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ل الجزء   األوّ

  تقدیم المؤتمر الدولي للسكان و التنمیة 

مثل المؤتمر الدولي للسكان و التنمیة النتاج المنطقي و المبتكر في نفس الوقت لعملیّة طویلة المدى تمیّزت بعقد عدد من المؤتمرات 
جل و بدورھا الحیوي في التنمیة المستدیمة  واللقاءات الدولیّة اتجھت أھدافھا جمیعا نحو االعتراف بحق المرأة في المساواة مع الرّ

  ونذكر ضمنھا حسب التنظیم الزمني:

ل للسكان ببوخارست1974 الذي بعث السنة الدولیّة األولى للسكان و أدرج المواضیع ذات العالقة بالسكان  : المؤتمر العالمي األوّ
  في جدول األعمال الدولي.

ل للمرأة في مكسیكو1975 جل و  : المؤتمر العالمي األوّ حیث تمّ اإلعالن عن الحق في التنظیم العائلي كحقّ أساسي للمساواة بین الرّ
  المرأة

مییز ضدّ المرأة :1979    األمم المتحدة تعتمد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التّ

ل التعلیم و التشغیل و العنایة حیث تمّ اعتماد ثالث أولویّات: المساواة في مجا : المؤتمر العالمي الثاني حول المرأة بكوبنھاجن1980
  الصحیّة المالئمة

مات غیر الحكومیّة المنعقد بالتّوازي مع ھذا المؤتمر  : المؤتمر العالمي الثالث حول المرأة بنیروبي1985 . عرف منتدى المنظّ
مات أعلن الكثیر منھم فیما بعد عن أن المؤتمر قد مكّن من بعث الحركة 15000مشاركة    النسائیّة العالمیّة ممثل عن المنظّ

ور الحیوي للمرأة في التنمیة : مؤتمر األمم المتحدة حول البیئة و التنمیة بریو دي جینارو1992 ة األرض بالدّ . اعترفت قمّ
  المستدیمة و التصرّف البیئي.

ل ھذا للمؤتمر برنامج رئیس حكومة خال 179اعتمد  سبتمبر، المؤتمر العالمي للسكان و التنمیة بالقاھرة. 13إلى  5: من 1994
ممثل عن  11000سنة. تمیّز مؤتمر القاھرة عن المؤتمرات الدولیّة السابقة بأھمیّتھ و طابعھ الشمولي حیث جمع  20عمل یمتدّ على 

ات الحكومات و المنظّمات غیر الحكومیّة و الوكاالت الدولیّة و النشطاء مما ساھم في إجماع دولي لم یسبق لھ مثیل رغم االختالف
  الفكریة و الدینیّة حول مسائل مختلفة.

و مثل برنامج العمل المذكور إطارا عاما و مندمجا لتحسین جودة الحیاة بالنسبة إلى جمیع سكان العالم على مستوى التنمیة و الحقوق 
  و ذلك بتحقیق األھداف التالیة: 2015اإلنجابیّة و الجنسیّة بحلول سنة 

 2015جابیّة للجمیع بحلول سنة ضمان توفّر خدمات الصحة اإلن •
 2015تأمین التعلیم اإلبتدائي للجمیع و القضاء على التفاوت بین الجنسین في مجال التعلیم بحلول سنة  •
ر على المستوى الفردي و االجتماعي و االقتصادي •  معالجة اإلشكالیّة المرتبطة بمفعول الھجرة و التحضّ
 دعم التنمیة المستدیمة و معالجة المشاكل البیئیّة ذات العالقة بالتغییرات السكانیّة.  •

ة الجنسیّة و اإلنجابیّة قائما على حقّ الكائن البشري في  و قد اعتمد المؤتمر الدولي للسكان و التنمیة تعریفا جدیدا للصحّ
ل التي یرید استخدامھا  و األمومة دون مخاطر و النشاط الحصول على المعلومات و اختیار عدد أطفالھ و طریقة منع الحم

یموغرافیّة بوصفھا استراتیجیات تنمویّة من دائرة البرامج العمودیّة المعتمدة  الجنسي المسؤول  كما أخرج المؤتمر السیاسات الدّ
یموغرافي و أنزلھا في دائرة البرامج التي تضع الكائن البشري في محور اتھ في  على نسب النموّ الدّ نشاطھا لالستجابة إلى حاجیّ

ة الجنسیّة و اإلنجابیّة و معرفة الحقوق مما یضمن الوصول إلى التنمیة المستدیمة.   مجال التعلیم و الصحّ

  

  

  

 



  15+ التنمیة و للسكان الدولي المؤتمر إلى التنمیة و للسكان ولي◌ّ الد المؤتمر من

  

ابع حول المرأة المنعقد ببكین تحت 1995 : المؤتمر العالمي الرّ
د البیان النھائي و برنامج العمل اشراف األمم المتّحدة  12: حدّ

تبعث على القلق فیما یتعلّق بحقوق المرأة و تمكینھا و نادیا  1المجا
  بإتخاذ اجراءات بھدف:

حمایة الحقوق األساسیّة للمرأة و الفتاة منھا التمتّع  -
 بالتعلیم و الخدمات الصحیّة؛

تحول دون المشاركة الكاملة  القضاء على الحواجز التى -
ة و في أخذ القرار على جمیع  للمرأة في الحیاة العامّ

 المستویات بما في ذلك الوسط العائلي؛
ھ ضدّ المرأة؛ -  القضاء على جمیع أشكال العنف الموجّ
النّھوض باإلستقاللیّة اإلقتصادیّة للمرأة و العمل على  -

ضاء على تأمین حصولھا على الموارد اإلنتاجیّة  و الق
 الفقر الثابت بل حتى المتنامي الذي تعاني منھ المرأة؛

ة الحقا اعتماد ھاتین الوثیقتین.   و ستتوّلى الجمعیّة العامّ

ولي للسكان و التنمیة +: 1999 م المنجز حول العالم فیما الھي،  5المؤتمر الدّ : تسجل األمم المتحدة خالل اجتماع رسمي التقدّ
ولي للسكان و التنمیة و تعتمد اجراءات جوھریّة لتحسین حقوق المرأة و التعلیم و تعمیم یتعلّق ببرنامج العمل و المؤتمر الدّ

رت كما انّ فیروس نقص المناعة  2014الصحة اإلنجابیّة لتحقیق أھداف برنامج العمل بحلول سنة  غیر انّ التمویالت تأخّ
  مالبشریّة/االیدز أصبح یمثل وباءا یمسّ كامل بلدان العال

نمیة2000 ة للتّ ة األلفیّ دولة عضو باألمم المتحدة بتحقیق األھداف اإلنمائیة الثمانیة لأللفیّة اتفاقا على  189: یمثّل التزام :قمّ
تعزیز الجھود و توحید القوى لمقاومة الفقر و األمیّة و الجوع و الفوارق بین الجنسین و وفایات االطفال و األمّھات و األمراض 

ة منھا   فیروس نقص المناعة البشریّة و كذلك تدھور البیئة. وخاصّ

ة/االیدز  بنیویورك 2001 مة األمم المتّحدة حول فیروس نقص المناعة البشریّ ة  لمنظّ ة العامّ ة للجمعیّ صادقت  : جلسة خاصّ
ي یطرحھ مرض جمیع حكومات دول العالم على اعالن االلتزام و ھو النص األكثر شمولیة على مستوى معالجتھ للمشكل الذ

ضة أكثر للمخاطر ویؤكد على الحاجة  عامل نقص المناعة المكتسبة/األیدز. یركّز ھذا البیان على المجموعات البشریة المعرّ
ة لدى المراھقین (وخاصة المراھقات) والنساء للتعلیم وللخدمات المتّصلة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة.   الملحّ

ولي للسكان وا2004 ولي للسكان والتنمیة خالل عدد من 10لتنمیة + : المؤتمر الدّ م برنامج عمل المؤتمر الدّ ، تمّ تقییم مدى تقدّ
االجتماعات الفنّیة وأثناء المائدة المستدیرة التي جمعت بلندن منظمات غیر حكومیة، واعتمدت على نتائج دراسة دولیة قام بھا 

ان. تدرس حالیا المجموعة الدولی ندوق األممي للسكّ د على برنامج عمل المؤتمر الصّ یاق وتؤكّ ة التغیرات التي طرأت على السّ
ول بعد أن عبّرت سنة  ولي للسكان والتنمیة. والتحقت عدید الدّ على رفضھا لمسألة الحقوق الجنسیة واإلنجابیة، فیما  1994الدّ

  ة. تولّدت خیبة أمل حول بطئ تغییر السیاسات تجاه المرأة وتوفیر اإلعتمادات الضروریّ 

ھدف األلفیة للتنمیة تمّت إضافة ھدف جدید لبتوصیة من األمین العام،  –: الجمعیة العامة لألمم المتحدة، نیویورك 2006
ة األم): ضمان شمولیة خدمات الصحة اإلنجابیة بحلول سنة ( 5عدد  . واقترحت في نفس الوقت مؤشرات 2015تحسین صحّ

لدى المراھقین، نسبة تغطیة الخدمات الصحیة قبل الوالدة، عدد األشخاص غیر القادرین جدیدة لتقییم اإلنجازات: نسبة الوالدات 
  . 2007على االستفادة من خدمات التنظیم العائلي، نسبة استعمال وسائل منع الحمل. تمت المصادقة علیھا سنة 

                                                             
المرأة  -5المرأة والنزاعات المسلحة،  -4العنف الموجھ ضد المرأة،  -3تعلیم وتدریب المرأة،  -2تأنیث الفقر،  -1المجاالت اإلثني عشر ھي :   1

 -10الحقوق األساسیة للمرأة،  -9اآللیات المؤسساتیة المسؤولة على دعم المرأة،  -8رار، المرأة وأخذ الق -7المرأة والصّحة،  -6واالقتصاد، 
  الفتاة -12المرأة والبیئة،  -11المرأة واإلعالم، 

  

 األھداف اإلنمائیّة لأللفیّة 
ل:  الھدف  القضاء على الفقر المدقع و الجوعاألوّ

  تعمیم التعلیم اإلبتدائيالھدف الثاني: 
تعمیم المساواة بین الجنسین وتمكین الھدف الثالث: 

  المرأة
ابع:    خفض معدّل وفایات األطفالالھف الرّ

ة األمالھدف الخامس:    تحسین صحّ
فیروس نقص المناعة  مكافحةالھدف السادس: 
  المالریا و أوبئة أخرى البشریّة/اإلیدز و
  اإلستدامة البیئیّة ضمانالھدف السابع: 
  تعزیز الشراكة العلمیّة من أجل التّنمیةالھدف الثامن: 

 



  

 
ولي للسكان والتنمیة + : 2009 اختلف . 15المؤتمر الدّ
ر برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان تقییم  مدى تطوّ

و  5عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة +  15والتنمیة + 
: فمن ناحیة اقترن 10المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + 

مع  15إطار تنظیم المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + 
األزمة االقتصادیة العالمیة التي أثّرت باألساس على البلدان 
ناعیة وھي في نفس الوقت أبرز الجھات المانحة، ومن  الصّ

عالمي ناحیة أخرى لم یقع تنظیم أي دراسة أو اجتماع 
باستثناء أشغال الجمعیة العامة لألمم المتحدة احتفاء بالمؤتمر 

  أكتوبر. 12المنعقد یوم  15الدولي للسكان والتنمیة + 

وبینت اآللیات البدیلة للتقییم أن ھدف الصندوق األممي 
المؤتمر الدولي للتنمیة (بصفتھ الھیئة المسؤولة على تنظیم 

التركیز على اإلنجازات ) یتمثل في 15للسكان والتنمیة + 
المیدانیة لبرنامج العمل على مستوى مختلف الدول وعلى 

یات العالقة.   تحدید أھم التحدّ

v ندوات للمنظمات غیر الحكومیة وللبرلمانیین اآللیات :
اجتماعات اقلیمیة بین دول المناطق الكبرى (افریقیا، 
آسیا، أمریكا الالتینیة، العالم العربي، بلدان آسیا 

حیط الھادي ...)، اجتماعان للخبراء (األول حول والم
تحركات السكان والتغییرات المناخیة والثاني حول عدم 
تكافئ الفرص وحق الجمیع في االستفادة من التنظیم 

 العائلي).

أصدرت مختلف الندوات واالجتماعات بیانات تؤكد 
المؤتمر الدولي للسكان التزام وتعلّق مختلف الجھات ب

 بإنجاز برنامج عملھ.والتنمیة و

v لكنھا تظل صعبة  15المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + : توفرت بكثرة البیانات المتعلقة بإنجازات برنامج عمل اإلنجازات
ول وحسب األقالیم.  المقارنة، إذ اختلفت مناھج جمع البیانات وتواتر إنجازھا حسب الدّ

  في مختلف المجاالت: على الرغم من ذلك، كشفت البیانات عن تقدم واضح

 التنظیم العائلي:   -

o  :على المستوى العالمي 

من  2007بالمائة سنة  56إلى  1990بالمائة سنة  74تطور استعمال الوسائل الحدیثة لمنع الحمل من  §
 طرف النساء في سن االنجاب

 .2005سنة " 15إلى  1990بالمائة سنة  17انخفضت نسبة المستاءین من خدمات التنظیم العائلي من  §

o  :2007بالمائة سنة  20نسبة  بلغت تغطیة خدمات التنظیم العائليعلى مستوى إفریقیا 

 الوفیات لدى األمّھات (عن مائة ألف والدة حیّة) -

o  2008سنة  38إلى  1990سنة  174مصر: انخفضت من 

o  2008سنة  38إلى  1990سنة  150األردن: انخفضت من 

o  ان: انخفضت من  2006سنة  13.2 إلى 1996سنة  22عمّ

o  المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + . لم تكن آخر البیانات متوفرة عند انعقاد 1990سنة  70تونس: كانت تبلغ
 .44.8أظھرت أن نسبة وفیات األمھات بلغت  2010لكن دراسة تم تنفیذھا سنة  15

 إزالة العنف المبني على النوع االجتماعي  -

o  رة مقارنة بالدول األخرى تشمل محورین أساسیین: إجراءات تشریعیة البرازیل :إعداد وتنفیذ استراتیجیة متطوّ
 لحمایة النساء ضحایا العنف واجراءات دعم ورعایة.

التاریخ  المنتوج
 والمكان

المؤتمر تظاھرات  الفاعلون
الدولي للسكان 

 15+  والتنمیة
بیانات المدیر 

التنفیذي الصندوق 
األممي للسكان، 

واألمین العام لألمم 
المتحدة ورئیس 
الجمعیة العامة 

 لألمم المتحدة

أكتوبر  12
2009  

 نیویورك

الدول 
األعضاء في 
 األمم المتحدة

المؤتمر االحتفال ب
الدولي للسكان 

 من 15والتنمیة + 
طرف الجمعیة العامة 

لألمم المتحدة 
 )64(الدورة 

نوفمبر  26 بیان كامبال
2008 
-كامبال 
 أوغندا

الشركاء في 
مجال السكان 

 والتنمیة

المنتدى الدولي حول 
المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمیة + 
: اإلنجازات 15

 واآلفاق
- 18 بیان الدّوحة

ماي 20
2009 –

الدوحة، 
 قطر

رؤساء 
الھیئات 
المعنیة 

بالسكان في 
البلدان العربیة

المؤتمر العربي حول 
السكان والتنمیة: 

 الواقع واآلفاق

دعوة برلین 
 للتحرّك

سبتمبر 
2009 -
 برلین

منظمات غیر 
 حكومیة

شركاء العالم 
ینشطون: ندوة 
الجمعیات غیر 
الحكومیة حول 

الصحة الجنسیة 
 واإلنجابیة والتنمیة

بیان والتزام أدیس 
 أبابا

أكتوبر 
2009 

أدیس أبابا 
 أثیوبیا - 

المؤتمر العالمي  
للبرلمانیین حول 
المؤتمر الدولي 
 للسكان والتنمیة



 مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة:  -

o  :بالمائة من أعضاء البرلمان من النساء 57رواندا 

o ل رئیسة لج  2006مھوریة بإفریقیا سنة لیبیریا: تم انتخاب ألین جونسن سیرلیف أوّ

v :أھمّ الفرص المسجلة 

 إدماج خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة في النظام الصحي -

 تعزیز استعمال وسائل منع الحمل الحدیثة -

 ادماج حمالت مقاومة عدم المساواة بین المرأة والرجل في برامج التنمیة -

 إقرار وتنفیذ االتفاقیات المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة -

 تعزیز الوعي حول العنف المبني على النوع االجتماعي -

v  15المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + التحدیات حسب 

 تطویر الخدمات الصحیة لضمان جودة الصحة الجنسیة واإلنجابیة، -

 نشر الخدمات الصحیة على نطاق أوسع مع تحسین جودتھا، -

 ر وللشبانتحسین نسبة االنتفاع من خدمات التنظیم العائلي لألس -

 تعزیز مشاركة الرجل في برامج الصحة الجنسیة واإلنجابیة -

 دعم برامج وحمالت مقاومة العنف الموجھ ضدّ المرأة -

 مجابھة التقدم المتزاید في سن السكان -

 معالجة المشاكل المتعّلقة بالھجرة وبالتحضر المتنامي -

  

  20إعداد المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + 
و كذلك آجال أھداف األلفیة للتنمیة المقررة سنة  2014المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة سنة باقتراب أجل انتھاء برنامج عمل 

من حیث اإلنجازات  20، تمت دعوة الصندوق األممي للسكان لتنسیق المراجعة العملیة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + 2015
الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة حول متابعة أشغال المؤتمر  65/234القائمة (قرار عدد  والفوارق المسجلة والتحدیات
وستمثل  2014). تھدف ھذه المراجعة إلى تحدید وضع المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بعد 2014الدولي للسكان والتنمیة بعد 

  .2015ع األساسي إلعداد خریطة الطریق للتنمیة المستدیمة لما بعد باإلضافة إلى عملیة مراجعة أھداف األلفیة للتنمیة المرج

وتشمل المراجعة العملیة: بحثا عالمیا، استشارات وطنیة، استشارات إقلیمیة، تقاریر محوریة، دراسات معمقة، واجتماعات للخبراء. 
  لوطنیة واالقلیمیة والعالمیة.لذلك تستوجب ھذه األنشطة المترابطة زیارات میدانیة واستعدادات على المستویات ا

v :على المستوى الوطني 

 الحكومات -

  تلعب الحكومات دورا أساسیا یتمثل في:

ü جمع بیانات موثوق بھا مبنیة على براھین یمكن االعتماد علیھا 

ü المشاركة في الدراسة العالمیة باإلجابة على االستبیان الخاص بدولھا 

ü تقدیم تقریر نزیھ وموثوق بھ 

ü  20المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + تشریك كل األطراف الوطنیة والدولیة المعنیة على مستوى الدّول في مسار تقییم :
 القطاع الحكومي، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وكاالت التنمیة ....

 القطاع الخاص -

ü حمالت مناصرة لدعم تنفیذ برنامج العمل 

ü المشاركة في عملیة التقییم التي تشرف علیھا الحكومات 

وكاالت األمم المتحدة (الصندوق األممي للسكان): تعزیز قدرات المنظمات غیر الحكومیة وخاصة منظمات  -
الة في عملیة التقییم،  الشباب لتشجیعھا على المشاركة الفعّ



 

v على المستوى اإلقلیمي 

 الصندوق األممي للسكان: بدعم من وكاالت األمم المتحدة وخاصة

ü  اجتماعات للمنظمات غیر الحكومیة ولشبكات الشباب على ھامش المؤتمرات اإلقلیمیة حول السكان التي سیقع تنظیمھا تنظیم
 ،2013سنة 

ü ،تنظیم استشارات إقلیمیة من طرف المنظمات غیر الحكومیة وشبكات الشباب 

ü المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة وأھداف ول مواضیع تتعلق ببرنامج عمل تنظیم اجتماعات للمجموعات البرلمانیة األربعة ح
األلفیة للتنمیة، كل في منطقتھ: ندوة البرلمانیین العرب واألفارقة حول السكان والتنمیة، الندوة اآلسیویة للبرلمانیین حول 

 ألوربیین حول السكان والتنمیةالسكان والتنمیة، المجموعة البرلمانیة للقارة األمریكیة وندوة البرلمانیین ا

ü انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للبرلمانیین 

ü .اجتماعات لمجموعات الخبراء حول مواضیع خاصة بمناسبة انعقاد المؤتمرات اإلقلیمیة 

 

v على المستوى العالمي 

حول تنفیذ برنامج العمل بالتعاون مع الصندوق  باسطنبول 2012للبرلمانیین خالل شھر مارس تنظیم المؤتمر الدولي الخامس  -
 األممي للسكان وندوة البرلمانیین األوربیین حول السكان والتنمیة،

بدعم من وكاالت األمم المتحدة وخاصة من الصندوق األممي للتنمیة، سیقع إشراك المنظمات غیر الحكومیة في االجتماعات  -
 المتعلقة بالشباب، وصحة المرأة والحقوق االنسانیة والثقافة. المحوریة لفحص االنجازات والمشاغل الناشئة

 .2013واألشھر الثالثة األولى من سنة  2012تنفیذ البحث العالمي الممتد على كامل سنة  -

 .2014لما بعد  20المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة + حول  2014دورة خاصة للجمعیة العامة لألمم المتحدة سنة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجزء الثاني

  برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

المؤتمر الدولي للسكان حدد برنامج عمل 
بالقاھرة إطار العمل الممتد على  والتنمیة

) لتطویر الصحة 2014-1994عشرین سنة (
ال حق یتمتع بھ  الجنسیة واإلنجابیة بصفتھا أوّ

األشخاص وأیضا وسیلة لتحقیق التنمیة 
  المستدیمة.

حكومة من مختلف أرجاء  179صادقت 
مبدأ وأكثر من  15العالم على قائمة تشمل 

إجراء لضمان التغطیة الشاملة لبرامج  200
الصحة اإلنجابیة والدفاع عن الحقوق 

األساسیة للكائن البشري والحدّ من عبء 
الفقر، وضمان المساواة بین الجنسین والوقایة 

ضد عامل نقص المناعة وبقیة األمراض 
  لبیئة.المنقولة جنسیا والمحافظة على ا

وبذلك اتفقت مختلف الدول على أن تحسین 
الصحة بصفة عامة والصحة االنجابیة بصفة 

خاصة عالوة على احترام الحقوق، سیحد 
آجال من نسب االنجاب ومن النمو الدیمغرافي 

  وبالتالي تحقیق الرفاھة والتنمیة المستدیمة.

وبذلك لم یعد السكان مجرد أرقام فحسب بل  
  ئنات البشریة.مجموعات من الكا

المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة لم یضع 
مؤشرات لمتابعة تنفیذ برنامج العمل وتقییمھ 

یمكن للدول اعتمادھا وقیاسھا. لكن فحص 
عدد من التقاریر االقلیمیة والوطنیة أظھر من 

ناحیة تقاربا حول حزمة من مؤشرات 
السیاسات والتشریعات والبرامج وأفضى من 

لى مجموعة من مؤشرات ناحیة أخرى إ
  تتعلق بالخدمات:

مؤشرات السیاسات والتشریعات  .1
(حسب تقاریر اللجنة  والبرامج:

اإلقتصادیة إلفریقیا حول متابعة تنفیذ 
المؤتمر الدولي للسكان برنامج عمل 

بإشراف المجلس االقتصادي  والتنمیة
 واالجتماعي باألمم المتحدة)

الواضعة الستراتیجیات نسبة الدول  -
جراءات وتشریعات تتعلق بالصحة وإ

 الجنسیة واالنجابیة، 
نسبة الدول المعتمدة لبعض  -

  ملخص لمبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة
  

: یولد كل البشر أحرارا ومتساوین في الكرامة وفي الحقوق. لكل الحق في المبدأ األول
  الحیاة والحریة واألمن.

یمثل البشر محور المشاغل المتعلقة بالتنمیة المستدیمة وأھم وأغلى ثروة  :المبدأ الثاني
  لكل الدول،

یمثل الحق في التنمیة حقا كونیا، شامال ال یتجزأ وھو جزء من الحقوق  :المبدأ الثالث
  البشریة األساسیة، كما یمثل البشر العنصر المحوري لعملیة التنمیة،

الجنسین والعدل وتعزیز قدرات المرأة وإزالة كل دعم المساواة بین  :المبدأ الرابع
أنواع العنف الموجھة ضدّھا، والحرص على أن تتمتع النساء بوسائل التصرف في 

  اإلنجاب تمثل كلھا عناصر أساسیة لبرامج السكان والتنمیة،
: تمثل األھداف والسیاسات المتعلقة بالسكان عنصرا أساسیا في عملیة المبدأ الخامس

  الثقافیة واالقتصادیة و االجتماعیة ھدفھا الرئیسي تحسین جودة الحیاة للجمیعالتنمیة 
، وھي أداة لتحقیق مستوى عیش عادل بین تتطلّب التنمیة المستدیمة المبدأ السادس:

الجمیع حاضرا ومستقبال، أن تكون العالقات بین السكان والموارد والبیئة والتنمیة محل 
  التصرف فیھا مثالیا، عادال، متجانسا ودینامیكیا، توافق بین الجمیع، وأن یكون

:  یجب أن تتعاون كل الدول وكل الشعوب على مھمة أساسیة وھي المبدأ السابع
  التخلّص من ظاھرة الفقر،

لكل شخص الحق في التمتع بأفضل الظروف الصحیة والبدنیة والعقلیة  :المبدأ الثامن
ل أن تأخذ كل االجراءات الالزمة اعتمادا التي یمكن لھ التمتع بھا. ویجب على الدو

على مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة لتحقیق التغطیة الشاملة للخدمات الصحیة، بما 
في ذلك خدمات الصحة اإلنجابیة وتشمل التنظیم العائلي والصحة الجنسیة. یجب أن 

ل حریة یتمتع كل زوج وزوجة وكل شخص بالحق األساسي في تحدید عدد األطفال بك
وبكل مسؤولیة وكذلك بالتباعد الزمني بین الوالدات، وبالقدرة على االطّالع على 

  المعلومات والتربیة والوسائل الضروریة في ھذا المجال،
: تمثل العائلة الوحدة األساسیة للمجتمع ویجب دعمھا على ذلك األساس. المبدأ التاسع

أن تتمتع العائلة بأكبر قدر من الحمایة ومن الدعم. تختلف أنواع وأنماط العائلة  یجب
  باختالف األنظمة الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة،

: لكل شخص الحق في التعلیم الذي یجب أن یھدف إلى التطویر الكامل المبدأ العاشر
النساء والفتیات. یجب أن  للموارد البشریة، وللكرامة وإلمكانیات األفراد، وخاصة منھم

یكون التعلیم داعما لحقوق االنسان وللحریات األساسیة، بما في ذلك الحریات المتعلقة 
  بالسكان والتنمیة،

یجب أن یتمتع الطفل بمستوى عیش یمكّنھ من تحقیق حد أدنى من  :المبدأ الحادي عشر
التعلیم. یجب أیضا أن جودة الحیاة، كما یجب أن یتمتّع بأفضل الخدمات الصحیة وبحق 

یتمتع الطفل بالحمایة ضدّ كل أشكال العنف والتعدي على حرمتھ الجسدیة والمعنویة 
  واإلھمال والمعاملة السیئة وكل مظاھر االستغالل،

یجب أن تحرص الدول المستضیفة لمھاجرین شرعیین على أن تقع  :المبدأ الثاني عشر
حسنة وأن یتمتّعوا بخدمات التغطیة معاملة ھؤالء األشخاص وعائالتھم معاملة 

  االجتماعیة المناسبة كما یجب علیھا حمایتھم الجسدیة وتوفیر األمن لھم،
بالحق في اللجوء في بلده أو في بلدان أخرى إذا یتمتع كل شخص  المبدأ الثالث عشر:

  ما ثبت تعرضھ لالضطھاد،
مسائل الھویة  تحمي: یجب أن تأخذ الدول بعین االعتبار وأن المبدأ الرابع عشر

والثقافة ومصالح المجتمعات األصلیة وتمكینھم من المشاركة الكاملة في الحیاة 
  االجتماعیة والسیاسیة لبلدانھم،

: یتطلب النمو االقتصادي المستمر واالزدھار االجتماعي في إطار المبدأ الخامس عشر
  متساویة للجمیع،تنمیة مستدیمة االعتماد على قاعدة اجتماعیة شاملة توفر فرص 

  
 



 عناصر الصحة الجنسیة واالنجابیة في إطار أنظمتھا الصحیة العامة،
 نسبة الدول المعتمدة لسیاسات وبرامج وتشریعات تؤثر على التغطیة الشاملة لبرامج الصحة الجنسیة واالنجابیة، -
 ذة لسیاسات ومخططات وبرامج لحمایة الحقوق في مجال اإلنجاب،نسبة الدول المنفّ   -
 نسبة الدول التي وضعت سیاسات وإجراءات وبرامج تشمل عنصر النوع االجتماعي، -
 نسبة الدول التي أشركت المنظمات غیر الحكومیة في تنفیذ برامج الصحة الجنسیة واإلنجابیة، -
 الحكومیة في تنفیذ حمالت الوقایة من عامل نقص المناعة/األیدز،نسبة الدول التي أشركت المنظمات غیر  -

 
(غیر شاملة، مأخوذة من تقاریر دول مثل تونس والمغرب ولبنان والیمن وعمان  مؤشرات الخدمات على المستوى الوطني .2

 والعراق واألراضي الفلسطینیة المحتلة وھایتي وتایلندا والفلبین)

  حق الجمیع في التعلیم

 سجیل في التعلیم األساسي بالنسبة للجنسین،نسبة الت -
 نسبة عدم القدرة على الكتابة والقراءة حسب الجنسین -

  النوع االجتماعي وتمكین النساء 

 نسبة تواجد الجنسین في مختلف مراحل التعلیم -
 نسبة مشاركة النساء في القطاعات غیر الفالحیة -
 نسبة تواجد المرأة في البرلمانات -

  الدیمغرافیة واالنجابیةالمؤشرات 

 )‰النسبة الخام للوالدات (بحساب  -
 )‰النسبة الخام للوفیات (بحساب  -
 نسبة وفیات الرضع -
 )%نسبة النمو الدیمغرافي (بحساب  -
 مؤشر الخصوبة التألیفي (عدد األطفال لكل مرأة) -
 األمل في الحیاة عند الوالدة -
 معدل العمر عند الزواج األول -
 سنة 49و  15ساء التي یتراوح أعمارھن بین نسبة اإلجھاض لدى الن -
 ) انتشار عامل نقص المناعة / األیدز%نسبة ( -

  تحسین صحة األم

 نسبة الوفاات لدى األمّھات (عن كل مائة ألف والدة حیة) -
ین في الصحة -  نسبة الوالدات برعایة مختصّ
 النسبة المئویة النتشار وسائل منع الحمل (كل الوسائل) -
 المراھقات (عن األلف) نسبة الخصوبة لدى -

  :  الدخل اإلجمالي الخام،  الدخل الوطني الخام، مصاریف الدولةمؤشرات اقتصادیة

  : التنمیة المستدیمة

 النسبة المئویة للسكان المستھلكین لمیاه صالحة للشرب   -
 النسبة المئویة للسكان المجھزین بشبكات للصرف الصحي -
 نسبة النزوح نحو المدن -
 للنمو الحضري النسبة المئویة -

 



  یجنغالعالقة بین المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة وقاعدة ب

بالقاھرة، أكد المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الملتئم سنة  1994المنعقد سنة  المؤتمر الدولي للسكان والتنمیةألشغال متابعة 
اثنتي عشر مجاال على حق المرأة والدعوة إلى تمكینھا.  وحددت القاعدة المنبثقة عن المؤتمر (قاعدة بیجنغ للعمل)  ببیجنغ 1995

  تقف أمام مساواة المرأة وتمكینھا. یویاح

مة ببعض األھداف االستراتیجیة وما یقابلھا من حیث ألمبادئ  یعرض الجدول األول المجاالت الحاسمة اإلثني عشر لقاعدة بیجنغ مدعّ
تبنّت القاعدة أھم المواضیع  .عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیةمبدأ العمل أو االجراءات التي یتعین اتخاذھا في إطار برنامج 

ھة وخصوصیة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمیةالمتعلقة بحقوق المرأة والمشار إلیھا في برنامج عمل  مت اقتراحات موجّ ، لكنھا قدّ
طرح مجالین  المؤتمر الدولي للسكان والتنمیةبعض المجاالت الحیویة. ومن ناحیة أخرى، تجب االشارة إلى أن برنامج عمل إطار 

  حیویین من جملة المجاالت اإلثني عشر من زوایا مختلفة لكنھا غیر شاملة كما ھو الحال على مستوى القاعدة.

  ویتمثل المجاالن في:

: لم یقع التطرق إلى ھذه المسألة بصفة علنیة في برنامج العمل إالّ في إطار حق ألالجئین أي حقوق المرأة والنزاعات المسلحة -
النساء الالجئات، بینما أشارت القاعدة إلى ضرورة مشاركة النساء في فض النزاعات وحمایتھن في مختلف األوضاع سوا كانت 

  یرھا من األوضاع.الجئات أو تعشن نزاعات مسلّحة أو تحت احتالل أجنبي أو غ

: بینما ذكر برنامج العمل دور اإلعالم باالشارة إلى حق المرأة في المعلومات والتربیة واالتصال، اعتبرت القاعدة المرأة واإلعالم -
 االعالم مجاال حیویا وأكدت على ضرورة أن تلعب وسائل اإلعالم دورا فعاال في تقدیم صورة متساویة بین المرأة والرجل وأن ال

م قوالب جاھزة للمرأة.   تقدّ

ختاما یجب التأكید على أن قاعدة مؤتمر بیجنغ حولت وجھة التركیز من المرأة نحو مفھوم أوسع بكثیر وھو "النوع االجتماعي" في  
جل.   محاولة منھا إلعادة النظر في ھیكل المجتمع بصفة عامة وفي نوعیة العالقات بین المرأة والرّ

  لتي تربط برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مع قاعدة مؤتمر بیجنغالعالقات ا – 1الجدول 

 برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة قاعدة مؤتمر بیجنغ
 الفقرة الثالثة المجال الحیوي أ: المرأة والفقر

 
مراجعة، المصادقة على وتطبیق : 1-الھدف االستراتیجي أ

التي تستجیب السیاسات االقتصادیة الشاملة واستراتیجیات التنمیة 
  إلى احتیاجات وجھود النساء االتي تعشن أوضاع فقر

 

 
وفي نفس الوقت من أھم األطراف تكون غالبا النساء األكثر فقرا بین الفقراء  :3.16الھدف 

أنواع التمییز االجتماعي والثقافي والسیاسي في مسار التنمیة لذلك تمثل إزالة كل 
واالقتصادي تجاھھا شرطا أساسیا للقضاء على الفقر ولتعزیز النمو االقتصادي في إطار 

  التنمیة المستدیمة ...
 

 11الفقرة  المجال الحیوي ب: تعلیم وتدریب المرأة
  

  : ضمان المساواة في الحق في التعلیم1 الھدف االستراتیجي ب
: صیاغة أنظمة تعلیم وتدریب خالیة من 4االستراتیجي ب الھدف 

   كل تمییز
 
 

 
یجب أن تضاعف مختلف الدول في جھودھا من أجل الفتح الكلي ألبواب : 11.6إجراء 

التعلیم االبتدائي أو أي تعلیم موازي لكل البنین والبنات في أقرب وقت وبكل حال قبل سنة 
2015  

 

 7الفقرة   والصّحةالمجال الحیوي ج: المرأة 
 

بعث مبادرات تراعي احتیاجات المرأة : 3الھدف االستراتیجي 
لمجابھة األمراض المنقولة جنسیا، وعامل نقص المناعة المكتسبة 

واألیدز والمشاكل الصحیة األخرى المتعلقة بالنشاط الجنسي 
  واإلنجاب

 

 
االحتیاجات الخاصة للمرأة، بما یجب أن تركّز برامج الصحة االنجابیة على : 7.7إجراء 

في ذلك الطفلة المراھقة، كما یجب تشریك المرأة في التأطیر والتخطیط وأخذ القرار 
ھة إلیھا.   والتصرّف والتطبیق والتنظیم وتقییم الخدمات الموجّ

 

 4الفقرة  المجال الحیوي د: العنف الموجھ ضدّ المرأة
 

متّفق علیھا للوقایة ضد : أخذ اجراءات 1الھدف االستراتیجي د 
 والقضاء على العنف الموجھ ضد المرأة

یجب أن تعمل كل الدّول بحرص على المصادقة على وتطبیق القوانین الوطنیة  4.5إجراء 
والمعاھدات الدولیة التي أمضت علیھا على غرار اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 

أنواع التمییز االقتصادي والتحرّش الجنسي، الموجھ ضدّ المرأة، لحمایة المرأة ضدّ كل 
  وكذلك على التنفیذ الكلي لمعاھدة القضاء على العنف الموجھ ضدّ المرأة ....

 
 10الفقرة  المجال الحیوي و: المرأة والنزاعات المسلحة

توسیع مجال مشاركة المرأة لفض : 1الھدف االستراتیجي و 
النزاعات، بالمساھمة في أخذ القرار وحمایة النساء التي تعیش في 

.... یجب إشراك الالجئین وخاصة منھم النساء في تخطیط وتنفیذ األنشطة  10.25إجراء 
لرامیة لمساعدة الالجئین، یجب الحرص خاصة المدعّمة لھم. عند تخطیط وتنفیذ األنشطة ا



  مناطق النزاعات المسلحة أو تحت االحتالل األجنبي
 

  على االستجابة لالحتیاجات الخصوصیّة للنساء واألطفال الالجئین ...
 

 4الفقرة  المجال الحیوي ف: المرأة واالقتصاد
 

دعم الحقوق واالستقالل االقتصادي  :1الھدف االستراتیجي ف 
للعمل االستفادة من سوق الشغل، وظروف مالئمة للمرأة وخاصة 

  وإمكانیة التمتع بالموارد االقتصادیة
  

: تعزیز المساواة وحق المرأة للتمتع 2الھدف االستراتیجي ف 
  بالموارد وفرص العمل و األسواق والمبادالت التجاریة

 

 
باعتماد اجراءات مطلوبة لتمكین النساء من كسب مداخیل غیر تلك المكتسبة د)  4.4إجراء 

كینھا من تحقیق استقاللھا المادي، مساعدتھا على االستفادة من من األعمال التقلیدیة، تم
  سوق الشغل و أنظمة الضمان االجتماعي على غرار الرجل ....

 

 4الفقرة  المجال الحیوي ج: المرأة وأخذ القرار
 

اتخاذ اجراءات كفیلة من أن تمكن : 1الھدف االستراتیجي ج 
المرأة من نفس فرص المشاركة والمساھمة في ھیاكل السلطة وفي 

  عملیات أخذ القرار 
 

 
من ناحیة أخرى، تحسین أوضاع المرأة سیعزز قدراتھا على أخذ ...  4.1مبدأ العمل 

  القرار، على جمیع المستویات وفي مختلف مجاالت الحیاة ... 
 

 4الفقرة  ه: اآللیات المؤسساتیة المكلفة بدعم المرأةالمجال الحیوي 
 

عتماد منھجیة عمل تراعي مبدأ المساواة : ا2الھدف االستراتیجي ه
بین الجنسین عند صیاغة النصوص التشریعیة والسیاسات 

  والبرامج ومشاریع المصلحة العامة.
: أنتاج ونشر بیانات ومعطیات موزعة 3الھدف االستراتیجي ه 

  الجنس من أجل التخطیط والتقییمحسب 
 
 

 
وضع اآللیات التي من شأنھا ضمان المشاركة والتمثیلیة العادلة للمرأة على ا)  4.4إجراء 

كل مستویات الحیاة السیاسیة والحیاة العامة في كل الجماعات االجتماعیة والعمل على 
  تمكین النساء من االعالن عن مشاغلھا واحتیاجاتھا

صیاغة اجراءات ومؤشرات خصوصیة لفحص وتشخیص مشاركة المرأة  : یجب4.8إجراء 
في البرامج التنمویة وتقییم تأثیر ھذه البرامج على أوضاعھا االجتماعیة واالقتصادیة 

  والصحیة وعلى قدرتھا على التحكم في الموارد
 

 4ب/ فقرة  -1أ/ مبدأ  المجال الحیوي ي: الحقوق األساسیة للمرأة
 

ضمان المساواة والعدالة أمام القانون : 2الھدف االستراتیجي ي 
  وفي الواقع

 
 

 
یولد كل البشر أحرار ومتساوي الحقوق والكرامة. لكل الحق في الحیاة والحریة : 1أ/ مبدأ 

  والسالمة الشخصیة
: الحرص على تمكین النساء وكذلك كل الرجال بتعلیم یمكنھم من ج 4.3ب/ ھدف 

  تیاجاتھم االنسانیة األساسیة ومن التمتع بحقوقھم البشریة األساسیة االستجابة الح
 

 11الفقرة  المجال الحیوي ق: المرأة واإلعالم
 

صورت عادلة وغیر مقولبة  : إبراز2- الھدف االستراتیجي ج
   للمرأة في وسائل اإلعالم

 
 

 
أن تعتمد أنشطة اإلعالم والتربیة واالتصال على نتائج أحدث األبحاث  یجب: 11.20إجراء 

لحصر االحتیاجات القائمة على مستوى اإلعالم ولتحدید األدوات المناسبة ثقافیا للتوصل إلى 
الجماھیر المستھدفة. یجب االستعانة بمختصین محنّكین في وسائل اإلعالم التقلیدیة 

  والعصریة لتحقیق ھذا الھدف.
 

 3فقرة  المجال الحیوي ك: المرأة والبیئة
 

إدماج احتیاجات ومشاغل وآراء المرأة : 2الھدف االستراتیجي ك 
 في السیاسات والبرامج الموجھة لتحقیق التنمیة المستدیمة

 
یجب العمل على دعم دور المستفیدین وخاصة منھم النساء على جمیع : 3.30إجراء 

المتعلقة بالسكان والبیئة، للتمكن من وضع استراتیجیة مستویات أخذ القرار في المسائل 
  تصرف مستدیم للموارد الطبیعیة

 
 4فقرة  المجال الحیوي ل: الطفلة الصغیرة

 
الموجھ ضدّ إزالة كل مظاھر التمییز  :1الھدف االستراتیجي ل 

  الفتیات.
: القضاء على الممارسات والمظاھر 2ستراتیجي ل الھدف اال

  المسیئة للبناتالثقافیة 
: إزالة التمییز الموجھ ضد الفتیات في 4الھدف االستراتیجي ل 

  مجال التعلیم والتدریب وصقل المواھب
 

 
القضاء على كل مظاھر العنف الموجھ ضدّ الفتیات وإزالة األفكار المسبقة ا)  4.16ھدف 

قتل الفتیات  –التي تخدم مصالح البنین وھي السبب في ممارسات خطیرة وال أخالقیة 
  الصغار وعملیات انتقاء المولود حسب الجنس قبل الوالدة

 
 

 

  



  المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة وأھداف األلفیة للتنمیةالعالقة بین 

المنعقد بالقاھرة، القمة العالمیة  المؤتمر الدولي للسكان والتنمیةأي ست سنوات بعد  2000األمم المتحدة في شھر سبتمبر  نظمت
دولة بتحقیق األھداف الثمانیة لأللفیة من أجل التنمیة. وقعت صیاغة أھداف األلفیة  189لأللفیة حول التنمیة المستدیمة، التزمت خاللھ 

وتمثل بذلك السنة المرجع لغایة  1990ازھا بدایة من سنة للتنمیة لیقع إنج
مؤشّرا  48.  وفي ھذا االطار تم تحدید 2015المتابعة إلى غایة سنة 

خصوصیا تقع متابعتھا لتقییم التنفیذ. وتتبع أھداف األلفیة للتنمیة نفس 
وھو الذي ساھم بقسط وفیر في  لمؤتمر الدولي للسكان والتنمیةتوجھ ا

ثلما یبرزه الجدول التالي. من ھذا المنطلق ترتبط أھداف األلفیة تحدیدھا م
للتنمیة ارتباطا وثیقا بأھداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، حیث تمثل 

ة الجینیة/االنجابیة دون أدنى شك مسألة تنمیة اقتصادیة  مسألة الصحّ
  وعدالة اجتماعیة ومساواة بین الجنسین وحقوق انسانیة.

تقع االشارة إلى مفھوم الصحة التناسلیة أو االنجابیة  ومع ذلك لم
حسب تعریف المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة في مختلف أھداف 
األلفیة للتنمیة، على الرغم من دورھا المحوري في عملیة التنمیة 

صادقت الجمعیة العامة لألمم المتحدة  2006المستدیمة. وفي سنة 
د فیھ على إدماج ھدف "لضمان التغطیة الشاملة للصحة االنجابیة" في إطار ھدف األلفیة على تقریر األمین العام الذي  أكّ

ة األم).   للتنمیة عدد  (الھادف إلى تحسین صحّ

الذي كان یحتوي على مؤشر وحید وھو "التخفیض بنسبة ثالثة أرباع في عدد  5وبذلك، أصبح ھدف األلفیة للتنمیة عدد 
ة االنجابیة". 2015و 1990وفایات األمھات بین    " یشمل مؤشرا ثانیا یھدف إلى "ضمان التغطیة الشاملة لخدمات الصحّ

 
  : العالقة بین برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة أھداف األلفیة للتنمیة2جدول 

 
 برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة أھداف األلفیة للتنمیة

 3الفقرة  الحد من الفقر الشدید ومن المجاعة: 1الھدف رقم 
 

في عدد  2015و  1990... التخفیض بنسبة النصف بین  : 1ھدف 
  األشخاص الذین یعیشون بأقل من دوالر واحد في الیوم ...

في عدد  2015و  1990:  ... التخفیض بنسبة النصف بین  3ھدف 
  األشخاص المعرضین للمجاعة

 

 
... یتمثل الھدف في تحسین جودة الحیاة للجمیع من خالل سیاسات : 3.16الھدف 

وبرامج مناسبة في مجال السكان والتنمیة، تھدف إلى القضاء على الفقر وتحقیق 
  ازدھارا اقتصادیا في إطار التنمیة المستدیمة ... 

 

  : توفیر التعلیم االبتدائي للجمیع2الھدف رقم 
 

 11الفقرة 
 

 
من ھذا الھدف تمكین كل األطفال، فتیان وفتیات من االستفادة من  الغایة

  . 2015مرحلة كاملة لتعلیم ابتدائي قبل سنة 
 
 

 
یجب أن تضاعف مختلف الدول في جھودھا من أجل الفتح الكلي ألبواب : 11.6جراء 

التعلیم االبتدائي أو أي تعلیم موازي لكل الفتیان والفتیات في أقرب وقت وبكل حال 
  2015قبل سنة 

  
 4مبدأ   : دعم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة3 رقمھدف 

 
التعلیم الھدف ھو القضاء كل الفوارق بین الجنسین وخاصة على مستوى 

وعلى مختلف مستویات التعلیم  2005والثانوي قبل حلول سنة  االبتدائي
  . 2015قبل حلول سنة 

 

 
دور المرأة و القضاء كل أشكال العنف الموجھ  دعم المساواة بین الجنسین وتعزیز

ھا والحرص على أن تتوفر للمرأة الوسائل للتحكم في االنجاب، كلّھا عناصر  ضدّ
  أساسیة في البرامج المتعلّقة بالسكان والتنمیة

 
 8الفقرة  : الحد من وفایات األطفال4الھدف رقم 

 
تخفیض الثلثین في نسبة وفیات األطفال الذین لم : 2015الھدف لسنة 

  یتجاوز سنھم الخامسة ....
 
 

 
التخفیض یجب أن تعمل مختلف الدول على  2015قبل حلول سنة  : ...8.16إجراء 

باأللف في نسبة  45باأللف في نسبة وفیات األطفال وإلى أقل من  35إلى أقل من 
  وفیات أطفال ما دون السن الخامسة ...

 
 

 8الفقرة  : تحسین صحة األم5الھدف رقم 

یجب أن ترتبط االنجازات في مجال الصحة "
تحقیق  بمدى االجنسیة واالنجابیة ارتباطا وثیق

أھداف األلفیة للتنمیة، وخاصة تلك المتعلقة 
ؤثر على تحقیق یي ذتحدید من آفة الفقر، الالب

  . "ھاأغلب األھداف إن لم تكن كل

أیمي تسوي، أستاذة في علوم السكان والصحة 
األسریة بمعھد الصحة العامة بجامعة جون 

  ھوبكنس بلومبیرغ



 
مقارنة  2015وفیات األمھات سنة في  % 75التخفیض بنسبة الھدف أ: 

  .1990بالنسبة المسجلة سنة 
: تحقیق التغطیة الشاملة لخدمات الصحة االنجابیة بحلول سنة الھدف ب

2015  .  
 

 
 1990أن تقلص بالنصف نسب وفیات األمھات المسجلة سنة  یجب: 8.21إجراء 

  ...2015وأیضا بالنصف قبل حلول سنة  2000بحلول سنة 
 

: مقاومة عامل نقص المناعة المكتسبة/أیدز، والمالریا  6الھدف رقم 
 وأمراض أخرى

8الفقرة   

 
القضاء على انتشار عامل نقص المناعة المكتسبة/أیدز، والمالریا وأوبئة 

  ، والشروع في عكس التوجھات الحالیةأخرى
 
 

 
إیقاف نزیف العدوى بعامل نقص المناعة وانتشارھا للحد قدر اإلمكان أ)  8.29الھدف 

  من مؤثراتھا السلبیة ...
الحرص على أن یتمتع حاملو الفیروس بالعنایة الصحیة المالئمة وأن ال یكونوا  ب)

  عرضة للتمییز
 

 3الفقرة  بیئة مستدیمة : تحقیق7الھدف رقم 
 

إدماج مبادئ التنمیة المستدیمة في في السیاسات والبرامج : 1الھدف 
بة للموارد الطبیعیة   الوطنیة وعكس التوجھات الحالیة المخرّ

، التخفیض بالنصف في نسبة السكان 2015: قبل حلول سنة 2الھدف 
  غیر المرتبطین بشبكات الماء الصالح للشراب

من اندثار التنوع البیئي وتحقیق انخفاض ھام في ھذه  : الحد3الھدف 
  2000النسبة بحلول سنة 

، التمكن من التحسین الفعلي في حیاة 2020قبل حلول سنة  :4الھدف 
  على األقل مائة ملیون شخص یقطنون األكواخ

 

 
... ضرورة إقحام المسائل الدیمغرافیة في صیاغة وتنفیذ ومتابعة وتقییم  : 3.5أجراء 

كل البرامج والسیاسات المتعلقة بالتنمیة المستدیمة على المستویات الدولیة واالقلیمیة 
  والوطنیة والمحلیة،....

 
 

 15الفقرة  : وضع شراكة عالمیة في مجال التنمیة8الھدف رقم 
 

في وضع نظام مالي وتجاري أكثر انفتاحا، مما االستمرار : 1ھدف 
یستوجب التزاما نحو تحقیق الحوكمة الرشیدة والتنمیة ومقاومة الفقر 

ولي   على المستویین الوطني والدّ
ما، وللبلدان 2ھدف  : االستجابة لالحتیاجات الخصوصیة للبلدان األقل تقدّ

  جال التنمیةغیر المطلة على البحر والبلدان المحاصرة والصغیرة في م
: الشروع في خطة شاملة لوضع حدّ لمشكل التداین في البلدان 3ھدف 
  النامیة
  : خلق مواطن شغل منتجة ومحترمة للشبّان4ھدف 
: بالتعاون مع المخابر الصیدلیة، اقتراح أدویة أساسیة یمكن 5ھدف 

  للجمیع اقتناؤھا في البلدان النامیة 
 
 

 
السلط العمومیة والمنظمات الدولیة والقطاع ... دعم الشراكة بین : 15.15ھدف 

  الخاص من أجل تحدید مجاالت جدیدة للتعاون
 
 

 

 

 

 

 

  



  الجزء الثالث

 

یات  ان  20التحدّ سنة بعد المؤتمر الدولي للسكّ
  والتنمیة

دفع المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة ومختلف التظاھرات 
المرتبطة بھ جھود عدید األطراف الناشطة في العالم في مجال التنمیة 
المستدیمة (حكومات، منظمات غیر حكومیة، وكاالت األمم المتحدة، 

شركاء التنمیة وغیرھا) من بوقعة متابعة المؤشرات الدیمغرافیة لعالم 
ستدیمة المعتمد على الحقوق االنسانیة. وشمل برنامج عمل التنمیة الم

المؤتمر مبادئ وتوصیات ركّزت باألساس على العدل والمساواة بین 
الجنسین، وتمكین المرأة ودعم قدراتھا، والتغطیة الشاملة لخدمات 
الصحة الجنسیة واالنجابیة وخدمات الصحة العامة ودعم األفراد 

عة والقضاء على العنف المبني على النوع المصابین بعامل نقص المنا
  االجتماعي. 

 2011تجدر اإلشارة أن البرنامج األممي للتنمیة أضاف منذ سنة 
مؤشرین لقیاس التنمیة البشریة الھدف منھما متابعة جھود البلدان في 
تطبیقھا: مؤشر عدم مساواة النوع االجتماعي ومؤشر الفقر المتعدد 

  األبعاد.

، 20الیوم ونحن نقترب من المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة + 
تختلف كثیرا النتائج المنجرة عن تطبیق برنامج العمل من دولة إلى 

أخرى. لقد تحققت بعض االنجازات في مجال التنظیم العائلي، أو 
التغطیة الشاملة للصحة الجنسیة واالنجابیة على غرار مؤشرات دول 

یة، أو الحد من الوفایات لدى األمھات في البلدان العربیة. أمیركا الالتین
كما استقرت نسبة المصابین بعامل نقص المناعة المكتسبة في البلدان 

األكثر عرضة لھذا الوباء، بینما تحسنت مشاركة المرأة في مراكز 
ول.   السلطة والقرار في عدد من الدّ

 1994التي تمّت مناقشتھا خالل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة المنعقد سنة ولكن بالعكس، تبرز الفوارق أن المسائل الكبرى 
ول العربیة:   ال تزال عالقة على المستوى العالمي وكذلك على مستوى الدّ

v  :على المستوى العالمي 

ان أن فترة عشرین سنة منذ انعقاد المؤ تمر الدولي حول السكان تبرز بعض البیانات غیر الشاملة وفرھا الصندوق األممي للسكّ
  والتنمیة غیر كافیة لتحقیق األھداف التي رسمھا برنامج العمل: 

 ملیون زوج لإلمكانیات الضروریة لتنظیم أسرھم أو لتباعد والدات أطفالھم، 350یفتقد قرابة   -
بینما تعبر عن رغبتھا في ملیون امرأة تعیش أساسا في البلدان الفقیرة من استعمال وسائل منع الحمل  201ال یمكن لحوالي  -

 تباعد أو تحدید النسل (الحاجة في التنظیم العائلي تظلّ دون جواب)
ون، لكن تظل ھذه النسبة  - بجنوب  % 35أكثر بقلیل من نصف الوالدات المسجلة في الدول النامیة یرعاھا أعوان مختصّ

حراء، % 41آسیا و  بدول إفریقیا جنوب الصّ
لنامیة امرأة من جراء مصاعب الحمل أو الوضع یمكن تالفیھا، تتعرض في نفس الفترة تموت كل دقیقة بأحد الدول ا -

 امرأة إلى صدمات خطرة و مشاكل ناسور أو جروح أخرى نتیجة عملیة التولید، 20حوالي 
 إلى جحافل المصابین، وتمثل النساء أكثرھم عرضة، 24و  15شخص تتراوح أعمار نصفھم بین  7500یلتحق كل یوم  -
 اد كل یوم عدد األشخاص الذین یعیشون بأقل من دوالر واحد في الیوم، أساسا في البلدان النامیة،یزد -

ل مرة تمت إضافة مؤشرین للمؤشر العام الخاص بالتنمیة  ألوّ
مؤشر عدم مساواة البشریة في تقریر المنظمة األممیة للتنمیة: 

یعتمد  األبعاد. النوع االجتماعي ومؤشر الفقر المتعدد
المؤشران على المعدالت الوطنیة المتعلقة بالتمدرس واألمل 

  في الحیاة، والدخل الفردي. 

بیّن أن السوید مؤشر عدم مساواة النوع االجتماعي  {
تحتل المرتبة األولى في مجال المساواة بین الجنسین. 

ویشمل قیاس ھذا المؤشر المخضرم التمتع بخدمات 
عدد سنوات الدراسة والتمثیلیة الصحة االنجابیة و

البرلمانیة ومشاركة المرأة في سوق الشغل. تلیھا ھولندا 
فالدنمرك وسویسرا وفنلندا والنرویج وألمانیا وسنغفورة 

 وأزلندا ففرنسا.

 

یدرس العوامل التي تتعلق  مؤشر الفقر المتعدد األبعاد {
بحیاة األسر، كإمكانیة الحصول على المیاه الصالحة 

للشرب والوقود المستعمل في المطبخ والخدمات الصحیة 
و األجھزة المنزلیة األساسیة والمساكن الراعیة 

للمواصفات. عند جمع ھذه المؤشرات یمكن الحصول 
على صورة واضحة للفقر عوضا عن اعتماد مؤشر 

  خیل فحسب. المدا

 
(http://www.genreenaction.net/spip.php?article

2012سبتمبر  20آخر زیارة یوم  ;8706 ) 

 



ال تتوفر البیانات المعتمدة على ثوابت وبراھین والمتعلقة بمختلف الحقوق األساسیة للمرأة والتغطیة الشاملة لخدمات الصحة الجنسیة 
یا عالوة على بقیة   والتي یمكن تلخیصھا كما یلي:  2014التحدیات الھامة التي سیواجھھا العالم بعد  واإلنجابیة، وذلك یمثل تحدّ

 نوعیة الموارد غیر المالئمة واألزمة المالیة العالمیة، -
استمرار مظاھر التمییز المبني على النوع االجتماعي وعدم المساواة بین الرجال والنساء من ناحیة، وتجاه الفتیات  -

 ،الصغیرات من جھة ثانیة
ضعف التغطیة الشاملة لخدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة ولخدمات مقاومة عامل نقص المناعة التي تصیب أساسا  -

 الفقراء والمراھقین،
 استمرار النسب العالیة في وفایات األمّھات في البلدان النامیة، -
وسیكولوجي وجنسي داخل العائلة، بتر استمرار مظاھر العنف المبني على النوع االجتماعي بأشكالھ العدیدة: عنف جسدي  -

 األعضاء التناسلیة للمرأة
 
v على مستوى الدول العربیة 

الدول العربیة نموذجا لمنطقة تسیر بأنماط متعددة فیما یتعلّق بتطبیق  تمثل
برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة. تشمل ھذه المنطقة دوال 

ة وأخرى تشھد أوضاعا غیر آمنة أو  غنیة وأخرى فقیرة، دوال مستقرّ
ة المحافظة نزاعات مسلّحة، بلدان تطغى علیھا األنماط الثقافیة واالجتماعی

وبلدان أخرى تتعایش فیھا أنماطا محافظة وأخرى غربیة، ودول تدیرھا 
  أنظمة حكم مختلفة، ....

ستنعكس ھذه الوضعیة على إنجازات ھذه الدول في مجال تنفیذ برنامج 
عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة. جاء بیان الدوحة (منبثق عن 

 20- 18میة المنعقد بالدوحة بقطر أیام المؤتمر العربي حول السكان والتن
حالة وفاة على كل مائة ألف والدة حیة، وال  160،  2005) لیشیر أن نسبة وفیات األمھات لكل المنطقة بلغ سنة 2009ماي 

بین  بالمائة 3.5، كما ارتفعت نسبة الفقر ب2015یزال ذلك بعیدا على ھدف األربعین وفاة لكل مائة ألف والدة حیة بحلول سنة 
  .2005و  1999

یظل التمتع بخدمات التنظیم العائلي في بعض البلدان صعبا للغایة  
حیث یستمر االرتفاع السریع في عدد السكان، مما یجعل الدول في 
مواجھة تحدي االستجابة لإلحتیاجات الملحة للشبّان. وفي الجانب 

اآلخر من العالم العربي، حققت بلدان المغرب العربي نتائج مرضیة 
انیة وتواجھ في مجال سیاسات الت سكّ ھا الدیمغرافیة. تشھد الیوم تحوّ

تحدیین: من ناحیة االستجابة للمطالب المتزایدة للشباب في مجال 
التعلیم والشغل والصحة الجنسیة واالنجابیة، ومن ناحیة أخرى 

  االستجابة لمواطنین بلغوا الشیخوخة یتزاید عددھم یوما بعد آخر.

عن مرض نقص المناعة المكتسبة والذي تبقى نسبتھ منخفضة  أما
بالمنطقة، فانھ یرتكز في عدد من الدول مما یشیر إلى أن عامل نقص 

المناعة یزداد لدى السكان األكثر عرضة لخطر اإلصابة بھذا 
  الفیروس. 

یات عالوة على كل ھذه التحدیات سواء كانت على المستوى العالمي أو على مستوى الدول ا لعربیة تواجھ الدول العربیة تحدّ
  خاصة ببعضھا أو بمختلف الدول. فیما یلي بعض األمثلة:

 في األراضي الفلسطینیة المحتلّة، تتعدد التحدیات وتتفاقم، لیزید االحتالل من خطورتھا: -
 مقاومة الفقر:   . أ

ü ،انتشار الفقر خاصة في مخیمات الالجئین 
ü  والمنظمات غیر الحكومیة الناشطة في مجال مقاومة الفقر،ضعف التنسیق بین السلطة الفلسطینیة 
ü ،مشاركة المرأة محدودة في برامج التنمیة 

 

 77% 
من وفایات األمھات المسجلة في المنطقة العربیة 

تحدث بالصومال والسودان والیمن حیث یظل استعمال 
  وسائل منع الحمل ضعیف نسبیا

المكتب اإلقلیمي  –صندوق األمم المتحدة للسكان 
  2012 -للدول العربیة 

نساء على  4في منطقة الدول العربیة، تستعمل 
   وسیلة من وسائل منع الحمل. 10

المكتب  –صندوق األمم المتحدة للسكان 
  2012 -اإلقلیمي للدول العربیة 



ü .قلة المعطیات بصفة عامة والمعطیات الموزعة بحساب النوع االجتماعي بصفة خاصة 
 

 التعلیم:    . ب
ü عدد التالمیذ مرتفع لدى األستاذ 
ü عدم تناسق البرامج مع االحتیاجات 

 
 ودعم قدراتھامساواة المرأة   . ت

ü ،ضعف وعي المرأة بحقوقھا 
ü عدم توفر بیانات كاملة حول العنف المبني على النوع االجتماعي 
ü استمرار الزواج في سن مبكّرة 

 
 الوفیات لدى األمّھات  . ث

ü توفر الخدمات الصحیة في مجال أمراض النساء والتولید لألمھات الالتي تعانین من  صعوبة
 مضاعفات عالوة على صعوبة تنقل العاملین بالقطاع الصحي نظرا للجدار الفاصل،

ü   تفاقم األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة مما یعقد من صعوبات االستفادة من الخدمات الصحیة
 واإلنجابیة،

ü ن في مجال التولید،قلة المختصی 
 

 غیاب برامج لتحقیق بیئة مستدیمة  . ج
 تعتمد الشراكة كثیرا على اإلعانات الخارجیة  . ح

 
 الیمن: -

ü  2004(سنة  6.1نمو دیمغرافي مرتفع: تبلغ نسبة األطفال لدى النساء في سن اإلنجاب( 
ü  :یّةلكل مائة ألف والدة ح 356تزید نسبة وفیات األمھات على المعدل العام في المنطقة 
ü قلة الموارد لدعم أنشطة في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة 
ü (ختان المرأة)في المناطق الساحلیة. تجد ھذه  %63بنسبة تبلغ  2 ممارسة بتر األعضاء التناسلیة للمرأة

ضن لھا، وأكثر من  %70العادة دعم  من  %48من شیوخ الدین و %70من النساء الالتي تعرّ
 الرجال،

ü بعة والتقییمضعف نظام المتا 
 

 سوریا:  -
ü أعمال دون مقابل تقوم بھا النساء خاصة في المیدان الفالحي 
ü استمرار العادات التمییزیة على حساب مساواة المرأة 
ü  استمرار العادات والممارسات التمییزیة تجاه المواطنین المعرضین لعامل نقص المناعة المكتسبة مما

عم، یعیق استفادة الجمیع من الخدمات الصحیة  وبرامج الدّ
ü مي الخدمات في االستقبال واالتصال في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة  قلّة التدریب لدى مقدّ

 
 عمان -

ü ،ضغط دیمغرافي مع ازدیاد عدد الشبان والنساء في سن اإلنجاب 
ü ،سین  حاجة ملحة إلى التعلیم في ظل نقص كبیر في المدرّ
ü مرض نقص المناعة المكتسبة من حالة قلة االنتشار إلى ظاھرة مركّزة، انتقال 
ü  عة حسب النوع االجتماعي في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة وفي مجال نقص في البیانات الموزّ

 المشاركة في التنمیة،
 

                                                             
 ) تم الحدیث عن "ختان2009( 15في التقریر الوطني حول الیمن والمتعلق بتنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة +  2  

  النساء" وال عن بتر األعضاء التناسلیة للمرأة، وقد یولد ذلك خلطا مع "ختان الرجال" الذي ال یمثل بترا لألعضاء التناسلیة
 



 تونس: -
ü  سنة والحاملین لشھائد جامعیة، 29-16نسبة بطالة عالیة جدا خاصة لدى شباب 
ü ضة  30سنة لدى الرجال و  33عدل سن الزواج إلى تأخر م سنة لدى النساء وازدیاد الممارسات المعرّ

 للمخاطر
ü  "ارتفاع سن السكان مما یستوجب وضع استراتیجیات "إلنجاح التقدم في السن 

  عمل لمناصرة المنظمات غیر الحكومیة الناشطة في الدول العربیة مسالك

بصفة  أثرت المنظمات غیر الحكومیة في القاھرة وأیضا في بیجنغ
مباشرة على محتوى برنامج العمل. كما لعبت دورا أساسیا لما طلبت 

لوا مسؤولیة االلتزامات التي  من ممثلیھا في مختلف الدول أن یتحمّ
وافقوا على إنجازھا. وفي البلدان العربیة، نظرا للتحدیات الكبرى التي 

أساسیا تم ذكرھا في الفقرة السابقة، تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا 
على مستوى المناصرة للدفع بالمسؤولین السیاسیین وبأصحاب القرار 

على اتخاذ القرارات الضروریة واإلجراءات االصالحیة إلزالة العواقب 
  التي تعیق تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة.

میة یمكن أن تمثل المقترحات التالیة مسالك للعمل للمنظمات غیر الحكو
  في إطار أولویات برنامج العمل: للقیام بحمالت المناصرة

v :التغطیة الشاملة للصحة الجنسیة واإلنجابیة 
 سنة في الدول التي ال تزال تشھد زواج مبكّر للفتیات 18حملة مناصرة لوضع قانون یحدد سن الزواج إلى  -
یة للفتیات ولدفعھم التخاذ االجراءات حملة مناصرة للتأثیر على أصحاب القرار بخصوص بتر األعضاء التناسل -

 الضروریة لوضع حد لھذه الممارسات،
حملة مناصرة لضمان حق المرأة في التحكم في خصوبتھا من ذلك إیقاف حمل غیر مرغوب فیھ من دون  -

 الترخیص المسبق لزوجھا وبقطع النظر عن وضعیتھما المدنیة،
م العنف المبني - ة لمقاومة ھذه  حملة مناصرة لوضع قانون خاص یجرّ على النوع االجتماعي وصیاغة خطّ

 الظاھرة،
حملة مناصرة إلدماج خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة ومقاومة عامل نقص المناعة المكتسبة بالتأثیر على   -

 مواقف أصحاب القرار والمسؤولین عن البرنامجین الذین یعملون بصفة عمودیة دون أي تنسیق،
 

v  الجنسین ودعم قدرات المرأةالعدل والمساواة بین 
 حملة مناصرة من أجل المشاركة الفعالة للمرأة في برامج التنمیة، -
حملة مناصرة من أجل حق المرأة في أخذ القرار على جمیع المستویات وفي كل األوساط. ال یجب أن یقتصر  -

 عامة،ھذا الحق على مناصب النفوذ بل یجب أن یشمل العائلة ومكان العمل والمجتمع بصفة 
 حملة مناصرة لجعل التعلیم إجباریا ولمنع التحیز لصالح الذكور داخل العائلة، -
حملة مناصرة من أجل حق المرأة في الحمایة وفي المشاركة في كل برامج إدارة "األزمات" داخل مخیمات  -

 الالجئین وأثناء النزاعات المسلّحة.

  الحرص على: باالضافة إلى ذلك، یتعین على المنظمات غیر الحكومیة

 تعزیز الشبكات العربیة لخلق دینامكیة للعمل المشترك في منطقة تجمعھا عدید القواسم المشتركة، {
جنوب وجلب الموارد من الدول الغنیة إلفادة الدول -دعم التعاون بین الدول العربیة في إطار عام للتعاون جنوب {

 الفقیرة،
 واإلنجابیة،إشراك الرجال والشبان في برامج الصحة الجنسیة  {
 التعریف بالتربیة الجنسیة لدى المراھقین والمراھقات، {
تعزیز الوعي لدى كل الناس بصفة عامة ولدى النساء والفتیات بصفة خاصة حول حقوقھن بالرجوع إلى واقع  {

 بلدانھن وإلى المؤتمرات العالمیة حول السكان والتنمیة وكذلك المؤتمرات العالمیة حول المرأة،

ة والثقافیة القائمة تعیق "ال تزال المواصفات االجتماعی
المرأة والفتاة، وتكبت الجھود الرامیة إلى دعم قدراتھا 

للبحث على المعلومات أو لإلستفادة من خدمات الصحة 
اإلنجابیة لكي تحمي نفسھا ضد الحمل غیر المرغوب فیھ 

وعملیات اإلجھاض المحفوفة بالمخاطر، ولذلك انعكاسات 
  ال تخدم أھداف الصحة اإلنجابیة"

  
ندوة دولیة بخصوص المؤتمر الدولي حول "السكان 

   5بیان كمبال، ص  –:االنجازات واآلفاق" 15والتنمیة + 
  



من القیم االجتماعیة والثقافیة والدینیة التي توفّر فرصا لتنفیذ خططا وبرامج یقبلھا السكان. وعلى  االستفادة {
ة بحقوق  غرار ذلك، اعتماد منھجیة تناسب الثقافة المحلیة في األنشطة التي تھدف إلى إزالة العادات المضرّ

 المرأة والفتاة،
أة وفي تقدیم صورة عادلة حول المرأة خالیة من القوالب مزید إشراك وسائل اإلعالم في التعریف بحقوق المر {

 الجاھزة،
 أن تكون المنظمات غیر الحكومیة شریكة كاملة في برامج التنمیة، {
وأخیرا، تعكس المنظمات غیر الحكومیة التنوع االجتماعي واالقتصادي والثقافي للمجتمعات العربیة، وتكون  {

 ئق المجتمعات واحتیاجاتھا.عملیاتھا وأنشطتھا أقرب ما یكون إلى حقا
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