يرتبط بذلك من معدالت الوفيات
واالعتالل.

اإلجراءات
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 8 – 6ينبغي أن تويل البلدان أولوية وعناية أكرب جلميع أبعاد محاية ومناء
األطفال والشباب ،السيام أطفال وشبان الشوارع ،وأن تبذل قصارى
جهودها للقضاء عىل ما يرتكه الفقر من آثار ضارة عىل األطفال والشباب،
مبا يف ذلك سوء التغذية واألمراض التي ميكن الوقاية منها .وجيب كفالة
حتقيق املساواة يف الفرص التعليمية لألوالد والبنات يف مجيع املراحل.

 9 – 6ينبغي أن تتخذ البلدان خطوات فعالة للتصدي إلمهال األطفال
ال عن مجيع أنواع استغالهلم وسوء معاملتهم ،مثل
واملراهقني والشباب فض ً
االختطاف واالغتصاب وسفاح املحارم ،واملطبوعات اخلليعة ،والتهريب
واهلجر والبغاء .وعىل البلدان ،بوجه خاص ،أن تتخذ اإلجراءات املالمئة
للقضاء عىل االستغالل اجلنيس لألطفال ،سواء يف داخل حدودها أو
خارجها.

 10 – 6وجيب عىل مجيع البلدان أن تسن وتُعمل برصامة قوانني ملحاربة
استغالل األطفال اقتصاديا ً وسوء معاملتهم بدنيا ً وعقليا ً أو امهاهلم ،متشيا ً
مع االلتزامات املعقودة مبوجب اتفاقية حقوق االنسان وغريها من صكوك
األمم املتحدة ذات الصلة .وينبغي أن تقدم البلدان خدمات الدعم وإعادة
التأهيل للذين يقعون ضحايا ً حلاالت سوء املعاملة هذه.

 11 – 6وينبغي أن تعمل البلدان عىل خلق بيئة اجتامعية – اقتصادية تفيض
إىل إزالة مجيع حاالت زواج األطفال وغريها من أنواع االقرتان عىل وجه
الرسعة ،وأن تثىن عن الزواج املبكر .وينبغي التأكيد يف الربامج التعليمية
للبلدان عىل املسؤوليات االجتامعية التي ترتتب عىل الزواج .وينبغي أن
تتخذ احلكومات إجراءات للقضاء عىل التمييز ضد احلوامل من الشابات.

 54كسلا لكيهلاو يناكسلا ومنلا

 12 – 6وجيب عىل مجيع البلدان أن تتخذ تدابري مجاعية للتخفيف من
معاناة األطفال يف الرصاعات املسلحة وغريها من الكوارث ،وتقديم
املساعدة إلعادة تأهيل األطفال الذي يقعون ضحايا هلذه الرصاعات
والكوارث.

 13 – 6وينبغي أن تتوخى البلدان تلبية احتياجات وتطلعات الشباب،
السيام يف جماالت التعليم النظامي وغري النظامي ،والتدريب وفرص العمل،
واإلسكان والصحة ،مما يضمن إدماجهم ومشاركتهم يف مجيع جماالت
املجتمع ،مبا يف ذلك املشاركة يف العملية السياسية واإلعداد ألدوار القيادة.
 14 – 6ينبغي ان تقوم احلكومات ،بدعم نشط من جانب املنظامت غري
احلكومية والقطاع اخلاص ،بصياغة برامج يف جمال التدريب والعمل.
وينبغي إيالء أمهية أوىل للوفاء باالحتياجات األساسية للشباب ،بتحسني
نوعية حياهتم وزيادة اسهامهم يف التنمية املستدامة.

 15 – 6وينبغي إرشاك الشباب بنشاط يف ختطيط أنشطة التنمية التي هلا
أثر مبارش عىل حياهتم اليومية وتنفيذها وتقييمها .ويتسم هذا بأمهية خاصة
فيام يتعلق بأنشطة اإلعالم والتعليم واالتصال واخلدمات املتعلقة بالصحة
اإلنجابية واجلنسية ،مبا يف ذلك منع حاالت احلمل املبكر ،والتثقيف
اجلنيس ،والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز وغري ذلك
من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس .وجيب ضامن الوصول إىل هذه
اخلدمات ،وكذلك ضامن رسيتها وخصوصيتها ،بدعم وتوجيه الوالدين ،ومبا
يتمىش مع اتفاقية حقوق الطفل .وعالوة عىل ذلك ،هناك حاجة إىل برامج
تعليمية لصالح مهارات ختطيط املعيشة وأمناط املعيشة الصحية والتثبيط
النشط عن إساءة استعامل املخدرات.

جيم – كبار السن
أساس العمل
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 16 – 6حيدث انخفاض معدالت اخلصوبة ،الذي يعززه التناقص املستمر
يف معدالت الوفيات ،تغيريات أساسية يف اهليكل العمري لسكان معظم
املجتمعات ،وعىل األخص أرقاما ً قياسية يف زيادة نسبة وعدد املسنني،
مبا يف ذلك زيادة عدد األشخاص الطاعنني يف السن .ويف املناطق األكرث
منوا ً ،فإن شخصا ً من كل ستة أشخاص تقريبا ً يبلغ من العمر  60سنة
عىل األقل ،وستقارب هذه النسبة شخصا ً من كل أربعة أشخاص بحلول
عام  .2025ومما يستحق عناية خاصة حالة البلدان النامية التي شهدت
انخفاضا ً رسيعا ً جدا ً يف مستويات خصوبتها .ويف معظم املجتمعات ،نظرا ً
لكون املرأة تعمر أكرث من الرجل ،فإهنا تشكل األغلبية من السكان كبار
السن ،ويف العديد من البلدان تكون املرأة الكبرية السن ضعيفة للغاية.
وللتزايد املطرد يف فئات كبار السن يف سكان البلد ،سواء من حيث األرقام
املطلقة أو كنسبة من عدد السكان يف سن العمل ،آثار كبرية عىل أغلبية
البلدان ،السيام فيام يتعلق بقابلية استمرار الطرائق الرسمية وغري الرسمية
ملساعدة كبار السن .فاألثر االقتصادي واالجتامعي املرتتب عىل «شيخوخة
السكان» هذه يشكل يف آن واحد فرصة وحتديا ً جلميع املجتمعات .ويقوم
العديد من البلدان حاليا ً بإعادة النظر يف سياساهتا عىل ضوء املبدأ القائل
بأن كبار السن يشكلون عنرصا ً قيام ً وهاما ً يف املوارد البرشية للمجتمع.
وهي تسعى أيضا ً إىل حتديد كيفية تقديم املساعدة عىل أفضل وجه لكبار
السن ممن هم بحاجة إىل دعم عىل املدى البعيد.

 56كسلا لكيهلاو يناكسلا ومنلا

اهلدف

 17 – 6تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) العمل ،من خالل آليات مالمئة ،عىل تعزيز االعتامد عىل الذات
لدى كبار السن ،وهتيئة ظروف تعزز نوعية احلياة لتمكينهم من العمل
والعيش بصورة مستقلة ،ألطول وقت ممكن أو حسب رغبتهم يف جمتمعاهتم
التي ينتمون إليها؛
(ب) وضع نظم للرعاية الصحية عالوة عىل نظم للضامن االقتصادي
واالجتامعي عند الشيخوخة ،حسب االقتضاء ،مع إيالء اهتامم خاص
الحتياجات املرأة؛
(ج) وضع نظام للدعم االجتامعي ،عىل الصعيد الرسمي وغري الرسمي،
بغية تعزيز قدرة األرسة عىل رعاية كبار السن داخل األرسة.

اإلجراءات

 18 – 6ينبغي أن تُراعي مجيع مستويات احلكومة القامئة بالتخطيط االجتامعي
– االقتصادي متوسط األجل وطويل األجل األعداد والنسب املتزايدة لكبار
السن يف السكان .وينبغي أن تضع احلكومات نظام ً للضامن االجتامعي تكفل
اإلنصاف والتضامن فيام بني األجيال وداخل كل جيل وتوفر الدعم لكبار
السن من خالل تشجيع تعدد األجيال يف األرس ،وتقديم دعم وخدمات
طويلة األجل لألعداد املتزايدة من كبار السن من الضعفاء.
 19 – 6وينبغي أن تسعى الدول إىل تعزيز االعتامد عىل الذات لدى كبار
السن من أجل تسهيل استمرار مشاركتهم يف املجتمع .وبالتشاور مع كبار
السن ،ينبغي أن تكفل احلكومات هتيئة الظروف الالزمة لتمكني كبار السن
من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة حيددوهنا أنفسهم ،واستغالل مهاراهتم

نويلصألا ناكسلا – لاد 57

ال مبا يعود بالفائدة عىل
ال كام ً
وقدراهتم التي اكتسبوها يف حياهتم استغال ً
املجتمع .وينبغي أن حتظى املسامهة القيمة التي يقدمها كبار السن لألرسة
واملجتمع ،وخاصة كمتطوعني ومقدمني للرعاية ،باالعرتاف والتشجيع
الواجبني.

 20 – 6وينبغي أن تعزز احلكومات ،بالتعاون مع املنظامت غري احلكومية
والقطاع اخلاص ،نظم الدعم وشبكات األمان الرسمية وغري الرسمية فيام
يتعلق بكبار اسن ،وأن تعمل عىل القضاء عىل مجيع أشكال العنف والتمييز
ضد كبار السن يف مجيع البلدان ،مع إيالء االعتبار اخلاص الحتياجات
النساء الكبريات السن.

دال – السكان األصليون

أساس العمل

 21 – 6للسكان األصليني منظور متميز وهام من ناحية عالقات السكان
والتنمية ،التي غالبا ً ما ختتلف إىل حد ما عن مناظري السكان الذي يتعاملون
معهم داخل احلدود الوطنية .ففي بعض مناطق العامل ،وبعد فرتات طويلة
من تناقص السكان ،يشهد السكان األصليون منوا ً سكانيا ً مطردا ً نامجا ً عن
انخفاض الوفيات ،رغم أن معدالت االعتالل والوفيات التزال بصفة عامة
أعىل مما هي عليه لدى القطاعات األخرى من السكان .غري أهنم اليزالون
يعانون يف مناطق أخرى من انخفاض مطرد يف السكان نتيجة لالتصال
باألمراض اخلارجية ،وفقدان األرض واملوارد ،والتدمري اإليكولوجي،
والترشيد ،وإعادة التوطني ،ومتزيق أوصال أرسهم وجمتمعاهتم املحلية
ونظمهم االجتامعية.

 58كسلا لكيهلاو يناكسلا ومنلا

 22 – 6تتسم حالة العديد من السكان األصليني باملعاناة من التمييز والقمع
اللذين يتخذان أحيانا ً طابعا ً مؤسسيا ً يف القوانني الوطنية وهياكل احلكم.
ويف العديد من احلاالت ،تكون أمناط االنتاج واالستهالك غري املستدامة يف
ال رئيسيا ً يف التدمري املستمر لالستقرار اإليكولوجي
املجتمع بوجه عام عام ً
ألراضيهم ،وكذلك يف الضغط املستمر الذي ُيفرض لترشيدهم من أراضيهم.
ويعتقد السكان األصليون أن االعرتاف بحقوقهم يف أرض أجدادهم وثيق
الصلة بالتنمية املستدامة .ويطالب السكان األصليون بزيادة احرتام ثقافة
السكان األصليني وروحانيتهم وأمناط عيشهم ومناذج تنميتهم املستدامة ،مبا
فيها النظم التقليدية حليازة األرايض ،والعالقات بني اجلنسني ،واستخدام
املوارد واملعرفة ،وممارسة تنظيم األرسة .وعىل الصعيد الوطين واإلقليمي
والدويل ،اكتسبت منظورات السكان اإلصليني اعرتافا ً متزايدا ً ،عىل نحو ما
ينعكس ،يف مجلة أمور ،يف وجود الفريق العامل املعين بالسكان األصليني يف
مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،وإعالن اجلمعية العامة عام 1993
سنة دولية للسكان األصليني يف العامل.
 23 – 6وميثل قرار املجتمع الدويل إعالن عقد دويل للسكان األصليني
يف العامل ،ابتداء من  10كانون األول /ديسمرب  ،1994خطوة أخرى هامة
نحو حتقيق تطلعات السكان األصليني .وهناك إقرار بالعالقة املبارشة بني
هدف العقد ،املتمثل يف تعزيز التعاون الدويل حلل املشاكل التي يواجهها
السكان األصليون يف جماالت من قبيل حقوق االنسان ،والبيئة ،والتنمية،
والتعليم والصحة ،وبني هدف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبرنامج
العمل احلايل .وبناء عليه ،أُدرجت املنظورات املتميزة للسكان األصليني يف
برنامج العمل هذا يف سياق فصوله املتصلة باملوضوع.

أهداف
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 24 – 6تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) إدراج منظورات واحتياجات املجتمعات األصلية يف تصميم برامج
السكان والتنمية والبيئة التي تؤثر عليهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
(ب) ضامن حصول السكان األصليني عىل اخلدمات املتصلة بالسكان
والتنمية التي يروهنا مالمئة هلم اجتامعيا ً وثقافيا ً وإيكولوجيا ً؛
(ج) التصدي للعوامل االجتامعية واالقتصادية التي ترض مبصالح
السكان األصليني.

اإلجراءات

 25 – 6ينبغي أن تعرتف احلكومات واملؤسسات اهلامة األخرى يف املجتمع
باملنظور املتميز للسكان األصليني فيام يتعلق بجوانب السكان والتنمية،
وأن تتناول احتياجاهتم املحددة بالتشاور مع السكان األصليني وبالتعاون
مع املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية الدولية املهتمة ،مبا يف
ذلك االحتياجات إىل خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة
اإلنجابية .وجيب القضاء عىل مجيع انتهاكات حقوق االنسان وعىل
التمييز ،وخاصة مجيع أشكال القمع.

 26 – 6ويف سياق أنشطة العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل ،ينبغي
أن تقوم األمم املتحدة ،بالتعاون والتآزر التامني مع السكان األصليني
ومنظامهتم ذات الصلة ،بإجياد فهم أفضل للسكان األصليني ،ومجع البيانات
املتعلقة بخصائصهم الدميوغرافية ،احلالية منها والتارخيية ،كوسيلة لتحسني
تفهم املركز السكاين للسكان األصليني .ويلزم بذل جهود خاصة إلدماج
االحصاءات املتعلقة بالسكان األصليني يف النظام الوطين جلمع البيانات.

 60كسلا لكيهلاو يناكسلا ومنلا

 27 – 6ينبغي أن حترتم احلكومات ثقافات السكان األصليني وأن متكنهم من
حيازة أراضيهم وإدارهتا ،ومحاية مواردهم الطبيعية ونظمهم االيكولوجية
التي تعتمد عليها املجتمعات األصلية لبقائها ورفاهها ،وإعادهتا إىل ما
كانت عليه ،وأن تأخذ هذا يف االعتبار ،بالتشاور مع السكان األصليني،
لدى صياغة السياسات الوطنية املتعلقة بالسكان والتنمية.

هاء – املعوقون
أساس العمل

 28 – 6يشكل املعوقون جزءا ً كبريا ً من السكان .وقد ساهم تنفيذ برنامج
العمل العاملي للمعوقني ( )1992 – 1983يف زيادة الوعي وتوسيع نطاق
املعرفة بقضايا العجز .وزاد من حجم الدور الذي يقوم به املعوقون والذي
تقوم به املنظامت املعنية ،وساهم يف حتسني الترشيعات املتعلقة بالعجز
وتوسيع نطاقها .بيد أنه التزال هناك حاجة ماسة إىل مواصلة العمل
لتشجيع اختاذ تدابري فعالة للوقاية من العجز ،وإلعادة التأهيل وحتقيق
األهداف املتمثلة يف املشاركة الكاملة وحتقيق املساواة بالنسبة للمعوقني.
وقد شجعت اجلمعية العامة ،يف قرارها  88 /74املؤرخ  16كانون األول/
ديسمرب  ،1992عىل أن ينظر املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،مع جهات
أخرى ،يف قضايا اإلعاقة فيام يتصل مبوضوع اختصاص املؤمتر.

األهداف

 29 – 6تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) كفالة إعامل حقوق املعوقون ،ومشاركتهم يف مجيع جوانب احلياة
االجتامعية واالقتصادية والثقافية؛
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(ب) هتيئة وحتسني وتطوير الظروف الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص
جلميع املعوقني وتقييم قدراهتم يف عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية؛
(ج) كفالة كرامة املعوقني وتشجيع االعتامد عىل الذات لدهيم.

اإلجراءات

 30 – 6ينبغي للحكومات يف مجيع املستويات أن تنظر يف احتياجات
املعوقني من حيث أبعاد احلقوق األخالقية واالنسانية .وينبغي أن تقر
احلكومات باالحتياجات املتعلقة بجملة أمور منها الصحة اإلنجابية ،مبا
يف ذلك تنظيم األرسة والصحة اجلنسية ،وفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز ،واإلعالم ،والتعليم واالتصال .وعىل احلكومات أن تعمل عىل إزالة
أشكال حمددة من التمييز التي ميكن أن يواجهها املعوقني فيام يتعلق بحقوق
اإلنجاب وتكوين األرسة املعيشية واألرسة ،واهلجرة الدولية ،مع مراعاة
االعتبارات الصحية وغريها من االعتبارات ذات الصلة يف إطار لوائح
اهلجرة الوطنية.
 31 – 6ينبغي للحكومات عىل مجيع املستويات أن تضع اهلياكل األساسية
الالزمة لتلبية احتياجات املعوقني ،السيام فيام يتعلق بتعليمهم وتدريبهم
وإعادة تأهيلهم.

 32 – 6وينبغي للحكومات عىل مجيع املستويات أن تعزز اآلليات الكفيلة
بإعامل حقوق املعوقني وتعزيز قدرهتم عىل االندماج.
 33 – 6ينبغي للحكومات عىل مجيع املستويات تنفيذ وتعزيز نظام متابعة
إلدماج املعوقني اجتامعيا ً واقتصاديا ً.
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احلقوق اإلنجابية
والصحة اإلنجابية *

63

 1 – 7يسرتشد هذا الفصل بصفة خاصة باملبادئ الواردة يف الفصل
الثاين ،والسيام بالفقرات االفتتاحية لذلك الفصل.

ألف – احلقوق اإلنجابية والصحة اإلنجابية

أساس العمل

 2 – 7الصحة اإلنجابية هي حالة رفاه كامل بدنيا ً وعقليا ً واجتامعيا ً يف
مجيع األمور املتعلقة باجلهاز التناسيل ووظائفه وعملياته .وليست جمرد
السالمة من املرض أو اإلعاقة .ولذلك تعين الصحة اإلنجابية قدرة الناس
عىل التمتع بحياة جنسية ُمرضية ومأمونة ،وقدرهتم عىل اإلنجاب ،وحريتهم
يف تقرير اإلنجاب وموعده وتواتره .ويشتمل هذا الرشط األخري ،ضمنا ً،
عىل حق الرجل واملرأة يف معرفة واستخدام أساليب تنظيم األرسة املأمونة
والفعالة وامليسورة واملقبولة يف نظرمها ،وأساليب تنظيم اخلصوبة التي
خيتاراهنا والتي ال تتعارض مع القانون ،وعىل احلق يف احلصول عىل خدمات
الرعاية الصحية املناسبة التي متكن املرأة من أن جتتاز بأمان فرتة احلمل
والوالدة ،وهتيئ للزوجني أفضل الفرص إلنجاب وليد متمتع بالصحة.
ومتشيا ً مع تعريف الصحة اإلنجابية سالف الذكر ،تُعرف الرعاية الصحية
اإلنجابية بأهنا جمموعة من األساليب والطرق واخلدمات التي تُسهم يف
الصحة اإلنجابية والرفاه من خالل منع وحل مشاكل الصحة اإلنجابية.
وهي تشمل كذلك الصحة اجلنسية التي ترمي إىل حتسني نوعية احلياة
والعالقات الشخصية ،ال جمرد تقديم املشورة والرعاية الطبية فيام يتعلق
باإلنجاب واألمراض التي تنتقل باالتصال اجلنيس.
* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ عام بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس
الرسويل يف اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتمرب .1994
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 3 – 7ومبراعاة التعريف السابق ،تشمل احلقوق اإلنجابية بعض حقوق
ال يف القوانني الوطنية والوثائق الدولية حلقوق
االنسان املُعرتف هبا فع ً
االنسان وغريها من وثائق األمم املتحدة التي تظهر توافقا ً دوليا ً يف اآلراء.
وتستند هذه احلقوق إىل االعرتاف باحلق األسايس جلميع األزواج واألفراد
يف أن يقرروا بأنفسهم بحرية ومسؤولية عدد أوالدهم وفرتة التباعد فيام
بينهم وتوقيت إنجاهبم ،وأن تكون لدهيم املعومات والوسائل الالزمة لذلك،
واالعرتاف أيضا ً باحلق يف بلوغ أعىل مستوى ممكن من الصحة اجلنسية
واإلنجابية .كام تشمل حقهم يف اختاذ القرارات املتعلقة باإلنجاب دون
متييز أو إكراه أو عنف عىل النحو املبني يف وثائق حقوق االنسان .ولدى
ممارسة األزواج واألفراد هلذا احلق ،ينبغي أن يأخذوا يف االعتبار حاجات
معيشتهم ومعيشة األوالد يف املستقبل ومسؤولياهتم جتاه املجتمع .وينبغي أن
يكون تعزيز املامرسة املسؤولة هلذه احلقوق بالنسبة جلميع الناس هو املرتكز
األسايس للسياسات والربامج التي تدعمها احلكومة واملجتمع يف جمال
الصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة .وكجزء من التزامهم ،ينبغي
إيالء االهتامم الكامل لتعزيز إجياد عالقات بني اجلنسني تتسم باالحرتام
املتبادل واإلنصاف ،واالهتامم بوجه خاص بتلبية احلاجات التثقيفية
واخلدمية للمراهقني كيام يتمكنوا من معاجلة اجلانب اجلنيس من حياهتم
معاجلة إجيابية ومسؤولة .والصحة اإلنجابية ال تصل إىل الكثريين من
سكان العامل بسبب عوامل متعددة ،منها عدم كفاية مستويات املعرفة عن
اجلانب اجلنيس يف حياة البرش ،وعدم مالمئة املعلومات واخلدمات املتصلة
بالصحة اإلنجابية أو ضعف نوعيتها ،وشيوع السلوك اجلنيس املنطوي عىل
خماطر كبرية ،واملامرسات االجتامعية التمييزية ،واملواقف السلبية جتاه املرأة
والفتاة ،والقدر املحدود من سيطرة كثري من النساء والفتيات عىل حياهتن
اجلنسية واإلنجابية .واملراهقون معرضون للخطر بوجه خاص بسبب
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افتقارهم إىل املعلومات وعدم حصوهلم عىل اخلدمات ذات الصلة يف معظم
البلدان .أما املسنون واملسنات فلدهيم قضايا إنجابية مميزة ال تلقى العناية
الكافية يف أغلب األحيان.

 4 – 7ويتعني تنفيذ برنامج العمل احلايل اسرتشادا ً بالتعريف الشامل
املذكور أعاله للصحة اإلنجابية ،وهو يشمل الصحة اجلنسية.

األهداف

 5 – 7تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) كفالة أن تكون املعلومات الشاملة والواقعية والنطاق الكامل من
خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية مبا يف ذلك تنظيم األرسة ،سهلة املنال
ورخيصة التكاليف ومقبولة ومالمئة جلميع املنتفعني هبا،
(ب) تيسري ودعم القرارات الطوعية املسؤولة فيام يتعلق باحلمل
وأساليب تنظيم األرسة التي يقع عليها اختيارهم ،وكذلك االساليب
األخرى التي خيتاروهنا لتنظيم اخلصوبة والتي ال تتعارض مع القوانني،
وتوفري املعلومات والتثقيف والوسائل الالزمة لذلك؛
(ج) تلبية احتياجات الصحة اإلنجابية املتغرية طيلة دورة احلياة ،وذلك
بأساليب تُراعي تنوع ظروف املجتمعات املحلية.

اإلجراءات

 6 – 7ينبغي أن تسعى مجيع البلدان إىل أن توفر من خالل نظام الرعاية
الصحية األولية رعاية صحية إنجابية جلميع األفراد يف السن املناسبة،
وذلك يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز عام  .2015وينبغي أن
تشتمل الرعاية الصحية اإلنجابية ،يف سياق الرعاية الصحية األولية ،عىل
توفري خدمات منها املشورة واملعلومات والتثقيف واالتصال واخلدمات فيام
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يتعلق بتنظيم األرسة ،والتثقيف واخلدمات يف صدد الرعاية قبل الوالدة
والوالدة اآلمنة والرعاية بعد الوالدة وخصوصا ً الرضاعة الطبيعية والرعاية
الصحية للرضع واألمهات ،والوقاية والعالج من العقم ،واإلجهاض كام هو
حمدد يف الفقرة  ،25 – 8مبا يف ذلك الوقاية من اإلجهاض ومعاجلة عواقبه،
وعالج أمخاج املسالك التناسلية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنيس
واحلاالت األخرى للصحة اإلنجابية ،واإلعالم والتثقيف وإسداء املشورة،
حسب االقتضاء ،بشأن احلياة اجلنسية للبرش والصحة اإلنجابية والوالدية
املسؤولة .وينبغي دوما ً إتاحة اإلحالة إىل خدمات تنظيم األرسة واملزيد
من التشخيص واملعاجلة فيام يتعلق مبضاعفات احلمل والوالدة واإلجهاض
والعقم وأمخاج املسالك التناسلية ورسطان الثدي ورسطان اجلهاز التناسيل
واألمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة
البرشية ملتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) .وينبغي أن يكون التنفري
الفعال من املامرسات الضارة ،مثل برت أجزاء من األعضاء التناسلية لألنثى،
جزءا ً ال يتجزأ من برامج الرعاية الصحية األولية ،مبا فيها برامج الرعاية
الصحية اإلنجابية.
 7 – 7وينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية اإلنجابية مصممة لتلبية
احتياجات النساء ،مبا يف ذلك املراهقات ،كام يتعني أن تشمل إرشاك
املرأة يف قيادة اخلدمات وختطيطها وصنع القرار فيها وإدارهتا وتنفيذها،
وتنظيمها وتقييمها .وينبغي أن تتخذ احلكومات واملنظامت األخرى خطوات
إجيابية لشمول املرأة يف مجيع مستويات نظام الرعاية الصحية.

 8 – 7وجيب وضع برامج مبتكرة إليصال املعلومات واملشورة واخلدمات
املتصلة بالصحة اإلنجابية إىل املراهقني والرجال الراشدين .وجيب أن
تؤدي هذه الربامج إىل تثقيف الرجال ومتكينهم من االشرتاك بقدر أكرب
من املساواة يف تنظيم األرسة ويف املسؤوليات املتصلة باألعامل املنزلية
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وبرتبية األطفال ،وأن يقبلوا باملسؤولية الكربى عن الوقاية من األمراض
املنقولة باالتصال اجلنيس .وجيب أن تصل هذه الربامج إىل الرجال يف
أماكن عملهم ،ويف بيوهتم ،وحيث جيتمعون بغرض الرتويح عن النفس.
وينبغي أيضا ً الوصول إىل الصبية واملراهقني ،بدعم وإرشاد من آبائهم ،ومبا
يتمىش مع اتفاقية حقوق الطفل ،عن طريق املدارس ومنظامت الشباب
وحيثام جيتمعون .كذلك ،ينبغي ترويج األساليب الطوعية واملناسب التي
ال عن الوقاية من األمراض املنقولة
يستخدمها الذكور ملنع احلمل ،فض ً
باالتصال اجلنيس مبا فيها اإليدز ،وتيسري مناهلا ،مع توفري القدر الكايف من
املعلومات واملشورة.

 9 – 7وينبغي للحكومات أن تشجع عىل توفري قدر أكرب من مشاركة
املجتمعات املحلية يف خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية عن طريق حتقيق
الالمركزية يف إدارة برامج الصحة العامة وعن طريق تكوين هيئات مشرتكة
بالتعاون مع املنظامت غري احلكومية املحلية واجلهات اخلاصة التي تقدم
الرعاية الصحية .وينبغي تشجيع مجيع أنواع املنظامت غري احلكومية ،مبا
يف ذلك اجلامعات النسائية املحلية والنقابات والتعاونيات وبرامج الشباب
واجلامعات الدينية ،عىل املشاركة يف حتسني الصحة اإلنجابية.
 10 – 7وينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر ،إذا ما طُلب منه ذلك ،ودون
اإلرضار بالدعم الدويل املقدم للربامج يف البلدان النامية ،يف توفري
االحتياجات من التدريب واملساعدة التقنية واالحتياجات القصرية األجل
من وسائل منع احلمل واحتياجات البلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقال من االقتصاد املخطط مركزيا ً إىل اقتصاد السوق ،حيث تكون
الصحة اإلنجابية سيئة ،بل وآخذة يف التدهور يف بعض احلاالت .ويف
الوقت ذاته ،جيب عىل هذه البلدان أن تقوم بنفسها بإعطاء أولوية أكرب
خلدمات الصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك توفري جمموعة شاملة من وسائل
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منع احلمل ،كام جيب عليها أن تتصدى لالعتامد يف الوقت احلارض عىل
اإلجهاض يف تنظيم اخلصوبة وذلك بأن تقوم عىل أساس عاجل بتلبية
حاجة املرأة يف تلك البلدان إىل املزيد من املعلومات واخليارات.

 11 – 7وال حيصل املهاجرون واملرشدون يف أنحاء كثرية من العامل عىل
الرعاية الصحية اإلنجابية إال بصورة حمدودة ،ومن املمكن أن يواجهوا
أخطارا ً جسيمة حمددة حتدق بصحتهم وبحقوقهم اإلنجابية .وجيب أن
تراعي املرافق املعنية بوجه خاص مراعاة خاصة حاجات فرادى النساء
واملراهقات ،وأن تستجيب حلالتهن التي تتصف غالبا ً بالضعف ،مع إيالء
اهتامم خاص لضحايا العنف اجلنيس.

باء – تنظيم األرسة
أساس العمل

 12 – 7جيب أن يكون هدف برامج تنظيم األرسة هو متكني األزواج
واألفراد من أن يقرروا بحرية وبروح من املسؤولية عدد أطفاهلم واملباعدة
بني الوالدات ،واحلصول عىل املعلومات والوسائل الالزمة للقيام بذلك
وكفالة اختاذ اختيارات مدروسة وإتاحة طائفة كاملة من الوسائل املأمونة
والفعالة .فنجاح برامج تثقيف السكان وتنظيم األرسة يف بيئات متنوعة يدل
عىل أن األفراد الواعيني يف مكان يستطيعون الترصف ،بل ويترصفون ،بروح
من املسؤولية يف ضوء احتياجاهتم اخلاصة واحتياجات أرسهم وجمتمعاهتم.
فمبدأ حرية االختيار املدروس مبدأ جوهري لنجاح برامج تنظيم األرسة
عىل املدى الطويل .وال جمال هناك ألي شكل من أشكال القرس .وتوجد
يف كل جمتمع عوامل كثرية اجتامعية واقتصادية حافزة وأخرى ُمثبطة ،تؤثر
يف القرارات الفردية بشأن احلمل وحجم األرسة .وطوال القرن املايض،
حاولت حكومات كثرية تطبيق خطط من هذا القبيل ،مبا يف ذلك توفري

رسألا ميظنت – ءاب 69

حوافز ومثبطات حمددة ،من أجل خفض معدل اخلصوبة أو زيادته ،ومل
يكن ملعظم تلك الربامج إال آثار هامشية عىل اخلصوبة ،ويف بعض احلاالت
أدت إىل عكس املطلوب .وينبغي حتديد األهداف احلكومية لتنظيم األرسة
من حيث االحتياجات غري املشبعة إىل املعلومات واخلدمات .أما األهداف
الدميغرافية التي هي بحق موضوع االسرتاتيجيات اإلمنائية احلكومية،
فينبغي أال تفرض عىل العاملني عىل تنظيم األرسة يف صورة أهداف أو
حصص جللب الزبائن.

 13 – 7وخالل العقود الثالثة املاضية ،أدى التوافر املتزايد ألساليب منع
احلمل احلديثة واألكرث أمنا ً ،رغم عدم كفايتها من بعض اجلوانب ،إىل
زيادة فرص االختيار الفردي واختاذ القرارات بروح من املسؤولية يف
مسائل اإلنجاب يف معظم أنحاء العامل .وقد أصبح اآلن حوايل  55يف املائة
من األزواج يف املناطق النامية يستعملون طريقة ما لتنظيم األرسة .وميثل
هذا الرقم زيادة تقارب مخسة أمثال ما كان عليه احلال منذ الستينات.
وقد أسهمت برامج تنظيم األرسة بصورة كبرية يف انخفاض متوسط معدل
اخلصوبة يف البلدان النامية ،من حوايل ستة إىل سبعة أطفال لكل أرسة
يف التسينات إىل حوايل ثالثة إىل أربعة أطفال يف الوقت احلارض .غري أن
النطاق الكامل للطرق احلديثة لتنظيم األرسة ما زال غري متوافر ملا ال
يقل عن  350مليون زوج يف مجيع أنحاء العامل ،إذ يقول كثري من هؤالء
أهنم يريدون أن يباعدوا حدوث محل أخر أو أن حيولوا دونه .وتشري بيانات
الدراسات االستقصائية إىل أن عددا ً إضافيا ً من النساء يف مجيع أنحاء
العامل يناهز  120مليون إمرأة رمبا كن سيستخدمن يف الوقت الراهن طريقة
حديثة لتنظيم األرسة لو تيرس إتاحة مزيد من املعلومات الدقيقة واخلدمات
الرخيصة التكلفة ،أو وجدن دعام ً أكرب من رشكاء احلياة أو األرسة الواسعة
أو املجتمع املحيل .وال تغطي هذه األرقام األعداد الكبرية املتزايدة من
األفراد غري املتزوجني الناشطني جنسيا ً الذين يرغبون يف احلصول عىل
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املعلومات واخلدمات وحيتاجون إليها .وخالل عقد التسعينات ،سيزيد
عدد األزواج يف سن اإلنجاب بحوايل  18مليون زوج يف السنة .ولتلبية
احتياجاهتم وسد الثغرات الكبرية القامئة يف جمال اخلدمات ،سوف يلزم
توسيع تنظيم األرسة وإمدادات وسائل منع احلمل بصورة كبرية خالل
السنوات العديد املقبلة .أما نوعية برامج تنظيم األرسة فهي غالبا ً مرتبطة
مبارشة مبستوى استعامل وسائل منع احلمل وازدياد الطلب عىل اخلدمات.
فربامج تنظيم األرسة تؤدي دورها عىل أفضل وجه عندما تكون جزءا ً من
برامج أوسع للصحة اإلنجابية أو ترتبط بتلك الربامج التي تعالج عن قرب
ال يف
ما يتصل بذلك من حاجات صحية ،وعندما تشرتك املرأة اشرتاكا ً كام ً
تصميم اخلدمات وأدائها وتنظيمها وتقييمها.

األهداف

 14 – 7تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) مساعدة األزواج واألفراد يف حتقيق اهدافهم اإلنجابية يف إطار
يساعد عىل توفري الصحة املثىل والتحيل باملسؤولية ورفاه األرسة ،واحرتام
كرامة مجيع األشخاص وحقهم يف اختيار عدد أطفاهلم واملباعدة بني
الوالدات وتوقيت إنجاب األطفال؛
(ب) منع حاالت احلمل غري املرغوب فيه وتقليل حدوث حاالت احلمل
التي تنطوي عىل خماطرة كبرية واالعتالل والوفاة؛
(ج) جعل خدمات تنظيم األرسة ذات النوعية اجليدة يف املتناول،
ومقبولة مع تيسري احلصول عليها جلميع من حيتاجوهنا ويريدوهنا ،ومع
املحافظة عىل الرسية؛
(د) حتسني نوعية خدمات إسداء املشورة واملعلومات والتثقيف
واالتصال واإلرشاد يف جمال تنظيم األرسة؛
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(هـ) زيادة مشاركة الرجل يف املامرسة الفعلية لتنظيم األرسة واقتسام
املسؤولية عنها؛
(و) تشجيع الرضاعة الطبيعية من أجل تعزيز املباعدة بني الوالدات.

اإلجراءات

 15 – 7عىل احلكومات واملجتمع الدويل استخدام كامل الوسائل املتاحة
لدعم مبدأ االختيار الطوعي يف جمال تنظيم األرسة.

 16 – 7ينبغي جلميع البلدان ،خالل السنوات القليلة القادمة ،أن تقيم
مدى حاجتها الوطنية غري املستوفاة من اخلدمات اجليدة لتنظيم األرسة
وإدماجها يف إطار الصحة اإلنجابية ،مع إيالء اهتامم خاص إىل أشد
فئات السكان ضعفا ً وحرمانا ً من اخلدمات .وينبغي جلميع البلدان أن
تتخذ خطوات لتلبية حاجات سكاهنا فيام يتصل بتنظيم األرسة يف أقرب
وقت ممكن ،وينبغي يف مجيع احلاالت ،ويف موعد ال يتجاوز سنة ،2015
السعي إىل متكني اجلميع من احلصول عىل كل أنواع أساليب تنظيم األرسة
املأمونة واملوثوق هبا ،وما يتصل بذلك من خدمات الصحة اإلنجابية التي
ال تتعارض مع القانون .وينبغي أن يكون اهلدف مساعدة األزواج واألفراد
عىل حتقيق أهدافهم اإلنجابية ،وإعطاءهم الفرصة الكاملة يف ممارسة حق
اإلنجاب باختيارهم.

 17 – 7واحلكومات ،عىل مجيع املستويات ،مطالبة بإقامة نظم ملراقبة
وتقييم اخلدمات املرتكزة عىل الزبائن ،بغية الكشف عن اإلساءات من
جانب منظمي ومقدمي خدمات تنظيم األرسة ومنع هذه اإلساءات
والسيطرة عليها ،وبغية كفالة استمرار حتسني نوعية اخلدمات .وحتقيقا ً
هلذه الغاية ،ينبغي للحكومات أن تكفل التوافق مع حقوق االنسان ومع
املعايري األخالقية واملهنية يف توفري خدمات تنظيم األرسة وما يتصل هبا من
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اخلدمات الصحية اإلنجابية الرامية إىل كفالة املوافقة املسؤولة والطوعية
والواعية وكذلك يف صدد تقديم اخلدمات .وينبغي توفري تقنيات اإلخصاب
يف املخترب وفقا ً ملا هو مناسب من املبادئ التوجيهية األخالقية واملعايري
الطبية.

 18 – 7وينبغي أن تضطلع املنظامت غري احلكومية بدور نشط يف حشد
الدعم من املجتمع املحيل ومن األرسة ،ويف زيادة إمكانية الوصول
إىل خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية ،مبا فيها خدمات تنظيم األرسة
وإمكانية قبوهلا ،كام ينبغي أن تتعاون مع احلكومات يف عملية إعداد الرعاية
وتوفريها عىل أساس االختيار الواعي ،ويف املساعدة يف مراقبة برامج
القطاعني العام واخلاص ،مبا يف ذلك براجمها اخلاصة.

 19 – 7وكجزء من اجلهد املبذول لتلبية االحتياجات غري املستوفاة ،ينبغي
جلميع البلدان أن تسعى إىل حتديد العوائق الرئيسية املتبقية أمام االستفادة
من خدمات تنظيم األرسة .وبعض تلك العوائق يتصل بعدم كفاية اخلدمات
القامئة يف جمال تنظيم األرسة وسوء نوعيتها وتكلفتها .وينبغي أن يكون
هدف املنظامت العامة واخلاصة غري احلكومية العاملة يف جمال تنظيم األرسة
هو إزالة مجيع العوائق املتصلة بالربامج التي تقف يف طريق استخدام
تنظيم األرسة يف موعد أقصاه سنة  ،2005وذلك من خالل إعادة تصميم
املعلومات واخلدمات أو توسيعها ،والقيام بطرق أخرى لزيادة قدرة األزواج
واألفراد عىل اختاذ قرارات حرة وواعية بشأن املباعدة بني الوالدات وتوقيتها
وعددها ومحاية أنفسهم من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس.

 20 – 7وعىل وجه التحديد ،ينبغي للحكومات أن تسهل عىل األزواج
واألفراد حتمل املسؤولية عن صحتهم اإلنجابية بإزالة ما ال لزوم له من
عوائق قانونية وطبية ورسيرية وتنظيمية تقف يف وجه اكتساب املعلومات
واحلصول عىل خدمات وأساليب تنظيم األرسة.
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 21 – 7ومجيع القادة السياسيني وقادة املجتمعات املحلية مطالبون بالقيام
بدور قوي ومتواصل وشديد الوضوح يف تشجيع توفري واستخدام خدمات
تنظيم األرسة واخلدمات الصحية اإلنجابية وإضفاء الرشعية عليها .كام أن
احلكومات عىل مجيع املستويات مطالبة بأن توفر مناخا ً مواتيا ً للمعلومات
واخلدمات ذات النوعية العالية فيام يتعلق بتنظيم األرسة والصحة
اإلنجابية ،يف القطاعني العام واخلاص ،من خالل كل القنوات املمكنة.
وأخريا ً ،عىل القادة واملرشعني عىل مجيع املستويات أن يرتمجوا تأييدهم
العام للصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة ،إىل خمصصات كافية من
موارد امليزانية واملوارد البرشية واإلدارية للمساعدة عىل تلبية احتياجات
مجيع من ال يستطيعون دفع التكلفة الكاملة للخدمات.
 22 – 7وتشجع احلكومات عىل تركيز معظم جهودها عىل حتقيق أهدافها
ال
فيام يتصل بالسكان والتنمية عن طريق التعليم والتدابري االختيارية ،بد ً
من اخلطط التي تنطوي عىل حوافز ومثبطات.

 23 – 7ويف السنوات املقبلة ،جيب أن تبذل يف مجيع برامج تنظيم األرسة جهود
كبرية لتحسني نوعية الرعاية .وينبغي أن تتضمن الربامج تدابري منها ما ييل:
(أ) اإلقرار بأن الطرق املناسبة لألزواج واألفراد تتباين حسب األعامل
وعدد املواليد وحجم األرسة املفضل وعوامل أخرى ،وكفالة أن تكون لدى
النساء والرجال املعلومات الالزمة وأن يتاح هلم استخدام أوسع طائفة
ممكنة من الطرق املأمونة والفعالة لتنظيم االرسة ،بغرض متكينهم من ممارسة
االختيار احلر والواعي؛
(ب) توفري املعلومات الكاملة والدقيقة والتي يتيرس احلصول عليها
من خمتلف طرق تنظيم األرسة ،مبا يف ذلك املخاطر الصحية هلذه الطرق
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وفوائدها وآثارها اجلانبية املحتملة وفعاليتها يف منع انتشار فريوس نقص
املناعة البرشية /اإليدز وغري ذلك من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس؛
ال
(ج) جعل اخلدمات أكرث أمنا ً وأرخص مثنا ً وأكرث مالءمة وأقرب منا ً
للعمالء ،والقيام ،عن طريق تعزيز النظم اللوجستية ،بكفالة توفري إمدادات
كافية ومستمرة من وسائل منع احلمل األساسية وذات النوعية العالية؛
وينبغي كفالة اخلصوصية الرسية؛
(د) توسيع نطاق التدريب الرسمي وغري الرسمي وحتسني نوعيته يف
جمال الرعاية الصحية اإلنجابية واجلنسية وتنظيم األرسة بالنسبة جلميع
مقدمي الرعاية الصحية والقامئني عىل التعليم واإلدارة يف جمال الصحة ،مبا
يف ذلك التدريب يف جمال االتصاالت الشخصية وتقديم املشورة؛
(هـ) ضامن توفري الرعاية الالحقة بشكل مالئم ،مبا يف ذلك العالج من
اآلثار اجلانبية الستخدام وسائل منع احلمل؛
(و) ضامن توافر خدمات الصحة اإلنجابية ذات الصلة يف املوقع أو عن
طريق آلية قوية لإلحالة إىل مراكز مناسبة؛
(ز) باإلضافة إىل التدابري الكمية املتعلقة باألداء ،ينبغي إيالء املزيد من
االهتامم بالتدابري النوعية التي تأخذ يف االعتبار وجهات نظر املستفيدين
احلاليني واملحتملني من اخلدمات ،عن طريق سبل مثل النظم الفعالة
للمعلومات اإلدارية ،واألساليب الفعالة إلجراء الدراسات االستقصائية
من أجل تقييم اخلدمات يف الوقت املناسب؛
(ح) ينبغي أن تركز برامج تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية عىل التثقيف
يف جمال الرضاعة الطبيعية وخدمات الدعم والتي ميكن أن تسهم يف الوقت
نفسه يف حتقيق املباعدة بني الوالدات وحتسني صحة األم والطفل وزيادة
معدالت بقاء األطفال.
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 24 – 7وينبغي للحكومات اختاذ اخلطوات املناسبة ملساعدة النساء عىل
جتنب اإلجهاض الذي ال ينبغي تشجيعه بأي حال كوسيلة لتنظيم األرسة،
وأن تقوم ،يف مجيع احلاالت ،بتوفري سبل املعاجلة اإلنسانية وتقديم املشورة إىل
النساء الاليت جلأن إىل اإلجهاض.

 25 – 7من أجل تلبية الزيادة الكبرية يف الطلب عىل وسائل منع احلمل
خالل العقد القادم وما بعده ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يتحرك ،عىل
أساس فوري ،إلجياد نظام للتنسيق يتسم بالكفاءة وإلقامة مرافق إقليمية
ودون إقليمية من أجل توريد وسائل منع احلمل وغريها من السلع
األساسية الالزمة لربامج الصحة اإلنجابية يف البلدان النامية والبلدان
التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال .وينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر أيضا ً
يف اختاذ تدابري مثل نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية لتمكينها من
انتاج وتوزيع وسائل منع احلمل ذات النوعية العالية وغريها من السلع
الرضورية الالزمة خلدمات الصحة اإلنجابية ،وذلك لتعزيز االعتامد عىل
الذات يف هذه البلدان ،وبناء عىل طلب البلدان املعنية ،ينبغي ملنظمة
الصحة العاملية أن تسدي املشورة بشأن نوعية طرق تنظيم األرسة ومدى
سالمتها وكفاءهتا.

 26 – 7ينبغي أال يقترص تقديم خدمات الرعاية يف جمال الصحة اإلنجابية
عىل القطاع العام ،بل ينبغي أن يشمل القطاع اخلاص واملنظامت غري
احلكومية ،وفقا ً الحتياجات وموارد جمتمعاهتا املحلية ،وأن يشمل ،حيثام
يقتيض األمر ،اسرتاتيجيات فعالة السرتداد التكلفة وإيصال اخلدمات ،مبا
يف ذلك التسويق االجتامعي واخلدمات التي تقدمها املجتمعات املحلية.
وينبغي بذل جهود خاصة من أجل حتسني فرص احلصول عىل اخلدمات يف
األماكن النائية.
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جيم – األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس والوقاية من
فريوس نقص املناعة البرشية
أساس العمل

 27 – 7إن نسبة اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنيس عىل نطاق
عاملي مرتفعة وآخذة يف التزايد .وقد ازدادت هذه احلالة سوءا َ بشكل كبري
مع ظهور وباء فريوس نقص املناعة البرشية .ورغم أن معدل اإلصابة
ببعض األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس قد استقر يف أجزاء من العامل فقد
ظهرت حاالت متزايدة يف كثري من املناطق.

 28 – 7إن الظروف االجتامعية واالقتصادية السيئة التي تواجهها املرأة
جتعلها ُمعرضة بوجه خاص لإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،مبا
يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية ،حسبام يظهر ،عىل سبيل املثال ،من
تعرضهن لسلوك رشكائهن اجلنيس الذي يتسم باملخاطرة الشديدة .وبالنسبة
للنساء تكون أعراض اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنيس خفية يف
أغلب األحيان ،مما جيعلها أكرث صعوبة يف التشخيص عام هي احلالة بالنسبة
للرجال ،كام تكون عواقبها الصحية أكرب يف أغلب األحيان ،إذ تشمل زيادة
خطر حدوث العقم واحلمل املنتبذ خارج الرحم .كام أن خطر انتقال املرض
من الرجل املصاب إىل املرأة أكرب من خطر انتقاله من املرأة املصابة إىل
الرجل ،وكثري من النساء عاجزات عن اختاذ اخلطوات حلامية أنفسهن.

اهلدف

 29 – 7يتمثل اهلدف يف الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس،
والتقليل من حدوثها ،وعالجها ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز ،واملضاعفات النامجة عن األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس مثل
العقم ،مع إيالء اهتامم خاص بالفتيات والنساء.
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اإلجراءات

 30 – 7ينبغي أن تزيد برامج الصحة اإلنجابية من جهودها الرامية إىل
الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس وإصابات اجلهاز التناسيل،
واكتشافها ،والسيام عىل مستوى الرعاية الصحية االولية .وينبغي بذل
جهود خاصة بعيدة املدى للوصول بربامج الرعاية الصحية اإلنجابية إىل
من ال ميكنهم الوصول إليها.

 31 – 7وينبغي توفري التدريب املتخصص جلميع اجلهات التي تقدم الرعاية
الصحية ،مبا يف ذلك مجيع اجلهات التي توفر خدمات تنظيم األرسة ،يف جمال
الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس واكتشافها ،والتامس املشورة
بشأهنا ،والسيام إصابات النساء والشباب ،مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية /اإليدز.
 32 – 7وينبغي أن يصبح اإلعالم والتثقيف وإسداء املشورة فيام يتعلق
بالسلوك اجلنيس املسؤول ،والوقاية الفعالة من األمراض املنقولة باالتصال
اجلنيس مبا فيها فريوس نقص املناعة البرشية ،عنارص ال تتجزأ من مجيع
خدمات الصحة اإلنجابية واجلنسية.

 33 – 7وينبغي أن يصبح تشجيع استخدام الرفاالت جيدة النوعية
وتوريدها وتوزيعها بصورة موثوقة عنارص ال تتجزأ من مجيع خدمات
رعاية الصحة اإلنجابية .وينبغي جلميع املنظامت الدولية ذات الصلة،
والسيام منظمة الصحة العاملية ،أن تزيد بصورة كبرية من رشائها .وينبغي
للحكومات واملجتمع الدويل توفري مجيع الوسائل للتقليل من معدل انتشار
وانتقال عدوى فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز.
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دال – النشاط اجلنيس البرشي والعالقات بني اجلنسني

أساس العمل

 34 – 7توجد صالت وثيقة بني احلياة اجلنسية للبرش والعالقات بني
اجلنسني ومها يؤثران معا ً يف قدرة الرجال والنساء عىل حتقيق الصحة
اجلنسية واحلفاظ عليها والتحكم يف حياهتم اإلنجابية .وعالقات املساواة
بني الرجال والنساء يف مسألتي العالقات اجلنسية واإلنجاب ،مبا يف ذلك
االحرتام الكامل للسالمة املادية للجسم البرشي ،وتتطلب االحرتام
املتبادل واالستعداد لتحمل املسؤولية عن نتائج السلوك اجلنيس ،فالسلوك
اجلنيس املسؤول واحلساسية واإلنصاف يف العالقات بني اجلنسني ،السيام
عندما تغرص خالل سنوات تكون الشخصية ،تعزز وتشجع املشاركة بني
الرجل واملرأة عىل أساس االحرتام واالنسجام.

 35 – 7وينترش العنف املوجه ضد املرأة ،والسيام العنف املنزيل
واالغتصاب ،عىل نطاق واسع ،وتتزايد أعداد النساء الاليت يتعرضن
خلطر اإليدز وغريه من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس نتيجة لسلوك
رشكائهن اجلنيس الذي يتسم باملخاطرة الشديدة .ويف عدد من البلدان،
أدت املامرسات الضارة التي يقصد منها التحكم يف احلياة اجلنسية للمرأة
إىل حدوث قدر كبري من املعاناة .ومن بني هذه املامرسات برت أجزاء من
األعضاء التناسلية لإلناث ،مما يشكل انتهاكا ً للحقوق األساسية ،وخطرا ً
كبريا ً يستمر طوال العمر عىل صحة املرأة.

األهداف

 36 – 7تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) تشجيع التطوير املناسب للحياة اجلنسية املسؤولة مبا يسمح بوجود
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عالقات املساواة واالحرتام املتبادل بني اجلنسني ،ويسهم يف حتسني نوعية
حياة األفراد؛
(ب) ضامن حصول النساء والرجال عىل ما يلزم من املعلومات والتثقيف
واخلدمات لبلوغ صحة جنسية جيدة وممارسة حقوقهم ومسؤولياهتم
اإلنجابية.

اإلجراءات

 37 – 7ينبغي تقديم الدعم خلدمات التثقيف اجلنيس واخلدمات ذات
الصلة يف جمال اجلنس بصورة متكاملة للشباب ،مبساندة وتوجيه من
الوالدين ،مبا يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل ،التي تشدد عىل مسؤولية
الذكور عن صحتهم اجلنسية وعن خصوبتهم ،وتساعدهم عىل ممارسة تلك
املسؤوليات .وينبغي أن تبدأ اجلهود التثقيفية داخل الوحدة األرسية ويف
املجتمع املحيل ويف املدارس يف سن مناسبة ،بيد أهنا جيب أيضا ً أن تصل إىل
الراشدين ،وخاصة الرجال ،عن طريق التعليم غري النظامي ،ومن خالل
طائفة متنوعة من اجلهود التي يبذهلا املجتمع املحيل.

 38 – 7ويف ضوء احلاجة املاسة إىل منع حاالت احلمل غري املرغوب فيه،
واالنتشار الرسيع ملرض اإليدز وغريه من األمراض املنقولة باالتصال
اجلنيس ،وشيوع االعتداءات اجلنسية والعنف ،ينبغي للحكومات أن تضع
سياساهتا الوطنية عىل أساس تفهم افضل للحاجة إىل احلياة اجلنسية
البرشية املسؤولة ،وواقع السلوك اجلنيس احلايل.

 39 – 7وجيب تشجيع ودعم إجراء مناقشات نشطة ومفتوحة بشأن احلاجة
إىل محاية النساء والشباب واألطفال من أي اعتداء ،مبا يف ذلك االعتداء
اجلنيس ،واالستغالل ،واالجتار باجلنس ،والعنف ،وذلك عن طريق الربامج
التثقيفية عىل املستوى الوطين ومستوى املجتمع املحيل .وينبغي للحكومات
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أن هتيئ األوضاع واإلجراءات الالزمة لتشجيع الضحايا عىل اإلبالغ عن
انتهاكات حقوقهم .وينبغي سن القوانني الالزمة للتصدي لتلك الشواغل
إذا مل تكن موجودة ،وجعلها واضحة وتعزيزها وإنفاذها ،وتوفري خدمات
التأهيل املناسبة .وينبغي للحكومات أيضا ً أن حتظر انتاج املطبوعات
اخلليعة لألطفال واالجتار هبا.

 40 – 7وينبغي للحكومات واملجتمعات املحلية أن تتخذ خطوات عاجلة
لوقف ممارسة برت أجزاء من األعضاء التناسلية لإلناث ومحاية النساء
والفتيات من مجيع هذه املامرسات غري الرضورية واخلطرة .وينبغي أن
تشمل خطوات القضاء عىل هذه املامرسات وضع برامج قوية واسعة
االنتشار للمجتمعات املحلية ،يشارك فيها زعامء القرى والزعامء الدينيون،
بالتثقيف وإسداء املشورة بشأن اثر ذلك عىل صحة الفتيات والنساء،
وتوفري العالج والتأهيل املناسبني للفتيات والنساء الاليت تعرضن لبرت أجزاء
من أعضائهن التناسلية .وينبغي أن تشمل اخلدمات إسداء املشورة للتثبيط
من هذه املامرسة.

هاء – املراهقون
أساس العمل

 41 – 7ظلت حاجات املراهقني كفئة يف جمال الصحة اإلنجابية موضع
جتاهل كبري حتى اآلن من جانب خدمات الصحة اإلنجابية القامئة .وينبغي
أن تستند استجابة املجتمعات حلاجة املراهقني يف جمال الصحة اإلنجابية
إىل املعلومات التي تساعدهم يف اكتساب مستوى النضج املطلوب الختاذ
القرارات املسؤولة .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن تتوافر للمراهقات
املعلومات واخلدمات التي تساعدهن يف فهم حياهتن اجلنسية ،ومحايتهن
من حاالت احلمل غري املرغوب فيه ،ومن األمراض املنقولة باالتصال
اجلنيس ،ومن خطر العقم بعد ذلك .وينبغي أن يقرتن ذلك برتبية الشبان
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عىل احرتام حق املرأة يف تقرير املصري ،وعىل مشاطرة املرأة املسؤولية يف
املسائل املتعلقة باحلياة اجلنسية واإلنجابية .ويتسم هذا اجلهد بأمهية فريدة
بالنسبة لصحة املرأة الشابة وأطفاهلا ،وحلق املرأة يف تقرير املصري ،وللجهود
املبذولة يف بلدان عديدة إلبطاء زخم النمو السكاين .واألمومة يف سن مبكرة
جدا ً تؤدي إىل زيادة خطر موت األم عن املتوسط زيادة كبرية ،ويعاين أوالد
األمهات الصغريات السن من معدالت عليا من االعتالل والوفاة .ومازال
احلمل املبكر عائقا ً يف وجه التحسينات يف املركز التعليمي واالقتصادي
واالجتامعي للمرأة يف مجيع أنحاء العامل .وبالنسبة للشابات عموما ً ،يؤدي
الزواج املبكر واألمومة املبكرة إىل التقليص الشديد من فرص التعليم
وفرص العاملة ،وحيتمل أن يكون هلام أثر يسء طويل األجل عىل نوعية
حياهتن وحياة أطفاهلن.

 42 – 7ويعترب نقص التعليم والفرص االتقاصدية والتعرض لالستغالل
اجلنيس عوامل هامة يف ارتفاع مستويات احلمل لدى املراهقات .ففي كل
من البلدان املتقدمة النمو البلدان النامية ال يوجد لدى املراهقني الذين
ليس أمامهم سوى اختيارات قليلة ظاهرة بشأن مستقبل حياهتم ،حافز
يذكر لتجنب حاالت احلمل واإلنجاب.

 43 – 7ويف كثري من املجتمعات ،يواجه املراهقون ضغوطا ً للبدء بالنشاط
اجلنيس .فالشابات ،والسيام املراهقات ذوات الدخل املنخفض ،يتعرضن
للخطر بصورة خاصة .ويتعرض املراهقون الناشطون جنسيا ً من كال
اجلنسني بصورة متزايدة للخطر الشديد املتمثل يف العدوى ونقل العدوى
باألمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة
البرشية /اإليدز .وعادة ما تكون معلوماهتم عن كيفية محاية أنفسهم ضئيلة.
وقد تبني أن الربامج املخصصة للمراهقني شديد الفعالية عندما يتحقق فيها
االشرتاك الكامل من جانب املراهقني يف حتديد حاجاهتم املتعلقة بالصحة
اإلنجابية واجلنسية ويف تصميم الربامج التي تستجيب لتلك احلاجات.
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األهداف

 44 – 7تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) التصدي لقضايا املراهقني املتصلة بالصحة اجلنسية واإلنجابية،
مبا يف ذلك احلمل غري املرغوب فيه ،واإلجهاض غري املأمون  ،واألمراض
املنقولة باالتصال اجلنيس مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز،
وذلك من خالل تشجيع السلوك اإلنجايب واجلنيس املسؤول والسليم
صحيا ً ،مبا يف ذلك االمتناع اجلنيس الطوعي ،وتوفري اخلدمات املالمئة
واملشورة املناسبة لتلك الفئة العمرية عىل وجه التحديد؛
(ب) ختفيض حاالت محل املراهقات مجيعا ً ختفيضا ً كبريا ً.
21

اإلجراءات

 45 – 7اعرتافا ً بحقوق وواجبات ومسؤوليات الوالدين ،وغريهم من
األشخاص املسؤولني قانونا ً عن املراهقني ،يف تقديم التوجيه واإلرشاد
املناسبني للمراهقني يف املسائل اجلنسية واإلنجابية بطريقة تتمىش مع تطور
قدرات املراهق ،جيب عىل البلدان أن تكفل يف برامج ومواقف مقدمي
الرعاية الصحية أال حتد من حصول املراهقني عىل ما حيتاجونه من خدمات
ومعلومات مناسبة ،مبا يف ذلك املعلومات عن األمراض التي تنقل جنسيا ً،
وعن االعتداءات اجلنسية .وعىل هذه اخلدمات يف قيامها بذلك ،وليك
تتصدى لالعتداءات اجلنسية وغريها ،أن حتافظ عىل حقوق املراهقني يف
اخلصوصية والرسية واالحرتام والرضا الواعي ،مع احرتام القيم الثقافية
واملعتقدات الدينية .ويف هذا السياق ،ينبغي للبلدان عند االقتضاء أن
تزيل العوائق القانونية والتنظيمية واالجتامعية التي تعرتض سبيل توفري
املعلومات والرعاية يف جمال الصحة اجلنسية واإلنجابية للمراهقني.
 46 – 7ويتعني عىل البلدان ،بدعم من املجتمع الدويل ،أن حتمي وتعزز
حقوق املراهقني يف الرتبية واملعلومات والرعاية املتصلة بالصحة اجلنسية
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واإلنجابية ،وأن ختفض عدد حاالت محل املراهقات ختفيضا ً كبريا ً.

ُ 47 – 7تث احلكومات عىل أن تلبي ،بالتعاون مع املنظامت غري احلكومية،
احلاجات اخلاصة للمراهقني وتنشئ الربامج املالمئة لالستجابة لتلك
احلاجات .وينبغي أن تتضمن تلك الربامج آليات دعم لتثقيف املراهقني
وإسداء املشورة هلم يف جماالت العالقات بني اجلنسني واملساواة بينهم،
وأعامل العنف ضد املراهقني ،والسلوك اجلنيس املسؤول ،وتنظيم األرسة
بصورة مسؤولة ،واحلياة األرسية ،والصحة اإلنجابية واجلنسية ،واألمراض
املنقولة باالتصال اجلنيس ،والعدوى بفريوس نقص املناعة البرشية ،والوقاية
من اإليدز .وينبغي توفري برامج للوقاية والعالج من االعتداء اجلنيس
وسفاح املحارم وغريها من خدمات الصحة اإلنجابية .وينبغي أن توفر هلذه
الربامج املعلومات للمراهقني ،وأن تبذل جهدا ً واعيا ً لتعزيز القيم االجتامعية
والثقافية اإلجيابية .وحيتاج املراهقون الناشطون جنسيا ً نوعا ً خاصا ً من
املعلومات واملشورة واخلدمات فيام يتعلق بتنظيم األرسة ،كام أن املراهقات
الاليت حيملن حيتجن إىل دعم خاص من أرسهن وجمتمعهن املحيل خالل
فرتة احلمل ورعاية الطفولة املبكرة .وجيب أن يشرتك املراهقون اشرتاكا ً
ال يف ختطيط وتنفيذ وتقييم هذه املعلومات واخلدمات ،مع املراعاة
كام ً
الواجبة لتوجيه األبوين ومسؤولياهتام.
 48 – 7ينبغي أن ترشك الربامج وأن تدرب كل من يتسىن هلم توفري
التوجيه للمراهقني فيام يتعلق بالسلوك اجلنيس واإلنجايب املسؤول ،وخاصة
الوالدين واألرس ،وأيضا ً املجتمعات املحلية واملؤسسات الدينية واملدارس
ووسائط اإلعالم ومجاعات األقران .وينبغي للحكومات واملنظامت غري
احلكومية تعزيز الربامج املوجهة إىل تثقيف الوالدين ،هبدف حتسني تفاعل
الوالدين واألطفال لتمكني الوالدين من االلتزام عىل نحو أفضل بواجباهتم
الرتبوية يف دعم عملية نضج أوالدهم ،والسيام يف جمايل السلوك اجلنيس
والصحة اإلنجابية.
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ألف – الرعاية الصحية األولية وقطاع الرعاية الصحية

أساس العمل

 1 – 8من املنجزات الرئيسية التي حتققت يف القرن العرشين بلوغ زيادة
مل يسبق هلا مثيل يف طول العمر البرشي .فقد زاد يف نصف القرن املايض
متوسط العمل املتوقع عند امليالد يف العامل كله بنحو  20سنة ،وقلت نسبة
خطر الوفاة يف السنة األوىل من العمر مبقدار الثلثني تقريبا ً .ومع ذلك،
فإن هذه املنجزات ال تتوازى مع التحسينات األكرب كثريا ً التي كان يتوقع
حتقيقها يف خطة العمل العاملية للسكان وإعالن أملا آتا ،اللذين اعتمدمها
املؤمتر الدويل للرعاية الصحية األولية يف عام  .1979فام زال هناك سكان
بالد بأكملها وفئات سكانية كبرية داخل كثري من البلدان ُمعرضة ملعدالت
اعتالل ووفيات مرتفعة للغاية .وكثريا ً ما تتسع الفوارق باختالف الوضع
االجتامعي – االقتصادي أو األصل األثين ،ويف كثري من البلدان التي
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،ارتفع معدل الوفيات ارتفاعا ً كبريا ً نتيجة
حلاالت الوفاة النامجة عن احلوادث والعنف.

 2 – 8وتشري الزيادات يف متوسط العمر املتوقع الذي سجل يف بعض
مناطق العامل إىل ما حتقق من مكاسب كبرية يف جمال الصحة العامة ويف
توفري خدمات الرعاية الصحية األولية .ومن املنجزات البارزة يف هذا
الصدد حتصني نحو  80يف املائة من األطفال يف العامل ،واالستخدام الواسع
النطاق للعالجات املنخفضة التكاليف مثل العالج باالماهة الفموية ،وذلك
لكفالة رفع معدالت بقاء األطفال .ومع ذلك ،فإن هذه املنجزات مل تتحقق
يف مجيع البلدان ،ومازالت هناك أمراض ميكن الوقاية منها أو عالجها
* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل يف
اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتبمر .1994
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تشكل السبب الرئييس يف وفاة صغار األطفال .وعالوة عىل ذلك ،مازالت
قطاعات كبرية من سكان كثري من البلدان تفتقر إىل إمكانية الوصول إىل
املياه النظيفة واملرافق الصحية ،ومضطرة للعيش يف ظل ظروف االكتظاظ
السكاين ،وتفتقر إىل التغذية الكافية .ومازالت أعداد كبرية من الناس
عرضة باستمرار خلطر اإلصابة باألمراض املُعدية والطفيلية واألمراض التي
تنقلها املياه ،مثل السل واملالريا وداء البلهارسيا .وعالوة عىل ذلك ،يتزايد
القلق يف كثري من البلدان إزاء اآلثار الصحية للتدهور البيئي والتعرض
للمواد اخلطرة يف مكان العمل .كام تؤدي زيادة استهالك التبغ والكحول
واملخدرات إىل زيادة ملحوظة يف معدل اإلصابة باألمراض املزمنة املكلفة
بني السكان الذين هم يف سن العمل وكبار السن .وأدى خفض اإلنفاق
عىل اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات االجتامعية ،كام حدث يف كثري
من البلدان نتيجة لتقليص القطاع العام ،وسوء ختصيص املوارد الصحية
املتاحة ،والتكيف اهليكيل ،والتحول إىل اقتصادات السوق ،إىل إجهاض
حماوالت إجراء تغيريات هامة يف أساليب احلياة وسبل العيش وأمناط
ال يف زيادة معدالت االعتالل والوفيات.
االستهالك ،كام يعترب ذلك عام ً
ال أساسيا ً يف النمو
وبالرغم من أن اإلصالحات االقتصادية تعترب عام ً
االقتصادي املطرد ،فإنه يلزم بالقدر ذاته أن يتضمن تصميم وتفيذ برامج
التكيف اهليكيل البعد االجتامعي.

األهداف

 3 – 8تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) زيادة إمكانية الوصول إىل خدمات ومرافق الرعاية الصحية،
وتوافرها ،ومقبوليتها ،ورخص تكلفتها ،بالنسبة جلميع األشخاص وفقا ً
لاللتزامات الوطنية بتوفري إمكانية احلصول عىل اخلدمات الصحية
األساسية للجميع؛
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(ب) زيادة فرتة احلياة الصحية وحتسني نوعية احلياة جلميع األشخاص،
وتقليل التفاوتات يف متوسط العمر املتوقع بني البلدان ويف داخل البلدان
ذاهتا.

اإلجراءات

 4 – 8ينبغي أن يكون توفري إمكانية احلصول عىل الرعاية الصحية
االساسية وتعزيز الصحة مها االسرتاتيجيتان الرئيسيتان جلميع البلدان
خلفض معدالت الوفيات واالعتالل .وينبغي ختصيص موارد كافية بحيث
تغطي خدمات الرعاية الصحية األولية مجيع السكان .وينبغي أن تعزز
احلكومات أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال يف جمال الصحة والتغذية ليك
يتسىن للناس أن يتحكموا بدرجة أكرب يف صحتهم وأن يعملوا عىل حتسينها،
وينبغي للحكومات أن توفر مرافق الدعم الالزمة لتلبية الطلب الناشئ عن
ذلك.
 5 – 8ومتشيا ً مع إعالن أملا آتا ،ينبغي أن تسعى مجيع البلدان إىل ختفيض
معدالت الوفيات واالعتالل ،وأن تعمل عىل جعل الرعاية الصحية األولية،
مبا يف ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية ،متاحة للجميع بحلول هناية العقد
احلايل .وينبغي للبلدان أن تنشد جعل متوسط العمر املتوقع عند الوالدة
أكرب من  70سنة بحلول عام  2005وأكرب من  75سنة بحلول عام .2015
وينبغي للبلدان التي توجه هبا أعىل مستويات الوفيات أن تنشد جعل
متوسط العمر املتوقع عند الوالدة أكرب من  65سنة بحلول عام  205وأكرب
من  70سنة بحلول عام  .2015وينبغي تركيز اجلهود الرامية إىل زيادة طول
العمر وحتسني املستوى الصحي للجميع عىل تقليل التفاوتات يف معدالت
االعتالل والوفيات بني الذكور واإلناث ،وكذلك فيام بني املناطق اجلغرافية،
والطبقات االجتامعية ،وفئات السكان األصليني ،والفئات اإلثنية.
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 6 – 8وينبغي االعرتاف بدور املرأة بوصفها األمينة األوىل عىل صحة
االرسة ودعم هذا الدور .وينبغي تيسري إمكانية احلصول عىل الرعاية
الصحية األساسية ،وتوسيع نطاق التثقيف الصحي ،وإتاحة العالجات
البسيطة والفعالة من حيث التكلفة ،وإعادة تقييم خدمات الرعاية
الصحية األولية ،مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية ،وذلك
لتيسري استخدام وقت املرأة االستخدام الصحيح.
 7 – 8وينبغي أن تكفل احلكومات املشاركة املجتمعية يف ختطيط
السياسات الصحية ،والسيام فيام يتعلق بالرعاية الطويلة األجل للمسنني،
واملعوقني ،واملصابني بفريوس متالزمة نقص املناعة البرشية املكتسب
واألمراض املتوطنة األخرى .كام ينبغي تعزيز هذه املشاركة يف برامج بقاء
الطفل وصحة األم ،وبرامج دعم الرضاعة الطبيعية ،والربامج الرامية إىل
اكتشاف وعالج رسطان اجلهاز التناسيل يف وقت مبكر ،والربامج الرامية
إىل الوقاية من اإلصابة بفريوس متالزمة نقص املناعة البرشية املكتسب
واألمراض األخرى التي تنتقل باالتصال اجلنيس.
 8 – 8وينبغي جلميع البلدان أن تعيد النظر يف مناهج التدريب وتفويض
املسؤوليات داخل نظام إيصال خدمات الرعاية الصحية ،وذلك من أجل
تقليل االعتامد بكرثة وبصورة مكلفة وال لزوم هلا عىل األطباء وعىل مرافق
الرعاية الثانوية والثالثة ،مع اإلبقاء يف الوقت ذاته عىل خدمات اإلحالة
الفعالة .وجيب كفالة إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية جلميع
ال عىل خدمات كافية
األشخاص ،والسيام بالنسبة للفئات األقل حصو ً
والفئات الضعيفة .وينبغي للحكومات أن تسعى إىل جعل اخلدمات
الصحية األساسية أكرث استدامة من الناحية املالية ،مع ضامن توفري
إمكانية عادلة للحصول عليها ،عن طريق حتقيق تكامل اخلدمات الصحية
اإلنجابية ،مبا يف ذلك خدمات صحة األم والطفل وتنظيم األرسة ،وعن
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طريق االستفادة بصورة مالمئة من اخلدمات املجتمعية ،ومشاريع التسويق
االجتامعي ومشاريع استعادة التكلفة ،هبدف توسيع نطاق وحتسني نوعية
اخلدمات املتاحة .وينبغي تعزيز مشاركة املستفيدين واملجتمع املحيل يف
اإلدارة املالية خلدمات الرعاية الصحية.
 9 – 8وينبغي مساعدة البلدان النامية ،عن طريق نقل التكنولوجيا،
يف بناء قدراهتا عىل انتاج العقاقري العامة للسوق املحلية وكفالة توافرها
وإمكانية احلصول عليها عىل نطاق واسع .ولتغطية الزيادة الكبرية يف
الطلب عىل اللقاحات واملضادات احليوية وغريها من السلع األساسية
عىل مدى العقد املقبل وما بعده ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يعزز اآلليات
العاملية واإلقليمية واملحلية النتاج تلك السلع ومراقبة نوعيتها وتدبريها،
حيث أمكن ،يف البلدان النامية .وينبغي أن يعمل املجتمع الدويل عىل
تيسري التعاون اإلقليمي يف صنع اللقاحات ومراقبة نوعيتها وتوزيعها.
 10 – 8وينبغي أن تعري مجيع البلدان أولوية للتدابري الرامية إىل حتسني
نوعية احلياة والصحة عن طريق كفالة بيئة آمنة وصحية للمعيشة بالنسبة
جلميع الفئات السكانية ،باختاذ تدابري هتدف إىل جتنب األوضاع السكنية
املكتظة ،وخفض تلوث اهلواء ،وكفالة إمكانية الوصول إىل املياه النظيفة
واملرافق الصحية ،وحتسني إدارة النفايات ،وزيادة السالمة يف مكان العمل.
وينبغي إيالء اهتامم خاص لألحوال املعيشية للفقراء واملحرومني يف املناطق
احلرضية والريفية .وينبغي أن تقوم احلكومات بصفة منتظمة برصد أثر
املشاكل البيئية عىل الصحة ،والسيام عىل صحة الفئات الضعيفة.
 11 – 8وينبغي العمل عىل إصالح القطاع الصحي والسياسة الصحية ،مبا
يف ذلك ترشيد عملية ختصيص املوارد بغية حتقيق األهداف املعلنة .وينبغي
جلميع احلكومات أن تدرس سبل حتقيق أقىص قدر من فعالية تكاليف
الربامج الصحية ،وذلك من أجل حتقيق زيادة متوسط العمر املتوقع،
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وخفض معدالت االعتالل والوفيات ،وكفالة إمكانية الوصول إىل خدمات
الرعاية الصحية األساسية للجميع.

باء – بقاء الطفل وصحته
أساس العمل

 12 – 8حتقق تقدم مهم يف خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال يف كل
مكان .وقد كان حتسني بقاء الطفل هو العنرص الرئييس يف الزيادة العامة
التي حدثت يف متوسط العمر املتوقع يف العامل خالل القرن املايض ،وذلك
يف البلدان املتقدمة النمو يف البداية ثم امتد عىل مدى اخلمسني ( )50سنة
املاضية إىل البلدان النامية .فقد انخفض عدد وفيات الرضع (أي األطفال
الذين مل تتجاوز أعامرهم سنة واحدة) لكل  1000من املواليد األحياء عىل
الصعيد العاملي من  92يف الفرتة  1875 – 1970إىل نحو  62يف الفرتة 1990
–  .1995وكان االنخفاض يف وفيات الرضع يف املناطق املتدقمة النمو من
 22إىل  12لكل ألف من املواليد ،ويف البلدان النامية من  105إىل  96لكل
ألف من املواليد .وكان التحسن أبطأ من ذلك يف املنطقة األفريقية الواقعة
جنوب الصحراء الكربى ويف بعض البلدان اآلسيوية ،حيث ميوت أكرث من
طفل واحد من كل  10أطفال يولدون أحياء قبل امتام العام األول من العمر،
وذلك خالل الفرتة  .1995 – 1990وتظهر وفيات األطفال دون اخلامسة
تفاوتات ملموسة بني املناطق والبلدان وداخلها .وبصفة عامة ،تتميز معدالت
وفيات الرضع واألطفال بني السكان األصليني بكوهنا أعىل من املعدالت
الوطنية ،والفقر وسوء التغذية وانخفاض معدالت الرضاعة الطبيعية ،وعدم
كفاية التصحاح واملرافق الصحية أو عدم وجودها ،كلها عوامل يقرتن هبا
ارتفاع معدل وفيات الرضع واألطفال .كام كانت لالضطرابات املدنية واحلروب
األهلية يف بعض البلدان آثار سلبية كبرية عىل بقاء األطفال .كام تسهم عوامل
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اإلنجاب غري املرغوب فيه وإمهال األطفال وإيذائهم يف ارتفاع معدالت
وفيات األطفال .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن العدوى بفريوس متالزمة نقص
املناعة البرشية املكتسب ميكن أن تنتقل من األم إىل الطفل قبل الوالدة أو
اثناءها ،كام أن صغار األطفال الذين متوت أمهاهتم يتعرضون هم أنفسهم خلطر
داهم للموت يف عمر مبكر.

 13 – 8وقد اعتمد مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل ،الذي عقد يف عام
 ،1990جمموعة من األهداف اخلاصة بالطفل والتنمية حتى عام ،2000
مبا يف ذلك خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة
مبقدار الثلث ،أي خفض تلك املعدالت إىل  50و 70لكل ألف من املواليد
األحياء عىل التوايل أهيام أقل .وتستند هذه األهداف إىل منجزات برامج
بقاء الطفل خالل الثامنينات ،التي تشري إىل أن التكنولوجيات املنخفضة
التكلفة والفعالة ليست متاحة فحسب ،بل أنه ميكن إيصاهلا بكقاءة إىل
أعداد كبرية من السكان .إال أن التخفيضات التي حتققت يف معدالت
االعتالل والوفيات من خالل اختاذ تدابري استثنائية يف الثامنينات تتعرض
خلطر الزوال إذا مل يتم تعزيز نظم إيصال اخلدمات الصحية العريضة
القاعدة التي أنشئت خالل العقد وإضفاء الطابع املؤسيس عليها.

 14 – 8ويرتبط بقاء الطفل ارتباطا ً وثيقا ً بتوقيت الوالدات واملباعدة بينها
وبعدها ،وبالصحة اإلنجابية لألمهات .وتعترب حاالت احلمل يف وقت مبكر
أو متأخر من حياة األمهات وحاالت احلمل العديدة أو عىل فرتات متقاربة
من العوامل الرئيسية التي تسهم يف ارتفاع معدالت الوفيات واالعتالل بني
الرضع واألطفال ،والسيام عندما تكون مرافق الرعاية الصحية شحيحة.
وحيثام تظل معدالت وفيات الرضع مرتفعة ،كثريا ً ما يعمد األزواج إىل
إنجاب مزيد من األطفال فوق ما كانوا سينجبونه لوال ذلك لضامن بقاء
العدد املرغوب فيه منهم.
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األهداف

 15 – 8تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) تعزيز صحة الطفل وبقائه ،وختفيض الفروق بني البلدان املتقدمة
النمو والبلدان النامية ويف داخلها يف أرسع وقت ممكن ،مع إيالء عناية
خاصة للقضاء عىل ظاهرة االرتفاع املفرط يف معدل الوفيات بني الرضع من
اإلناث واألطفال ،تلك الظاهرة التي مكن منعها؛
(ب) حتسني احلالة الصحية والغذائية للرضع واألطفال؛
(ج) تعزيز الرضاعة الطبيعية بوصفها اسرتاتيجية لبقاء الطفل.

اإلجراءات

 16 – 8ينبغي أن يتم يف السنوات العرشين القادمة ،من خالل التعاون
الدويل والربامج الوطنية ،تضييق الفجوة إىل حد كبري بني معدالت وفيات
الرضع واألطفال يف املناطق املتقدمة النمو وبني معدالهتا يف املناطق النامية
يف العامل ،كام ينبغي إزالة الفوارق داخل البلدان ،والفوارق بني املناطق
اجلغرافية ،وبني الفئات األثنية أو الثقافية والفئات االجتامعية – االقتصادية.
أما البلدان التي يوجد فيها سكان أصليون فينبغي أن حتقق مستويات يف
معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة تكون متساوية بني
السكان األصليني وعامة السكان .وينبغي أن تسعى البلدان جاهدة إىل
تقليل معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلث ،أو
تقليل معدل وفيات الرضع إىل  50ومعدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة
إىل  70لكل  1000من املواليد األحياء ،أهيام أقل ،بحلول عام  ،2000مع
مراعاة احلالة اخلاصة لكل بلد .وينبغي أن هتدف البلدان ذات املستويات
املتوسطة يف معدل الوفيات إىل إحراز معدل لوفيات الرضع دون  50وفاة
لكل  1000من املواليد األحياء ومعدل لوفيات األطفال دون سن اخلامسة
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يكون أدىن من  60وفاة لكل  1000من املواليد األحياء .كام ينبغي أن هتدف
ال لوفيات الرضع دون  35وفاة
مجيع البلدان إىل أن حتقق بحلول  2015معد ً
ال لوفيات األطفال دون سن اخلامسة
لكل  1000من املواليد األحياء ومعد ً
يكون أدىن من  45وفاة لكل  1000من املواليد األحياء .كام ينبغي للبلدان
التي تبلغ هذه املستويات قبل غريها أن تسعى إىل زيادة خفضها.

 17 – 8ينبغي جلميع احلكومات أن تضطلع بتقييم لألسباب الكامنة وراء
ارتفاع معدل وفيات األطفال ،كام ينبغي أن تقوم يف إطار الرعاية الصحية
األولية ،بتقديم خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية املتكاملة وخدمات
صحة الطفل ،مبا يف ذلك األمومة الساملة  ،وبرامج بقاء الطفل ،وخدمات
تنظيم األرسة ،جلميع السكان ،وعىل اخلصوص للفئات األشد تعرضا ً للخطر
والتي ال تلقى اخلدمة الالزمة .وينبغي أن تشتمل هذه اخلدمات عىل تقديم
الرعاية واملشورة السابقتني عىل الوالدة ،مع تأكيد خاص عىل حاالت
احلمل ذات اخلطر الشديد والوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس
ومن العدوى بفريوس متالزمة نقص املناعة البرشية املكتسب؛ وتقديم
املساعدة الكافية حلاالت الوضع؛ والرعاية بعد الوالدة مبارشة؛ مبا يف ذلك
االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية ،وتوفري املعلومات بشأن الرضاعة الطبيعية
املثىل وبشأن ممارسات الفطام املناسبة ،وتوفري املغذيات التكميلية الدقيقة،
وتوكسويد الكزاز حيثام كان ذلك مناسبا ً ،وينبغي أن تشتمل التدخالت
الرامية إىل ختفيض حدوث انخفاض الوزن عند الوالدة وغري ذلك من
حاالت نقص التغذية ،كفقر الدم ،عىل تعزيز تغذية األمهات عن طريق
توفري املعلومات والتثقيف وإسداء املشورة وتعزيز حتقيق مباعدة أطول بني
الوالدات .وينبغي جلميع البلدان أن تعطي األولوية للجهود الرامية إىل
ختفيض أمراض الطفولة الرئيسية ،والسيام األمراض السارية والطفيلية،
والوقاية من سوء التغذية بني األطفال ،والسيام البنات منهم ،عن طريق
22
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وضع تدابري هتدف إىل القضاء عىل الفقر وكفالة أن يعيش مجيع األطفال
يف بيئة صحية ،وبنرش معلومات عن النظافة والتغذية .ومما له أمهية كذلك
تزويد األبوين باملعلومات والثقافة عن رعاية الطفل ،مبا يف ذلك استخدام
التنشيط الذهين والبدين.

 18 – 8ينبغي محاية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها ،يك حيصل الرضع
واألطفال عىل أفضل تغذية ومن أجل حتقيق وقاية حمددة ضد عدد من
األمراض .وبواسطة الدعم القانوين واالقتصادي والعميل والعاطفي ،ينبغي
متكني األمهات من االقتصار عىل تقديم رضاعة طبيعية خالصة للرضع ملدة
ترتاوح بني  4و  6أشهر دون أغذية أو أرشبة تكميلية ،ومواصلة تقديم
الرضاعة الطبيعية للرضع مع تقديم أغذية تكميلية مناسبة وكافية حتى سن
السنتني أو ما بعد ذلك .ولتحقيق هذه األهداف ،ينبغي للحكومات ترويج
ونرش املعلومات العامة بشأن منافع الرضاعة الطبيعية ،وينبغي أن يتلقى
املوظفون الصحيون تدريبا ً عىل إدارة الرضاعة الطبيعية ،وينبغي أن تدرس
البلدان طرق واساليب التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل
حليب الثدي التي وضعتها منظمة الصحة العاملية.

جيم – صحة املرأة واألمومة الساملة
أساس العمل

 19 – 8مضاعفات احلمل والوالدة من األسباب الرئيسية لوفاة النساء يف سن
اإلنجاب يف كثري من أنحاء العامل النامي .وعىل الصعيد العاملي ،قدر أن نحو
نصف مليون إمرأة مينت كل عام ألسباب متصلة باحلمل ،وأن  99يف املائة من
هذه الوفيات تقع يف البلدان النامية .والفجوة يف معدل وفيات األمهات بني
املناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية واسعة :ففي عام  ،1998تراوحت

لاسلا ةمومألاو ةأرملا ةحص – ميج 95

بني أكرث من  700لكل  100000من املواليد األحياء يف املناطق املتقدمة
النمو .وقد أفيد عن وجود معدالت لوفيات األمهات تصل إىل  1000أو
أكرث لكل  100000من املواليد األحياء يف عدة مناطق ريفية يف أفريقيا،
مما يعين أن النساء الاليئ حيملن مرات عديدة يتعرضن بدرجة كبيةر للوفاة
أثناء سنوات اإلنجاب .ووفقا ً لتقديرات منظمة الصحة العاملية ،فإن خطر
املوت ألسباب متصلة باحلمل أو الوالدة يبلغ معدله  1إىل  20يف بعض
البلدان النامية باملقارنة مبعدل يبلغ  1إىل  10000يف بعض البلدان املتقدمة
النمو .فالسن التي تبدأ املرأة عندها يف احلمل أو تتوقف عنه والفرتة بني كل
والدة وأخرى ،وجمموع عدة مرات احلمل طيلة احلياة والظروف االجتامعية
– الثقافية واالقتصادية التي تعيش فيها املرأة ،كل ذلك يؤثر عىل مدى
تعرض األمهات لالعتالل أو للوفاة .ويف الوقت احلارض ،نجد أن ما يقرب
من  90يف املائة من بلدان العامل ،متثل  96يف املائة من سكان العامل ،لدهيا
سياسات تبيح اإلجهاض ،برشوط قانونية متباينة ،إلنقاذ حياة األم .غري
أن نسبة عالية من حاالت اإلجهاض الفعلية تكون مستحثة ذاتيا ً أو غري
مأمونة ألسباب أخرى ،مما يؤدي إىل نسبة كبرية من وفيات األمهات أو
إصابتهن بأذى دائم .وقد يكون لوفاة األمهات عواقب وخيمة جدا ً داخل
األرسة ،نظرا ً للدور اهلام لألم بالنسبة لصحة أطفاهلا ورعايتهم .فوفاة األم
تزيد من اخلطر عىل حياة أطفاهلا الصغار ،والسيام إذا مل تكن األرسة قادرة
عىل توفري بديل يؤدي دور األم .وميكن أن تؤدي العناية باحتياجات الصحة
اإلنجابية للمراهقات والشابات إىل تاليف القسط األكرب من اعتالل
األمهات ووفاهتن من خالل الوقاية من احلمل غري املرغوب ،وما يعقبه من
إجهاض بوسائل بدائية .أما األمومة الساملة فإهنا تلقى القبول لدى كثري
من البلدان بوصفها اسرتاتيجية للتقليل من اعتالل األمهات ووفاهتن.
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األهداف

 20 – 8تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) تعزيز صحة املرأة واألمومة الساملة ،وحتقيق خفض رسيع وكبري
يف معدل اعتالل األمهات ووفاهتن ،وتقليل الفوارق امللحوظة بني البلدان
النامية والبلدان املتقدمة النمو وداخل البلدان .وعىل اساس من االلتزام
بصحة املرأة ورفاهها ،حتقيق ختفيض كبري يف عدد ما ينجم عن اإلجهاض
غري املأمون من وفيات واعتالل؛
(ب) حتسني األحوال الصحية والغذائية للمرأة ،والسيام احلوامل
واملرضعات.
23

اإلجراءات

 21 – 8ينبغي أن تسعى البلدان جاهدة إىل حتقيق ختفيضات كبرية يف
وفيات األمهات بحلول سنة  :2015بالتوصل إىل خفض يف معدالت
وفيات األمهات املسجلة يف عام  1990مبقدار النصف بحلول عام 2000
وإىل خفض أخر مبقدار النصف بحلول عام  .2015وستكون لتحقيق
هذين اهلدفني آثار متفاوته بالنسبة للبلدان التي تتفاوت فيها املستويات
املسجلة لوفيات األمهات يف عام  .1990فينبغي للبلدان ذات املستويات
املتوسطة من الوفيات أن هتدف إىل حتقيق معدل لوفيات األمهات يكون
أدىن من  100وفاة لكل  100000من املواليد األحياء بحلول عام ،2005
وأدىن من  60وفاة لكل  100000من املواليد األحياء بحلول  .2015أما
البلدان ذات املستويات األعىل يف الوفيات فينبغي أن هتدف إىل حتقيق
معدل لوفيات األمهات يكون أدىن من  125وفاة لكل  100000من
املواليد األحياء بحلول عام  2005وأدىن من  75وفاة لكل  100000من
املواليد األحياء بحلول عام  .2015غري أنه ينبغي جلميع البلدان أن ختفض
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معدالت اعتالل األمهات ووفاهتن إىل مستويات ال تشكل فيها هذه
املعدالت مشكلة صحية عامة .وينبغي احلد من التفاوت يف معدل وفيات
األمهات بني البلدان ،وبني املناطق اجلغرافية ،وبني الفئات االجتامعية –
االقتصادية واإلثنية.
 22 – 8وجيب عىل مجيع البلدان ،بدعم من مجيع قطاعات املجتمع الدويل،
أن تتوسع يف توفري خدمات صحة األم يف سياق الرعاية الصحية األولية.
وينبغي أن تشتمل هذه اخلدمات ،بناء عىل مفهوم اخليار الواعي ،عىل
التوعية باألمومة الساملة والرعاية املركزة والفعالة قبل الوالدة ،وبرامج
تغذية األمهات ،وتقديم مساعدة وافعية حلاالت الوضع تؤدي إىل جتنب
اإلفراط يف االلتجاء إىل العمليات القيرصية ،وتوفري ما يلزم لطوارئ
الوالدة ،وتقديم خدمات اإلحالة بالنسبة للحمل والوضع ومضاعفات
اإلجهاض ،وتوفري الرعاية بعد الوالدة ،وتنظيم األرسة ،وينبغي االستعانة يف
مجيع الوالدات بأشخاص مدربني ،يفضل أن يكونوا ممرضات أو قابالت ،أو
عىل األقل مساعدات توليد مدربات .وينبغي حتديد األسباب الكامة وراء
اعتالل األمهات ووفاهتن ،وتوجيه االهتامم نحو وضع اسرتاتيجيات للتغلب
عىل ذلك ،ووضع آليات مالمئة للتقييم والرصد للوقوف عىل التقدم الذي
يتحقق يف تقليل وفيات األمهات واعتالهلن ولتعزيز فعالية الربامج اجلارية.
وينبغي وضع الربامج وتوفري وسائل التوعية الالزمة للحصول عىل مؤازرة
الرجل لصحة األم واألمومة الساملة.
 23 – 8وينبغي جلميع البلدان ،والسيام البلدان النامية ،أن تسعى بدعم
من املجتمع الدويل إىل مواالة خفض معدل وفيات األمهات باختاذ تدابري
تكفل احليلولة دون حدوث حاالت احلمل والوالدة املحفوفة مبخاطر
شديدة ،والسيام لدى املراهقات والنساء الاليئ ينجنب يف سن متأخرة،
وتقيص هذه احلاالت ومعاجلتها.
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 24 – 8وينبغي جلميع البلدان أن تصمم وتنفذ برامج خاصة لتلبية
االحتياجات التغذوية للنساء الاليت يف سن اإلنجاب ،والسيام احلوال أو
املرضعات .وأن تويل اهتامما ً خاصا ً للوقاية من فقر الدم الناتج عن سوء
التغذية أو االعتالل الناجم عن نقص اليود وملعاجلتهام .وينبغي إعطاء
األولوية لتحسني احلالة التغذوية والصحية للشابات من خالل التعليم
والتدريب كجزء من برامج صحة األم واألمومة الساملة .وينبغي تزويد
املراهقات واملراهقني باملعلومات والثقافة واملشورة ملساعدهتم عىل التأين يف
تكوين األرسة ،ويف النشاط اجلنيس السابق لألوان ،ويف احلمل األول.

 25 – 8ال جيوز بأي حال من األحوال الدعوة إىل اإلجهاض كوسيلة
من وسائل تنظيم األرسة .وعىل مجيع احلكومات واملنظامت احلكومية
الدولية واملنظامت غري احلكومية ذات الصلة تعزيز التزامها باحلفاظ عىل
صحة املرأة ،ومعاجلة اآلثار الصحية لإلجهاض غري املأمون باعتبارها من
الشواغل الرئيسية للحصة العامة .كام يتعني تقليل اللجوء إىل اإلجهاض،
وذلك من خالل التوسع يف خدمات تنظيم األرسة وحتسينها .كذلك ينبغي
عىل الدوام إعطاء األولوية القصوى ملنع حاالت احلمل غري املرغوب
فيه ،وبذل كافة اجلهود للقضاء عىل احلاجة إىل اللجوء إىل اإلجهاض.
ال غري مرغوب فيه ،فينبغي أن تيرس هلن فرص
أما النساء الاليئ حيملن مح ً
احلصول عىل املعلومات املوثوقة واملشورة اخلالصة .وأية تدابري أو تغيريات
تتصل باإلجهاض يف إطار نظام الرعاية الصحية ال ميكن أن تتقرر إىل عىل
املستوى الوطين أو املحيل ووفقا ً للترشيع الوطين .ويف احلاالت التي ال
يكون فيها اإلجهاض خمالفا ً للقانون ،جيب احلرص عىل أن يكون مأمونا ً.
وينبغي يف مجيع احلاالت تيسري حصول النساء عىل خدمات جيدة املستوى
تعينهن عىل معاجلة املضاعفات النامجة عن اإلجهاض .وأن تتوافر هلن
عىل الفور خدمات ما بعد اإلجهاض يف جماالت املشورة والتوعية وتنظيم
األرسة ،األمر الذي من شأنه املساعدة عىل جتنب تكرار اإلجهاض.
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 26 – 8وينبغي أن تشتمل الربامج الرامية إىل ختفيض اعتالل األمهات
ووفاهتن عىل املعلومات وخدمات الصحة واإلنجابية ،مبا فيها خدمات
تنظيم األرسة .ولتخفيض احلاالت املحفوفة مبخاطر شديدة ،ينبغي أن
تشتمل برامج صحة األم واألمومة الساملة عىل إسداء املشورة والتزويد
باملعلومات عن تنظيم األرسة.

 27 – 8وينبغي أن تسعى مجيع البلدان ،بوصف ذلك مسألة هلا صفة
االستعجال ،إىل تغيري السلوك اجلنيس الذي ينطوي عىل خطر شديد،
ووضع اسرتاتيجيات تكفل مشاركة الرجل يف حتمل مسؤولية الصحة
اجلنسية واإلنجابية ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة ،واملسؤولية عن الوقاية من
األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس والعدوى بفريوس متالزمة نقص املناعة
البرشية املكتسب وباإليدز ومكافحتها.

دال – اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة
نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
أساس العمل

 28 – 8ميثل وباء متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) أحد الشواغل
الكربى يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية عىل السواء .وتقد
منظمة الصحة العاملية أن العدد اإلمجايل حلاالت اإليدز يف العامل وصل
إىل  2,5مليون فرد عند منتصف عام  ،1993وأن ما يزيد عىل  14مليون
نسمة أصيبوا بفريوس نقص املناعة البرشية منذ أن بدأ انتشار الوباء ،كام
أن هناك توقعا ً بأن يرتفع هذا العدد ليرتاوح بني  30مليون و 40مليون مع
هناية العقد إذا مل تتبع اسرتاتيجيات وقائية فعالة .واعتبارا ً من منتصف
عام  ،1993كان نحو أربعة أمخاس مجيع األشخاص الذين أصيبوا عىل
اإلطالق بفريوس نقص املناعة البرشية يعيشون يف بلدان نامية ،حيث
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انتقلت إليهم اإلصابة أساسا ً من خالل االتصال اجلنيس بني الذكر واألنثى؛
كام أن عدد احلاالت اجلديدة يرتفع أرسع ما يكون بني النساء .ونجم
عن ذلك تزايد يف عدد األطفال األيتام ،بل واملعرضني أيضا ً خلطر شديد
باإلضافة باملرض والوفاة .وما برح الوالء يف كثري من البلدان ينترش من
املناطق احلرضية إىل املناطق الريفية وبني املناطق الريفية ذاهتا ،ويؤثر
بالفعل عىل االنتاج االقتصادي والزراعي.

األهداف

 29 – 8تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) العمل عىل الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
واحلد من انتشاره وختفيف آثاره إىل احلد األدىن؛ وزيادة الوعي بالنتائج
الوخيمة النامجة عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز وما
يتصل هبام من أمراض فتاكة عىل مستويات الفرد واملجتمع واملستوى
ال عن الوعي بسبل الوقاية منه؛ والتصدي لرضوب التفاوت
الوطين ،فض ً
ذات الطابع االجتامعي واالقتصادي واملرتبطة بنوع اجلنس والعرق ،مما
يزيد من احتامالت اإلصابة باملرض.
(ب) احلرص عىل تزويد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية
بالرعاية الطبية الكافية وعدم التمييز ضدهم؛ وتقديم املشورة وغريها من
صور الدعم للذين أصيبوا بفريوس نقص املناعة البرشية وختفيف معاناة
الذين يعيشون مصابني باإليدز وأعضاء أرسهم ،وخاصة األيتام ،والتأكد من
احرتام احلقوق الفردية واألرسار الشخصية لألفراد املصابني بفريوس نقص
املناعة البرشية؛ والتأكد من أن برامج الصحة اجلنسية واإلنجابية تتصدى
لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز؛
(ج) تكثيف البحوث التي جترى حول وسائل مكافحة وباء فريوس
نقص املناعة البرشية /اإليدز والتامس عالج فعال للمرض.
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اإلجراءات

 30 – 8ينبغي للحكومات أن جتري تقييام ً لألثر الدميغرايف واإلمنايئ الناجم
عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز .وينبغي مكافحة
وباء اإليدز من خالل هنج متعدد القطاعات يويل االهتامم الكايف لآلثار
االجتامعية /االقتصادية املرتتبة عليه ،مبا يف ذلك فداحة العبء الذي تتحمله
ال عن أثره السلبي عىل القوى
اهلياكل األساسية الصحية ودخل األرسة ،فض ً
العاملة واإلنتاجية وزيادة عدد األطفال األيتام .وينبغي إدراج اخلطط
الوطنية واالسرتاتيجيات املتعددة القطاعات التي تتعامل مع اإليدز ضمن
االسرتاتيجيات السكانية واإلمنائية .كام ينبغي أن يتم تدارس العوامل
االجتامعية – االقتصادية الكامنة وراء انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية ،ووضع الربامج الكفيلة بالتصدي للمشاكل التي يواجهها الذين
يلحقهم اليتم من جراء وباء اإليدز.

 31 – 8وعىل الربامج الرامية إىل التخفيف من انتشار اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية أن تعطي أولوية عليا للتزويد باملعلومات واحلمالت
التثقيفية اإلعالمية من أجل زيادة الوعي والتشديد عىل تغري السلوك،
وينبغي هتيئة السبل إلتاحة التثقيف واإلعالم حول املسائل اجلنسية ،سواء
بالنسبة للمصابني أو غري املصابني ،والسيام املراهقني .أما القامئون عىل
شؤون الصحة العامة ،مبن فيهم القامئون عىل تنظيم األرسة ،فهم بحاجة إىل
التدريب عىل إسداء املشورة بشأن األمراض املنقولة عن طريق االتصال
اجلنيس واإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ،مبا يف ذلك تقييم وحتديد
أمناط السلوك الشديدة اخلطر التي حتتاج إىل اهتامم وخدمات خاصة؛ ثم
التدريب عىل الدعوة للسلوك اجلنيس املأمون واملسؤول ،مبا يف ذلك التعفف
اجلنيس ،واستخدام الرفاالت؛ والتدريب عىل جتنب املعدات ومنتجات الدم
امللوثة؛ وجتنب املشاركة يف اإلبر بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن.
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وعىل احلكومات أن تضع املبادئ التوجيهية وهتيئ خدمات املشورة بشأن
اإليدز واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنيس ضمن خدمات الرعاية
الصحية األولية .وينبغي العمل حيثام أمكن ذلك عىل أن تشمل الصحة
اإلنجابية ،مبا فيها برامج تنظيم األرسة ،تسهيالت من أجل تشخيص وعالج
األمراض الشائعة املنقولة عن طريق االتصال اجلنيس ،مبا يف ذلك التهاب
املسالك التناسلية ،من منطلق التسليم بأن الكثري من األمراض املنقولة عن
طريق االتصال اجلنيس تزيد من خطورة نقل فريوس نقص املناعة البرشية.
والبد من التأكيد عىل الروابط بني الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية وبني الوقاية من السل وعالجه.

 32 – 8وينبغي للحكومات أن تُعبئ مجيع قطاعات املجتمع من أجل
مكافحة وباء اإليدز ،مبا يف ذلك املنظامت غري احلكومية ومنظامت
املجتمعات املحلية ،والقادة الدينيني ،والقطاع اخلاص ،ووسائط اإلعالم،
واملدارس ،واملرافق الصحية .وينبغي أن تعطى األولوية يف هذا الصدد
جلهود التعبئة عىل مستوى األرسة واملجتمع املحيل .واملجتمعات املحلية
بحاجة إىل وضع االسرتاتيجيات التي تستجيب للتصورات املحلية لألولوية
املُعطاة للمسائل الصحية املرتبطة بانتشار فريوس نقص املناعة البرشية
واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنيس.

 33 – 8وينبغي للمجتمع الدويل أن يعبئ املوارد البرشية واملالية املطلوبة
خلفض معدل نقل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية .وهلذا الغاية،
ينبغي جلميع البلدان أن تعزز وتدعم البحوث املتعلقة بطائفة عريضة من
النهج الرامية إىل الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية والتامس
عالج للمرض .وينبغي لدوائر املانحني والبحوث بالذات أن تعمل عىل دعم
وتعزيز اجلهود املبذولة حاليا ً إلجياد لقاح والبتكار وسائل تتحكم فيها املرأة
مثل مبيدات امليكروبات املهبلية ،من أجل منع اإلصابة بفريوس نقص
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املناعة البرشية .وحيتاج األمر كذلك إىل زيادة الدعم املقدم لعالج ورعاية
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية ومرىض اإليدز .ويلزم كذلك تعزيز
األنشطة الرامية إىل مكافحة وباء اإليدز ،مع ايالء اهتامم خاص ألنشطة
منظومة األمم املتحدة املبذولة عىل الصعيد الوطين ،حيث ميكن لتدابري من
قبيل الربامج املشرتكة أن تؤدي إىل حتسني التنسيق وترشيد استخدام املوارد
الشحيحة .كذلك ينبغي للمجتمع الدويل أن ُيعبئ جهوده لرصد وتقييم
نتائج اجلهود املختلفة املبذولة يف جمال البحث عن اسرتاتيجيات جديدة.
 34 – 8وينبغي للحكومات أن تضع سياسات ومبادئ توجيهة حلامية حقوق
الفرد والقضاء عىل التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
البرشية وعائالهتم .وينبغي تعزيز اخلدمات الرامية إىل الكشف عن اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية ،مع ضامن أهنا تكفل الرسية .وينبغي وضع
برامج خاصة لتقديم ما يلزم من الرعاية والتعاطف للرجال والنساء املصابني
باإليدز ،واسداء املشورة إىل عائالهتم وأقارهبم األقربني.
 35 – 8ينبغي تعزيز السلوك اجلنيس املسؤول ،مبا يف ذلك التعفف اجلنيس،
من أجل الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ،مع إدراجه
يف برامج التعليم واإلعالم .وينبغي العمل عىل إتاحة الرفاالت والعقاقري
للوقاية والعالج من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنيس وتوفريها
عىل نطاق واسع وبأسعار متهاودة ،مع إدراجها يف مجيع قوائم العقاقري
األساسية .وينبغي اختاذ إجراءات فعالة إلحكام الرقابة عىل نوعية منتجات
الدم وتطهري املعدات.

104

IX

التوزيع السكاين
والتحرض واهلجرة
الداخلية
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ألف – التوزيع السكاين والتنمية املستدامة

أساس العمل

 1 – 9يف أوائل التسعينات ،كان نصف احلكومات يف العامل تقريبا ً،
ومعظمها من حكومات البلدان النامية ،ترى أن أمناط التوزيع السكاين
يف أقاليمها غري مرضية وكانت ترغب يف تعديلها .وكانت إحدى القضايا
األساسية هي رسعة منو املناطق احلرضية ،التي يتوقع أن تؤوي أكرث من
نصف سكان العامل بحلول عام  .2005ومن ثم تم إيالء االهتامم بالدرجة
األوىل للهجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلرضية ،عىل الرغم من
أن اهلجرة فيام بني املناطق الريفية واهلجرة فيام بني املناطق احلرضية مها يف
الواقع الشكالن الغالبان للحراك املكاين يف عدد كبري من البلدان .وعملية
التحرض هي أحد األبعاد املتأصلة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية،
ومن ثم جتتاز البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية عىل حد سواء يف
عملية االنتقال من جمتمعات يغلب عليها الطابع الريفي إىل جمتمعات
حرضية بالدرجة األوىل .وتكون اهلجرة يف أحيان كثرية مبثابة جهد رشيد
ودينامي بالنسبة لألفراد اللتامس فرص جديدة يف احلياة .واملدن هي مراكز
النمو االقتصادي ،حيث توفر القوى الدافعة الالزمة لالبتكار والتغيري
يف امليدان االجتامعي – االقتصادي .إىل أن اهلجرة حتدث أيضا ً بدافع من
عوامل ضاغطة مثل عدم االنصاف يف ختصيص موارد التنمية ،واألخذ
بتكنولوجيات غري مالمئة ،وعدم توفر فرص الوصول إىل األرايض املتاحة.
والنتائج املفزعة للتحرض البادية يف عدد كبري من البلدان تتصل برسعة
التحرض ،الذي عجزت احلكومات عن االستجابة له بقدراهتا وممارساهتا
اإلدارية الراهنة .إال أنه توجد بالفعل ،حتى يف البلدان النامية ،دالئل تنم
عن تغري منط التوزيع السكاين ،مبعين أن االجتاه نحو الرتكز يف عدد ضئيل
من املدن الكبرية ال يفتأ يرتاجع ليفسح املجال أمام توزيع أوسع انتشارا ً
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يف املراكز احلرضية املتوسطة .ويوجد هذا التحرك أيضا ً يف بعض البلدان
املتقدمة النمو ،حيث يظهر السكان تفضيلهم للعيش يف أماكن أصغر.
وسياسات التوزيع السكاين الفعالة هي التي تراعي آثار االسرتاتيجيات
اإلمنائية عىل التوزيع السكاين ،مع احرتام حق األفراد يف العيش والعمل
يف املجتمع املحيل الذي يقع عليه اختيارهم .وللتحرض آثار عميقة عىل
مورد رزق األفراد وأسلوب حياهتم وقيمهم .ويف الوقت نفسه ،تكون للهجرة
آثار اقتصادية واجتامعية وبيئية – إجيابية وسلبية – عىل األماكن األصلية
وأماكن املقصد.

األهداف

 2 – 9تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) تشجيع التوزيع املكاين السكاين األكرث توازنا ً عن طريق العمل،
بشكل متكامل ،عىل تعزيز التنمية املنصفة واملستدامة إيكولوجيا ً يف
املناطق املوفدة واملستقبلة الرئيسية ،مع الرتكيز بصفة خاصة عىل تعزيز
اإلنصاف اقتصاديا ً واجتامعيا ً وعىل أساس نوع اجلنس ،استنادا ً إىل احرتام
حقوق االنسان ،السيام احلق يف التنمية.
(ب) احلد من دول العوامل الضاغطة املختلفة فيام يتعلق بتدفقات
اهلجرة.

اإلجراءات

 3 – 9ينبغي أن تكفل احلكومات التي ترسم سياسات التوزيع السكاين
اتساق أهداف وغايات تلك السياسات مع الغايات والسياسات اإلمنائية
األخرى ومع حقوق االنسان األساسية .وينبغي أن جتري احلكومات،
مبساعدة الوكاالت املحلية واإلقليمية واحلكومية الدولية املهتمة باألمر،
تقييام ً ،عىل أساس منتظم ،للكيفية التي يتأثر هبا التوزيع السكاين واهلجرة
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الداخلية ،الدامئة واملؤقتة ،من جراء نتائج سياساهتا االقتصادية والبيئية
وأولوياهتا القطاعية واستثامراهتا يف اهلياكل األساسية وتوازن املوارد فيام بني
السلطات اإلقليمية واملركزية وسلطات املقاطعات والسلطات املحلية.

 4 – 9وحتى يتحقق التوزيع املكاين املتوازن لالنتاج والعاملة والسكان،
ينبغي أن تعتمد البلدان اسرتاتيجيات للتنمية اإلقليمية املستدامة
واسرتاتيجيات لتشجيع الدمج احلرضي ومنو املراكز احلرضية الصغرية أو
املتوسطة والتنمية املستدامة يف املناطق الريفية ،مبا يف ذلك اعتامد مشاريع
قامئة عىل كثافة العمل ،وتدريب الشباب عىل األعامل غري الزراعية وتوفري
شبكات النقل واالتصال الفعالة .وإلجياد سياق موات للتنمية املحلية ،مبا
يف ذلك تقديم اخلدمات ،ينبغي أن تنظر احلكومات يف حتقيق الالمركزية
يف نظمها اإلدارية؛ مما يشمل أيضا ً إعطاء السلطات اإلقليمية وسلطات
املقاطعات والسلطات املحلية مسؤولية اإلنفاق واحلق يف مجع اإليرادات.
ويف حني يستلزم األمر إدخال حتسينات هائلة عىل اهلياكل االساسية
احلرضية واالسرتاتيجيات اإلمنائية يف عدد كبري من البلدان النامية لتوفري
بيئة صحية لسكان احلرض ،ينبغي االضطالع أيضا ً بأنشطة مماثلة يف املناطق
الريفية.

 5 – 9ومن أجل احلد من التحيز إىل احلرض والتنمية الريفية املنعزلة،
ينبغي أن تدرس احلكومات إمكانية توفري احلوافز للتشجيع عىل إعادة
توزيع الصناعات واألعامل التجارية ونقلها من املناطق احلرضية إىل
املناطق الريفية ،للتشجيع عىل إقامة أعامل جتارية جديدة ووحدات
صناعية ومشاريع مدرة للدخل يف املناطق الريفية.

 6 – 9وينبغي أن تنشئ احلكومات الراغبة يف إجياد بدائل للهجرة إىل
خارج املناطق الريفية الظروف املهيئة للتنمية يف املناطق الريفية وأن تدعم
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بنشاط فرص الوصول إىل ملكية األرايض أو استخدامها والوصول إىل
موارد املياه ،والسيام بالنسبة للوحدات األرسية ،وأن تستثمر وتشجع عىل
االستثامر يف زيادة االنتاجية الريفية وحتسني اهلياكل األساسية واخلدمات
االجتامعية وأن تيرس إنشاء التعاونيات االئتامنية واالنتاجية والتسويقية
وغريها من املنظامت عىل مستوى القاعدة ،مما يتيح للسكان قدرا ً أكرب
من السيطرة عىل املوارد وحتسني موارد أرزاقهم .وتدعو احلاجة إىل إيالء
اهتامم خاص لضامن إتاحة هذه الفرص أيضا ً ألرس املهاجرين التي تظل يف
املناطق األصلية.
 7 – 9ينبغي أن تأخذ احلكومات باسرتاتيجيات إمنائية تتيح مزايا ملموسة
للمستثمرين يف املناطق الريفية وللمنتجني الريفيني .وينبغي أن تسعى
احلكومات أيضا ً إىل احلد من التقييدات املفروضة عىل التجارة الدولية يف
املنتجات الزراعية.

 8 – 9ينبغي أن تعزز احلكومات قدراهتا عىل االستجابة للضغوط الناشئة
عن رسعة التحرض عن طريق إعادة النظر يف وكاالت وآليات اإلدارة
احلرضية وإعادة توجيهها ،حسب اللزوم ،وضامن مشاركة مجيع الفئات
السكانية عىل نطاق واسع يف التخطيط واختاذ القرارات بشأن التنمية
املحلية .وينبغي إيالء اهتامم خاص إلدارة االرايض من أجل ضامن استخدام
األرايض بشكل اقتصادي ومحاية النظم اإليكولوجية اهلشة وتيسري وصول
الفقراء إىل األرايض يف املناطق احلرضية واملناطق الريفية عىل حد سواء.
 9 – 9وحتث البلدان عىل التسليم بأنه ينبغي محاية أرايض السكان
األصليني وجمتمعاهتم املحلية من األنشطة غري السليمة بيئيا ً أو التي يعتربها
السكان األصليون املعنيون غري مالمئة اجتامعيا ً وثقافيا ً .ومن املفهوم أن
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مصطلح «األرايض» يشمل بيئة املناطق التي يشغلها تقليديا ً السكان
املعنيون.

 10 – 9وينبغي أن تعمل البلدان عىل زيادة املعلومات والتدريب بشأن
ممارسات احلفظ ،وتشجيع توفري فرص العمل املستدامة يف الريف خارج
جمال الزراعة ،من أجل احلد من زيادة اتساع املستوطنات البرشية لتشمل
املناطق ذات النظم اإليكولوجية اهلشة.

 11 – 9وينبغي أن تكون سياسات التوزيع السكاين متسقة مع ما ينطبق
من الصكوك الدولية مثل اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية املدنيني وقت احلرب
( )1949مبا يف ذلك املادة .49

باء – النمو السكاين يف التجمعات احلرضية الضخمة
أساس العمل

 12 – 9تتسم املنظومة احلرضية ،يف كثري من البلدان ،باهليمنة الساحقة
ملدينة كربى واحدة أو تكتل سكاين واحد .وهذا االجتاه نحو الرتكز
السكاين ،الذي يعززه تركز املوارد العامة واخلاصة يف بعض املدن ،أسهم
أيضا ً يف ارتفاع عدد املدن املتضخمة وازدياد أحجامها .ويف عام ،1992
وصل عدد املدن التي ال يقل عدد سكاهنا عن  10ماليني نسمة إىل ،13
ومن املتوقع أن يتضاعف عددها بحلول عام  ،2010عندما تصبح معظم
املدن املتضخمة مركزة يف البلدان النامية .واستمرار تركز السكان يف
املدن الرئيسية ويف املدن املتضخمة بوجه خاص يشكل حتديات اقتصادية
واجتامعية وبيئية حمددة للحكومات .غري أن التجمعات السكانية الضخمة
متثل أيضا ً مراكز النشاط االقتصادي والثقايف دينامية يف عدد كبري من
البلدان .ولذلك من الرضوري حتليل ومعاجلة املشاكل املحددة للمدن
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الكبرية بإدراك تام للمسامهة اإلجيابية التي تقدمها املدن الكبرية يف التنمية
االقتصادية واالجتامعية الوطنية .والتحديات التي تواجهها املدن تتفاقم يف
أحيان كثرية بفعل ضعف القدرات اإلدارية املحلية عىل معاجلة آثار الرتكز
السكاين والتنمية االجتامعية – االقتصادية واآلثار البيئية وأوجه الرتابط
بينها.

اهلدف

 13 – 9يتمثل اهلدف يف تعزيز إدارة التجمعات احلرضية عن طريق
التخطيط واإلدارة القامئني عىل زيادة املشاركة والوعي باملوارد ،واستعراض
وتنقيح السياسات واآلليات التي تسهم يف الرتكز السكاين الزائد عن احلد
يف املدن الكبرية ،وحتسني األمن ونوعية احلياة للسكان ذوي الدخل املتدين
يف الريف واحلرض عىل حد سواء.

اإلجراءات

 14 – 9ينبغي أن تعمل احلكومات عىل زيادة قدرة وكفاءة سلطات املدن
والبلديات عىل إدارة التنمية احلرضية وصون البيئة ،وتلبية احتياجات
مجيع املواطنني ،مبا يف ذلك املستقطنون يف احلرض ،إىل السالمة الشخصية
واهلياكل واخلدمات األساسية ،وعىل القضاء عىل املشاكل الصحية
واالجتامعية ،مبا يف ذلك مشاكل املخدرات واإلجرام ،واملشاكل الناشئة عن
االكتظاظ والكوارث ،وتزويد السكان ببدائل للعيش يف املناطق املعرضة
للكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع االنسان.
 15 – 9ومن أجل التخفيف من حمنة فقراء احلرض ،وكثري منهم يعمل
يف القطاع غري النظامي لالقتصاد ،حتث احلكومات عىل تعزيز إدماج
املهاجرين من املناطق الريفية يف املناطق احلرضية وتنمية وحتسني قدرهتم
عىل كسب الدخل بتيسري حصوهلم عىل فرص العمل واالئتامن واالنتاج
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وفرص التسويق والتعليم األسايس واخلدمات الصحية والتدريب املهين
والنقل ،مع إيالء اهتامم خاص حلالة العامالت وربات األرس املعيشية.
وينبغي إنشاء مراكز لرعاية الطفل ووضع برامج خاصة حلامية أطفال
الشوارع وإعادة تأهيلهم.

 16 – 9ومن أجل متويل اهلياكل األساسية واخلدمات الالزمة بشكل
متوازن ،مع مراعاة مصالح قطاعات املجتمع الفقرية ،ينبغي أن تنظر
الوكاالت احلكومية املحلية والوطنية يف األخذ مبخططات منصفة السرتداد
التكاليف وزيادة اإليرادات عن طريق اختاذ تدابري مالمئة.
 17 – 9وينبغي أن تعزز احلكومات القدرة عىل إدارة األرايض ،مبا يف ذلك
التخطيط احلرضي عىل مجيع املستويات مبا يراعي االجتاهات الدميغرافية
ويشجع البحث عن ُنج ابتكارية للتصدي للتحديات التي تواجه املدن،
مع االهتامم بصفة خاصة بالضغوط واالحتياجات النامجة عن منو سكاهنا.
 18 – 9وينبغي أن تشجع احلكومات وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات إدارية
بيئية فعالة للتجمعات احلرضية ،مع إيالء اهتامم خاص إلدارة املياه
والنفايات واهلواء ،ولنظم الطاقة والنقل السليمة بيئيا ً.

جيم – املرشدون داخلياً
أساس العمل

 19 – 9خالل العقد املايض ،تزايد الوعي بحالة األشخاص الذي يرغمون
عىل ترك اماكن إقامتهم املعتاد ألسباب متنوعة .وبسبب عدم توفر تعريف
واحد للمرشدين داخليا ً ،تتباين تقديرات أعدادهم كام تتباين أسباب
هجرهتم .إال أنه من املقبول عموما ً أن تلك األسباب ترتاوح من تدهور
البيئة إىل الكوارث الطبيعية والرصاعات الداخلية التي تدمر املستوطنات
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البرشية وجترب السكان عىل الفرار من منطقة يف البلد إىل منطقة أخرى.
ويف أحيان كثرية ،يكون السكان األصليون ُعرضة للترشد .ونظرا ً التسام
حترك املرشدين داخليا ً بالطابع القرسي ،فأهنم جيدون أنفسهم يف أحيان
كثرية يف حاالت جتعلهم معرضني للخطر بصفة خاصة ،والسيام النساء
الاليت قد يتعرضن لالغتصاب واالعتداء اجلنيس يف حاالت النزاع املسلح.
ويف أحيان كثرية يكون الترشد الداخيل نذيرا ً بحدوث تدفقات لالجئني
واملرشدين خارجيا ً .وقد يصبح الالجئون العائدون مرشدين داخليا ً أيضا ً.

اهلدف

 20 – 9تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) توفري احلامية واملساعدة مبا فيه الكفاية إىل املرشدين داخل بلدهم،
والسيام النساء واألطفال وكبار السن ،وهم أشد الفئات ضعفا ً ،وإجياد
حلول لألسباب اجلذرية لترشدهم بغرض اتقائه والعمل ،حسب االقتضاء،
عىل تيسري عودهتم أو توطينهم؛
(ب) وضع حد جلميع أشكال اهلجرة القرسية ،مبا يف ذلك «التطهري
اإلثين».

اإلجراءات

 21 – 9ينبغي أن تعالج البلدان أسباب الترشد الداخيل ،مبا يف ذلك تدهور
البيئة والكوارث الطبيعية والرصاع املسلح وإعادة التوطني القرسية
وأن تُنشئ اآلليات الالزمة حلامية ومساعدة املرشدين ،مبا يف ذلك تقديم
التعويض عن األرضار ،حيثام أمكن ،والسيام للذين ال يكون مبقدورهم
العودة إىل مكان إقامتهم املعتاد يف األجل القصري .وينبغي إجياد قدرات
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كافية عىل التأهب للكوارث .وتشجع األمم املتحدة عىل أن تواصل ،عن
طريق احلوار مع احلكومات ومجيع املنظامت احلكومية الدولية واملنظامت
غري احلكومية ،استعراض حاجة املرشدين داخليا ً إىل احلامية واملساعدة،
واألسباب اجلذرية للترشد الداخيل ،وتوقيه واحللول الطويلة األجل له،
آخذة يف احلسبان حاالت حمددة.

 22 – 9وينبغي اختاذ التدابري التي تكفل حصول املرشدين داخليا ً عىل
التعليم األسايس وفرص العمل والتدريب املهين وخدمات الرعاية الصحية
األساسية ،مبا يف ذلك خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة.
 23 – 9ومن أجل عكس اجتاه تردي نوعية البيئة واإلقالل إىل أدىن حد
من النزاع عىل الوصول إىل أرايض الرعي ،ينبغي متابعة حتديث النظام
االقتصادي الرعوي ،مع تقديم املساعدة ،حسب االقتضاء ،عن طريق
الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف.

 24 – 9وتُشجع احلكومات واملنظامت الدولية واملنظامت غري احلكومية عىل
تعزيز املساعدة اإلمنائية املقدمة إىل املرشدين داخليا ً حتى يتسىن هلم العودة
إىل أماكنهم األصلية.
 25 – 9وينبغي اختاذ تدابري ،عىل الصعيد الوطين وبالتعاون الدويل،
حسب االقتضاء ،وفقا ً مليثاق األمم املتحدة ،إلجياد حلول دامئة للمسائل
املتصلة باملرشدين داخليا ً ،مبا يف ذلك حقهم يف العودة االختيارية واآلمنة
إىل بلدان موطنهم األصيل.
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اهلجرة الدولية
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ألف – اهلجرة الدولية والتنمية

أساس العمل

 1 – 10تؤدي أوجه الرتابط االقتصادية والسياسية والثقافية الدولية دورا ً
هاما ً يف تدفق البرش بني البلدان ،سواء كانت البلدان نامية أو متقدمة
النمو أو ذات اقتصاد مير مبرحلة انتقالية .وتتصل اهلجرة الدولية ،مبختلف
أنواعها ،بأوجه الرتابط التي من هذا القبيل وتؤثر يف العملية اإلمنائية
وتتأثر هبا .وأوجه االختالل االقتصادي الدويل ،والفقر ،والتدهور البيئي،
املقرتن بانعدام السالم واألمن ،وانتهاكات حقوق االنسان ،وتفاوت
درجات تطور املؤسسات القضائية والدميقراطية متثل مجيعها عوامل مؤثرة
عىل اهلجرة الدولية وعىل الرغم من أن معظم تدفقات اهلجرة الدولية حيدث
بني البلدان املتجاورة ،فإن اهلجرة األقاليمية ،والسيام اهلجرة املتجهة إىل
البلدان املتقدمة النمو ،آخذة يف التزايد .ويقدر عدد املهاجرين الدوليني
يف العامل ،مبا فيهم الالجئون ،مبا يتجاوز  125مليون نسمة ،نصفهم تقريبا ً
يف البلدان النامية .ويف السنوات األخرية ،سجلت البلدان املستقبلة
الرئيسية يف العامل املتقدم النمو صايف عدد املهاجرين الوافدين مبا يقارب
 1,4مليون نسمة سنويا ً ،يأيت ثلثاهم تقريبا ً من البلدان النامية .وميكن أن
ترتتب عىل اهلجرة الدولية املنظمة تأثريات إجيابية عىل كل من جمتمعات
املنشأ وجمتمعات املقصد ،إذ أهنا تزود هذه بالتحويالت املالية وتزود تلك
باملوارد البرشية الالزمة هلا .كام أن اهلجرة الدولية حمملة بإمكانيات تيسري
نقل املهارات واإلسهام يف اإلثراء الثقايف .إىل أن اهلجرة الدولية تنطوي
عىل فقدان الكثري من بلدان املنشأ للموارد البرشية ،بل وقد تتسبب يف
حاالت توتر سيايس أو اقتصادي أو اجتامعي يف بلدان املقصد .وليك تتوفر
الفعالية لسياسات اهلجرة الدولية ،تلزمها مراعاة القيود االقتصادية يف
البلد املستقبل ،وتاثري اهلجرة عىل املجتمع املضيف ،وآثارها عىل بلدان
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املنشأ .وتتوقف إمكانية السيطرة عىل اهلجرة الدولية يف املدى الطويل عىل
جعل خيار بقاء الشخص يف بلده متاحا ً أمام الناس مجيعا ً .وميثل النمو
االقتصادي املستدام املقرتن باإلنصاف واالسرتاتيجيات اإلمنائية املتامشية
مع هذا اهلدف وسيلتني رضورتني لتحقيق هذه الغاية ،وباإلضافة إىل ذلك،
ميكن زيادة فعالية االستفادة من إمكانيات إسهام املواطنني املغرتبني يف
التنمية االقتصادية لبلداهنم األصلية.

االهداف

 2 – 10تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) معاجلة األسباب اجلذرية للهجرة ،السيام األسباب املتصلة بالفقر؛
(ب) تشجيع زيادة التعاون واحلوار بني بلدان املنشأ وبلدان املقصد
سعيا ً إىل زيادة فوائد اهلجرة التي جتنيها األطراف املعنية بحيث تبلغ احلد
األقىص ،وزيادة إمكانية أن تكون للهجرة نتائج إجيابية عىل التنمية يف كل
من البلدان املوفدة والبلدان املستقبلة؛
(ج) تيسري عملية إعادة إدماج املهاجرين العائدين.

اإلجراءات

 3 – 10ينبغي حلكومات بلدان املنشأ وبلدان املقصد أن تسعى إىل جعل
خيار بقاء الشخص يف بلده متاحا ً أمام الناس مجيعا ً .وحتقيقا ً هلذه الغاية،
ينبغي تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية
املستدامة ،التي تكفل توازنا ً اقتصاديا ً أفضل بني البلدان املتقدمة النمو
والبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .ومن
الرضوري أيضا ً زيادة اجلهود الرامية إىل نزع فتيل الرصاعات الدولية
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والداخلية قبل أن تتصاعد؛ وضامن احرتام حقوق األشخاص الذين ينتمون
إىل أقليات عرقية أو دينية أو لغوية ،والسكان األصليني؛ واحرتام سيادة
القانون ،وتشجيع احلكم الصالح ،وتدعيم الدميقراطية ،وتعزيز حقوق
االنسان .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي إيالء املزيد من الدعم لبلوغ األمن
الغذايئ الوطين واألرسي ،ودعم برامج التعليم والتغذية والصحة والربامج
املتصلة بالسكان ،وكفالة احلامية البيئية الفعالة .ومثل هذه اجلهود قد
تتطلب املساعدة املالية الوطنية والدولية ،وإعادة تقييم العالقات التجارية
والتعريفية؛ وزيادة إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية ،وزيادة جهود
البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية الرامية إىل إجياد
إطار حميل للنمو االقتصادي املستدام ،مع االهتامم بتهيئة فرص العمل.
وال يرجح أن تتحسن احلالة االقتصادية يف تلك البلدان إال بصفة تدرجيية؛
ومن ثم ،ال حيتمل أن تقل تدفقات اهلجرة من تلك البلدان إال يف األجل
الطويل؛ وإىل أن يتحقق ذلك ،ستظل املشاكل احلادة امللحوظة حاليا ً
تسبب استمرار تدفقات اهلجرة يف األجل القصري بل واملتوسط أيضا ً ،ومن
ثم حتث احلكومات عىل تبين سياسات هجرة دولية شفافة وبرامج إلدارة
هذه التدفقات.
 4 – 10وينبغي حلكومات بلدان املنشأ التي ترغب يف تعزيز تدفق
التحويالت املالية عليها وتعزيز استعامهلا املثمر لصالح التنمية أن تعتمد
أسعار رصف وسياسات نقدية واقتصادية سليمة ،وأن تيرس توفري مرافق
مرصفية متكن من التحويل املأمون الرسيع ألموال املهاجرين ،وأن
هتيء األحوال الالزمة لزيادة املدخرات املحلية وتوجيهها إىل االستثامر
االنتاجي.
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 5 – 10أما حكومات بلدان املقصد ،فهي مدعوة إىل النظر يف استخدام
أشكال معينة من اهلجرة املؤقتة ،من قبيل اهلجرة القصرية األمد أو
املتصلة باملشاريع ،كوسيلة لتحسني مهارات مواطين بلد املنشأ ،السيام
البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .وحتقيقا ً هلذه
الغاية ،ينبغي هلا أن تنظر ،حسب االقتضاء ،يف االنضامم إىل اتفاقات
ثنائية او متعددة األطراف .وينبغي اختاذ اخلطوات املالمئة لصون األجور
ورشوط العمل لكل من العامل املهاجرين واملواطنني يف القطاعات
املتأثرةُ .
وتث حكومات بلدان املنشأ عىل تيسري عودة املهاجرين وإعادة
إدماجهم يف املجتمعات املحلية بالوطن ،وإجياد سبل الستخدام مهاراهتم.
وينبغي حلكومات بلدان املنشأ أن تنظر يف أمر التعاون مع بلدان املقصد
واالستعانة بدعم املنظامت الدولية املناسبة لتشجيع العودة الطوعية
للمهاجرين املؤهلني الذين ميكنهم أن يؤدوا دورا ً شديد األمهية يف نقل
املعرفة واملهارات والتكنولوجيا .كام تشجع بلدان املقصد عىل تيسري
عودة املهاجرين بتبين سياسات مرنة ،من قبيل إمكانية حتويل املعاشات
التقاعدية وغري ذلك من استحقاقات العمل.
 6 – 10وحكومات البلدان املتأثرة باهلجرة الدولية مدعوة إىل التعاون
هبدف إدماج هذه املسألة يف براجمها السياسية واالقتصادية واإلسهام يف
التعاون التقين ملعاونة البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية عىل معاجلة التاثري الناتج عن اهلجرة الدوليةُ .
وتث احلكومات
عىل تبادل املعلومات بشأن سياساهتا املتصلة باهلجرة الدولية واألنظمة
املوضوعة ألجل قبول املهاجرين وإقامتهم يف أقاليمها .وتدعي الدول التي
مل تصدق بعد عىل االتفاقية الدولية حلامية حقوق مجيع العامل املهاجرين
وأفراد أرسهم إىل النظر يف التصديق عليها.
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 7 – 10وتشجع احلكومات عىل النظر يف طلبات اهلجرة الواردة من البلدان
التي يكون وجودها مهددا ً ،حسب األدلة العلمية املتاحة ،هتديدا ً وشيكا ً
بسبب االحرتار العاملي وتغري املناخ.

 8 – 10وينبغي للحكومات ،بالتعاون مع املنظامت الدولية واملنظامت غري
احلكومية واملؤسسات البحثية ،أن تدعم مجع البيانات عن تدفقات وأرصدة
املهاجرين الدوليني ،والعوامل املسببة للهجرة ،ورصد اهلجرة الدولية .كام
ينبغي تقديم الدعم لتحديد اسرتاتيجيات تكفل إسهام اهلجرة يف التنمية
والعالقات الدولية .وينبغي تدعيم دور املنظامت الدولية ذات الواليات
يف جمال اهلجرة ،ليك يتسىن هلا تقديم الدعم التقين املناسب إىل البلدان
النامية ،وتقديم املشورة فيام يتعلق بإدارة تدفقات اهلجرة الدولية ،وتعزيز
التعاون احلكومي الدويل بجملة وسائل من بينها املفاوضات الثنائية
واملتعددة األطراف ،حسب االقتضاء.

باء – املهاجرون املسجلون
أساس العمل

 9 – 10املهاجرون املسجلون هم املهاجرون املستوفون جلميع املتطلبات
القانونية للدخول واإلقامة ،بل ولتقلد الوظائف يف بلد املقصد إذا كان ذلك
واردا ً .ويف بعض البلدان ،اكتسب كثري من املهاجرين املسجلني ،مبرور
الوقت ،حق اإلقامة الطويلة األمد .ويف مثل هذه احلاالت ،يستصوب بصفة
عامة إندماج هؤالء يف املجتمع املضيف؛ ولذلك فمن املهم منحهم احلقوق
االجتامعية واالقتصادية والقانونية ذاهتا التي يتمتع هبا املواطنون ،وفقا ً
لترشيع الوطين .ومل شمل أرس املهاجرين املسجلني عامل هام يف اهلجرة
الدولية .ومن املهم أيضا ً محاية املهاجرين املسجلني وأرسهم من العنرصية
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والنعرة العرقية وكراهية األجانب ،ومحاية سالمتهم اجلسدية وكرامتهم
ومعتقداهتم الدينية وقيمهم الثقافية .واهلجرة املسجلة مفيدة عموما ً للبلد
املضيف ،ألن املهاجرين يرتكزون عموما ً يف أكرث الفئات العمرية إنتاجية
ويتمتعون مبهارات الزمة للبلد املستقبل ،وألن السامح هلم بالدخول متوافق
مع سياسات احلكومة .وغالبا ً ما تشكل التحويالت املالية من املهاجرين
املسجلني إىل بلداهنم األصلية مصدرا ً مهام ً جدا ً من مصادر النقد األجنبي
وتفيد يف حتسني رفاه أقربائهم الذين خلفوهم يف تلك البلدان.

األهداف

 10 – 10تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) كفالة اإلندماج االجتامعي واالقتصادي للمهاجرين املسجلني،
السيام من حصلوا عىل احلق يف اإلقامة الطويلة األمد يف بلد املقصد،
ومعاملتهم عىل قدم املساواة أمام القانون؛
(ب) القضاء عىل املامرسات التمييزية ضد املهاجرين املسجيل ،السيام
النساء واألطفال واملسنني؛
(ج) كفالة احلامية من العنرصية والنعرة العرقية وكراهية األجانب؛
(د) تعزيز رفاه املهاجرين املسجلني وأفراد أرسهم؛
(هـ) كفالة احرتام قيم املهاجرين املسجلني الثقافية والدينية
ومعتقداهتم وممارساهتم ،بقدر متشيها مع الترشيع الوطين وحقوق اإلنسان
املُعرتف هبا عامليا ً؛
(و) مراعاة االحتياجات والظروف التي ينفرد هبا املهاجرون املؤقتون.

اإلجراءات
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ُ 11 – 10تث حكومات البلدان املستقبلة عىل النظر يف منح املهاجرين
املسجلني املستوفني ملتطلبات طول مدة اإلقامة وأفراد أرسهم الذين تكون
إقامتهم يف البلد املستقبل قانونية معاملة مكافئة ملعاملة مواطنيها فيام يتعلق
بالتمتع بحقوق اإلنسان األساسية ،مبا فيها تكافؤ الفرص واملعاملة فيام
يتعلق باملامرسات الدينية ورشوط العمل والضامن االجتامعي واالشرتاك
يف النقابات وإمكانية احلصول عىل اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية
وغريها من اخلدمات االجتامعية ،واملساواة يف إمكانية الوصول إىل النظام
القضايئ واملساواة يف املعاملة أمام القانون .كذلكُ ،تث حكومات البلدان
املستقبلة عىل اختاذ اخلطوات املالمئة لتفادي التمييز بجميع أشكاله ضد
املهاجرين ،مبا يف ذلك القضاء عىل املامرسات التمييزية املتعلقة بجنسيتهم
وجنسية أوالدهم ،وحلامية حقوقهم وسالمتهم .وينبغي محاية النساء واألطفال
الذين هياجرون بوصفهم من أفراد األرسة من اعتداء الكفالء عىل ما هلم من
ويطلب إىل احلكومات أن
حقوق اإلنسان أو إنكار الكفالء هلذه احلقوقُ ،
تنظر عند تفكك العالقة األرسية يف متديد إقامتهم ،ضمن احلدود التي نص
عليها الترشيع الوطين.
 12 – 10ومن أجل تعزيز اندماج املهاجرين املسجلني الذين يتمتعون
باحلق يف اإلقامة الطويلة األمدُ ،تث حكومات البلدان املستقبلة عىل
النظر يف منحهم احلقوق واملسؤوليات املدنية والسياسية ،حسب االقتضاء،
ويتسري جتنسهم بجنسيات بلداهنا .وينبغي بذل جهود خاصة لزيادة إدماج
أبناء املهاجرين هجرة طويلة األمد ،بتزويدهم بفرص تعليمية وتدريبية
مكافئة ملا يتوفر للمواطنني والسامح هلم مبامرسة نشاط اقتصادي ،وتيسري
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جتنس الذين نشأوا منهم يف البلد املستقبل .ووفقا ً للامدة  10من اتفاقية
حقوق الطفل وسائر صكوك حقوق االنسان ذات الصلة املُعرتف هبا عامليا ً،
يتعني عىل كل احلكومات ،وخاصة حكومات البلدان املستقبلة ،أن تعرتف
باألمهية احليوية للم شمل األرسة وتعمل عىل إدراجه يف ترشيعاهتا الوطنية
لكل تكفل محاية أرس املهاجرين القانونيني .وجيب أن تكفل حكومات
البلدان املستقبلة محاية املهاجرين وأرسهم ،وأن تويل أولوية للربامج
واالسرتاتيجيات التي تناهض التعصب الديين ،والعنرصية ،والنعرة
العرقية ،وكراهية األجانب ،والتمييز عىل أساس اجلنس ،والتي هتيئ الوعي
العام الرضوري يف هذا الصدد.

 13 – 10وينبغي حلكومات بلدان املقصد – وهي تؤكد عىل حقها يف تنظيم
الدخول إىل إقليمها وتعتمد سياسات تستجيب لتدفقات الالجئني وتشكلها
– أن حترتم ما للمهاجرين املسجلني من حقوق االنسان االساسية .وفيام
يتعلق بدخول املهاجرين إىل البلد ،ينبغي للحكومات أن تتجنب التمييز
عىل أساس العرق أو الدين أو اجلنس أو العجز ،وذلك بينام تراعي
االعتبارات الصحية وغريها من االعتبارات ذات الصلة التي تنص عليها
أنظمة اهلجرة الوطنية ،وتراعي بوجه خاص االحتياجات اخلاصة لكبار
السن واألطفالُ .
وتث احلكومات عىل أن تعزز ،بلم شمل األرسة ،تطبيع
احلياة األرسية للمهاجرين القانونيني الذين حتق هلم اإلقامة الطويلة األمد.

 14 – 10وينبغي للحكومات أن تنظر يف تقديم املساعدة إىل الربامج التي
تعالج اآلثار االجتامعية واالقتصادية السلبية املرتتبة عىل اهلجرة القرسية،
ويف التعاون مع الربامج التي من هذا القبيل.

جيم – املهاجرون غري املسجلني
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أساس العمل

 15 – 10حيق لكل دولة قومية أن تقرر من الذي ميكنه أن يدخل إقليمها
وأن يقيم فيه والرشوط التي خيضع هلا ذلك .بيد أن هذا احلق ينبغي أن
ميارس مع احلرص عىل تفادي األفعال والسياسات العنرصية أو املنطوية
عىل كراهية األجانب .واملهاجرون غري املسجلني أو غري القانونيني هم
أشخاص غري مستوفني للمتطلبات التي حددها بدل املقصد للدخول أو
اإلقامة أو ممارسة نشاط اقتصادي .وبالنظر إىل أن ضغوط اهلجرة آخذة
يف التنامي يف عدد من البلدان النامية ،السيام وأن قوهتا العاملة مستمرة يف
االزدياد ،وأن بعض القطاعات االقتصادية يف البلدان املستقبلة حتتاج إىل
العامل املهاجرين ،يتوقع ازدياد اهلجرة غري املسجلة أو غري القانونية.

األهداف

 16 – 10تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) معاجلة األسباب اجلذرية للهجرة غري املسجلة؛
(ب) تقليص عدد املهاجرين غري املسجلني تقليصا ً شديدا ً ،مع كفالة
حصول من حيتاج منهم إىل احلامية الدولية عىل مثل هذه احلامية ،ملنع
استغالل املهاجرين غري املسجلني وكفالة محاية حقوق االنسان األساسية
هلم؛
(ج) منع أي اجتار دويل باملهاجرين ،السيام بغرض البغاء؛
(د) ضامن احلامية من العنرصية والنعرة العرقية وكراهية األجانب.
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اإلجراءات

 17 – 10حتث حكومات بلدان املنشأ وبلدان املقصد عىل التعاون عىل
تقليل أسباب اهلجرة غري املسجلة وصون حقوق االنسان األساسية للعامل
غري املسجلني ،مبا فيها احلق يف التامس اللجوء من االضطهاد والتمتع به يف
بلدان أخرى ومنع استغالهلم .وينبغي للحكومات أن تعني أسباب اهلجرة
ال عام هلا من
غري املسجلة وتأثريها االقتصادي واالجتامعي والدميغرايف فض ً
أثر يف رسم سياسات اهلجرة االجتامعية واالقتصادية والدولية.
 18 – 10ينبغي حلكومات البلدان املستقبلة وحلكومات بلدان املنشأ أيضا ً
أن تعتمد جزاءات فعالة ضد من ينظمون اهلجرة غري املسجلة أو يستغلون
املهاجرين غري املسجلني أو يشاركون يف االجتار بالعامل غري املسجلني،
السيام من ميارسون أي شكل من أشكال االجتار الدويل بالنساء والشبان
واألطفال .وينبغي حلكومات بلدان املنشأ ،متى كانت أنشطة الوكالء أو
غريهم من الوسطاء يف عملية اهلجرة مرشوعة ،أن تنظم مثل هذه األنشطة
منعا ً حلدوث التعديات ،السيام االستغالل والبغاء والتبين القرسي.

 19 – 10وينبغي للحكومات أن تردع ،مبساعدة من املنظامت الدولية
املناسبة ،اهلجرة غري املسجلة ،وذلك بتوعية املهاجرين املحتملني بالرشوط
القانونية للدخول واإلقامة والعمل يف البلدان املضيفة بواسطة األنشطة
اإلعالمية يف بلد املنشأ.
 20 – 10وتتحمل حكومات بلدان منشأ املهاجرين غري املسجلني
واالشخاص الذين رفضت التامساهتم للجوء مسؤولية قبول عودة هؤالء
األشخاص وإعادة إدماجهم ،وينبغي هلا أال تعاقب مثل هؤالء األشخاص
عند عودهتم .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي حلكومات بلدان املنشأ وبلدان
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املقصد أن حتاول إجياد حلول مرضية للمشاكل التي تسببها اهلجرة غري
املسجلة ،وذلك عن طريق املفاوضات الثنائية أو املتعددة األطراف املتعلقة
بجملة أمور ،من بينها اتفاقات السامح بالعودة التي حتمل حقوق االنسان
األساسية لالشخاص الذين ميسهم األمر وفقا ً للصكوك الدولية ذات الصلة.

دال – الالجئون وملتمسو اللجوء واملرشدون
أساس العمل

 21 – 10يف أقل من  10سنوات ،هي الفرتة من سنة  1985إىل سنة ،1993
ازداد عدد الالجئني إىل أكرث من الضعف ،أي من  8,5مليون نسمة إىل
 19مليون نسمة .وقد تسببت يف ذلك عوامل متعددة ومتشابكة ،تشمل
االنتهاكات الشديدة حلقوق اإلنسان .ومعظم هؤالء الالجئني جيدون امللجأ
يف البلدان النامية ،ويفوضون يف الغالب أعباء باهظة عىل تلك الدول.
وتتعرض نظم اللجوء االجتامعية إلجهاد شديد يف البلدان الصناعية
ألسباب متنوعة ،تشمل ارتفاع أعداد الالجئني ومتلميس اللجوء وإساءة
استعامل إجراءات اللجوء من قبل املهاجرين الذين حياولون االلتفاف
صدق ثلثا بلدان العامل عىل اتفاقية عام 1951
حول قيود اهلجرة .ويف حني َ
املتصلة مبركز الالجئني أو عىل بروتوكول عام  ،1967اللذين حيددان معايري
حلامية الالجئني ،توجد حاجة إىل تعزيز الدعم للحامية واملساعدة الدوليتني
لالجئني ،السيام الالجئات واألطفال الالجئني الذي يتعرضون للخطر
الشديد .كام أن املرشدين ،الذين ال تتوفر فيهم الرشوط الالزمة الكتساب
مركز الالجئني ويوجدون أحيانا ً خارج بلدهم ،يتعرضون هم ايضا ً للخطر
وحيتاجون إىل املساعدة الدولية .وينبغي النظر يف إعداد اتفاقات إقليمية
تنص عىل محاية األشخاص الفارين من احلروب.
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األهداف

 22 – 10تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) تقليل الضغوط املؤدية إىل حتركات الالجئني وإىل الترشيد ،عن
طريق مكافحة االسباب اجلذرية عىل مجيع األصعدة واختاذ ما يتصل باألمر
من إجراءات وقائية؛
(ب) إجياد وتنفيذ حلول دامئة ملحنة الالجئني واألشخاص املرشدين؛
(ج) كفالة احلامية واملساعدة الفعالتني لتجمعات الالجئني؛ مع إيالء
اهتامم خاص الحتياجات الالجئات واألطفال الالجئني وأمنهم املادي؛
(د) منع إضعاف نظام اللجوء؛
(هـ) توفري خدمات صحية وتعليمية واجتامعية مناسبة لالجئني
واألشخاص املرشدين؛
(و) إدماج برامج مساعدة وتأهيل الالجئني والعائدين يف التخطيط
اإلمنايئ ،مع إيالء االهتامم الواجب للمساواة بني اجلنسني.

اإلجراءات

ُ 23 – 10
	تث احلكومات عىل معاجلة األسباب اجلذرية لتحركات
الالجئني واألشخاص املرشدين باختاذ تدابري مالمئة ،السيام فيام يتعلق بفض
الرصاعات؛ وتعزيز السلم والتوفيق؛ واحرتام حقوق اإلنسان ،مبا فيها حقوق
األشخاص املنتمني إىل األقليات ،واحرتام استقالل الدول وسالمتها اإلقليمية
وسيادهتا .وعالوة عىل ذلك ،تلزم معاجلة العوامل التي تسهم يف الترشيد
القرسي ،وذلك عن طريق تدابري متصلة بتخفيف حدة الفقر ،وإشاعة
الدميقراطية ،واحلكم الصالح ،ومنع التدهور البيئي .وينبغي للحكومات وسائر
الكيانات أن حترتم وتصون حق الناس يف البقاء ساملني يف ديارهم وأن متتنع عن
اتباع السياسات أو املامرسات التي جترب الناس عىل الفرار.
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ُ 24 – 10
وتث احلكومات عىل تعزيز دعمها ألنشطة احلامية واملساعدة
الدولية لصالح الالجئني ،بل ولصالح املرشدين ،حسب االقتضاء ،وعىل
تعزيز البحث عن حلول دامئة ملحنتهم .وتُشجع احلكومات عىل القيام،
وهي تفعل ذلك ،بتعزيز اآلليات اإلقليمية والدولية التي تشجع التقاسم
املناسب للمسؤولية عن تلبية احتياجات الالجئني من احلامية واملساعدة.
وينبغي اختاذ مجيع التدابري الرضورية لكفالة احلامية املادية لالجئني،
السيام الالجئات والالجئني األطفال ،وبصفة خاصة احلامية من االستغالل
واالعتداء ومجيع أشكال العنف.

 25 – 10وينبغي إيالء الدعم الدويل الكايف لبلدان اللجوء من أجل الوفاء
باالحتياجات األساسية لالجئني واملساعدة عىل التامس حلول دامئة.
وينبغي مساعدة جتمعات الالجئني عىل حتقيق االكتفاء الذايت .وينبغي
إرشاك الالجئني عموما ً ،والالجئات بصفة خاصة ،عىل ختطيط أنشطة تقديم
املساعدة لالجئني وتنفيذها .وينبغي إيالء اهتامم خاص ،عند ختطيط أنشطة
تقديم املساعدة لالجئني وتنفيذها ،إىل االحتياجات التي تنفرد هبا الالجئات
والالجئون األطفال .وينبغي أن توفر لالجئني إمكانية االستفادة مبا يناسب
من مأوى وتعليم وخدمات صحية ،تشمل تنظيم األرسة ،وغري ذلك مما يلزم
من اخلدمات االجتامعية .والالجئون مدعوون إىل احرتام قوانني بلدان
اللجوء وأنظمتها.
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 26 – 10وينبغي للحكومات أن ُتيئ الظروف التي تسمح لالجئني بأن
يعودوا إىل الوطن طواعية ،عودة آمنة كرمية .وينبغي ،كلام أمكن ،ربط
املساعدة التأهيلية املقدمة لالجئني العائدين إىل أوطاهنم بخطط التعمري
والتنمية الطويلة األجل .وينبغي للمجتمع الدويل أن يقدم املساعدات
لربامج إعادة الالجئني إىل أوطاهنم وتأهيلهم ،وإلزالة األلغام األرضية وغريها
من األجهزة غري املنفجرة التي تشكل خطرا ً جسيام ً يتهدد سالمة العائدين
والسكان املحليني.

ُ 27 – 10
وتث احلكومات عىل التزام بالقانون الدويل املتعلق بالالجئني.
والدول التي مل تنضم بعد إىل الصكوك الدولية املتعلقة بالالجئني ،السيام
اتفاقية عام  1951وبروتوكول عام  1967املتعلقني مبركز الالجئني ،مدعوة
إىل النظر يف االنضامم إليها .كذلكُ ،تث احلكومات عىل احرتام مبدأ «عدم
اإلعادة القرسية» (أي مبدأ عدم إجبار األشخاص عىل العودة إىل أماكن
تتعرض فيها أرواحهم أو حريتهم للخطر بسبب العرق أو الدين أو القومية
أو العضوية يف مجاعة اجتامعية معينة أو بسبب رأي سيايس) .وينبغي
للحكومة أن تكفل مللتميس اللجوء يف اقليمها إمكانية احلصول عىل حماكمة
عادلة أو تيرس البت العاجل يف طلبات اللجوء ،وأن تكفل استجابة املبادئ
التوجيهية واإلجراءات املستخدمة يف تقرير مركز الالجئني للوضع الذي
تنفرد به املرأة.
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ال
 28 – 10يف حالة وصول الالجئني واملرشدين املحتاجني إىل احلامية وصو ً
مفاجئا ً وبأعداد كبرية ،ينبغي حلكومات البلدان املستقبلة أن تنظر يف
منحهم ما ال يقل عن احلامية املؤقتة ومعاملتهم وفقا ً للمعايري املعرتف هبا
دوليا ً وللقانون الوطين واملامرسات واألنظمة الوطنية ،إىل أن يتم التوصل إىل
حل ملحنتهم .وينبغي تشجيع املحتاجني إىل احلامية عىل البقاء يف مناطق
آمنة ،وعىل البقاء ،بالقدر املمكن وحسب االقتضاء ،قرب بلداهنم األصلية.
وينبغي للحكومات أن تعزز آليات احلامية وتوفر املعونة ملساعدة السكان يف
مثل هذه املناطق .وينبغي عند مساعدة البلدان املضيفة ،بناء عىل طلبها،
اتباع مبدأ التعاون اجلامعي والتضامن الدويل.
 29 – 10ينبغي ملشاكل الالجئني واألشخاص املرشدين الناشئة عن اهلجرة
القرسية ،مبا فيها حقهم يف العودة إىل الوطن ،أن تسوى وفقا ً ملا يتصل
باملوضوع من مبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
وغريمها من الصكوك الدولية وما يتصل باملوضوع من قرارات األمم
املتحدة.
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ألف – التعليم والسكان والتنمية

أساس العمل

 1 – 11شهد العامل يف السنوات الـ  20املاضية ارتفاعا ً يف املستويات
التعليمية .وبالرغم من أن أوجه االختالف يف املستوى التعليمي بني الذكور
واإلناث قد تقلصت ،فإن  75يف املائة من األميني يف العامل من النساء.
ومازال االفتقار إىل التعليم األسايس وانخفاض مستويات إملام الراشدين
بالقراءة والكتابة يعرقل عملية التنمية يف مجيع جماالهتا .وعىل املجتمع
العاملي مسؤولية خاصة يف ضامن تلقي مجيع األطفال تعليام ً ذي نوعية حمسنة
ويف امتامهم الدراسة باملرحلة االبتدائية .والتعليم أداة ال غىن عنها لتحسني
نوعية احلياة .بيد أن تلبية االحتياجات التعليمية تزداد صعوبة عندما يوجد
منو سكاين رسيع.

*

 2 – 11والتعليم عامل أسايس من عوامل التنمية املستدامة وهو يف نفس
الوقت مكون من مكونات الرفاه االجتامعي وعامل من عوامل تنميته
ال عن العوامل االقتصادية
عن طريق صالته بالعوام الدميغرافية ،فض ً
واالجتامعية .والتعليم أيضا ً وسيلة لتمكني الفرد من االستفادة من املعرفة
وهي رشط ُمسبق لتغلب أي شخص عىل املشاكل يف عامل اليوم املُعقد.
والتقدم املُحرز يف جمال التعليم يساعد إىل حد كبري يف احلد من معدالت
اخلصوبة واالعتالل والوفيات ومتكني املرأة وحتسني نوعية حياة السكان
العاملني وتشجيع الدميقراطية احلقيقة .كام أن إتاحة الفرصة أمام اجلميع
للحصول عىل التعليم الذي حيرتم اخللفيات الدينية والثقافية للمهاجرين
ييرس إدماج املهاجرين.

* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل يف
اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتبمر .1994
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 3 – 11والعالقة بني التعليم والتغيريات الدميغرافية واالجتامعية هي عالقة
ترابط .وهناك عالقة وثيقة ومركبة فيام بني التعليم وسن الزواج واخلصوبة
والوفيات واحلراك االجتامعي واألنشطة .وتسهم زيادة تعليم املرأة والفتاة
يف زيادة متكني املرأة ويف تأخري سن الزواج ويف ختفيض حجم األرس.
وعندما حتصل األمهات عىل تعليم أفضل فإن معدالت بقاء أطفاهلن عىل
قيد احلياة تنحو نحو الزيادة .وتوسيع نطاق إمكانية احلصول عىل التعليم
هو أيضا ً عامل من عوامل اهلجرة الداخلية وتكوين السكان العاملني.

 4 – 11إن تعليم وتدريب الشباب ينبغي أن يعدهم للتطور الوظيفي واحلياة
املهنية من أجل مواجهة العامل املعقد احلايل .وتعتمد آفاق فرص العمل
املربح عىل مضمون املناهج التعليمية وطبيعة التدريب الذي يتلقونه.
وميكن ألوجه القصور يف النظام التعليمي وأوجه التباين بينه والنظام
االنتاجي أن تؤدي إىل البطالة ونقص العاملة ،وتقليل قيمة املؤهالت ،ويف
بعض احلاالت ،إىل نزوح األشخاص املؤهلني من املناطق الريفية إىل
املناطق احلرضية وإىل «هجرة ذوي الكفاءة» .ولذا فمن الرضوري تشجيع
التنمية املتناسقة للنظم التعليمية والنظم االقتصادية واالجتامعية مبا يفيض
إىل التنمية املستدامة.

األهداف

 5 – 11األهداف هي:
(أ) حتقيق حصول اجلميع عىل تعليم رفيع املستوى ،مع إعطاء أولوية
خاصة للتعليم االبتدايئ والتقين ،والتدريب عىل الوظائف ،ومكافحة األمية
والقضاء عىل أوجه التباين بني اجلنسني يف احلصول عىل التعليم واالستمرار
فيه ودعمه؛
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(ب) تشجيع التعليم غري النظامي للشباب ،وضامن فرصة متساوية
للمرأة والرجل يف االلتحاق مبراكز تعليم القراءة والكتابة؛
(ج) وضع وحتسني مضمون املناهج بحيث تشجع عىل زيادة املسؤولية
والوعي بشأن أوجه الرتابط بني السكان والتنمية املستدامة ،واملسائل
الصحية ،مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية؛ وحتقيق اإلنصاف بني اجلنسني.

اإلجراءات

 11 – 6إن القضاء عىل األمية هو أحد املتطلبات األساسية للتنمية البرشية.
وينبغي جلميع البلدان أن تعزز التقدم املحرز يف التسعينات نحو توفري
حصول اجلميع عىل التعليم االبتدايئ عىل النحو املتفق عليه يف املؤمتر
العاملي املعين بتوفري التعليم للجميع املعقود يف جومتني ،تايلند ،يف عام
 .1990وينبغي جلميع البلدان أن تسعى كذلك إىل ضامن أن يستكمل مجيع
البنات والبنني مرحلة التعليم االبتدايئ أو املستويات التعليمية املعادلة
يف أقرب وقت ممكن ،وقبل سنة  2015عىل أية حال .وينبغي أيضا ً إيالء
االهتامم لنوعية التعليم ونوعه مبا يف ذلك االعرتاف بالقيم التقليديةُ .
وتث
البلدان التي حققت هدف التعليم االبتدايئ العام عىل التوسع يف التعليم
والتدريب وتيسري احلصول عىل مستويات التعليم الثانوي والعايل وإكامهلا.
 7 – 11وينبغي إعطاء أولوية عليا يف ميزانيات التنمية عىل مجيع املستويات
لالستثامرات يف جمايل التعليم والتدريب عىل الوظائف ،وينبغي أن يراعى يف
هذه االستثامرات نطاق ومستوى متطلبات مهارات قوة العمل مستقبالً.

 8 – 11وينبغي للبلدان أن تتخذ خطوات إجيابية لإلبقاء عىل البنات
واملراهقات يف املدارس ،عن طريق بناء املزيد من املدارس املجتمعية،
وتدريب املعلمني يك يصبحوا أرهف حسا ً إزاء اختالفات اجلنسني وتقديم
منح أو حيث يقتيض األمر حوافز أخرى مناسبة ،وإرهاف حس األبوين
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إزاء قيمة تعليم الفتيات ،هبدف سد الفجوة بني اجلنسني يف التعليم يف
املراحل االبتدائية والثانوية بحلول عام  .2005وينبغي للبلدان أيضا ً أن
ال تاما ً.
تستكمل هذه اجلهود باستغالل فرص التعليم غري النظامي استغال ً
وينبغي متكني املراهقات احلوامل من مواصلة تعليمهن.
 9 – 11وإذا أُريد للتثقيف املتعلق بالقضايا السكانية أن يتسم بالفعالية
القصوى فإنه جيب أن يبدأ يف املدرسة االبتدائية ويستمر طوال مجيع
مستويات التعليم النظامي وغري النظامي ،مع مراعاة حقوق مسوؤليات
الوالدين واحتياجات األطفال واملراهقني .وحيث توجد تلك الربامج
بالفعل ،ينبغي استعراض املناهج واستكامهلا وتوسيع نطاقها بغية ضامن
التغطية املناسبة للشواغل اهلامة من قبيل الوعي مبشكلة التفرقة بني
اجلنسني ،واخليارات واملسؤوليات املتعلقة باإلنجاب ،واألمراض املنقولة
باالتصال اجلنيس ،مبا فيها فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز .ولضامن
تقبل املجتمع املحيل لربامج التثقيف السكاين ،ينبغي ملشاريع التثقيف
السكاين أن تركز عىل التشاور مع الواليدن وقادة املجتمع املحيل.
 10 – 11وينبغي تعزيز اجلهود املبذولة يف تدريب األخصائيني يف شؤون
السكان عىل املستوى اجلامعي ،وينبغي تشجيع إدراج املضامني املتعلقة
باملتغريات الدميغرافية وأوجه ارتباطها بالتخطيط اإلمنايئ يف التخصصات
ال عن املضامني املتصلة بالصحة والبيئة.
االجتامعية واالقتصادية ،فض ً

باء – اإلعالم والتثقيف واالتصال يف جمال السكان
أساس العمل

 11 – 11إن زيادة املعارف والتفهم وااللتزام لدى اجلمهور عىل مجيع
املستويات ،ابتداء من مستوى األفراد إىل املستوى الدويل ،أمر حيوي
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لبلوغ غايات وأهداف برنامج العمل احلايل .ولذلك من الواجب تعزيز
أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال املتعلقة بقضايا السكان والتنمية
املستدامة يف مجيع البلدان وبني مجيع الفئات .ويشمل ذلك وضع خطط
واسرتاتيجيات لإلعالم والتثقيف واالتصال فيام يتعلق بالسكان والتنمية
تُراعي فيها الفروق بني اجلنسني والثقافات .ومن شأن توفر معلومات
أوىف وأنسب عىل الصعيد الوطين أن ميكن املسؤولني عن التخطيط
ورسم السياسات من وضع خطط واختاذ قرارات أكرث مالءمة فيام يتعلق
بالسكان والتنمية املستدامة .وعىل أبسط املستويات ،متكن املعلومات
األوىف واألنسب من اختاذ قرارات مستنرية ومسؤولة بشأن الصحة
والسلوك اجلنيس واإلنجايب ،واحلياة االرسية ،وأمناط االنتاج واالستهالك.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن توفر معلومات أكرث وأفضل عن أسباب ومزايا
اهلجرة ميكن أن ُييئ بيئة أكرث إجيابية للمجتمعات يك تتصدى لتحديات
اهلجرة وتستجيب هلا.

 12 – 11وفعالية اإلعالم والتثقيف واالتصال رشط أسايس للتنمية البرشية
املستدامة ،ومتهد السبيل أمام تغيري املواقف والسلوك .والواقع أن هذا األمر
يبدأ باالعرتاف بأن القرارات جيب أن تتخذ عن دراية وبحرية وبشعور
باملسؤولية بشأن عدد االطفال واملباعدة بني املواليد ويف مجيع جوانب احلياة
اليومية األخرى مبا يف ذلك السلوك اجلنيس واإلنجايب .ومن شأن زيادة
املعارف وااللتزام لدى اجلمهور يف بيئة دميقراطية أن هييئ مناخا ً يفيض إىل
قرارات وسلوك مستنريين ونابعني من شعور باملسؤولية .ومما يكتسب أمهية
بالغة أن ذلك األمر ميهد السبيل أيضا ً أمام املناقشات العامة الدميقراطية.
وبذلك يتيح إمكانية توفر التزام سيايس قوي ودعم شعبي لإلجراءات التي
يلزم اختاذها عىل األصعدة املحلية والوطنية والدولية.
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 13 – 11وتتضمن أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال الفعالة جمموعة متنوعة
من سبل االتصال ابتداء من املستويات البالغة اخلصوصية لالتصال بني
األشخاص إىل املناهج املدرسية الرسمية ،ومن الفنون الشعبية التقليدية
إىل األنشطة الرتفيهية اجلامهريية احلديثة ،ومن احللقات الدراسية لقادة
املجتمعات املحلية إىل تغطية القضايا العاملية يف وسائط األنباء الوطنية
والدولية .ويف املعتاد تكون النهج املتعددة السبل أكرث فعالية من أي سبيل
لالتصال مبفرده .ولكل سبل االتصال هذه دور هام تضطلع به يف تشجيع
وجود تفهم أوجه الرتابط بني السكان والتنمية املستدامة .وقد تكون
املدارس واملؤسسات الدينية ،مع مراعاة قيمها وتعاليمها ،أداة هامة يف مجيع
البلدان لغرس الوعي مبشكلة التفرقة بني اجلنسني وبني األعراق ،واالحرتام،
والتسامح ،واإلنصاف ،واملسؤولية األرسية واملواقف اهلامة األخرى يف
مجيع األعامر .وتتوفر أيضا ً شبكات فعالة يف عدد كبري من البلدان للتثقيف
غري الرسمي فيام يتعلق بقضايا السكان والتنمية املستدامة من خالل مكان
العمل واملرافق الصحية والنقابات العاملية واملراكز املجتمعية وتنظيامت
الشباب واملؤسسات الدينية واملنظامت النسائية وغريها من املنظامت غري
احلكومية .وميكن إدراج تلك القضايا أيضا ً يف الربامج األكرث تنظيام ً لتعليم
الكبار والتدريب املهين وحمو األمية ،السيام فيام يتعلق بالنساء .وتكتسب
هذه الشبكات أمهية حاسمة يف الوصول إىل السكان بأكملهم ،السيام
الرجال واملراهقني واألزواج الشبان .وللربملانيني واملعلمني والقادة الدينيني
والقادة املجتمعيني اآلخرين ومماريس الطب التقليدي والعاملني الفنيني يف
القطاع الصحي واآلباء واألقارب األكرب سنا ً تأثري يف تكوين الرأي العام
وينبغي الرجوع إليهم أثناء إعداد أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال .كام
تُتيح وسائط اإلعالم الكثري من مناذج السلوك التي قد يكون هلا تأثري قوي.
 14 – 11والتكنولوجيات الراهنة يف جمال اإلعالم والتثقيف واالتصال ،مثل
الشبكات العاملية املرتابطة للهاتف والتلفزيون وبث البيانات ،واألقراص
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املدجمة ،والتكنولوجيات اجلديدة املتعددة الوسائط تستطيع أن تساعد يف
رأب الفجوات اجلغرافية واالجتامعية واالقتصادية التي توجد حاليا ً يف
خمتلف أنحاء العامل فيام يتعلق بالوصول إىل املعلومات .وبإمكاهنا أن تساعد
يف ضامن إرشاك الغالبية الساحقة من سكان العامل يف املناقشات التي
جتري عىل املستويات املحلية والوطنية والعاملية عن التغيريات الدميغرافية
والتنمية البرشية املستدامة ،وأوجه اجلور االقتصادي واالجتامعي،
وأمهية تعزيز مكانة املرأة ،والصحة اإلنجابية ،وتنظيم األرسة ،والنهوض
بالصحة ،والسكان الشائخني ،ورسعة التحرض واهلجرة .ومن شأن زيادة
املشاركة العامة للسلطات الوطنية واملجتمع املحيل أن تكفل انتشار تلك
التكنولوجيات عىل نطاق أوسع وتدفق املعلومات مبزيد من احلرية داخل
البلدان وفيام بينها .ومن األسايس أن تتوفر للربملانات فرص الوصول
الكامل إىل املعلومات الالزمة الختاذ القرارات.

األهداف

 15 – 11تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) زيادة الوعي واملعارف والتفهم وااللتزام عىل مجيع مستويات
املجتمع حتى يتسىن لألرس واألزواج واألفراد وقادة الرأي والقادة
املجتمعيني واملنظامت غري احلكومية واملسؤولني عن رسم السياسات
واحلكومات واملجتمع الدويل إدراك مغزى وأمهية القضايا املتصلة بالسكان
واختاذ اإلجراءات املسؤولة الالزمة ملعاجلة تلك القضايا يف سياق النمو
االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة؛
(ب) تشجيع تكوين مواقف مؤيدة للسلوك املسؤول يف جمال السكان
والتنمية ،السيام يف جماالت مثل البيئة واألرسة ،واحلياة اجلنسية ،واإلنجاب،
والوعي مبشكلة التفرقة بني اجلنسني وبني األعراق؛
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(ج) ضامن توفر االلتزام السيايس بقضايا السكان والتنمية من جانب
احلكومات الوطنية من أجل تعزيز مشاركة القطاعني العام واخلاص معا ً
عىل مجيع املستويات يف تصميم السياسات والربامج السكانية واإلمنائية
وتنفيذها ورصدها؛
(د) زيادة مقدرة األزواج واألفراد عىل ممارسة حقهم االسايس يف البت
بحرية وبشعور باملسؤولية يف عدد أطفاهلم واملباعدة بني املواليد ،ويف أن
تتاح هلم املعلومات والتثقيف والوسائل الالزمة للقيام بذلك.

اإلجراءات

 16 – 11ينبغي أن تؤدي اجلهود املبذولة يف جمال اإلعالم والتثقيف واالتصال
إىل زيادة الوعي عن طريق محالت تثقيف اجلمهور بشأن القضايا ذات
األولوية مثل :األمومة الساملة والصحة واحلقوق اإلنجابية وصحة األم
والطفل وتنظيم األرسة والتمييز ضد الفتيات واملعوقني ورفع شأهنم وإساءة
معاملة األطفال؛ والعنف ضد املرأة؛ ومسؤولية الذكور؛ واملساواة بني
اجلنسني؛ واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنيس مبا فيها فريوس
نقص املناعة البرشية /اإليدز؛ والسلوك اجلنيس املسؤول؛ واحلمل بني
املراهقات؛ والعنرصية وكراهية األجانب؛ وشيوخة السكان؛ وأمناط
االستهالك واالنتاج غري املستدامة .وهناك حاجة يف مجيع املجتمعات إىل
مزيد من التوعية باآلثار املرتتبة عىل العالقة ما بني السكان والبيئة من
أجل التأثري يف التغري السلويك واألمناط االستهالكية يف احلياة؛ وتعزيز
اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية .وينبغي أن تكون وسائط اإلعالم أداة
رئيسية يف توسيع نطاق املعارف وزيادة احلوافز.

 17 – 11وينبغي أن تتوفر للممثلني املنتخبني عىل مجيع املستويات ولألوساط
العلمية والقادة الدينيني والسياسيني والتقليديني واملجتمعيني واملنظامت
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غري احلكومية ورابطات الوالدين واألخصائيني االجتامعيني واجلامعات
النسائية والقطاع اخلاص وأخصائيي االتصال املؤهلني وغريهم ممن يشغلون
مناصب ذات نفوذ فرص الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالسكان والتنمية
املستدامة والقضايا ذات الصلة .وينبغي قيامهم بتعزيز تفهم القضايا التي
يعاجلها برنامج العمل هذا وتعبئة الرأي العام تأييدا ً لإلجراءات املقرتحة.

 18 – 11وأعضاء الربملان مدعوون إىل مواصلة تشجيع التوعية عىل نطاق
واسع بالقضايا املتصلة بالسكان والتنمية املستدامة وضامن سن الترشيعات
الالزمة لتنفيذ برنامج العمل بفعالية.
 19 – 11وينبغي اتباع هنج اسرتاتيجي منسق جتاه اإلعالم والتثقيف
واالتصال من أجل حتقيق أقىص قدر من التأثري ملختلف أنشطة اإلعالم
والتثقيف واالتصال ،احلديثة والتقليدية عىل حد سواء ،مما ميكن أن تضطلع
به عىل عدة جبهات العنارص املؤثرة املختلفة ولدى مجاهري متباينة .ومن
األمهية بصفة خاصة أن تربط اسرتاتيجيات اإلعالم والتثقيف واالتصال
بالسياسات واالسرتاتيجيات السكانةي واإلمنائية الوطنية ومبجموعة كاملة
من اخلدمات يف جمال الصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك تنظيم االرسة والصحة
اجلنسية ،وأن تكون مكملة هلا من أجل زيادة استخدام تلك اخلدمات
وحتسني نوعية املشورة والرعاية.

 20 – 11وينبغي أن تستند أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال إىل أحدث
نتائج البحوث لتحديد االحتياجات من املعلومات وأنجع السبل املقبولة
ثقافيا ً للوصول إىل اجلمهور املقصود .وحتقيقا ً لتلك الغاية ،ينبغي االستعانة
بالفنيني املتمرسني يف وسائط اإلعالم التقليدية وغري التقليدية .وينبغي ضامن
مشاركة اجلمهور املقصود يف تصميم وتنفيذ ورصد أنشطة اإلعالم والتثقيف
واالتصال حتى يتسىن زيادة أمهية وتأثري تلك األنشطة.
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 21 – 11وينبغي تعزيز مهارات االتصال فيام بني األشخاص ،والسيام
مهارات احلفز واملشورة ،لدى املسؤولني عن تقديم اخلدمات من القطاعني
العام واخلاص واملنظامت غري احلكومية ولدى القادة املجتمعيني واملعلمني
ومجاعات األقران وغريها ،متى أمكن ذلك ،من أجل زيادة التفاعل وضامن
النوعية يف إنجاز خدمات الصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك خدمات تنظيم
األرسة والصحة اجلنسية .وينبغي أن يكون االتصال من هذا القبيل خلوا ً
من القرس.

 22 – 11وينبغي تسخري اإلمكانات اهلائلة لوسائط اإلعالم املطبوعة
والسمعية – البرصية وااللكرتونية ،مبا يف ذلك قواعد وشبكات البيانات
مثل شبكة األمم املتحدة للمعلومات السكانية ،يف نرش املعلومات التقنية
وتشجيع وتعزيز تفهم الصالت املتبادلة بني السكان واالستهالك واالنتاج
والتنمية املستدامة.

 23 – 11وينبغي أن تعمل احلكومات واملنظامت غري احلكومية والقطاع
اخلاص عىل زيادة االستفادة عىل نحو فعال من وسائط اإلعالم الرتفيهية،
مبا يف ذلك املسلسالت والتمثيليات اإلذاعية والتلفزيونية واملرسح الشعبي
ووسائط اإلعالم التقليدية األخرى ،من أجل تشجيع املناقشة العامة
للقضايا اهلامة التي تكون حساسة أحيانا ً ،فيام يتصل بتنفيذ برنامج العمل
هذا .وعند استخدام وسائط اإلعالم الرتفيهية – والسيام التمثيليات – يف
أغراض الدعوة أو للرتويج ألسلوب حياة معني ،ينبغي إعالم اجلمهور
بذلك ،ويف كل حالة ينبغي اإلفصاح بشكل مالئم عن هوية املسؤولني عن
رعاية ذلك.

 24 – 11وينبغي أن يبدأ التثقيف املناسب للعمر ،والسيام بالنسبة
للمراهقني ،بشأن القضايا املطروحة للبحث يف برنامج العمل هذا يف املنزل
ويف املجتمع املحيل وأن يستمر خالل مجيع مراحل وقنوات التعليم النظامي
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وغري النظامي ،مع مراعاة حقوق ومسؤوليات اآلباء واحتياجات املراهقني.
ويف احلاالت التي يتوفر فيها التثقيف بالفعل ،ينبغي استعراض املناهج
الدراسية واملواد التعليمية واستكامهلا وتوسيع نطاقها بغرض ضامن تغطية
القضايا اهلامة املتصلة بالسكان تغطية كافية ومكافحة اخلرافات واألفكار
اخلاطئة التي ترتدد حوهلا .ويف احلاالت التي ال يتوفر فيها أي تثقيف من
هذا القبيل ،ينبغي وضع مناهج دراسية ومواد مالمئة .ولضامن تقبل املجتمع
املحيل ملشاريع التثقيف وفعاليتها وجدواها له ،ينبغي أن تستند إىل نتائج
دراسات اجتامعية – ثقافية وينبغي أن تتضمن مشاركة نشطة من اآلباء
واألرس والنساء والشباب واملسنني والقادة املجتمعيني.
 25 – 11ينبغي أن متنح احلكومات أولوية إىل تدريب واستبقاء أخصائيي
اإلعالم والتثقيف واالتصال ،والسيام املعلمني ،وكل من يشارك خالفهم يف
ختطيط برامج اإلعالم والتثقيف واالتصال وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
ويستلزم األمر تدريب األخصائيني الذين يستطيعون اإلسهام يف التطوير
املفاهيمي واملنهجي اهلام للتثقيف املتعلق بقضايا السكان والقضايا ذات
الصلة .ولذلك ينبغي وضع نظم للتدريب الفين وتعزيزها شاملة ختصصات
تدعهم للعمل بفعالية لدى احلكومات واملنظامت غري احلكومية الناشطة يف
هذا امليدان.
 26 – 11ومن أجل زيادة التضامن واحلفاظ عىل املساعدة اإلمنائية،
تدعو احلاجة إىل إعالم مجيع البلدان باستمرار بقضايا السكان والتنمية.
وينبغي ان ُتنشئ البلدان آليات للمعلومات ،حسب االقتضاء ،لتيسري مجع
املعلومات املتصلة بالسكان وحتليلها ونرشها واستخدامها منهجيا ً عىل
الصعيدين الوطين والدويل ،كام ينبغي إنشاء أو تعزيز الشبكات عىل كل
من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي لتشجيع تبادل
املعلومات واخلربات.
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ألف – مجع البيانات األساسية وحتليلها ونرشها
أساس العمل

 1 – 12متثل البيانات السليمة املوثوق هبا التي جتمع يف الوقت املناسب
والتي هلا صلة ثقافية باملوضوع واملتامثلة دوليا ً أساس رسم السياسة ووضع
الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها .ويف حني أن توافر البيانات السكانية
وغريها من البيانات اإلمنائية شهد حتسنا ً ملحوظا ً إثر التقدم الكبري الذي
حتقق خالل العقدين املاضيني يف تكنولوجيا مجع البيانات وحتليلها ،التزال
هناك ثغرات فيام يتعلق بنوعية وشمول املعلومات األساسية ،مبا يف ذلك
البيانات احليوية املتعلقة بالوالدات والوفيات ،وكذلك فيام يتصل باستمرارية
جمموعات البيانات عىل مدى الزمن .واليزال تقسيم البيانات حسب
اجلنسني والعرق غري كاف يف العديد من املجاالت ،وهو تقسيم رضوري
لتعزيز ورصد حساسية السياسات والربامج اإلمنائية ،كام أن قياس اهلجرة،
والسيام عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل ،واحد من أقل املجاالت صحة
وتغطية .وينبغي ،من املبدأ ،أن يكون األفراد واملنظامت والبلدان النامية
قادرين عىل الوصول ،دون تكلفة ،إىل البيانات واالستنتاجات التي
أفضت إليها البحوث التي أُجريت يف تلك البلدان ،مبا يف ذلك البيانات
واالستنتاجات التي توجد لدى بلدان أخرى أو وكاالت دولية.

* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل
يف اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتبمر .1994
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األهداف

 2 – 12تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) وضع أساس وقائعي لفهم وتوقع أوجه الرتابط بني املتغريات
السكانية واالجتامعية – االقتصادية ،مبا يف ذلك املتغريات البيئية ولتحسني
وضع الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
(ب) تعزيز القدرة الوطنية عىل البحث عن معلومات جديدة وتلبية
احتياجات مجع البيانات األساسية وحتليلها ونرشها ،مع إيالء اهتامم خاص
للمعلومات املُصنفة حسب العمر واجلنس والعرق والوحدات اجلغرافية
املختلفة ،وذلك من أجل استخدام االستنتاجات يف صياغة اسرتاتيجيات
التنمية املستدامة الشاملة وتنفيذها ورصدها وتقييمها ،وتعزيز التعاون
الدويل ،مبا يف ذلك التعاون عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
(ج) تأمني االلتزام السيايس باحلاجة إىل مجع البيانات بصورة منتظمة
وفهمها وحتليلها ونرشها واستخدامها استخداما ً كامالً.

اإلجراءات

 3 – 12ينبغي حلكومات مجيع البلدان ،والسيام البلدان النامية ،أن تقوم،
مبساعدة مناسبة من خالل التعاون الثنايئ واملنظامت الدولية ،وعند
االقتضاء من خالل التعاون األقاليمي واإلقليمي ودون اإلقليمي ،بتعزيز
قدرهتا الوطنية عىل االضطالع بربامج مستمرة وشاملة جلمع البيانات
السكانية واإلمنائية وحتليلها ونرشها واستخدامها .وينبغي إيالء اهتامم
خاص لرصد االجتاهات السكانية وإعداد اإلسقاطات الدميغرافية ورصد
التقدم املُحرز يف حتقيق أهداف الصحة والتثقيف واإلنصاف بني اجلنسني
واألعراض والفئات االجتامعية ،وسهولة الوصول إىل اخلدمات ونوعية
الرعاية ،عىل نحو ما هو مبني يف برنامج العمل.
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 4 – 12وينبغي لربامج مجع البيانات السكانية وما يتصل هبا من بيانات
إمنائية وجتهيزها وحتليلها ونرشها يف الوقت املناسب واستخدامها أن
تتضمن تقسيم البيانات ،مبا يف ذلك تقسيمها عىل اساس اجلنس ،وتغطية
وعرضا مبا يتفق مع احتياجات التنفيذ الفعال للربامج املتعلقة بالسكان
والتنمية .وينبغي تعزيز التفاعل بني مستعميل ومقدمي البيانات ليتمكن
مقدمو البيانات من حتسني استجابتهم الحتياجات املستعملني .وينبغي أن
تصمم البحوث مع مراعاة املعايري القانونية واألخالقية ،وأن يتم االضطالع
هبا بالتشاور واالشرتاك مع املجتمعات واملؤسسات املحلية ومبشاركتها
النشطة ،كام ينبغي أن ُيتاح الوصول إىل االستنتاجات التي تتمخض عن
ذلك وتوفريها ملقرري السياسات وصانعي القرارات واملخططني ومدير
الربامج الستعامهلا يف الوقت املناسب .وينبغي كفالة التامثل يف مجيع برامج
البحث ومجع البيانات.

 5 – 12وينبغي جلميع البلدان أن ُتنشئ قواعد بيانات موثوقة ،كمية ونوعية،
جتمع بني قضايا السكان والتعليم والصحة والفقر ورفاه األرسة والبيئة
والتنمية ،وتوفر معلومات مقسمة عىل مستويات مناسبة ومستصوبة ،وأن
ال عن احتياجات وضع السياسات
حتتفظ هبا لتلبية احتياجات البحث فض ً
والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها .وينبغي إيالء اهتامم خاص لتقييم
وقياس نوعية الرعاية وسهولة الوصول إليها عن طريق استحداث
مؤرشات مناسبة.

 6 – 12وينبغي أن تقام شبكات معلومات دميغرافية واقتصادية – اجتامعية
وشبكات معلومات أخرى ذات صلة أو تعزيزها ،عند االقتضاء ،عىل
الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي لتيسري رصد تنفيذ برامج العمل
واألنشطة اخلاصة بالسكان والبيئة والتنمية عىل الصعيد الوطين واإلقليمي
والعاملي.
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 7 – 12وينبغي جلميع أنشطة مجع البيانات وحتليلها أن تُراعي احلاجة إىل
تقسيم البيانات حسب نوع اجلنس ،وحتسني معرفة مركز ودور كل منهام يف
العمليات االجتامعية والدميغرافية .وبغية تقديم صورة أدق عن إسهام املرأة
احلايل واملمكن يف التنمية االقتصادية ،ينبغي أن حيدد مجع البيانات بصورة
أكرث دقة طبيعة املركز االجتامعي والوظيفي للمرأة جلعله أساسا ً للقرارات
املتصلة بالسياسات والربامج فيام يتعلق بتحسني دخل املرأة .وينبغي هلذه
البيانات أن تتناول ،يف مجلة أمور ،األنشطة االقتصادية غري املدفوعة األجر
التي تضطلع هبا املرأة يف األرسة ويف القطاع النظامي.
 8 – 12وينبغي أن يتم وضع برامج تدريبية يف جمال اإلحصاءات
والدميغرافيا والسكان والتنمية وتنفيذها عىل الصعيدين الوطين واإلقليمي،
والسيام يف البلدان النامية ،مع زيادة الدعم التقين واملايل عن طريق
التعاون الدويل وزيادة املوارد الوطنية.

 9 – 12وينبغي أن تقوم مجيع البلدان ،بدعم من املنظامت املناسبة ،بتعزيز
مجع البيانات الدميغرافية وحتليلها ،مبا يف ذلك بيانات اهلجرة الدولية ،وذلك
من أجل فهم تلك الظاهرة عىل نحو أفضل ومن ثم دعم صياغة سياسات
وطنية ودولية للهجرة.

باء – بحوث الصحة اإلنجابية
أساس العمل

ال حاسام ً
 10 – 12كانت البحوث ،والسيام البحوث الطبية احليوية عام ً
يف متكني عدد متزايد من األشخاص من احلصول عىل جمموعة أكرب
من الوسائل العرصية الفعالة واملأمونة لتنظيم اخلصوبة .بيد أن مجيع
األشخاص ال جيدون وسيلة لتنظيم األرسة تناسبهم ،وجمموعة اخليارات
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املتاحة أمام الرجال أضيق مما هو ُمتاح للنساء ،كام أن تزايد انتشار
األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة
البرشية /اإليدز ،يدعو إىل تكثيف االستثامرات يف وسائل جديدة للوقاية
والتشخيص والعالج .ورغم انخفاض متويل بحوث الصحة اإلنجابية
انخفاضا ً كبريا ً ،فإن احتامالت استحداث وإدخال أساليب ومنتجات
جديدة ملنع احلمل وتنظيم اخلصوبة هي احتامالت مبرشة باخلري .وسيزيد
حتسني التعاون وتنسيق األنشطة دوليا ً من فعالية التكلفة .ولكن تلزم زيادة
كبرية يف الدعم من احلكومات والصناعة ليمكن االستفادة من عدد من
األساليب اجلديدة واملأمونة املمكنة ،وبخاصة الوسائل العازلة .وينبغي هلذه
البحوث أن هتتدي يف مجيع مراحلها بوجهات نظر اجلنسني ،والسيام النساء،
واحتياجات املستعملني ،وأن جتري بشكل حيرتم متاما ً املعايري األخالقية
والطبية والعلمية املقبولة دوليا ً يف ميدان البحوث الطبية احليوية.

األهداف

 11 – 12تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) اإلسهام يف فهم العوامل التي تؤثر يف حتقيق صحة إنجابية للجميع،
مبا يف ذلك الصحة اجلنسية ،وتوسيع اخليارات فيام يتعلق باإلنجاب؛
(ب) كفالة أمن وسائل تنظيم اخلصوبة ونوعيتها ونواحيها الصحية يف
املراحل األوىل وعىل نحو مستمر؛
(ج) كفالة الفرصة جلميع األشخاص لتحقيق صحة إنجابية وجنسية
سليمة واملحافظة عليها؛ وعىل املجتمع الدويل أن يقوم بتعبئة مجيع البحوث
الطبية احليوية األساسية واالجتامعية والسلوكية والبحوث املتصلة بالربامج
اخلاصة بالصحة اإلنجابية واحلياة اجلنسية.
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اإلجراءات

 12 – 12ينبغي للحكومات أن تقوم مبساعدة املجتمع املحيل والوكاالت
املانحة والقطاع اخلاص واملنظامت غري احلكومية واملجتمع األكادميي،
بتكثيف دعمها للبحوث االساسية الطبية احليوية والتطبيقية والتكنولوجية
واالكلينيكية وبحوث علم األوبئة وعلم االجتامع لتعزيز خدمات الصحة
اإلنجابية ،مبا يف ذلك حتسني الوسائل القامئة واستحداث وسائل جديدة
لتنظيم اخلصوبة تلبي احتياجات املستعملني وتكون مقبولة وسهلة
االستخدام ومأمونة ،وخالية من اآلثار اجلانبية الطويلة والقصرية األجل
والتي هلا آثار عىل اجليل الثاين ،وفعالة ،ويسهل احلصول عليها ،ومناسبة
ملختلف الفئات العمرية والثقافية ،وملختلف الدورة التناسلية .وينبغي أن
جيري رصد اختبار وإدخال مجيع التكنولوجيات اجلديدة بصورة مستمرة
لتحايش سوء االستعامل املحتمل .وينبغي ،عىل وجه التحديد ،أن تتضمن
املجاالت التي حتتاج إىل اهتامم متزايد الوسائل العازلة ،للذكور واإلناث،
من أجل مراقبة اخلصوبة والوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال
اجلنيس ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز ،وكذلك مبيدات
امليكروبات والفريوسات التي قد حتول أو ال حتول دون احلمل.
 13 – 12كام يلزم بشكل عاجل إجراء بحوث عن النشاط اجلنيس ودور
اجلنسني وعالقتهام املرتابطة يف خمتلف األوضاع الثقافية ،مع التشديد عىل
جماالت مثل اإليذاء ،والتمييز ،والعنف ضد املرأة؛ وبرت أجزاء من األعضاء
التناسلية لإلناث ،حيثام ُيارس ذلك ،والسلوك والعادات اجلنسية؛ ومواقف
الذكور جتاه النشاط اجلنيس واإلنجاب ،واخلصوبة ،ودور األرسة وكل من
اجلنسني؛ والسلوك القائم عىل املخاطرة فيام يتصل باألمراض التي تنتقل
باالتصال اجلنيس وحاالت احلمل غري املقصود؛ وإدراك املرأة والرجل
حلاجتهام إىل وسائل تنظيم اخلصوبة وخدمات الصحة اجلنسية؛ وأسباب
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عدم االستفادة من اخلدمات والتكنولوجيات القامئة أو استعامهلا بصورة غري
فعالة.

 14 – 12وينبغي إعطاء أولوية عالية الستحداث وسائل جديدة لتنظيم
اخلصوبة للرجال .كام ينبغي إجراء بحوث خاصة بشأن العوامل التي متنع
مشاركة الذكور ،من أجل تشجيعهم عىل املشاركة وحتمل املسؤولية يف
تنظيم األرسة .ولدى إجراء البحوث اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلنجابية،
ينبغي إيالء اهتامم خاص حلاجات املراهقني من أجل وضع سياسات
وبرامج وتكنولوجيات مناسبة لتلبية احتياجاهتم الصحية .وينبغي إعطاء
أولوية خاصة للبحوث املتعلقة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال
اجلنيس ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز ،والبحوث اخلاصة
باخلصوبة.

 15 – 12وللتعجيل بتوافر الوسائل اجلديدة واملحسنة لتنظيم اخلصوبة،
ينبغي بذل جهود لزيادة إرشاك الصناعة ،مبا يف ذلك الصناعة يف البلدان
النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .وينبغي إجياد نوع
جديد من املشاركة بني القطاعني العام واخلاص ،مبا يف ذلك املرأة ومجاعات
املستهلكنيُ ،يعبئ خربة الصناعة ومواردها وحيمي يف الوقت نفسه مصالح
اجلمهور .وينبغي للوكاالت الوطنية لتنظيم استعامل العقاقري واألجهزة أن
تشرتك بنشاط يف مجيع مراحل عملية التطوير ،وذلك لكفالة الوفاء بجميع
املعايري القانونية واألخالقية .وينبغي للبلدان املتقدمة النمو أن تساعد
البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف براجمها
البحثية مبعارفها وخرباهتا وخرباهتا الفنية وأن تشجع نقل التكنولوجيا
املالمئة إليها .وينبغي للمجتمع الدويل أن ييرس إنشاء قدرات يف جمال
الصناعات التحويلية لتوفري السلع الالزمة ملنع احلمل يف البلدان النامية،
وبصفة خاصة أقلها منوا ً ،والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

  150ريوطتلاو ثحبلاو ايجولونكتلا

 16 – 12وينبغي جلميع البحوث املتعلقة مبنتجات تنظيم اخلصوبة والصحة
اجلنسية واإلنجابية أن جتري يف التزام باملعايري األخالقية والتقنية املقبولة
دوليا ً والظروف الثقافية بالنسبة للبحوث الطبية واألحيائية .وجيب إيالء
اهتامم خاص ملراقبة أمن وسائل منع احلمل وآثارها اجلانبية بصفة مستمرة.
وينبغي جلميع مراحل عملية البحث والتطوير أن تأخذ يف اعتبارها وجهات
نظر املستعملني ،السيام النساء ،واملنظامت النسائية.

 17 – 12وملا كان اإلجهاض غري املأمون ميثل خطرا ً كبريا ً عىل صحة املرأة
وحياهتا ،ينبغي تعزيز البحوث الرامية إىل فهم وحتسني دراسة أسباب
اإلجهاض املستحث ونتائجه ،مبا يف ذلك آثاره الالحقة عىل اخلصوبة
والصحة اإلنجابية والعقلية وعىل استعامل وسائل منع احلمل ،وكذلك
البحوث املتعلقة بعالج مضاعفات عمليات اإلجهاض والرعاية التالية
لإلجهاض.
 18 – 12ينبغي تعزيز البحوث املتعلقة بالوسائل الطبيعية لتنظيم اخلصوبة
التامسا ً لتحسني فعالية اإلجراءات الرامية إىل معرفة حلظة اإلباضة خالل
دورة الطمث وبعد اإلنجاب.

جيم – البحوث االقتصادية واالجتامعية
أساس العمل

 19 – 12استفادت عمليات وضع السياسات والربامج واألنشطة السكانية
وتنفيذها ورصدها وتقييمها ،خالل العقود العديدة األخرية من نتائج
البحوث االجتامعية واالقتصادية التي فرست كيف حتدثث التغيريات
السكانية نتيجة للتفاعالت املعقدة بني العوامل االجتامعية واالقتصادية
والبيئية ،وكيف تؤثر تلك التغريات بدورها عىل تلك العوامل .ومع ذلك فإن
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فهم بعض جوانب هذه التفاعالت اليزال حمدودا ً واملعرفة قليلة ،والسيام فيام
يتعلق بالبلدان النامية ،يف جماالت ذات صلة مبجموعة من السياسات املعنية
بالسكان والتنمية وبخاصة املتعلقة باملامرسات املحلية .وواضح أن هناك
حاجة إىل إجراء بحوث اجتامعية واقتصادية لتمكني الربامج من مراعاة
آراء املستفيدين املستهدفني ،السيام النساء والشباب وغريهم من الفئات
الضعيفة ،واالستجابة لالحتياجات املحددة هلذه الفئات واملجتمعات.
ويلزم إجراء بحوث يف العالقات املتبادلة بني العوامل االقتصادية العاملية
أو اإلقليمية والعمليات الدميوغرافية الوطنية .وال ميكن حتقيق حتسني نوعية
اخلدمات إال حيثام حيدد املستعملون والقامئون عىل توفري اخلدمات كالمها
النوعية املطلوبة وحيثام تشارك املرأة بصورة نشطة يف صنع القرار وإيصال
اخلدمات.

األهداف

 20 – 12تتمثل األهداف فيام بعد:
(أ) تعزيز البحوث االجتامعية – الثقافية واالقتصادية التي تسهم يف
تصميم الربامج واألنشطة واخلدمات التي تستهدف حتسني نوعية احلياة،
وتلبية احتياجات األفراد واالرس واملجتمعات املحلية ،والسيام مجيع الفئات
التي ال حتصل عىل قدر كاف من اخلدمات ؛
(ب) تعزيز استخدام نتائج البحوث لتحسني وضع السياسات وتنفيذ
ورصد وتقييم الربامج واملشاريع التي ترمي إىل حتسني رفاه األفراد
واالرس واملعوزين ،بغية حتسني نوعيتها وكفاءهتا وحساسيتها الحتياجات
مستعمليها ،وزيادة القدرات الوطنية والدولية عىل إجراء تلك البحوث؛
(ج) فهم كيفية حدوث السلوك اجلنيس واإلنجايب يف خمتلف السياقات
االجتامعية – الثقافية وفهم أمهية ذلك السياق ألغراض تصميم برامج
اخلدمات وتنفيذها.
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اإلجراءات

 21 – 12ينبغي للحكومات ،ووكاالت التمويل ،واملؤسسات البحثية ،أن
تشجع وتعزز البحوث االجتامعية – الثقافية املتعلقة بالسياسات والربامج
السكانية واإلمنائية ذات الصلة ،مبا يف ذلك املامرسات املحلية ،السيام فيام
يتعلق بالروابط املتداخلة بني السكان ،وختفيف حدة الفقر ،والبيئة ،والنمو
االقتصادي املطرد ،والتنمية املستدامة.

 22 – 12وينبغي أن تكون البحوث االجتامعية – الثقافية واالقتصادية جزءا ً
من الربامج واالسرتاتيجيات السكانية واإلمنائية ليك يسرتشد هبا مديرو
الربامج بشأن طرق ووسائل الوصول إىل الفئات التي ال حتصل عىل قدر
كاف من اخلدمات واالستجابة الحتياجاهتا .ولتحقيق هذه الغاية ،ينبغي
أن تكفل الربامج ما يلزم إلجراء بحوث العمليات ،وبحوث التقييم ،وغريها
من البحوث التطبيقية يف جمال العلوم االجتامعية .وينبغي أن تتسم هذه
البحوث بطابع املشاركة .وينبغي إنشاء آليات هبدف ضامن إدماج نتائج
البحوث يف عملية صنع القرار.

 23 – 12وينبغي االضطالع ببحوث موجهة نحو السياسات ،عىل
الصعيدين الوطين والدويل ،يف املناطق التي تعاين من الضغوط السكانية،
والفقر ،وأمناط االستهالك املفرط ،وتدمري النظم اإليكولوجية ،وتدهور
املوارد ،مع إيالء اهتامم خاص للتفاعالت بني تلك العوامل .كام ينبغي
إجراء بحوث عىل تطوير وحتسني االساليب املتعلقة بإنتاج األغذية بصورة
مستدامة ونُظم زراعة املحاصيل واإلنتاج احليواين يف كل من البلدان
املتقدمة النمو والبلدان النامية.

 24 – 12واحلكومات ،واملنظامت احلكومية الدولية ،واملنظامت غري احلكومية
املعنية ،ووكاالت التمويل ،واملؤسسات البحثية ،مدعوة بإحلاح إىل إعطاء
أولوية للبحوث املتعلقة بالروابط بني دور املرأة ومركزها والعمليات
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الدميوغرافية واإلمنائية .ومن بني جماالت البحث احليوية تغيري اهلياكل
األرسية؛ ورفاه األرسة؛ والتفاعالت بني األدوار املتباينة للمرأة والرجل،
مبا يف ذلك استخدامهام للوقت ،وإمكانية وصوهلام إىل السلطة ومراكز صنع
القرار ،والتحكم يف املوارد؛ واملعايري والقوانني والقيم واملعتقدات املتصلة
بذلك؛ والنتائج االقتصادية والدميوغرافية لدعم املساواة بني اجلنسني.
وينبغي إرشاك املرأة يف مجيع مراحل ختطيط البحوث املتعلقة بنوع اجلنس،
كام ينبغي بذل اجلهود لتعيني وتدريب مزيد من الباحثات.

 25 – 12ونظرا ً ملا حلراك السكان املكاين من طابع ومدى متغريين،
يلزم عىل نحو عاجل إجراء بحوث لتحسني فهم اسباب اهلجرة واحلراك
ونتائجهام ،سواء أكانت داخلية أم دولية .ويتطلب إرساء هذه البحوث عىل
أسس سليمة بذل جهود خاصة لتحسني نوعية البيانات املتعلقة مبستويات
واجتاهات وسياسات اهلجرة الداخلية والدولية ،وكفالة توفر هذه البيانات
يف الوقت املناسب وتيسري احلصول عليها.

 26 – 12ويف ضوء استمرار وجود تفاوتات كبرية يف معدالت الوفيات
واالعتالل بني الفئات السكانية الفرعية داخل البلدان ،توجد حاجة ملحة
إىل تكثيف اجلهود لدراسة العوامل املتسببة يف هذه التفاوتات ،بغية العمل
عىل وضع سياسات وبرامج أنجع للتخفيف منها .وأسباب التفاوتات أمر
له أمهية خاصة ،مبا يف ذلك التفاوتات بني اجلنسني يف معدالت الوفيات
واالعتالل ،السيام يف سنوات العمر املبكرة واملتقدمة .وينبغي أيضا ً تركيز
االهتامم عىل األمهية النسبية ملختلف العوامل االجتامعية – االقتصادية
والبيئية يف حتديد التفاوتات يف معدالت الوفيات بني املناطق والفئات
االجتامعية – االقتصادية واإلثنية .كام يلزم إجراء املزيد من الدراسات عىل
األسباب واالجتاهات املتعلقة مبعدالت االعتالل والوفيات بني األمهات
أثناء الوالدة وقبلها أو بعدها وبني الرضع.
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ألف – السياسات وخطط العمل الوطنية
أساس العمل

 1 – 13اكتسبت خالل العقود القليلة املاضية خربة واسعة يف مجيع أنحاء
العامل يف رسم وتنفيذ السياسات والربامج احلكومية عىل نحو يتصدى
للشواغل املتعلقة بالسكان والتنمية ويعزز خيارات الناس ويسهم يف
التقدم االجتامعي العام .وأثبتت التجربة أيضا ً ،كام هي احلال يف سائر برامج
التنمية االجتامعية ،أنه يف احلاالت التي تكون فيها القيادة ملتزمة التزاما ً
قويا ً بالنمو االقتصادي ،وتنمية املوارد البرشية ،واملساواة واإلنصاف بني
اجلنسني ،وتلبية احتياجات السكان الصحية وخصوصا ً احتياجات الصحة
اإلنجابية مبا يف تنظيم األرسة والصحة اجلنسية ،متكنت البلدان من تعبئة
التزام مستمر عىل مجيع املستويات إلنجاح الربامج واملشاريع املتعلقة
بالسكان والتنمية.
 2 – 13ورغم أن التطورات اجلارية يف اإلطار االجتامعي واالقتصادي
الشامل والناجح يف اجلهود اإلمنائية األخرى ميكن أن يسهال مثل هذا
ال جوهريا ً
النجاح ،فإن مسائل السكان والتنمية متصلة ببعضها اتصا ً
بحيث أن التقدم يف أي مكان منها حيفز عىل إدخال حتسينات يف املكونات
األخرى .ومثة جوانب سكانية كثرية تتعلق بجوانب إمنائية كثرية .وهناك
اعرتاف متزايد بحاجة البلدان إىل أن تنظر يف آثار اهلجرة ،الداخلية منها
والدولية عىل السواء ،عىل وضع سياساهتا وبراجمها ذات الصلة .ويتزايد
االعرتاف أيضا ً بأن استدامة السياسات واخلطط والربامج واملشاريع
ال يف
املتصلة بالسكان تتطلب إرشاك املستفيدين املستهدفني إرشاكا ً كام ً
تصميمها ثم يف تنفيذها.

* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل
يف اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتبمر .1994
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 3 – 13ويتزايد االعرتاف بدور املنظامت غري احلكومية كرشكاء يف السياسات
والربامج الوطنية وكذلك بأمهية دور القطاع اخلاص .ويستطيع أعضاء
اهليئات الترشيعية الوطنية القيام بدور رئييس والسيام يف سن ترشيعات حملية
مالمئة لتنفيذ برنامج العمل احلايل ،وختصيص موارد مالية مناسبة وكفالة
املساءلة يف جمال اإلنفاق وإرهاف وعي اجلمهور باملسائل السكانية.

األهداف

 4 – 13تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) إدراج االهتاممات السكانية يف مجيع االسرتاتيجيات واخلطط
والسياسات والربامج اإلمنائية الوطنية ذات الصلة؛
(ب) تعزيز املشاركة الفعالة ملمثيل الشعب املنتخبني ،والسيام الربملانيني
ال
واملجموعات املعنية ،عىل صعيد القواعد الشعبية بصفة خاصة ،فض ً
عن تعزيز مشاركة األفراد يف صوغ وتنفيذ ورصد وتقييم االسرتاتيجيات
والسياسات واخلطط والربامج املتعلقة بالسكان والتنمية.

اإلجراءات

 5 – 13ينبغي للحكومات أن تعمل ،مبشاركة فعالة من الربملانيني ،واهليئات
املنتخبة حمليا ً ،واملجتمعات املحلية ،والقطاع اخلاص ،واملنظامت غري
احلكومية ،واملجموعات النسائية ،عىل زيادة الوعي مبسائل السكان
والتنمية وصوغ وتنفيذ وتقييم االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط
والربامج واملشاريع الوطنية التي تتناول مسائل السكان والتنمية ،مبا
فيها اهلجرة ،وأن يكون ذلك جزءا ً ال يتجزأ من عملية التخطيط والتنفيذ
اإلمنائية الشاملة القطاعية واملشرتكة بني القطاعات .وينبغي عليها أيضا ً أن
تعزز وتعمل عىل ضامن توفري موارد برشية كافية ومؤسسات مناسبة لتنسيق
أنشطة السكان والتنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها ،واالضطالع هبا.
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 6 – 13وينبغي عىل احلكومات والربملانيني القيام ،بالتعاون مع املجتمع
الدويل واملنظامت غري احلكومية ،بوضع اخلطط الالزمة وفقا ً للشواغل
واألولويات الوطنية واختاذ اإلجراءات الالزمة لقياس وتقدير ورصد وتقييم
التقدم املُحرز صوب حتقيق األهداف املحددة يف برنامج العمل هذا .ويف
هذا السياق ،ينبغي تشجيع القطاع اخلاص ودوائر البحث عىل املشاركة
مشاركة فعالة يف هذا اجلهد.

باء – إدارة الربامج وتنمية املوارد البرشية
أساس العمل

 7 – 13إن بناء قدرة البلدان واعتامدها عىل نفسها لالضطالع بعمل
وطين متضافر للتشجيع عىل منو اقتصادي مطرد ،ومواالة التنمية الوطنية
املستدامة ،وحتسني نوعية حياة الشعب يعترب من األهداف األساسية .وهذا
يتطلب إرشاك وحفز وإبقاء املوظفني الذين تلقوا تدريبا ً مناسبا ً العاملني
يف إطار ترتيبات مؤسسة فعالة ،وكذلك مشاركة القطاع اخلاص واملنظامت
غري احلكومية مشاركة ذات صلة .وإن عدم توفر املهارات اإلدارية املناسبة،
والسيام يف أقل البلدان منوا ً ،خيفض القدرة عىل التخطيط االسرتاتيجي
ختفيضا ً حرجا ً ،ويضعف تنفيذ الربامج ،ويقلل من جودة اخلدمات ،وحيد
بالتايل من انتفاع املستفيدين من الربامج املعنية .واالجتاه الذي برز
مؤخرا ً نحو المركزية السلطة يف الربامج الوطنية املتعلقة بالسكان والتنمية،
السيام الربامج احلكومية ،خيفض كثريا ً من احلاجة إىل املوظفني املدربني
للوفاء باملسؤوليات اجلديدة أو املوسعة يف املستويات اإلدارية الدنيا .وهو
يغري أيضا ً «مزيج املهارات» الالزم يف املؤسسات املركزية ،ويعطي لتحليل
السياسات والتقييم االسرتاتيجي أولوية أعىل من ذي قبل.
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األهداف

 8 – 13تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) حتسني القدرات الوطنية وفعالية تكاليف االسرتاتيجيات واخلطط
والسياسات والربامج الوطنية املتعلقة بالسكان والتنمية ،ونوعيتها وأثرها
مع القيام يف الوقت نفسه بكفالة مساءلتها أمام مجيع األشخاص الذين
ختدمهم والسيام أشد فئات املجتمع ضعفا ً وحرمانا ً ،مبا يف ذلك السكان
الريفيون واملراهقون؛
(ب) تيسري مجع وحتليل وتدفق البيانات واملعلومات بني القامئني بتنفيذ
الربامج الوطنية املتعلقة بالسكان والتنمية والتعجيل هبذه العملية ،وذلك
من أجل تعزيز صوغ االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والربامج ورصد
وتقييم تنفيذها وأثرها؛
(ج) رفع مستوى مهارات املديرين وسائر املعنيني بتنفيذ ورصد وتقييم
االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والربامج الوطنية املتعلقة بالسكان
والتنمية ،وزيادة درجة مساءلتهم؛
(د) تضمني الربامج التدريبية وجهات نظر املستعملني واملرأة وكفالة
توافر موظفني مدربني تدريبا ً مناسبا ً ،مبا يف ذلك املوظفات ،واإلبقاء عليهم
وتوفري حوافز مناسبة هلم وذلك من أجل صوغ وتنفيذ ورصد وتقييم
االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والربامج الوطنية املتعلقة بالسكان
والتنمية.

اإلجراءات

 9 – 13عىل البلدان أن تقوم مبا ييل:
(أ) صوغ وتنفيذ برامج لتنمية املوارد البرشية عىل نحو يتناول رصاحة
احتياجات االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والربامج املتعلقة بالسكان
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والتنمية مع إيالء اعتبار خاص للتعليم األسايس ،والتدريب وتوفري العاملة
للنساء عىل مجيع املستويات ،والسيام عىل صعيدي اإلدارة وصنع القرار،
ولتضمني مجيع برامج التدريب وجهات نظر املستعملني واملرأة.
(ب) كفالة تنسيب املوظفني املدربني القامئني بإدارة االسرتاتيجيات
ال عىل
والسياسات واخلطط والربامج املتعلقة بالسكان والتنمية تنسيبا ً فعا ً
صعيد البلد بأكمله؛
(ج) القيام باستمرار برفع مستوى املهارات اإلدارية ملوظفي إيصال
اخلدمات لتعزيز فعالية تكاليف قطاع اخلدمات االجتامعية وكفاءته وأثره؛
(د) ترشيد جداول املرتبات واملسائل املتصلة هبا ،ورشوط وأحكام
اخلدمة لكفالة تساوى املرأة والرجل يف األجر املدفوع لقاء العمل الواحد
واإلبقاء عىل املوظفني اإلداريني والتقنيني املشرتكني يف برامج السكان
والتنمية ،ورفع مستواهم ،مما يؤدي بالتايل إىل حتسني التنفيذ الوطين هلذه
الربامج؛
(هـ) إنشاء آليات مبتكرة لتعزيز تقاسم اخلربات يف جمال إدارة برامج
السكان والتنمية داخل البلدان وفيام بينها عىل املستويات دون اإلقليمية
واإلقاليمية والدولية من أجل تقوية اخلربات الوطنية ذات الصلة؛
(و) وضع قواعد بيانات عن اخلرباء الوطنيني واملؤسسات املمتازة،
واإلبقاء عليها لتشجيع االستفادة من الكفاءات الوطنية ،مع إيالء اعتبار
خاص إلدماج النساء والشباب؛
(ز) ضامن إقامة اتصاالت فعالة مع املستفيدين من الربامج ومشاركتهم
الفعالة فيها عىل مجيع الصعد ،والسيام عىل الصعد الريفية ،من أجل ضامن
حتسني اإلدارة الكلية للربامج.
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 10 – 13عىل احلكومات أن تعطي اهتامما ً خاصا ً لوضع وتنفيذ نظم
معلومات إدارية ترتكز عىل العمالء متعلقة بالسكان والتنمية ،والسيام
بالصحة اإلنجابية مبا فيها برامج تنظيم األرسة والصحة اجلنسية ،وشاملة
لألنشطة احلكومية وغري احلكومية ،ومتضمنة بيانات مستكملة بانتظام عن
العمالء والنفقات والبنية التحتية ،وإمكانية الوصول إىل اخلدمات ،والناتج
ونوعية اخلدمات.

جيم – تعبئة املوارد وتوزيعها
أساس العمل

 11 – 13يتم توزيع املوارد الالزمة للتنمية البرشية املستدامة عىل الصعيد
الوطين عموما ً حتت فئات قطاعية خمتلفة .أما كيف تستطيع البلدان
توزيع مواردها فيام بني القطاعات املختلفة عىل نحو حيقق أقىص فائدة هلا
فأمر يتوقف إىل حد بعيد عىل احلقائق االجتامعية واالقتصادية والثقافية
والسياسية السائدة يف كل بلد وعىل سياساته وأولوياته الربناجمية .ويسهم
يف نوعية ونجاح الربامج بصورة عامة توزيع املوارد توزيعا ً متوازنا ً .وتقوم
الربامج املتصلة بالسكان خصوصا ً بدور هام يف متكني برامج التنمية
البرشية املستدامة من إحراز تقدم وتيسريه والتعجيل به ،والسيام من خالل
اإلسهام يف متكني املرأة وحتسني صحة الشعب (خصوصا ً النساء واألطفال،
والسيام يف املناطق الريفية) ،وإبطاء رسعة معدل منو الطلب عىل اخلدمات
االجتامعية ،وتعبئة العمل املجتمعي ،والرتكيز عىل أمهية االستثامرات
الطويلة األجل يف القطاع االجتامعي.
 12 – 13وتوفر املوارد املحلية الشطر األعظم من األموال الالزمة لبلوغ
أهداف التنمية .لذا ،فإن تعبئة املوارد املحلية تعترب من املجاالت ذات
األولوية العليا التي تستحق االهتامم املركز لضامن اختاذ اإلجراءات الالزمة
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لتحقيق أهداف برنامج العمل هذا يف الوقت املناسب .ويستطيع القطاعات
العام واخلاص أن يسهام مسامهة كبرية يف توفري املوارد الالزمة .وإن كثريا ً
من البلدان التي حتاول متابعة األهداف واملقاصد اإلضافية لربنامج العمل،
والسيام أقل البلدان منوا ً وسائر البلدان الفقرية التي متر بحاالت تكيف
هيكيل قاسية ،التزال تعاين من اجتاهات انكامشية يف اقتصاداهتا .وستتطلب
جهودها لتعبئة املوارد املحلية الرامية لتوسيع وحتسني براجمها السكانية
واإلمنائية دعام ً تكميليا ً من خالل توفري قدر أكرب من املوارد املالية والتقنية
من املجتمع الدويل ،كام هو ُمبني يف الفصل الرابع عرش .وعند القيام بتعبئة
موارد حملية إضافية وجديدة وموارد من املانحني ،ينبغي إيالء اهتامم خاص
الختاذ تدابري مالمئة ملعاجلة االحتياجات األساسية للرشائح السكانية
األكرث ضعفا ً ،والسيام يف املناطق الريفية وضامن وصوهلا إىل اخلدمات
االجتامعية.

 13 – 13واستنادا ً إىل الطلبات احلالية الكثرية غري املُلباة عىل خدمات
الصحة اإلنجابية مبا فيها تنظيم األرسة والنمو املتوقع يف عدد النساء
والرجال ممن هم يف سن اإلنجاب ،فإن الطلب عىل هذه اخلدمات سيزداد
زيادة رسيعة جدا ً خالل العقدين املقبلني .وسيتسارع هذا الطلب نتيجة
لالهتامم املتزايد بتأخري االنجاب ،وحتسني املباعدة بني والدات األطفال،
وبلوغ حجم األرسة املرغوب فيه يف وقت مبكر ،وكذلك نتيجة لسهولة
احلصول عىل اخلدمات .هلذا يلزم تكثيف اجلهود الرامية إىل توليد املوارد
املحلية وتوفري مستويات أعىل منها وضامن استخدامها بشكل فعال لدعم
برامج تقديم اخلدمات وما يتصل هبا من إعالم وتثقيف واتصال.

 14 – 13وينبغي أن تشتمل خدمات الصحة اإلنجابية األساسية مبا فيها
تنظيم األرسة ،املتضمنة تقديم دعم ملا يلزم من تدريب وإمدادات وهياكل
أساسية و ُنظم إدارة ،والسيام عىل صعيد الرعاية الصحية األولية ،عىل
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املكونات الرئيسية التالية التي ينبغي إدماجها يف الربامج الوطنية األساسية
املتعلقة بالسكان والصحة اإلنجابية:
(أ) يف مكون خدمات تنظيم األرسة – سلع منع احلمل وتقديم
اخلدمات؛ وبناء القدرة من أجل اإلعالم والتثقيف واالتصال فيام يتعلق
بتنظيم األرسة ومبسائل السكان والتنمية؛ وبناء القدرة الوطنية من خالل
تقديم الدعم للتدريب؛ وتنمية اهلياكل األساسية ورفع مستوى املرافق؛
ووضع السياسات وتقييم الربامج؛ ونظم املعلومات اإلدارية؛ وإحصاءات
اخلدمات األساسية؛ وتركيز اجلهود عىل ضامن توفري رعاية ذات نوعية جيدة؛
(ب) ويف مكون خدمات الصحة اإلنجابية األسايس – واإلعالم
واخلدمات الروتينية املتعلقة بالرعاية السابقة للوالدة ،والوالدة العادية
والساملة ،والرعاية ما بعد الوالدة؛ واإلجهاض (حسبام حتدده الفقرة
والنشاط اجلنيس البرشي والوالدية املسؤولة ،واإلعالم والتثقيف واالتصال
املوجه ضد املامرسات الضارة؛ وتقديم املشورة؛ وتشخيص ومعاجلة األمراض
املنقولة باالتصال اجلنيس وسائر التهابات اجلهاز التناسيل ،حسب االقتضاء؛
ومنع العقم وعالجه بشكل مالئم ،حسب االقتضاء؛ وتقديم خدمات اإلحالة
والتثقيف واملشورة للمصابني باألمراض املنقولة باالتصال اجلنيس مبا فيها
فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز ،وملضاعفات احلمل والوالدة؛
(ج) ويف مكون برنامج الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس/
فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز – استخدام وسائط اإلعالم
اجلامهريي وبرامج التعليم املدرسية ،وتشجيع التعفف اجلنيس والسلوك
اجلنيس املسؤول ،والتوسع يف توزيع الرفاالت؛
(د) ويف مكون حتليل السياسات السكانية واإلمنائية وبياناهتا وبحوثها
األساسية – بناء القدرة الوطنية من خالل تقديم الدعم جلمع وحتليل
البيانات الدميغرافية والربامج املتصلة هبا ،والبحوث ووضع السياسات
والتدريب.
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 15 – 13ويف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،
من املقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذ الربامج يف جمال الصحة اإلنجابية ،مبا
يف ذلك الربامج املتصلة بتنظيم األرسة ،وصحة األمهات ،والوقاية من
األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،باإلضافة إىل اإلجراءات األساسية
األخرى الالزمة جلمع وحتليل البيانات السكانية 17 :بليون دوالر يف عام
 ،2000و 18,5بليون دوالر يف عام  ،2005و 20,5بليون دوالر يف عام
 ،2010و 21,7بليون دوالر يف عام 2015؛ وهذه تقديرات لتكلفة املكونات
األربعة املُشار إليها أعاله ،أعدها اخلرباء استنادا ً إىل التجربة حتى اآلن.
وينبغي إعادة النظر يف هذه التقديرات واستيفاؤها عىل أساس النهج
الشامل الذي انعكس يف التقرة  14 – 13من برنامج العمل هذا ،خاصة
بالنسبة لتكاليف تقديم اخلدمة الصحية اإلنجابية .وخيصص  65يف املائة
منها تقريبا ً لنظام تقديم اخلدمات .ومن املقدر أن تكون التكاليف الربناجمية
يف املكونات الوثيقة الصلة ببعضها التي ينبغي إدماجها يف الربامج الوطنية
األساسية املتعلقة بالسكان والصحة اإلنجابية ،عىل النحو التايل:
(أ) من املقدر أن تبلغ تكلفة مكون تنظيم األرسة 10,2 :بليون دوالر
يف عام  ،2000و 11,5بليون دوالر يف عام  ،2005و 12,6بليون دوالر يف
عام  ،2010و 13,8بليون دوالر يف عام  .2015ويستند هذا التقدير إىل
بيانات تعداد السكان والبيانات االستقصائية التي تساعد عىل توقع عدد
األزواج واألفراد املرجح أن يستخدموا معلومات وخدمات تنظيم األرسة.
وتتيح إسقاطات التكاليف املقبلة إمكانية حتسني نوعية الرعاية .وبالرغم
من أن حتسني نوعية الرعاية سيؤدي إىل زيادة التكلفة للمستعمل الواحد
إىل حد ما ،فمن املرجح أن يقابل هذه الزيادات انخفاض التكاليف
بالنسبة للمستعمل الواحد مع زيادة مالءمة وكفاءة الربنامج عىل حد سواء؛
(ب) من املقدر أن يضيف مكون الصحة اإلنجابية غري املشتمل
عىل تكاليف نظام تقديم اخلدمات ،التي يرد موجز هلا حتت مكون تنظيم
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األرسة ،مبلغا ً قدره 5 :باليني دوالر يف عام  ،2000و 5,4بليون دوالر يف عام
 ،2005و 5,7بليون دوالر يف عام  ،2010و 6,1بليون دوالر يف عام .2015
وهذا التقدير املتعلق بالصحة اإلنجابية هو جمموع كيل يستند عىل اخلربة
املستمدة من برامج صحة األمهات يف البلدان ذات الدرجات املتفاوتة من
التنمية املشتملة بصورة انتقائية عىل خدمات الصحة اإلنجابية األخرى.
وسيتوقف أثر هذه األنشطة الكامل عىل صحة األم والطفل عىل توفري
رعاية من املرتبة الثالثة ورعاية يف حاالت اإلسعاف تُدفع تكاليفها من
امليزانيات اإلمجالية للقطاع الصحي؛
(ج) ُيقدر الربنامج العاملي ملنظمة الصحة العاملية املتعلق باإليدز
أن تبلغ تكاليف برنامج الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس/
فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز 1,3 /بليون دوالر يف عام ،2000
و 1,4بليون دوالر يف عام  ،2005و 1,5بليون دوالر تقريبا ً يف عام ،2010
و 1,5بليون دوالر يف عام 2015؛
(د) من املقدر أن تبلغ تكلفة البحوث األساسية والبيانات وبرنامج
حتليل السياسات السكانية واإلمنائية 500 :مليونن دوالر يف عام ،2000
و 20مليون دوالر يف عام  ،2005و 700مليون دوالر يف عام  ،2010و300
مليون دوالر يف عام .2015
 16 – 13من املقدر مبدئيا ً أن تواصل البلدان نفسها تقديم ما يصل إىل
ثلثي التكاليف وأن تقدم مصادر خارجية حوايل الثلث .بيد أن البلدان
األقل منوا ً والبلدان األخرى املنخفضة الدخل ستتطلبان حصة أكرب من
املوارد اخلارجية املقدمة عىل أساس تساهيل أو عىل أساس منح .لذا
سيكون هناك تفاوت كبري فيام بني املناطق وداخلها بالنسبة لالحتياجات
من املوارد اخلارجية الالزمة للربامج السكانية .ويرد يف الفقرة 14 – 11
موجز لالحتياجات العاملية املقدرة من املساعدة الدولية.
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 17 – 13وسيلزم توفري موارد إضافية لدعم الربامج التي تعالج األهداف
اخلاصة بالسكان والتنمية ،والسيام الربامج التي حتاول بلوغ األهداف
املحددة للقطاع االجتامعي واالقتصادي الواردة يف برنامج العمل هذا.
وسيتطلب القطاع الصحي توفري موارد إضافية لتعزيز نظام إيصال الرعاية
الصحية االولية ،وبرامج بقاء الطفل ،والرعاية يف حاالت طوارئ الوالدة،
والربامج الواسعة القاعدة ملكافحة األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،مبا
ال عن توفري معاجلة ورعاية
فيها فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز ،فض ً
إنسانية جلميع املصابني مبن فيهم املصابون باألمراض املنقولة باالتصال
اجلنيس /فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز .كام سيتطلب قطاع التعليم
توظيف استثامرات ضخمة وإضافية من أجل توفري تعليم أسايس شامل
والقضاء عىل الفوارق يف سبل احلصول عىل التعليم بسبب اجلنس أو املوقع
اجلغرايف أو املركز االجتامعي أو االقتصادي أو غري ذلك.
 18 – 13وسيلزم توفري موارد إضافية من أجل برامج العمل املوجهة صوب
حتسني مركز املرأة ومتكينها ومشاركتها الكاملة يف عملية التنمية باإلضافة
إىل ضامن تعليمها األسايس .وإن املشاركة الكاملة للمرأة يف تصميم مجيع
الربامج اإلمنائية وتنفيذها وإدارهتا ورصدها يعترب مكونا ً هاما ً من مكونات
هذه األنشطة.

 19 – 13ويلزم توفري موارد إضافية لربامج العمل بغية التعجيل بربامج
التنمية؛ وتوليد العاملة؛ ومعاجلة الشواغل البيئية ،مبا فيها األمناط غري
املستدامة من اإلنتاج واالستهالك؛ وتقديم خدمات اجتامعية؛ وحتقيق
توزيع متوازن للسكان؛ والتصدي للقضاء عىل الفقر من خالل توفري منو
اقتصادي مطرد يف إطار تنمية مستدامة .ومن الربامج اهلامة ذات الصلة،
الربامج التي عوجلت يف جدول أعامل القرن .21
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 20 – 13وتتطلب املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج العمل هذا زيادة
االستثامرات زيادة ضخمة يف األجل القريب .وميكن قياس منافع هذه
ال يف االحتياجات القطاعية؛
االستثامرات يف الوفورات املتحققة مستقب ً
واألمناط املستدامة من االنتاج واالستهالك والنمو االقتصادي املطرد يف
إطار التنمية املستدامة؛ والتحسينات الشاملة يف نوعية احلياة.

اهلدف

 21 – 13يتمثل اهلدف يف بلوغ مستوى مناسب من تعبئة املوارد وتوزيعها
عىل مستوى املجتمع املحيل والوطين والدويل ألغراض الربامج السكانية
ولسائر الربامج ذات الصلة التي تسعى مجيعها إىل تنشيط التنمية
االجتامعية واالقتصادية والتعجيل هبا ،وحتسني نوعية احلياة للجميع،
وتعزيز اإلنصاف واالحرتام الكامل حلقوق األفراد واإلسهام بذلك يف
التنمية املستدامة.

اإلجراءات

 22 – 13ينبغي للحكومات واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص
واملجتمعات املحلية أن تسعى ،مبساعدة املجتمع الدويل ،عند الطلب ،إىل
ال املوارد املخصصة للربامج السكانية
أن تعبئ وتستخدم استخداما ً فعا ً
واإلمنائية التي توسع وحتسن من نوعية الرعاية الصحية اإلنجابية مبا فيها
تنظيم األرسة واجلهود املبذولة للوقاية من األمراض املنقولة باالتصال
اجلنيس /فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز .ومتشيا ً مع هدف برنامج
العمل احلايل املتمثل يف ضامن توفري خدمات للصحة اإلنجابية وتنظيم
األرسة تكون ذات نوعية عالية ويف متناول اجلميع ،جيب الرتكيز بوجه
خاص عىل الوفاء باحتياجات املجموعات السكانية التي ال تتلقى
خدمات كافية مبا فيها املراهقون مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الوالدين
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واحتياجات املراهقني ،وفقراء الريف واحلرض ،وعىل ضامن سالمة اخلدمات
واستجابتها للنساء والرجال واملراهقني .ولدى قيام البلدان بتعبئة املوارد
من أجل هذه األغراض ،ينبغي عليها أن تدرس أساليب عمل جديدة من
قبيل زيادة مشاركة القطاع اخلاص ،وفرض رسوم عىل املستعملني بشكل
انتقايئ ،والتسويق االجتامعي ،وتقاسم التكاليف ،وغري ذلك من أشكال
اسرتداد التكاليف .ولكن جيب عىل هذه األساليب أال تعيق سبل الوصول
إىل اخلدمات وينبغي أن تقرتن بتدابري «شبكة أمان» مالمئة.

 23 – 13ينبغي للحكومات ،واملنظامت غري احلكومية ،والقطاع اخلاص،
واملجتمعات املحلية أن تسعى ،مبساعدة املجتمع الدويل ،عند الطلب ،إىل
أن تعبئ املوارد الالزمة لتعزيز أهداف التنمية االجتامعية والسيام الوفاء
بااللتزامات التي قطعتها احلكومات عىل نفسها سابقا ً فيام يتعلق بتوفري
التعليم للجميع (إعالن جومتني) واألهداف املتعددة القطاعات ملؤمتر القمة
العاملي من أجل الطفل ،وجدول أعامل القرن  21وغريها من االتفاقات
الدولية ذات الصلة ،ومواالة تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق األهداف الواردة
يف برنامج العمل هذا .ويف هذا السياق ،تُشجع احلكومات عىل تكريس
ال عن نسبة
نسبة أكرب من نفقات القطاع العام للقطاعات االجتامعية ،فض ً
أكرب من املساعدة اإلمنائية الرسمية ،مع التأكيد بوجه خاص عىل استئصال
الفقر يف سياق التنمية املستدامة.
 24 – 13ينبغي للحكومات ،واملنظامت الدولية ،واملنظامت غري احلكومية أن
تتعاون عىل أساس عاجل ومستمر يف وضع تقديرات تكاليف دقيقة وموثوقة
لكل فئة من فئات االستثامر ،حسب االقتضاء.
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ألف – مسؤوليات الرشكاء يف التنمية
أساس العمل

 1 – 14ثبتت عىل مدار العقدين املنرصمني رضورة التعاون الدويل لتنفيذ
برامج السكان والتنمية .وقد ازداد بصفة مطردة عدد املانحين املاليني
وأصبحت صورة جمتمع املانحني تتسم بشكل متزايد بالوجود املتنامي
للمنظامت غري احلكومية ومنظامت القطاع اخلاص .وأدت التجارب العديدة
للتعاون الناجح بني البلدان النامية إىل القضاء عىل التصور اجلامد
للجهات املانحة عىل أهنا عىل سبيل احلرص من البلدان املتقدمة النمو.
وازداد انتشار املشاركة بني املانحني مبجموعة متنوعة من األشكال ،بحيث
مل يعد من الغريب رؤية احلكومات واملنظامت املتعددة األطراف تعمل يف
مشاركة وثيقة مع املنظامت الوطنية واملنظامت الدولية غري احلكومية ومع
أجزاء من القطاع اخلاص .وهذا التطور للتعاون الدويل يف جمال أنشطة
السكان والتنمية يعكس ما حدث من تغريات كبرية خالل العقدين
املاضيني ،خصوصا ً مع تعاظم الوعي بجسامة االحتياجات غري املُلباة
ومدى تنوعها وإحلاحها .والبلدان التي مل تكن تويل سابقا ً سوى أمهية
ضئيلة للمسائل السكانية تعتربها حاليا ً يف صميم التحدي اإلمنايئ الذي
جياهبها .فاهلجرة الدولية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،عىل
سبيل املثال ،اللتان مل تكونا متثالن سوى شاغل ضئيل لدى عدد قليل
من البلدان ،أصبحتا حاليا ً من املسائل ذات األولوية العالية يف عديد من
البلدان.

* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل
يف اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتبمر .1994
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 2 – 14وقد أبرزت عملية النضج التي مر هبا التعاون الدويل يف ميدان
السكان والتنمية عددا ً من من الصعوبات وأوجه القصور التي يلزم
ال أن التنامي يف عدد وتشكيل رشكاء التنمية خيضع
معاجلتها .ومن ذلك مث ً
ال من اجلهات املتلقية واجلهات املانحة لضغوط متزايدة يف جمال االختيار
ك ً
بني عديد من األولويات اإلمنائية املتنافسة ،وهي مهمة ميكن أن يكون
تنفيذها صعبا ً للغاية عىل احلكومات املتلقية بصفة خاصة .وقد تبني أن
االفتقار إىل املوارد املالية الكافية وإىل آليات التنسيق الفعالة يؤدي إىل
ازدواجية يف اجلهود ال داعي هلا وإىل عدم التوافق بني الربامج .والتحوالت
املفاجئة يف السياسات اإلمنائية للامنحني ميكن ميكن أن تسبب اضطرابات يف
األنشطة الربناجمية يف مجيع أنحاء العامل .وإعادة حتديد األولويات الوطنية
والتقيد هبا يستلزمان توضيحا ً جديدا ً للمسؤوليات املتبادلة فيام بني رشكاء
التنمية ويتطلبان التزاما ً هبذه املسؤوليات.

األهداف

 3 – 14تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) كفالة أن تكون جهود التعاون الدويل املبذولة يف جمال السكان
والتنمية متسقة مع األولويات الوطنية يف جمال السكان والتنمية ،التي تركز
عىل حتقيق رفاه املستفيدين املستهدفني ،وأن تكون معززة لبناء القدرات
واالعتامد عىل الذات عىل الصعيد الوطين؛
(ب) احلث عىل أن يعتمد املجتمع الدويل سياسات يف االقتصاد الكيل
مواتية لتعزيز النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة يف البلدان النامية؛
(ج) توضيح املسؤوليات املتبادلة لرشكاء التنمية وحتسني تنسيق ما
يبذلونه من جهود؛
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(د) صياغة برامج طويلة األجل مشرتكة فيام بني البلدان املتلقية وبينها
وبني البلدان املانحة؛
(هـ) حتسني وتعزيز احلوار والتنسيق بشأن السياسات املتعلقة بربامج
وأنشطة السكان والتنمية عىل الصعيد الدويل ،مبا يف ذلك الوكاالت الثنائية
واملتعددة األطراف؛
(و) احلث عىل أن تلتزم مجيع برامج السكان والتنمية ،مع املراعاة
الكاملة ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية لشعب كل بلد
بحقوق اإلنسان األساسية التي يعرتف هبا املجتمع الدويل واملُشار إليها يف
برنامج العمل هذا.

اإلجراءات

 4 – 14عىل الصعيد الربناجمي ،ينبغي أن يكون بناء القدرات الوطنية املتعلقة
بالسكان والتنمية ونقل التكنولوجيا والدراية التقنية املالمئة إىل البلدان
النامية ،مبا يف ذلك البلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،أهدافا ً
أساسية وأنشطة رئيسية للتعاون الدويل .ومن العنارص املهمة يف هذا الصدد
إجياد سبل ُميرسة لتلبية االحتياجات الكبرية من السلع الالزمة لربامج تنظيم
األرسة ،عن طريق االنتاج املحيل لوسائل منع احلمل بأسلوب يكفل جودهتا
وتيرسها ماليا ً ،وهو ما يستوجب تشجيع التعاون التكنولوجي واملشاريع
املشرتكة وغري ذلك من أشكال املساعدة التقنية.
 5 – 14ينبغي أن يُشجع املجتمع الدويل إجياد بيئة اقتصادية داعمة عن
طريق اعتامد سياسات اقتصاد كيل مواتية لتعزيز النمو والتنمية االقتصاديني
املطردين.
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 6 – 14ينبغي للحكومات أن تكفل مراعاة خططها اإلمنائية الوطنية للفرص
املتوقعة للتمويل والتعاون الدوليني يف براجمها املتعلقة بالسكان والتنمية ،مبا يف
ذلك القروض املقدمة من املؤسسات املالية الدولية ،وبخاصة فيام يتعلق ببناء
القدرات الوطنية ،والتعاون التكنولوجي ونقل التكنولوجيا املالمئة ،التي ينبغي
توفريها برشوط مواتية ،مبا يف ذلك توفريها برشوط تساهيلة وتفضيلية ،وفقا ً ملا
ال
ُيتفق عليه بني األطراف ،مع مراعاة احلاجة إىل محاية امللكية الفكرية ،فض ً
عن االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية.

 7 – 14ينبغي أن تعزز احلكومات آلياهتا الوطنية لتنسيق التعاون الدويل يف
جمال السكان والتنمية وأن تقوم ،بالتشاور مع املانحني ،بإيضاح املسؤوليات
املنوطة بالرشكاء يف التنمية مبختلف أنواعهم ،مبا يف ذلك املنظامت احلكومية
الدولية واملنظامت الدولية غري احلكومية ،بناء عىل دراسة دقيقة ملا تتمتع به
من مزايا نسبية يف سياق األولويات اإلمنائية الوطنية ولقدرهتا عىل التفاعل
مع الرشكاء الوطنيني يف التنمية .وينبغي للمجتمع الدويل أن يساعد
احلكومات املتلقية عىل االضطالع بجهود التنسيق هذه.

باء – نحو التزام جديد بالتمويل يف جمال السكان والتنمية
أساس العمل

 8 – 14هناك توافق قوي يف اآلراء بشأن احلاجة إىل تعبئة موارد مالية
إضافية كبرية من املجتمع الدويل ومن داخل البلدان النامية والبلدان
التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من اجل برامج السكان الوطنية دعام ً
للتنمية املستدامة .وقد تضمن إعالن أمسرتدام لتحقيق حياة أفضل
لألجيال املقبلة ،الذي اعتمدته الندوة الدولية املعنية بالسكان يف القرن
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احلادي والعرشين املعقودة يف أمسرتدام يف عام  ،1989دعوة احلكومات إىل
مضاعفة جمموع اإلنفاق العاملي يف جمال الربامج السكانية ودعوة املانحني
إىل زيادة مسامهتهم زيادة كبرية ،من أجل تلبية احتياجات املاليني من
البرش يف البلدان النامية يف ميادين تنظيم األرسة وغريه من األنشطة
السكانية بحلول عام  .2000بيد أن املوارد الدولية املخصصة لألنشطة
السكانية تتعرض منذ ذلك احلني لضغوط شديدة ،بسبب استمرار الركود
االقتصادي يف البلدان املانحة التقليدية .كذلك فإن البلدان النامية جتابه
صعوبات متزايدة يف ختصيص األموال الكافية لرباجمها السكانية والربامج
املتصلة هبا .وهناك حاجة ماسة إىل توفري موارد إضافية ،للتمكن عىل نحو
أفضل من حتديد وتلبية االحتياجات غري املستوفاة يف جمال املسائل املتصلة
بالسكان والتنمية ،مثل الرعاية الصحية اإلنجابية ،مبا فيها املعلومات
ال عن االستجابة
واخلدمات املتعلقة بتنظيم األرسة والصحة اجلنسية ،فض ً
للزياداة املقبلة يف الطلب ملواكبة الطلبات املتنامية التي يلزم تلبيتها،
ولتحسني نطاق الربامج ونوعيتها.
 9 – 14ومن أجل املساعدة عىل تنفيذ الربامج السكانية وبرامج الرعاية
الصحية اإلنجابية ،مبا فيها برامج تنظيم األرسة والصحة اجلنسية ،قدمت
مساعدات مالية وتقنية من الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف إىل
الوكاالت الوطنية ودون الوطنية املعنية .وما كان النجاح قد بدأ حيالف
بعض هذه الوكاالت ،أصبح من املستصوب أن يستفيد كل بلد من خربات
ال برامج التدريب
اآلخر ،عن طريق عدد من الطرائق املختلفة (منها مث ً
الطويلة األجل والقصرية األجل ،وجوالت املالحظة الدراسية ،وخدمات
اخلرباء االستشاريني).
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األهداف

 10 – 14تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) زيادة توافر املساعدات املالية الدولية بدرجة كبرية يف ميدان
السكان والتنمية لتمكني البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقال من حتقيق أهداف برنامج العمل احلايل يف سياق سعيها إىل
حتقيق االعتامد عىل الذات وبناء القدرات؛
(ب) زيادة االلتزام باملساعدات املالية الدولية يف ميدان السكان
والتنمية وزيادة استقرارها عن طريق تنويع مصادر املسامهات ،مع
السعي ،قدر اإلمكان إىل جتنب ختفيض املوارد للمجاالت اإلمنائية األخرى.
وينبغي إتاحة موارد إضافية لتقديم املساعدة القصرية األجل للبلدان التي
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
(ج) زيادة املساعدات املالية الدولية املخصصة للتعاون املبارش فيام
بني بلدان اجلنوب ولتيسري إجراءات متويل التعاون املبارش فيام بني بلدان
اجلنوب.

اإلجراءات

 11 – 14ينبغي للمجتمع الدويل أن يسعى جاهدا ً إىل الوفاء باهلدف املتفق
عليه وهو ختصيص  0,7يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة
اإلمنائية الرسمية عموما ً وأن حياول جاهدا ً زيادة حصة التمويل املخصص
لربامج السكان والتنمية مبا يتناسب مع حجم ونطاق األنشطة الالزمة
لتحقيق أهداف ومقاصد برنامج العمل هذا .ومن ثم فإن أحد التحديات
العاجلة بصورة حاسمة التي تواجه جمتمع املانحني الدويل هو ترمجة التزامه

يمنتلاو ناكسلا لاجم يف ليومتلاب ديدج مازتلا وحن – ءاب 175

مبقاصد برنامج العمل وأهدافه الكمية إىل مسامهات مالية مناسبة للربامج
السكانية يف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
وبالنظر إىل حجم االحتياجات من املوارد املالية للربامج الوطنية للسكان
والتنمية (حسبام حددت يف الفصل الثالث عرش) ،وبافرتاض أن البلدان
املتلقية ستستطيع حتقيق زيادات كافية يف املوارد املولدة حمليا ً ،فإن احلاجة
إىل تدفقات املوارد التكميلية من البلدان املانحة ستبلغ بدوالرات الواليات
املتحدة يف عام  :1993نحو  5,7بليون دوالر يف عام 2000؛ و 6,1بليون
دوالر يف عام 2005؛ و 6,8بليون دوالر يف عام 2010؛ و 7,2بليون دوالر
يف عام  .2015وحييط املجتمع الدويل علام ً مببادرة تعبئة املوارد إلتاحة
اخلدمات االجتامعية األساسية للجميع املعروف باسم مبادرة  ،20/20التي
ستدرس يف إطار مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية.
 12 – 14وينبغي للبلدان املتلقية أن تكفل استخدام املساعدات الدولية
لألنشطة السكانية واإلمنائية عىل نحو فعال لتحقيق األهداف الوطنية
املتعلقة بالسكان والتنمية من أجل مساعدة املانحني عىل االلتزام بتأمني
مزيد من املوارد للربامج.

 13 – 14وصندوق األمم املتحدة للسكان وغريه من منظامت األمم املتحدة
واملؤسسات املالية املتعددة األطراف واملصارف اإلقليمية واملصادر املالية
الثنائية مدعووة إىل التشاور بغية تنسيق سياساهتا التمويلية وإجراءاهتا
التخطيطية لتحسني تأثري مسامهاهتا املقدمة لتنفيذ الربامج السكانية
للبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وحتسني تكامل
هذه املسامهات وفعاليتها من حيث التكلفة.
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 14 – 14وينبغي أن تشمل معايري توزيع املوارد املالية املخصصة لألنشطة
السكانية يف البلدان النامية ما ييل:
(أ) ترابط الربامج واخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بالسكان
والتنمية؛
(ب) اإلقرار بأولوية أقل البلدان منوا ً؛
(ج) احلاجة إىل تكميل اجلهود املالية الوطنية املتعلقة بالسكان؛
(د) احلاجة إىل تفادي عرقلة أو عكس التقدم املُحرز حتى اآلن؛
(هـ) مشاكل القطاعات واملجاالت االجتامعية اهلامة غري املنعكسة يف
مؤرشات املتوسطات الوطنية.

 15 – 14ينبغي أن تتلقي البلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
مساعدة مؤقتة ألنشطة السكان والتنمية يف ضوء املشاكل االقتصادية
واالجتامعية الصعبة التي تواجهها هذه البلدان يف الوقت احلارض.
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 16 – 14ولدى تدبري التوازن املالئم بني مصادر التمويل ،ينبغي إيالء مزيد
من االهتامم للتعاون فيام بني بلدان اجلنوب وكذلك للسبل اجلديدة لتعبئة
مسامهات القطاع اخلاص ،وبخاصة باملشاركة مع املنظامت غري احلكومية.
وينبغي للمجتمع الدويل أن حيث الوكاالت املانحة عىل حتسني وتعديل
إجراءاهتا التمويلية من أجل تيسري دعم ترتيبات التعاون املبارش فيام بني
بلدان اجلنوب وإيالئها مزيدا ً من األولوية.
 17 – 14ينبغي استطالع إمكانية التمويل املبتكر ،مبا يف ذلك السبل
احلديثة لتوليد موارد التمويل العام واخلاص وخمتلف أشكال ختفيف أعباء
الدين.
 18 – 14وتشجع املؤسسات املالية الدولية عىل زيادة ما تقدمه من
مساعدات مالية ،وخاصة يف جماالت السكان والصحة اإلنجابية ،مبا فيها
تنظيم األرسة والصحة اجلنسية.
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ألف – املنظامت غري احلكومية املحلية والوطنية والدولية
أساس العمل

 1 – 15نظرا ً ألن ما تقدمه املنظامت غري احلكومية من مسامهات فعلية
وحمتملة ،يكتسب اعرتافا ً أوضح يف العديد من البلدان وعىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل ،فمن املهم تأكيد أمهية هذه املسامهات يف سياق إعداد
برنامج العمل هذا وتنفيذه .وللتصدي عىل نحو فعال لتحديات السكان
والتنمية ،من الرضوري إقامة مشاركة واسعة النطاق وفعالة بني احلكومات
واملنظامت غري احلكومية (التي تشمل املجموعات واملنظامت التي ال
تستهدف الربح عىل الصعيد املحيل والوطين والدويل) للمساعدة يف وضع
وتنفيذ ورصد األهداف املتعلقة بالسكان والتنمية.

 2 – 15وعىل الرغم من وجود حاالت متباينة عىل نطاق واسع يف عالقة
املنظامت غري احلكومية باحلكومات وتفاعلها معها ،فإن املنظامت غري
احلكومية قدمت والتزال تقدم عىل نحو متزايد إسهامات هامة لألنشطة
السكانية واإلمنائية معا ً عىل مجيع الصعد .ويف الكثري من جماالت األنشطة
السكانية واإلمنائية ،نالت املجموعات غري احلكومية االعرتاف بالفعل ،عن
حق ،ملا تتسم به من ميزة نسبية عىل الوكاالت احلكومية ،بسبب تصميم
الربامج وتنفيذها عىل نحو مبتكر ومرن ورسيع االستجابة ،مبا يف ذلك
املشاركة الشعبية ،وألهنا غالبا ً ما ترضب بجذورها يف فئات سكانية تعاين
من نقص اخلدمات ويصعب الوصول إليها عن طريق القنوات احلكومية،
وغالبا ً ما تتفاعل مع هذه الفئات.

* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل
يف اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتبمر .1994
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 3 – 15واملنظامت غري احلكومية ناطق هام باسم الشعب ،وتوفر رابطاهتا
وشبكاهتا وسيلة فعالة وكفؤة لرتكيز املبادرات املحلية والوطنية عىل نحو
أفضل ،ومواجهة االهتاممات امللحة يف جماالت السكان والبيئة واهلجرة
والتنمية االقتصادية واالجتامعية.

 4 – 15وتشارك املنظامت غري احلكومية بنشاط يف تقديم خدمات برامج
ومشاريع يف كل جمال تقريبا ً من جماالت التنمية االقتصادية واالجتامعية،
مبا يف ذلك قطاع السكان .وللكثري من هذه املنظامت ،يف عدد من البلدان،
تاريخ طويل من اإلسهام واملشاركة يف األنشطة املتصلة بالسكان والسيام
بتنظيم االرسة .وترجع قوهتا ومصداقيتها إىل ما تضطلع به من دور مسؤول
وبناء يف املجتمع وما حتظى به أنشطتها من دعم من املجتمع ككل.
واملنظامت والشبكات الرسمية وغري الرسمية ،ومن بينها احلركات الشعبية،
جديرة مبزيد من االعرتاف عىل كل من الصعيد املحيل والوطين والدويل
بوصفها رشيكا ً صحيحا ً ونافعا ً يف تنفيذ برنامج العمل هذا .وليك تتطور
هذه املشاركة وتزدهر ،من الرضوري أن تقوم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية بتأسيس نظم وآليات مالمئة لتيسري احلوار البناء ،يف سياق الربامج
والسياسات الوطنية ،مع التسليم باستقالل أدوار كل منها ومسؤولياهتا
وقدراهتا اخلاصة.

 5 – 15ومن املسلم به أن العديد من املنظامت غري احلكومية واملجموعات
املنشأة عىل صعيد املجتمع املحيل لدهيا خربة وقدرات ودراية يف جماالت
ذات صلة مبارشة بربنامج العمل ،وقد متكنت املنظامت غري احلكومية،
والسيام املنظامت العاملة يف ميدان الصحة اجلنسية واإلنجابية وتنظيم
األرسة ،واملنظامت النسائية واملجموعات الداعية إىل دعم املهاجرين
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والالجئني من زيادة وعي اجلمهور وتوفري خدمات تثقيفية للمرأة والرجل
تساهم يف نجاح تنفيذ السياسات السكانية واإلمنائية .وتتحول منظامت
الشباب بصورة متزايدة إىل رشكاء فعالني يف وضع برامج لتثقيف الشباب
بشأن الصحة اإلنجابية ومسائل املرأة والبيئة .كام تُساهم جمموعات أخرى،
مثل منظامت املسنني واملهاجرين واملعوقني واملجموعات الشعبية غري
الرسمية ،يف تعزيز برامج ملن يعنيها أمرهم من الناس .وميكن أن تساعد
هذه املنظامت املختلفة يف كفالة جودة وأمهية الربامج واخلدمات بالنسبة
لألشخاص الذين وضعت من أجلهم ،وينبغي دعوة هذه املجموعات إىل
املشاركة يف هيئات صنع القرار املحلية والوطنية والدولية ،مبا فيها منظومة
األمم املتحدة ،لكفالة فعالية تنفيذ ورصد وتقييم برنامج العمل هذا.

 6 – 15واعرتافا ً بأمهية املشاركة الفعلية ،فإن املنظامت غري احلكومية
مدعوة إىل تعزيز التنسيق والتعاون واالتصال ،عىل املستويات املحلية
والوطنية واإلقليمية والدولية ،مع السلطات املحلية واحلكومات الوطنية
لتوطيد فعاليتها كرشكاء رئيسيني يف تنفيذ الربامج والسياسات السكانية
ال
واإلمنائية .وينبغي أن تعترب مشاركة املنظامت غري احلكومية عنرصا ً مكم ً
ملسؤولية احلكومات يف توفري خدمات للصحة اإلنجابية ،مبا فيها خدمات
تنظيم األرسة والصحة اجلنسية ،تكون كاملة ومأمونة ومتاحة .وينبغي أن
تكون املنظامت غري احلكومية ،عىل غرار احلكومات ،خاضعة للمساءلة عن
أعامهلا وينبغي أن تتسم خدماهتا وإجراءات تقييمها بالشفافية.
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اهلدف

 7 – 15اهلدف هو تشجيع قيام مشاركة فعالة بني مجيع املستويات يف
احلكومة وكامل جمموعة املنظامت غري احلكومية واملجموعات املنشأة عىل
صعيد املجتمع املحيل يف املناقشة والقرارات بشأن تصميم وتنفيذ وتنسيق
ورصد وتقييم الربامج املتعلقة بالسكان والتنمية والبيئة وفقا ً إلطار السياسة
العامة للحكومات ،مع إيالء ما جيب من اعتبار ملسؤوليات وأدوار كل
رشيك من الرشكاء.

اإلجراءات

 8 – 15ينبغي للحكومات واملنظامت احلكومية الدولية ،بالتحاور مع
املنظامت غري احلكومية واملجموعات املنشأة عىل صعيد املجتمع املحيل ،ويف
احرتام تام الستقالليتها ،أن ترشكها يف صنع القرار وتيرس ما ميكن أن تقدمه
املنظامت غري احلكومية من مسامهة عىل مجيع املستويات من أجل إجياد
احللول للشواغل السكانية واإلمنائية ،والسيام لضامن تنفيذ برنامج العمل
هذا .وينبغي أن يكون للمنظامت غري احلكومية دور رئييس يف العمليات
اإلمنائية الوطنية والدولية.
 9 – 15ينبغي أن تكفل احلكومات للمنظامت النسائية أن تؤدي دورها
األسايس يف تصميم وتنفيذ الربامج السكانية واإلمنائية ،فإرشاك املرأة عىل
مجيع الصعد ،والسيام عىل الصعيد اإلداري ،أمر حاسم بالنسبة لتحقيق
األهداف وتنفيذ برنامج العمل هذا.
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 10 – 15وينبغي أن جتعل احلكومات واملنظامت احلكومية الدولية
واملؤسسات املالية الدولية املوارد املالية والتقنية الكافية واملعلومات
الرضورية لالشرتاك الفعال من جانب املنظامت غري احلكومية يف أبحاث
األنشطة السكانية واإلمنائية وتصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها متاحة
للقطاع غري احلكومي ،متى كان ذلك ممكنا ً ومتى طلب منها ذلك ،وذلك
عىل نحو ال هيدد استقالهلا .ولكفالة الشفافية واملساءلة والتقسيم الفعال
للعمل ،ينبغي أن توفر هذه املؤسسات ذاهتا املعلومات والوثائق الرضورية
لتلك املنظامت غري احلكومية ،وميكن أن توفر املنظامت الدولية املساعدة
املالية والتقنية للمنظامت غري احلكومية وفقا ً لقوانني وأنظمة كل بلد.

 11 – 15وينبغي أن تكفل احلكومات والبلدان املانحة ،مبا فيها املنظامت غري
احلكومية الدولية واملؤسسات املالية الدولية ،متكني املنظامت غري احلكومية
وشبكاهتا من احلفاظ عىل استقالليتها وتعزيز قدرهتا عن طريق احلوار
واملشاورات املنتظمة ،والتدريب املالئم وأنشطة التوعية ،وأن تضطلع
بالتايل بدور أكرب يف املشاركة عىل مجيع املستويات.
 12 – 15وينبغي أن تعزز املنظامت غري احلكومية وشبكاهتا واملجتمعات
املحلية تفاعلها مع املجتمعات التي متثلها ،وأن تضمن شفافية أنشطتها،
وتعبئ الرأي العام ،وتشارك يف تنفيذ الربامج السكانية واإلمنائية وأن
تساهم فعليا ً يف النقاش الوطين واإلقليمي الدويل بشأن القضايا السكانية
واإلمنائية .وينبغي أن ترشك احلكومات املنظامت غري احلكومية ،متى كان
ذلك مالمئا ً ،يف عضوية وفود البلد إىل املحافل اإلقليمية والدولية التي
تناقش فيها القضايا املتعلقة بالسكان والتنمية.
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باء – القطاع اخلاص
أساس العمل

 13 – 15يضطلع القطاع اخلاص املوجه لتحقيق الربح بدور هام يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية ،مبا فيها انتاج وإيصال اخلدمات والسلع املتعلقة
بالرعاية الصحية اإلنجابية ،مبا يف ذلك التثقيف واإلعالم املالمئان املتصالن
بربامج السكان والتنمية .ويف عدد متعاظم من البلدان ،ظل القطاع اخلاص
يعمل ،أو بدأ يعمل ،عىل تطوير القدرة املالية واإلدارية والتكنولوجية
لالضطالع مبجموعة واسعة من األنشطة السكانية واإلمنائية بطريقة فعالة
وتتسم بالكفاءة من حيث التكاليف .وقد أرست هذه التجربة األسس
ملشاركات ميكن أن يواصل القطاع اخلاص تطويرها وتوسيعها .وميكن
ملشاركة القطاع اخلاص أن تساعد أو تكمل مسؤولية احلكومات عن توفري
خدمات للصحة اإلنجابية كاملة ومأمونة ومتاحة جلميع األفراد ،لكنها جيب
أال تقلل من تلك املسؤولية .وجيب أن يكفل القطاع اخلاص أيضا ً أن تلتزم
مجيع برامج السكان والتنمية ،مع املراعاة الكاملة ملختلف القيم الدينية
واألخالقية واخللفيات الثقافية لشعب كل بلد ،باحلقوق األساسية التي
يعرتف هبا املجتمع الدويل واملُشار إليها يف برنامج العمل هذا.
 14 – 15ومثة جانب آخر للدور الذي يضطلع به القطاع اخلاص ،وهو ما
يتسم به القطاع من أمهية كرشيك يف العمل من أجل النمو االقتصادي
والتنمية املستدامة .فالقطاع اخلاص ،من خالل ما يقوم به من أعامل
ويتخذه من مواقف ،يرتك أثرا ً حاسام ً عىل نوعية حياة العاملني فيه ويف كثري
من احلاالت عىل رشائح كبرية من املجتمع ومواقفها .واخلربة املكتسبة
من جهود مستمرة إلجياد طرق ابتكارية لترشك بفعالية القطاع اخلاص يف
الربامج السكانية واإلمنائية .ومثة إدراك ِ
متنام ملسؤوليات الرشكات يقود
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بصورة متزايدة صانعي القرار يف القطاع اخلاص إىل البحث عن طريق
جديدة تستطيع فيها الكيانات التي تستهدف الربح أن تعمل بصورة بناءة
مع احلكومات واملنظامت غري احلكومية فيام يتعلق مبسائل السكان والتنمية
املستدامة .وباإلقرار باملسامهة التي يقدمها القطاع اخلاص ،وبالبحث
عن مزيد من املجاالت الربناجمية إلقامة تعاون يعود باملنفعة املتبادلة ،ميكن
للحكومات واملنظامت غري احلكومية عىل السواء أن تعزز فعالية أنشطتها
السكانية واإلمنائية.

األهداف

 15 – 15تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) تعزيز املشاركة بني احلكومات واملنظامت الدولية والقطاع اخلاص
يف حتديد جماالت جديدة للتعاون؛
(ب) تشجيع دور القطاع اخلاص يف إنجاز اخلدمات والقيام ،يف كل
منطقة من مناطق العامل ،بانتاج وتوزيع سلع ووسائل ملنع احلمل ذات جودة
عالية للصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة تكون متاحة وميرسة لقطاعات
السكان ذات الدخل املنخفض.

اإلجراءات

 16 – 15جيدر باحلكومات واملنظامت غري احلكومية واملنظامت الدولية أن
تكثف تعاوهنا مع القطاع اخلاص املستهدف للربح يف املسائل املتعلقة
بالسكان والتنمية املستدامة بغية تعزيز مسامهة هذا القطاع يف تنفيذ
الربامج السكانية واإلمنائية ،مبا فيها انتاج وتوزيع سلع وخدمات منع
احلمل اجليدة مقرونة باإلعالم والتثقيف املالمئني ،بطريقة مسؤولة اجتامعيا ً
ومراعية للجوانب الثقافية ومقبولة وفعالة من حيث التكلفة.
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 17 – 15وعىل املنظامت التي ال تستهدف الربح واملنظامت املوجهة
لتحقيق الربح وشبكاهتا أن تضع اآلليات التي تستطيع هبا أن تتبادل
األفكار واخلربات يف ميداين السكان والتنمية بغية تقاسم النهج االبتكارية
والبحوث واملبادرات اإلمنائية .وينبغي أن تعطي األولوية لنرش املعلومات
واألبحاث.

 18 – 15وتشجع احلكومات بقوة عىل حتديد معايري إنجاز اخلدمات
واستعراض السياسات القانونية والتنظيمية وسياسات االسترياد لتعيني
وإلغاء السياسات التي متنع أو تقيد بدون موجب مشاركة القطاع اخلاص
بقدر أكرب يف االنتاج الكفوء لسلع الصحة اإلنجابية ،مبا فيها تنظيم األرسة،
ويف جمال إنجاز اخلدمات .وينبغي أن تشجع احلكومات بقوة القطاع
اخلاص ،مراعية التباينات الثقافية واالجتامعية ،لالضطالع مبسؤولياته فيام
يتعلق بنرش املعلومات املوجهة للمستهلكني.
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 19 – 15وينبغي أن ينظر القطاع املوجه نحو حتقيق الربح يف طريقة
أفضل ملساعدة املنظامت غري احلكومية التي ال تستهدف حتقيق الربح
عىل القيام بدور أوسع يف املجتمع عن طريق تعزيز أو إنشاء آليات مالمئة
لتوجيه الدعم املايل وغري ذلك من أشكال الدعم املالئم إىل املنظامت غري
احلكومية ورابطاهتا.

 20 – 15ينبغي أن يواصل أرباب العمل يف القطاع اخلاص ابتكار وتنفيذ
برامج خاصة للمساعدة عىل تلبية احتياجات مستخدميهم يف جماالت
اإلعالم والتثقيف وخدمات الصحة اإلنجابية واستيعاب احتياجات
مستخدميهم للجمع بني مسؤوليات العمل واألرسة .كام ينبغي أن يواصل
مقدمو الرعاية الصحية املنظمة ومؤسسات التأمني الصحي إدراج خدمات
تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية يف جمموعة االستحقاقات التي يكفلوهنا يف
جمال الصحة.
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XVI
متابعة أعامل
املؤمتر*
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ألف – األنشطة عىل الصعيد الوطين

أساس العمل

 1 – 16تتوقف أمهية املؤمتر الدويل للسكان والتنمية عىل رغبة احلكومات
واملجتمعات املحلية والقطاع غري احلكومي واملجتمع الدويل ومجيع املنظامت
واألفراد املعنيني اآلخرين يف ترمجة توصيات املؤمتر إىل عمل .وهذا االلتزام
ستكون له أمهية خاصة عىل مستوى الدولة والفرد .فهذه الرغبة يف إدماج
الشواغل السكانية بحق يف مجيع جوانب النشاط االقتصادي واالجتامعي
والعالقات املتبادلة بينها ،ستساعد إىل حد كبري يف حتقيق حتسني نوعية
ال عن األجيال املقبلة .وينبغي أن توجه مجيع اجلهود
احلياة جلميع األفراد فض ً
نحو حتقيق منو اقتصادي مطرد يف سياق التنمية املستدامة.

 2 – 16وقد شكلت العمليات التحضريية املستفيضة واملتنوعة عىل كل من
الصعد الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية واملحلية مسامهة هامة
يف إعداد برنامج العمل هذا .وقد حدث تطور مؤسيس كبري يف كثري من
البلدان بغية توجيه العملية التحضريية عىل املستوى الوطين؛ وجرى تعزيز
زيادة الوعي بالقضايا السكانية عن طريق احلمالت اإلعالمية والتثقيفية،
وأعدت تقارير وطنية للمؤمتر .واستجابت الغالبية العظمى من البلدان
املشاركة يف املؤمتر لدعوة وجهت إلعداد تقارير وطنية شاملة عن السكان.
وإن كون تلك التقارير مكملة للتقارير األخرى ،التي طلبت إعدادها
املؤمترات واملبادرات الدولية األخرية املتصلة بالتنمية البيئية واالقتصادية
واالجتامعية ،أمر جدير باالهتامم ومشجع .وهناك إدراك كامل لرضورة
االعتامد عىل هذه األنشطة يف متابعة أعامل املؤمتر.

* أعرب الكريس الرسويل عن حتفظ بشأن هذا الفصل .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء البيان الذي أدىل به ممثل الكريس الرسويل
يف اجللسة العامة  14املعقودة يف  13أيلول /سبتبمر .1994
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 3 – 16وتشمل املهام الرئيسية املتصلة مبتابعة أعامل املؤمتر توجيه
السياسات ،مبا يف ذلك إجياد دعم سيايس قوي للسكان والتنمية عىل مجيع
املستويات؛ وتعبئة املوارد؛ وتنسيق اجلهود الرامية إىل تنفيذ برنامج العمل
وحتمل مسؤولية هذه اجلهود بشكل متبادل؛ وحل املشاكل وتبادل اخلربات
داخل البلدان وفيام بينها؛ ورصد التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج العمل
وإعداد تقارير عنه .ويتطلب كل من هذه املهام متابعة متسقة ومنسقة
عىل الصعيدين الوطين والدويل ،وجيب أن ترشك مجيع األفراد واملنظامت
ذات الصلة ،مبا يف ذلك املنظامت غري احلكومية واملنظامت املجتمعية إرشاكا ً
كامالً .وينبغي أن جيري تنفيذ برنامج العمل ورصده وتقييمه ،عىل مجيع
املستويات ،بطريقة تتمىش مع مبادئه وأهدافه.
 4 – 16وجيب أن يعترب تنفيذ برنامج العمل هذا عىل مجيع املستويات
جزءا ً من جهة متكامل ملتابعة أعامل املؤمترات الدولية الرئيسية ،مبا فيها
هذا املؤمتر ،واملؤمتر العاملي لتوفري الصحة للجميع ،واملؤمتر العاملي لتوفري
التعليم للجميع ،ومؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل ،ومؤمتر األمم املتحدة
املعين بأقل البلدان منوا ً ،ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،واملؤمتر
الدويل للتغذية ،واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان ،واملؤمتر العاملي املعين
بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية ،ومؤمتر القمة العاملي
للتنمية االجتامعي ،واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ،ومؤمتر األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية (املوئل الثاين).
 5 – 16ويف كثري من احلاالت ،سيستلزم تنفيذ غايات برنامج العمل هذا
وأهدافه وأعامله موارد إضافية.

اهلدف

 6 – 16يتمثل اهلدف من تشجيع البلدان ومتكينها من تنفيذ برنامج العمل
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بصورة كاملة وعىل نحو فعال عن طريق اتباع سياسات وبرامج مناسبة
وذات صلة عىل الصعيد الوطين.

اإلجراءات

 7 – 16ينبغي للحكومات( :أ) أن تلتزم عىل أعىل مستوى سيايس بتحقيق
الغايات واألهداف الواردة يف برنامج العمل ،و(ب) أن تقوم بدور قيادي يف
تنسيق أعامل املتابعة ورصدها وتقييمها.

 8 – 16وينبغي للحكومات ومؤسسات منظومة األمم املتحدة واجلامعات
الرئيسية ،وبخاصة املنظامت غري احلكومية ،أن تسعى إىل نرش برنامج
العمل عىل أوسع نطاق ممكن وحشد التأييد العام لغايات وأهداف
وإجراءات برنامج العمل .وقد يشمل ذلك اجتامعات املتابعة واملنشورات
واملعينات السمعية – البرصية ووسائط اإلعالم املطبوعة وااللكرتونية معا ً.

 9 – 16وعىل مجيع البلدان أن تنظر يف أولويات إنفاقها احلايل بغية تقديم
تربعات إضافية لتنفيذ برنامج العمل ،آخذة يف اعتبارها أحكام الفصلني
الثالث عرش والرابع عرش والعوائق االقتصادية التي تواجهها البلدان
النامية.

 10 – 16وينبغي جلميع البلدان أن تنشئ آليات وطنية مناسبة للمتابعة
واملساءلة والرصد باملشاركة مع املنظامت غري احلكومية والفئات املجتمعية
وممثيل وسائط اإلعالم واملجتمع األكادميي ،وبدعم الربملانيني.
 11 – 16وينبغي للمجتمع الدويل أن يساعد احلكومات املهتمة يف تنظيم
أعامل مناسبة للمتابعة عىل الصعيد الوطين ،مبا يف ذلك بناء القدرات
ال عن تقوية آليات
الوطنية عىل صياغة املشاريع وإدارة الربامج فض ً
التنسيق من أجل تقييم تنفيذ برنامج العمل احلايل.
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 12 – 16وعند االقتضاء ،ينبغي للحكومات أن تقوم ،مبساعدة املجتمع
الدويل ،بإنشاء قواعد بيانات وطنية يف أقرب وقت ممكن ،أو تعزيزها،
لتقديم بيانات أساسية ومعلومات ميكن استخدامها لقياس أو تقييم
التقدم املحرز يف حتقيق غايات وأهداف برنامج العمل ،وغريه من الوثائق
وااللتزامات واالتفاقات الدولية ذات الصلة وألغراض تقييم التقدم
املُحرز ،ينبغي عىل مجيع البلدان أن تقوم عىل نحو ُمنتظم بتقييم التقدم
املُحرز نحو حتقيق غايات وأهداف برنامج العمل وغريه من االلتزامات
واالتفاقات ذات الصلة وأن تقدم تقارير ،عىل أساس مرحيل ،بالتعاون مع
املنظامت غري احلكومية والفئات املجتمعية.

 13 – 16وينبغي للحكومات لدى إعداد هذه التقييامت والتقارير ،أن
ال عن املشاكل والعقبات املصادفة .وهذه
جتمل أوجه النجاح املتحققة فض ً
التقارير الوطنية ينبغي ،قدر اإلمكان ،أن تكون متسقة مع اخلطط الوطنية
للتنمية املستدامة التي ستعدها البلدان يف سياق تنفيذ جدول أعامل القرن
 .21وينبغي أيضا ً بذل جهود لوضع نظام موحد مناسب لإلبالغ ،مع مراعاة
مجيع مؤمترات األمم املتحدة ذات الصلة التي يقتيض منها إعداد تقارير
وطنية يف امليادين املتصلة باملوضوع.

باء – األنشطة عىل الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي
أساس العمل

 14 – 16تشكل األنشطة التي يتم االضطالع هبا عىل الصعيدين دون
اإلقليمي واإلقليمي ناحية هامة من نواحي األعامل التحضريية للمؤمترات.
فقد أظهرت نتائج االجتامعات التحضريية دون اإلقليمية واإلقليمية بشأن
السكان والتنمية بوضوح رضورة االعرتاف بأمهية مواصلة إسهام العمل
دون اإلقليمي واإلقليمي ،إىل جانب كل من العملني الدويل والوطين.

اهلدف
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 15 – 16يتمثل اهلدف يف تعزيز تنفيذ برنامج العمل عىل الصعيدين دون
اإلقليمي واإلقليمي ،مع إيالء اهتامم لالسرتاتيجيات واالحتياجات دون
اإلقليمية واإلقليمية املحددة.

اإلجراءات

 16 – 16ينبغي للجان اإلقليمية ومؤسسات منظومة األمم املتحدة العاملة
عىل الصعيد اإلقليمي ،وغريها من املنظامت دون اإلقليمية واإلقليمية ذات
الصلة ،أن تلعب دورا ً نشطا ً ضمن إطار واليتها فيام يتعلق بتنفيذ برنامج
العمل هذا ،وذلك من خالل املبادرات دون اإلقليمية واإلقليمية املتعلقة
بالسكان والتنمية ،وينبغي أن تنسق هذه اإلجراءات فيام بني املنظامت
املعنية عىل الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي لتوخي الكفاءة والفعالية
يف معاجلة القضايا السكانية واإلمنائية املتصلة باملناطق املعنية ،حسب
االقتضاء.

 17 – 16وعىل الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي:
(أ) ينبغي للحكومات يف املناطق دون اإلقليمية واإلقليمية أن تعمد،
عند االقتضاء ،إىل تقوية آليات املتابعة القامئة ،مبا فيها اجتامعات متابعة
اإلعالنات اإلقليمية بشأن قضايا السكان والتنمية؛
(ب) ينبغي ،عند االقتضاء ،استخدام اخلربات املتعددة التخصصات
للقيام بدور رئييس يف تنفيذ برنامج العمل ومتابعته؛
(ج) ينبغي تعزيز التعاون يف املجاالت احلرجة لبناء القدرات ،وتقاسم
وتبادل املعلومات واخلربات ،والدراية الفنية واخلربة التقنية ،مبساعدة
مناسبة من املجتمع الدويل ،مع مراعاة احلاجة إىل إرشاك املنظامت غري
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احلكومية وغريها من اجلامعات الرئيسية يف تنفيذ ومتابعة برنامج العمل عىل
الصعيد اإلقليمي؛
(د) ينبغي للحكومات أن تكفل تعزيز التدريب والبحث يف جمال قضايا
السكان والتنمية عىل املستوى الثالث ،ونرش نتائج وآثار البحوث عىل
نطاق واسع.

جيم – األنشطة عىل الصعيد الدويل
أساس العمل

 18 – 16سيتطلب تنفيذ غايات وأهداف برنامج العمل هذا موارد مالية
جديدة وإضافية ،سواء من القطاع العام أو اخلاص ومن املنظامت غري
احلكومية واملجتمع الدويل .ويف حني أن بعض املوارد املطلوبة ميكن أن
يتأيت من إعادة ترتيب األولويات ،فستكون هناك حاجة إىل موارد إضافية.
ويف هذا السياق ،ستحتاج البلدان النامية إىل موارد إضافية ،مبا يف ذلك
موارد تقدم برشوط ميرسة وعىل سبيل املنحة عىل أساس مؤرشات سليمة
وعادلة .كذلك قد حتتاج البلدان ذات االقتصاديات التي متر مبرحلة انتقالية
إىل مساعدات مؤقتة يف ضوء املشاكل االقتصادية واالجتامعية الصعبة التي
تواجهها هذه البلدان يف الوقت الراهن .أما البلدان املتقدمة النمو وغريها
من البلدان التي هي يف وضع ميكنها من تقديم موارد إضافية ،فينبغي أن
تنظر يف ذلك األمر ،حسب احلاجة ،لدعم تنفيذ قرارات هذا املؤمتر من
خالل القنوات الثنائية واملتعددة األطراف ،وكذلك عن طريق املنظامت غري
احلكومية.

 19 – 16والتعاون فيام بني بلدان اجلنوب عىل مجيع املستويات أداة هامة من
أدوات التنمية .ويف هذا الصدد ،ينبغي هلذا التعاون – التعاون التقين فيام
بني البلدان – أن يضطلع بدور هام يف تنفيذ برنامج العمل هذا.

األهداف
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 20 – 16تتمثل األهداف فيام ييل:
(أ) كفالة تقديم دعم كامل ومستمر ،مبا يف ذلك املساعدة املالية والتقنية
من جانب املجتمع الدويل ،مبا فيها املساعدة املقدمة من منظومة األمم
املتحدة ،إىل مجيع اجلهود املوجهة نحو تنفيذ برنامج العمل عىل مجيع
املستويات؛
(ب) كفالة اتباع هنج منسق وتقسيم العمل بصورة أكرث وضوحا ً يف
جمال السياسات العامة املتصلة بالسكان واجلوانب التنفيذية من التعاون
اإلمنايئ .وينبغي تكميل ذلك بتعزيز التنسيق والتخطيط يف حشد املوارد؛
(ج) كفالة أن حتظى مسائل السكان والتنمية بالقدر املالئم من الرتكيز
مع إدماجها يف عمل اهليئات والكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم
املتحدة.

اإلجراءات

 21 – 16إن اجلمعية العامة هي أعىل آلية حكومية دولية لصياغة وتقييم
السياسات املتعلقة باملسائل املتصلة مبتابعة هذا املؤمتر .ولكفالة فعالية
متابعة املؤمتر ،وكذلك لتعزيز القدرة احلكومية الدولية عىل اختاذ القرار من
أجل إدماج مسائل السكان والتنمية ،ينبغي عىل اجلمعية العامة أن تنظم
استعراضا ً منتظام ً لتنفيذ برنامج العمل هذا .وينبغي للجمعية العامة ،لدى
اضطالعها هبذه املهمة ،أن تنظر يف توقيت هذا االستعراض وشكله وجوانبه
التنظيمية.
 22 – 16وينبغي للجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي أن
يضطلعا مبسؤولياهتام ،عىل النحو املوكل إليهام يف ميثاق األمم املتحدة ،يف
صياغة السياسات العامة وتوفري التوجه ألنشطة األمم املتحدة يف ميدان
السكان والتنمية ،وتنسيق تلك األنشطة.
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 23 – 16وينبغي للمجلس االقتصادي واالجتامعي أن يقوم ،يف سياق
دوره مبوجب امليثاق جتاه اجلمعية العامة ووفقا ً لقرارات اجلمعية ،264/45
 235/46و ،162/48مبساعدة اجلمعية يف تعزيز اتباع هنج متكامل ،ويف
توفري التنسيق والتوجيه عىل نطاق املنظومة يف رصد تنفيذ برنامج ،وتقديم
التوصيات يف هذا الصدد .وينبغي اختاذ خطوات مناسبة لطلب تقارير
منتظمة من الوكاالت املتخصصة فيام يتعلق بخططها وبراجمها املتصلة
ال باملادة  64من امليثاق.
بتنفيذ برنامج العمل ،عم ً

 24 – 16واملجلس االقتصادي واالجتامعي مدعو إىل استعراض نظام
اإلبالغ يف منظومة األمم املتحدة فيام يتعلق مبسائل السكان والتنمية ،مع
مراعاة إجراءات اإلبالغ املطلوبة يف متابعة املؤمترات الدولية األخرى ،بغية
إنشاء نظام أكرث متاسكا ً لإلبالغ ،حسب اإلمكان.

 25 – 16وينبغي للجمعية العامة ،خالل دورهتا التاسعة واألربعني،
واملجلس االقتصادي واالجتامعي ،يف عام  ،1995وضمن والية كل منهام،
ووفقا ً لقرار اجلمعية  ،162/48أن يستعرضا أدوار اهليئات احلكومية الدولية
واألجهزة ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة ،التي تعالج مسائل السكان
والتنمية ،ومسؤوليات تلك اهليئات واألجهزة ،ووالياهتا ،وميزاهتا النسبية،
بغية حتقيق ما ييل:
(أ) كفالة فعالية وكفاءة تنفيذ ورصد وتقييم األنشطة التنفيذية لألمم
املتحدة ،التي سيتم االضطالع هبا عىل اساس برنامج العمل؛
(ب) حتسني كفاءة وفعالية هياكل األمم املتحدة وآلياهتا احلالية
املسؤولة عن تنفيذ ورصد األنشطة املتعلقة بالسكان والتنمية ،مبا يف ذلك
االسرتاتيجيات اخلاصة مبعاجلة التنسيق وباالستعراض احلكومي الدويل؛
(ج) كفالة التسليم الواضح بأوجه الرتابط بني توجيه السياسات،
والبحوث ،ووضع املعايري ،واألنشطة التنفيذية فيام يتعلق بالسكان والتنمية،
وكذلك تقسيم العمل بني اهليئات املعنية.
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 26 – 16وكجانب من هذا االستعراض ،ينبغي للمجلس االقتصادي
واالجتامعي ،يف سياق قرار اجلمعية  ،162/48أن ينظر يف أدوار كل
من األجهزة ذات الصلة يف األمم املتحدة ،التي تعالج مسائل السكان
والتنمية ،مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للسكان وشعبة السكان ،وإدارة
املعلومات االقتصادية واالجتامعية وحتليل السياسات التابعة لألمانة العامة
لألمم املتحدة ،فيام يتعلق مبتابعة برنامج العمل هذا.
 27 – 16واجلمعية العامة مدعوة ،وفقا ً لقرارها  ،162/48ألن تويل مزيدا ً
من النظر يف دورهتا التاسعة واألربعني يف مسألة إنشاء جملس تنفيذي
مستقل لصندوق األمم املتحدة للسكان ،مع مراعاة نتائج االستعراض
املذكور أعاله وآخذه يف حسباهنا اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية واآلثار
الربناجمية التي ترتتب عىل هذا االقرتاح.

 28 – 16واألمني العام لألمم املتحدة مدعو إىل أن جيري مشاورات مع
خمتلف اهليئات يف منظومة األمم املتحدة ،وكذلك مع املؤسسات املالية
الدولية وخمتلف منظامت ووكاالت املعونة الثنائية ،بغية تعزيز تبادل
املعلومات فيام بينها بشأن ما تتطلبه املساعدة الدولية من استعراض
منتظم لالحتياجات املحددة للبلدان يف ميدان السكان والتنمية ،مبا يف ذلك
االحتياجات الطارئة واملؤقتة ،وتوفري أقىص قدر من املوارد واستغالهلا بأكرب
قدر من الفعالية.

 29 – 16ومجيع الوكاالت املتخصصة واملؤسسات ذات الصلة يف منظومة
األمم املتحدة مدعوة إىل القيام بتعزيز وتكييف أنشطتها وبراجمها
واسرتاتيجياهتا املتوسطة األجل ،حسب االقتضاء ،كيام تراعي متابعة
املؤمتر .وينبغي ملجالس اإلدارة ذات الصلة أن تستعرض سياساهتا وبراجمها
وميزانياهتا وأنشطتها يف هذا الصدد.
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 19األطفال ،حسب االقتضاء ،واملراهقون ،والنساء ،واملسنون ،والعجزة،
والسكان األصليون وسكان املناطق الريفية ،وسكان املناطق احلرضية،
واملهاجرون ،والالجئون ،واملرشدون ،وسكان األحياء الفقرية.
 20تعريف اإلجهاض غري املأمون هو أنه إجراء إلهناء احلمل غري
املرغوب فيه ،إما بواسطة أشخاص يفتقرون إىل الدراية الالزمة ،أو
يف ظروف تفتقر إىل توافر احلد األدىن من مستويات الرعاية الطبية أو
كالمها (استنادا ً إىل «منع ومعاجلة اإلجهاض غري املأمون» ،منظمة
الصحة العاملية ،تقرير فريق عامل تقين ،جنيف ،نيسان /أبريل 1992
(.)WHI.MSM/92.5
21

هتدف األمومة الساملة إىل حتقيق الصحة املثىل لألمهات واألطفال
حديثي الوالدة؛ وتنطوي عىل تقليل معدالت وفيات األمومة واعتالهلا،
وحتسني صحة الرضع حديثي الوالدة من خالل توفري فرصة منصفة
للحصول عىل الرعاية الصحية األولية ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة ،وتقديم
الرعاية قبل الوالدة وأثناءها وبعدها إىل األم والرضع ،واحلصول عىل
الرعاية الصحية األساسية أثناء الوالدة وبعدها مبارشة (منظمة الصحة
العامليةHealth, Population and Development, WHO ،
.))Positon Paper, Geneva, 1994 (WHO/FHE/94.1

 22ميكن أن تشمل األطفال واملراهقني والنساء واملسنني والعجزة والسكان
األصليني وسكان املناطق الريفية وسكان املناطق احلرضية والالجئني
واملرشدين وسكان االحياء الفقرية.
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بيانات وحتفظات
بشأن برنامج
العمل

203
مالحظة إيضاحية :البيانات التالية ال تشكل جزءا ً من برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية (القاهرة .)1994 ،بل هي جزء من املحارض الرسمية املتضمنة يف تقرير املؤمتر
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  .)E.95.XIII.18ولقد أُدرجت يف هذا الكتيب
تيسريا ً للرجوع إليها.

بيانات وحتفظات شفوية بشأن برنامج العمل

يف اجللستني العامتني  13و  ،14أدىل ممثلو عدد من البلدان ببيانات طلبوا
من أمانة املؤمتر أن تسجلها .وترد هذه البيانات أدناه.

ذكر ممثل أفغانستان ما ييل:
«يود وفد أفغانستان أن يعرب عن حتفظه بشأن كلمة «فرادى» الواردة
يف الفصل السابع وكذلك بشأن األجزاء التي ال تتوافق مع الرشيعة
اإلسالمية».
وذكر ممثل بروين دار السالم ما ييل:
«وفقا ً لتفسرينا ،فإن جانبا ً من احلقوق اإلنجابية والصحة اإلنجابية ،ونحن
نشري عىل وجه التحديد إىل الفقرتني  3–7و 47–7والفقرة الفرعية 14–13
(ج) من برنامج العمل ،يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية ومع قوانيننا
الوطنية وقيمنا األخالقية وخلفيتنا الثقافية .ويود بلدي أن يسجل حتفظه
عىل تلك الفقرات».
وذكر ممثل هندوراس ما ييل:
ال باملادة  33من النظام الداخيل ،يود وفد هندوراس ،إذ يوافق عىل
«عم ً
برنامج عمل هذا املؤمتر ،أن يقدم ،وفقا ً للامدة  38من هذا النظام الداخيل،
ال يف التقرير النهايئ.
بيان التحفظات التايل الذي يطلب إدراجه كام ً
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«إن وفد هندوراس ،إذ يؤدي برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية ،يستند إىل اإلعالن الذي اعتمده مؤمتر القمة اخلامس عرش
لرؤساء بلدان أمريكا الوسطى ،يف غواسيمو دي ليمون ،يف كوستاريكا يف
 20آب /أغسطس  ،1994ويستند عىل وجه التحديد إىل ما ييل:
«(أ) املادة  65من دستور مجهورية هندوراس التي تنص عىل حرمة
احلق يف احلياة ،واملادتان  111و  112من الدستور نفسه اللتان تنصان
عىل أن من واجب الدولة أن حتمي مؤسسة األرسة والزواج وحق كل من
الرجل واملرأة يف الزواج بعقد أو حسب القانون العام؛
«(ب) االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،التي تؤكد من جديد أن لكل
شخص احلق يف احلياة ،وأنه جيب محاية ذلك احلق بالقانون ومحايته عموما ً
منذ حلظة حدوث احلمل ،استنادا ً إىل املبادئ األدبية واألخالقية والدينية
والثقافية التي ينبغي أن تنظم شؤون املجتمع الدويل ،ووفقا ً حلقوق اإلنسان
املُعرتف هبا دوليا ً.
«ونتيجة لذلك ،فإن املرء يقبل مفاهيم «تنظيم األرسة» و»الصحة
اجلنسية» و»الصحة اإلنجابية» و»األمومة السالمة» و»تنظيم اخلصوبة»
و»احلقوق اإلنجابية» و»احلقوق اجلنسية» ما دامت هذه املصطلحات ال
تتضمن «اإلجهاض» أو «إهناء احلمل» ،ألن هندوراس ال تقبل تلك األعامل
ال حتكمية؛ كام أننا ال نقبلها كطريقة لتنظيم اخلصوبة أو تنظيم
بوصفها أعام ً
عدد السكان.
ال عن
«ثانيا ً ،نظرا ً إىل أن الوثيقة تضمنت مصطلحات جديدة فض ً
مفاهيم تستوجب مزيدا ً من التحليل ،وإىل أن تلك املصطلحات واملفاهيم
قد أعرب عنها بلغة علمية ،أو بلغة اجتامعية ،أو بلغة اخلدمات العامة،
مما يوجب فهمها يف سياقها السليم وعدم تفسريها بشكل يقوض احرتام
االنسان ،يرى وفد هندوراس أنه ال جيوز فهم هذه املصطلحات إال دون
املساس بقانوهنا الوطين.
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«وأخريا ً ،نود أن نذكر أيضا ً أن مصطلحات «تكوين األرسة وهيكلها»
و»أنواع األرس» و»خمتلف أنواع األرس» و»أنواع االقرتان األخرى» وغريها
من املصطلحات املامثلة ال ميكن قبوهلا إال عىل اساس أهنا لن تفرس أبدا ً يف
هندوراس ليك تعين ارتباط أشخاص من نفس اجلنس».
وذكر ممثل األردن ما ييل:
«حرص الوفد األردين يف مداوالته ومداخالته مع الوفود وبأعىل درجات
اجلدية واملسؤولية والتفهم عىل أن يكون ضمن مساحة اإلمجاع العاملي
عىل برنامج العمل .والوفد األردين يقدر عاليا ً ما بذلته اللجنة الرئيسية
للمؤمتر وفرق عملها من جهود شاقة وطويلة هبدف التوصل إىل صياغات
متثل قواسم مشرتكة لوجهات نظر الوفود املشاركة وحترتم معتقدات الدول
وتستوعب خصوصياهتا ،حيث حققت فرق العمل اآلنفة الذكر صياغات
ال عىل إمياننا
أكرث معقولية حول القضايا اخلالفية .وإننا لرنجو ،اعتامدا ً أو ً
الواثق وإحساسنا العميق بأن املجموعة الدولية حترتم معتقداتنا وقوانيننا
الوطنية وقيمنا وتقاليدنا ،واستنادا ً إىل احلق السيادي لكل أمة يف سياستها
السكانية مبا يتامىش مع قوانينها املحلية وفق ما ورد يف فصل املبادئ من
وثيقة املؤمتر ،أن ننوه بأن فهمنا ملصطلحات وثيقة املؤمتر النهائية ،وخاصة
املصطلحات الواردة يف الفصول الرابع واخلامس والسابع والثامن ،هي يف
حدود ما جتيزه رشيعتنا اإلسالمية السمحاء وما ينبثق عنها من قيم ،ويف
حدود ما جتيزه قوانيننا وتقاليدنا التي شاركت يف تشكيل سلوكنا اإلجتامعي.
وبالتايل ،فإننا سنتعامل يف األردن مع نصوص هذه الوثيقة ضمن إطار هذه
املحددات .وهبذا الصدد ،فإننا نعترب مصطلح «األفراد» هو ضمن العالقة
الزوجية الرشعية .وآمل أن تسجلوا هذه التعليقات».
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وذكر ممثل الكويت ما ييل:
«يود وفد الكويت أن يؤكد دعمه لكل ما جاء يف برنامج عمل املؤمتر وما
تضمنه من جوانب إجيابية لصالح رعاية اإلنسان ،ولكننا نود يف الوقت
نفسه أن نسجل حتفظنا يف أن التزامنا بأية سياسات أو أهداف أو إجراءات
سكانية ،أينام وردت يف برنامج عمل املؤمتر ،هو رهن بعدم خمالفتها لنصوص
ومبادئ الرشيعة اإلسالمية ،وألعراف املجتمع الكويتي ولدستور الدولة».
وذكر ممثل اجلامهريية العربية الليبية ما ييل:
«يود وفد اجلامهريية العربية الليبية أن يعرب عن حتفظه عىل مجيع
املصطلحات الواردة يف الوثيقة والتي تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية،
مثلام ورد يف الفقرة  17-4ويف الفصل الثاين من الوثيقة ،فيام يتعلق باإلرث
وبالعالقات اجلنسية خارج إطار الزواج ،وعىل اإلشارة الواردة يف الفقرة
 ،31-8إىل السلوك اجلنيس.
«وأود أن أبدي حتفظنا ،برغم النقاش الذي جرى يف هذه اجللسة ،عىل
ورود عبارة «احلق األسايس جلميع األزواج واألفراد» .ونحن نتحفظ هناك
عىل كلمة «األفراد».
«ويف الوقت الذي تؤكد فيه اجلامهريية العربية الليبية ،التي تنتمي
إىل احلضارة العربية اإلسالمية ،عىل أمهية احلوار بني األديان والثقافات
املختلفة لشعوب العامل مبا حيقق السلم االجتامعي العاملي ،إال أنه ال حيق
ألية أمة أو حضارة أن تفرض ثقافتها أو توجهاهتا السياسية أو االقتصادية
أو االجتامعية عىل أمة أخرى أو شعب أخر.
«وأود أن أحتفظ عىل عبارة «احلمل غري املرغوب فيه» الواردة يف الفقرة
 ،25-8ألن الرشيعة اإلسالمية التي اعتمدهتا اجلامهريية العربية الليبية
دستورا ً لبالدنا ال تعطي للدولة احلق يف ممارسة اإلجهاض إال فيام يتعلق
بإنقاذ حياة األم ويف أضيق نطاق».
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وذكر ممثل نيكاراغوا ما ييل:
«وفقا ً للامدة  33من النظام الداخيل للمؤمتر ،يؤيد وفد نيكاراغوا االتفاق
العام الذي تم التوصل إليه بشأن برنامج العمل .بيد أننا نود أن نقدم كتابة،
ال باملادة  38من النظام الداخيل ،البيان التايل عن حتفظاتنا ونطلب أن
عم ً
يرد هذا البيان بأكمله يف التقرير اخلتامي للمؤمتر.
ال بدستورها وبقوانينها ،وبوصفها من
«تؤكد حكومة نيكاراغوا ،عم ً
املوقعني عىل االتفاقية األمريكية حلقوق االنسان ،أن لكل شخص احلق يف
احلياة ،كحق أسايس غري قابل للترصف وأن هذا احلق يبدأ من حلظة احلمل.
ال خمتلفة،
«وعليه فإننا نوافق ،أوالً ،عىل أنه ميكن لألرسة أن تتخذ أشكا ً
بيد أنه ال ميكن جلوهرها أن يتغري .وجوهرها هو االقرتان بني الرجل واملرأة
الذي تنشأ عنه حياة برشية جديدة .ثانيا ً ،إننا نقبل مفاهيم «تنظيم
األرسة» و»الصحة اجلنسية» و»الصحة اإلنجابية» و»احلقوق اإلنجابية»
و»احلقوق اجلنسية» ونعرب عن حتفظنا الرصيح عىل أن تشمل هذه
املصطلحات أو أي مصطلحات غريها عنرص «اإلجهاض» أو «إهناء
احلمل» ،إذ ال ميكن اعتبار اإلجهاض أو إهناء احلمل ،مهام كانت الظروف،
وسيلة لتنظيم اخلصوبة أو وسيلة لتنظيم عدد السكان.
«ثالثا ً ،إننا نعرب أيضا ً عن حتفظنا الرصيح عىل مصطلح «زوج» أو
«اشكال االقرتان» عند اإلشارة إىل أشخاص من نفس اجلنس.
«رابعا ً ،تقبل نيكاراغوا ،يف دستورها ،اإلجهاض العالجي ،للرضورة
الطبية .وهكذا فإننا نعرب عن حتفظنا الرصيح عىل «اإلجهاض» و»إهناء
احلمل» يف أي جزء من برنامج عمل املؤمتر».
وذكر ممثل باراغواي ما ييل:
«وفقا ً ملقدمة الفصل الثاين من برنامج العمل ،يود وفد باراغواي أن يعرب
عن التحفظات التالية:
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«ورد يف الفقرة  2-7من الفصل السابع أن احلق يف احلياة حق متأصل
لكل كائن برشي ،منذ احلمل حتى الوفاة الطبيعية .وهذا ما تنص عليه
املادة  4من دستورنا الوطين .ولذلك فإن باراغواي تقبل مجيع أشكال
تنظيم األرسة التي حترتم احلياة احرتاما ً كامالً ،عىل النحو املنصوص عليه
يف دستورنا الوطين ،وكتعبري عن ممارسة الوالدية ممارسة مسؤولة.
«وإدراج مصطلح «إهناء احلمل» كجزء من مفهوم تنظيم اخلصوبة يف
التعريف املقرتح من منظمة الصحة العاملية ،والذي استعمل أثناء هذا
املؤمتر ،جيعل هذا املفهوم غري مقبول إطالقا ً لدى وفد بلدنا .وبودنا أن نشري
إىل أننا نعرتف دستوريا ً يف باراغواي باحلاجة إىل العمل يف جمال صحة
السكان اإلنجابية كطريقة لتحسني نوعية حياة األرسة.
«وفيام يتعلق باملبدأ  9يف الفصل الثاين ،والفقرة  1-5من الفصل
اخلامس ،فإن دستورنا الوطين يعترب األرسة وحدة املجتمع األساسية،
وأهنا تقوم عىل ارتباط زوجني ،رجل وإمرأة ،كام يعرتف باألرس التي يعوهلا
والد وحيد .ومن هذا املنظور وحده ميكننا أن ندرج عبارة «تنوع أشكال
األرسة» ،احرتاما ً ملختلف الثقافات والتقاليد واألديان.
«ونود أن يدرج بيان التحفظات هذا بالكامل يف التقرير اخلتامي
للمؤمتر».
وذكر ممثل الفلبني ما ييل:
«يود وفد الفلبني أن يسجل أسفه ألن الصياغة األصلية املقرتحة يف الفقرة
 12-10من برنامج العمل التي تسلم بـ «احلق يف مل شمل األرسة» خففت
لتصبح جمرد اعرتاف باألمهية احليوية جلمع شمل األرسة .وقد وافقنا ،بروح
الوفاق ،عىل الصياغة املنقحة استنادا ً إىل احلجج التي قدمتها وفود أخرى
والقائلة انه مل يسبق التفاقيات دولية أو إعالنات أن أعلنت عن ذلك احلق،
وأن هذا ليس هو املؤمتر املناسب الذي ينشأ فيه هذا احلق .وهلذا السبب
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وألسباب وجيهة أخرى نود أن نتقدم من جديد بالتوصية التي قدمت يف
اللجنة الرئيسية ،وإيدهتا وفود عديدة ولقيت الرتحيب من رئيس اللجنة،
بعقد مؤمتر دويل عن اهلجرة يف املستقبل القريب .وإننا لواثقون من أن هذه
التوصية ستكون جزءا ً من وثائق هذا الؤمتر وأهنا ستحال رسميا ً إىل املجلس
االقتصادي واالجتامعي واجلمعية العامة من أجل دراستها عىل النحو
الصحيح».
وذكر ممثل اجلمهورية العربية السورية ما ييل:
«أود أن أسجل أن اجلمهورية العربية السورية سوف تتعامل مع املفاهيم
الواردة يف برنامج العمل وفقا ً للفصل الثاين ،من حيث األمهية القصوى
واالحرتام الكامل للترشيعات الوطنية والقيم الدينية واالجتامعية
واألخالقية والرتاثية والثقافية ملجتمعنا ،كل ذلك مبا خيدم احلفاظ عىل
سالمة ورعاية كيان األرسة التي هي النواة األساسية يف املجتمع ،ومبا
يساهم يف حتقيق التقدم والرفاه لبلدانا وللمجتمع الدويل».
وذكر ممثل اإلمارات العربية املتحدة ما ييل:
«إن املفهوم الذي تعطيه دولة اإلمارات العربية املتحدة لإلمجاع الدويل
عىل توصيات بيان القاهرة اخلتامي ينطلق من إمياننا بتعزيز دور اإلنسان
ومكانته السامية ورفاهيته ودوره يف األرسة واملجتمع والدولة .وهو يف
الواقع العامل الرئييس يف التنمية املستدامة .ونحن ال نقبل ،يف هذا
السياق ،اإلجهاض كوسيلة لتنظيم األرسة .ونحن نلتزم بأحكام الرشيعة
اإلسالمية فيام يتعلق باملرياث.
«وإننا نؤكد حتفظنا أيضا ً عىل كل ما خيالف ديننا احلنيف ورشيعتنا
السمحاء ودستورنا وقوانينا ومبادئنا .ولذا نرجو من أمانة املؤمتر تسجيل
وتوثيق موقفنا وحتفظاتنا السالفة الذكر ضمن حتفظات الدول حول البيان
اخلتامي للمؤمتر».
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وذكر ممثل اليمن ما ييل:
«يرى وفد اليمن أن الفصل السابع شمل بعض العبارات التي تتناقض مع
الرشيعة اإلسالمية ولذلك فإن اجلمهورية اليمنية تتحفظ عىل كل العبارات
الواردة يف هذا الفصل والتي تتناقض مع الرشيعة اإلسالمية ومع القيم
الدينية.
«ولنا بعض املالحظات فيام يتعلق بالفصل الثامن ،إذ وردت يف الفقرة
 24-8عبارة «النشاط اجلنيس السابق لألوان» ونحن نتحفظ عىل هذه
العبارة يف حالة عدم حذفها .ووردت يف الفقرة  25-8العبارة «اإلجهاض
غري املأمون» .والتعريف هنا غري واضح وال ينسجم مع معتقداتنا.
ووردت عبارة «احلمل غري املرغوب» .ومعروف أن يف الرشيعة أحكاما ً
لعملية اإلجهاض ،متى وكيف ميكن القيام هبا .ولذلك نحن نتحفظ عىل
«اإلجهاض غري املأمون» .ووردت يف الفقرة األخرية  35 8عبارة «السلوك
اجلنيس املسؤول إذا مل يكن يف إطار الزواج» ،ونحن نتحفظ عىل هذه
اجلملة».

البيانات الكتابية املقدمة بشأن برنامج العمل

قدمت البيانات الكتابية الواردة أدناه إىل أمانة املؤمتر إلدراجها يف تقرير
املؤمتر.
قدم ممثل جيبويت البيان الكتايب التايل:
«يترشف وفد مجهورة جيبويت بأن حييطكم علام ً برغبته يف اإلعراب عن
حتفظاته عىل مجيع العبارات الواردة يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية ،التي تتعارض مع املبادئ اإلسالمية ومع ترشيعات مجهورية
جيبويت وقوانينها وثقافتها.
«ويرجو وفد جيبويت تسجيل هذه التحفظات».
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قدم ممثل اجلمهورية الدومينيكة البيان الكتايب التايل:
«عىل أساس املادة  33من النظام الداخيل للمؤمتر (،)A/CONF.171.2
تنضم اجلمهورية الدومينيكية إىل االتفاق العام الذي جرى التوصل إليه يف
برنامج العمل .ومع ذلك فإهنا ،وفقا ً لدستورها وقوانينها وباعتبارها موقعة
عىل اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،تؤكد كل التأكيد عىل أن
لكل فرد احلق يف احلياة باعتبارها حق أساسيا ً غري قابل للترصف فيه ،وأن
هذا احلق يف احلياة يبدأ من حلظة حدوث احلمل.
«وبالتايل فإن اجلمهورية الدومينيكية تقبل مضمون تعابري «الصحة
اإلنجابية» و»الصحة اجلنسية» و»األمومة الساملة» و»احلقوق اإلنجابية»
و»احلقوق اجلنسية» و»تنظيم اخلصوبة» ،مع التحفظ الرصيح عىل مضمون
هذه التعابري وأي تعابري أخرى عندما يكون من مكوناهتا اإلجهاض أو
إهناء احلمل.
«ونعرب أيضا ً عن حتفظ رصيح عندما حيتمل أن يشري تعبري «الزوجني»
إىل شخصني من جنس واحد أو عند اإلشارة إىل احلقوق اإلنجابية الفردية
خارج إطار الزواج واالرسة.
«وتنسحب هذه التحفظات كذلك عىل مجيع االتفاقات اإلقليمية
والدولية التي تشري إىل هذه املفاهيم املشار إليها.

«الفصالن اخلامس والعارش
«تود حكومة اجلمهورية الدومينيكة أن تؤكد يف هذا اإلعالن أنه يف غضون
أعامل هذا املؤمتر بوجه عام ،ويف الفصلني اخلامس والعارش بوجه خاص،
كان من الصعب يف مرات كثرية حتقيق توافق اآلراء لعدم وجود صكوك
دولية تكرس احلق يف تكامل األرسة.
«وملا كنا ندرك أن تعزيز وحدة األرسة وتكاملها باعتبارها نظاما ً طبيعيا ً
للتطور يقتيض ضامن التنمية املتكاملة واملستدامة ملجتمعاتنا ،فإننا نقرتح
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النظر يف هذا احلق يف تكامل األرسة العتامده يف إطار األمم املتحدة يف
أقرب وقت ممكن.
ُ
«ووفقا ً للامدة  38من النظام الداخيل املشار إليه ،نطلب إدراج إعالن
التحفظ هذا بكامله يف التقرير النهايئ للمؤمتر».
وقدم ممثل اكوادور البيان الكتايب التايل:
ال مبا هو منصوص عليه يف املادة  33من النظام الداخيل للمؤمتر (A/
«عم ً
 ،)2/CONF.171فإن حكومة اكوادور تنضم إىل االتفاق العام الذي
جرى التوصل إليه يف برنامج العمل.
ال باملادة  38من النظام الداخيل املُشار إليه ،نتقدم
«ومع ذلك فإننا ،عم ً
بالتحفظات التالية إلدراجها يف التقرير النهايئ للمؤمتر.

«حتفظ
«إن وفد إكوادور ،فيام يتعلق بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
ال مبا هو منصوص عليه يف دستور
والنتمية الذي عقد يف القاهرة وعم ً
اكوادور وقوانينها ويف قواعد القانون الدويل ،تؤكد مرة أخرى من املبادئ
املكرسة يف دستورها املبادئ التالية :حرمة احلياة ،محاية الوليد من حلظة
احلمل فيه ،حرية الضمري والدين ،محاية األرسة باعتبارها اخللية االساسية
للمجتمع ،الوالدية املسؤولة ،حق الوالدين يف تعليم أبنائهم ،قيام احلكومة
الوطنية بوضع اخلطط السكانية واإلمنائية وفقا ً ملبادئ احرتام السيادة ،الخ.
«وبناء عىل ذلك فإن هناك حتفظا ً عىل عبارات مثل «تنظيم اخلصوبة»
و»إهناء احلمل» و»الصحة التناسلية» و»احلقوق اإلنجابية» و»احلمل غري
املرغوب فيه» ،وهي عبارات ميكن بشكل أو بآخر ،يف إطار برنامج العمل،
أن تشري ضمنا ً إىل اإلجهاض.
«وهناك حتفظ أيضا ً عىل بعض املفاهيم غري الطبيعية بشأن األرسة،
واملفاهيم األخرى التي ميكن أن تنال من املبادئ الدستورية الكوادور.
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«وحكومة اكوادور مستعدة للتعاون يف مجيع األعامل الرامية إىل حتقيق
الصالح العام ،غري أهنا ال تقبل وال ميكن أن تقبل املبادئ التي تتعدى عىل
سيادهتا ودستورها وقوانينها».
وقدم ممثل مرص البيان الكتايب التايل:
«نود أن نشري إىل أن وفد مرص كان ضمن الوفود التي أوردت العديد من
املالحظات عىل ما يتضمنه برنامج العمل خاصا ً «باألزواج واألفراد».
«ورغم تسليمنا بأن هذا التعبري معتمد بتوافق اآلراء خالل مؤمتري
السكان السابقني عام  1974وعام  1984فإن وفدنا طالب بحذف كلمة
«األفراد» استنادا ً إىل أن فهمنا انرصف عىل الدوام إىل أن كافة املسائل
التي يتناوهلا برنامج العمل يف هذا اخلصوص تتعلق بعالقات سوية بني
أزواج يرتبطون برابطة الزواج يف إطار مفهوم األرسة باعتبارها اخللية األوىل
للمجتمع.
«ونود أن يعكس تقرير املؤمتر ما تقدم».
وقدمت حكومة غواتيامال البيان الكتايب التايل:
«يود وفد غواتيامال أن يؤكد امتنانه لشعب مرص وسلطاهتا وكذلك للمنظامت
املسؤولة عن هذا املؤمتر حلسن ضيافتها ولعنايتها التي يرست وصول
مداوالتنا بشأن احلياة ومستقبل تطور البرشية إىل هذه النهاية التي يود
وفدنا صادقا ً أن تكون لصالح احرتام حياة االنسان وكرامته ،وخصوصا ً
حياة وكرامة األجيال اجلديدة التي ينبغي أن نؤمن ونثق هبا ملواجهة
املستقبل دون اللجوء إىل تنبؤات خميفة ،بل إىل التضامن والعدل واحلقيقة.
«واستنادا ً إىل املادة  33من النظام الداخيل للمؤمتر (A/
 ،)CONF.171.2فإن مجهورية غواتيامال تنضم إىل االتفاق العام الذي
جرى التوصل إليه يف برنامج العمل.
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ال باملادة  38من النظام الداخيل ،نقدم إعالن التحفظ التايل،
«وعم ً
راجني إدراكه بالكامل يف التقرير النهايئ للمؤمتر.
«إن حكومة غواتيامال تعرب عن حتفظ رصيح عىل التعابري والرشوط
واألحكام التي يكون تطبيقها منافيا ً رصاحة أو ضمنا ً ملا ييل:
« .1إعالن البلدان األمريكية بشأن حقوق االنسان وواجباته
« .2اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان (ميثاق سان خوسيه)
« .3املبادئ املعتمدة يف مؤمتر القمة اخلامس عرش لرؤساء أمريكا الوسطى
« .4الدستور السيايس جلمهورية غواتيامال
« .5الترشيعات املدنية واجلنائية وترشيعات حقوق االنسان
«.6االتفاق املتعدد القطاعات لتعليم السكان ،الصادر عن جهاز وزارة
التعليم بغواتيامال واملحور األسايس هلذا التعليم
«.7الرسالة املوجهة من رامريو ده ليون كاربيو ،الرئيس الدستوري
للجمهورية ،إىل املؤمتر
«ونعلن أيضا ً التحفظ الرصيح عىل ما ييل:
«(أ) الفصل الثاين (املبادئ) ،إذ نقبله مع مالحظة أن احلياة تبدأ من
حلظة حدوث احلمل وأن هذا احلق يف احلياة هو دعامة لسائر احلقوق
مجيعها؛
«(ب) الفقرة  1 – 5من الفصل اخلامس ،إذ نقبلها مبفهوم أنه إذا كان
ميكن أن يكون لألرسة أشكال خمتلفة ،فإنه ال ميكن بأي حال تغيري جوهرها،
وهو اقرتان الذكر باألنثى الذي ينبع منه احلب واحلياة؛
«(ج) الفصل السابع الذي نتحفظ عليه بالكامل ،عىل أساس أن
الوالية التي أسندهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل هذا املؤمتر ال تشمل
إنشاء أو صياغة حقوق ،ولذلك ينسحب هذا التحفظ عىل مجيع التعابري
الواردة يف الوثيقة مثل «احلقوق اإلنجابية» و»احلقوق اجلنسية» و»الصحة
اإلنجابية» و»تنظيم اخلصوبة» و»الصحة اجلنسية» و»األفراد» و»الثقافة
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اجلنسية واخلدمات للمراهقني» و»اإلجهاض بكل أشكاله» و»توزيع
وسائل منع احلمل» و»األمومة الساملة»؛
«(د) الفصل الثامن يف مجيع ما ورد به من عبارات أو فقرات تتضمن
مثل هذه التعابري واملفاهيم أو تشري إليها؛
«(هـ) الفصول التاسع والثاين عرش والثالث عرش واخلامس عرش التي
ُيشار فيها إىل التعابري واملفاهيم املذكورة آنفا ً».

وقدم ممثل الكريس الرسويل البيان الكتايب التايل:
«لقد اضطلع مؤمترنا ،الذي حرضه اشخاص هلم تقاليد وثقافات خمتلفة،
ووجهات نظر جد متباينة ،بأعامله يف جو يسوده اهلدوء واالحرتام .ويرحب
الكريس الرسويل بالتقدم الذي أُحرز خالل هذه األيام ،وإن كان يرى أيضا ً
أن بعض توقعاته مل يتحقق .وأنا واثق من أن معظم الوفود تشاطرين هذه
املشاعر.
«إن الكريس الرسويل يعرف جيدا ً أن بعض احلارضين هنا ال يقبلون
بعض مواقفه .بيد أن هناك الكثريين ،من املؤمنني وغري املؤمنني معا ً ،يف
كل بلد يف العامل ،يؤيدون اآلراء التي أعربنا عنها .والكريس الرسويل يقدر
للوفود الطريقة التي أنصتوا هبا إىل وجهات نظر قد ال يوافقون عليها دامئا ً،
وأخذهم هلا بعني االعتبار .غري أن املؤمتر كان سيصبح أقل ثراء لو مل يكن
قد استمع إىل وجهات النظر تلك .ذلك أن أي مؤمتر دويل ال يرحب باآلراء
املختلفة يفقد الكثري من طابع توافق اآلراء.
«وكام تعرفون جيدا ً ،مل يكن بوسع الكريس الرسويل أن يضم صوته إىل
توافق اآلراء يف مؤمتري بوخارست ومكسيكو بسبب عدد من التحفظات
األساسية؛ أما اآلن ،يف القاهرة ،فقد ربطت التنمية ألول مرة بالسكان
كقضية رئيسية من القضايا موضع التفكري ،عىل أن برنامج العمل احلايل
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يفتح طرقا ً جديدة بشأن مستقبل السياسة السكانية .والوثيقة جديرة
باملالحظة ملا تضمنته من تأكيدات عىل رفض مجيع أشكال القرس يف
السياسات السكانية .واملبادئ املصاغة بوضوح ،استنادا ً إىل أهم الوثائق
التي وضعها املجتمع الدويل ،توضح الفصول الالحقة وتسلط األضواء
عليها .وتسلم الوثيقة باحلامية والدعم الالزمني لوحدة املجتمع األساسية،
وهي األرسة القامئة عىل الزواج وفيها تشديد عىل النهوض باملرأة وحتسني
مركزها ،عن طريق التعليم وحتسني خدمات الرعاية الصحية .وبحثت
الوثيقة أيضا ً اهلجرة ،هذا القطاع من السياسة السكانية الذي يلقى
النسيان يف معظم األحيان .وقد أعطى املؤمتر إشارات واضحة إىل الشاغل
الذي يؤرق املجتمع الدويل بأرسه بشأن األخطار التي هتدد صحة املرأة.
ومثة نداء من أجل إيالء املزيد من االحرتام للمعتقدات الدينية والثقافية
لألفراد واملجتمعات.
«غري أن هناك جوانب أخرى من الوثيقة اخلتامية ال يستطيع الكريس
الرسويل أن يؤيدها .فالكريس الرسويل يؤكد ،مع الكثريين جدا ً يف سائر
أنحاء العامل ،أن حياة البرش تبدأ من حلظة حدوث احلمل ،وأنه جيب
الدفاع عن احلياة ومحايتها .ولذلك فإن الكريس الرسويل ال يسعه قط أن
يتغاىض عن اإلجهاض أو عن السياسات التي تؤيد اإلجهاض .والوثيقة
اخلتامية ،خالفا ً للوثيقتني السابقتني ملؤمتري بوخارست ومكسيكو ،تعرتف
باإلجهاض كبعد للسياسة السكانية ،بل وللرعاية الصحية األولية ،رغم أهنا
تشدد عىل أنه ينبغي عدم تشجيع اإلجهاض كوسيلة لتنظيم األرسة ،وحتث
الدول عىل إجياد بدائل لإلجهاض .وتعين الديباجة ضمنا ً أن الوثيقة ال
تتضمن تأكيدا ً حلق جديد يف اإلجهاض معرتف به دوليا ً.
«ولقد أمكن لوفدي اآلن دراسة وتقييم الوثيقة بأكلمها .ويود الكريس
الرسويل هبذه املناسبة أن ينضم بشكل ما إىل توافق اآلراء ،حتى وإن كان
ذلك بشكل جزيئ أو غري كامل.
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«أوالً ،ينضم وفدي إىل توافق اآلراء بشأن املبادئ (الفصل الثاين)
تعبريا ً عن تضامننا مع اإلهلام األسايس الذي اهتدت به أعاملنا وستواصل
االهتداء به يف املستقبل .وباملثل ،ينضم وفدي إىل توافق اآلراء بشأن
الفصل اخلامس املتعلق باألرسة ،وحدة املجتمع األساسية.
«وينضم الكريس الرسويل إىل توافق اآلراء بشأن الفصل الثالث املتعلق
بالسكان والنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة رغم أنه كان يفضل
أن تكون معاجلة هذا املوضع أكرث تفصيالً .وهو ينضم إىل توافق اآلراء
بشأن الفصل الرابع (املساواة بني اجلنسني ،واإلنصاف ،ومتكني املرأة)
والفصلني التاسع والعارش املتعلقني مبسائل اهلجرة.
«والكريس الرسويل ،نظرا ً لطابعه اخلاص ،يرى أنه من غري املناسب
أن ينضم إىل توافق اآلراء بشأن الفصول التنفيذية يف الوثيقة (الفصول من
الثاين عرش إىل السادس عرش).
«ومنذ املوافقة عىل الفصلني السابع والثامن يف اللجنة اجلامعة ،أمكن
تقييم أمهية هذين الفصلني يف الوثيقة كلها ،ويف إطار سياسة الرعاية
الصحية بوجه عام .وأسفرت املفاوضات املكثفة التي جرت يف هذه األيام
عن تقديم نص يعرتف اجلميع بأنه أحسن ،ولكن التزال لدى الكريس
الرسويل بواعث قلق شديد بشأنه .وعندما اعتمدت اللجنة الرئيسية
الفصلني املذكورين بتوافق اآلراء ،كا وفدي قد أعرب بالفعل عن مشاغله
بشأن مسألة اإلجهاض .ويتضمن الفصالن أيضا ً إشارات ميكن اعتبارها
ال للنشاط اجلنيس خارج إطار الزواج ،السيام بني املراهقني .ويبدو
قبو ً
أن الفصلني يؤكدان أن خدمات اإلجهاض من اخليارات املتاحة يف إطار
الرعاية الصحية األولية.
«وبالرغم من اجلوانب اإلجيابية العديدة للفصلني السابع والثامن،
فإن للنص الذي قدم إلينا آثارا ً عريضة عديدة ،األمر الذي محل الكريس
الرسويل عىل أن يقرر أال ينضم إىل توافق اآلراء بشأن هذين الفصلني.
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وهذا ال يتعارض مع كون الكريس الرسويل يؤيد مفهوم الصحة اإلنجابية
كمفهوم كيل للنهوض بصحة الرجل واملرأة ،وأنه سيواصل العمل
مع اآلخرين بغية التوصل إىل تعريف أدق هلذا املصطلح ولغريه من
املصطلحات.
«ولذلك فإن وفدي يعتزم أن ينضم إىل توافق اآلراء بشكل جزيئ يتمىش
مع موقفه ،دون عرقلة توافق اآلراء فيام بني الدول األخرى ،ولكن أيضا ً دون
املساس مبوقفه فيام يتعلق ببعض األجزاء.
«وليس هناك فيام قام به الكريس الرسويل يف عملية توافق اآلراء هذه
ما يفهم أو يفرس عىل أنه تأييد ملفاهيم ليس بوسعه أن يؤيدها ألسباب
أخالقية .وبصفة خاصة ،ليس هناك ما يفهم عىل أنه يعين ضمنا ً أن
غي بأي شكل من األشكال موقفه
الكريس الرسويل يؤيد اإلجهاض أو أنه َ
األخالقي املتعلق باإلجهاض أو وسائل منع احلمل أو التعقيم أو موقفه
من استعامل الرفاالت يف برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز.
«وإين ارجو إدراج نص هذا البيان والتحفظات الواردة أدناه رسميا ً يف
تقرير املؤمتر.

«التحفظات
«يود الكريس الرسويل ،متشيا ً مع طبيعة مهمته اخلاصة ،إذ ينضم إىل توافق
اآلراء بشأن أجزاء من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية
(القاهرة 13 – 5 ،أيلول /سبتمرب  ،)1994أن يعرب عن فهمه لربنامج عمل
املؤمتر.
««	.1فيام يتعلق مبصطلحات «الصحة اجلنسية» و»احلقوق اجلنسية»
و»الصحة اإلنجابية» و»احلقوق اإلنجابية» ،يرى الكريس الرسويل
أن هذه املصطلحات تنطبق عىل مفهوم كيل للصحة يشكل ،كل
منها بطريقته اخلاصة ،الشخص من مجيع جوانب شخصيته وتفكريه

لمعلا جمانرب نأشب ةمدقملا ةيباتكلا تانايبلا 219

وجسده ،ويعزز النضج الشخيص يف السلوك اجلنيس ويف احلب
املتبادل واالشرتاك يف صنع القرارات ،التي متيز العالقة اجلنسية
وفقا ً للمعايري األخالقية .والكريس الرسويل ال يعترب اإلجهاض أو
إمكانية الوصول إىل اإلجهاض بعدا ً هلذه املصطلحات.
««	.2فيام يتعلق مبصطلحات «منع احلمل» و»تنظيم األرسة» و»الصحة
اجلنسية واإلنجابية» و»احلقوق اجلنسية واإلنجابية» و»قدرة املرأة
عىل التحكم يف خصوبتها» و»أوسع نطاق خلدمات تنظيم األرسة»
وأي مصطلحات أخرى تتصل مبفهومي خدمات تنظيم األرسة
وتنظيم اخلصوبة يف الوثيقة ،فإن انضامم الكريس الرسويل إىل توافق
اآلراء ينبغي أال يفرس بأي شكل من األشكال عىل أنه ميثل تغيريا ً
يف موقفه املعروف جيدا ً بشأن أساليب تنظيم األرسة التي تعتربها
الكنيسة الكاثوليكية غري مقبولة أخالقيا ً ،أو خدمات تنظيم األرسة
التي ال حترتم حرية الزوجني ،والكرامة االنسانية ،وحقوق االنسان
للمعنيني باألمر.
««	.3وباإلشارة إىل مجيع االتفاقات الدولية ،حيتفظ الكريس الرسويل
مبوقفه يف هذا الصدد ،السيام بشأن أية اتفاقات قامئة مذكورة يف
برنامج العمل هذا ،متشيا ً مع قبوله أو عدم قبوله هلا.
««	.4وباإلشارة إىل مصطلح «األزواج واألفراد» حيتفظ الكريس
الرسويل مبوقفه عىل أساس أن هذا املصطلح يعين أزواجا ً متزوجني
وكل من الرجل واملرأة :الفردان اللذان يكونان الزوج .وتتسم هذه
الوثيقة ،السيام يف استخدامها هلذا املصطلح ،بفهم للحياة اجلنسية
يغلب عليه الطابع الفردي وال تويل االهتامم الواجب للحب
املتبادل واالشرتاك يف صنع القرار اللذين مييزان العالقة الزوجية.
««	.5وباإلشارة إىل الفصل اخلامس ،يفرس الكريس الرسويل هذا
الفصل يف ضوء املبدا ( )9أي من حيث واجب تعزيز األرسة،
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وحدة املجتمع األساسية ،ومن حيث أن الزواج ميثل مشاركة بني
الزوج والزوجة تقوم عىل املساواة.
««	.6وللكريس الرسويل حتفظات عامة بشأن الفصول السابع والثامن
واحلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش والرابع عرش واخلامس
عرش والسادس عرش .وينبغي أن يفرس هذا التحفظ يف ضوء
البيان الذي أدىل به الوفد يف جلسة املؤمتر العامة املعقودة يف 13
أيلول /سبتمرب  .1994وإننا نطلب اإلشارة إىل أن هذا التحفظ
العام يف كل فصل من الفصول املذكورة أعاله».
وقدم ممثل مجهورية إيران اإلسالمية البيان الكتايب التايل:
«إن برنامج العمل – رغم ما فيه من إجيابيات – مل يأخذ بعني االعتبار دور
الدين والنظم الدينية يف تعبئة الطاقات التنموية .ويكفل أن نعرف أن
ال يوجب عىل كل مسلم أن يقوم بسد االحتياجات الرضورية
اإلسالم مث ً
لألمة كام يوجب شكر النعم باستثامرها خري استثامر وجيب العدالة
والتوازن.
«ومن هنا فنحن نعتقد أن عىل األمم املتحدة أن تعقد ندوات لدراسة
هذا املوضوع.
«وهناك بعض العبارات التي قد تبيح بإطالقها العالقات اجلنسية خارج
إطار الزواج وهذا مرفوض متاما ً .فاإلتيان بعبارة (األفراد واألزواج) وما
جاء يف املبداء  8يدل عىل ذلك .ونحن نتحفظ عىل كل ما ورد يف الوثيقة من
أمثال ذلك.
«ونحن نعتقد بأن التعليم اجلنيس للمراهقني ال ميكن أن يؤيت مثاره إال
إذا كان مادة مناسبة ومن قبل األبوين وهبدف الوقاية من االنحرافات
األخالقية واألمراض الفسيولوجية».
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وقدم ممثل مالطة البيان الكتايب التايل:
«حتفظات عىل الفصل السابع
«يود وفد مالطة ،إذ ينضم إىل توافق اآلراء ،أن يذكر ما ييل:
«حيتفظ وفد مالطة مبوقفه بشأن عنوان وأحكام هذا الفصل ،السيام فيام
يتعلق باستخدام مصطلحات مثل ‹الصحة اإلنجابية› و‹احلقوق اإلنجابية›
و›تنظيم اخلصوبة› يف هذا الفصل ويف أجزاء أخرى من الوثيقة.
«إن التفسري الذي تعطيه مالطة يتمىش مع ترشيعاهتا الوطنية ،التي
تعترب إهناء احلمل عن طريق اإلجهاض عمدا ً عملية غري قانونية.
«وحيتفظ وفد مالطة كذلك مبوقفه من األحكام الواردة يف الفقرة ،2 – 7
السيام بشأن «الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من وثائق األمم
املتحدة ذات الصلة التي تظهر توافقا ً دوليا ً يف اآلراء» ،وذلك متشيا ً مع ما
سبق ملالطة أن قبلته أو مل تقبله من تلك الوثائق.

«حتفظات عىل الفصل الثامن ،الفقرة 25 – 8
«يود وفد مالطة ،إذ ينضم إىل توافق اآلراء ،أن يذكر ما ييل:
«إن إهناء احلمل عن طريقة عملية اإلجهاض املستحث غري قانوين يف
مالطة .ولذلك فإنه ليس بوسع وفد مالطة أن يقبل دون حتفظ ذلك اجلزء
من الفقرة  25 – 8الذي يكفل ‹احلاالت التي ال يكون فيها اإلجهاض
خمالفا ً للقانون›.
ال عن ذلك ،يتحفظ وفد مالطة أيضا ً عىل موقفه من عبارة «جيب
«وفض ً
احلرص عىل أن يكونن مثل هذا اإلجهاض مأمونا ً» ،ألنه يرى أن هذه
اجلملة قد تقبل تفسريات متعددة ،منها أن اإلجهاض ميكن أن يكون خاليا ً
متاما ً من املخاطر الطبية والنفسية ،مع جتاهله متاما ً حقوق اجلنني».
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وقدم ممثل بريو البيان الكتايب التايل:
«وافق وفد بريو عىل برنامج العمل .ويرى هذا الوفد أن عملية التفاوض
التي انتهت اليوم بإقرار برنامج العمل بينت يف الوقت نفسه وجود مواقف
خمتلفة بشأن بعض املفاهيم األساسية يف هذا الربنامج ،كام أوضحت وجود
رغبة واضحة لدى املجتمع الدويل يف التوصل إىل اتفاقات نرجو أن تكون
مفيدة للجميع – وهذا جهد يف التشاور نحييه.
«بيد أن حكومة بريو تود أن تؤكد ما ييل:
«	.1إن مبادئ برنامج العمل ستنفذ يف بريو يف إطار دستور اجلمهورية
وقوانينها وكذلك يف إطار املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل وغريها مما اعتمدته دولة بريو
وصدقت عليه عىل النحو الواجب.
«	.2ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل املادة الثانية من دستور بريو
التي تقر بحق مجيع األشخاص يف احلياة منذ حلظة حدوث احلمل؛
م َرم عىل النحو الواجب يف القانون اجلنايئ يف بريو؛
واإلجهاض ُ َ
باستثناء وحيد هو اإلجهاض العالجي.
«	.3وتعترب بريو اإلجهاض مشكلة تتعلق بالصحة العامة البد من
مواجهتها بوجه خاص من خالل التعليم وبرامج تنظيم األرسة.
ويف هذا الصدد ،يقر دستور بريو بالدور األسايس لألرسة
وللوالدين من خالل أبوة وأمومة مسؤولتني ،وهذا الدور ليس
سوى احلق يف التحديد احلر والطوعي لعدد األطفال الذين يرغب
األبوان يف إنجاهبم وفرتات املباعدة بني والداهتم ،وكذلك الوسيلة
التي خيتاراهنا لتنظيم األرسة ،برشط اال يكون فيها اعتداء عىل
احلياة.
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««	.4إن برنامج العمل يتضمن مفاهيم من قبيل «الصحة اإلنجابية»
و»احلقوق اإلنجابية» و»تنظيم اخلصوبة» ترى احلكومة أهنا بحاجة
إىل حتديد أدق وإىل استبعاد صارم لإلجهاض ألنه وسيلة منافية
للحق يف احلياة.
«وسنكون ممتنني لو ُسجل هذا التحفظ التفسريي لربنامج العمل عىل
النحو الواجب.
«وأخريا ً ،نود أن نشارك فيام أعربت عنه الوفود األخرى من هتنئة
وشكر».

سحب التحفظات عىل برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية لعام 1994
()1سحبت حكومة السلفادور حتفظاهتا عىل برنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية لعام  1994يف  11آب/أغسطس  .2010يرجى
الرجوع إىل وثيقة اجلمعية العامة  ،894/A/64املؤرخة  16آب/
أغسطس .2010

()2سحبت حكومة األرجنتني حتفظاهتا عىل برنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية لعام  1994يف  13أيلول/سبتمرب  2013مبوجب رسالة
موجهة إىل األمني العام.
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مالحظة :ال تنطوي التسميات املُستخدمة يف هذا املنشور ،أو يف طريقة
عرض مادة هذا املنشور ،التعبري عن أي رأي كان من جانب صندوق األمم
املتحدة للسكان بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة
أو أي من السلطات التابعة ألي منها ،أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها.
تم حترير وجتميع هذا املجلد مبا يتفق مع ممارسة األمم املتحدة واملتطلبات
ذات الصلة هبا .تم تعديل هذه الطبعة لتعكس االنسحاب الرسمي
للتحفظات من قبل حكومتي االرجنتني والسلفادور.
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( )1مثل برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي اعتمده
بتوافق اآلراء  179بلدا ً يف  13أيلول /سبتمرب  ،1994بالصيغة الواردة
يف تقرير املؤمتر التي أيدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  128/94املؤرخ
 19كانون األول /ديسمرب  ،1994بداية حلقبة جديدة يف جمال السكان
والتنمية .وقد كان اهلدف من هذا االتفاق البارز الذي تم التوصل
إليه يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية هو حتسني نوعية حياة االنسان
ورفاهه وتعزيز التنمية البرشية عن طريق إدراك الرتابط بني السياسات
والربامج السكانية واإلمنائية الرامية إىل القضاء عىل الفقر واستمرار النمو
االقتصادي يف سياق حتقيق التنمية املستدامة وتوفري التعليم وخصوصا ً
للبنات ،وحتقيق اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني ،واحلد من وفيات الرضع
واألطفال واألمهات وتأمني سبل الوصول للجميع إىل خدمات الصحة
اإلنجابية ،مبا فيها تنظيم األرسة ،والصحة اجلنسية ،واستدامة أمناط
االستهالك واإلنتاج ،وحتقيق األمن الغذايئ ،وتنمية املوارد البرشية ،وضامن
مجيع حقوق اإلنسان مبا فيها احلق يف التنمية باعتباره حقا ً عامليا ً وغري قابل
للترصف وجزءا ً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية.
1

( )2ويقر برنامج العمل بأن هدف متكني املرأة واستقالهلا وحتسني مركزها
السيايس واالجتامعي واالقتصادي والصحي هدف ذو أمهية فائقة بحد
ذاته ،وهو أسايس لتحقيق التنمية املستدامة .واالضطالع مبزيد من
االستثامرات يف تقديم خدمات الصحة والتعليم للجميع ،السيام النساء ،بغية
متكني املرأة من أن تشارك مشاركة كاملة عىل قدم املساواة يف احلياة املدنية
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية أمر أسايس لتحقيق أهداف
برنامج العمل.
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( )3ويؤكد برنامج العمل أن لكل فرد حقا ً يف التعليم ،وهو حق ينبغي أن
يوجه نحو حتقيق التنمية الكاملة للموارد البرشية ،وحتقيق كرامة اإلنسان
وإمكاناته ،مع توجيه اهتامم خاص نحو املرأة والطفلة ،وعليه ينبغي أن
يتوفر لكل فرد التعليم الالزم لتلبية احتياجات البرشية األساسية وممارسة
حقوق اإلنسان .ويدعو برنامج العمل إىل القضاء عىل مجيع املامرسات التي
تنطوي عىل التمييز ضد املرأة ،ويؤكد أن النهوض باملساواة واإلنصاف
بني اجلنسني ،ومتكني املرأة ،والقضاء عىل مجيع أشكال العنف ضد املرأة،
وكفالة قدرة املرأة عىل السيطرة عىل خصوبتها اإلنجابية ،كل هذه متثل
حجر الزاوية للربامج املتصلة بالسكان والتنمية .ويؤكد أن حقوق اإلنسان
للمرأة والطفلة هي حقوق غري قابلة للترصف وجزء ال يتجزأ من حقوق
اإلنسان العاملية .ويؤكد أيضا ً أن حقوق اإلنجاب تشمل بعض حقوق
اإلنسان املُعرتف هبا بالفعل يف القوانني الوطنية والوثائق الدولية حلقوق
اإلنسان وغريها من الوثائق املعتمدة بتوافق اآلراء .وتستند هذه احلقوق
إىل االعرتاف باحلق األسايس جلميع األزواج واألفراد يف أن يقرروا بحرية
ومسؤولية عدد أطفاهلم واملباعدة بني والدات األطفال وتوقيتها ،وأن تتوفر
هلم املعلومات والوسائل الالزمة للقيام بذلك ،واحلق يف احلصول عىل أعىل
مستويات الصحة اجلنسية واإلنجابية .ويشمل هذا احلق أيضا ً يف اختاذ
قرارات بشأن اإلنجاب بعيدا ً عن أي متييز وقمع وعنف ،عىل نحو ما هو
مبني يف وثائق حقوق اإلنسان .ولدى ممارسة هذا احلق ،ينبغي أن يأخذ
هؤالء يف االعتبار احتياجات أطفاهلم املوجودين واملقبلني ومسؤولياهتم جتاه
جمتمعاهتم .وينبغي أن يكون تشجيع املامرسة املسؤولة هلذه احلقوق بالنسبة
جلميع األشخاص هو القاعدة األساسية التي تستند إليها السياسات
والربامج التي تتلقى الدعم من احلكومات واملجتمعات املحلية يف جمال
الصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة.
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( )4وجيب أن ينظر إىل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وعملية تنفيذه
بأهنام وثيقا الصلة بالنتائج واملتابعة املنسقة ملؤمترات األمم املتحدة الرئيسية
األخرى املعقودة يف التسعينات .وينبغي أن يكون التقدم املُحرز يف تنفيذ
برنامج العمل داعام ً للمتابعة املتكاملة جلميع املؤمترات ومؤمترات القمة
الرئيسية لألمم املتحدة ومنسجام ً معها.

( )5ويعد تنفيذ التوصيات الواردة يف برنامج العمل ويف هذه الوثيقة حقا ً
سياديا ً لكل بلدان ،مبا يتمىش مع القوانني الوطنية واألولويات اإلمنائية ،ومع
االحرتام التام ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية لشعبه،
ومبا ينسجم مع حقوق اإلنسان الدولية املُعرتف هبا عامليا ً.
( )6وقد أوىص برنامج العمل مبجموعة أهداف وغايات كمية مرتابطة.
وشملت هذه التوصيات حصول اجلميع عىل التعليم االبتدايئ ،مع االهتامم
عىل نحو خاص بسد الفجوة بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية والثانوية
حيثام وجدت؛ وحصول اجلميع عىل رعاية صحية أولية؛ وحصول اجلميع
عىل خدمات صحية إنجابية شاملة ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة والصحة
اجلنسية ،عىل النحو املبني يف الفقرة  6-7من برنامج العمل؛ وختفيض
معدالت اعتالل ووفيات األطفال واألمهات؛ وإطالة العمر املتوقع .واقرتح
الربنامج أيضا ً جمموعة من األهداف النوعية التي يدعم بعضها بعضا ً وتتسم
بأمهية حاسمة فيام يتعلق بتحقيق األهداف والغايات الكمية.
( )7ويشف برنامج العمل عن هنج شامل فيام يتعلق مبسائل السكان
والتنمية حمددا ً جمموعة من األهداف الدميغرافية واالجتامعية لتحقيقها عىل
مدى  20سنة .ويف حني ال يقدم برنامج العمل أهدافا ً كمية فيام يتعلق بنمو
وهيكل وتوزيع السكان ،فإنه جيسد الرأي القائل بأن إضفاء االستقرار يف
منو سكان العامل يف وقت مبكر من شأنه أن يشكل إسهاما ً كبريا ً يف حتقيق
اهلدف الرئييس املتمثل يف التنمية املستدامة.
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( )8ووفقا ً لتقديرات وإسقاطات األمم املتحدة ،فإن عدد سكان العامل
سيتجاوز  6باليني نسمة ألول مرة يف عام  ،1999منهم زهاء  80%يقيمون
يف البلدان النامية .ورهنا ً بنوعية وحجم اإلجراءات التي ستتخذ عىل مدى
السنوات اخلمس إىل العرش املقبلة يف جمايل السياسات السكانية والصحة
اإلنجابية ،مبا يف ذلك تقديم خدمات تنظيم األرسة ،فإن جمموع سكان
العامل سيرتاوح بني  9,6باليني و 7,4بليون نسمة يف عام  .2015ويتجه منط
التغيري يف معظم بلدان العامل نحو انخفاض معدالت الوالدات والوفيات،
لكن نظرا ً لكون التغيري يف هذه البلدان يتم برسعة متفاوته فإن الصورة
اآلخذة يف الظهور هي صورة عامل يواجه حاالت دميوغرافية خمتلفة بصورة
متزايدة .ومازال عدد سكان العامل الذين هم يف سن اإلنجاب ينمو برسعة
أعىل بقليل من رسعة زيادة عدد سكان العامل ككل ،مما يظهر العدد الكبري
ال يف سن مبكرة .ويشدد برنامج
من السكان الذين أصبحوا ينجبون أطفا ً
العمل ،عن صواب ،عىل رضورة اإلدماج الكامل لالهتاممات السكانية يف
اسرتاتيجيات التنمية والتخطيط اإلمنايئ ،مع مراعاة الرتابط بني القضايا
السكانية وأهداف القضاء عىل الفقر ،وحتقيق األمن الغذايئ ،وتوفري املأوى
املالئم والعاملة واخلدمات االجتامعية األساسية للجميع ،بغية حتقيق حتسني
يف نوعية حياة األجيال احلالية واملقبلة ،من خالل سياسات وبرامج سكانية
وإمنائية مناسبة.
ويظهر تقييم اخلمس سنوات للتقدم املُحرز أن تنفيذ توصيات برنامج
(ُ )9
العمل حقق نتائج إجيابية .وقد اختذت بلدان عديدة خطوات إلدماج
االهتاممات السكانية يف اسرتاتيجياهتا اإلمنائية .وتواصل هبوط معدالت
الوفيات يف معظم البلدان خالل اخلمس سنوات التي تلت اعتامد برنامج
العمل ،وجيري حاليا ً اختاذ خطوات لتوفري خدمات شاملة يف بلدان عديدة،
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مع التشاور بصورة متزايدة عىل نوعية الرعاية .ويتبني من االستخدام
املتزايد لطرائق تنظيم األرسة وجود إمكانية أكرب للوصول إىل وسائل تنظيم
األرسة وتزايد عدد األزواج واألفراد القادرين عىل تقرير عدد أطفاهلم
والفرتات الفاصلة بني والداهتم .وقام عدد كبري من البلدان ،سواء منها
بلدان املصدر أو البلدان املقصودة ،باختاذ خطوات هامة ،مبا فيها اخلطوات
املتخذة عىل الصعيد اإلقليمي ،هبدف حتسني التحكم يف تدفقات اهلجرة،
وذلك من خالل اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف .وباإلضافة إىل ذلك،
يقوم العديد من منظامت املجتمع املدين بتقديم مسامهة يف صياغة وتنفيذ
سياسات وبرامج خاصة هبا أو يف إطار رشاكات مع املنظامت احلكومية
ال عن القطاع اخلاص.
واحلكومية الدولية ،فض ً
( )10بيد أن التقدم املُحرز ظل حمدودا ً يف بعض البلدان واألقاليم،
وحدثت نكسات يف بعض احلاالت .ومازالت املرأة والطفلة تتعرضان
للتمييز .كام أن وباء فريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة
املكتسب املتفيش قد أدى إىل ارتفاع معدل الوفيات يف بلدان عديدة
والسيام بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ومازالت األمراض املعدية
والطفيلية واملنقولة باملياه ،مثل السل واملالريا ومرض البلهارسيا ،تتسبب
يف الوفيات واعتالل الصحة بني الراشدين واألطفال .والتزال معدالت
وفيات األمهات عالية بشكل غري مقبول .ومازال املراهقون يتعرضون،
بصورة خاصة ،ملخاطر الصحة اإلنجابية واجلنسية .والتزال ماليني األزواج
واألفراد حمرومة من املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلنجابية .وقد
ظلت الزيادة يف وفيات الراشدين ،وبخاصة الرجال منهم ،تشكل مصدر
قلق كبري للبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ولبعض البلدان
النامية .كام أن وطأة األزمات املالية يف بلدان آسيا وبلدان أخرى ،وكذلك
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املشاكل البيئية الطويلة األجل والواسعة النطاق يف آسيا الوسطى ومناطق
أخرى ترض بصحة ورفاه األفراد وحتد من التقدم املُحرز يف تنفيذ برنامج
العمل .وبالرغم من هدف الربنامج املتمثل يف التقليل من الضغوط املؤدية
إىل تدفقات الالجئني واألشخاص املرشدين ،فإن حمنة الالجئني واملرشدين
تظل غري مقبولة.

( )11وسيتطلب حتقيق أهداف ومقاصد برنامج العمل توفري موارد حملية
ال ملتزما ً من جانب احلكومات ،ورشاكات تتسم
وخارجية كافية ،وعم ً
بالفعالية والشفافية .ومن أجل مواصلة تنفيذ برنامج العمل ،جيب التغلب
عىل عدد من الضغوط املالية واملؤسسية املتعلقة باملوارد البرشية .وسيقتيض
تنفيذ اإلجراءات األساسية الواردة يف هذه الوثيقة ،وطرق الطائفة الكاملة
من توصيات برنامج العمل ،وجود التزام سيايس أكرب وتنمية القدرة الوطنية
وزيادة املساعدة الدولية واملوارد املحلية .كذلك فإن التحديد الفعال
لألولويات يف كل سياق وطين عنرص ذو أمهية حاسمة بنفس القدر من
التنفيذ الناجح لربنامج العمل.
( )12ولدى تنفيذ برنامج العمل واملُيض قدما ً فيه ،ينبغي توخي هنج
متكامل لتصميم السياسات وأداء اخلدمات وإجراء البحوث والرصد
الستخدام املوارد النادرة عىل نحو يضفي عليها قيمة مضافة ولتعزيز
التنسيق فيام بني القطاعات.
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( )13إن هذه الوثيقة تستند إىل نتائج واستنتاجات االستعراضات
احلكومية الدولية حتت رعاية األمم املتحدة ،مبا فيها االستعراض الذي
جتريه كل سنة وكل مخسة سنوات للجنة السكان والتنمية ،وإىل اجتامعات
وتقارير جلان األمم املتحدة اإلقليمية فيام يتعلق بالتقدم املحرز والضغوط
القامئة يف تنفيذ برنامج العمل.

( )14إن احلكومات ،إذ تويص باإلجراءات األساسية الواردة يف هذه
الوثيقة ،تؤكد التزامها املتجدد واملطرد مببادئ وغايات برنامج العمل.
وينبغي أن تتعاون احلكومات واملجتمع املدين ،عىل الصعيد الوطين ويف
إطار الرشاكة ،يف جهود ترمي إىل تأمني حتقيق أهداف ومقاصد املؤمتر
الدويل للسكان والتنمية يف أقرب وقت مستطاع ،مع إيالء اهتامم خاص
لألهداف واملقاصد التي ينبغي حتقيقها يف حدود إطار العرشين سنة الزمين
املحدد لربنامج العمل.

236

II

االهتاممات املتعلقة
بالسكان والتنمية
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ألف – السكان والتنمية االقتصادية والبيئية

( )15ينبغي للحكومات أن تقوم مبا ييل:
(أ) تكثيف اجلهود الرامية إىل تزويد املخططني وصانعي القرار بفهم
أفضل للعالقات القامئة فيام بني السكان والفقر واحليف وعدم املساواة بني
اجلنسني والصحة والتعليم والبيئة واملوارد املالية والبرشية والتنمية؛ وإعادة
النظر يف األبحاث احلديثة بشأن العالقات فيام بني إجراء ختفيض معدالت
اخلصوبة والنمو االقتصادي وتوزيعه بشكل منصف؛
(ب) توجيه االهتامم إىل سياسات االقتصادي الكيل والسياسات البيئية
واالجتامعية وتعزيز الروابط فيام بينها وذلك من خالل زيادة احلوار فيام بني
وزارات املالية وغريها من الوزارات ذات الصلة؛
(ج) تكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ التدابري الترشيعية واإلدارية عالوة
عىل تعزيز تثقيف اجلامهري بشأن احلاجة إىل أمناط االنتاج واالستهالك
املستدامة ،مع إيالء اهتامم خاص للشباب؛ وتعزيز االستخدام املستدام
للموارد الطبيعية؛ والعمل املنسق ملنع التدهور البيئي داخل بلداهنا؛
(د) زيادة االستثامرات يف القطاع االجتامعي ،وخاصة يف الصحة
والتعليم ،باعتبار ذلك اسرتاتيجية فعالة من أجل التنمية؛
(هـ) وضع هنج متكاملة للتنمية املستدامة تستند إىل املجتمعات املحلية
وتوسيع نطاق هذه النهج.

( )16وينبغي للحكومات ،بالتعاون مع املجتمع الدويل ،أن تعيد تأكيد
التزامها بتشجيع وجود بيئة متكينية لتحقيق النمو االقتصادي يف سياق
التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر ،مع التوكيد بوجه خاص عىل
نوع اجلنس ،عن طريق أمور منها تعزيز نظام للتجارة يتسم باالنفتاح
واإلنصاف والضامن وعدم التمييز وقابلية التنبؤ؛ واحلفز عىل االستثامر
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املبارش؛ وختفيض الديون؛ وكفالة استجابة برامج التكيف اهليكيل للشواغل
االجتامعية واالقتصادية والبيئية .واألهداف والسياسات السكانية املبنية يف
برنامج العمل ينبغي أن جتد صداها ،حسب االقتضاء ،يف االتفاقات الدولية
املعقودة يف جماالت مثل البيئة والتجارة.

( )17وينبغي حلكومات البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقالية ،أن تعمل ،مبساعدة من املجتمع الدويل ،وخاصة املانحني،
مبا يف ذلك من خالل الدعم املايل الثنايئ و/أو املتعدد األطراف ،عىل كفالة
تنفيذ شبكات األمان االجتامعي ،وخاصة يف أكرث البلدان ترضرا ً من جراء
ال كافيا ً.
األزمة املالية العاملية الراهنة ،وكفالة متويلها متوي ً
()18وينبغي أن تقوم حكومات البلدان النامية والبلدان التي متر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،مبساعدة من املجتمع الدويل ،وخاصة املانحني،
مبا ييل:
(أ) مواصلة دعم االنخفاض يف معدالت وفيات الرضع واألطفال وذلك
بتعزيز برامج صحة الرضع واألطفال التي تركز عىل حتسني الرعاية السابقة
للوالدة والتغذية ،مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية ،ما مل تكن غري مستصوبة
ألسباب طبية ،والتحصني الشامل ،والعالج باإلماهة الفموية ،وتنقية
مصادر املياه ،والوقاية من األمراض السارية ،واحلد من التعرض للمواد
السامة ،وإجراء حتسينات يف املرافق الصحية املنزلية؛ وعن طريق تعزيز
خدمات صحة األمومة وجودة خدمات تنظيم األرسة لتمكني األزواج من
توقيت الوالدات واملباعدة بينها ،وبذل اجلهود الرامية للوقاية من انتقال
فريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة البرشية املكتسب/
اإليدز وغريها من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس؛
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(ب) تعزيز نظم الرعاية الصحية لالستجابة للمطالب ذات األولوية
عليها ،مع مراعاة واقع األحوال املالية للبلدان ورضورة كفالة تركيز املوارد
عىل االحتياجات الصحية للسكان الفقراء؛
(ج) حتديد أسباب ركود الوفيات فيام بني السكان البالغني أو زيادهتا
ووضع سياسات وبرامج خاصة تتعلق بتعزيز الصحة حيثام يالحظ ركود
أو تدهور يف مستويات الوفيات ،وخاصة فيام بني النساء يف سن اإلنجاب
والذكور يف الفئات العمرية اإلنتاجية؛
(د) كفالة توجيه برامج القضاء عىل الفقر بصورة خاصة نحو اإلناث
وإيالء األولوية لألرس املعيشية التي ترتأسها أنثى؛
(هـ) تطوير طرق مبتكرة لتقديم املزيد من املساعدة الفعالة لتعزيز
األرس التي تعيش يف فقر مدقع ،من قبيل تزويد فقراء االرس واألفراد
باالئتامنات الصغرية؛
(و) االضطالع بسياسات وبرامج ترمي إىل كفالة حتقيق مستوى من
االستهالك يلبي االحتياجات األساسية للفقراء واملحروين؛
( )19ينبغي اختاذ تدابري لتعزيز سياسات وبرامج األغذية والتغذية
والزراعة والعالقات التجارية املنصفة مع االهتامم عىل نحو خاص بتحقيق
وتعزيز األمن الغذايئ عىل مجيع املستويات.

( )20ينبغي أن تقوم احلكومات بتعزيز ومحاية حقوق السكان األصليني مع
إيالء االعتبار بوجه خاص لثقافاهتم ومواردهم ونظم معتقداهتم وحقوقهم يف
األرايض ولغاهتم.
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باء – تغري اهليكل العمري وشيخوخة السكان

( )21ينبغي للحكومات أن تقوم مبا ييل:
(أ) مواصلة دراسة اآلثار االقتصادية واالجتامعية التي ترتتب عىل
التغيري الدميوغرايف وكيفية ارتباطها بشواغل التخطيط اإلمنايئ واحتياجات
األفراد؛
(ب) تلبية احتياجات الشباب ،وبخاصة الشابات ،مع الدعم والتوجيه
واملشاركة عىل نحو نشط ،حسب االقتضاء ،من جانب اآلباء واألرس
واملجتمعات املحلية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص ،عن طريق
االستثامر يف وضع وتنفيذ خطط هلذا الغرض عىل الصعد الوطنية واإلقليمية
واملحلية .ويف هذا الصدد ،ينبغي إيالء األولوية للربامج املتصلة مبجاالت
مثل التعليم وفرص إدرار الدخل والتدريب املهين واخلدمات الصحية ،مبا
فيها اخلدمات املتصلة بالصحة اجلنسية واإلنجابية .وينبغي إرشاك الشباب
ال يف صياغة هذه اخلطط والربامج وتقييمها وتنفيذها .وينبغي
إرشاكا ً كام ً
أن يكون تنفيذ هذه السياسات واخلطط والربامج متسقا ً مع االلتزامات
املتعهد هبا يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وموافقا ً لالتفاقيات
واالتفاقات الدولية ذات الصلة .وينبغي الرتكيز عىل تعزيز احلوار بني
األجيال عن طريق حتسني االتصال والدعم املتبادل؛
(ج) تقديم الدعم للبحوث ووضع اسرتاتيجيات شاملة عىل األصعدة
الوطين واإلقليمي واملحيل ،ملواجهة حتديات شيخوخة السكان ،حسب
االقتضاء ،واستثامر املزيد من املوارد يف البحوث التي ُتراعي قضايا اجلنسني
عالوة عىل التدريب وبناء القدرات يف جمال السياسات االجتامعية وتقديم
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الرعاية الصحية للمسنني ،وخاصة الفقراء منهم ،وتوجيه اهتامم خاص
لتوفري األمن االقتصادي واالجتامعي للمسنني ،السيام للمسنات؛ وتوفري
خدمات الرعاية الصحية بتكاليف معقولة وعىل نحو ميسور ومالئم؛
وحقوق االنسان للمسنني وكرامتهم وملا ميكنهم القيام به من دور مثمر
ومفيد يف املجتمع؛ وتقديم الدعم للنظم الرامية إىل تعزيز قدرة األرسة
واملجتمع املحيل عىل تقديم الرعاية للمسنني من أفراد األرسة؛ وقدرة
املسنني عىل رعاية ضحايا فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز من أفراد
األرسة واملجتمع املحيل؛ وحتقيق التضامن بني األجيال هبدف استمرار
وحتسني التالحم االجتامعي.

( )22عىل احلكومات واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظامت غري احلكومية
والقطاع اخلاص ،هتيئة الفرص لكبار السن من الرجال والنساء ملواصلة
اإلسهام مبا لدهيم من مهارات ألرسهم وللقوة العاملة وجمتمعاهتم املحلية
وإزالة احلواجز التي تعوقهم ،وذلك للمساعدة عىل تشجيع التضامن فيام
بني األجيال وتعزيز رفاه املجتمع .ويتطلب هذا األمر التثقيف وهتيئة فرص
إعادة التدريب مدى احلياة.

( )23ينبغي ملنظومة األمم املتحدة ،رشيطة إتاحة موارد إضافية ،أن
تضطلع بتوثيق اخلربات اإلجيابية يف السياسات والربامج يف جمال شيخوخة
الرجال والنساء ونرش املعلومات والتوصيات بشأن هذه املامرسات .وينبغي
متكني البلدان ،من خالل تقديم التدريب املالئم وبناء القدرات ،من تطوير
سياساهتا اخلاص هبا التي تالءم ثقافاهتا وتقاليدها وظروفها االجتامعية –
االقتصادية.
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جيم  -اهلجرة الدولية

( )24تشجع احلكومات يف كل من البلدان املرسلة واملستقبلة للمهاجرين،
عىل القيام مبا ييل ،مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل:
(أ) تكثيف اجلهود الرامية حلامية حقوق اإلنسان للمهاجرين وكرامتهم
بغض النظر عن مركزهم القانوين؛ وتوفري اخلدمات الطبية واالجتامعية
األساسية ،مبا يف ذلك خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة؛ وتسهيل
مجع شمل األرس للمهاجرين الذين حيملون وثائق ثبوتية؛ ورصد انتهاكات
حقوق اإلنسان للمهاجرين؛ وإنفاذ القوانني السارية حلامية حقوق اإلنسان
بصورة فعالة؛ وكفالة اإلدماج االجتامعي واالقتصادي للمهاجرين الذي
حيملون وثائق ثبوتية ،وخاصة للذين حصلوا عىل حق اإلقامة الطويلة
األجل يف بلد االستقبال ومعاملتهم عىل قدم املساواة أمام القانون .وعىل
املنظامت غري احلكومية أن تضطلع بدور قيم يف تلبية احتياجات املهاجرين؛
(ب) منع االجتار باملهاجرين ،وخاصة النساء واألطفال الذين يتعرضون
للسخرة واالستغالل اجلنيس أو التجاري؛ وفرض عقوبات واضحة هلذا
النوع من االجتار باملهاجرين وهتريبهم ،مشفوعة بإجراءات وقوانني إدارية
فعالة ،وكفالة معاقبة الذين يرتكبون هذه اجلرائم؛ والعمل يف أرسع وقت
ممكن عىل استكامل الربوتوكوالت املتعلقة باإلجتار والتهريب التي جيري
التفاوض بشأهنا حاليا ً يف جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
(ج) دعم املبادرات الثنائية واملتعددة األطراف وكفالة متابعتها الفعالة،
مبا يف ذلك عمليات التشاور اإلقليمية ودون اإلقليمية ،حسب االقتضاء،
لوضع سياسات وطنية واسرتاتيجيات تعاونية لزيادة املنافع ألقىص حد
ممكن ومواجهة التحديات التي تفرضها اهلجرة الدولية؛
(د) تنظيم محالت إعالمية بشأن اهلجرة يف كل من البلدان املرسلة
واملستقبلة للمهاجرين ملكافحة املواقف العنرصية وكراهية األجانب يف
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بلدان املقصد وحتى يفهم املهاجرون املحتملون متاما ً ما يرتتب عىل قرارهم
باالنتقال من آثار؛
(هـ) النظر يف التصديق عىل االتفاقية الدولية حلامية حقوق مجيع العامل
املهاجرين وأفراد أرسهم أو االنضامم إليها ،إن مل تكن قد فعلت ذلك من
قبل.
2

( )25عىل املجتمع الدويل أن يقدم املساعدة والدعم للربامج التي يضطلع
هبا يف البلدان النامية التي تستضيف معظم الالجئني واملرشدين .كام ينبغي
تقديم املساعدة للربامج التي يضطلع هبا يف البلدان التي تفتقر إىل القدرة
عىل إدارة تدفقات كربى من املهاجرين واملرشدين.
( )26تشجع مجيع الدول عىل أن تصبح أطرافا ً يف اتفاقية عام 1951
وبروتوكول عام  1967املتعلقني مبركز الالجئني والعمل عىل وضع
إجراءات فعالة للجوء.

3

4

( )27عىل احلكومات ،مبساعدة من املجتمع الدويل ،تكثيف جهودها التي
تبذهلا لتحسني مجع البيانات وحتليلها ،مبا يف ذلك التحليالت التي تستند
إىل نوع اجلنس ،يف جماالت اهلجرة الدولية ،والتشجيع ،يف هذا السياق ،عىل
تنفيذ توصيات األمم املتحدة املتعلقة بإحصاءات اهلجرة الدولية؛ وتشجيع
الدراسات الرامية إىل تقييم اسباب اهلجرة الدولية والترشد وما يقدمه
املهاجرون والالجئون من مسامهة إجيابية للبلدان املرسلة واملستقبلة عىل
السواء؛ وحتسني فهم الروابط بني العوامل ذات الصلة التي هلا تأثري عىل
اهلجرة الدولية.
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( )28ينبغي للمجتمع الدويل توجيه دعم كاف للربامج الفعالة الرامية إىل
معاجلة أسباب انتقال الالجئني واملرشدين.

( )29عند ختطيط وتنفيذ أنشطة تقديم املساعدة لالجئني ،ينبغي إيالء
اهتامم خاص لالحتياجات املحددة للنساء وكبار السن واألطفال من
الالجئني .وينبغي تقديم دعم دويل مالئم وكاف لتلبية االحتياجات
األساسية لالجئني ،مبا يف ذلك متكينهم من احلصول عىل ما يناسب من
أماكن اإلقامة والتعليم ،واحلامية من العنف ،واخلدمات الصحية ،مبا يف
ذلك الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة وغري ذلك من اخلدمات االجتامعية
االساسية مبا فيها املياه النقية ،واملرافق الصحية ،والتغذية .وينبغي لالجئني
أن حيرتموا قوانني ونُظم بلدان جلوئهم .وحتث احلكومات عىل االمتثال
للقوانني الدولية فيام يتعلق بالالجئني وذلك ،يف مجلة أمور ،باحرتام مبدأ
عدم الرتحيل .وإقرارا ً بحقوق الالجئني يف العودة إىل الوطن ،ينبغي تسهيل
عودهتم واندماجهم بالتعاون مع املنظامت الدولية ذات الصلة.
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دال – اهلجرة الداخلية وتوزيع السكان والتجمعات
احلرضية

( )30ينبغي للحكومات إجراء بحوث لتعزيز فهم عوامل واجتاهات
وخصائص اهلجرة الداخلية والتوزيع السكاين ،وذلك لتوفري األسس
الالزمة لصياغة سياسات فعالة لتوزيع السكان.

( )31ينبغي للحكومات أن تقوم بتحسني إدارة وأداء اخلدمات للتجمعات
احلرضية املتنامية ووضع صكوك ترشيعية وإدارية متكينية وموارد مالية
كافية لتلبية احتياجات مجيع املواطنني ،وخاصة فقراء املناطق احلرضية،
واملهاجرين الداخليني ،واملسنني واملعوقني.

( )32ينبغي أن تؤكد احلكومات بقوة من جديد الدعوة الواردة يف برنامج
العمل إىل أن تكون سياسات توزيع السكان منسجمة مع الصكوك الدولية
مثل اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب ،
املؤرخة  12آب /أغسطس  ،1949مبا يف ذلك املادة  49منها.
5

( )33ينبغي للحكومات أن تؤكد من جديد بقوة الدعوة الواردة يف
برنامج العمل إىل أن تعالج البلدان أسباب الترشد الداخيل ،مبا يف ذلك
تدهور البيئة والكوارث الطبيعية والرصاع املسلح والتوطني القرسي،
وأن تعمل عىل إقامة اآلليات الالزمة حلامية املرشدين ومساعدهتم مبا يف
ذلك ،قدر اإلمكان ،تقديم التعويضات عن األرضار ،وخاصة إىل غري
القادرين عىل العودة إىل أماكن إقامتهم العادية يف املدى القصري والقيام،
حسب االقتضاء ،بتيسري عودهتم وإدماجهم ،وإيالء االهتامم بوجه خاص
الحتياجات النساء واألطفال.
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هاء – السكان والتنمية والتعليم

( )34ينبغي للحكومات واملجتمع املدين ،مبساعدة من املجتمع الدويل،
العمل يف أرسع وقت ممكن وقبل عام  2015يف أي حال من األحوال
عىل تلبية هدف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املتمثل يف توفري التعليم
االبتدايئ للجميع ،وإزالة الفجوة بني اجلنسني يف التعليم االبتدايئ والثانوي
بحلول عام  ،2005وأن تعلم جاهدة عىل كفالة أن يبلغ صايف نسبة
االلتحاق باملدارس االبتدائية لألطفال من كال اجلنسني  90يف املائة عىل
األقل بحلول عام  2010مقارنة بنسبة مقدرة تبلغ  85يف املائة يف عام
 .2000وينبغي بذل جهود خاصة لزيادة معدالت بقاء البناء يف املدارس
االبتدائية والثانوية ،وينبغي توعية اآلباء بقيمة تعليم أطفاهلم وخاصة
البنات ،ليتسىن هلن حتقيق إمكانياهتن بالكامل.

( )35ينبغي للحكومات ،والسيام حكومات البلدان النامية ،مبساعدة من
املجتمع الدويل ،القيام مبا ييل:
(أ) توسيع نطاق السياسات والربامج املتعلقة بالشباب وتعليم الكبار
والتعلم مدى احلياة الذي يراعي العالقة بني اجلنسني واختالف الثقافات،
مع الرتكيز بوجه خاص عىل املهاجرين والسكان األصليني واملعوقني؛
(ب) إدراج التثقيف بشأن املسائل السكانية والصحية ،مبا يف ذلك
مسائل الصحة اجلنسية واإلنجابية ،يف مجيع مراحل التعليم الرسمي وغري
الرسمي ،حسب االقتضاء ،تعزيزا ً لتنفيذ برنامج العمل من حيث رفاه
املراهقني ،وتعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنسني وكذلك تعزيز السلوك
اجلنيس املتسم باملسؤولية ،ومحاية املراهقات من احلمل املبكر وغري
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املرغوب فيه ،ومحاية املراهقني من األمراض املنقولة عن طريق االتصال
اجلنيس مبا فيها فريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة
املكتسب (اإليدز) ومن اإليذاء اجلنيس وسفاح األقارب والعنف؛ وكفالة
إرشاك ومشاركة اآلباء والشباب والقيادات واملنظامت املجتمعية عىل نحو
نشط ،حتقيقا ً الستدامة تلك الربامج وزيادة نطاق تغطيتها وفعاليتها؛
(ج) خفض معدالت األمية لدى النساء والرجال بحلول عام ،2005
بالوصول هبا ،بالنسبة للنساء والفتيات ،إىل النصف عىل األقل مقارنة
مبعدالت عام 1990؛
(د) التشجيع عىل حتقيق حمو األمية الوظيفي بالنسبة للكبار عالوة عىل
األطفال يف احلاالت التي ال يتوفر فيها التعليم املدريس؛
(هـ) مواصلة إيالء أولوية عليا لالستثامر يف التعليم والتدريب يف جمال
ميزانيات التنمية؛
(و) توفري مرافق جمهزة بصورة مناسبة وذلك من خالل إعادة تعمري
املدارس القامئة وبناء مدارس جديدة.

( )36ويقر برنامج العمل بأن من احليوي زيادة وعي اجلمهور وفهمه
والتزامه عىل مجيع املستويات ،ابتداء من املستوى الفردي إىل املستوى
الدويل ،من أجل حتقيق اهداف ومقاصد برنامج العمل .وحتقيقا ً هلذه
الغاية يتعني دراسة كيفية تأمني احلصول عىل تكنولوجيا االتصاالت احلديثة
واستخدامها ،مبا يف ذلك النقل بواسطة السواتل ،وآليات االتصال األخرى
واختاذ اإلجراءات املناسبة كوسيلة للتغلب عىل احلواجز يف ميدان التعليم يف
البلدان النامية ،والسيام يف أقل البلدان منوا ً ،مبساعدة من املجتمع الدويل.
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واو – نظم البيانات مبا يف ذلك املؤرشات

( )37ينبغي للحكومات ،بالتضافر مع مؤسسات البحوث واملنظامت غري
احلكومية ،ومبساعدة املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك املانحون ،ان تعمل عىل
تعزيز نظم املعلومات الوطنية لوضع إحصاءات موثوقة عن جمموعة واسعة
من مؤرشات السكان والبيئة والتنمية يف الوقت املناسب .وينبغي أن
تتضمن البيانات التي ستجمع ،يف مجلة امور ،معدالت الفقر عىل مستوى
املجتمعات املحلية ،ووصول املرأة إىل املوارد االجتامعية واالقتصادية
والثقافية والتحاق البنات والبنني باملدارس ،واستمرارهم يف التعليم،
والوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلنجابية ،وأن تكون مفصلة
حسب فئات السكان الفرعية ،مبا يف ذلك السكان األصليون؛ ومراعاة
الفوارق بني اجلنسني عند تقديم اخلدمات اجلنسية واإلنجابية ،مبا يف ذلك
تنظيم األرسة .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للحكومات أن تقوم ،بعد التشاور
مع السكان األصليني ،بوضع وتعزيز إحصاءات البيانات عىل الصعيد
الوطين فيام يتعلق بصحة السكان األصليني ،مبا يف ذلك الصحة اجلنسية
واإلنجابية وحمدداهتام .وينبغي أن تكفل مجيع نظم البيانات إتاحة البيانات
مفصلة حسب العمر واجلنس ،وتلك مسألة حاسمة لرتمجة السياسات إىل
اسرتاتيجيات تعالج الشواغل املتعلقة بالعمر ونوع اجلنس وتضع مؤرشات
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مالمئة لآلثار املرتتبة عىل العمر ونوع اجلنس بغية رصد التقدم املُحرز .وعىل
احلكومات ايضا ً أن جتمع وتنرش البيانات الكمية والنوعية املطلوبة لتقييم
حالة الصحة اإلنجابية للذكور واإلناث ،مبا يف ذلك يف املناطق احلرضية،
وتصميم برامج العمل وتنفيذها ورصدها وتقييمها .وينبغي إيالء اهتامم
خاص لوفيات األمهات واعتالهلن ،نظرا ً ألن قاعدة البيانات املتعلقة هبذا
األمر التزال غري كافية .وينبغي وضع بيانات الصحة والصحة اإلنجابية
بصورة ُمفصلة حسب الدخل ومستوى الفقر ملعرفة الوضع الصحي للفقراء
واحتياجاهتم عىل وجه التحديد ولتكون أساسا ً لتوجيه املوارد واإلعانات
إىل من هم يف أشد احلاجة إليها.

( )38وينبغي بوجه خاص حث منظومة األمم املتحدة واجلهات املانحة
عىل تعزيز قدرة البلدان النامية ،والسيام أقل البلدان منوا ً والبلدان التي
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال ،عىل إجراء تعدادات سكانية ودراسات
استقصائية بصورة منتظمة لتحسني نظم سجالت األحوال املدنية ،ولوضع
حلول ابتكارية وفعالة من حيث التكلفة لتلبية االحتياجات من البيانات
والسيام من أجل رصد تنفيذ أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بصورة
منتظمة ،مبا يف ذلك التقديرات املحسنة لوفيات األمهات.
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III

املساواة بني
اجلنسني واإلنصاف
والتمكني للمرأة
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ألف – تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة

( )39ينبغي للحكومات أن تكفل احرتام ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة
والفتاة من خالل التنمية والتنفيذ واإلعامل الفعيل لسياسات وترشيعات
تراعي الفروق بني اجلنسنيُ .
وتث مجيع احلكومات عىل التوقيع عىل اتفاقية
القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق عليها وتنفيذها،
والعمل عىل تشجيع نظر املجلس االقتصادي واالجتامعي واجلمعية العامة
يف الربوتوكول االختياري ُ ،
وتث البلدان املهتمة باألمر عىل العمل من
أجل سحب مجيع التحفظات القامئة التي ال تتفق مع هدف االتفاقية
ومقصدها .ويف تنفيذ أهداف برنامج العمل وأهداف املؤمترات األخرى
لألمم املتحدة ،ينبغي تنسيق ومواءمة التدابري الرامية إىل تعزيز حتقيق
املساواة واإلنصاف بني اجلنسني بصورة منتظمة وشاملة.
6

7

( )40وينبغي أن تستمر احلكومات يف إدماج احلقوق اإلنجابية وفقا ً
للفقرات  15-1و 3-7و 8-25من برنامج العمل عند تنفيذها لسياسات
السكان والتنمية .وينبغي للحكومات أن تتخذ تدابري مشددة لتعزيز حقوق
اإلنسان للمرأة .و ُتشجع احلكومات عىل أن تعزز ،حسب االقتضاء ،الصحة
اإلنجابية واجلنسية ،وأن تزيد الرتكيز عىل احلقوق اإلنجابية يف سياسات
وبرامج السكان والتنمية .وينبغي أن يتضمن عمل هيئات األمم املتحدة
ذات الصلة فيام يتعلق مبؤرشات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة
مواضيع تتصل بالصحة اجلنسية واإلنجابية .وينبغي للحكومات أن تكفل
محاية وتعزيز حقوق املراهقني ،مبن فيهم املراهقات املتزوجات ،يف التثقيف
بالصحة اجلنسية واإلنجابية .وينبغي للحكومات أن تضع آليات للتشاور
مع مجيع الفئات ذات الصلة ،مبا يف ذلك منظامت املرأة .ويف هذا الصدد،
ُتث احلكومات عىل إدماج حقوق اإلنسان يف عمليتي التعليم الرسمي
وغري الرسمي عىل السواء.
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( )41وينبغي أن تقوم احلكومات واملجتمع املدين ومنظومة األمم املتحدة
بالدعوة إىل احلقوق اإلنسانية للمرأة والطفلة .و ُتشجع احلكومات عند
تقدميها تقارير إىل اهليئات املنشأة مبقتيض معاهدات حقوق اإلنسان ،أن
تتشاور عند االقتضاء ،مع املجتمع املدين بشأن وعي املجتمع املدين وتعزيز
ذلك الوعي بعملية إعداد التقارير ،لكفالة أوسع متثيل ممكن يف جمال حقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك احلقوق اإلنجابية.
( )42وينبغي للحكومات أن تعزز حقوق اإلنسان للطفلة والشابة ،والتي
ال عن التحرر من التعرض
تشمل احلقوق االقتصادية واالجتامعية ،فض ً
للقرس والتمييز والعنف مبا يف ذلك املامرسات الضارة واالستغالل اجلنيس.
وينبغي للحكومات أن تستعرض مجيع الترشيعات وأن تعدل وتلغي منها ما
يتسم بالتمييز ضد الطفلة والشابة.

باء – التمكني للمرأة

( )43ينبغي للحكومات أن تقوم بإنشاء آليات للتعجيل مبشاركة املرأة،
ومتثيلها عىل قدم املساواة وعىل مجيع مستويات العملية السياسية واحلياة
العامة يف املجتمعات املحلية واملدنية .ومتكني املرأة من اجلهر بشواغلها
واحتياجاهتا وكفالة املشاركة التامة للمرأة عىل قدم املساواة يف عمليات
اختاذ القرارات ،يف مجيع جماالت احلياة .وينبغي للحكومات واملجتمع املدين
اختاذ إجراءات للقضاء عىل املواقف واملامرسات التي تعمل عىل التمييز
ضد الفتيات والنساء ووضعهن يف مرتبة أدىن ،وتؤكد أوجه عدم املساواة بني
اجلنسني.
( )44ينبغي للحكومات اختاذ التدابري الكفيلة بتعزيز حتقيق إمكانات
الفتاة واملرأة من خالل التعليم وتطوير املهارات والقضاء عىل أمية مجيع
الفتيات والنساء دون متييز من أي نوع ،مع إيالء أمهية عليا للقضاء عىل
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الفقر وتدهور الصحة .وينبغي للحكومات بالتضافر مع املجتمع املدين اختاذ
التدابري الرضورية التي تكفل تعميم حصول املرأة عىل قدم املساواة مع
الرجل ،عىل الرعاية الصحية املناسبة امليسورة واجليدة طوال دورة حياهتا.
( )45ينبغي للحكومات اختاذ كل اإلجراءات املمكنة إلزالة مجيع
الفجوات وأوجه عدم املساواة بني اجلنسني فيام يتعلق بتأمني موارد الرزق
للمرأة ومشاركتها يف سوق العمل من خالل هتيئة فرص للعمل بدخل
مضمون ،وهو ما ثبت أنه ينهض بتمكني املرأة ويعزز صحتها اإلنجابية.
وينبغي سن وإنفاذ ترشيعات تكفل املساواة يف األجر لقاء القيام بالعمل
نفسه أو بعمل ِ
مساو يف القيمة.

جيم – منظور نوع اجلنس يف الربامج والسياسات

( )46ينبغي اعتامد منظور ُيراعي الفوارق بني اجلنسني يف مجيع عمليات
وضع السياسات وتنفيذها ويف إنجاز اخلدمات ،وخاصة يف جمال الصحة
اإلنجابية ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة والصحة اجلنسية واإلنجابية ،مبا يف ذلك
تنظيم األرسة .ويف هذا الصدد ،ينبغي تعزيز القدرات واخلربات املؤسسية
للموظفني يف احلكومة واملجتمع املدين مبا يف ذلك املنظامت غري احلكومية
ومنظومة األمم املتحدة بغية إدماج منظور نوع اجلنس يف التيار الرئييس
لألنشطة .وينبغي أن يتم ذلك من خالل تقاسم األدوات واملنهجيات
والدروس املستفادة من أجل تطوير وتعزيز قدراهتا ،وإلضفاء الطابع
املؤسيس عىل االسرتاتيجيات افعالة لوضع حتليالت تُراعي الفروق بني
اجلنسني وتدمج نوع اجلنس يف األنشطة الرئيسية .ويشمل ذلك وضع
وإتاحة بيانات مفصلة عن اجلنسني ومؤرشات مالمئة لرصد التقدم املُحرز
عىل الصعيد الوطين.
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( )47ينبغي أن ُيرصد عن كثب ما يرتتب عىل عوملة االقتصاد وحتول
اخلدمات االجتامعية األساسية إىل القطاع اخلاص السيام الصحة اإلنجابية
من آثار عىل املرأة والرجل تتسم بالتمييز بينهام .وينبغي وضع برامج خاصة
وآليات مؤسسية لضامن صحة ورفاه الفتيات واملسنات والفئات الضعيفة
األخرى .وينبغي أال يكون يف تقديم اخلدمات لتلبية احتياجات الصحة
اإلنجابية واجلنسية للرجل ما خيل باخلدمات الصحية اإلنجابية واجلنسية
املقدمة للمرأة.

( )48ينبغي للحكومات إعطاء األولوية لوضع الربامج والسياسات
الكفيلة بتعزيز املعايري واملواقف التي ال تتسامح إطالقا ً إزاء املواقف
الضارة والتمييزية مبا يف ذلك تفضيل األوالد ،مما ميكن أن يؤدي إىل ممارسات
ضارة وال أخالقية ،مبا يف ذلك قيام اآلباء بانتقاء جنس األجنة والتمييز
والعنف املوجهان ضد الطفلة ومجيع أشكال العنف املوجه ضد املرأة مبا يف
ذلك تشويه األعضاء التناسلية لألنثى واالغتصاب وسفاح املحارم واالجتار
والعنف اجلنيس واالستغالل .وهذا األمر يستتبع وضع هنج متكامل يلبي
احلاجة إىل تغيري اجتامعي وثقايف واقتصادي واسع النطاق ،باإلضافة إىل
إصالحات قانونية .وينبغي محاية وتعزيز حصول الطفلة عىل الفرص يف
جماالت الصحة والتغذية والتعليم والعيش .وينبغي تعزيز ودعم دور أفراد
األرسة ،والسيام الوالدان وغريمها من األوصياء القانونيني ،يف تدعيم الوعي
بالذات واحرتام الذات والقيمة الذاتية لدى البنات ويف محاية رفاهن.
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دال – الدعوة إىل املساواة واإلنصاف بني اجلنسني

( )49ينبغي للحكومات ،والربملانيني ،وقادة املجتمعات املحلية ،والزعامء
الدينيني ،وأفراد األرس ،وممثيل وسائط اإلعالم ،واملربني ،وغريهم من
الفئات ذات الصلة ،العمل بنشاط عىل حتقيق املساواة واإلنصاف بني
اجلنسني .وينبغي هلذه الفئات أن تطور وتعزز اسرتاتيجياهتا من أجل تغيري
املواقف واملامرسات السلبية والتمييزية ضد النساء والبنات .وينبغي جلميع
القادة يف أعىل مستويات وضع السياسية العامة وصنع القرار أن جيهروا
بدعمهم للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني ،مبا يف ذلك متكني النساء ومحاية
البنات والشابات.

ال عن األهل واملربني،
( )50وينبغي جلميع القادة يف مجيع املستويات ،فض ً
تشجيع مناذج إجيابية حيتذى هبا الذكور وتساعد الصبية عىل أن يصبحوا
راشدين واعيني بالفوارق بني اجلنسني ،ومتكن الرجل من دعم وتعزيز
واحرتام صحة املرأة اجلنسية واإلنجابية ،معرتفا ً مبا جلميع البرش من كرامة
ال عن سلوكه وصحته يف جمال احلياة
أصيلة .وينبغي أن يكون الرجل مسؤو ً
اإلنجابية واجلنسية .ويتعني إجراء البحوث بشأن احلياة اجلنسية للرجل
ومفهومه للرجولة وسلوكه اإلنجايب.

( )51وينبغي للحكومات واملانحني ومنظومة األمم املتحدة تشجيع ودعم
توسيع نطاق املجموعات النسائية الشعبية والقامئة يف املجتمعات املحلية
وجمموعات الدعوة وتعزيزها.
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يستلهم هذا الفرع عىل نحو خاص مبادئ برنامج العمل.

ألف – الصحة اإلنجابية ،مبا فيها تنظيم األرسة والصحة
اجلنسية

( )52ينبغي للحكومات أن تقوم ،بالتعاون مع املجتمع املدين ،مبا يف ذلك
املنظامت غري احلكومية ،ومع املانحني ،واألمم املتحدة مبا ييل:
(أ) منح أولوية عليا للصحة اإلنجابية واجلنسية يف السياق األوسع
نطاقا ً إلصالح قطاع الصحة ،مبا يف ذلك تعزيز النظم الصحية األساسية
التي تعود بالفائدة خصوصا ً عىل من يعيشون يف ربقة الفقر؛
(ب) كفالة أن تستند السياسات املتعلقة بخدمات الصحة اإلنجابية
واجلنسية وخططها االسرتاتيجية ومجيع جوانب تنفيذها إىل احرتام
مجيع حقوق اإلنسان ،مبا فيها احلق يف التنمية؛ وأن تلبى تلك اخلدمات
االحتياجات الصحية يف دورة احلياة بأكلمها ،مبا فيها احتياجات املراهقني؛
وأن تعالج أوجه احليف والتفاوت التي تعود إىل الفقر ونوع اجلنس وعوامل
أخرى؛ وأن تكفل تكافؤ فرص احلصول عىل املعومات واخلدمات؛
(ج) إرشاك مجيع القطاعات ذات الصلة ،مبا يف ذلك املنظامت غري
احلكومية ،والسيام املنظامت النسائية والشبابية والرابطات املهنية ،من
خالل العمليات التشاركية اجلارية ،يف تصميم السياسات والربامج
وتنفيذها وضامن جودهتا ورصدها وتقييمها لكفالة أن تلبى املعلومات
واخلدمات املتصلة بالصحة اجلنسية واإلنجابية احتياجات الناس وأن
حترتم حقوقهم اإلنسانية ،مبا يف ذلك حقهم يف احلصول عىل خدمات جيدة؛
(د) استحداث خدمات وبرامج صحية شاملة تكون يف متناول اجلميع،
وتشمل الصحة اجلنسية واإلنجابية ،وخدمات وبرامج تستهدف جمتمعات
السكان األصليني ،ويشاركون فيها مشاركة تامة وتلبى احتياجاهتم وحترتم
حقوقهم؛
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(هـ) زيادة االستثامرات الرامية إىل حتسني نوعية خدمات الصحة
اجلنسية واإلنجابية وتوافرها ،مبا يف ذلك وضع معايري واضحة للرعاية
ورصدها؛ وكفالة كفاءة مقدمي اخلدمات ،والسيام من حيث املهارات
التقنية ومهارات االتصال باآلخرين؛ وكفالة اخليارات احلرة الطوعية
املستنرية واالحرتام واخلصوصية والرسية والراحة للمتلقني للخدمات؛
ووضع نظم سوقية تعمل عىل الوجه األكمل ،مبا يف ذلك الكفاءة يف رشاء
السلع الالزمة؛ وكفالة آليات اإلحالة الفعالة فيام بني خدمات الرعاية
ومستوياهتا ،مع ضامن أن يراعى يف تقديم اخلدمات حقوق اإلنسان واملعايري
األخالقية واملهنية؛
(و) كفالة أن توفر برامج الصحة اجلنسية واإلنجابية ،بدون أي إكراه،
التدريب واإلرشاف ،قبل اخلدمة وأثناءها ،ملقدمي الرعاية الصحية يف مجيع
املستويات لضامن حمافظتهم عىل أعىل املعايري التقنية ،مبا يف ذلك النظافة
العامة؛ واحرتامهم حلقوق اإلنسان ملن يقدمون هلم اخلدمات؛ ومتتعهم
بالدراية والتدريب الالزمني لتقديم اخلدمات لزبائن تعرضوا ملامرسات
ضارة؛ مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى والعنف اجلنيس؛ وقدرهتم
عىل تقديم معلومات صحيحة عن الوقاية من أمراض اجلهاز التناسيل
وعن أعراض هذه األمراض ،وكذلك عن النظافة الشخصية وغري ذلك
من العوامل التي تسهم يف إصابات اجلهاز التناسيل ،بغية التقليل إىل أدىن
حد من آثارها اجلسدية املرضة ،مثل التهاب احلوض والعقم واحلمل خارج
الرحم ،ومن آثارها النفسية؛
(ز) تشجيع فهم الرجل لدوره ومسؤولياته فيام يتعلق باحرتام حقوق
اإلنسان للمرأة؛ ومحاية صحة املرأة ،مبا يف ذلك دعم حصول رشيكته عىل
اخلدمات الصحية اجلنسية واإلنجابية؛ والوقاية من احلمل غري املرغوب
فيه؛ وخفض معدالت وفيات واعتالل األمهات أثناء النفاس؛ واحلد من
انتشار األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،مبا فيها فريوس نقص املناعة
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البرشية /اإليدز؛ واملشاركة يف األعباء املنزلية وتربية األطفال؛ ودعم العمل
الرامي إىل القضاء عىل املامرسات الضارة ،مثل تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى والعنف اجلنيس وغري ذلك من أشكال العنف القائم عىل نوع
اجلنس؛ وكفالة عدم تعرض البنات والنساء لإلكراه والعنف؛
(ح) تعزيز اخلدمات املجتمعية ،والتسويق االجتامعي ،والرشاكات
اجلديدة مع القطاع اخلاص ،والعمل يف الوقت ذاته من أجل كفالة التقيد
مبعايري السالمة واملعايري األخالقية وغريها من املعايري ذات الصلة؛ وتقديم
اإلعانات من موارد القطاع العام وأموال املانحني ،حسب االقتضاء ،لكفالة
أن تكون اخلدمات متوافرة ويف متناول الذين ال يستطيعون احلصول عليها
بدون تلك اإلعانات.

( )53وينبغي للحكومات ،مبساعدة من املجتمع الدويل ،أن تضع وتستعمل
مؤرشات لقياس مدى الوصول إىل خدمات تنظيم األرسة ووسائل منع
احلمل ومدى اختيار هذه اخلدمات ،ومؤرشات لقياس اجتاهات وفيات
واعتالل األمهات أثناء النفاس ،وفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز،
وأن تستخدمها لرصد التقدم املُحرز يف تنفيذ هدف وصول اجلميع إىل
الرعاية الصحية اإلنجابية الذي وضعه املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.
وينبغي للحكومات أن تسعى لكفالة أن تكون مجيع مرافق الرعاية الصحية
األساسية وتنظيم األرسة قادرة ،بحلول عام  ،2015عىل أن توفر ،بصورة
مبارشة أو عن طريق اإلحالة ،أوسع طائفة ممكنة من الوسائل املأمونة
والفعالة لتنظيم األرسة ومنع احلمل؛ وخدمات التوليد األساسية؛ والوقاية
من أمراض اجلهاز التناسيل وعالجها ،مبا يف ذلك األمراض املنقولة
باالتصال اجلنيس؛ وعىل أن توفر الوسائل العازلة مثل الواقيات الذكرية
واألنثوية ومبيدات امليكروبات ،إذا كانت متاحة ،للوقاية من العدوى.
وبحلول عام  ،2005ينبغي أن يكون  60يف املائة من هذه املرافق قادرا ً عىل
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توفري هذه الطائفة من اخلدمات ،وبحلول عام  ،2010ينبغي أن يكون 80
يف املائة منها قادرا ً عىل توفري تلك اخلدمات.

( )54ويتعني عىل منظومة األمم املتحدة واملانحني دعم احلكومات يف بناء
قدرهتا الوطنية عىل ختطيط وإدارة وتنفيذ ورصد وتقييم برامج الصحة
اجلنسية واإلنجابية ،مبا يف ذلك كفالة حصول الالجئني وغريهم من
األشخاص ،يف حاالت الطوارئ اإلنسانية ،والسيام النساء واملراهقات ،عىل
الرعاية الصحية املناسبة ،مبا يف ذلك الرعاية واملعلومات يف جمال الصحة
اجلنسية واإلنجابية ،وعىل مزيد من احلامية من العنف اجلنيس والعنف
القائم عىل نوع اجلنس .وينبغي هلا أيضا ً أن تكفل حصول مجيع عامل
الصحة يف حاالت اإلغاثة والطوارئ عىل تدريب أسايس يف جمال معلومات
وخدمات الرعاية املتصلة بالصحة اجلنسية واإلنجابية.
( )55وينبغي ملنظومة األمم املتحدة ،بدعم من املجتمع الدويل ،أن تبذل
مزيدا ً من اجلهود من أجل وضع مؤرشات رئيسية مشرتكة بشأن برامج
الصحة اجلنسية واإلنجابية واإلتفاق عليها ،مما يشمل ،ضمن مجلة أمور،
تنظيم األرسة وصحة األم والصحة اجلنسية واألمراض املنقولة باالتصال
اجلنيس وفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز واإلعالم والتثقيف
واالتصال ،بغية النظر يف تلك املؤرشات عىل النحو املناسب يف سياق
العملية احلكومية الدولية ذات الصلة .وأخذا ً يف االعتبار اجلهود التي تبذهلا
احلكومات الوطنية ،تُدعى منظمة الصحة العاملية إىل تويل الدور القيادي
يف هذا املجال بالتنسيق مع اليونيسيف ،وصندوق األمم املتحدة للسكان،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املشمول
برعاية متعددة واملعين بفريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص
املناعة املكتسب (اإليدز) وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمانة
العامة لألمم املتحدة وسائر كيانات األمم املتحدة املختصة ،وباالعتامد،
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حسب االقتضاء ،عىل اخلربات واملعارف األخرى .وينبغي إيالء مكانة
بارزة للمؤرشات اخلاصة بوفاة املواليد واألمهات واألمهات أثناء النفاس
واعتالل صحة األم أثناء النفاس والربامج املتعلقة بصحة األم ،بغية
رصد التقدم املُحرز عىل نحو فعال وكفالة منح األولوية للرعاية الصحية
وياب باملجتمع الدويل
اإلنجابية يف إطار تقديم اخلدمات الصحية العامةُ .
أن يوفر للبلدان النامية املساعدة املالية والتقنية لتحسني عملية بناء قدراهتا
فيام يتصل باملؤرشات ومجع البيانات والرصد والتقييم يف هذا امليدان.

باء – كفالة احلصول الطوعي عىل خدمات جيدة يف جمال
تنظيم األرسة

( )56ينبغي للحكومات أن تتخذ ،وفقا ً لربنامج العمل ،إجراءات فعالة
لكفالة احلق األسايس جلميع األزواج واألفراد يف أن يقرروا بحرية
ومسؤولية عدد أطفاهلم ،والتباعد بني الوالدات وموعدها ،ويف أن حيصلوا
عىل املعلومات والتثقيف هبذا الشأن والوسائل التي متكنهم من ذلك.

( )57وينبغي ملنظومة األمم املتحدة واجلهات املانحة أن تدعم احلكومات،
بناء عىل طلبها ،يف القيام مبا ييل:
(أ) تعبئة وتوفري املوارد الكافية لتلبية الطلب املتزايد عىل املعلومات
واملشورة واخلدمات واملتابعة فيام يتعلق باملتاح عىل أوسع نطاق ممكن من
الوسائل املأمونة والفعالة لتنظيم األرسة ومنع احلمل ،مبا يف ذلك اخليارات
اجلديدة والوسائل القليلة االستعامل؛
(ب) توفري نوعية جيدة من خدمات تقديم املشورة ،وكفالة املعايري
ال عن اخليارات التي تتخذ طوعا ً
األخالقية واملهنية والتقنية للرعاية ،فض ً
وعن علم وطيب خاطر يف كنف اخلصوصية والرسية واالحرتام؛
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(ج) تعزيز القدرة عىل إدارة الربامج ،مبا يف ذلك النظم السوقية،
لتكون اخلدمات مأمونة وميسورة ومالمئة ويف متناول الزبائن ،وكفالة توافر
وسائل منع احلمل املأمونة والفعالة وغريها من مستلزمات الصحة اجلنسية
واإلنجابية ،وحسب االقتضاء املواد اخلام الالزمة هلا؛
(د) تعزيز شبكات األمان االجتامعي تعزيزا ً كافيا ً باستخدام املوارد
واألموال ،والقيام ،يف سياق الرعاية الصحية األولية ،بكفالة توافر خدمات
الصحة اإلنجابية الشاملة والوصول إليها ،مبا يف ذلك تنظيم األرسة ،والسيام
ألشد املتأثرين بالفقر واآلثار السلبية لسياسات التكيف اهليكيل واألزمات
املالية ،أو غري القادرين عىل الوصول إليها ألسباب أخرى.

( )58ويف حالة وجود تفاوت بني استعامل وسائل احلمل ونسبة األشخاص
الذين يبدون رغبتهم يف املباعدة بني الوالدات أو يف حتديد حجم أرسهم،
ينبغي أن حتاول البلدان تقليص هذا التفاوت مبا ال يقل عن  50يف املائة
بحلول عام  ،2005و 75يف املائة بحلول عام  ،2010و 100يف املائة بحلول
عام  .2050ويف سياق السعي إىل حتقيق هذا اهلدف ،ال ينبغي فرض
أهداف دميغرافية ،وإن كانت تابعة بصورة مرشوعة لالسرتاتيجيات اإلمنائية
احلكومية ،عىل مقدمي خدمات تنظيم األرسة وكأهنا أهداف أو حصص من
الزبائن يتعني بلوغها.

وياب باحلكومات ،يف ظل زيادة مشاركة منظومة األمم املتحدة،
(ُ )59
وباملجتمع املدين ،واملانحني ،والقطاع اخلاص أن يواصلوا بحث وتطوير
وسائل جديدة ومأمونة ومنخفضة التكلفة وفعالة لتنظيم األرسة ومنع
احلمل ،لكل من الرجل واملرأة ،مبا يف ذلك الوسائل التي تتحكم فيها
اإلناث والتي تقي من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس ،مبا فيها فريوس
نقص املناعة البرشية /اإليدز ،وحتول دون احلمل غري املرغوب فيه .وجيب
عىل مجيع اجلهات الفاعلة التقيد باملعايري األخالقية والتقنية ومعايري األمان
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املقبولة دوليا ً يف مجيع أنشطة البحث والتطوير ،والتقيد ،حيث يقتيض
األمر ،باملعايري املنطبقة عىل ممارسات التصنيع ،وكذلك يف مراقبة اجلودة
وتصميم املنتجات وإنتاجها وتوزيعها.

( )60وينبغي للمجتمع الدويل والقطاع اخلاص اختاذ التدابري الالزمة،
والسيام نقل التكنولوجيا ،حسب االقتضاء ،لتمكني البلدان والسيام البلدان
النامية ،من إنتاج وختزين وتوزيع وسائل منع احلمل املأمونة والفعالة
وغريها من السلع األساسية خلدمات الصحة اإلنجابية بغية تعزيز اعتامد
تلك البلدان عىل الذات.
ويث صندوق األمم املتحدة للسكان عىل مواصلة تعزيز دوره
(ُ )61
القيادي داخل منظومة األمم املتحدة يف مساعدة البلدان عىل اختاذ
اإلجراءات االسرتاتيجية الالزمة لكفالة توافر خدمات الصحة اإلنجابية
وجمال االختيار بني منتجات الصحة اإلنجابية ،مبا يف وسائل منع احلمل.

جيم – خفض معدالت وفيات األمهات واعتالهلن

( )62ينبغي للحكومات أن تقوم ،مبشاركة متزايدة من منظومة األمم
املتحدة واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظامت غري احلكومية واجلهات
املانحة واملجتمع الدويل ،مبا ييل:
(أ) االعرتاف بالروابط بني ارتفاع مستويات وفيات األمهات والفقر
وتشجيع خفض معدالت وفيات األمهات واعتالهلن بوصفه من أولويات
الصحة العامة ومن الشواغل املتعلقة باحلقوق اإلنجابية؛
(ب) ضامن أن يكون خفض معدالت وفيات األمهات واعتالهلن من
أولويات القطاع اخلاص ،وإتاحة إمكانية وصول املرأة الفعيل إىل خدمات
الرعاية األساسية يف جمال التوليد وتوفري خدمات رعاية صحية لألمهات
جمهزة باملعدات الالزمة والعدد الكايف من املوظفني ،واإلحالة الفعالة
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والنقل إىل مستويات أعىل من الرعاية عند الرضورة ،والرعاية بعد الوالدة
وتنظيم األرسة .وينبغي أن يكون عنرص خفض معدالت وفيات األمهات
واعتالهلن من العنارص البارزة يف إصالح القطاع الصحي ،ويُستخدم
كمؤرش للداللة عىل نجاح هذا اإلصالح؛
(ج) دعم التثقيف يف جمال الصحة العامة إلذكاء الوعي مبخاطر احلمل
واملخاض والوالدة وزيادة فهم أدوار ومسؤوليات كل فرد من أفراد األرسة،
ال عن أدوار املجتمع املدين واحلكومات يف جمال
مبن فيهم الرجل ،فض ً
النهوض بصحة األم ومحايتها؛
(د) استحداث أنشطة مالمئة ،ابتداء مبرحلة الوالدة من أجل حتسني
احلالة الغذائية والصحية والتعليمية للفتيات والشابات من النساء لزيادة
متكينهن من حتديد اختياراهتن بوعي و ِ
ترو فيام يتعلق باحلمل ومتكينهن من
الوصول إىل املعلومات واخلدمات الصحية؛
(هـ) تتنفيذ برامج ملعاجلة التأثري السلبي لتدهور البيئة يف بعض املناطق
يف ارتفاع مستويات وفيات االمهات واعتالهلن.
( )1( )63ال جيوز بأي حال من األحوال الدعوة إىل اإلجهاض كوسيلة
من وسائل تنظيم األرسة .وعىل مجيع احلكومات واملنظامت احلكومية
الدولية واملنظامت غري احلكومية ذات الصلة تعزيز التزامها باحلفاظ عىل
صحة املرأة ،ومعاجلة اآلثار الصحية لإلجهاض غري املأمون باعتبارها من
الشواغل الرئيسية للصحة العامة .كام يتعني تقليل اللجوء إىل اإلجهاض،
وذلك من خالل التوسع يف خدمات تنظيم األرسة وحتسينها .كذلك ينبغي
عىل الدوام إعطاء األولوية القصوى ملنع حاالت احلمل غري املرغوب
فيه ،وبذل كافة اجلهود للقضاء عىل احلاجة إىل اللجوء إيل اإلجهاض.
ال غري مرغوب فيه فينبغي أن تيرس هلن فرص
أما النساء الاليئ حيملن مح ً
الوصول إىل املعلومات املوثوقة واملشورة اخلالصة .وأي تدابري أو تغيريات
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تتصل باإلجهاض يف إطار نظام الرعاية الصحية ال ميكن أن تتقرر إال عىل
املستوى الوطين أو املحيل ووفقا ً للترشيع الوطين .ويف احلاالت التي ال
يكون فيها اإلجهاض خمالفا ً للقانون ،جيب احلرص عىل أن يكون مأمونا ً.
وينبغي يف مجيع احلاالت تيسري حصول النساء عىل خدمات جيدة املستوى
تعينهن عىل معاجلة املضاعفات النامجة عن اإلجهاض .وأن تتوفر هلن
عىل الفور خدمات ما بعد اإلجهاض يف جماالت املشورة والتوعية وتنظيم
األرسة ،األمر الذي من شأنه أن يساعد عىل جتنب تكرار اإلجهاض؛
( )2وينبغي للحكومات اختاذ اخلطوات املناسبة ملساعدة النساء عىل
جتنب اإلجهاض الذي ال ينبغي تشجيعه بأي حال كوسيلة لتنظيم األرسة،
والقيام ،يف مجيع احلاالت ،بتوفري سبل املعاجلة اإلنسانية وتقديم املشورة إىل
النساء الاليت جلأن إىل اإلجهاض؛
( )3ولدى اإلقرار مبا ورد أعاله وتنفيذه ،ويف احلاالت التي ال يكون
فيها اإلجهاض خمالفا ً للقانون ،ينبغي لألنظمة الصحية أن تقدم التدريب
والتجهيزات الالزمة ملقدمي اخلدمات الصحية وأن تتخذ تدابري أخرى
لكفالة أن يكون هذا اإلجهاض مأمونا ً ومتاحا ً .وينبغي اختاذ تدابري إضافية
حلامية صحة املرأة.
( )64وبغية رصد التقدم املُحرز صوب حتقيق أهداف املؤمتر فيام يتعلق
بوفيات األمهات ،ينبغي للبلدان أن تستخدم نسبة الوالدات التي ترشف
عليها قابالت ماهرات كمؤرش مرجعي لقياس هذا التقدم .وبحلول عام
 ،2005ينبغي أن تبلغ نسبة الوالدات التي تُرشف عليها قابالت ماهرات
 40يف املائة عىل األقل يف البلدان التي يبلغ فيها معدل وفيات األمهات
مستوى عاليا ً جدا ً؛ وينبغي أن تصل هذه النسبة بحلول عام  2010إىل ما
ال يقل عن  50يف املائة ،وإىل ما ال يقل عن  60يف املائة يف عام .2015
وينبغي أن تواصل مجيع البلدان بذل جهودها من أجل أن تصل نسبة
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الوالدات التي ترشف عليها قابالت ماهرات  80يف املائة بحلول عام
 ،2005و 85يف املائة بحلول عام  ،2010و 90يف املائة بحلول عام .2015

( )65وليك يكون هناك أساس لتحليل التكاليف والفوائد بالنسبة
لألنشطة الرامية إىل احلد من وفيات األمهات ،ينبغي حساب ما يتحمله
املجتمع من تكاليف نتيجة لوفيات األمهات .وينبغي القيام بذلك بالتعاون
فيام بني احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واملصارف اإلمنائية وأوساط
البحوث.

( )66وتستحث منظمة الصحة العاملية عىل القيام ،بالتعاون مع سائر
هيئات األمم املتحدة املختصة ،بأداء دورها القيادي داخل منظومة األمم
املتحدة ،يف جمال مساعدة البلدان ،وبخاصة البلدان النامية ،عىل وضع
معايري لتوفري الرعاية والعالج للنساء والفتيات تضم هنجا ً تراعي فيها
الفوارق بني اجلنسني وختلق املساواة بني اجلنسني والعدل يف تقديم خدمات
الرعاية الصحية .ويف جمال إسداء املشورة بشأن املهام التي ينبغي للمرافق
الصحية أن تؤدهيا إسهاما ً يف توجيه عملية تطوير النظم الصحية الرامية إىل
تقليل املخاطر املرتبطة باحلمل وذلك مع مراعاة مستوى التنمية بالبلدان
وظروفها االقتصادية واالجتامعية .ويف الوقت نفسه ،ينبغي لوكاالت األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية واليونيسيف،
واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف مثل البنك الدويل ،أن تكثف دورها
يف جمال تشجيع العمل الرامي إىل حتسني صحة األم ودعمه والدعوة إليه
واالستثامر فيه.

دال – الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس وعالجها ،مبا يف ذلك فريوس
نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 267

دال – الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس
وعالجها ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة
نقص املناعة املكتسب (اإليدز)

( )67ينبغي للحكومات يف أعىل املستويات السياسية أن تتخذ إجراءات
عاجلة لتوفري التوعية واخلدمات الالزمة ملنع الدعوى بجميع أشكال
األمراض املنقولة جنسيا ً وفريوس نقص املناعة البرشية ،وأن تقوم مبساعدة
برنامج األمم املتحدة املشرتك واملشمول برعاية متعددة واملعين بفريوس
نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،عند
االقتضاء ،بوضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل وطنية تتعلق بفريوس
نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،وضامن
وتشجيع احرتام حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص املصابني باإليدز؛
وحتسني خدمات الرعاية والدعم املقدمة لألشخاص املصابني باإليدز ،مبا
يف ذلك دعم خدمات الرعاية املنزلية ،واختاذ إجراءات للتخفيف من أثر
وباء اإليدز ،عن طريق تعبئة مجيع قطاعات املجتمع وفئاته ملعاجلة العوامل
االجتامعية واالقتصادية التي تؤدي إىل التعرض إىل خطر اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية .وينبغي للحكومات أن تسن القوانني وتتخذ التدابري
الالزمة لضامن عدم التمييز ضد األشخاص املصابني باإليدز والسكان
املعرضني لإلصابة هبذا املرض ،مبا يف ذلك النساء والشبان ،يك ال حيرموا من
احلصول عىل املعلومات التي حيتاجوهنا ملنع زيادة انتقال املرض ويتمكنوا
من احلصول عىل العالج وخدمات الرعاية دون أن خيشوا الوصم أو التمييز
أو العنف.
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( )68وينبغي للحكومات أن تكفل إدماج الوقاية من األمراض املنقولة
جنسيا ً واإليدز واخلدمات املرتبطة هبا لتصبح جزءا ً ال يتجزأ من برنامج
الصحة التناسلية واجلنسية عىل مستوى الرعاية الصحية األولية .وينبغي
معاجلة الفروق القامئة عىل نوع اجلنس ،والفوارق العمرية وغريها يف جمال
التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية يف برامج وخدمات الوقاية
والثتقيف .وينبغي للحكومات أن تضع مبادئ توجيهية تتعلق مبعاجلة
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية بتوفري الرعاية هلم ،مع التأكيد
عىل املساواة يف إمكانية احلصول عىل خدمات االختبار الطوعي للكشف
عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وخدمات املشورة وتوفري تلك
اخلدمات عىل نطاق واسع ،وضامن احلصول عىل رفاالت الذكور واإلناث
عىل نطاق واسع ،مبا يف ذلك من خالل التسويق االجتامعي .وينبغي أن
هتدف محالت الدعاية واإلعالم والتثقيف واالتصال التي تصمم بالتعاون مع
املجتمعات املحلية بدعم من أعىل املستويات احلكومية إىل تشجيع السلوك
واملامرسات اجلنسية املستنرية واملسؤولة واملأمونة ،واالحرتام املتبادل
واملساواة بني اجلنسني يف العالقات اجلنسية .وينبغي إيالء اهتامم خاص
بالوقاية من استغالل الشابات من النساء واألطفال جنسيا ً .ونظرا ً إلمكانية
التعرض الكبرية لإلصابة مبرض اإليدز يف أوساط األفراد املصابني باألمراض
التقليدية املنقولة جنسيا ً وتفيش هذه األمراض عىل نطاق واسع يف أوساط
الشباب ،ينبغي إعطاء األولوية إىل الوقاية من هذه األمراض والكشف
عنها وتشخيصها وعالجها .وينبغي للحكومات أن تقوم فورا ً ،وبرشاكة
كاملة مع الشباب واآلباء واألرس واملربني ومقدمي الرعاية الصحية ،بوضع
مشاريع تثقيفية وعالجية خمصصة للشباب املصابني بفريوس نقص املاعة
البرشية /اإليدز ،مع التأكيد بوجه خاص عىل برامج تثقيف األنداد.
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( )69ويف حني أن أحد أهم األنشطة الرامية إىل احلد من إصابات فريوس
نقص املناعة البرشية بني الرضع هو الوقاية األولية من اإلصابة ،ينبغي
للحكومات أن تعزز أيضا ً ،حيثام اقتىض األمر ذلك ،مشاريع التثقيف
والعالج هبدف منع انتقال اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية من
األم إىل الطفل .وينبغي ،حيثام أمكن ،توفري العقاقري املضادة للفريوسات
الرجعية للنساء املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز خالل
فرتة احلمل وبعدها ،وذلك كجزء من العالج املتواصل من اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية /اإليدز وتقديم املشورة يف جمال الرضاعة الثديية
لألمهات املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية حتى يتمكن من اختاذ
قرارات حرة ومستنرية.

( )70وينبغي للحكومات ،مبساعدة من برنامج األمم املتحدة املشرتك
املشمول برعاية متعددة واملعين بفريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) واجلهات املانحة ،أن تكفل يف موعد أقصاه
عام  2005حصول ما ال يقل عن  90يف املائة من الشبان والشابات الذين
ترتاوح أعامرهم ما بني  15و  24سنة عىل املعلومات والتعليم واخلدمات
الرضورية لتنمية مهارات احلياة التي حيتاجوهنا للحد من خطر تعرضهم
لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ،وأن تكون هذه النسبة  95يف املائة
يف عام  .2010وينبغي أن تشمل هذه اخلدمات احلصول عىل أساليب
الوقاية مثل رفال اإلناث والذكور ،واالختبار الطوعي ،وتقديم املشورة
واملتابعة .وينبغي للحكومات أن تستخدم معدالت اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية لألشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 24سنة
كمؤرش مرجعي ،هبدف احلد من تفيش هذه اإلصابات ضمن هذه الفئة
العمرية عىل الصعيد العاملي وبنسبة  25يف املائة يف أكرث البلدان إصابة يف
موعد أقصاه عام  ،2005واحلد منها بنسبة  25يف املائة عىل الصعيد العاملي
يف موعد أقصاه عام .2010
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( )71وينبغي للقطاعني اخلاص والعام زيادة االستثامرات يف البحوث
بشأن إنتاج مبيدات امليكروبات وغري ذلك من األساليب التي تتحكم
يف استخدامها املرأة ،واالختبارات التشخيصية األبسط واألقل كلفة،
وعالجات اجلرعة الواحدة لألمراض املنقولة جنسيا ً واللقاحات .وينبغي
للحكومات ،السيام حكومات البلدان النامية ،أن تقوم بدعم من املجتمع
الدويل ،بتعزيز التدابري الرامية إىل حتسني نوعية الرعاية املقدمة لألشخاص
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز وتوفريها وتيسري اقتنائها
بصورة عامة.

( )72وينبغي تزويد برنامج األمم املتحدة املشرتك املشمول برعاية متعددة
املعين بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز باملوارد ليك يبذل قصاراه،
وفقا ً للوالية املنوط هبا ،لضامن تصدي منظومة األمم املتحدة لوباء فريوس
نقص املناعة البرشية /اإليدز عىل نحو جيد التنسيق ولتقديم الدعم
للربامج الوطنية ،السيام يف البلدان النامية.

هاء – املراهقون

( )73ينبغي للحكومات ،أن تقوم عىل سبيل األولوية ،وبإرشاك الشباب
مشاركة كاملة وبدعم من املجتمع الدويل ،ببذل ما يف وسعها من جهد
لتنفيذ برنامج العمل فيام يتعلق بالصحة اجلنسية واإلنجابية للمراهقني وفقا ً
للفقرتني  45-7و 46-7من برنامج العمل ،وينبغي هلا:
ال عىل محاية وتعزيز حق املراهقني يف التمتع بالصحة عىل
(أ) عم ً
أعىل مستويات ممكنة ،أن توفر خدمات مناسبة وحمددة وميرسة ومتاحة
تلبي عىل نحو فعال احتياجاهتم املتعلقة بالصحة اإلنجابية واجلنسية ،مبا
يف ذلك التثقيف واإلعالم وإسداء املشورة يف املجال الصحي وتعريفهم
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باسرتاتيجيات حتسني الصحة .وينبغي هلذه اخلدمات أن تكفل محاية حقوق
املراهقني يف اخلصوصية والرسية واملوافقة املستنرية ،مع احرتام قيمهم
الثقافية ومعتقداهتم الدينية والتوافق مع االتفاقات واالتفاقيات الدولية
القامئة ذات الصلة؛
(ب) مواصلة الدعوة من أجل محاية برامج صحة املراهقني وتعزيزها
ودعمها ،مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلنجابية؛ وحتديد االسرتاتيجيات
الفعالة واملالمئة لتحقيق هذا اهلدف؛ ووضع مؤرشات ونظم بيانات عىل
أساس نوع اجلنس والفئة العمرية لرصد هذا التقدم؛
(ج) القيام عىل املستوى الوطين واملستويات األخرى ،عند االقتضاء،
بوضع خطط عمل للمراهقني والشباب ،قامئة عىل اإلنصاف واملساواة بني
اجلنسني ،وتشمل التعليم والتدريب املهين وفرص توليد الدخل .وينبغي أن
تشمل هذه الربامج آلية دعم لتثقيف املراهقني وإسداء املشورة إليهم يف
جماالت العالقات واملساواة بني اجلنسني ،والعنف ضد املراهقني ،والسلوك
اجلنيس املسؤول ،واملامرسات املسؤولة يف جمال تنظيم األرسة ،وحياة
األرسة ،والصحة اإلنجابية ،واألمراض املنقولة جنسيا ً ،واإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية والوقاية من مرض اإليدز ،وفقا ً للفقرة  47-7من
برنامج العمل .وينبغي إرشاك املراهقني والشباب أنفسهم مشاركة كاملة يف
تصميم وتنفيذ هذه املعلومات واخلدمات ،مع إيالء االعتبار الواجب لتوجيه
الوالدين ومسؤوليتهام .وينبغي إيالء اهتامم خاص للضعفاء واملحرومني من
الشباب؛
(د) االعرتاف بالدور الرئييس الذي تقوم به األرسة والوالدان
واألوصياء القانونيون يف جمال تعليم أطفاهلم وتشكيل مواقفهم وتشجيع
ذلك الدور ،وضامن أن يكون اآلباء واألشخاص ذوو املسؤولية القانونية
عىل دراية يف جمال تقديم املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلنجابية
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ومشاركني فيها ،وذلك مبا يتوافق مع تطور قدرات املراهقني حتى يتسىن هلم،
أي اآلباء ،الوفاء بحقوقهم ومسؤولياهتم إزاء املراهقني؛
(هـ) مع االحرتام الواجب حلقوق اآلباء وواجباهتم ومسؤولياهتم ،ووفقا ً
لتطور قدرات املراهقني وحقهم يف التثقيف واإلعالم والرعاية يف جمال
الصحة اإلنجابية ،ومع احرتام قيمهم الثقافية ومعتقداهتم الدينية ،ينبغي
كفالة حصول املراهقني ،داخل املدرسة وخارجها ،عىل املعلومات الالزمة مبا
يف ذلك املعلومات املتعلقة بالوقاية والتثقيف واملشورة واخلدمات الصحية،
لتمكينهم من اختاذ خيارات وقرارات مسؤولة ومستنرية بشأن احتياجاهتم
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلنجابية ،حتقيقا ً جلملة أهداف منها ختفيض
عدد حاالت احلمل يف سن املراهقة .واملراهقون النشطون جنسيا ً بحاجة
خاصة إىل املعلومات واملشورة واخلدمات الصحية املتعلقة بتنظيم االرسة،
ال عن خدمات الوقاية والعالج من األمراض املنقولة عن طريق
فض ً
االتصال اجلنيس وفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز .أما املراهقات
الاليئ حيملن فهن يصبحن معرضات للخطر بصفة خاصة وحيتجن إىل
دعم خاص من أرسهن ومن جهات توفري الرعاية الصحية ومن جمتمعاهتن
املحلية طوال مراحل احلمل والوضع والرعاية املبكرة للطفل .وينبغي
هلذا الدعم أن ميكن هؤالء املراهقات من مواصلة تعليمهن .وينبغي أن
تتضمن الربامج إرشاك وتدريب كل من ميكنهم توفري التوجيه للمراهقني
بشأن السلوك اجلنيس واإلنجايب املتسم باملسؤولية ،والسيام اآلباء واألرس،
وكذلك املجتمعات املحلية واملؤسسات الدينية واملدارس ووسائط اإلعالم
اجلامهريي وجمموعات األنداد .وجيب أن يكون تنفيذ هذه السياسات
والربامج مؤسسا ً عىل االلتزامات املتعهد هبا يف املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية ومتطابقا ً مع االتفاقات واالتفاقيات الدولية القامئة ذات الصلة؛
(و) ينبغي للبلدان أن تكفل أال تؤدي برامج ومواقف جهات توفري
الرعاية الصحية إىل تقييد إمكانية حصول املراهقني عىل اخلدمات
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واملعلومات املناسبة التي حيتاجوهنا ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالوقاية والعالج
من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنيس وفريوس نقص املناعة
البرشية /اإليدز والعنف واإليذاء اجلنسيني .وينبغي للبلدان ،يف هذا
السياق ويف سياق الفقرة الفرعية (هـ) أعاله ،أن تقوم ،عند االقتضاء ،بإزالة
احلواجز القانونية واالجتامعية التي تعوق حصول املراهقني عىل املعلومات
والرعاية يف جمال الصحة اإلنجابية.
( )74ومع االعرتاف باالحتياجات املتزايدة واخلاصة للشباب واملراهقني،
مبا يف ذلك ما يتعلق منها بقضايا الصحة اإلنجابية واجلنسية ،ومع مراعاة
احلاالت اخلاصة التي يواجهوهنا ،ينبغي ملنظومة األمم املتحدة واملانحني
تكملة اجلهود التي تبذهلا احلكومات لتعبئة وتوفري املوارد الكافية من أجل
تلبية هذه االحتياجات.

( )75ينبغي للحكومات أن تقوم ،يف ظل التشاور مع املنظامت غري
احلكومية الوطنية ،ومن بينها منظامت الشباب حيثام كان ذلك مناسبا ً ،ويف
ظل املساعدة الالزمة من جانب وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري
احلكومية الدولية ودوائر املانحني ،بتقييم الربامج وتوثيق اخلربات ووضع
نظم جلمع البيانات من أجل رصد التقدم املُحرز والقيام عىل نطاق واسع
بنرش املعلومات عن تصميم الربامج وأدائها وأثرها عىل الصحة اجلنسية
واإلنجابية للشباب .وينبغي لوكاالت األمم املتحدة والبلدان املانحة دعم
اآلليات الدولية لتبادل اخلربات فيام بني مجيع البلدان وبخاصة فيام بني
البلدان النامية.
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V

الرشاكات وأوجه
التعاون
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( )76تشجع احلكومات عىل أن تقوم ،يف إطار احلوار مع املنظامت غري
احلكومية وجمموعات املجتمع املحيل واالحرتام الكامل الستقالهلا الذايت،
بتسهيل مشاركة املجتمع املدين ،عىل الصعيد الوطين وعىل النحو املناسب،
يف صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم االسرتاتيجيات والربامج الرامية إىل
حتقيق أهداف برنامج العمل .وحتتاج الرشاكات بني احلكومات والوكاالت
املتعددة األطراف والوكاالت املانحة واملجتمع املدين إىل أن تستند ،عىل
النحو املناسب ،إىل أداء نواتج متفق عليها تعود بفوائد عىل صحة الفقراء،
مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية واجلنسية.
( )77وينبغي للحكومات ،حيثام كان ذلك مناسبا ً ،أن ُترشك ممثلني عن
املنظامت غري احلكومية وجمموعات املجتمع املحيل يف الوفود القطرية إىل
املنتديات اإلقليمية والدولية التي تناقش فيها قضايا تتصل بالسكان
والتنمية.

( )78وينبغي للحكومات واملجتمع املدين عىل الصعيد الوطين ومنظومة
األمم املتحدة العمل من أجل تعزيز وتوطيد تآزرها وتعاوها هبدف التشجيع
عىل إجياد بيئة متكينية مواتية للرشاكات من أجل تنفيذ برنامج العمل.
وينبغي للحكومات ومنظامت املجتمع املدين وضع نظم لزيادة الشفافية
وتقاسم املعلومات بغية حتسني مساءلتها.
( )79وتشجع احلكومات عىل إدراك ودعم الدور اهلام والتكمييل الذي
ميكن أن يؤديه املجتمع املدين عىل الصعيد الوطين صوب إحداث تغيري يف
املواقف واألفعال تعزيزا ً لتنفيذ برنامج العمل.
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( )80وتشجع احلكومات أيضا ً عىل إدراك ودعم الدور اهلام والتكمييل
الذي ميكن أن يؤديه املجتمع املدين ،عىل الصعيد الوطين ،يف مساعدة
اجلامعات املحلية عىل توضيح وتلبية احتياجاهتا من الرعاية الصحية ،مبا يف
ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية.

( )81وينبغي للحكومات واملنظامت الدولية أن تنشئ وتدعم آليات
إلقامة وتوطيد الرشاكات مع املنظامت ذات القاعدة املجتمعية واملنظامت
غرياحلكومية امللتزمة مبساعدة املرأة عىل اإلفصاح عن حقوقها وإعامهلا ،مبا
فيها احلقوق املتصلة بالصحة اإلنجابية واجلنسية ،وكذلك املنظامت األخرى
ذات الصلة ،ومجاعة الباحثني ،واملنظامت املهنية .وينبغي للحكومات
واملجتمع املدين ،عىل الصعيد الوطين ،واملجتمع الدويل ،الرتكيز معا ً
عىل تنمية املوارد البرشية وبناء وتعزيز القدرة الوطنية عىل تنفيذ برامج
مستدامة يف جمايل السكان والصحة اإلنجابية.

( )82وتشجع احلكومات ومنظامت املجتمع املدين ،حيثام كان ذلك مناسبا ً،
عىل تصميم هنج مبتكرة وإقامة رشاكات ،يف مجلة أمور ،مع وسائط اإلعالم
والقطاع التجاري والقادة الدينيني وجمموعات وقادة املجتمعات املحلية،
ال عن الشباب الذي باستطاعتهم تأدية دور ُدعاة فعليني إىل حتقيق
فض ً
غايات وأهداف برنامج العمل.

( )83وباإلشارة إىل الفقرة  10 – 15من برنامج العمل ،تُشجع احلكومات
واملنظامت الدولية واجلهات املانحة عىل تقديم موارد مالية وتقنية ومعلومات
كافية لبناء املوارد البرشية والقدرة املؤسسية وحتقيق استدامة منظامت
املجتمع املدين ،والسيام جمموعات املرأة والشباب ،بطريقة ال متس استقالهلا
الذايت الكامل ،تيسريا ً ملشاركتها النشطة يف جماالت البحث والتصميم
والتنفيذ والرصد والتقييم للسياسات والربامج واألنشطة السكانية

277

واإلمنائية .وينبغي ملنظامت املجتمع املدين شأهنا يف ذلك شأن احلكومات
إقامة آليات لتحقيق الشفافية واملساءلة من أجل كفالة أن يستهدف تنفيذ
برنامج العمل بشكل مبارش الربامج وكذلك األنشطة واخلدمات السكانية
اإلمنائية الوطنية وإجراءات تقييمها ،وكفالة استخدام األموال يف هذا
الغرض عىل نحو فعال.

( )84وينبغي للحكومات ،واملنظامت الدولية ،ومنظامت املجتمع املدين
عىل الصعيد الوطين ،مبا فيها املنظامت غري احلكومية ،أن تشجع الرشاكات
مع القطاع اخلاص ،ومع القطاع غري الرسمي حيثام كان ذلك مناسبا ً،
لتعزيز مشاركتهام وتعاومها يف تنفيذ برنامج العمل .وبإمكان القطاع
اخلاص أن يساعد احلكومات يف اجلهود التي تبذهلا ،لكنه ال ميكن أن حيل
حمل احلكومات يف االضطالع مبسؤولية تأمني وتقديم خدمات صحية جيدة
وكاملة ومأمونة ويف متناول اجلميع ومتاحة ومالمئة ،مبا يف ذلك خدمات
الصحة اإلنجابية وختطيط األرسة وخدمات الصحة اجلنسيةُ .
وتث
احلكومات عىل استعراض القوانني الوطنية واملعايري واألنظمة ذات الصلة،
عىل النحو املناسب ،لتسهيل مشاركة القطاع اخلاص ،وعىل السعي إىل
كفالة أن تكون مجيع منتجات وخدمات الرعاية الصحية ،مبا فيها منتجات
وخدمات الصحة اإلنجابية ،مستوفية للمعايري املقبولة دوليا ً.

( )85وجيب أن يكون أداء العنارص األساسية لربنامج العمل وثيق
االرتباط هبدف زيادة تعزيز النظم الصحية .ويؤدي القطاع العام دورا ً
هاما ً يف هذا الصدد ،وينبغي تشجيعه عىل حتديد دوره والعمل عن كثب مع
القطاعني اخلاص وغري الرسمي عىل رصد وحتسني املعايري ،وكفالة أن تكون
اخلدمات املتاحة جيدة ويف متناول اجلميع.
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( )86وتسليام ً بتزايد دور القطاع اخلاص يف توفري املعلومات املتصلة
بالصحة اإلنجابية والتعليم واخلدمات والسلع األساسية يتوجب عىل
ذلك القطاع أن يكفل اتسام خدماته وسلعه باجلودة العالية واستيفائها
للمعايري املقبولة دوليا ً وأن يكفل كذلك مبارشة أنشطته بطريقة تنم عن
إدراك للمسؤولية يف املجال االجتامعي ،طريقة تُراعي فيها الفوارق الثقافية
وتكون مقبولة وفعالة من حيث التكلفة؛ طريقة تقوم عىل االحرتام التام
ملختلف األديان والقيم األخالقية واخللفيات الثقافية لشعب كل بلد؛
وتضمن التقيد باحلقوق األساسية التي أقرها املجتمع الدويل وأشري إليها يف
برنامج العمل.
( )87والربملانيون /أعضاء اهليئات الترشيعية الوطنية مدعوون إىل كفالة
إدخال اإلصالحات الترشيعية وزيادة الوعي عىل نطاق واسع مما يلزم
لتنفيذ برنامج العمل .كام ُيشجعون عىل أن يكونوا ُدعاة إىل تنفيذ برنامج
العمل ،مبا يف ذلك عن طريق ختصيص املوارد املالية عىل النحو املناسب.
وينبغي أن جترى عمليات منتظمة لتبادل اخلربات فيام بني الربملانيني عىل
املستويات دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي والدويل حيثام اقتىض
األمر.
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( )88وينبغي توفري التمويل والدعم اخلارجيني من البلدان املانحو وكذلك
من القطاع اخلاص من أجل تعزيز واستدامة كامل امكانات التعاون فيام
بني بلدان اجلنوب ،مبا يف ذلك «مبادرة التعاون بني بلدان اجلنوب :رشكاء يف
جمايل السكان والتنمية»  ،وذلك بغية تدعيم عملية تقاسم التجارب ذات
الصلة وتعبئة اخلربة التقنية واملوارد األخرى فيام بني البلدان النامية .وينبغي
جتميع ونرش معلومات مستكملة عن املؤسسات واخلربات املتاحة داخل
البلدان النامية يف ميدان السكان والتنمية ،مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية.
8

( )89وينبغي جلميع هيئات وكيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة
أن تواصل ،داخل اآلليات القامئة ،توضيح أدوارها القيادية ومسؤولياهتا
املحدد وتعزيز جهودها الرامية إىل النهوض بالتنسيق والتعاون عىل نطاق
املنظومة ،والسيام عىل الصعيد القطري .وينبغي تدعيم العمل احلكومي
الدويل الذي تقوم به جلنة السكان والتنمية ،وكذلك الدور التنسيقي بني
الوكاالت الذي يؤديه صندوق األمم املتحدة للسكان يف جمال السكان
والصحة اإلنجابية.

( )90وتستحث احلكومات ومنظامت املجتمع املدين عىل الصعيد الوطين
ومنظومة األمم املتحدة عىل التشاور مع منظامت الشباب يف تصميم وتنفيذ
وتقييم السياسات والربامج املوضوعة من أجل الشباب.
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( )91هناك حاجة ُملحة إىل تعزيز اإلرادة السياسية لدى مجيع احلكومات
وإعادة تأكيد االلتزام بتعبئة املساعدة الدولية ،حسب ما اتفق عليه يف
القاهرة ،للتعجيل بتنفيذ برنامج العمل ،وهو ما سيسهم بدوره يف تعزيز
برنامج العمل العام املتعلق بالسكان والتنمية.

(ُ )92
وتث كافة احلكومات ،املتقدمة النمو واملؤسسات املالية الدولية
عىل جتديد التزامها بأهداف برنامج العمل والسيام فيام يتعلق بتكاليفه
املقدرة ،وعىل بذل كل اجلهود الالزمة لتعبئة املوارد املالية املقدرة املتفق
عليها لتنفيذه ،وينبغي ،لدى القيام بذلك ،منح أولوية الحتياجات أقل
البلدان منوا ً.

(ُ )93
وتث كافة البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية عىل تعزيز التزامها بأهداف ومقاصد برنامج العمل ،والسيام فيام
يتعلق بتكاليفه املقدرة ،وعىل مواصلة بذل اجلهود لتعبئة املوارد املحلية.
وحتث البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو والبلدان التي متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقالية عىل تعزيز التعاون الدويل ،وعىل زيادة التعاون التقين ونقل
التكنولوجيا عن طريق التعاون فيام بني بلدان اجلنوب ،بغية تنفيذ برنامج
العمل تنفيذا ً كامال.
(ُ )94
وتث البلدان املانحة ووكاالت التمويل الدويل عىل دعم إدراج
عنارص التعاون فيام بني بلدان اجلنوب يف برامج ومشاريع التعاون اإلمنايئ،
بحيث يتم تعزيز فعالية التكاليف واالستدامة.
( )95حتى اآلن مل ترق املوارد املالية التي يقدمها املانحون إىل مستوى
تعهداهتم بأهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،ومثة حاجة ملحة إىل
أن جتدد البلدان املانحة جهودها وتكثفها للوفاء باالحتياجات من املوارد
اخلارجية التكميلية الالزمة لتنفيذ العنارص املحددة التكلفة يف برنامج
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العمل ،وهي( :بقيمة دوالر الواليات املتحدة لعام  5,7 )1993بليون دوالر
يف عام  ،2000و 6,1بليون دوالر يف عام  ،2005و 6,8بليون دوالر يف
عام  ،2010و 7,2بليون دوالر يف عام ُ ،2015
وتث البلدان املانحة أيضا ً
عىل أن تزيد بقدر هام من متويالت املساعدة اإلمنائية الرسمية لعنارص
أخرى من برنامج العمل ،مثلام ورد يف الفصل الثالث عرش منه ،وبصورة
خاصة التحسني يف مركز املرأة والتمكني هلا ،والرعاية الصحية األساسية،
والتعليم ،والتحديات الصحية الناشئة واملتواصلة ،مثل املالريا واالمراض
التي تتسبب يف أعىل معدالت الوفيات واالعتالل ،وعىل تكثيف جهودها
ملساعدة البلدان يف القضاء عىل الفقرُ .
وتث البلدان املانحة ،بالتايل،
إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لعكس االجتاه اهلبوطي احلايل يف املساعدة
اإلمنائية الرسمية الكلية ،وينبغي هلا أن حتاول جاهدة حتقيق اهلدف
املُتفق عليه واملتمثل يف ختصيص  0,7يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل
للمساعدة اإلمنائية الرسمية الكلية ،يف أقرب وقت مستطاع.

( )96ويشجع املرشعون وغريهم من صانعي القرارات ،مع االحرتام
الكامل ملجاالت سلطة ووالية كل منهم ،عىل االضطالع بتدابري لزيادة
الدعم من أجل حتقيق أهداف ومقاصد برنامج العمل ،عن طريق الترشيع
والدعوة وتوسيع نطاق أنشطة التوعية وتعبئة املوارد .وينبغي زيادة جهود
الدعوة عىل مجيع املستويات الوطنية والدولية عىل السواء ،لكفالة بلوغ
األهداف املقررة بشأن املوارد.

( )97ومبا أن وباء فريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة
املكتسب حيدث رضرا ً أكرب مما كان متوقعا ً أصالً ،ينبغي إيالء اهتامم خاص
للقيام فورا ً بتوفري املوارد الالزمة ،عىل النحو الذي دعا إليه برنامج العمل،
للوقاية من األمراض املنقولة جنسيا ً ومن فريوس نقص املناعة البرشية.
وينبغي االهتامم عىل نحو خاص بفئات السكان الضعيفة ،والسيام األطفال
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والشباب .ويتعني عىل مجيع البلدان املتأثرة بالوباء أن تواصل بذل اجلهود
لتعبئة موارد حملية من مجيع املصادر ملكافحته .واملجتمع الدويل مدعو
إىل مساعدة البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
يف اجلهود التي تبذهلا .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للحكومات واملجتمع
الدويل تكثيف اجلهود لتوفري موارد لرعاية ومساعدة املصابني بفريوس
نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة املكتسب ولتلبية احتياجات
الوقاية املتخصصة.

( )98وينبغي للمجتمع الدويل أن يقدم املساعدة املالية والتقنية الالزمة
لدعم البلدان النامية ،والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،
امللتزمة بتحقيق أهداف وغايات برنامج العمل .وينبغي إيالء اهتامم خاص
الحتياجات أفريقيا وأقل البلدان منوا ً والبلدان التي تعاين من حاالت
إنسانية طارئة وأزمات مالية واقتصادية والبلدان النامية التي تعاين من
ال عن البلدان التي تواجه مشاكل
انخفاض أسعار سلعها األساسية ،فض ً
بيئية طويلة األجل وواسعة النطاق.

(ُ )99
وتث البلدان املانحة ووكاالت التمويل الدولية ،مبا فيها البنك
الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية ،عىل أن تكمل ،بناء عىل طلب البلدان،
اجلهود املحلية املبذولة لتلبية االحتياجات األساسية املتزايدة والعاجلة
يف جمايل الصحة العامة والصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك السلع األساسية
الالزمة للصحة اإلنجابية ،ألقل البلدان منوا ً والبلدان النامية األخرى
والبلدان التي تواجه طلبا ً متزايدا ً عىل تلك السلع مع تناقص حصتها من
املساعدة الدولية والبلدان التي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

( )100وينبغي للحكومات واملجتمع الدويل تشجيع وتعزيز إجياد وسائل
وآليات إضافية لزيادة متويل الربامج السكانية واإلمنائية ،مبا يف ذلك برامج
الصحة اجلنسية واإلنجابية بغية تأمني استدامتها .وميكن أن تشمل تلك
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الوسائل واآلليات( :أ) الدعوة إىل زيادة التمويل من املؤسسات املالية
الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية لألنشطة السكانية وأنشطة الصحة
اإلنجابية؛ و(ب) فرض رسوم عىل املنتفعني بشكل انتقايئ ،والتسويق
االجتامعي ،وتقاسم التكاليف ،وغري ذلك من أشكال اسرتداد التكلفة؛
و(ج) زيادة مشاركة القطاع اخلاص .هذه الطرائق ينبغي أن تيرس الوصول
للخدمات وينبغي أن تصحبها تدابري كافية لألمن االجتامعي لتعزيز وصول
الفقراء وغريهم من أعضاء الفئات الضعيفة إىل هذه اخلدمات .وينبغي
أيضا ً النظر يف إنشاء آليات أكرث فعالية وتنسيقا ً ملعاجلة مشكلة الديون ،مبا
يف ذلك التخفيف من عبء الدين اخلارجي عن طريق تدابري متنوعة مثل
شطب الدين ومقايضة الديون باستثامرات يف قطاعي السكان والصحة
وغريمها من القطاعات االجتامعية من أجل تعزيز التنمية املستدامة.
( )101وتُشجع حكومات البلدان املتلقية عىل أن تكفل استثامر املوارد
العامة ،واملعونات واملساعدات املقدمة من املانحني الدوليني ،لتحقيق
أهداف ومقاصد برنامج العمل ،عىل نحو حيقق أقىص الفوائد للفقراء
وفئات السكان الضعيفة األخرى ،مبن فيهم الذين يعانون بقدر غري
متناسب من اعتالل الصحة اإلنجابية.

( )102وينبغي للبلدان املانحة والوكاالت الدولية والبلدان املستفيدة،
لدى استخدام اآلليات املنسقة القامئة ،أن تواصل تعزيز جهودها وتعاوهنا
لتفادي االزدواجية وحتديد الفجوات يف التمويل وكفالة استعامل املوارد
بأكرب قدر مستطاع من الفعالية والكفاءة.

( )103وينبغي للحكومات ،بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان
عند االقتضاء ،أن تسعى إىل كفالة الرصد الكامل املنتظم لتدفقات
املوارد ،مع االهتامم خاصة بالشفافية واملساءلة فيام يتعلق مبجموعة التدابري
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املحددة التكاليف يف جمال السكان والصحة اإلنجابية ،الواردة يف برنامج
العمل .وبإمكان املنظامت غري احلكومية أن تقدم ،عىل النحو املناسب،
املعلومات الالزمة يف هذا الصدد.
(ُ )104
وتث البلدان ،والسيام البلدان املتقدمة النمو ،عىل زيادة
ال عن الربامج
تربعاهتا بقدر هام إىل صندوق األمم املتحدة للسكان ،فض ً
والوكاالت املتخصصة األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة ،ليك
تصبح أكرث قدرة عىل مساعدة البلدان عىل االستمرار يف حتقيق غايات
وأهداف برنامج العمل ،مبا يف ذلك برامج الصحة اإلنجابية.

( )105وينبغي حلكومات البلدان املتقدمة النمو والنامية أن تفكر جديا ً
يف تنفيذ مبادرة  ،20/20وهو اتفاق طوعي بني البلدان املانحة والبلدان
املتلقية املعنية ،ميكن أن يقدم املزيد من املوارد لتحقيق أهداف أوسع يف
جمايل السكان والقطاع االجتامعي ،مبا يف ذلك األهداف السكانية وأهداف
القطاع االجتامعي .
9

( )106ينبغي للحكومات أن تنفذ سياسات تيرس زيادة إمكانية احلصول
عىل اخلدمات الصحية األساسية ،مبا يف ذلك توفري خدمات عالية اجلودة
وغري مكلفة يف جمال الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة ،والنهوض مببادرات
وخدمات دعم فعالة مبا يف ذلك خدمات القطاع اخلاص حسب االقتضاء،
ووضع معايري ألداء اخلدمات ،واستعراض السياسات القانونية والتنظيمية
وسياسات االسترياد للوقوف عىل السياسات التي دومنا داع تقيد مشاركة
القطاع اخلاص او حتول دون زيادهتا .وينبغي أن تستهدف موارد القطاع
اخلاص وإعاناته ،عىل سبيل األولوية ،الفقراء والسكان املحرومني وفئات
السكان املنخفضة الدخل.

286

مالحظات

287
1

2
3
4
5
6
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مالحظة إيضاحية :البيانات التالية ال تشكل جزءا ً من اإلجراءات
األساسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،بل
هي جزء من املحارض الرسمية لوقائع الدورة االستثنائية احلادية والعرشين
للجمعية العامة لألمم املتحدة (الوثيقة  .)A/S-21/PV.9وقد أدرجت يف
هذا الكتيب تيسريا ً للرجوع إليها.

بيانات شفهية لتعليل املواقف ،وإبداء التحفظات،
والبيانات ذات الطابع العام بشأن اإلجراءات األساسية

يف اجللسة التاسعة للدورة االستثنائية احلادية والعرشين للجمعية العامة،
أدىل ممثلو دول عديدة ببيانات قبل اعتامد اإلجراءات األساسية ملواصلة
تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية .وترد أدناه تلك البيانات:

ممثل السودان بالبيان التايل:
«يرس وفد السودان أن ينضم إىل سائر املجتمع الدويل ،املمثل يف هذه
اجلمعية ،يف اعتامد الوثيقة اخلتامية هلذه الدورة االستثنائية بتوافق اآلراء.
«وبذلك ،ستواصل حكومة السودان تنفيذ التوصيات الواردة يف الوثيقة
متشيا ً مع الفقرة  5التي تقول:
«ويعد تنفيذ التوصيات الواردة يف برنامج العمل ويف هذه الوثيقة حقا ً
سياديا ً لكل بلد ،مبا يتمىش مع القوانني الوطنية واألولويات اإلمنائية،
ومع االحرتام التام ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية
لشعوهبا ،ومبا ينسجم مع حقوق اإلنسان املُعرتف هبا عامليا ً»/5/A/S-21( .
 ،Add.1الفقرة .)5
«ويف رأي حكومتي ،تتناول أحكام الفقرة  3-63الظروف التي ميكون
فيها اإلجهاض خمالفا ً للقانون .ويف هذا السياق ،تشدد حكومتي عىل أنه ال
جيوز بأي حال من األحوال الدعوة إىل اإلجهاض بوصفه وسيلة من وسائل
تنظيم االرسة».
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وأدىل ممثل غواتيامال بالبيان التايل:
«وفدي أيضا ً لديه حتفظ موجز ،سيقدم نصه إىل األمانة كام ييل:
«خالل اعتامد برنامج عمل القاهرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية،
قدمت غواتيامال بعض التحفظات فيام يتعلق بتنفيذه عىل املستوى الوطين.
وبالنسبة للمقرتحات املتعلقة باإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذ الربنامج،
التي ستعتمد يف هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة ،ينضم وفدنا
إىل توافق اآلراء ،ولكن دون املوافقة عىل أي يشء يف الوثيقة ال يتفق مع
حتفظاتنا‘«.
وأدىل ممثل نيكاراغوا بالبيان التايل:
«تود مجهورية نيكاراغوا االنضامم إىل توافق اآلراء بشأن هذه الوثيقة،
وتطلب ان تدرج فيها حتفظاتنا عن برنامج عمل القاهرة ،ويود وفدنا أيضا ً
إبداء التحفظات التالية:
«أوالً ،عندما يستخدم التقرير عبارات ‘الوسائل التي تتحكم فيها
اإلناث‘ ،و‘اخليارات اجلديدة‘ ،و‘الوسائل القليلة االستعامل‘ ،و‘أوسع
نطاق ميكن حتقيقه من تنظيم األرسة‘ ،فإننا ال نقبلها إىل حني ال تُلمح إىل
اإلجهاض أو إهناء احلمل قبل الوالدة.
«ثانيا ً ،متثل الرتبية الشاملة لألطفال يف نيكاراغوا حقا ً للوالدين عىل
سبيل األولوية ،وفقا ً لدستورنا السيايس وللامدة  26من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان.
«ثالثا ً ،نحن نقبل مبصطلح ‘نوع اجلنس‘ إذا فهم أنه يشري حرصا ً إىل
التعريف اجلنيس والبيولوجي للرجال والنساء‘.
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وأدىل ممثل اجلامهريية العربية الليبية بالبيان التايل:
«يف الوقت الذي يؤكد فيه وفد اجلامهريية العربية الليبية التزامه بأهداف
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،وخاصة حتسني نوعية حياة اإلنسان
ورفاهه ،وتعزيز التنمية البرشية عن طريق إدراك الرتابط بني السياسات
والربامج السكانية واإلمنائية الرامية إىل احلد من الفقر بكافة أشكاله،
واستمرار النمو االقتصادي يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة ،وتوفري
اخلدمات الصحية والتعليمية ،واستدامة أمناط االستهالك واإلنتاج،
وحتقيق األمن الغذايئ ،وضامن مجيع حقوق اإلنسان األساسية مبا فيها
احلق يف التنمية ،مع التأكيد عىل خصوصية وسيادة كل دولة مبا يتفق مع
قوانينها الوطنية وأولوياهتا التنموية ،مع االحرتام الكامل ملختلف القيم
الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية ملختلف الشعوب ،ومبا يتمىش مع
حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية ،فإننا نود أن نسجل التحفظات التالية
ونطلب إدراجها يف التقرير املعنون ‘تقرير اللجنة املخصصة اجلامعة للدورة
االستثنائية احلادية والعرشين للجمعية العامة‘.
«أوالً ،يود وفد اجلامهريية العربية الليبية أن يسجل حتفظا ً عاما ً عن أي
حكم وارد يف هذه الوثيقة يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ومع أي
من القوانني الوطنية يف اجلامهريية العربية الليبية .كام نود أن نؤكد من جديد
التحفظات التي أعربنا عنها يف وثيقة تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
ونود أن نسجلها هنا من جديد.
«ثانيا ً ،نود أن نبدي حتفظا ً خاصا ً بالفقرة  41من الوثيقة احلالية وبأية
عبارة أخرى قد تشري إىل وجود جمموعة من احلقوق اإلنجابية كحقوق
إنسان عاملية ،إن جمموعة حقوق اإلنسان الوحيدة القامئة ،حسب فهمنا،
هي حرصا ً جمموعة حقوق اإلنسان املُعرب عنها رصاحة يف صكوك حقوق
اإلنسان امللزمة املتفق عليها عامليا ً ،وليس هناك من حقوق سواها .وال
ميكن خلق حقوق إنسانية أخرى عن طريق التأويل أو اإلضامر.
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«ثالثا ً ،بالنسبة للفقرة املتعلقة بحقوق املراهقني  ،1 – 73يتمسك وفد
اجلامهريية العربية الليبية بالصياغة التي اعتمدها املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية .وعىل وجه التحديد ،العبارة القامئة ‘مع احرتام القيم الثقافية
واملعتقدات الدينية‘ ،ويعرتض يف الوقت نفسه عىل الصياغة اجلديدة هلذه
الفقرة ،الواردة يف الوثيقة احلالية ،والتي متثل خروجا ً عىل نص وثيقة تقرير
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.
وبعد اعتامد اجلمعية العامة لإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذ برنامج
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،أدلت بعض البلدان ببيانات
ال للمواقف .وفيام ييل البيانات التي أُدىل هبا:
تعلي ً
أدىل ممثل الكويت بالبيان التايل:
«يود وفد دولة الكويت أن يؤكد دعمه لكل ما جاء يف الوثيقة املعتمدة اليوم
اخلاصة باإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية والواردة يف الوثيقة ( ،)Add/1/5/A/S-21وتأييده لكل
ما تضمنته من جوانب إجيابية لصالح رعاية اإلنسان.
«ونود يف الوقت نفسه أن نسجل حتفظنا من خالل التأكيد عىل أن
التزامنا بأية سياسات أو أهداف أو إجراءات سكانية إينام وردت يف الوثيقة
إمنا هو رهن بعدم خمالفتها لنصوص ومبادئ الرشيعة اإلسالمية وأعراف
املجتمع الكويتي ولقوانني ودستور الدولة يف الكويت .إن تنفيذنا توصيات
الوثيقة اخلتامية سوف يتم عىل أساس ما ورد يف الفقرة اخلامسة من نص
الوثيقة اخلاصة باإلجراءات األساسية املُشار إليها سلفا ً.
«ويرجو وفد بالدي تسجيل هذا التحفظ يف التقرير».
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وأدىل ممثل مالطة بالبيان التايل:
«مالطة ملتزمة باهلدف الشامل للوثيقة ،أي تعزيز الكرامة التامة لإلنسان،
مع التأكيد بشكل خاص عىل املرأة والطفل ،اللذين اليزاالن األكرث
احتياجا ً لتدخل الدولة وتدخل الوكاالت الدولية املعنية لتعزيز وضامن
حقوق اإلنسان اخلاصة هبم .ووفد مالطة ،بانضاممه إىل توافق اآلراء ،ومبا
يتفق مع ترشيعه الوطين ،الذي يعترب إهناء احلمل غري قانوين ،يود أن يؤكد
من جديد حتفظاته فيام خيص أجزاء الوثيقة املتعلقة بشكل مبارش أو غري
مبارش باإلجهاض املُستحق .واحلكومة املالطية ال تنوي إضفاء الطابع
القانوين عىل أي تدابري صحية تؤدي بشكل مبارش أو غري مبارش إىل
اإلجهاض املُستحث.
«ونطلب إثبات هذا البيان يف التقرير».
وأدىل ممثل الصني بالبيان التايل:
«الدورة االستثنائية احلالية للجمعية العامة اعتمدت توا ً اإلجراءات
األساسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،وتلك
الوثيقة ستزيد تنفيذ برنامج العمل وتؤثر عىل ممارسة التعاون الدويل.
«وبالنيابة عن الوفد الصيين ،وباإلصالة عن نفيس ،أود أن أعرب عن
خالص شكري وتقديري لألمني العام؛ ولرئيس اجلمعية العامة يف دورهتا
االستثنائية ،وزير خارجية أوروغواي ،السيد ديدير أوبرييت؛ ولرئيس
اللجنة التحضريية واللجنة املخصصة ،املمثل الدائم جلمهورية بنغالدش
الشعبية لدى األمم املتحدة ،السفري شودري؛ ولرئيس جمموعة الــ ،77
املمثل الدائم لغيانا لدى األمم املتحدة ،السفري انسانايل ،جلهودهم
وللمهاراة التي أظهروها والتي أدت إىل اعتامد الوثيقة .وأعرب عن شكري
أيضا ً لسائر أعضاء املكتب ،وكذلك ملوظفي األمانة العامة املشاركني يف
الدورة االستثنائية ،لعملهم الشاق.
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«لقد كان السكان والتنمية موضوع مؤمتر القاهرة ،وهو موضوع الدورة
ال
االستثنائية احلالية .ومواصلة تنفيذ برنامج العمل ستتطلب هنجا ً شام ً
وتنفيذا ً أمينا ً للمبادئ التي أرساها مؤمتر القاهرة .وستتطلب أيضا ً االحرتام
التام لسيادة الدول .إن التنفيذ الفعال لربنامج العمل ال يتطلب بذل خمتلف
البلدان املعنية جهودا ً نشطة فحسب ،وإمنا أيضا ً تعاونا ً دوليا ً واسع النطاق،
وبخاصة يف احرتام االلتزامات مبساعدة دولية.
«يف شهر ترشين األول /أكتوبر من هذا العام سيصل عدد سكان العامل
إىل  6باليني نسمة ،األمر الذي سيكون له أثر بالغ عىل التنمية االجتامعية
واالقتصادية للعامل وعىل بيئته.
«ويف تنفيذ برنامج العمل ،ينبغي لكل البلدان أن حترتم حقوق اإلنسان
ال وقبل
املُعرتف هبا عامليا ً .وبالنسبة للبلدان النامية ينبغي أن يعين هذا ،أو ً
كل يشء ،حقوقها يف البقاء ويف التنمية .وحقوق اإلنسان لن ُتمى محاية
حقيقية ،ومسألة السكان لن تُعالج معاجلة فعالة ،إال إذا حتققت التنمية.
«إن الوفد الصيين شارك يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة بروح
إجيابية بناءة .وعشية قرن جديد ترغب الصني ،وهي أكرث البلدان النامية
يف العامل سكانا ً ،يف مواصلة تعزيز تعاوهنا مع البلدان األخرى ومع املنظامت
الدولية حتى ميكنها أن تساهم يف التنفيذ الفعال لربنامج العمل.
«يف اخلتام ،أود أن أطلب أن يسجل هذا البيان يف املحرض».
وأدىل ممثل مرص بالبيان التايل:
«يف مؤمتر  1994للسكان والتنمية ،قدم وفدي بيانا ً مكتوبا ً يتعلق باستخدام
برنامج العمل لعبارة «األزواج واالفراد» .وبينام نعرتف بأن هذا التعبري
اعتمد بتوافق اآلراء يف ثالثة مؤمترات سابقة للسكان عام  1974و1984
و ،1994فإن وفدي يود أن يؤكد جمددا ً دعوته إىل إلغاء كلمة «األفراد» ألننا
نفهم دامئا ً أن مجيع املسائل التي يتناوهلا برنامج العمل يف هذا الشأن تتعلق
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بالعالقات املتوامئة بني زوجني وحدث بينهام رابطة الزواج يف سياق مفهوم
األرسة باعتبارها اخللية األساسية للمجتمع.
«ووفدي يطلب إثبات هذا البيان يف تقرير الدورة االستثنائية».
وأدىل ممثل قطر بالبيان التايل:
«إن انضاممنا للتوافق العام حول هذه الوثيقة مرهون بفهمنا وتفسرينا ملا ييل:
أوالً ،الفقرة اخلامسة من تقرير اللجنة املخصصة اجلامعة للدورة االستثنائية
احلادية والعرشين للجمعية العامة تنص عىل ما ييل:
‘ويعد تنفيذ التوصيات الواردة يف برنامج العمل ويف هذه الوثيقة حقا ً
ُ
سياديا ً لكل بلد ،مبا يتمىش مع القوانني واألولويات ،ومع االحرتام التام
ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية لشعوهبا ،ومبا ينسجم
مع حقوق االنسان الدولية املُعرتف هبا عامليا ً‘.
«ثانيا ً ،نؤكد أيضا ً أننا ال نقبل أي توصية أو تفسري يف هذه الوثيقة خيالف
الرشيعة اإلسالمية أو قوانيننا املحلية ودستورنا الوطين.
«ثالثا ً ،إن مفهوم بلدي للفقرة الفرعية ‘ ‘3من الفقرة  63هو أهنا تتناول
احلاالت التي ال يكون فيها اإلجهاض خمالفا ً للقانون ،عىل أال يفرس ذلك
بأنه ترويج لإلجهاض وال أن يؤدي إليه ،مع التأكيد عىل احلق يف احلياة
الذي هو من أبسط حقوق اإلنسان.
«رابعا ً :نفهم أن عبارة ‘نوع اجلنس‘ ( )Genderأينام وردت ال تعين إىل
الرجل واملرأة واليشء خالف ذلك.
«يرجى تسجيل حتفظ وفد بالدي هذا يف حمارض اجللسة».
ُ
وأدىل ممثل اليمن بالبيان التايل:
«يود وفد اجلمهورية اليمنية أن يشيد باجلهود الكبرية التي ُبذلت من أجل
التوصل إىل توافق اآلراء .ويود وفد بالدي أن يشكر الدكتورة نفيس صادق
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املديرية التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان والسفري شودري رئيس
اللجنة اجلامعة ،عىل جهودمها ،وأن يؤكد دعمه ملا جاء بالوثيقة اخلتامية ،وما
تضمنته من جوانب إجيابية لصالح اإلنسان والتنمية.
«يود وفد بالدي أن يؤكد عىل حتفظاته التي عرب عنها لدى اعتامد
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية عام  1994يف القاهرة .ويؤكد
أن انضاممنا إىل توافق اآلراء بشأن الوثيقة التي تم اعتامدها يأيت يف إطار
قتاعتنا بأن التزام اجلمهورية اليمنية بأية سياسات أو أهداف أو إجراءات
سكانية وردت يف الوثيقة يرتبط بعدم خمالفتها لنصوص ومبادئ الرشيعة
اإلسالمية ودستور البالد وتقاليد وعادات املجتمع اليمين.
«ويرجو وفد بالدي تسجيل موقفنا هذا يف حمرض اجللسة».
وأدىل ممثل مجهورية إيران اإلسالمية بالبيان التايل:
«اسمحوا يل أن أنتهز هذه الفرصة ليك أعرب باسم وفد مجهورية إيران
اإلسالمية ،عن خالص تقديرنا لكم ،سيدي ،لقيادتكم هذه الدورة
االستثنائية بصورة ناجحة ،وللسفري شودري ،الرئيس املمتاز للجنة
التحضريية وللجنة املخصصة اجلامعة ،عىل العمل املمتاز الذي اضطلع به
يف توجيه املفاوضات الطويلة والصعبة نحو التوصل إىل توافق يف اآلراء يف
هناية املطاف.
«لنئ كنا قد انضممنا إىل توافق اآلراء اهلام هذا بشأن املحصلة النهائية
للدورة االستثنائية احلادية والعرشين للجمعية العامة املتعلقة بالسكان
والتنمية ،ولنئ كنا ندعم تنفيذها عىل املستويني الوطين والدويل فإنين أود
أن أسجل حتفظاتنا عىل أي حكم رصيح أو ضمين يف النص يتغاىض عن
إقامة عالقات جنسية خارج إطار الزواج واألرسة ،املحددة حرصا ً بأهنا
احتاد جنيس بني الذكر واألنثى ،أو يشجع عليها.
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«ويود وفد مجهورية إيران اإلسالمية أن يطلب إدراج حتفظه بالكامل يف
تقرير الدورة االستثنائية .ونص التحفظ سيقدم فيام بعد إىل أمانة الدورة
االستثنائية».
وأدىل ممثل األردن بالبيان التايل:
«يقدر الوفد األردين تقديرا ً عاليا ً ما بذلته اللجنة املخصصة اجلامعة للدورة
ُ
االستثنائية احلادية والعرشين للجمعية العامة من جهود شاقة وطويلة
هبدف التوصل إىل صياغات متثل قواسم مشرتكة لوجهات نظر الوفود
املشاركة وحترتم معتقدات الدول وتستوعب خصوصياهتا.
«اعتامدا ً عىل إمياننا الواثق وإحساسنا العميق بأن املجموعة الدولية
حترتم معتقداتنا وقوانيننا الوطنية وقيمنا وتقاليدنا ،واستنادا ً إىل احلق
السيادي لكل أمة يف سياستها السكانية مبا يتامىش مع قوانينها وفق ما
ورد يف فصل املبادئ من وثيقة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة،
والفقرة اخلامسة من هذه الوثيقة ،فإننا سنتعامل يف االردن مع نصوص هذه
الوثيقة ضمن إطار هذه املحددات.
«ونرجو تسجيل هذه الكلمة يف حمرض اجللسة».
وأدىل ممثل اإلمارات العربية املتحدة بالبيان التايل:
«تؤكد دولة اإلمارات العربية املتحدة حتفظها عىل كل ما خيالف ديننا
احلنيف ورشيعتنا اإلسالمية السمحاء ودستورنا وقوانيننا ومبادئنا .ولذا
نرجو من أمانة املؤمتر تسجيل موقفنا وتوثيقه مبا يتامىش والفقرة  5من الوثيقة
احلالية».
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وأدىل ممثل املغرب بالبيان التايل:
«أوالً ،باسم وفد اململكة املغربية ،نقدر ونثمن العمل اهلام الذي اضطلع
به حتت رئاستكم ،سيدي ،وحتت توجيه العديدين يف هذا العمل املمتاز
الذي يعترب يف نظرنا هاما ً يف هذه املرحلة من تطور اإلنسانية.
«إال أنين أود فقط أن أُسجل أنه ،استنادا ً إىل الفقرة  ،5وانطالقا ً من
القيم األساسية التي بنت الشخصية املغربية املتميزة من منطلق حضاري
واضح ،نجد أن تعريف األرسة جيب أال يكون فيه أي التباس ،حيث أن
عالقة العائلة عالقة مبنية عىل عقد زواج .وبالتايل ،نرى أن أي التباس
يف هذا املوضوع جيب أن نتجنبه .وبالتايل ،أرجو تسجيل هذا التحفظ يف
حمرض هذه اجللسة».

كام أدلت بعض الوفود ببيانات عامة ،وهي مبينة أدناه:

أدىل ممثل الواليات املتحدة بالبيان التايل:
«باسم وفد الواليات املتحدة ،أود أن أشكر رئيس اللجنة املخصصة ،السفري
شودري ،عىل قيادتنا عرب هذا اجلهد االستعرايض .فبفضل قيادته ،متكنا
اليوم مجيعا ً من اعتامد جمموعة من اإلجراءات الشاملة واملتوازنة والعملية
واملحددة جدا ً ملساعدة مجيع البلدان عىل مواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر
الدويل للسكان والتنمية .لدى وضع الوثيقة التي اعتمدناها اليوم استلهمنا
بتجاربنا الفردية الوطنية وجهودنا منذ عام  ،1994واتفقنا بصورة مجاعية
عىل الطريقة التي ميكن لنا هبا أن ننطلق من هذه التجارب وجعل جهودنا
أكرث فاعلية.
«ومن بني أمور أخرى ،حددنا مؤرشات مخسية لقياس هذه اجلهود
بصورة أفضل يف املجاالت األساسية التالية :التعليم ،وفيات األمهات،
تنظيم األرسة ،مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص
املناعة املكتسب .وقد طلبنا من احلكومات تلبية احتياجات الشباب من
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خالل تطوير خطط واالستثامر فيها وهي خطط تضمن أن يعيش الشباب
حياة صحية ومنتجة .ولتوجيه هذه العملية ،دعونا إىل مشاركة الشباب
وإىل الدعم النشط من جانب اآلباء وتوجيههم ومشاركتهم ،بدعم األرس
واملجتمعات املحلية .وقد شجعنا احلكومات عىل بناء رشاكات مع املنظامت
غري احلكومية ،السيام تلك امللتزمة بحقوق املرأة .واقرتحنا االضطالع
بتطوير وتوسيع هنج متكاملة تستند إىل املجتمع املحيل إزاء التنمية
املستدامة .وأكدنا من جديد تأكيدا ً ال مراء فيه عىل اإلرادة السياسية
وااللتزام الذي اتفق عليه يف القاهرة لتنفيذ جدول أعاملنا الطموح ملدى
 20عاما ً.
«إننا نعلم أن هذا االلتزام املتجدد ينبغي أن تؤمن له املوارد .ويف حني
أالحظ أن الواليات املتحدة مل توافق عىل إمجايل املساعدة اإلمنائية املحدد
يف الفقرة  69من تقرير اللجنة احلضريية ( ،)Add.2.2/A/S/21فإننا
نأمل خالص األمل بأن نتمكن من زيادة مساعدتنا يف السنوات املقبلة.
«ولقد أريس مؤمتر القاهرة أساسا ً عامليا ً يعالج طموحات الناس اليوم.
ويرسم هنجا ً يضمن ألطفالنا نوعية حياة يف املستقبل .واحلكومات املشاركة
يف االستعراض اخلميس هذا اتفقت بصورة شاملة عىل أن تظل وفية للنهج
الذي اختطه لنا مؤمتر القاهرة وأن تواصل السري فيه .إن مؤمتر القاهرة
مازال ناجعا ً .وجهودنا اجلامعية هنا تكللت بالنجاح هذا األسبوع .ونحن
مجيعا ً سنعود إىل بلداننا وقد جتدد نشاطنا والتزامنا مبواصلة عملنا من أجل
املرأة وأرسهتا يف كل مكان من العامل».
كام أدىل ممثل أسرتاليا بالبيان التايل:
«تؤيد أسرتاليا بقوة املبادئ وبرنامج العمل بشأن السكان والتنمية التي
اعتمدها املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،املنعقد يف القاهرة عام .1994
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كام نُرحب بتوافق اآلراء الذي انضممنا إليه بشأن االستعراض والتقييم
الشاملني لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.
«ونستشعر القلق إزاء النص الوارد يف الفقرة  ‘3‘ 36من الوثيقة
( .)Add.1/5/A/S/21وال نرى أن هذا اإلسهاب بشأن نص القاهرة
رضوري .ونحن كام قلنا ،نُرحب بتوافق اآلراء وال نعارض االتفاقات التي
توصل إليها .لكن سياسة برنامج املعونة االسرتايل حترم تقديم املساعدة
عن طريق برنامج املعونة االسرتايل فيام يتعلق بالتدريب عىل اإلجهاض أو
خدماته ،أو باخلدمات أو التجارب أو األنشطة التي تتعلق مبارشة بعقاقري
اإلجهاض.
«وتشيد أسرتاليا مبثابرة وكفاءة رئيس اللجنة التحضريية ،السفري
شودري ،الذي قاد الدول األعضاء إىل هذا االتفاق الذي نُرحب به ،كام
نعرتف مع التقدير بإسهامات السيدة صادق».
كام أدىل ممثل البعثة املراقبة للكريس الرسويل بالبيان التايل:
«يرحب الكريس الرسويل بالتقدم املُحرز خالل األشهر األخرية يف العملية
ُ
التحضريية هلذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة.
«منذ البداية ردد وفدي باستمرار امتثاله لإلرشادات التوجيهية الواردة
يف القرار  .183/53وكام يعرف األعضاء ،انضم الكريس الرسويل ،كمشارك
يف املؤمتر ،إىل توافق اآلراء بشأن برنامج العمل يف املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية يف القاهرة ،مع حتفظات جادة .واليزال الكريس الرسويل متمسكا ً
بتلك التحفظات.
«إن أي عمل قام به الكريس الرسويل يف هذه العملية ينبغي أال ُيفهم أو
ُيفرس بأنه دعم ملفاهيم ال ميكن له أن يقبلها السباب أخالقية .وعىل وجه
اخلصوص ،جيب أال يُفهم أي يشء عىل أساس أنه يتضمن تأييد الكريس
الرسويل لإلجهاض أو أن الكريس الرسويل قد غري موقفه األخالقي بصدد
اإلجهاض أو منع احلمل أو العقم.
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«لذا فإن هدف الكريس الرسويل هو أن ُيرحب بقرار اجلمعية العامة
التوافقي ،ثم أن يقدم البيان التايل للتفسري.
«إن الكريس الرسويل ،متشيا ً مع طبيعته ورسالته اخلاصة ،يرغب من
ترحيبه باعتامد الوثيقة اخلتامية يف أن يعرب عن تفهمه للوثيقة التي اعتمدت
اآلن.
«فيام يتعلق بعبارات ‘الصحة اجلنسية‘ ،و‘الصحة اإلنجابية‘ ،و‘الصحة
اجلنسية واإلنجابية‘ ،يرى الكريس الرسويل أن هذه العبارات تنطبق عىل
مفهوم شامل للصحة يتضمن الشخص بكلية شخصيته أو شخصيتها،
ال وجسدا ً ،ويعزز حتقيق النضج الشخيص يف النواحي اجلنسية واحلب
عق ً
املتبادل وصنع القرار اللذين يصوغان شكل عالقة الزواج مبا يتفق
واملستويات اخللقية .وال يعترب الكريس الرسويل اإلجهاض أو احلصول عىل
اإلجهاض جانبا ً من هذه العبارات.
«وباإلشارة إىل عبارات ‘منع احلمل‘ ،و‘تنظيم األرسة‘ ،و‘احلقوق
اإلنجابية‘ ،و‘وسائل التحكم األنثوية‘ ،و‘أوسع نطاق ممكن خلدمات تنظيم
األرسة‘ ،و‘اخليارات اجلديدة ،و‘الوسائل القليلة االستعامل‘ ،وما عداها من
عبارات تتعلق بخدمات االرسة وتنظيم اإلخصاب ،جيب أال يفهم ترحيب
الكريس الرسويل بقرار توافق اآلراء عىل أنه يشكل تغيريا ً يف موقفه املعروف
جيدا ً إزاء تلك الطرق لتنظيم األرسة التي تعتربها الكنسية الكاثوليكية
غري مقبولة أخالقيا ً ،أو إزاء خدمات تنظيم األرسة التي ال حترتم حرية
الزوجني والكرامة اإلنسانية واحلقوق اإلنسانية لألشخاص املعنيني.
«وفيام خيتص بكل االتفاقات الدولية ،وخاصة منها أية اتفاقات قامئة
ومذكورة يف هذه الوثيقة ،يتحفظ الكريس الرسويل يف موقفه يف هذا الشأن،
اتساقا ً مع قبول الكريس الرسويل أو عدم قبوله هلا.
«وإشارة إىل عبارة «األزواج واألفراد‘ فإن الكريس الرسويل يفهم
أن هذه العبارة تعين الزوجني املتزوجني والرجل واملرأة كفردين يشكالن
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الزوجية .ومازالت هذه الوثيقة ،خاصة باستخدامها هلذه العبارة ،تتميز
بتفهم فردي للجوانب اجلنسية ال يعرب عن االهتامم املطلوب باحلب وصنع
القرار املتبادلني اللذين يصوغان طبيعة العالقة الزوجية.
«ويفرس الكريس الرسويل اإلشارات إىل ‘األرسة‘ و‘األرس‘ عىل ضوء
املبدأ  9من مبادئ برنامج العمل ،أي يف ضوء واجب تقوية األرسة ،وهي
الوحدة األساسية للمجتمع ،ويف ضوء الزواج كرشاكة متساوية بني الرجل
واملرأة ،أي بني الزوج والزوجة.
«وفيام يتعلق بالتعبري ‘نوع اجلنس‘ ( ،)genderيتحفظ الكريس
الرسويل يف موقفه عىل أساس أن هذا التعبري له أصل يف اهلوية البيولوجية
اجلنسية ،أي نوعي اجلنس ،من ذكر أو أنثى.
«ويردد الكريس الرسويل تأكيده بأن تعليم ‘النشء‘ مبن فيهم ‘األطفال‘،
‘املراهقون‘‘ ،الشبان‘‘ ،الشابات‘ ،متضمنا ً التعليم اخلاص بالصحة اجلنسية
ال حق لآلباء ومن واجبهم ومن مسؤولياهتم ،طبقا ً
ال وأص ً
واإلنجابية ،هو أو ً
لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
«وبصدد توصل ‘النشء‘ مبن فيهم ‘املراهقون‘‘ ،الشبان‘‘ ،الشابات‘
إىل خدمات تنظيم األرسة وخدمات الصحة اإلنجابية ،يعترب الكريس
الرسويل أن هذا يعين الزوجني املتزوجني ،وفرادى الرجال وفرادى النساء
الذين يكونون هذه الزوجية .ويف هذا الصدد ،يود الكريس الرسويل أن يؤكد
اجلانب اخلاص باحلب وصنع القرار املتبادلني اللذين تتسم هبام العالقة
الزوجية.
«والكريس الرسويل ،إذ يشري بوجه خاص إىل الفقرة ( 73أ) ،يفرس
‘حقوق املراهقني يف اخلصوصية والرسية واملوافقة املستنرية‘ يف إطار
املسائل التي حتيط بعدة أمور من بينها اإلساءة اجلنسية والعنف والسفاح.
وليك ميارس اآلباء حقوقهم وواجباهتم ومسؤولياهتم إزاء إرشاد أطفاهلم،
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جيب أال ينتقص من حقوقهم اإلنسانية األولية فيام يتعلق باختيار تعليم
األطفال ،كام جيب بذل كل جهد من جانب احلكومات واملجتمع الدويل
ملساعدة اآلباء عىل تقلد هذا الدور األسايس .ويف هذا الصدد ،يفرس
الكريس الرسويل أيضا ً ‘احرتام حقوقهم الثقافية ومعتقداهتم الدينية‘
عىل أهنا تشري إىل القيم الثقافية واملعتقدات الدينية لألبوين إىل أن يبلغ
املراهقون سن الرشد .وجيوز للكريس الرسويل اإلشارة إىل هذا التفسري يف
الفقرة ( 73أ).
«وفيام خيتص بالفقرة  ،63يعيد الكريس الرسويل التأكيد بأن احلياة
البرشية تبدأ من حلظة احلمل وأن احلياة جيب الدفاع عنها ومحايتها .إن
الكريس الرسويل ال ميكن له أبدا ً أن ُيقر اإلجهاض والسياسات التي تعضد
اإلجهاض .كام يؤكد الكريس الرسويل أن حق مقدمي اخلدمة الصحية
يف إمالء الضمري تؤكده مواد قانونية مبا فيها املادة  18من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان .ويرجو الكريس الرسويل أن يؤخذ علام ً هبذا التفسري يف
الفقرة .»63

سحب التحفظات عىل اإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ
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سحبت حكومة األرجنتني حتفظاهتا عىل اإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف  13أيلول/سبتمرب 2013
مبوجب رسالة موجهة إىل األمني العام.
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