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 يستوي المكون السكاني ال: برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
:إال بكلية أهداف التنمية المستدامة

:  دامةإعادة اعتبار السياسات السكانية ضمن ذهنية أهداف التنمية المست

"!ما بعد"بعد ما هو ما السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الذهاب 



هوس المؤتمرات في بداية التسعينيات

1992المؤتمر الدولي حول البيئة والتنمية، ريو دي جانيرو•

1993المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، فيينا•

1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة •

1995مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن•

1995المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين•

1996مؤتمر القمة العالمي لألغذية، روما •

1996مؤتمر األمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية، إسطنبول •

المؤتمرات بإعالنات بالغية، وبغياٍب تام ألي إطار عمالنيأنتهت

يذ ورصد وعليه، استحال على األمانة العامة أو حتى على الدول األعضاء القيام بأية متابعة، لتنف
.مسار التوصيات، أو حتى المبادرة إلى ذلك
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:  1994الظروف التي أّدت الى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 
الخلفية والحدث؟
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كبح النمو /االنفجار السكاني: 1974بوخارست، عام 

تمكين المرأة بهدف كبح النمو السكاني : 1984عام المكسيك، 

:  نميةالسياسات السكانية في مرحلة ما قبل المؤتمر الدولي للسكان والت

ة؛ بند واحد على جدول األعمال، خفض اعداد السكان في البلدان النامي•

ياسات تحت عناوين سامية ونبيلة؛ ستحجيميةاعتماد أهداف ديمغرافية 

ض حددت المرأة باإلنجاب فكان هدفها التصويب على المرأة بهدف خف

تُقاس من خصوبتها بشكل رئيسي؛ التنمية هي تحديدا تنمية اقتصادية

ات خالل معدل حصة الفرد من متوسط الناتج المحلي اإلجمالي؛ الحكوم

نظور تتخذ قرارات خاصة بحياة الناس الحميمة وبخياراتهم الحياتية؛ م
.  فوقي غير حقوقي
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1984والمكسيك، 1974بوخارست، 
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تعريف دورة الحياة/الصحة اإلنجابية: الموضوع✓

الحقوق اإلنجابية/المساواة بين الجنسين

توسيع التنمية االجتماعية من مدخل الصحة اإلنجابية : الهدف✓

وع التنمية الحقوق اإلنجابية وإعادة تحديد الصحة بأنها بدنية ونفسية واجتماعية حيث يصبح موض
إمكانية فالناس بشر يفترض أن توفر لهم شروط المعرفة والخيار و: االنسان وليس مجّرد أرقام

حقيق خياراتهمت

المرأة كائن بشري وهي صاحبة حق : النوع االجتماعي✓

حة فصل اإلنجاب، بوصفه وظيفة اجتماعية، عن إدارة الحياة الجنسية والنظر إلى الص: نقلة نوعية✓
الجنسية كِسمة بشرية 

ي الكلي شاملة، تضّم المجتمع المدني؛ ترّكز على الجانب العمالن: إعادة تعريف السياسات السكانية✓
( ً /  حة االنجابيةمؤشر الص/مؤشر التنمية البشرية: ؛ تغيير في مؤشرات التنمية(ليست هدفاً ديمغرافيا

ادات الحكومة؛ المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، والقي: النظير. الشباب وتمكين المرأة
رة والتحفيز االنتقال من الدعاية والترويج السوقي لبرامج تنظيم األسرة إلى المناص. المؤثرة، وما إلى ذلك

!والتواصل

3

!مرحلة فاصلة: 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 
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عملية بيروقراطية مفروضة الى حد بعيد على الدول األعضاء؛✓

غاية غير مثيرة للجدل في المبدأ؛18/ أهداف8ترافق مع ( العالمي)االتفاق ✓

مؤشراً 46تأخير خمس سنوات في وضع إطار للرصد مع ✓

وآليات التمويلالسياساتيةحشٌد لألطر ✓

موازاة بمواضيعيةمحدودية األهداف األلفية أبقت على هامش كبير الذي سمح بتواجد خطط : ولكن
لمساواة الالجئون، حقوق اإلنسان، ا/النزاعات، الهجرة/الشؤون اإلنسانية: األهداف اإلنمائية لأللفية

الغاية : ةمع إضاف)السكان والحقوق اإلنجابية، االستدامة البيئية، والسالم واألمن / بين الجنسين
؛(ب١حصول الجميع على الصحة االنجابية وعلى العمل الالئق : ب5

إظهار وفي هذا السياق، كان ال بد من اإلبقاء على برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية و
سنة انتهت عام 20أهميته بالنسبة إلى البلدان، ال سيما أنه حمل خطة عمل واضحة تمتد على 

2014

الذي " عدال ما ب"ولكن هل يبقى هذا ممكنا اآلن وهل هناك فائدة برامجية وتحفيزية في تبني مفهوم 
يصعب تحديده لكثير من الدول األعضاء، خاصة على ضوء اعتماد مبادئ وسياق وأهداف 

!  ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة؟
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عيل لتف" نصف ناجحة"محاولة معلّبة و: األهداف اإلنمائية لأللفية
األهداف ذات األولوية التي وضعتها مؤتمرات التسعينيات

01/11/2018



!(  غاية169–هدفاً 17)نطاق أهداف التنمية المستدامة 

التركيز على حقوق اإلنسان، والتضمين، والمساواة، •

دية، االجتماعية، واالقتصا)واالستدامة ذات الركائز الثالث 
(والبيئية

االلتزام بالتنمية التي ترّكز على االنسان•

وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساءلة •

ة بين العالمية، والمساءلة، والمسؤولية المشتركة والمتباين•
الدول األعضاء 
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: أهداف التنمية المستدامة
 ً !التغيير التحويلي في خطة العمل وفي عملية التنمية معا
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1المبدأ •

ة واألمان لكل إنسان الحق في الحياة، والحري. جميع الناس يولدون أحراراً وهم متساوون في الكرامة والحقوق
على شخصه

2المبدأ •

م قيمةقع البشر في صميم االهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والناس هم أهم مورد ألي أّمة وأكثرهي

3المبدأ •

.الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف، وهو جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية

4المبدأ •

المرأة، هم النهوض بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف وتمكين المرأة، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد
.حجر الزاوية في البرامج المتصلة بالسكان والتنمية

5المبدأ •

ماعية، حيث أن األهداف والسياسات المتصلة بالسكان هي جزء ال يتجزأ من التنمية الثقافية واالقتصادية واالجت
.الهدف منها هو تحسين نوعية حياة جميع الناس

6المبدأ •

وتحقيق توازن تتطلّب التنمية المستدامة االعتراف الكامل بالعالقات المتبادلة بين السكان والموارد والتنمية
.بينها( ديناميكي)متناسق ومتحرك 

7المبدأ •

صال الفقرتتعاون جميع الدول وكافة المجموعات البشرية في االضطالع بالمهمة الجوهرية المتمثلة في استئ

6

لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( 15)المبادئ الخمسة عشر 
1/2والمجّسدة كلها في أهداف التنمية المستدامة 
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8المبدا•

ي أن يقرروا لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنيـة والعقليـة، ولكل األزواج واألفراد حق أساسي ف
.بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والتباعد بينهم، وأن يحصلوا على المعلومات والتثقيف والوسائل لبلوغ ذلك

9المبدأ •

لفة لألسرةوتوجد أشكال مخت.  ومن حقها الحصول على الحماية والدعم الشاملين.  األسرة هي وحدة المجتمع األساسية، وينبغي تعزيزها

10المبدأ •

.لكل إنسان الحق في التعليم وينبغي أن يوّجه التعليم إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية

11المبدأ •

لة لكل طفل الحق في مستويات معيشة كافية لرفاهه، والحق في الصحة، والتعليم، وأن يكون بمعزل عن اإلهمال وسوء المعام

.واالستغالل

12المبدأ •

ة الكافية وأن تكفل ينبغي على البلدان التي تستقبل مهاجرين قانونيين أن توفر لهم وألسرهم المعاملة السليمة وخدمات الرعاية االجتماعي
.سالمتهم البدنية وأمنهم

13المبدأ •

.لكل إنسان الحق في التماس اللجوء والتمتع باللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من االضطهاد

14المبدأ •

.ينبغي للدول أن تعترف بهوية وثقافة ومصالح السكان األصليين وأن تمّكنهم من المشاركة الكاملة

15المبدأ •

.اً متكافئةيقتضي النمو االقتصادي المستدام والتقدم االجتماعي أن يكون النمو قائماً على قاعدة عريضة وأن يتيح للجميع فرص

701/11/2018

مية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتن( 15)المبادئ الخمسة عشر 
2/2والمجّسدة كلها في أهداف التنمية المستدامة 



8

مر مواصلة دمج مبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمؤت

ضمن أهداف التنمية 2014الدولي للسكان والتنمية ما بعد عام 

:المستدامة

أمران ال مفّر منهما
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:ة التاليةيجب على أي سياسة سكانية ان تراعي األغراض الرئيسة الثالث

والجنس، أن تسعى إلى بنية ديمغرافية متوازنة باستمرار حسب السن✓
هات شمل الموجّ )المتغيرة دينامياتهاوتوجيه اآلثار المترتبة على 

نية واإلنمائية ؛ إدماج العناصر السكا(الرأسية والجانبية للتغيّر السكاني
على الصعيدين الوطني والمحلي؛

أن تسعى إلى ضمان حصول الجميع على الخدمات االجتماعية ✓
على ( 3،4،5،8،10،11أهداف التنمية المستدامة، )األساسية الجيدة 

الصعيدين الوطني والمحلي، مع ضرورة عدم إهمال أحد؛

ميع، من أن تسعى إلى ضمان المساواة في عائدات التنمية البشرية للج✓
.أجل األجيال الحالية والمقبلة

9

التنمية، ال مفّر من إعادة تموضع السياسات السكانية الناتجة عن المؤتمر الدولي للسكان و
، في سياق أهداف التنمية المستدامة2014وعن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد عام 
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ة، بحيث تجد يجب ان تعكس التقارير الوطنية الطوعية األغراض الثالثة المتوخاة من أي سياسة سكاني

حة بما في ذلك الص)األحكام والمبادئ الواردة في برنامج عمل المؤتمر العالمي للتنمية والسكان 

داف التنمية طريقاً إلدراجها في أه( اإلنجابية، والمساواة بين الجنسين، وتحركات السكان، وما إلى ذلك
وحيث 2030المستدامة بحيث يصبح برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية جزءا ال يتجزأ من أجندة

.مما يساعد الدول على المضي قدما دون جدل الدالالتجندةبرزنامة هذه األ" ال ما بعد"يتم تحديد 

:ضرورة تجنّب خطر تكرار أخطاء المجالس السكانية الغابرة من خالل ما يلي

ث ، والتنسيق، وأدوار المجالس السكانية ما بين الوكاالت، بحيوالحوكمةإعادة تحديد المهام، ✓

ند دوراً تصبح مجالس سكان واستدامة، تستطيع المساهمة في تبني القدرات ذات الصلة وتُس
مؤسسياً وقيادياً ضمن التقارير الوطنية الطوعية؛

، بالقدرة تجهيز مجالس السكان واالستدامة، باإلضافة إلى دورها في المناصرة في مجال السياسات✓

صعيدين الوطني على قراءة البيانات وتحليلها وربطها فيما بينها ألغراض التتبّع والتعقب على ال
الخاصة ( KRAs)والمحلي، واالضطالع بدور أكبر في الدعوة إلى مجاالت النتائج الرئيسية 

 ً .بالسكان، على أن تكون محددة زمنيا
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ال مفّر من تعزيز حضور العناصر السكانية 
في التقارير الوطنية الطوعية
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شكراً 
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