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  11/2019النسخة النهائية بتاري    خ 

ي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية رقم  وب    : 25بيان نير

  الوعد  تعجيل تحقيق

  

  مقدمة

ي عام 
ين عاًما، ف  ي  179، اعتمدت 1994منذ خمسة وعشر

دولة برنامج عمل مهًما خالل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي انعقد ف 

والتنمية المستدامة،  غير برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية طريقة تناول أوجه الصلة بير  السكان والحد من الفقر . القاهرة، مص 

ي صميم التنمية المستدامة
لصحة ادولة بالسعي لتحقيق وصول  179وعدت . واضًعا حقوق واحتياجات وتطلعات األفراد من البشر ف 

ي موعد ال يتجاوز عام  للجميع  الجنسية واإلنجابية
 ؛ةحي والدة 1000لكل  35 ألقل منالرضع األطفال وفيات  معدل خفض؛ و 2015ف 

؛ وخفض معدل وفيات األمهات 2015بحلول عام  ةحي والدة 1000لكل  45قل من ألمعدل وفيات األطفال دون الخامسة خفض و 

ي المائة بحلول عام  75بنسبة 
ي عام . 2015iف 

ي البالغ 2010ف 
، مددت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا الوعد إل ما بعد اإلطار الزمن 

ي برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من أجل  20مدته 
ي عام . ii"تحقيق أهدافه وغاياته بالكامل"عاًما، والوارد ف 

، 2014وف 

وثائق الختامية للمؤتمرات اإلقليمية المعنية بالسكان والتنمية، إن كل نتيجة بال ال مع ,(CPD)لجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية  اعلنت

ي عام . iiiبها خاصةلكل منطقة اعتمدت الوثيقة الختامية ال 2014قدمت إرشادات خاصة بالمنطقة بشأن السكان والتنمية لما بعد عام 
ف 

ام جدد ، 2015 ي " األشخاص والكوكب والرخاء"وضع ب هالمجتمع الدولي الي  
،  وأال يتخلف أحد عن الركبالتنمية المستدامة  قلبف 

ي . 2030التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام  خطةعندما اعتمد وذلك 
 ت الدول األعضاء، اعتمد2019نيسان / أبريل 1ف 

ا خالل الدورة الثانية والخمسير  للجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية
ً
 ت إعالن

 
 ديأك

 
أهمية برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  عىل ا

ي —لتوجيه سياسات السكان والتنمية وبرامجهما
باتخاذ المزيد من اإلجراءات متعهدين —2030سياق خطة التنمية المستدامة لعام  ف 

 . iv"الشي    عو تنفيذها الكامل والفعال "لضمان 

ا بتح ً ا مباشر
ً
ي العالم  وشابة مليار شاب 1.8تمكير   ويعد . قيق تطلعات المراهقير  والشبابيرتبط مستقبل التنمية المستدامة ارتباط

ف 

ي التقدم االقتصادي واالجتماعي أداتان أساسيتان لتحقيق رؤية
ي سبيل المساهمة ف 

برنامج عمل  ووعد  وإطالق العنان إلمكاناتهم الكاملة ف 

 . 2030المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 

ي احتياجات وتطلعات الجميع ي . عالوة عىل ذلك، البد أن يستند تحقيق التنمية المستدامة والعادلة والشاملة إل إجراءات تلن 
وعليه، ينبع 

ي —للحكومات
ي المحافل واالستعراضات الحكومية  25تبنت برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قبل  الن 

عاًما وأعادت تأكيده ف 

ي السياق العام لخطة التنمية أن تواصل السعي إل تنفيذه بالكامل، و  أن—ولية الالحقةالد
تدعم اإلجراءات الملموسة لتحقيق ذلك ف 

 .  2030المستدامة لعام 

ي و ُيَعد 
ي دافعت عنالتعزيز منظمات المجتمع المدن 

ورًيا وحاسًما  برنامج عمل المؤتمر  حركات الن  أجل  من وعملت عىل تنفيذه أمًرا ض 

نامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية و  ي جميع أنحاء لإنجاز األعمال غير المكتملة لي 
ي كل مكان ف 

امها ف  ضمان حقوق اإلنسان واحي 

ي بيئة آمنة، تشمل الحماية . العالم
ي أن تكون قادرة عىل العمل بحرية ف 

ي أن تلك المنظمات والحركات والمؤسسات واألفراد ينبع 
وهذا يعن 

 . وحقوق اإلنسان v والصحة الجنسية اإلنجابية الحقوقالصحة و عن  لفعالة للمدافعير  ا



2  

  

ي قدًما 
  المض 

ي المعنية بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الخامس vi، بالنيابة عن جميع األمم والشعوب وجميع فئات مجتمعاتنانجتمع ون  ي قمة نير
 
، ف

ة من  ي الفي 
 
ين، ف ي / نوفمي   14إل  12والعشر

ين الثان  ي من 2019تشر
اماتنا الطموحة وإجراءاتنا الملموسة والمبتكرة الن  ، بكينيا، لتقديم الي  

 .  ، بما يضمن الحقوق والخيارات للجميعترك أحد خلف الركبشأنها تشي    ع تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وعدم 

ي ن عاًما الماضية، يظل وعد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية حقيقة عىل الرغم من التقدم الملحوظ خالل الخمسة وعشر

ي جميع أنحاء العالم
 
المتعلقة بالصحة  الشاملة المعلومات والخدماتإل  الجميع وصول يتحققإذ لم . بعيدة المنال لماليير  األشخاص ف

ي برنامج عمل المؤتمر الد الجنسية واإلنجابية
 
ولي للسكان والتنميةعىل النحو المحدد ف

vii  واإلجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج

نامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ون. عمل المؤتمر  من معلومات لدينا ستثمر فيما ونقر بأنه إذا لم ننجز العمل غير المكتمل لي 

والحقوق  الصحة الجنسية واإلنجابيةثقيف المتعلق بالخدمات والت مجموعة كاملة منإل  الجميع من أجل وصولقائمة عىل األدلة 

، سيكون تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة بحلول من أجل ، و اإلنجابية ضمان تمكير  النساء والفتيات والمساواة بير  الجنسير 

  2030عام 
ً
  . أمًرا صعًبا، إن لم يكن مستحيل

ا 
ً
ا عميق ً ة، تغيير ي مجال  قد تغير عالمنا، من نواٍح كثير

 
ين عاًما الماضية، وباتت العديد من القضايا الجديدة تؤثر ف عىل مدار الخمسة وعشر

ي ذلك تغير المناخ وتفاقم عدم المساواة و 
داخل البلدان وفيما بينها والهجرة وزيادة عدد الشباب وتوقعات  اإلقصاءالسكان والتنمية، بما ف 

ي 
ي وزيادة التنوع الديموغراف 

 . العائد الديموغراف 

ي  المتمثل—وعد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميةتحقيق  تعزيز  يتطلب
إل الصحة الجنسية واإلنجابية، وصول الجميع ف 

ما الشباب أن يتخلف أحد خلف الركبالمساواة بير  الجنسير  دون تحقيق وتمكير  النساء والفتيات و  لتغيير لبوصفهم عوامل ، ال سيَّ

ي وقادة  ي برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام جيالاإليجان 
ي قدًما ف 

—2030ل من أجل المض 

اكات اتيجية،  شر ي والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، و بير  و جديدة ومبتكرة وإسي 
من ذلك مع الشباب ومنظمات المجتمع المدن 

ي خالل التعاون بير  بلدان الجنوب والتعاون الثال
 .  البلدانبير  فيما ن 

ا بقدراتنا ومسؤولياتنا المختلفة، فإن طريقنا إل األمام ي
ً
اف كير  بشكل خاص عىل تلك اإلجراءات،  تطلبولذلك، اعي 

ي تتمثلالي 
ي  الن 

ف 

امات محددة ن شأنها تلبية وعد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، واإلجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج العمل م الي  

ي هذا السياق . 2030للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ونتائج مؤتمرات المراجعة اإلقليمية الدورية، وخطة التنمية المستدامة لعام 
وف 

 : سنقوم بالتالي 

نامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  رسي    عوالف جهودنا المبذولة من أجل التنفيذ والتمويل الكامل والفعال تكثي  . 1 لي 

للتنمية  2030واإلجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول أعمال 

  . المستدامة

ما من أجل   : ال سيَّ

 ا،الوصول حقيق ت ام بالسعي من أجل  viiiإل الصحة الجنسية واإلنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة عالميًّ  من خالل االلي  

  

الحديثة عالية  تنظيم األرسةالمتعلقة بتنظيم األرسة، وتوافر وسائل  ixلمعلومات والخدماتلاالحتياجات غير الملباة تلبية  .2

 .  x للجميع ميسورة التكلفةو الجودة واآلمنة 

ي يمكن ال إنهاء .3
ة من بينها دمج نهج شامل  وأمراض النفاس، xiوقاية منهاوفيات األمهات الت 

ّ
مثل ناسور الوالدة، بطرق عد

ي ذلك تدابير لمنع xiiالصحة الجنسية واإلنجابية األساسية حزمةل
 
اإلجهاض غير اآلمن، وتوفير رعاية ما بعد وتجنب ، بما ف

اتيجيات وسياسات وبرامج التغطية الصحية الشاملة xiiiاإلجهاض ي إسي 
 
، وحماية وضمان  للجميع، ف ي

عىل المستوى الوطت 

ي والحقوق اإلنجابية، و
ي السالمة الجسدية واالستقالل الذاب 

 
ي حق جميع األفراد ف

 
توفير الوصول إل الخدمات األساسية ف

ي تدعم هذه الحقوق
 . الت 

، والتعليم، لمرحلة العمريةلالفتيات، عىل معلومات شاملة ومناسبة خاصة شباب، ضمان حصول جميع المراهقير  وال .4

ي الوقت المناسمالئمة للمراهقير   وخدمات شاملة عالية الجودة
 
ة  xivبف ليكونوا قادرين عىل اتخاذ قرارات وخيارات مستنير

ومن جميع أشكال العنف الجنسي  بشأن حياتهم اإلنجابية، ولحماية أنفسهم بشكٍل كاٍف من الحمل غير المرغوب فيه،
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ي تنتقل  النوع االجتماعي والقائم عىل 
وس نقص عن طريق والممارسات الضارة واألمراض الت  ي تشمل فير

االتصال الجنسي الت 

ية  . البلوغاإليدز، لتسهيل القدرة عىل االنتقال اآلمن إل مرحلة / المناعة البرسر

  

  المبكر والقرسي وتشويه والزواج  األطفال زواجخاصة والممارسات الضارة  االجتماعي النوع التصدي للعنف الجنسي والقائم عىل

ام بالسعي من أجل   األعضاء التناسلية لإلناث، من خالل االلي  

  

ي ذلكوالممارسات الضارة xvالنوع االجتماعي العنف الجنسي والقائم عىل  إنهاء( أ) .5
 
المبكر  األطفال والزواج زواجإنهاء  ، بما ف

 . xviii، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناثxvixviiرسيوالق

، من أجل تحقيق كامل إمكانات جميع األفراد xixالقضاء عىل جميع أشكال التميير  ضد جميع النساء والفتيات( ب)

 . االجتماعية واالقتصادية

  

  ي تحققت بالفعل من خاللبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والحفاظ عىل المكاسب  الستكمال الالزمحشد التمويل
  الن 

  

ي ذلك المير   .6
 
انية الوطنية، بما ف ، وزيادة التمويل المحىلي واستكشاف للنوعة والمراجعة المراعية ينااستخدام عمليات المير 

نامج عمل المؤتمر الدولي للسكان  رسي    عوالأدوات وهياكل تمويل جديدة ومبتكرة لضمان التنفيذ الكامل والفعال  لي 

 .  والتنمية

نامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والستكمال  رسي    عوالزيادة التمويل الدولي من أجل التنفيذ الكامل والفعال  .7 لي 

ي 
ها من التدابير والتدخالت الداعمة الت  ه، ال سيما تمويل برامج الصحة الجنسية واإلنجابية، وغير التمويل المحىلي وتحفير 

 . ير  الفتيات والنساء تعزز المساواة بير  الجنسير  وتمك

  

  ي لدفع النمو االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خالل
 
 االستفادة من التنوع الديموغراف

  

ي ذلك  .8
 
ي تعليم المراهقير  والشباب، وال سيما الفتيات، وتوفير فرص العمل والصحة لهم، بما ف

 
تنظيم خدمات االستثمار ف

ي األرسة والصحة الجنسية واإلنجابية، 
 
 .  xxبغية االستفادة التامة من الوعود بالحصول عىل العائد الديموغراف

، حيث يشعر جميع األشخاص، عن الركب أي فرد فيها حيث ال يتخلف وعادلة وشاملة  محبة للسالمتأسيس مجتمعات  .9

ي 
 
أو الميل الجنسي أو الهوية  xxiبغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو اللغة أو األصل العرف

ي ازدهار مجتمعاتهم؛
 
هم والمساهمة ف ، بالتقدير وبأنهم قادرون عىل تشكيل مصير ي

 الجنسية أو التعبير الجنساب 

فة توفير بيانات .10
َّ
ي الوقت المناسب، تضمن خصوصية المواطنير  وتشمل كذلك المراهقير  األصغر  مصن

 
عالية الجودة ف

ا
ً
ي االبتكxxiiسن

 
ة، وتحسير  أنظمة البيانات إلثراء ، واالستثمار ف ي ذلك أنظمة البيانات الكبير

 
ارات الصحية الرقمية، بما ف

ي تهدف إل تحقيق التنمية المستدامة
 . السياسات الت 

ء يتعلق بصحة الشباب ورفاههم واتخاذ قرار بشأنه دون مشاركتهم ومساهمتهم  .11 ي
ام بمفهوم أنه ال يمكن مناقشة أي شر االلي  

ي تخصناال )"المجدية 
ي المسائل الت 

 
 "(.  غت  عنا ف

  

  ة، عن طريق
َّ
ي السياقات اإلنسانية والهش

 
ي الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية ف

 
 الحفاظ عىل الحق ف

  

رين، والحقوق ضمان تلبية االحتياجات .12 ي تشمل خاصة للفتيات والنساء، اإلنسانية األساسية للسكان المتض 
 خدمات الت 

الصحة الجنسية واإلنجابية، بوصفها عنارص حاسمة لالستجابة لألزمات اإلنسانية والبيئية، وكذلك سياقات إعادة البناء 

للحاالت الهشة ولما بعد األزمة، من خالل توفير الوصول إل مجموعة كاملة من الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية، 

ي تشمل 
لعنف او  ،وأمراض النفاسوفيات األمهات  حاالت له القانون، لخفض اإلجهاض اآلمن حيثما يكفخدمات الت 

ي ظل هذه الظروف النوع االجتماعي الجنسي والعنف القائم عىل 
 
ا ملموًسا ف

ً
 . والحمل غير المرغوب خفض
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  المتابعة

 
ُ
ي بشأن المؤتمر الدولي ن ون  ي مؤتمر قمة نير

 
ين ف ين وغير الحاض  ، والذين 25 للسكان والتنمية شجع بقوة جميع أصحاب المصلحة، الحاض 

امات ملموسة لضمان التنفيذ الكامل والفعال  نامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة  شي    عوالتعهدوا بالي   لي 

امات من خالل وسائل تتسم بالش 2030لعام  ي المنتديات / فافية و عىل تقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز نحو الوفاء بهذه االلي  
 
أو ف

 . العامة المناسبة

نامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة ي لي 
ي األمم المتحدة بشدة عىل استخدام نظام اإلبالغ البين 

 
 يتم تشجيع الدول األعضاء ف

اإلقليمية الدورية، والمنتدى السياسي رفيع ، أي لجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية، وآليات المراجعة 2030التنمية المستدامة لعام 

ي  ون  ي قمة نير
 
امات الوطنية المعلنة ف ي سياق . المستوى، لتقييم ومتابعة االلي  

 
امات الخاصة بكيانات األمم المتحدة ف سيتم االمتثال لاللي  

امات العالميةنوصي صندوق األمم المتحدة للسكان بتقديم تقارير دورية عن التقدم ا. مجالس إداراتها المعنية ي تحقيق االلي  
 
 . لمحرز ف

 

 

i  المؤتمر الدولي للسكان والتنميةمن برنامج عمل  8.21و 8.16و 7.6الفقرات . 
ii  2010ديسمي   22، بتاري    خ 2، الفقرة 65/234قرار األمم المتحدة رقم . 
iii  تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - 2014/1من قرار األمم المتحدة  17الفقرة . 
iv  ي الجلسة الثانية والخمسير  للجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية

 
، تم اعتماده ف  (. 2019نيسان / أبريل 4إل  1من )إعالن سياسي

v  اتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان " اإلنجابية والحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية"ُيستخدم مصطلح ي الخطة اإلسي 
 
، 31و  23، الفقرتان (2021-2018)ف

ي 
نامج األمم المتحدة اإلنمان  ي وافق عليها المجلس التنفيذي لي 

ي القرار / صندوق األمم المتحدة للسكان/ الن 
 
ي  2017/23مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاري    ع ف

 
 11ف

 . 2017أيلول / سبتمي  
vi  ي ضوء الفقرة

 
ي تم اعتمادها بتاري    خ 2030بشأن خطة التنمية المستدامة لعام  70/1من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  4وف

 . 2015أيلول / سبتمي   25، الن 
vii  ي الفقرات

 
من اإلجراءات الرئيسية  63والفقرة ( 1994أيلول / سبتمي  )من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  8.25و 7.6و 7.3و 7.2عىل النحو المحدد ف

 (. 1999تموز / يوليو )لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
viii   ي ذلك اإلشارة إل الفقرتير

 
من اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، الذي اعتمدته الدول األعضاء  69و  68بما ف
ي األمم ا

 
ي ف

 
 . 2019أيلول / سبتمي   23لمتحدة ف

ix  ام عن مفهوم اة"يختلف هذا االلي   ي اإلنجاب لدى السيدات ووسائل "احتياجات تنظيم األشة غير الملبَّ
 
 ”. تنظيم األشة، الذي يشير إل الفجوة بير  الرغبة ف

x ا مهًما عىل تحقيق وصول ً إل الصحة الجنسية واإلنجابية، كما هو  الجميع يمثل تحقيق جميع االحتياجات إل المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم األشة مؤشر

ي الهدف 
 
  . 5.6من أهداف التنمية المستدامة وهدف التنمية المستدامة  3.7وارد ف

xi ي الفققعىل أ
 
من اإلجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج  53من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والفقرة  7.6و 7.3و 7.2رات ل تقدير، كما هو محدد ف

ا بتحديد تدخالت . عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
ً
شد هذا أيض ح عىل نطاق أوسع، عىل ال اإلنجابية والحقوق الصحة الجنسية واإلنجابيةيمكن أن يسي  نحو المقي 

ي تقرير لجنة غوتماشر 
 
 (. 2018أيار / مايو ) اإلنجابية والحقوق الصحة الجنسية واإلنجابيةالنسيت بشأن / ف
xii ا مهًما عىل تحقيق وصول ً ي الهدف  الجميع يمثل القضاء عىل حاالت وفيات األمهات مؤشر

 
من أهداف التنمية  3.7إل الصحة الجنسية واإلنجابية، كما هو وارد ف

  . 5.6المستدامة وهدف التنمية المستدامة 
xiii  ا للفقرة

ً
 . من اإلجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 63من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والفقرة  8.25وفق

xiv 0000260770  لعبما يتماسر مع إرشادات التقنية الدولية، طاpf/48223https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 
xv  من أهداف التنمية المستدامة 5.2الهدف .  
xvi  من أهداف التنمية المستدامة 5.3الهدف .  
xvii ا الروابط الزوجية الفعلية بير  األطفال

ً
ي أن يشمل ذلك أيض

 . وينبع 
xviii  من أهداف التنمية المستدامة 5.3الهدف .  

xix  من أهداف التنمية المستدامة 5.1الهدف . 
xx  ي "لالطالع عىل تعريف

 
 dividend-www.unfpa.org/demographicانظر " العائد الديموغراف

xxi ي ذلك الشعوب األصلية وال
 
ي بما ف

 . منحدرون من أصل أفريق 
xxii  ي عمر من
 
 . عاًما  14إل  10ف

                                                           

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770

