
إقليم العالم العربي
التقرير اإلقليمي

خارطة الطريق للوفاء بالعهد

المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية +25 قمة نيروبي

تحليل االلتزامات



االتحاد الدولي لتنظيم األسرة مقدم خدمات عالمي 
ومناصر ريادي لتوفير الصحة اإلنجابية والحقوق 
الجنسية للجميع. ونحن حركة عالمية تجمع 

المنظمات الوطنية التي تعمل مع المجتمعات واألفراد 
ومن أجلهم في جميع أنحاء العالم. يعمل االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة من أجل عالم يكون النساء 
والرجال والشباب في كافة أنحائه أصحاب القرار بشأن 

أجسادهم وبالتالي أقدارهم. في عالم يكفل لهم أن 
يكونوا أحراراً في أن يصبحوا آباًء أو أمهات إن شاءوا؛ 

أحراراً في تحديد عدد أطفالهم ومتى إنجابهم؛ أحراراً 
في أن يعيشوا حياة جنسية صحية دون خوف من َحْمل 

غير مرغوب أو عدوى تنتقل إليهم جنسياً، بما فيها 
فيروس نقص المناعة البشري )HIV(. عالم ال يكون 

فيه النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي سبباً لعدم 
المساواة أو وصمة عار. لن نتراجع عن القيام بكل ما 

بوسعنا من أجل حماية هذه الخيارات والحقوق المهمة 
لألجيال الحالية والمستقبلية.

بصفته مناصرٌ رائد، يُعد االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
جزًءا من موجة تغيير قوية.  كما نساهم في إعادة 
تشكيل السياقات السياسية المحلية والجهوية، 
والتأثير على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي 
لضمان الوفاء بحقوق اإلنسان للجميع وحمايتها 

واحترامها.

يواصل برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
)ICPD( توجيه عمل الجمعيات األعضاء التابعة لالتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( حول العالم لخدمة 
كل امرأة أو فتاة أو شاب ودعم حريتهم الجنسية 

واإلنجابية.

ونود أن نشكر إيمير سباركس كاتب هذا التقرير. 
ونشكر أيًضا المجموعة االستشارية للدعوة التابعة 

لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( على مساهماتها، 
وتتألف المجموعة من فرق الدعوة من جميع أقاليم 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( ومكاتب التواصل 
والمكتب المركزي، وخاصة مصطفى كميل ويارا يوسف 

مراجعي تقرير إقليم العالم العربي.

وأشرفت على هذا التقرير آنا ماريا بيجار، مديرة الدعوة 
 .)IPPF( باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة

المحررون: تيا جيوا
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	 الملخص التنفيذي

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( في طليعة المدافعين 
عن إتاحة الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية للجميع. 

واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( بصفته مقدًما عالميًا 
لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية عالية الجودة وداعيًة 

رائًدا إليها، فإنه ملتزم بالمساواة بين الجنسين وضمان 
حصول النساء والفتيات والشباب على حقوقهم وأن تكون 

لهم حرية التصرف في أجسادهم وحياتهم ومستقبلهم.

واعتمدت الحكومات في مختلف أنحاء العالم برنامج عمل 
محوري للنهوض بالحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية. 
طرح برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية رؤية 

لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز واحترام وإعمال 
حقوق اإلنسان والحرية اإلنجابية للجميع.

ومنذ اعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 
حدث تقدم ولكن مازال هناك المزيد لتحقيقه.

ومازال هناك 90	 مليون امرأة يردن تجنب الحمل 
وال يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل	؛ ويحدث اإلجهاض 

غير اآلمن لنحو 25 مليون امرأة كل عام؛ وتتعرض واحدة 
من كل ثالث نساء في مرحلة ما من حياتها لعنف شريك 
حميم أو عنف جنسي من طرف غير الشريك.أ وفي نهاية 

المطاف فإن جميع من في سن اإلنجاب، البالغ عددهم 
	.4 مليار شخص تقريبًا، في جميع أنحاء العالم لن يتمكنوا 

من الحصول على حقهم في الصحة بسبب عدم كفاية 
الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية على مدار حياتهم.ب

انعقدت قمة نيروبي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
+25 اإلسراع بتحقيق العهد في نيروبي، كينيا من 

2	 إلى 4	 نوفمبر 9	20، إحياًء للذكرى الـ 25 للمؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية )ICPD+25(. وجمعت القمة 

الحكومات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع 
الخاص والمنظمات الدينية والمؤسسات المالية الدولية 

والمنظمات الشعبية وغيرهم من الشركاء المهتمين 
بالسعي إلعمال الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية 

والتعهد الطوعي بااللتزامات. وتأتي هذه االلتزامات في إطار 
الجهود الدولية الرامية لضمان تحقيق ما جاء من وعود في 

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول أعمال 
عام 0	20، وأن تنعم النساء بحريتهن في أجسادهن وحياتهن.

ويلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( بجعل هذه 
األجندة غير المكتملة حقيقة.  من خالل استراتجيته 

الطموحة للدعوة– أجندة عمل الدعوة المشتركة يركز 
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( على تحقيق التغيير 

السياسي على المستوى الوطني والمسائلة بشأن تمكين 
الجميع من الوصول إلى الحقوق الجنسية والصحة 

اإلنجابية، واإلجهاض اآلمن، والتثقيف الجنسي الشامل، 
والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، 
وضمان إدراج المساواة بين الجنسين والحقوق والصحة 

الجنسية واإلنجابية في الهيكلية السياسية للدول.

واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( ملتزم بالمساواة 

بين الجنسين وضمان حصول 
النساء والفتيات والشباب 

على حقوقهم وأن تكون لهم 
حرية التصرف في أجسادهم 

وحياتهم ومستقبلهم.

ويقدم هذا التقرير قمة نيروبي للمؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية +25 – خارطة الطريق للوفاء بالعهد تحلياًل 

لاللتزامات التي تعهدت بها حكومات 			 دولة شاركت 
في القمة ويُحدد مختلف الموضوعات واألنماط والفجوات 

واالتجاهات اإلقليمية والعالمية.

ويطرح هذا التحليل وقاعدة بيانات االلتزامات2 العديد من 
الفرص المتاحة للجمعيات األعضاء التابعة لالتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة )IPPF( والمجتمع المدني والحكومات لحشد 
الطاقات السياسية لقمة نيروبي وضمان تحقيق عهود 

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول أعمال 
0	20 حتى ال يتخلف أحد عن الركب.

)Contraceptive Use by Method 20	9: Data Booklet )ST/ESA/SER.A/4	5 .)20	9( شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة  	
تشتمل قاعدة بيانات قمة نيروبي التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( على االلتزامات التي تعهدت بها حكومات الدول المعنية فقط )باستثناء المنظمات غير   2

الحكومية والقطاع الخاص(
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https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.nairobisummiticpd.org/
https://www.nairobisummiticpd.org/
https://www.nairobisummiticpd.org/
https://www.ippf.org/resource/ippfs-advocacy-common-agenda
http://www.icpd25commitments.org


تُعد متابعة تنفيذ الحكومة لخدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية المنقذة للحياة والخدمات التي تراعي النوع 

االجتماعي أمران بالغا األهمية لتمكين كل امرأة وفتاة من 
التصرف بحرية بناًء على حقهن اإلنساني في اتخاذ قرارات 

بشأن أجسادهن وحياتهن.

و يدرس هذا التقرير جميع األقاليم كل إقليم على حدة، 
ويجمع التزاماتها ويوزعها حسب الموضوعات ذات األولوية 

الرئيسية في أجندة عمل الدعوة المشتركة لالتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة )IPPF( وتوافقها مع المؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية. وتظهر هذه االلتزامات دعم الحكومات لجدول 
أعمال برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

وتتيح فرًصا لبذل المزيد من جهود الدعوة والمبادرة بتنفيذ 
برنامج العمل.

يُعد االستثمار في الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب 
اتجاًها رئيسيًا في جميع المجاالت. ويتعهد كل إقليم 
بالتزامات محددة لتحسين جمع البيانات، بما في ذلك 

العنف القائم على النوع االجتماعي. واعتُبرت معالجة 
العنف القائم على النوع االجتماعي أمرًا أساسيًا لتنفيذ 

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع التعهد 
بـ 	4	 التزاًما. ومن الموضوعات المهمة إدراج المساواة 

بين الجنسين والحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في 
الهيكلية السياسية للدول مع االلتزامات الـ 0		. ولقد 

طرحت التغطية الصحية الشاملة )UHC( والتثقيف 
الجنسي الشامل )CSE( مستوى متوسًطا من االلتزام بالـ 
92 و 	6 التزاًما على التوالي مع وجود تفاوتات ملحوظة بين 
األقاليم. تعهدت أربٌع وأربعون دولة من أصل 69 دولة معنية 

بتنظيم األسرة FP2020( 2020( بالتزامات منع الحمل.

وخلُص التقرير أيًضا إلى أن اإلجهاض والتثقيف الجنسي 
الشامل مازاال من المحاور األيديولوجية مع وجود فجوات 
جغرافية محددة بوضوح. وهناك تركيز أقل على الوصول 

إلى السكان المحرومين من الخدمات مقارنة باالتفاقيات 
الحكومية اإلقليمية الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية. ومع ذلك، قدمت بعض البلدان أكثر مما اتفقت 

عليه سابًقا على المستوى اإلقليمي، واستجابت بوضع 
سياسات مْحَكمة ومدروسة جيًدا بشأن توفير خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك في مواقع األزمات 
اإلنسانية، وكذلك الوفاء بالحقوق اإلنجابية.

وتُعد قمة نيروبي والتزاماتها نقطة فارقة في تاريخ برنامج 
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وينبغي االستعانة 

بهذه االلتزامات في الدعوة إلى إجراء تغييرات على 
مستوى الدول بشأن الموضوعات المحددة التي التزمت 

بها الحكومات في هذه القمة وربطها بالدعوة اإلقليمية 
والدولية لدعم التغيير على المستوى الوطني.

ونأمل أن يستعين المجتمع المدني بهذا التقرير في تحديد 
استراتيجيات الدعوة على المستوى الُقطري للمضي قدًما 
بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع تضافر 

الجهود لتحقيق منهاج عمل بكين وبرنامج عمل 0	20، 
وتطوير الشراكات االستراتيجية وتشكيل االئتالفات.

ُتعد متابعة تنفيذ الحكومة 
لخدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية المنقذة للحياة 

والخدمات التي تراعي النوع 
االجتماعي أمران بالغا األهمية.
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http://www.familyplanning2020.org/


2 السياق التاريخي: المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية 994	 - 9	20

في عام 994	، اجتمعت 9		 حكومة وتبنت برنامج عمل 
ثوري في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، مصر. 

واتفقت الدول األعضاء على أن الحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية من حقوق اإلنسان التي ينبغي أن تكون في قلب 

جدول أعمال التنمية في العالم.

ويحدد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية كيفية 
تعزيز التكامل بين التعليم والصحة واإلمكانات والتنمية 

وحقوق اإلنسان والتمكين، ويلزم اتخاذ إجراءات جماعية 
إلحداث التغييرات الالزمة لتحسين حياة ماليين البشر 

ومنهم النساء والفتيات.

وبعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، أكد المؤتمر العالمي 
الرابع المعني بالمرأة )بيجين، 995	( اتفاقية المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية وحدد حقوق النساء والفتيات بما فيها 
حق التصرف واتخاذ القرارات بحرية فيما يتعلق بالجنسانية.

وضع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
و منهاج عمل بيجين مًعا جدول األعمال الدولي لحقوق 

المرأة. ومع ذلك، لم تتحقق بعد رؤية التمكين والمساواة 
المنصوص عليها في هذه االتفاقيات، مع عدم الوفاء 

بالعديد من اإلجراءات وااللتزامات التي تم التعهد بها في 
القاهرة وبكين.

وبعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 994	 ُعقدت 
ثالثة مؤتمرات للمراجعة الدورية	 لتعزيز الحقوق والصحة 

الجنسية واإلنجابية. وشهدت مختلف األقاليم والبلدان 
تقدًما متزايًدا في حماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات 

على المستويين اإلقليمي والوطني، السيما بتوجيه جهود 
الدعوة إلى الحكومات من قبل المجتمع المدني ووكاالت 

األمم المتحدة )بما فيها صندوق األمم المتحدة للسكان( 
وأصحاب المصلحة اآلخرين.

وفي عام 8	20، قبل الذكرى السنوية الـ 25 لبرنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، أجريت خمس مراجعات 

إقليمية متعمقة4. وأكدت مجدداً على األهمية السياسية 
للهيكلية اإلقليمية في تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي 

للسكان ومتابعتها وتقييمها. وأكدت المراجعات على ضرورة 
االستثمار في المضي قدًما في برنامج عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية وكذلك متابعة التقدم المحرز ومعالجة 
الثغرات لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

ويحدد برنامج عمل المؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية كيفية 

تعزيز التكامل بين التعليم 
والصحة واإلمكانات والتنمية 

وحقوق اإلنسان والتمكين، 
ويلزم اتخاذ إجراءات جماعية.

مراجعات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 4	20:  	

 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/addis_declaration_english_final_e		5	225_	.pdf :أفريقيا 
https://au.int/sites/default/files/documents/24099-poa_5-_revised_clean.pdf و

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/Compendium/Volume%20II/i_Chapter%204.pdf :آسيا-المحيط الهاديء
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/icpd/Conference/Other_documents/Chair-s-Summary.pdf :أوروبا

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Montevideo%20Consensus-	5Aug20		.pdf :أمريكا الالتينية والكاريبي
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/Cairo_Declaration_English.pdf :العالم العربي

تقارير عام 8	20 للمراجعة اإلقليمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية +25   4 
https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/20	9/regional_conferences.asp

4

https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/addis_declaration_english_final_e1351225_1.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/24099-poa_5-_revised_clean.pdf
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يُعد جدول أعمال عام 0	20، وأهدافه الـ 		 للتنمية 
المستدامة إطارًا عالميًا طموًحا لتغيير الحياة من خالل 

دمج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية 
المستدامة. وهو كإطار عمل يقدم زخماً متجدداً يدفع 

الحكومات إلى تنفيذ رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
لتحقيق أهداف الصحة الجنسية واإلنجابية، ويجعلها 

خاضعة لمساءلة دعاة التغيير.

و رغم تحقق بعض التقدم في العقود األخيرة، مازالت 
العراقيل عديدة وما زال ماليين األشخاص في جميع أنحاء 

العالم ال يعرفون حقوقهم الجنسية واإلنجابية. وهناك 
90	 مليون امرأة يردن تجنب الحمل وال يستخدمن أي وسيلة 

لمنع الحمل5؛ ويحدث اإلجهاض غير اآلمن لنحو 25 مليون 
امرأة كل عام؛ وتتعرض امرأة واحدة من كل ثالث نساء في 
مرحلة ما من حياتها لعنف شريك حميم أو عنف جنسي 

من غير الشريك.ج وفي نهاية المطاف فإن جميع من في 
سن اإلنجاب، البالغ عددهم 	.4 مليار شخص تقريبًا، في 

جميع أنحاء العالم لن يتمكنوا من الحصول على حقهم 
في الصحة بسبب عدم كفاية الرعاية الصحية الجنسية 

واإلنجابية على مدار حياتهم.

تحدد مختلف االلتزامات السياسية الدولية واإلقليمية 
لحقوق اإلنسان بوضوح ما يجب القيام به. وتؤكد أن الجميع 

– بمن فيهم الفئات الهشة بسبب النزاعات أو الكوارث أو 
األزمات – يجب أن يحصلوا على الرعاية الصحية الجنسية 

واإلنجابية المنقذة للحياة. ومع ذلك، ال تُترَجم هذه التطلعات 
التقدمية إلى أفعال على المستوى القطري ولم تُحدث 

اختالًفا كافيًا في حياة المرأة بعد.

وفـي جميع أنحاء العالم، تتمادى المعارضة المحافظة 
واألكثر تنظيًما في تقويض التقدم نحو المساواة بين 

الجنسين والحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، مدعومًة 
بقادة سياسيين شعبويين وسياسات رجعية. ومع ذلك، بدأت 

الحركات االجتماعية في الظهور في جميع أنحاء العالم، 
حتى في مواجهة القمع واالضطرابات الجيوسياسية. حيث 

خذلت الحكومات مواطنيها و انعدمت الرعاية تدخلت 
المنظمات الشعبية للنساء والشباب وغيرهم. ويتغير 
العالم من حولنا بالكفاح من أجل الحق في التحرر من 

اإلكراه اإلنجابي، على الرغم من التحديات المستمرة، من 
التعبئة النسوية لإلجهاض اآلمن د إلى إلغاء تجريم العالقات 

الجنسية المثلية.

ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن تحوُّل االلتزامات 
الدولية الطموحة التي تم التعهد بها في قمة نيروبي إلى 

واقع ملموس لكل امرأة وفتاة وشاب.

وانعقدت قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية +25 اإلسراع بتحقيق العهد في نيروبي، كينيا، 

من 2	 إلى 4	 نوفمبر 9	20، إحياًء للذكرى الـ 25 للمؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة. وجمعت 

القمة الحكومات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية 
والقطاع الخاص والمنظمات الدينية والمؤسسات المالية 

الدولية والمنظمات الشعبية وغيرهم من الشركاء 
المهتمين بالسعي إلعمال الحقوق والصحة الجنسية 

واإلنجابية والتعهد الطوعي بااللتزامات ذات الصلة. وتأتي 
هذه االلتزامات في إطار الجهود الدولية الرامية لضمان 
تحقيق ما جاء من وعود في برنامج عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية وجدول أعمال عام 0	20، وأن تنعم 
النساء بحريتهن في أجسادهن وحياتهن. وتناولت القمة 

خمسة موضوعات هي وصول الجميع إلى الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية، والتمويل الستكمال برنامج عمل 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والتنوع الديموغرافي لدفع 
النمو االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وإنهاء العنف 
القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة، والحق في 
الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية في السياقات الهشة 

وسياقات األزمات اإلنسانية.

وحيث أن القمة لم تفوضها رسميًا الجمعيُة العامُة لألمم 
المتحدة ولم تسفر عن نتيجٍة متفق عليها بين الحكومات، 

فقد أتيحت مساحة لتجمع أصحاب المصلحة وتأكيد 
عزمهم مجددًا على تحقيق األهداف المتفق عليها في 

القاهرة من خالل تقديم التزاماتهم لتعجيل تنفيذ برنامج 
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

	 السياق الحالي

Contraceptive Use by Method 20	9: Data Booklet (ST/ESA/SER.A/4	5) .)20	9( شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة  5
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ويُعد االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF(، من خالل 
استراتيجيته للدعوة – أجندة عمل الدعوة المشتركة – 

جزًءا من موجة تغيير قوية لضمان التزام الحكومات باحترام 
الحقوق الجنسية واإلنجابية والمساواة بين الجنسين 

وحمايتها وتفعيلها. وبذلك، يدعو االتحاد الدولي لتنظيم 
األسرة )IPPF( إلى التغيير السياسي الوطني والمحاسبة 

على وصول الجميع للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، 
واإلجهاض اآلمن، والتثقيف الجنسي الشامل، والعنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، وضمان 

إدراج المساواة بين الجنسين والحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية في الهيكلية السياسية للدول. ويساهم االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( في التنفيذ الفعلي لبرنامج 
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين 

وأهداف التنمية المستدامة، بإعادة تشكيل السياقات 
السياسية الوطنية والجهوية، وتعزيز التأثير على المستوى 

الوطني واإلقليمي والدولي.

ويهدف تقرير تحليل التزامات قمة نيروبي للمؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية +25 – خارطة طريق للوفاء بالعهد 

إلى تقديم دليل للمجتمع المدني على تطوير إجراءات 
المساءلة الوطنية واستراتيجيات الدعوة بناًء على االلتزامات 

الحكومية التي أعلنتها حكومة كل دولة في القمة.

4 أجندة عمل الدعوة المشتركة لالتحاد الدولي 
)IPPF( لتنظيم األسرة

IPPF الشكل 1 ملخص بياني ألجندة عمل الدعوة المشتركة التحاد

المبادئ: قائم على الحقوق، يركز على الشباب، يعزز التحول في النوع االجتماعي

الفئات السكانية الهشة والمحرومة من الخدمات

المسارات

الدولية
التعبئة 

االجتماعية

حصول الجميع 
على خدمات 

الصحة الجنسية 
واإلنجابية

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية 
والمساواة بين الجنسين في الهيكلية 

السياسية للدول

التثقيف اإلجهاض
الجنسي الشامل

التغيير السياسي الوطني والمساءلة 

العنف الجنسي 
والعنف القائم 

على النوع 
االجتماعي

 الدعوة 
المباشرة

الشراكات 
االستراتيجية

تعزيز 
المؤسسات

مواجهة 
المعارضة

 التعلم 
واألدلة

اإلقليمية

الوطنية

الجهوية

 الترابط بين 
مستويات التأثير

النتيجة 1
 التزام 100 حكومة باحترام الحقوق الجنسية 

 واإلنجابية والمساواة بين الجنسين وحمايتها وتفعيلها
)إطار العمل االستراتيجي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 2016 - 2022(
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ويعرض هذا التقرير تحلياًل لاللتزامات التي تعهدت بها 
حكومات 			 دولة شاركت في قمة نيروبي للمؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية +25، ويُحدد مختلف الموضوعات واألنماط 
والفجوات واالتجاهات اإلقليمية والعالمية لتعزيز إجراءات 

المساءلة على المستوى الوطني وضمان تفعيلها. ويطرح 
التقرير العديد من الفرص المتاحة ألعضاء االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة )IPPF( والمجتمع المدني والحكومات 
لحشد الطاقات السياسية لقمة نيروبي. ويتضمن التقرير 

قاعدة بيانات اللتزامات حكومات الدول مرتبة حسب الدولة 
والمواضيع واإلقليم.

وقد حان الوقت لتعزيز 
الجهود ومحاسبة الحكومات 

وضمان تحويل هذه االلتزامات 
السياسية إلى إجراءات 

وطنية فعلية لتحسين حياة 
النساء والفتيات والشباب.

7

http://www.icpd25commitments.org


الموضوعات ذات األولوية التي ورد تحليلها في هذا التقرير 
– وصول الجميع للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، 
واإلجهاض اآلمن، والتثقيف الجنسي الشامل، والعنف 

الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، والحقوق 
والصحة الجنسية واإلنجابية والمساواة بين الجنسين في 

الهيكلية السياسية للدول – ممثلة جيًدا على مستوى 

جميع األقاليم. ومن بين الدول البالغ عددها 			 دولة 
التي شاركت في نيروبي، قدمت 			 دولة 5		 التزاًما تم 

تحليلها، منها 56 في المائة )9	4( تقع ضمن مجاالت 
األولوية. وظهرت اتجاهات تفصيلية أكثر تحديًدا تشير إلى 
مجاالت قوية لجهود الدعوة المستهدفة على المستويين 

العالمي والوطني.

5 اتجاهات عالمية

شكل 2: أ-و االلتزامات لكل إقليم حسب الموضوع ذي األولوية

التزامات التثقيف الجنسي الشامل لكل إقليم
	5

		
	2

		

	

	

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية والمساواة بين 
الجنسين في الهيكلية السياسية للدول التزامات كل إقليم

59

20	8	6

98

	2

	8		
	5

6
4

التزامات التغطية الصحية الشاملة لكل إقليم

التزامات العنف الجنسي والعنف القائم على 
النوع االجتماعي لكل إقليم

40	8

22
	8		

8

االلتزامات بمواضيع أخرى حسب اإلقليم

	04

84

60
50

	9 	9

التزامات اإلجهاض لكل إقليم
9

2
			

0

 العالمأفريقيا
العربي

أوروبا وآسيا 
الوسطى

 شرق آسيا وجنوب 
شرق آسيا وأوقيانوسيا

 جنوب األمريكتان
آسيا

أوروبا وآسيا األمريكتان
الوسطى

 جنوب أفريقيا
آسيا

 شرق آسيا وجنوب 
شرق آسيا وأوقيانوسيا

 العالم
العربي

أوروبا وآسيا أفريقيا
الوسطى

 شرق آسيا وجنوب 
شرق آسيا وأوقيانوسيا
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 جنوب 
آسيا

أوروبا وآسيا 
الوسطى
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 شرق آسيا وجنوب 
شرق آسيا وأوقيانوسيا

 جنوب 
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8



الجدول 1 مواءمة االلتزامات مع الموضوعات ذات األولوية

االتجاهاتااللتزاماتالموضوعات

وصول الجميع إلى 
الحقوق والصحة 

الجنسية واإلنجابية

تباينت التزامات منع الحمل من حيث تركيزها وتضمنت تعزيز الجمع 	 92
بين األساليب، وتلبية االحتياجات غير الملباة، وتعزيز أنظمة التوزيع، 

وزيادة مخصصات الميزانية لتوريد المشتروات وتوفيرها وكذلك 
تدريب الشباب وتعزيز قدرتهم على تحمل تكاليفها.

تعهدت 2	 دولة بالتزامات منع الحمل.	 
أفريقيا تتصدر التغطية الصحية الشاملة بـ 2	 التزاًما.	 

التثقيف الجنسي 
الشامل

تتصدر أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالتزامات التثقيف الجنسي 	 61
الشامل البالغ عددها 5	 و 		 التزاًما على التوالي.

ثالثة التزامات، وهي أقل عدد، من دول جنوب آسيا.	 
مازال دعم التثقيف الجنسي الشامل يمثل تحديات في مختلف 	 

أنحاء العالم.
كان أداء التزامات التثقيف الجنسي الشامل ضعيًفا في األمريكتين، 	 

.SMART وفًقا لمعايير

العنف الجنسي 
والعنف القائم على 

النوع االجتماعي

تعهدت البلدان بالتزامات عديدة بشأن الموضوع الذي يمثل نهًجا 	 143
متعدد المستويات ومتعدد القطاعات.

تراعي االلتزامات، باعتدال، كالً من االعتبارات التشريعية والمالية.	 
تتصدر أقاليم أوروبا وآسيا الوسطى )40( وأفريقيا )8	( بأكبر عدد 	 

من االلتزامات.
تسجل التزامات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 	 

.SMART االجتماعي درجة عالية على مقياس معايير

الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية 

والمساواة بين 
الجنسين في الهيكلية 

السياسية للدول

هذا النهج عام، في جميع األقاليم، ويتضمن التمكين المالي 	 130
ومكافحة التمييز والعديد من البرامج والسياسات الشاملة، 

بعضها يشمل الرجال والفتيان.
تتصدر أفريقيا )59( وأوروبا وآسيا الوسطى )20( وتليها األمريكتان 	 

والعالم العربي بـ 8	 و 6	 التزاًما على التوالي.
ومن االلتزامات التي تعهدت بها دول كثيرة تنفيذ أو تفعيل 	 

أو تعزيز البرامج أو السياسات أو المبادرات الخاصة الحالية التي 
تقودها الحكومات.
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ويوجد في أفريقيا أكثر االلتزامات التي تتوافق مع 
الموضوعات ذات األولوية )45	(، وأكثرها يركز على المساواة 

بين الجنسين )59( والعنف الجنسي والعنف القائم على 
النوع االجتماعي )8	(.

ويليها إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يتوافق 92 التزاًما 
مع الموضوعات ذات األولوية، وعلى رأسها العنف الجنسي 
والعنف القائم على اختالف النوع االجتماعي حيث يحظى 

بـ 40 التزاًما. ولدى األمريكتين 66 التزاًما تتوافق مع 
المجاالت ذات األولوية، وأكثرها يركز على العنف الجنسي 

والعنف القائم على النوع االجتماعي )22 التزاًما(. ولدى 
إقليم العالم العربي 59 التزاًما تتوافق مع الموضوعات 

ذات األولوية )8	 على العنف الجنسي والعنف القائم على 
النوع االجتماعي والتغطية الصحية الشاملة(، ويأتي شرق 

آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا في المرتبة التالية 
بـ 	5 التزاًما متوافقة، وعلى رأسها االلتزامات المتعلقة 

بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )		( 
والتغطية الصحية الشاملة )5	(. وتعهدت دول جنوب 
آسيا بـ 24 التزاًما تتوافق مع األولويات، وتتساوى أعداد 

االلتزامات التي تركز على المساواة بين الجنسين والعنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )8 التزامات 

لكل منهما(.

اإلجهاض
من المقلق أن يحظى موضوع اإلجهاض بأقل عدد من 

االلتزامات. وتحظى األمريكتان بتسع التزامات، وهو أعلى 
مستوى إقليمي لاللتزامات، تليها أوروبا وآسيا الوسطى 
بالتزامْين اثنْين. ولكل من أفريقيا وجنوب آسيا وشرقها 

وجنوب شرقها وأوقيانوسيا التزام واحد، في حين أن عدد 
االلتزامات في إقليم العالم العربي صفر.

النوع االجتماعي
ومن الموضوعات المهمة إدراج المساواة بين الجنسين 

والحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في الهيكلية 
السياسية للدول مع االلتزامات الـ 0		. وهذا النهج عام، في 
جميع األقاليم، ويتضمن التمكين المالي ومكافحة التمييز 

والعديد من البرامج والسياسات الشاملة، بعضها يشمل 
الرجال والفتيان. ومن االلتزامات التي تعهدت بها دول كثيرة 

تنفيذ أو تفعيل أو تعزيز البرامج أو السياسات أو المبادرات 
الخاصة الحالية التي تقودها الحكومات.

العنف الجنسي والعنف القائم 
على النوع االجتماعي

يحظى موضوع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
االجتماعي بأكبر عدد من االلتزامات على مستوى العالم، 

بإجمالي 	4	 التزاًما. ونشهد دعًما واسًعا للعنف الجنسي 
والعنف القائم على النوع االجتماعي في جميع األقاليم. 

 .SMART وتسجل االلتزامات درجة عالية على مقياس معايير
وتتصدر أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بأكبر عدد من التزامات 

العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.

الشباب
وتم التعهد بعدد كبير من االلتزامات في جميع أنحاء العالم، 

والتي تركز على الشباب كموضوع من الموضوعات التي 
تعجل بالقمة. وأظهرت الحكومات في جميع األقاليم دعًما 

هائاًل لتمكين الشباب ولضرورة منحهم األدوات المهمة 
وتوفير البيئة التمكينية الالزمة لنجاحهم وتوجيه العائد 

الديمغرافي.

وركزت التزامات الشباب، باإلضافة إلى التثقيف الجنسي 
الشامل، على فيروس نقص المناعة البشري )HIV( وبرامج 

منع الحمل؛ ومنع وبرامج العنف القائم على النوع 
االجتماعي؛ والسياسات المتعلقة بالحصول على خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب؛ وتعزيز 
الوصول إلى مراكز وعمليات صنع القرار، والوصول إلى 

التعليم الجيد والعمالة الجيدة؛ والمساواة بين الجنسين 
ومنع الحمل.

ومن األمور بالغة األهمية استعداد الحكومات لالستثمار في 
الشباب ألنه يمثل توجًها عالميًا إيجابيًا للغاية. وباإلضافة 

إلى الدعوة إلى تنفيذها بآليات محددة، يمكن االستفادة 
من هذه االلتزامات في دعم الوصول إلى الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية، وال سيما تعزيز الوصول إلى خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب، وبرامج 
التثقيف الجنسي الشامل داخل المدارس وخارجها.

البيانات
وتم التعهد بالكثير من االلتزامات المتعلقة بالبيانات 
في جميع األقاليم. وتنوعت من حيث نطاق تطبيقها 

وتركيزها عموًما، بما في ذلك إجراء تعدادات على مستوى 
الدول، والحاجة إلى تصنيف البيانات وإدراج الفئات الهشة، 
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واستخدام بيانات عالية الجودة واالستعانة بها في تصميم 
البرامج وتنفيذها. وبعضها يتعلق بإعداد تقارير عن تنفيذ 

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع التركيز 
على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي 

والمساواة بين الجنسين. ومعظمها يتعلق بمعالجة الحاجة 
إلى تحليل جمع البيانات لالستعانة به في وضع البرامج. ومن 

أهم االلتزامات المتعلقة بالبيانات تعزيز النظم اإلحصائية 
في الدولة المعنية، وإجراء استبيانات انتشار فيروس نقص 

.)HIV( المناعة البشري

الفئات السكانية الهشة 
والمهمشة

وحظيت الفئات السكانية الهشة والمهمشة باالهتمام 
في قمة نيروبي، على الرغم من اختالف أعدادها وتنوعها 

على مستوى األقاليم. ومن بين المجموعات التي يزداد 
االنتباه إليها ذوو اإلعاقة والالجئون والمهاجرون، وال سيما 
المهاجرات وكبار السن. أما السكان األصليون والسكان 

المنحدرون من أصل أفريقي وغيرهم من األقليات العرقية، 
فلم يلقوا اهتماًما كبيرًا، مع أنهم يحظون ببعض االلتزامات، 

حتى في إقليم األمريكتين الذي يضم عددًا كبيرًا من هاتين 
المجموعتين العرقيتين. وباستثناء أوروبا وآسيا الوسطى 

وإلى حد ما األمريكتين، فإن السحاقيات واللوطيين ومشتهي 
 )+LGBTQI( الجنسين والمتحولين جنسيًا والشواذ والخناث

لم يظهروا بوضوح في التزامات قمة نيروبي أيًضا، وجدير 
بالمالحظة أنهم لم يحظوا إال بالتزام واحد من لبنان في 

إقليم العالم العربي.

التوافق مع برنامج تنظيم 
األسرة 2020

برنامج تنظيم األسرة FP2020( 2020( عبارة عن شراكة 
عالمية تشجع إحراز تقدم في أهداف تنظيم األسرة على 

مستوى الدول. وأعطى برنامج FP2020 األولوية لـ 69 دولة 
تسمى دول التركيز لتسريع التقدم في تعزيز الوصول إلى 

مواد وخدمات منع الحمل.

وقدمت 44 دولة من دول برنامج FP2020 6 التزامات 	 
متعلقة بمنع الحمل

وتعهدت 28 دولة من غير دول برنامج FP2020 بالتزامات 	 
تتعلق بمنع الحمل.

التمويل المحلي
ضمان توفير التمويل الالزم للحقوق والصحة الجنسية 

واإلنجابية يعد أمراً بالغ األهمية لتحقيق وصول الجميع 
إلى الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية والمساواة بين 
الجنسين. وتُوزع االلتزامات المالية بين التزامات التمويل 

المحلي والتزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية.

وكان التعهد بالتزامات التمويل المحلي للوفاء بتكلفة 
قضايا تتعلق بموضوعات معينة أو تنفيذ برنامج عمل 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. ويتصدر إقليم جنوب آسيا 
الفرعي بحوالي 25 في المائة من التزاماته المخصصة 

للتمويل المحلي، وتليه أفريقيا بنسبة 		 في المائة. 
وركز عدد كبير من التزامات التمويل المحلي على العنف 

الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة 
بين الجنسين. وفيما يتعلق بالتزامات المساعدة اإلنمائية 

الرسمية، تتصدر أوروبا وآسيا الوسطى بنحو خمسة في 
المائة من االلتزامات المخصصة لهذا المجال.

ولم يتضح بعد حجم التمويل الجديد الذي تم التعهد به 
في قمة نيروبي وحجم التمويل الُمعاد توزيعه. وال يراعي هذا 

التحليل االلتزامات التي تعهد بها األطراف من غير الدول.

وركز عدد كبير من التزامات 
التمويل المحلي على العنف 

الجنسي والعنف القائم 
على النوع االجتماعي 

والمساواة بين الجنسين.

 www.familyplanning2020.org/countries FP2020 من إجمالي 69 دولة من دول برنامج  6
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االلتزامات المالية ممثلة كنسبة مئوية من اإلجمالي )لكل إقليم(

٪ مساعدة إنمائية رسمية٪ التمويل المحلي

 العالم األمريكتان
العربي

إقليم شرق آسيا وجنوب أفريقيا
شرق آسيا وأوقيانوسيا

 جنوب 
آسيا

أوروبا وآسيا 
الوسطى

الشكل 3 إجمالي النسبة المئوية لاللتزامات المالية حسب اإلقليم
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6 التحليل اإلقليمي للعالم العربي



إقليم العالم العربي

الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية 
والمساواة بين 
الجنسين
٪24

التغطية الصحية الشاملة

غير ذلك*
٪24

اإلجهاض
٪0

٪ بلدان إقليم العالم العربي حسب الموضوع

٪	8

٪20.5

٪ التزامات إقليم العالم العربي حسب الموضوع

*غير ذلك – التزامات بمواضيع أخرى*غير ذلك – التزامات بمواضيع أخرى

الشكل 4 )أ( و )ب( النسبة المئوية اللتزامات إقليم العالم العربي المتوافقة مع المواضيع ذات األولوية

الجزائر، العراق، األردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تونس، اليمن  	

تعهدت اثنتا عشرة حكومة في هذا اإلقليم	 بـ 69 التزاًما، 
منها 59 التزاًما يرتبط ارتباًطا مباشرًا بالموضوعات ذات 

األولوية – وصول الجميع للحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية، واإلجهاض، والتثقيف الجنسي الشامل، والعنف 

الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، والحقوق 
والصحة الجنسية واإلنجابية، والمساواة بين الجنسين في 

الهيكلية السياسية للدول.

ويحظى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
االجتماعي والتغطية الصحية الشاملة بأكبر عدد من 

االلتزامات بواقع 8	 التزاًما لكل منهم، تليهم المساواة بين 
الجنسين بواقع 6	 التزاًما.

 
وبعد أن رأينا اتجاًها قويًا في أقاليم أخرى، نجد التثقيف 

الجنسي الشامل يحظى بعدد قليل من االلتزامات، حيث 
 SMART تعهدت ست دول متفاوتة التقييم على معايير

بسبعة التزامات فقط. أما اإلجهاض فإنه غير موجود، 
وال يحظى بأي التزامات، وهذا متوقع.

وباإلضافة إلى التزامات التثقيف الجنسي الشامل الستة، 
قدم إقليم )الجزائر، األردن، موريتانيا، المغرب، جنوب السودان، 

تونس( 22 التزاًما إضافيًا تتعلق بالشباب. والتركيز على 
هذه االلتزامات يشمل تركيز البرامج والسياسات على 
الشباب الهش، والوصول إلى التعليم وخدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب، والمشاركة في 
مواقع وعمليات صنع القرار. وهذا يتبع اتجاًها عالميًا لتركيز 

وتكثيف االستثمارات والبرامج والسياسات على الشباب 
وضمان استفادة البلدان من العائد الديمغرافي.

وتم التعهد بسبعة التزامات في هذا اإلقليم، وتشير على 
وجه التحديد إلى الفئات السكانية الهشة والمهمشة. 

وتشتمل القائمة على النازحين داخليًا والالجئين وكبار السن 
والسحاقيات واللوطيين ومشتهي الجنسين والمتحولين 
جنسيًا والخناث. وتعهدت لبنان بالتزام قوي للتأكيد على 

احتياجات مجتمع الميم. وتركز هذه االلتزامات على الوصول 
اآلمن إلى الخدمات الصحية وغيرها.

وارتبطت االلتزامات المتعلقة بالشرائح المهمشة بسبعة 
التزامات أدرجتها تونس واليمن والصومال بشأن الحقوق 

والصحة الجنسية واإلنجابية في مواقع األزمات اإلنسانية 
التي تشير إلى الوصول إلى الحقوق والصحة الجنسية 

واإلنجابية، بما في ذلك منع الحمل ومنع العنف الجنسي 
والعنف القائم على النوع االجتماعي. وهذا يمثل فرصة 
قوية للدعوة على المستوى المحلي لتعزيز أو إدراج هذه 
الخدمات في هذه البلدان الثالثة التي تستضيف عددًا 
كبيرًا من الالجئين والنازحين. ويمكن تعلم الكثير على 

الصعيد العالمي من النهج الذي تتبعه هذه المجموعة 
القليلة من بلدان إقليم العالم العربي في هذا الصدد.

وتظهر البيانات بوضوح التعهد بتسعة التزامات في إقليم 
العالم العربي. وتتراوح القضايا المطروحة بين تعزيز النظم 

اإلحصائية الوطنية، وتنفيذ التعداد على مستوى الدولة، 
وتصنيف التواريخ وإجراء مسوح النتشار فيروس نقص 

التثقيف الجنسي الشامل
٪	6

٪24.4

اإلجهاض
٪0

التغطية الصحية 
الشاملة
٪2	.	

العنف 
الجنسي 
والعنف 

القائم على 
النوع االجتماعي

٪2	.	

غير ذلك*

التثقيف الجنسي 
الشامل
٪9.0

الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية 
والمساواة بين 
الجنسين

العنف 
الجنسي 
والعنف 

القائم على 
النوع االجتماعي

٪	8
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جودة االلتزامات
أظهر التحليل أن 52 بالمائة من االلتزامات التي تم التعهد بها في هذا اإلقليم تستوفي معايير سمارت )SMART( وتمثل 

مستويات عالية من الدقة.

الجدول 4 بلدان إقليم العالم العربي ذات االلتزامات القوية وااللتزامات التي تستوفي معايير سمارت )SMART( على أساس 
الموضوعات ذات األولوية

التزامات قوية وتستوفي معايير سمارت )SMART(الموضوعات

وصول الجميع 
إلى الحقوق والصحة 

الجنسية واإلنجابية

لبنان – برامج وسياسات ذات أهداف ملموسة ونصوص محددة تراعي الشباب والفئات الهشة 
بما فيها الالجئين.

تونس – برامج ذات أهداف محددة، وبها نصوص تشريعية، تركز على الشباب والنساء.

العراق – أهداف ملموسة وسياسات معينة تركز على الشباب.

المغرب – الدعوة لتنفيذ برامج التثقيف الجنسي الشامل وتطوير المناهج.التثقيف الجنسي الشامل

تونس – الوصول إلى معلومات الصحة الجنسية واإلنجابية، وتطوير البرامج الالزمة ونشر 
المعلومات.

العنف الجنسي 
والعنف القائم على 

النوع االجتماعي

تونس – أهداف محددة، ونهج متعدد القطاعات يراعي البرامج والتشريعات، وأحكام مالية عامة 
لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

لبنان – نهج محدد متعدد القطاعات بأهداف ملموسة ويراعي االعتبارات التشريعية.

موريتانيا – سياسات محددة وأهداف قابلة للقياس.

الصومال – سياسات محددة بأهداف قابلة للقياس.

الحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية والمساواة 

بين الجنسين في الهيكلية 
السياسية للدول

موريتانيا – سياسات محددة وأهداف قابلة للقياس.

 ،)CEDAW( الصومال – تلتزم بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مع تنفيذ برامج محددة.

المناعة البشري )HIV( والعنف الجنسي والعنف القائم 
على النوع االجتماعي.

وكشف التحليل عن استمرار التردد في طرح مجاالت 
السياسات الحساسة مثل اإلجهاض والتثقيف الجنسي 

الشامل. ومع هذا، نرى صورة تزخر بالتفاؤل واإلمكانات 
في الموضوعات األخرى ذات األولوية مثل العنف الجنسي 

والعنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين 

الجنسين والتغطية الصحية الشاملة. وبالنظر إلى 
الحساسيات التي ينطوي عليها وضع سياسات وبرامج 

التثقيف الجنسي الشامل في هذا اإلقليم، تزداد أهمية دور 
المجتمع المدني في طرح سياسات للشباب تحدد العناصر 

المتعلقة بتطوير التثقيف الجنسي الشامل. وينبغي أن 
يتابع المجتمع المدني األمر مع الحكومات وأن يدعو كذلك 

إلى وضع جداول زمنية محددة والتأثير على الحكومات 
لتصميم برامج فعالة تدعم التنفيذ حسب الجدول الزمني.

أظهر تحليل االلتزامات التي تعهدت بها بلدان اإلقليم 
أن 46 في المائة من االلتزامات مرتبطة باألصفار الثالثة 
لصندوق األمم المتحدة للسكان في وسائل منع الحمل 

ووفيات األمهات والعنف القائم على النوع االجتماعي.

ويرتبط خمسون بالمائة من االلتزامات ارتباًطا وثيًقا 
بالموضوعات الخمسة لقمة نيروبي – التنوع الديمغرافي، 
وتمويل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والعنف القائم 

على النوع االجتماعي، والرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية 
في السياقات اإلنسانية والهشة، والتغطية الصحية 
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الشاملة – باتباع اتجاه عالمي شامل بشأن العنف الجنسي 
والعنف القائم على النوع االجتماعي. وااللتزامات المتعلقة 

بالتنوع الديموغرافي أو تمويل المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية أقل كثيرًا من التزامات العنف الجنسي والعنف 

القائم على النوع االجتماعي ولكن تقترب إحداها من األخرى 
بنسبة سبعة في المائة وثمانية في المائة على التوالي.

وفيما نجد انخفاًضا في األرقام المطلقة، ألن عشرة بلدان 
فقط قد تعهدت بالتزامات، تُظهر النسب المئوية داللة 
إيجابية من حيث استعداد البلدان لالستثمار في تنفيذ 

التزاماتها التي تعهدت بها في قمة نيروبي، وال سيما 
مع األخذ في االعتبار االلتزامات اإلقليمية والسياسية، 

والسياقات االقتصادية واالجتماعية والدينية

التزامات نيروبي واالتفاقيات 
اإلقليمية

في االتفاقية اإلقليمية للسكان 		20–8	20، إعالن القاهرة: 
المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية 

)المؤتمر الدولي للسكان والتنمية )ICPD( بعد 4	20(، قدم 
اإلقليم توصيات تتعلق بالمواضيع الشاملة التالية:

الكرامة والمساواة	 
الصحة، والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية	 
الشباب	 
النزوح والهجرة الدولية	 
االستدامة البيئية	 
الحوكمة	 

يشتمل اإلعالن على قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين؛ 
ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي؛ وتكافؤ الفرص 
للمرأة على المستويات االجتماعية والسياسية والثقافية 

والدينية؛ وإتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لذوي 
اإلعاقة والمهاجرين وكبار السن؛ والوصول إلى خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية؛ ومنع 

والقضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
.)CEFM( وزواج األطفال القسري المبكر )الختان(

ويربط إعالن القاهرة بين حقوق اإلنسان والوصول إلى 
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية. 

ويورد اإلعالن بابًا خاًصا عن الشباب يتناول الوعي بالصحة 
الجنسية واإلنجابية وتوصيًة بشأن وصول الشباب إلى 

التثقيف الجنسي المناسب ألعمارهم في باب الصحة.

وغفل إعالن القاهرة عن العديد من النقاط المهمة، فلم 
يذكر العنف الجنسي وال عنف الشريك الحميم، ولم يذكر 

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لالجئين، وفيما أقر 
فقط بعدم تمكن الجميع من الوصول إلى الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية، لم يطرح توصية واضحة بشأن كيفية 

تحقيق الوصول إليها. ولم يذكر شيئًا عن أفراد مجتمع 
الميم )LGBTQI+(، وال الحقوق المتعلقة بالتوجه الجنسي. 

وبالمثل، لم يذكر شيئًا عن الوصول إلى اإلجهاض، بخالف 
إشارة وحيدة لإلجهاض على ذكر منع اإلجهاض القسري.

وهناك اختالف آخر وهو ضآلة االهتمام الذي توليه التزامات 
قمة نيروبي التي تعهد بها هذا اإلقليم للمهاجرين 

والنازحين وذوي اإلعاقة، حيث ورد في إعالن القاهرة تأكيٌد 
على االحتياجات الخاصة لهذه المجموعات. وعموًما، كانت 

التزامات إقليم العالم العربي التي تم التعهد بها في 
قمة نيروبي على مستوى الطموحات في اإلعالن. وتجاوزت 
بعض البلدان المشاركة في قمة نيروبي تطلعات اتفاقية 

		20-8	20 واتبعت نهًجا أكثر تقدميًة. فقدمت تونس، 
على سبيل المثال، التزاًما محددًا يتناول العنف الجنسي 

كصورة من صور العنف القائم على النوع االجتماعي، 
وهي الدولة الوحيدة التي فعلت ذلك في اإلقليم.

وهناك دوٌل أخرى في اإلقليم تجاوزت تطلعات توصيات 
اإلعالن؛ وتعهدت بالتزامات تتعلق بخدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية لالجئين والنازحين داخليًا والمهاجرين. والتزمت 
الصومال بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة )CEDAW(. وتعهدت خمس دول بالتزامات 

التثقيف الجنسي الشامل في قمة نيروبي، فيما تجاوزت 
المغرب تطلعات إعالن القاهرة بالتزامها بدمج التثقيف 

الجنسي الشامل في مناهج التعليم. واألهم من ذلك 
هو التزام لبنان، الذي شدد على احتياجات مجتمع الميم 

.)+LGBTQI(

ويصاحب هذا التحليل اإلقليمي قاعدة بيانات لاللتزامات 
يستطيع المجتمع المدني والحكومات استخدامها في 

تتبع التزامات الدول بقمة نيروبي فيما يتعلق بجهود الدعوة 
والمساءلة إلحراز تقدم في تنفيذها.
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	 استنتاجات

فيما يتعلق بإقليم العالم العربي، يوضح التحليل أن 
االلتزامات لم ترق إلى تطلعات جدول أعمال المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية. ويجب معالجة أي فجوات في االلتزامات 

المتعلقة باإلجهاض اآلمن والتثقيف الجنسي الشامل 
والدعوة لهما من قبل المجتمع المدني لبدء إجراء تغييرات 

تقدمية في السياسات والممارسات في بلدان إقليم 
العالم العربي من خالل استراتيجيات ذكية للدعوة تراعي 

مختلف السياقات. 

وهناك حاجة واضحة للدعوة للمزيد من التزامات الميزانيات 
المحلية من قبل الحكومات. ويجب اتباع نهج شامل 

لتلبية احتياجات الالجئين والنازحين داخليًا والمهاجرين وذوي 
اإلعاقة ومجتمع الميم )LGBTQI+(، عن طريق التزامات 

نيروبي وااللتزامات اإلقليمية والدولية السابقة. وفيما ذكرت 
التزامات نيروبي وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية العديد من اإلصالحات القانونية وإصالحات 
السياسات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 

هناك حاجة لمتابعة التنفيذ الفعال لهذه التدابير مع األخذ 
في االعتبار النهج القائم على الحقوق والنوع االجتماعي، 
وخاصة لتعزيز المساواة في الوصول إلى خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية بما في ذلك المعلومات والخدمات 
المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

االجتماعي من خالل نهج قائم على دورة الحياة. 

وأدت جائحة كوڤيد-9	 إلى زيادة االحتياجات المتعلقة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي والحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية، بينما تراجعت معدالت الوصول إلى 
خدمات الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في جميع 

أنحاء العالم8. واآلن أكثر من أي وقت مضى، ينبغي أن تتحول 
التزامات نيروبي إلى واقع ملموس. 

وتُعد قمة نيروبي والتزاماتها الوطنية نقطة فارقة في تاريخ 
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وتمكنت 

الحكومات، ألول مرة، من تحديد الموضوعات الرئيسية 
والموضوعات ذات األولوية في جدول أعمال المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية والتي ستمهد الطريق إلجراء تغييرات على 
مستوى الدول. ومن المهم تقييم قمة نيروبي من منظور 

شامل، وليس بالحديث عن حجم التمويل أو عدد االلتزامات 
ومضمونها فقط، ولكن أيًضا بالزخم السياسي وإمكانية 
تعزيز الدعوة والمساءلة في جدول أعمال المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية.

ال يمكننا النظر إلى التزامات قمة نيروبي والتحليل والبيانات 
الواردة في تقرير قمة نيروبي للمؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية +25 – خارطة طريق للوفاء بالعهد بمعزل 
عن ما سواها. وينبغي ربطها والجمع بينها وبين مصادر 

البيانات األخرى التي تدعم إجراء تقييم كلي وشامل 
لسياقات البلدان والبيئة السياسية لكل منها، ويفضل 

ربطها بالحركات االجتماعية والحلفاء الذين حضروا القمة.

ويطرح التحليل الوارد في هذا التقرير خارطة طريق لدفع 
دعوة المجتمع المدني إلى تحقيق األولوية الحكومية 

في المساواة بين الجنسين والحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية للجميع، ومنهم الشباب. ويشير إلى االتجاهات 

التي يمكن االستفادة منها على المستوى الُقطري، وتعزيز 
التواصل مع الشركاء اإلقليميين والدوليين وإجراء مناقشات 

بين مختلف الحكومات.

وينبغي أن تستعين الحكومات بهذا التحليل في تحديد 
األولويات وإعداد التقارير وتقييم التقدم المحرز فيما تعهدت 

به من التزامات في القمة في نوفمبر 9	20.

وقدمت الحكومات دعًما هائاًل للموضوعات الواردة في 
التزاماتها التالية:

االستثمار في صحة الشباب الجنسية واإلنجابية؛	 

أهمية تطوير آليات جمع البيانات؛	 

معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي والقضاء 	 
عليه هما مفتاح تحقيق جدول أعمال المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية؛

تحقيق المساواة بين الجنسين، وخصوًصا إدراج المساواة 	 
بين الجنسين والحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في 

الهيكلية السياسية للدول،

ضمان حصول الشباب وغيرهم على وسائل منع الحمل.	 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يعالج المجتمع المدني أي 
فجوات في االلتزامات المتعلقة باإلجهاض اآلمن والتثقيف 

الجنسي الشامل لبدء إجراء تغييرات تقدمية في السياسات 
والممارسات حتى في الدول التي تعاني من التضييق، من 

خالل استراتيجيات ذكية للدعوة تراعي مختلف السياقات. 
وتُعد التزامات نيروبي دلياًل فعليًا على اإلرادة السياسية 
للحكومات لتعجيل تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية والمضي قدًما بجدول األعمال. وسعيًا 
نحو هذا الهدف، يستطيع المجتمع المدني االستعانة 
باالتجاهات اإلقليمية السائدة إلبراز ضرورة التضامن في 

معالجة الموضوعات المشتركة على المستوى اإلقليمي 
وإجراء التغييرات على مستوى الدول.

 https://ippf-covid	9.org/  8
18

https://ippf-covid19.org/


8 التوصيات

تحتاج الحكومات إلى وضع التغطية الصحية 
الشاملة وأهداف التنمية المستدامة على رأس 

جداول أعمالها.

وينبغي أن تقوم جهود الدعوة ببناء التحالفات 
وتقويتها مع المجتمع المدني والشركاء 

الوطنيين لوضع التزامات المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية في االعتبار. وهذا النهج ينبغي أن يراعي 
الحساسيات الثقافية وأن يكون قائًما على حقوق 

اإلنسان ألن الصحة الجنسية واإلنجابية في إقليم 
العالم العربي تمس خصوصيات الناس ومعاييرهم 
الثقافية ومعتقداتهم وممارساتهم التي قد تؤثر 

على القرارات السياسية. وإن االعتراف باألبعاد 
الثقافية ومعالجتها يسهل تحقيق نتائج الصحة 

اإلنجابية المرجوة.

التركيز على التغطية الصحية بناء التحالفات وتقويتها
الشاملة وأهداف التنمية المستدامة

ينبغي تصميم استراتيجيات المساءلة حسب 
السياقات الوطنية عن طربق تطبيق التجارب وتبادل 

أفضل الممارسات مع البلدان األخرى، واستخدام 
البيانات، وبناء التحالفات، وإشراك المؤثرين )القادة 

الدينيين، ووسائل اإلعالم، والمشاهير( والمستفيدين 
أنفسهم. ويمكن االستعانة باللجان الوطنية 

كمدخل جيد للحكومات، والتواصل مع صندوق 
األمم المتحدة للسكان واإلشادة بالتزامات الدولة 

نحو اإلعالنات والمعاهدات واالتفاقيات واإلطار 
القانوني الوطني.

الوصول إلى اإلجهاض اآلمن يضمن حقوق المرأة. 
يمكن تحرير قوانين اإلجهاض ألسباب معينة 

منها اعتالل الجنين، وصحة المرأة، وسفاح القربى، 
وانفصال الزوجين، وموافقة الوالدين، وإلغاء تجريم 

اإلجهاض لكل من المرأة ومقدمي خدمة اإلجهاض، 
وغير ذلك.

ينبغي إتاحة المزيد من برامج التثقيف الجنسي 
الشامل خارج نطاق المدرسة لضمان وصول الشباب 
إلى معلومات قائمة على أدلة. وينبغي إدراج التثقيف 

الجنسي الشامل في مناهج التعليم الرسمية 
وتعزيز مشاركة أولياء األمور وأنشطة رفع مستوى 

الوعي بمزايا التثقيف الجنسي الشامل.

تعزيز الوصول إلى اإلجهاض 
اآلمن والقانوني

التوسع في التثقيف 
الجنسي الشامل

استراتيجيات خاصة للمساءلة

19



ينبغي أن يقوم المجتمع المدني بضمان جودة 
االلتزامات التي أعلنتها الدول وحكوماتها. وعلى 

سبيل المثال، التفاوض على المواعيد النهائية ما 
لم تكن محددة بوقت معين أو إذا لم تفي بمعايير 

SMART كاملة.

تحليل االلتزامات الحكومية للدول مع االلتزامات 
التي تعهدت بها منظمات المجتمع المدني 

والقطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة لضمان 
وضع صورة كاملة للموارد المتاحة وخطط العمل 

الالزمة لتنفيذ تلك االلتزامات.

تخطيط األنشطة الالزمة لتنفيذ التزامات 
قمة نيروبي مع الحركات االجتماعية ومنظمات 

المجتمع المدني األخرى والمكاتب الُقطرية التابعة 
لصندوق األمم المتحدة للسكان والشركاء اآلخرين 

ذوي الصلة.

وضع خرائط للساحات والعمليات الحكومية 
الدولية التي يمكن استخدامها في الدعوة 

العالمية، واقتراح طرق يدعمها الشركاء اإلقليميون 
والدوليون، مثل المراجعة الدورية الشاملة، والتقارير 

الوطنية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق 
اإلنسان )اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز 

ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(، 

والتقارير الوطنية الطوعية للمنتدى السياسي 
رفيع المستوى.

وينبغي أن تبدأ الدعوة اللتزامات قمة نيروبي على 
المستوى الوطني فورًا، وأن تكون جزًءا من جهود 

الدعوة المستمرة حتى عام 0	20، وبما يتوافق أيًضا 
مع جدول أعمال 0	20.

ينبغي أن تبدأ الدعوة والمساءلة بشأن المؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية على المستوى الوطني 

بوضع استراتيجية مشتركة للدعوة في إطار ائتالف 
يجمع بين المسؤوليات المشتركة.

وينبغي أن تستهدف الدعوة حكومات الدول، ومنها 
البرلمانيون، ومختلف المستويات في وزارات صنع 

القرار )النوع االجتماعي، والصحة، والعدل، والمالية(، 
والسلطات المحلية، وكذلك األوساط األكاديمية 

ومنظمات المجتمع المدني األخرى العاملة في 
مجال الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق 
اإلنسان والمسائل ذات الصلة أو مجموعات محددة 

مثل مجتمع الميم )LGBTQI+(، وذوي اإلعاقة، وفئات 
السكان األصليين في إطار نهج متعدد القطاعات.

قد تحتاج البلدان واألقاليم التي لم تبِل بالًء 
حسنًا في توفيق الموضوعات إلى تركيز تكتيكي 

استراتيجي لبدء »التحرك«.

اإلحساس بالضرورة الملحة

النهج االستراتيجي

أهداف الدعوة

التدرج في تحقيق األولويات

تعزيز مستوى جودة االلتزامات

التخطيط للموارد

الشراكات

التواصل الدولي
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الملحق 	 المنهجية وقاعدة البيانات

قاعدة بيانات تحليل التزامات 
قمة نيروبي

قام باحثون بإنشاء قاعدة بيانات لتحليل التزامات قمة نيروبي 
أدرجوا فيها االلتزامات التي تعهدت بها 			 دولة مشاركة 

في القمة، بطريقة منهجية ودقيقة. وتم تقييمها وفًقا 
لمجموعة من المعايير لتحديد فجوات وأنماط الموضوعات، 
فضالً عن االتجاهات اإلقليمية والعالمية وكيفية مواءمتها 

مع أجندة عمل الدعوة المشتركة لالتحاد الدولي لتنظيم 
.)IPPF( األسرة

ورُتبت قاعدة بيانات التزامات الحكومات حسب الدولة 
واإلقليم وحددت العديد من الفرص المتاحة ألعضاء االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( والمجتمع المدني والحكومات 
لحشد الطاقات السياسية لقمة نيروبي.

ومن المهم مالحظة أن االلتزامات المدرجة في قاعدة 
البيانات مدرجة وفًقا للصيغة التي ُقدمت بها على الموقع 
اإللكتروني لقمة نيروبي. ولكن، فيما يخص التحليل المالي 

وتحليل SMART، تم تحليل كل التزام إلى عناصره الفريدة، أو 
إلى »األجزاء« األصغر التي يتكون منها. واعتمد الباحثون هذا 

النهج لسببين اثنين.

تسهيل التحليل: بهذه الطريقة استطاع الباحثون تقييم 
كل جزء من االلتزام الكلي وفًقا للمقاييس المختارة )ترتيبه 

حسب معايير SMART، والتركيز على المساعدة المحلية 
أو اإلنمائية ومجال الموضوع(.

تسهيل المساءلة: إذا لم يتم تحليلها إلى أجزائها المكونة، 
فقد يكون من السهل تخطي التفاصيل المهمة في 

ب إخضاعها  االلتزامات التي تعهدت بها الحكومات، ما يصعِّ
للمساءلة. وتهدف هذه الطريقة إلى تيسير االنتباه إلى 

تفاصيل كل التزام تم التعهد به في قمة نيروبي.

ويجب أن يعلم مستخدمو قاعدة البيانات أن إجمالي عدد 
االلتزامات المدرجة في قاعدة البيانات قد يختلف عن عدد 
االلتزامات المسجلة التي تم التعهد بها في قمة نيروبي.

ومرفق بهذا المنشور سلسلة من تقارير التزامات قمة 
نيروبي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية +25 الصادرة عن 

:IPPF اتحاد
قمة نيروبي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية +25 – 	 

خارطة طريق للوفاء بالعهد – التقرير الرئيسي
تقارير التحليل اإلقليمي: أفريقيا، األمريكتان، إقليم 	 

العالم العربي، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا وآسيا 
الوسطى

قاعدة بيانات إلكترونية	 

المنهجيات
تم نقل جميع االلتزامات من الموقع اإللكتروني لقمة نيروبي 

إلى قاعدة البيانات. وبالنسبة للتحليل المالي وتحليالت 
سمارت )SMART(، تم تقسيمها أيًضا إلى التزامات فرعية 
لضمان إدراج جميع الموضوعات ضمن التزام رئيسي أكبر. 

وحافظنا على جوهر االلتزامات ونزاهتها دائًما. وُصنفت 
االلتزامات وفًقا لمعايير متعددة في قاعدة البيانات، ووضعنا 

في االعتبار في المقام األول المواضيع ذات األولوية في 
أجندة عمل الدعوة المشتركة لالتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة )IPPF(. وجرى تصنيف االلتزامات وفًقا لالختيار الذاتي 
للحكومات على الموقع اإللكتروني، أو وفًقا لتقدير الباحث 
بناًء على وصف االلتزام المعني في حالة عدم وجود اختيار 

مسبق. وجرت تحليالت SMART وفًقا للمعايير التالية:

ما الذي سيتم إنجازه؟  محددة   S 
)ما هي اإلجراءات التي ستتخذها(؟

ما هي البيانات التي سيُقاس بها  قابل للقياس   M
الهدف؟ )كم؟ كيف(؟

هل يمكن تحقيق الهدف؟ هل الدولة  قابل للتحقيق   A
لديها المهارات والموارد الالزمة؟

هل يتوافق الهدف مع برنامج عمل  واقعي   R
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؟

ما هو اإلطار الزمني لتحقيق الهدف؟ محدد زمنيًا   T
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لغرض هذه الدراسة، وألن الباحثين ليس لديهم سياق كاٍف 
لكل دولة، تَقرر أن يفترض الباحثون أن جميع االلتزامات 

يمكن تحقيقها. ومع ذلك، من المهم أن تتحقق منظمات 
المجتمع المدني من صحة هذا االفتراض لكل التزام على 

حدة على مستوى جميع األقاليم.

قاعدة البيانات
تم تحميل التزامات نيروبي على موقع القمة اإللكتروني 

باستخدام مجموعة متعددة من التنسيقات واألنماط. وهذا 
يعني أن االلتزامات لم يتم توحيدها. وتم تحميل العديد 

من االلتزامات كل على حدة مع احتوائها على العديد من 
االلتزامات الفريدة المدرجة فيها، لذلك كان من المهم 
تحليل االلتزامات لتسمح بالتقييم على أعلى مستوى 
ممكن من التفصيل. وبمجرد االنتهاء تماًما من تحليل 
االلتزامات إلى األجزاء المكونة لها، تم تقييمها حسب 

اإلقليم والدولة وأولويات أجندة عمل الدعوة المشتركة لكل 
جمعية عضو؛ وأولويات أجندة عمل الدعوة المشتركة لكل 

التزام؛ وما إذا كانت االلتزامات محلية مالية، أو غير مالية، 
أو مساعدات إنمائية مالية أو مساعدات إنمائية غير مالية؛ 

وإلى أي مدى يمكن تصنيف االلتزامات الفردية على أنها 
سمارت )SMART( )محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق 

وواقعية ومحددة زمنيًا( – كل منها في عمود خاص.

نا من إدراج الموضوعات في سياق أشمل وإخضاعها  وتمكَّ
لتحليل أوسع نطاًقا بفضل إدراج األعمدة التي تصنف 

االلتزامات حسب توافقها مع النتائج الثالث لصندوق األمم 
المتحدة للسكان، والتي يمكنها أن تحدث تحواًل، فضالً عن 
مواءمة االلتزامات مع الموضوعات الخمسة لقمة نيروبي، 

مع أنها ليست محور تركيز لهذا التقرير. ورأى الباحثون 
بأن التحليل النهائي البد أن يبرز األهمية التي تضفيها 

الحكومات على هذه المواضيع، ألنها تدل على مدى فهم 
الحكومات ورؤيتها ودعمها لبرنامج عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية. وبالمثل، رأى الباحثون ضرورة إضافة 
عمود يوضح بالتفصيل ما إذا كان لصندوق األمم المتحدة 

للسكان مكتب في البلدان التي تتعهد بااللتزامات وتحديد 
العالقة التي تربط بين معايير سمارت )SMART( ووجود 

مكتب للصندوق في هذه البلدان.

حدود المنهجية
مازال موقع قمة نيروبي اإللكتروني مفتوًحا ويقبل إدراج 

االلتزامات. وقد تكون هناك بيانات أخرى أحدث من البيانات 
المستخدمة في التحليل. وااللتزامات الواردة في هذه 
لة على الموقع  الدراسة ال تشمل البيانات غير المحمَّ

اإللكتروني في وقت كتابة هذا التقرير، وال البيانات التي تُليت 
في نيروبي في حفل التعهد بااللتزامات ولكن لم تُسجل 
على الموقع الحًقا. والتقسيم الفرعي لاللتزامات يجعل 

عدد االلتزامات المبلغ عنها فريًدا من نوعه في هذه الدراسة، 
ويزيد صعوبة المقارنة. وأدرج كثيرون تعليقاتهم بلغتهم 

األم، وكان من الضروري ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية. وتركز 
المنهجية على البيانات الكمية فقط. وال يبرز التحليل 

الكمي ثراء قمة نيروبي، ويحد من قدرتنا على رؤية الصورة 
الشاملة. وتفتقر بعض وسوم التصنيف إال الحيادية، ما أدى 
إلى زيادة هامش الخطأ. وتم وسم االلتزامات وفًقا لمجاالت 
التغيير عالية المستوى في موضوعات أجندة عمل الدعوة 
المشتركة ، ما يعني غياب الدقة في النهج المتبع أحيانًا.
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األشكال والجداول

الشكل 1 )صفحة 6(  أجندة عمل الدعوة المشتركة – ملخص بياني
التزامات الحكومات في قمة نيروبي لكل إقليم حسب الموضوعات ذات األولوية  الشكل 2 أ-و )صفحة 8( 

)أفريقيا، األمريكتان، إقليم العالم العربي، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا وآسيا 
الوسطى(

إجمالي االلتزامات المالية بالنسبة المئوية حسب اإلقليم الشكل 3 )صفحة 2	(  
النسبة المئوية اللتزامات إقليم العالم العربي المتوافقة مع المواضيع  الشكل 4 )أ( و )ب( )صفحة 4	(  

ذات األولوية

مواءمة االلتزامات العالمية مع الموضوعات ذات األولوية الجدول 1 )صفحة 9(  
بلدان إقليم العالم العربي ذات االلتزامات القوية وااللتزامات التي تستوفي معايير  الجدول 2 )صفحة 5	( 

سمارت )SMART( على أساس الموضوعات ذات األولوية

المراجع
 .(20	8) .Starrs A, et al  أ. 

 .Accelerate progress – sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission
The Lancet. (40	0	)	9	 ص. The Lancet Commissions .2542-2692. (40	0	) 	9	، ص. 2692–2642.

المرجع نفسه. ب. 

المرجع نفسه. ج. 
https://www.shedecides.com د. 

من نصوص المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التي استخدمها التحليل في المقارنة:

 برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية	 

إعالن ومنهاج عمل بيجين	 

تقارير المراجعة اإلقليمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية +25 لعام 8	20	 

إقليم العالم العربي – إعالن القاهرة – المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية )مؤتمر ICPD بعد 4	20(	 

الصور الفوتوغرافية
الغالف األمامي: فلسطين/هنه مول فنش

الغالف األمامي: لبنان/هنه مول فنش
داخل الغالف األمامي: أرض الصومال/زوي فالد

صفحة 7: فلسطين/هنه مول فنش
صفحة 12: لبنان/هنه مول فنش
صفحة 13: لبنان/هنه مول فنش

صفحة 17: فلسطين/هنه مول فنش
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المختصرات

AIDSمتالزمة نقص المناعة المكتسبة

AUاالتحاد األفريقي

CEFMزواج األطفال القسري المبكر

CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CMTSااللتزامات

CRCلجنة حقوق الطفل

CSOمنظمة مجتمع مدني

CSEالتثقيف الجنسي الشامل

CPDمفوضية السكان والتنمية

CSWلجنة وضع المرأة

DDالعائد الديمغرافي

ESCRالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

EUاالتحاد األوروبي

FPتنظيم األسرة

FP20202020 تنظيم األسرة

FGMتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

GAالجمعية العامة

GBVالعنف القائم على النوع االجتماعي

GEالمساواة بين الجنسين

GEWEالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

HLPFالمنتدى السياسي الرفيع المستوى

HIVفيروس نقص المناعة البشري

HRCمجلس حقوق اإلنسان

IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة
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ICPDالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية

IDPالنازحون داخليًا

+LGBTQIالسحاقيات واللوطيون ومشتهو الجنسين ومغايرو الهوية الجنسية والشواذ والِخناث

MCإجماع مونتيفيديو

MMوفيات األمهات

MPoAخطة عمل مابوتو

MSالجمعيات األعضاء

ODAالمساعدة اإلنمائية الرسمية

PoAبرنامج العمل

RMNCHAالصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين

SDGأهداف التنمية المستدامة

SOGIEالتوجه الجنسي وهوية النوع والتعبير

SMARTمحددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا

SRالمقرر الخاص

SRSGالممثل الخاص لألمين العام

SRHالصحة الجنسية واإلنجابية

SRHRالحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية

STIاألمراض المنقولة جنسيًا

UNاألمم المتحدة

UNECEلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

UHCالتغطية الصحية الشاملة

UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان

UKالمملكة المتحدة

WHOمنظمة الصحة العالمية
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صدرت في أغسطس 2020 عن 
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 ،4 Newhams Row, London SE1 3UZ 
المملكة المتحدة 

هاتف: 8200 7939 20(0) 44+ 
فاكس: 8300 7939 20(0) 44+ 

www.ippf.org :موقع إلكتروني
 info@ippf.org :بريد إلكتروني

جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة برقم 229476 

http://www.ippf.org
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