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 والتنمية السكان جلنة
  واألربعون الثانية الدورة
 ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣ - مارس/آذار ٣٠
  *املؤقت األعمال جدول من ٣ البند

      للسكان الدويل املؤمتر توصيات متابعة إجراءات
 للـسكان  الدويل املؤمتر عمل برنامج إسهام على تركز اليت السكان برامج رصد    

 اإلمنائيـة  األهـداف  ذلـك  يف مبـا  ،دوليا عليها املتفق اإلمنائية األهداف يف نميةوالت
 لأللفية

  
 العام األمني تقرير

  

  موجز  
 األهـداف  يف والتنميـة  للـسكان  الدويل املؤمتر عمل برنامج إسهام عن التقرير هذا أُعد  
 العمــل لربنـامج  اســتجابة ة،لأللفيـ  اإلمنائيــة األهـداف  ذلــك يف مبـا  دوليــا، عليهـا  املتفــق اإلمنائيـة 
 والتنميـة  الـسكان  جلنة وضعته الذي األولويات واحملدد املنحى املواضيعي سنوات لعدة الشامل
 أن ،٢٠٠٧/١ مقررهـا  يف اللجنـة  وقـررت  .٢٠٠٦/١ اللجنـة  قرار يف عليه املنصوص حسب
ــامج إســهام يكــون ــؤمتر عمــل برن ــة األهــداف يف امل ــا املتفــق اإلمنائي ــا عليه ــ ،دولي  ذلــك يف امب

 ةاللجنـ  سـتعقدها  الـيت  واألربعـني  الثانية للدورة اخلاص املوضوع هو لأللفية، اإلمنائية األهداف
  .للمؤمتر عشرة اخلامسة السنوية الذكرى مبناسبة
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 قـضايا  هـي  اجلـنس  ونـوع  اإلجنابية، والصحة السكان، قضايا أن جمددا التقرير ويؤكد  
 القـضايا، بتلـك    راسـخ  التـزام  وبدون .لأللفية اإلمنائية افاألهد وحتقيق للتنمية بالنسبة مركزية
ــن ســواء ــق خــالل م ــدافها حتقي ــة أه ــن أو اخلاصــة الربناجمي ــسري خــالل م ــأثري تف  االجتاهــات ت

 أهـداف يكون ممكنا الوفاء ب    لن أخرى، جماالت يف األهداف حتقيقيف   نطاق األوسع السكانية
الـذكرى الـسنوية اخلامـسة       تيحتو .األلفية قمة مترمؤ أهداف أو والتنمية للسكان الدويل املؤمتر

األهـداف احملـددة    تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  لتقيـيم  الدويل جملتمعأمام ا ممتازة فرصة مؤمترعشرة لل 
 بغيـة  القـاهرة  يف عليهـا  املتفـق  والغايات األهداف حتقيقإىل   الرامية اجلهود ومضاعفة املؤمتريف  

  .لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق تيسري
ــة األعمــال التقريــر ويــصف    للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق هبــا يقــوم الــيت الربناجمي
 تنفيــذ تعتــرض الــيت للتحــديات التــصدي علــى العــامل أحنــاء كافــة يف البلــدان مــساعدةبغــرض 
 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  يف يـسهم  وأنـه  خاصـة  والتنميـة،  للسكان الدويل املؤمتر عمل برنامج
كـل مـن     علـى  تهأنـشط  عـن  أمثلة ويقدم ،للصندوق االستراتيجي التوجه التقريريبني  و .لأللفية

 املتعلقـة  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق الـيت هتـدف إىل       والقطـري  واإلقليمـي  العـاملي الصعيد  
ــو اجلنــسني بــني واملــساواة الفقــر؛ مــن باحلــد ــصحة األم صــحة وحتــسني ؛لمــرأةل تمكنيال  وال

  .البيئية االستدامة وكفالة اإليدز؛/البشرية املناعة نقص فريوس فحةومكا اإلجنابية؛
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 مقدمة - أوال  
 املــؤمتر عمــل برنــامج إســهام عــن التقريــر هــذا للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق أعــد  - ١

 األهــداف ذلــك يف مبــا دوليــا، عليهــا املتفــق اإلمنائيــة األهــداف يف )١(والتنميــة للــسكان الــدويل
ــة ــة،لأللف اإلمنائي ــامج اســتجابةً ي ــشامل العمــل لربن  واحملــدد املنحــى املواضــيعي ســنوات عــدةل ال

حــسب املنــصوص عليــه يف قــرار اللجنــة      والتنميــة الــسكان جلنــة وضــعته الــذي األولويــات
 للـدورة  اخلـاص  املوضـوع  ٢٠٠٧/١ مقررهـا  يف والتنميـة  السكان جلنة واعتمدت. ٢٠٠٦/١
  .للّجنة واألربعني الثانية
ــ ويــشري  - ٢ ــر ذاه ــضايا أن إىل التقري ــسكان، ق ــصحة ال ــة، وال ــوع اإلجنابي  هــي اجلــنس ون

 الـيت  الرئيـسية  املـؤمترات  ويف .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  وحتقيـق  للتنميـة  بالنسبة مركزية قضايا
 املـدين  واجملتمـع  احلكومـات  معـت جت املاضـي،  القـرن  مـن  التـسعينيات  يف املتحـدة  األمـم  عقدهتا

 والبيئيــة واالقتــصادية اإلمنائيــة الــصعد علــى البــشرية تواجــه الــيت عامليــةال الــشواغل ملواجهــة
 ملموسـة  إجـراءات  اختـاذ خمططات ترمـي إىل      املؤمتراملربمة يف    االتفاقاتووفرت   .واالجتماعية

 الفــرص مــن املزيــد إتاحــة عــرب مكــان كــل يف واألطفــال والرجــال النــساء، وضــع حتــسني بغيــة
 أيـضا  اتاملـؤمتر  لـت وتناو .اجليـدة  االجتماعيـة  اخلـدمات  لـى ع حصوهلم نطاق وتوسيع أمامهم
 األمـم  ودور الـدويل،  والتعـاون  العمـل،  برنـامج  وغايـات  أهـداف  تنفيـذ  رصـد  قبيـل  مـن  قضايا

 .والــدويل واإلقليمــي الــوطينكــل مــن الــصعيد  علــى املتابعــة وأنــشطة املــوارد وتعبئــة املتحــدة،
ت إىل راملـؤمترات الـسابقة، وأشـا    وتوصيات دئمبا علىانبىن كل منها   تراكمية آثاراوحققت  

 .الطريق الواجب اختاذه يف املستقبل

 املتحـدة  األمـم  خطـة  وتركيـز  تنـشيط  إعـادة  إىل باحلاجـة ، إقرارا منه    العام األمنيدعا  و  - ٣
 ،)٢(األلفيـة  وإعـالن  ة،يـ اخلتام الوثيقـة  وقـدمت  .٢٠٠٠ عام األلفية قمة مؤمتر عقداإلمنائية إىل    
 مـؤمتر  يف العامل قادة اجتمع ،٢٠٠٥ عام ويف .املستدامة بالتنمية خاصة برؤية تعلقت توجيهات

 بالتنميــة املتعلقــة االحتياجــات وحتديــد األلفيــة إعــالن منــذ احملــرز التقــدم لتقيــيم العــاملي القمــة
ــة ــة يف املعجَّل  األصــلي اإلطــار علــى تعــديالت أُدخلــت املــداوالت،لتلــك  ونتيجــة .مــتغرية بيئ
 وأُدرجـت  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  باألهـداف املتعلقـة    ؤشـرات املو هـداف  األ بتـضمني  لطريقا خلريطة
 أن بعـد  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  تنفيـذ  رصـد املتعلـق ب   املـنقح  اإلطار يف جديدة أهداف أربعة
إمكانيـة احلـصول علـى     إتاحـة  :مبا يلـي  األهدافحيث تتصل تلك    العامة، اجلمعية فيها نظرت

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )١(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 
  .٥٥/٢القرار   )٢(  
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 اإلجنابيـة  الـصحة  خـدمات  وتـوفري  ،للجميع اإليدز/ نقص املناعة البشرية   بفريوس لقاملتع العالج
ــع، ــز للجمي ــة، االســتدامة وتعزي ــراف البيئي ــة واالعت ــة مبركزي ــر    العمال ــة احلــد مــن الفق يف عملي

 األهـداف  بـني أجنزت عمليـة التجميـع       التطور، هلذا ونتيجة ).والشبان للنساء بالنسبة سيما ال(
 وبينمـا  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  تنفيـذ  رصـد  وإطـار  والتنمية للسكان الدويل رللمؤمت الكمية
 غايــاتالو هــدافاأل فــإن لمــؤمتر،ل بالــذكرى الــسنوية اخلامــسة عــشرة  الــدويل اجملتمــع حيتفــل
ــيت ــاهرةحــددت يف  ال ــى تظــل الق ــة مــن القــدر نفــس عل ــا إذا األمهي ــد م ــق أُري  األهــداف حتقي

 .لأللفية اإلمنائية

 األمـم  صـندوق  هبـا  يـضطلع  الـيت  الرئيـسية  الربناجميـة  املبادرات على التقرير هذا يركزو  - ٤
 غايـات  لتنفيـذ  والعـاملي  واإلقليمـي  الـوطين كـل مـن الـصعيد        علـى  وشـركاؤه  للـسكان  املتحدة
 األعمـال  وتبـّين  .لأللفيـة  اإلمنائية األهداف وحتقيق والتنمية للسكان الدويل املؤمتر عمل برنامج
 إلجنــاز ضــروري أمــر املــؤمتر عمــل برنــامج تنفيــذ أن اجملــال هــذا يف الــصندوق هبــا ميقــو الــيت

 بـني  املـساواة  وتعزيـز  الفقـر،  علـى  بالقضاء املتعلقة األهداف وخباصة لأللفية، اإلمنائية األهداف
 وكفالــة  اإليــدز،/ نقــص املناعــة البــشرية  فــريوس ومكافحــة  األم، صــحة وحتــسني  اجلنــسني،
 .البيئية االستدامة

ــسترشد  - ٥ ــادرات هــذه وت ــة املب ــسية الربناجمي ــصندوق االســتراتيجية باخلطــة الرئي األمــم  ل
الـذي تـستند     والعملـي  النظـري  األسـاس  متثـل  اليت ٢٠١١-٢٠٠٨ لفترةعن ا  لسكاناملتحدة ل 

 أربـع  مـدى  علـى  لأللفيـة  اإلمنائيـة  واألهـداف  ؤمتراملـ  أهـداف  حتقيـق  يف الـصندوق  مـسامهة إليه  
إزاء  لــصندوقالــذي يتبعــه ا االســتراتيجي لنــهجالــالزم ل توجيــهال اخلطــة ههــذتــوفر و .ســنوات
 تنفيـذ  لكفالـة  القـدرات  وتنميـة  والتنـسيق  السياسات، تطوير دعم يف املتحدة األمم دور تعظيم

 .دوليا عليها املتفق األهداف وحتقيق املعونة فعالية بشأن الدولية االلتزامات

 إصـالح  عمليـة  تقـود  الـيت  املبـادئ إىل   سـتراتيجية اال وبراجمـه  الـصندوق  خطـط وتستند    - ٦
 الـذي  للـسياسات  الـشامل  االسـتعراض  عن املنبثقة توصياتال هي أمهية وأشدها املتحدة، األمم
ــالث كــل جيــري ــام ســنوات ث ــضال ،٢٠٠٧ لع ــن ف ــة ع ــدة البيئ ــة اجلدي ــيت للمعون ــا ال  توخاه
ــاريس إعــالن ٢٠٠٥ عــام ــة ب ــة املعون ــشأن فعالي ــدور إن التحــول يف  . ب ــدمي مــن صندوقال  تق

 لحـصول الـسعي ل  و املؤسـسات  وبنـاء  الـسياسات،  دعـم  إىل باملـشاريع  املتـصلة  التقنيـة  املساعدة
 واالسـتدامة  قـدرات ال تنميـة اليت تكتسبها    املتزايدة باألمهيةيعكس إقرار الصندوق     اخلربة، على
 املبـادرات  مـستوى  عرفـ  يف فعاليـة  أكثـر  بـشكل  ويـسهم  للمعونـة  اجلديـدة  البيئـة  هبـا  تتـسم  اليت

 تبّنـاه  الـذي  اجلديـد  والنهج .لأللفية اإلمنائية واألهداف املؤمتر أهداف لتحقيق الناجحة القطرية
 وبنــاء الوكــاالت بــني التعــاون علــى أكــرب بقــدر أيــضايــشدد  التقنيــة املــساعدة إزاء صندوقالــ
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 خطـة وضـع    مـن خـالل    واملواءمـة،  لتنـسيق على إحـداث ا    الصندوقرامج  بوتركز   .الشراكات
وامــتالك زمـام األمــور علـى الــصعيد    القطريـة،  اإلمنائيــة اجلهـود  مركــز يف واحـدة  وطنيــة إمنائيـة 

 قـدر  إىل والتوصـل  الوطنيـة،  الـنظم  واسـتخدام  الوطنيـة،  القـدرة  تنميـة  تنسيق خالل منالوطين  
 علــى ئمــةالقا الــُنُهج وزيــادة النتــائج، علــى التركيــزعمليــة و املعونــة، بتــدفقات التنبــؤ مــن أكــرب

 .للمعونة اجلديدة البيئة يف للتغيري أساسية متطلبات مجيعها وهذه املتبادلة، واملساءلة الربنامج،

ــّر  - ٧ لالرتقــاء  أساســي أمــر الــتقين الــدعمإزاء  جديــد هنــج وجــود بــأن الــصندوق ويق
 .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق حنــوبالقــدرات إىل حــد ميكــن فيــه اإلســراع بــوترية التقــدم  

 جمـال  يف ثوالبحـ  فيها مبا ،التقنية والقيادة واإلقليمية، الوطنية القدرات على الصندوق وسيبين
املكتـسبة يف جمـال االرتقـاء بالقـدرات لـدى            الناجحـة واخلـربات    ، وتطويرهـا  اجلديـدة  املنتجات

ــصادات ــوب، يف الكــبرية االقت ــن اجلن ــل م ــل، قبي ــصني،    الربازي ــا، وال ــوب أفريقي ــد، وجن وتايلن
 مناطقـه  يف كـلٌّ  الـتقين  الـدعم  تـوفري  يف بالفعـل  البلـدان  تلك   من عدد وبدأ .واهلند ملكسيك،وا

 واألهـداف  ؤمتراملـ  أهـداف  حتقيـق  أجـل  مـن  اإلقليمية القدرات وبناء اإلقليمية، ودون اإلقليمية
 منظمــات خــالل مــن اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا للتعــاون جديــدة طرائــق ومثــة .لأللفيــة اإلمنائيــة

 فريــدة فرصــا تتــيح واحلكومــات، والــشبكات اخلــاص، والقطــاع واجلامعــات، املــدين، مــعاجملت
 .النامية البلدان يف لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق حنو التقدملإلسراع خبطى 

 واجلـنس  العمـر  حـسب  املـصنفة  البيانـات  مجع أجل من الدعم صندوقال برامج وتقدم  - ٨
ــها ــشرها، وحتليل ــة يةضــرور بيانــات وهــي ون ــذالو تخطــيط،ال لفعالي  يتعلــق فيمــا رصــدالو تنفي
 الـصندوق  ويـساعد  .سواء حد على لأللفية اإلمنائية واألهداف ؤمترامل أهداف حتقيق يف بالتقدم
ــععلــى  البلــدان ــتغريات وحتليــل تتّب ــوز وهيكلــهم، الــسكان، حجــم يف ال ــاهتم عهميوت  .ودينامي
فيمـا خيـتص     وخباصـة  البيانـات  مجـع  بأمهيـة  عيةالتو على العامليني الشركاء مع الصندوق ويعمل

 الـصندوق،  يـزال  وال .املعيـشية  األسـر  واستقـصاءات  احليوية حصاءاتاإلو السكان، تعداداتب
 لجولـة ل التحضريية األنشطةإىل  بالكامل  يقدم دعمه    الدميغرافية، البيانات جمال يفرائدا   بوصفه
 تعبئــة وثــائق إعــداد يف ذلــك يف مبــا كن،واملــسا الــسكان تعــداداتبــشأن  ٢٠١٠ عــامل العامليــة
 األسـر  استقـصاءات  مـن إىل غـري ذلـك       الـدعم  أيـضا  الـصندوق  ويقـدم  .الدعوة وجهود املوارد
 عـن  فـضال  والـصحية،  الدميغرافيـة  االستقـصاءات  قبيـل  مـن  ،املواضيعية واالستقصاءات املعيشية
  .لأللفية اإلمنائية افواألهد املؤمتر أهداف تنفيذ لتيسري رصد ونظم بيانات قواعد وضع
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ــدف  - ياثان   ــن ١ اهلــ ــداف مــ ــة األهــ ــة اإلمنائيــ ــضاء :لأللفيــ ــى القــ ــر علــ  الفقــ
   واجلوع املدقع

 أن علــى القــاهرة، يف عقـد  الــذي والتنميـة  للــسكان الــدويل املـؤمتر  يف ،البلــدان تاتفقـ   - ٩
 ،الفــرص وتكــافؤ ،التعلــيم طريــق عــن ،ورجــاال نــساء ألفــرادل تمكنيالــو البــشر، يف االســتثمار
 الفقـر  حلقـة  كـسر يف   حامسـة  أمور هي ،الوالدات بني واملباعدة ،طفالاأل عدد حتديد ووسائل

ــ الــيت ــةالتن تقــدم وتعيــق واألســر، األفــراد مــن املالينيحتيــق ب  املبــادئ أحــد وكــان .البــشرية مي
 هموهيكلـ  ومنـوهم،  ،مـا  بلـد  سكان جمحل أن هو ١٩٩٤ عام القاهرة راءآ توافق يف األساسية

 ستوياتاملـ  وعلـى  ،فيـه  التنميـة  آفـاق يف   حاسـم  أثـر  ،واحلـضر  الريـف  بـني  هموتـوزيع  ،عمريال
 ىلإ البلـدان  عملـه،  برنـامج  مـن  ٤-٣ الفقـرة  يف ،املـؤمتر  دعـا  لـذلك،  ونتيجـة  .ئهلفقرا ةيعيشامل
 عمليـة و والتخطـيط  يـة ائمنإلا ستراتيجياتالا يف التام الوجه على السكانية االهتمامات دماجإ”

  .“املستويات مجيع على املوارد وختصيص القرارات اختاذ
 أعلــىو اخلــصوبة معــدالت أعلــىتــشهد  أن إىل عامــة بــصفة العــامل دول فقــرأ وتــرتع  - ١٠

 سيئة،الـ  صحيةالـ  الـة احل إدامـة  إىل البلـدان  تلك يف الفقريؤدي أيضا   و .السكاين النمو معدالت
 مـن  املـسائل  هـذه  بطاتـر وت .الـسريع  كاينالـس  النمـو  إىل ،وبالتـايل  اجلنسني، بني املساواة وعدم
 أحـدث  إنفـ  الكلـي،  ستوىاملـ  لىفع .واجلزئي الكلي املستويني، تشمل ،كثرية مسارات خالل
 أنبـ  تـوحي  الفقـر  ومـستويات  االقتـصادي،  والنمـو  ،ةالعمريـ  كـل ااهلي بـني  العالقـة  بشأن ةاألدل
 علـى و .لـصاحلها  اخلـصوبة  اخنفاض اجتاهات استخدام يف كبريا جناحاقد حققت    البلدان بعض

 مـن  األطفـال  مـن  أقـل  عدد هلم يكون أن من الناس متكني أن على أدلة هناك اجلزئي، املستوى
 املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  والوقايـة  ،اإلجنابيـة  الـصحة  ذلـك  يف مبا الصحة، يف االستثمار خالل
 يف سهميـ  اجلنـسني،  بـني  واملـساواة  لمرأةل تمكنيالو والتعليم، األسرة، وتنظيم اإليدز،/البشرية
 مـن  الفتيـات و النـساء  نمكُِّت اإلجنابية ةيالصح الرعاية على احلصول إمكانيةإن   .الفقر من احلد
 نتاجيـة إلا نأدوارهـ  بـني  التوازن إىل ؤديوت العمل، سوق يف الرجل مع متساوية بفرص التمتع

 القليلـة  احلمـل  حـاالت  فـإن  يلوبالتا .واألسرية واملهنية يةعليمالت نأهدافه حتقيق إىلو إلجنابيةوا
 األســر، داخــل االقتــصادية التبعيــة معــدالت اخنفــاض إىل تــؤدي املثــال، ســبيل علــى واملتباعــدة،

ومـن   لألطفـال،  لأفـض  تعلـيمٍ تـوفري    إىلو لنـساء، أمـام ا   للـدخل  املـدرة  الفرصتوافر   زيادة إىلو
 وهـي  .املقبلـة و احلاليـة  األجيـال  يف الفقرخفض   وبالتايل األسرة، دخل زيادة بدوره شأن ذلك 

 أن بــدوره ميكــنممــا  ،واألطفــال األمهــات واعــتالل وفيــات معــدالت خفــض إىل أيــضا ؤديتــ
  .الفقر خفض حدة يفيسهم 



E/CN.9/2009/4
 

8 09-21208 
 

ــرأ وضــع يف جيعلــهن والنــساء الفتيــات تعلــيم إن  - ١١  وظــائف علــى للحــصول مــةئمال كث
 أن وإىل متـأخرة،  سـن  يف طفـال األ إجنـاب  إىل ليـ مت املتعلمـة  رأةاملـ و .األجـور  ناحيـة  مـن  أفضل
 وتعلـيم  صـحة  يف هادخل ستثمرت أن إىل ميال أكثر أهنا كما األطفال، من أقل عدد الديه يكون
  .األجيال بني الفقر انتقالحلقة  لكسر تانقوي تانليسو امه والتعليم الصحةو ،اأطفاهل
 أن كمـا  .شبابوالـ  املـراهقني  الـسكان  من كبرية أعدادلديها   النامية البلدان معظمإن    - ١٢

 واإلكـراه  وقايـة،  دون اجلنس ملمارسة املراهقني تعرض مسألة تعاجل اليت اإلجنابية الصحة برامج
 ،اجلنــسي باالتــصال تنتقــل الــيت األمــراض مــن وغــريه البــشرية املناعــة نقــص وفــريوس اجلنــسي،
 النـساء  كِّـن ُتَم اليتو املأمون، غري اإلجهاض حاالتو ،فيه املرغوب غري املبكر احلمل وحاالت
 الـيت  الفقـر و التبعية حلقة كسرعلى   تساعد أن أيضا ميكن الزواج،و احلمل تأخري من الشابات
  .آخر إىل جيل من تنتقل
 مثـل  العـامل،  مـن  كـثرية  أحنـاء  يف ةاحلاليـ  الدميغرافيـة  جهاتوالت من العديد فإن وأخريا،  - ١٣

 علــى املترتبــة واملاليــة قتــصاديةواال االجتماعيــة واآلثــار ،التحــضر وزيــادة الــسكان، شــيخوخة
ــة، اهلجــرة ــؤدي الدولي ــة تغــيري إىل ت ــسياسية البيئ  ضــمن تقــوم، ألن احلكومــات ختطــط الــيت ال
 األحيـان  مـن  كـثري  يف جتـسيدها  يـتم  العوامـل  هذهو .لأللفية اإلمنائية األهداف تحقيقب إطارها،
ــشكل ــ لتخطــيطا صــكوك يف كــافغــري  ب ــاج ةاحلالي ــتم أن إىل وحتت ــلالتع ي ــا ام ــشكل معه  ب
  .صراحة أكثر
 مـن  العديـد  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صندوق ساعد املاضية، العديدة السنوات خاللو  - ١٤

 الرعايــة علــى احلــصول فــرص حتــسني طريــق عــن الفقــر مــن للحــد الراميــة هــاجهود يف البلــدان
 علـى  سـاعد  ممـا  ،األسـرة  وتنظـيم  البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  من والوقاية اإلجنابية، ةيالصح

 يف أيـضا  البلـدان  سـاعد  كمـا  .صـحة  أكثـر  سـكانية  جمموعـات و أصغر أسر تكوين يف اإلسهام
 أمـور  وهي ،والفتاة لمرأةل تمكنيالو اجلنس نوع على القائم العنف ومكافحة التعليم، جماالت
يف جمـال    طويـل  أمـد  منـذ  صندوقيقـدمها الـ    الـيت  ملـساعدة ا أن كمـا  .الفقـر  مـن  احلد يف تسهم
 وحتليــل مجــع ذلــك يف مبــا واالقتــصادية، االجتماعيــة الــسياسات يف الدميغرافيــة العوامــل دراســة

 تسـاعد قـد    للفقـر،  خـرائط  رسـم مبا يشمل    اجلنس، نوعو العمر حسب صنفةامل حصاءاتاإل
 تـدخالت عـن    األمثلـة  بعـض  يلي فيماو .االستراتيجي التخطيط على قدرهتا زيادة على البلدان

  .الفقر من احلد يفاإلسهام  إىل رميت واليت ،املاضية القليلة السنوات خالل الصندوق
 واراحلـ  يف ،بلـدان ال من يدعدال يف ،بنشاط يشارك للسكان املتحدة األمم صندوق ظل  - ١٥

ــق ــسياساتب املتعل ــة، ال ــأثريإىل ا والرامــي العام ــراء، ناصــرةم سياســات صــياغةيف  لت ــل للفق  مث
 .الـصحي  القطـاع  وخطـط  الفقـر  مـن  احلـد  اسـتراتيجيات  ذلـك  يف مبـا  الوطنية، اإلمنائية اخلطط
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 خـالل  مـن  ، والتنميـة  للـسكان  الـدويل  املـؤمتر  عمـل  برنـامج  مـن  بتوجيـه  صندوق،الـ  سعى وقد
ــك  ــة احلــواراتتل ــعإىل  ،العامــة بالــسياسة املتعلق ــالروابط الــوعي مــستوى رف  بــني القائمــة ب

 اآلثــار علــىو والــشباب، املــرأة وضــع علــىبوجــه خــاص  شــددو والفقــر، الــسكان ديناميــات
 االقتـصادية  التنميـة يف   األسـرة  تنظـيم و اإلجنابيـة  ةيالـصح  الرعايـة  ُتْحِدثها أن ميكن يتال اإلجيابية

  .الفقر من واحلد واالجتماعية،
 مــع بالتعــاون ،٢٠٠٧ عــام للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق قــام ،املثــال ســبيل علــىف  - ١٦

 ،الوطنيــة اإلمنائيــة اخلطـط  وضــع عمليـة  بــدعم الــدويل، كوالبنـ  اإلمنــائي املتحـدة  مــمألا برنـامج 
 تــضم بلــدان يف بالــسكان املتعلقــة املؤشــرات إىل إضــافة الفقــر، مــن احلــد ســتراتيجيةا وورقــات
 ،وقريغيزســـتان ،وزامبيـــا ،وروانـــدا ،مولـــدوفا مجهوريـــةو ،وجامايكـــا ،وأفغانـــستان ،أرمينيـــا

 صـندوق اليت قام هبا     الدعوةأسهمت جهود    ن،البلدا تلك يفو .ونيجرييا والنيجر، ،وكولومبيا
 يف ،سـتراتيجيات الا عـداد إ مراحـل شىت   خاللوالدعم الفين املقدم منه،      للسكان املتحدة األمم
 طخطـ  يفواملـسألة اجلنـسانية      اإلجنابيـة  والـصحة  الـسكان  يف املتمثـل  البعـد  بـني  التكامـل  حتقيق

 إشــارات إىل احلكومــة مــع صندوقالــ اونتعــ أدى الربازيــل يفو .البلــدان بتلــك اخلاصــة عمــلال
 أمهيـة  توضح ،٢٠٠٧ لعام أللفيةل اإلمنائية األهدافاملقدم عن    تقريرال يف ةكميال حمددةمعينة و 
 يفو .األخـرية  الـسنوات  يف الفقـر  مـن  احلـد  سـياق  يف اإلجنابية ةيالصح الرعايةو السكان قضايا

 يف والـسكان،  الـصحة ب املعنيـة  العمـل  ةفرقأ يف املشاركة طريق عن ،صندوقال سهمأ جامايكا،
 إلمنائيـة ا طـة اخل يف ،اجلنـسني  بـني  واملساواة اإلجنابية، واحلقوق والصحة ،السكان قضايا إدراج

 ةاملعنيـــ للربملـــانيني الوطنيـــة اللجنـــة مـــع شـــراكات قريغيزســـتان يف صندوقالـــ وأقـــام .الوطنيـــة
واملتعلقـة   احملليـة  ةيـ اإلدار للـهيئات  الالزمـة  التوعيـة  أنـشطة حيـث نفـذا معـا        والتنميـة،  بالسكان

 ربةاخلـ و الـدعوة   جهـود  ساعدتو .احملليةو الوطنية يةائمنإلا ططاخل يف السكانية القضايا إدماجب
ــةال ــة خــالل تقني ــتراتيجيةا صــياغة عملي ــن احلــد س ــر م ــدا يف الفق ــادة حتــت ،النيجــرو روان  قي

واملــسألة  اإلجنابيــة، الــصحة بــني القائمــة والــصالت الــدميغرايف البعــد إدمــاج علــى ،نيتاحلكــوم
 الـصندوق  قـام  نيجرييـا،  حالة يفو .ستراتيجيةالا وثيقة إطار ضمن ،الفقر من واحلد ،اجلنسانية

كـي   ،الفقـر  مـن  احلـد  سـتراتيجية ا ةورقـ  مـشروع  إعـداد  يف تهممـشارك  ودعـم  ،الشباب تعبئةب
  .املقترحة واإلجراءات الوثائق يف قضاياهم تناول يتسىن
 ومـشروع  األلفيـة،  مـشروع  يف للـسكان  املتحـدة  األمـم  صندوق مشاركة خالل منو  - ١٧

 أن ميكـن  الـيت  الوثـائق  مـن  العديـد  جانتـ إ مت الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف إقليمي
واملسألة اجلنـسانية    اإلجنابية والصحة السكانب املتعلقة قضاياال يف النظرعلى   احلكومات تساعد
 أدوات تطـوير  يف أيـضا  األخري املشروع هذا استثمر وقد .الفقر من احلد ساتسيا صياغة عند
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 اإلجنابيـة  والـصحة  الـسكان  بـني  الـروابط  بعض مقدار حتديد تيسر أن شأهنا من نماذجال لوضع
  .أخرى جهة من الفقر ومستويات جهة، من
  

 نــسنياجل بــني املــساواة تعزيــز :ةلأللفيــ اإلمنائيــة األهــداف مــن ٣ اهلــدف  - اثالث  
   لمرأةل تمكنيالو

ــة األهــداف مــن ٣ اهلــدف حتقيــق يفاألمــم املتحــدة للــسكان   صــندوق ســهمأ  - ١٨  اإلمنائي
 فيهـا  مبـا  اجلنـسني،  بـني  لمـساواة ل بالنـسبة  يـة املركزو احلامسـة  القـضايا  معاجلـة  طريق عن لأللفية
 هفإنـ  ،ذلكالـصندوق بـ    قيـام لـدى   و .العنـف  عـن  بعيدا العيش يف هاوحق ،الصحة يف املرأة حق
 وبنــاء األخــرى، املتحــدة األمــم وكــاالت مــع التعــاونمبــا يــشمل  العــاملي، الــصعيد علــى عمــلي

 األصـلية  الـشعوب  جمموعـات  ذلـك  يف مبـا ( املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  احلكومات مع شراكات
 بـيجني  عمـل  منـهاج  وتنفيـذ  قيـادي  دوراضـطالع املـرأة بـ      تعزيـز بغرض   )العقائدية والشبكات
 .والتنمية لسكانالدويل ل ؤمترامل لعم وبرنامج

 بـالعنف  املعنية العمل فرقة اجتماعات عقد يفصندوق األمم املتحدة للسكان      وشارك  - ١٩
 بـني  واملـساواة  بـاملرأة  املعنيـة  الوكـاالت  بـني  املـشتركة  املتحـدة  األمـم  لـشبكة  التابعـة  املرأة ضد

 املتحــدة األمــم أفرقــة مــنة عــشر دعــمعلــى  بــاملرأة النــهوض شــعبة مــع يعمــلحيــث  ،اجلنــسني
 العمـل،  فرقـة  مـع  ةشـراك يف  و .املـرأة  ضد العنف ومواجهة منع إىل الرامية جهودها يف القطرية
ــدأت ــدان مــن عــدد يف املمارســة تلــك ب ــدة البل ــاراغوي األردن هــي الرائ ــا وب  فاســو وبوركين

 أساسـية  يمـات تقي إعـداد  مـع  ،واليمن وقريغيزستان وفيجي والفلبني وشيلي ورواندا وجامايكا
 املــرأة ضــد العنــف ملعاجلــة املتعــددين املــصلحة أصــحاب ِقَبــل مــن مــشتركة مقترحــات ووضــع
 عـدة  يف ، أيـضا  الـصندوق  قـام و .الوطين الصعيد على منسقة مبادرات خالل من عليه والقضاء
  .وعواقبه وأسبابه املرأة ضد العنف مبسألة املعنية اخلاصة املقررة عمل بدعم بلدان،
 املتحـدة  األمـم  بـادرة مل املؤسـسني  األعضاء أحد هو للسكان املتحدة األمم صندوقإن    - ٢٠

 تــضم الوكــاالت بــني مــشتركة هيئــة وهــي ،الــصراع حــاالت يف اجلنــسي العنــف ملكافحــة
ــة  ١٢ ــنوكال ــم وكــاالت م ــصندوق ســهمأو .املتحــدة األم ــد يف ال ــشطة مــن العدي ــى األن  عل

 ١٣٢٥ األمـن  جملـس  قـرار نطـاق    توسـيع تؤيـد    الـيت  التوعية محالت فيها مبا ،القطري املستوى
 احمللـيني  الـسياسيني لـصاحل    توعية دورات الصندوقنظم   لبنان ويف .ديفوار كوت يف )٢٠٠٠(

 يف والفتيـــات النـــساء احتـــرام علـــى لتـــشجيعهم الـــسالم حفـــظ قـــوات يف العـــاملني والرجـــال
ــ وســيقدم .املــضيفة احملليــة اجملتمعــات دعمــا  األخــرى، املتحــدة األمــم كيانــات مــع صندوق،ال
 ترمـي  والـيت  ،“املـرأة  ضـد  العنـف  علـى  للقـضاء ” السنوات املتعددة العام األمني حلملة امستمر

 والفتـاة  املـرأة  ضـد  العنف ملنع الالزمة املواردتوفري  و السياسية، واإلرادة العام، الوعي زيادة إىل
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 العنـف  ضـحايا إىل   اإلجنابيـة  بالـصحة  املتعلقـة  والسلع اخلدمات صندوقال ويقدم .والتصدي له 
ــائم ــى الق ــوع عل ــاجني اجلــنس، ن ــه، والن ــات أوضــاع يف من ــا األزم ــد وم ــهاء بع ــصراع انت  ،ال

 والكـوارث  ،اتبالـصراع  املتـضررات  والفتيـات  لنـساء لـدى ا   اخلاصـة  لالحتياجـات  ويستجيب
 لــصندوقاتــصدى  املثــال، ســبيل وعلــى .العــامل أحنــاء مجيــع يف املنــاخ تغــري وتــأثريات الطبيعيــة،

  .بلدا ٥٤ يف اإلنسانية لألزمات ٢٠٠٧ عام
ــى العمــل وجيــري  - ٢١ ــدم عل ــة  يف وســاق ق ــدان،مثاني ــا هــي بل ــويت إثيوبي ــسنغال وجيب  وال

 األمـم  صـندوق  بـني  املشتركة الربجمة مبادرة يف ومصر وكينيا بيساو - وغينيا وغينيا والسودان
 ممارسـة  عـن  التخليللتعجيـل بـ    )نيـسيف اليو( للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمةو للسكان املتحدة
ــ ويقــوم .بلــدا١٧ يف املائــة يف ٤٠ بنــسبة انتــشاره معــدالت وخفــض اإلنــاث ختــان  صندوقال
 اتفاقيـة  بـني  الـروابط  بـشأن  والـدعوة  للتـدريب  مـواد  بإعـداد  اليونيـسيف،  مع شراكة يف أيضا،
 الربجمـة  حتـسني  لأجـ  مـن  املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القضاء واتفاقية الطفل حقوق
  .بالنساء والفتيات اخلاصة اإلنسان حقوق لدعم املتحدة لألمم القطرية األفرقة داخل
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  مـع  بالتعاون للسكان، املتحدة األمم صندوق ويعمل  - ٢٢

 مــن ســتراتيجي،الا التخطــيط مــستوى علــى للمــرأة االقتــصادي الــتمكني تعزيــز علــى ،للمــرأة
 اجلنــساين للمنظــور املراعيــة امليزنــة بقيمــة واعترافــا .اجلنــساين للمنظــور املراعيــة امليزنــة خــالل
 يف موظفيهـا  قـدرات  بتنميـة  الوكـالتني  كال تضطلع واستجابة، عدال األكثر للتخطيط كوسيلة
 التدريبيـة  واحللقـات  املعرفـة  منتجـات  تطـوير  طريـق  عـن  اجلنـساين  للمنظـور  املراعية امليزنة جمال
  .واإلقليمي العاملي الصعيدين على
 دور علـى األمـم املتحـدة للـسكان        صـندوق  يـدعمها  الـيت  املـشاريع  من العديد وتشدد  - ٢٣

 األفـراد  مـن  ابتـداءً  الرجـال،  مـن  خمتلفـة  جمموعاتتوجه إىل    حبيث اإلجنابية، الصحة يف الرجال
 الـصحة  منظمـة  مـع اكة  يف شـر   صندوقيعمل ال  السياق، هذا ويف .الدينيني القادة إىل نيالنظامي
 أدوات اسـتحداث علـى    العسكرية، واهليئات الشرطة وهيئات املدين اجملتمع ومنظمات العاملية،
 الـصحة  قـضايا  يف والفتيـان  الرجـال  إشراك عملية يف والشركاء املوظفني تساعد القدرات لبناء

ــسية ــة، اجلنــ ــحة واإلجنابيــ ــل، األم وصــ ــوة، والطفــ ــة نقــــص وفــــريوس واألبــ ــ املناعــ  شريةالبــ
  .اجلنس نوع على القائم العنف ومنع اإليدز،/املكتسبة

  
  حتسني صحة األم:  من األهداف اإلمنائية لأللفية٥اهلدف   -رابعا   

، أصـبحت هنـاك صـلة واضـحة بـني         ٢٠٠٠منذ اعتماد األهداف اإلمنائية لأللفية عـام          - ٢٤
 اإلجنابيـة باعتبـار أن حتـسني         وأهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املتعلقة بالصحة       ٥اهلدف  
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فقـد أعيـد التأكيـد يف       . صحة األم عنصرا رئيسيا من عناصر الصحة اجلنسية والـصحة اإلجنابيـة           
 على رؤية املؤمتر عموما فيما خيـتص بإمكانيـة حـصول اجلميـع              ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام     

ويف . ف اإلمنائيـة لأللفيـة    على خدمات رعاية الصحة اإلجنابية ودورها احلاسم يف حتقيق األهـدا          
 الغايـة املتعلقـة بإمكانيـة حـصول اجلميـع      ٥، أضـيفت إىل اهلـدف    ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

  .على خدمات رعاية الصحة اإلجنابية
ويف أعقاب املؤمتر، سنت بلدان عديـدة سياسـات للـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة                   - ٢٥

ــصح    ــرامج يف إطــار النظــام ال ــذ ب ــدأت يف تنفي ــا    . يوب ــصائية أجراه ــن دراســة استق ــضح م ويت
 يف املائـة مـن البلـدان قـد اعتمـدت            ٨٦ أن حـوايل     ٢٠٠٤صندوق األمم املتحدة للسكان عام      

على املستوى الـوطين تـدابري وقـوانني أو تغـيريات مؤسـسية يف جمـال الـسياسة العامـة ترمـي إىل                       
ــا، وأن     ــة أو إعماهل ــوق اإلجنابي ــز احلق ــن الب ٥٤تعزي ــة م ــد اعتمــدت سياســات     يف املائ ــدان ق ل

وحيثما كانت السياسات وامليزانيـات والـربامج القطريـة تعكـس أهـداف املـؤمتر، فـإن                 . جديدة
ــدم   ــة إحــراز تق ــى وســائل      . ذلــك مبثاب ــي حيــصلن عل ــساء الالئ ــاك اآلن عــدد أكــرب مــن الن فهن

احلمــل، وهنــاك مــن بــني البلــدان الــيت خفــضت معــدل وفيــات األمهــات مــا ال يقــل عــن     منــع
واخنفـض معـدل   . بلدا متوسط الدخل، بل وهناك من بينها بضعة بلـدان منخفـضة الـدخل             ١٢

اإلصــابات اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف بعــض بلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراء   
  .الكربى للمرة األوىل

 -ورغــم التقــدم الكــبري الــذي مت إحــرازه منــذ انعقــاد املــؤمتر، مــا زال ماليــني النــاس       - ٢٦
 يفتقـــرون إىل فـــرص إمكانيـــة الوصـــول إىل  -ظمهـــم مـــن النـــساء واملـــراهقني احملـــرومني  ومع

ــة    ــصحة اإلجنابي ــسية وال ــصحة اجلن ــاك حنــو    . املعلومــات وخــدمات ال ــة، هن ــدان النامي ففــي البل
. مليون امرأة متزوجة ال تتـاح هلـن إمكانيـة احلـصول علـى الوسـائل احلديثـة ملنـع احلمـل                      ٢٠١

ليــون إصــابة جديــدة مبــرض مــن األمــراض املنقولــة عــن طريــق     م٣٤٠وهنــاك كــل ســنة حنــو  
ومـا زال املاليـني     .  مليون إصابة جديدة بفريوس نقص املناعة البـشرية        ٢,٧االتصال اجلنسي و    

وقـد قـدر عـام    . من النساء واملراهقات مينت أثناء احلمل والوالدة أو يـصبحن مـن ذوي اإلعاقـة             
 ١٩٩٠لــى الــصعيد العــاملي بــني عــامي      أن نــسبة وفيــات األمهــات قــد اخنفــضت ع    ٢٠٠٥

 يف املائــة ســنويا، وهــو مــا يقــل كــثريا عــن املعــدل الــالزم حتقيقــه لبلــوغ ١ بأقــل مــن ٢٠٠٥ و
  .٥اهلدف 

وقد قدم صندوق األمم املتحدة للسكان الـدعم لوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج                   - ٢٧
ويـشدد الـصندوق علـى إدراج    . وطنية هتدف إىل تعزيز الصحة اإلجنابيـة يف مجيـع بلـدان العـامل        

جمموعــة مــن خــدمات الــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة، وخباصــة خــدمات الرعايــة الــصحية 
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األوليــة، ضــمن اخلــدمات الــصحية األساســية الــيت تقــدم علــى مــستوى املقاطعــات واملــستوى     
مات وينبغي أن تشمل اجملموعة يف أي مكـان يف العـامل خـدمات تنظـيم األسـرة؛ واخلـد                  . احمللي

املتصلة برعاية احلوامل، مبا يف ذلك تأمني توليدهن بأيـد مـاهرة؛ ورعايـة توليـدهن يف احلـاالت                 
الطارئة، ورعايتهن بعد اإلجهاض؛ والوقاية من األمراض املنقولة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي                
ومن فريوس نقص املناعة البشرية؛ وتشخيص تلك األمراض ومعاجلتـها؛ والوقايـة مـن اإلصـابة                

سرطان الثــدي وعنــق الــرحم، وتشخيــصها يف وقــت مبكــر؛ ومنــع العنــف القــائم علــى نــوع  بــ
ففـي  . اجلنس ورعاية من يتعرضن له؛ وتوفري املواد األساسية لكل عنصر من العناصر املـذكورة    

قريغيزستان، على سبيل املثال، قام الصندوق، رغبة منه يف دعم تركيـز احلكومـة علـى الرعايـة                  
 إطار جهودها إلصالح القطاع الـصحي، بتطبيـق جمموعـة أنـشطة التـدريب               الصحية األولية يف  

املعمول هبـا يف منظمـة الـصحة العامليـة بـشأن اخلـدمات املتكاملـة للـصحة اإلجنابيـة يف مـستوى                       
الرعاية الصحية األولية، وذلك من خالل تنظـيم تـدريب للمـدربني لـصاحل األطبـاء واملمرضـني            

ن املتوقع أن تدرج هذه اجملموعة من أنشطة التـدريب يف الربنـامج             وم. العاملني يف جمال األسرة   
ويف كينيا، عمل الصندوق مع احلكومة على كفالة أن تشكل الـصحة            . الوطين للتدريب الطيب  

ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة وف ــصحة اإلجنابي ــسية وال ــستة يف   /اجلن ــدز أحــد األعمــدة ال اإلي
جمال الصحة يف كينيـا، وكفالـة تـأمني التزامـات بتـوفري             اجملموعة األساسية ألنشطة التدريب يف      

ويف أمريكــا الالتينيــة، نظــم العديــد مــن الــشركاء،  . املــواد األساســية الالزمــة للــصحة اإلجنابيــة 
يف ذلــك منظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة، والوكالــة الــسويدية للتنميــة الدوليــة، ومركــز    مبــا

لـي املنظمـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة            البحوث الـصحية يف نيكـاراغوا، لـصاحل ممث        
العاملة يف بلدان املنطقة، دورات للتدريب علـى تعزيـز الـنظم الـصحية اسـتخدمت فيهـا صـحة                    
األم باعتبارها مسألة من املسائل الشاملة لعدة قطاعات بغـرض حتليـل واقتـراح هنـوج ابتكاريـة                  

  .إزاء شىت أبعاد نظام الرعاية الصحية
رض تــسليم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بــتغري بيئــة املعونــة ومعاجلتـــه         ويف معــ   - ٢٨

ــذ  “وحــدة عمــل األمــم املتحــدة  ”إصــالحات األمــم املتحــدة يف إطــار    ــشارك يف تنفي ــه ي ، فإن
وقـد وصـل عـدد      . ٥اآلليات اجلديدة اليت ترمي إىل حتسني فعالية املعونـة دعمـا لبلـوغ اهلـدف                

 بلـدا مـن     ٣٠بشأن النـهوج الـشاملة للقطـاع الـصحي إىل           البلدان اليت يتشارك معها الصندوق      
ومـن األمثلـة علـى ذلـك،        .  بلدا يقدم الصندوق إليها تربعات يف إطار متويـل مـشترك           ١٢بينها  

ــشمل        ــدان ت ــشاملة يف بل ــة ال ــهوج القطاعي ــق بالن ــة تتعل ــات مكتمل ــصندوق يف عملي اشــتراك ال
تحدة، وزامبيـا، وغانـا، ونيكـاراغوا، ومـايل،     إثيوبيا، وأوغندا، وبنغالديش، ومجهورية ترتانيا امل    

ــالزم لــضمان إدراج اهلــدف     ــتقين ال ــدعم ال ــوفري ال  علــى حنــو كامــل يف خطــط   ٥ومــالوي وت
ويف بورونـدي، يـشارك الـصندوق علـى حنـو نـشط يف املراحـل األوىل مـن                   . الصحة وميزانياهتـا  
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دم، سيــستعني وضــع هنــج قطــاعي شــامل، ومــن بــني املؤشــرات اخلمــسة املختــارة لرصــد التقــ    
ــصندوق مبؤشــرين   ــصحية، ومعــدل اســتعمال      -ال ــق ال ــة يف املراف ــة لإلجنــاز احملقق ــسبة املئوي  الن

ــة    ــة واهلــدف      -وســائل احلمــل احلديث ــسكان والتنمي ــدويل لل ــؤمتر ال ــن امل ــصالن بكــل م . ٥ يت
مجهورية ترتانيا املتحدة، سـامهت التربعـات الـيت قـدمها الـصندوق لـسلة القطـاع الـصحي                    ويف

ــة، مبــا فيهــا     ٢٠٠٤عــام منــذ  ــة يف جمــال الــصحة اإلجنابي ــراز املــسائل ذات األولوي ــادة إب  يف زي
مــسائل صــحة األم واملواليــد اجلــدد، واملــواد األساســية الالزمــة للــصحة اإلجنابيــة، ويف حــشد     

  .املوارد لتلك املسائل
“ ٨ -الــصحة ”ويــضطلع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بــدور نــشط يف جمموعــة    - ٢٩

(H8)              منظمة الـصحة   (، وهي جمموعة غري رمسية من مثاين وكاالت دولية تعمل يف جمال الصحة
العامليـــة، واليونيـــسيف، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة          

اإليدز، والبنـك الـدويل، ومؤسـسة بيـل وميلينـدا غيـتس، والـصندوق العـاملي ملكافحـة                   /البشرية
، وهتـدف إىل حتـسني التنـسيق        )ريا، والتحالف العاملي للقاحـات والتحـسني      اإليدز والسل واملال  

وتــسلّم اجملموعــة باحلاجــة إىل تعزيــز أداء نظــم  . فيمــا بينــها، وال ســيما علــى الــصعيد القطــري 
ويـضطلع الـصندوق أيـضا      . الرعاية الصحية وحتسني تقـدمي اخلـدمات دعمـا للعمليـات الوطنيـة            

 الدولية من أجل الصحة، وهـي مبـادرة تـضم وكـاالت تابعـة               بدور نشط يف الشراكة اإلضافية    
لألمــم املتحــدة ومؤســسات خاصــة، وحكومــات وجهــات ماحنــة، ويتمثــل هــدفها الرئيــسي يف 
دعم اجلهود الوطنية الراميـة إىل توسـيع نطـاق التغطيـة مبـا حيقـق النتـائج املتوخـاة علـى الـصعيد                        

ويعمـل  . ائيـة لأللفيـة املتـصلة باجملـال الـصحي         العاملي يف اجملال الصحي، وخباصـة األهـداف اإلمن        
 يف ٥ علــى كفالــة إدراج اهلــدف )٣(الــصندوق يف مجيــع البلــدان الــيت هلــا نــشاط يف هــذا اجملــال 

ــصحية      ــة يف اجملــال الــصحي وميزانياهتــا ويف نظــم املعلومــات ال . خطــط االســتراتيجيات الوطني
 أفريقيـا، وهـي مبـادرة يتمثـل         ويعمل الصندوق أيضا مـع مبـادرة التنـسيق مـن أجـل الـصحة يف               

اهلدف منها يف االستفادة إىل احلد األقصى من اجلهود املبذولـة بـني سـت وكـاالت رئيـسية يف                    
البنك األفريقي للتنمية، وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك   (التحالف العاملي للقاحات والتحصني    

تحـدة للـسكان، واليونيـسيف،    اإليـدز، وصـندوق األمـم امل   /املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية   
دعمــا للعمليــات الــيت تقودهــا أطــراف وطنيــة لــدفع ) والبنــك الــدويل، ومنظمــة الــصحة العامليــة

  .التقدم حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة

__________ 
مـايل، ومدغـشقر، وموزامبيـق،      إثيوبيا، وبورندي، وبنن، وبوركينا فاسو، وزامبيا، وغانا، وكينيا، و        : أفريقيا  )٣(  

  .كمبوديا ونيبال: والنيجر، آسيا
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وصندوق األمم املتحدة للسكان ملتزم بأن يكفل للمراهقني والـشباب احلـصول علـى                - ٣٠
نــسية والــصحة اإلجنابيــة واملعلومــات ذات الــصلة يف إطــار برنــامج أوســع  خــدمات الــصحة اجل
ويف إطار شراكة مع االحتاد األورويب، قدم الـصندوق الـدعم إىل سـبعة      . للخدمات االجتماعية 

بلدان يف منطقة آسيا لتحسني حالـة الـشباب فيمـا يتعلـق بالـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة،               
ففي فييت نام، على سبيل املثال، أثبـت هـذا الربنـامج           . والتعليمومعاجلة السياسات واخلدمات    

أنه منوذج تتوافر فيه مقومات اسـتدامة تقـدمي اخلـدمات املالئمـة للـشباب يف اجملتمعـات الريفيـة                 
ويف موزامبيـق، يقـدم     . من خالل إدراج هذه اخلدمات ضمن اخلـدمات الـيت تقـدمها احلكومـة             

ندوق وصممته وطورته جمموعـة مـن الـشباب مبـساعدة      الذي ميوله الصGeracao BIZمشروع 
 الدولية، املساعدة إىل الشباب يف املـدارس وخـارج املـدارس مـن              Pathfinderتقنية من مؤسسة    

خــالل جمموعــة متنوعــة مــن األنــشطة تــشمل األلعــاب الرياضــية، وتــدخالت مراكــز الــشباب    
كة مع منظمة الصحة العامليـة،      ويف شرا . ومدارسهم والتدخالت على مستوى اجملتمعات احمللية     

ساعد الصندوق حكومة اهلند علـى أن توسـع علـى نطـاق كـبري خـدماهتا إىل الـشباب، وذلـك                
بتزويد وزارة الصحة ورعاية األسرة بالتوجيهات االستراتيجية والتقنية والتـشغيلية بـشأن سـبل              

صحية األوليــة يف دمــج مراكــز اخلــدمات الــصديقة للمــراهقني يف اهلياكــل األساســية للرعايــة الــ 
ويوال الصندوق املشاركة يف أنشطة التثقيف يف جمـال الـصحة اجلنـسية والـصحة               . مقاطعة ٧٥

اإلجنابية يف معظـم البلـدان، ويتـضح مـن االستعراضـات، الـيت أجريـت أن هـذه األنـشطة تعـود                       
 ويف أمريكــا الالتينيـة، أقــام الــصندوق شـراكة اســتراتيجية مــع  . علـى الــشباب بفوائـد ملحوظــة  

منظمة الصحة إقليمية لبلدان األنديز لتنفيذ خطة إقليمية ترمي إىل منع محل املراهقـات، حيـث                
وباإلضـافة إىل  . كان من نتائجها اختاذ قرار من جانب شبكة وزراء الـصحة يف منطقـة األنـديز               

رخييـا  ذلك، وقّع وزراء الصحة والتعليم لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إعالنا تا            
تعهدوا فيه بتقدمي برامج شاملة لتعزيز التربية اجلنسية والصحة اجلنسية، مبا يف ذلك الوقاية مـن                

  .فريوس نقص املناعة البشرية
وعــزز صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أيــضا مــشاركة الــشباب يف عمليــة النــهوض      - ٣١

ــابع ويتـــوىل الفريـــق االستـــشاري العـــ . حبقـــوقهم يف جمـــال الـــصحة اإلجنابيـــة  املي للـــشباب التـ
للصندوق، املؤلف من شباب من البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو على حد سـواء، تقـدمي                

ويـدعم الـصندوق أيـضا منـذ        . املشورة بشأن تعزيز وإعمال حقوق الشباب وتلبيـة احتياجـاهتم         
 الـدعم إىل    ومن األمثلة علـى ذلـك، قيامـه بتقـدمي         . فترة طويلة شبكات الشباب يف عدة مناطق      

األقران، وهي شبكة عاملية مـن الـشباب الـذين يعملـون يف جمـال تـوفري                 شبكة التثقيف للشباب    
الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابيـة للمـراهقني يف وسـط وشـرق أوروبـا ووسـط آسـيا والـشرق                    

ففي أفريقيا، يقوم حتالف الشباب األفريقـي، وهـو   . األوسط، ويف كل من مشال وشرق أفريقيا      
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ــارة عــن شــراكة بــني الــصندوق ومــنظميت     غــري احلكــوميتني بتــشجيع  Pathfinder و PATHعب
مــشاركة الــشباب يف تــصميم الــربامج وتنفيــذها بغــرض حتــسني الــصحة اإلجنابيــة والوقايــة مــن  

ــة     ــا  (فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف أربعــة بلــدان أفريقي ــة ترتاني ــدا وبوتــسوانا ومجهوري أوغن
  ).املتحدة وغانا

لـسكان، وهـو يقـدم الـدعم للبلـدان يف جهودهـا             ومنذ إنشاء صندوق األمـم املتحـدة ل         - ٣٢
فهـو يعمـل    . الرامية إىل حتسني إمكانية احلصول على خدمات تنظـيم األسـرة واالسـتفادة منـها              

ــات مــن خــالل بــرامج يف      ــع احلكوم ــرة يف اخلطــط     ١٤٠م ــضمان إدراج تنظــيم األس ــدا ل  بل
تنظــيم األســرة يف مجيــع الــصحية الوطنيــة وميزانياهتــا، وإتاحــة املعلومــات وجمموعــة مــن طرائــق 

ومن األمثلة على ذلك أن الـصندوق هـو         . املرافق الصحية ووصوهلما إىل مجيع اجملتمعات احمللية      
أحد الشركاء الرئيسيني الذين يعملون من أجل زيـادة فـرص إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات                    

دمات وسـاعد الـصندوق علـى تـدريب مقـدمي اخلـ           . تنظيم األسرة يف رواندا واالسـتفادة منـها       
الصحية يف املقاطعات، وقدم الدعم إىل محلة وطنية تعمل على تشجيع تنظيم األسرة وإدراجـه               

  .يف اخلطط واألطر اإلمنائية الوطنية
ومن االحتياجات الرئيسية املتعلقـة خبـدمات تنظـيم األسـرة، وجـود نظـم تـؤمن تـوافر                     - ٣٣
ولذا، يقوم صـندوق األمـم      . هبايلزم من وسائل منع احلمل وتعمل بصورة منتظمة وموثوق           ما

املتحـــدة للـــسكان بـــدور نـــشط يف التحـــالف العـــاملي إلمـــدادات الـــصحة اإلجنابيـــة، وأطلـــق    
ونتيجـة لـذلك،   .  برناجما خاصـا لـدعم مـا تبذلـه البلـدان مـن جهـود يف هـذا اجملـال            ٢٠٠٥ عام

  مـن  ٧٧وضع العديد من البلدان استراتيجيات وطنية بشأن هـذه املـسالة، حيـث أصـبح هنـاك                  
ومــا بــرح هنــاك نقــصان كــبري يف  . البلــدان لــديها يف امليزانيــة بنــد عــن مــواد الــصحة اإلجنابيــة  

ويف . وســائل احلمــل يف البلــدان الــيت تــشهد أضــعف مؤشــرات الــصحة اإلجنابيــة  “ خمزونــات”
منطقـة احملــيط اهلــادئ، ســاعد الــصندوق علــى وضـع خطــة إقليميــة لــضمان أمــن مــواد الــصحة   

ويف أفغانــستان، ســاعد الــصندوق   . إنــشاء خمــزن إقليمــي لتخــزين الــسلع    اإلجنابيــة، تتــضمن  
احلكومة على إجراء جرد للمواد ووضع خطـة لتأمينـها، وهـو يقـدم اآلن الـدعم الـالزم لتنفيـذ                   

ويف أرمينيا، وبدعم من الصندوق، مت االتفاق علـى أن تـشترك احلكومـة يف شـراء                 . تلك اخلطة 
ــذ اال    ــرة من ــع احلمــل ألول م ــصندوق إىل إشــراك    . ســتقاللوســائل من ــا ال ــق، دع ويف موزامبي

التحــالف العــاملي إلمــدادات الــصحة اإلجنابيــة يف وضــع اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع الــصحة،    
ــا ــام    ممـ ــة عـ ــام احلكومـ ــواد    ٢٠٠٧أدى إىل قيـ ــة ملـ ــاد يف امليزانيـ ــصيص اعتمـ ــرة بتخـ  ألول مـ

  .اإلجنابية الصحة
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، تنفـذ احلكومـات، بـدعم مـن صـندوق األمـم        ولسد الثغرات يف جمـال رعايـة األمومـة          - ٣٤
املتحــدة للــسكان ووكــاالت أخــرى، خططــا لــضمان وجــود نظــم صــحية تعمــل علــى النحــو   
ــة األوســع          ــات ضــمن اجملموع ــة إىل األمه ــصحية املقدم ــة ال ــتمرارية الرعاي ــل اس ــسليم وتكف ال

الـصحة  وبتعـاون وثيـق مـع اليونيـسيف ومنظمـة           . خلدمات الـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة        
وباإلضــافة إىل . العامليــة والبنــك الــدويل، يعمــل الــصندوق علــى حتــسني التنــسيق يف هــذا اجملــال

ويـسعى  .  الصندوق املواضيعي لصحة األم    ٢٠٠٨يناير  /ذلك، أطلق الصندوق يف كانون الثاين     
 مليــون دوالر علــى مــدى أربــع ســنوات لتعزيــز الــدعم  ٥٠٠الــصندوق املواضــيعي إىل حــشد 

 من البلدان اليت تشهد أعلى معدل وفيات لألمهات، وقد بـدأ العمـل بالفعـل يف                 ٦٠املقدم إىل   
  .)٤( بلدا١١
 مـن البلـدان يف أفريقيـا وضـعت خـرائط            ٤٠وعلى الصعيد اإلقليمي، هنـاك أكثـر مـن            - ٣٥

طريق وطنية للحد مـن وفيـات واعـتالل األمهـات واملواليـد اجلـدد، وذلـك بـدعم مـشترك بـني             
ووضـعت مـالوي علـى سـبيل املثـال، الـصيغة       . ، ومنظمة الصحة العاملية   الصندوق واليونيسيف 

النهائية خلريطـة الطريـق الوطنيـة وحـددت تكاليفهـا، وحـشدت هلـا املـوارد، وبـدأت يف تنفيـذ                      
وهنــاك بلــدان عديــدة أخــرى حتــشد اآلن  . اخلطــة التــشغيلية يف إطــار النــهج القطــاعي للــصحة 

  .اخلاصة هبااملوارد وبدأت يف تنفيذ خرائط الطريق 
ويــساعد صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان البلــدان علــى زيــادة فــرص احلــصول علــى     - ٣٦

اخلدمات احليوية لصحة األم وخباصة ما يتعلق منها بتأمني التوليد بأيـد مـاهرة، ورعايـة التوليـد        
ويقـدم الـصندوق الـدعم إىل عـدد مـن البلـدان لزيـادة عـدد األفـراد ذوي          . يف احلاالت الطارئـة   

ففي كمبوديا علـى    . ملهارات الذين يساعدون يف التوليد وتعزيز كفاءاهتم، وال سيما القابالت         ا
ســبيل املثــال، يقــدم الــصندوق علــى حنــو نــشط الــدعم الــالزم الســتعراض عمــل القــابالت يف    
منتــصف مــدة خطــة القطــاع الــصحي، ويــدعم أعمــال املتابعــة الــيت تقــوم هبــا الفرقــة الرفيعــة       

ــة ب ويف هــاييت، يقــدم الــصندوق إىل وزارة الــصحة، واملدرســة   . عمــل القــابالتاملــستوى املعني
الوطنية للممرضات القابالت، الدعم الالزم لوضع سياسة وخطـة يهـدفان إىل ضـمان اسـتفادة       

وملواصـلة هـذه اجلهـود    . القابالت املتخرجات حديثا من تدريب داخلي يف مستشفيات التوليد   
رناجما باالشتراك مع االحتـاد الـدويل للقـابالت يرمـي إىل      ب٢٠٠٨وغريها، أطلق الصندوق عام  

تعزيز القدرات الوطنية يف البلدان املنخفضة املوارد، بغية زيـادة عـدد األفـراد املهـرة املـساعدين                  

__________ 
ومدغـشقر،  وكمبوديـا،   ،  والـسودان، وغينيـا   ، وكينيـا،    وجيبـويت ،  وبورونديإثيوبيا، وبنن، وبوركينا فاسو،       )٤(  

  .ومالوي، وهاييت



E/CN.9/2009/4
 

18 09-21208 
 

ــابالت      ــدى الق ــدرات ل ــز الق ــك، بتعزي ــد، وذل ــات التولي ــا يف   . يف عملي ــامج حالي ــل الربن ويعم
  .بلدا يف أفريقيا وآسيا ١١١
ان صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان شـريكا رئيـسيا يف اجلهـود الـيت بـذلت مبكـرا                      وك  - ٣٧

إلثبات جدوى حتسني خدمات رعاية التوليد يف احلاالت الطارئة وتوافرهـا وإمكانيـة احلـصول           
وعــالوة علــى ذلــك، قــدم الــصندوق الــدعم إىل تقييمــات مــدى تــوافر خــدمات رعايــة . عليهــا

ــة وجو   ــد يف احلــاالت الطارئ ــن   التولي ــر م ــا يف أكث ــامل  ٢٠دهت ــع أحنــاء الع ــدا يف مجي وعمــل .  بل
. الصندوق أيضا مع احلكومات على سد الثغرات الرئيسية يف نطاق مشـول اخلـدمات وجودهتـا               

 غرفـة لعمليـات رعايـة    ١٠٠ففي كوت ديفوار، على سبيل املثال، مت جتهيز وتأهيـل أكثـر مـن               
وق تــدريب العــاملني الــصحيني علــى  األمومــة وطــب النــساء والتوليــد، ومت بــدعم مــن الــصند  

ويف نيكــاراغوا، شــدد الــصندوق علــى اعتمــاد  . خــدمات رعايــة التوليــد يف حــاالت الطــوارئ 
الوكاالت هنجا مشتركا بينها فيما يتعلق خبدمات رعايـة التوليـد يف احلـاالت الطارئـة، ونتيجـة                  

 حنـو نـشط معـايري       يف املائـة مـن املستـشفيات الـيت تنفـذ علـى             ٩٠جلهود الـدعوة، أصـبح هنـاك        
ــة      ــد يف احلــاالت الطارئ ــة التولي ــصل برعاي ــة تت ــة وطني ــادئ توجيهي ــع   . ومب ويف إطــار العمــل م

اليونيــسيف، ومنظمــة الــصحة العامليــة، وحكومــة بــنغالديش، يقــود الــصندوق مبــادرة لتــسريع  
 يف املائــة مــن ٦٠التقــدم حنــو احلــد مــن وفيــات واعــتالل األمهــات واملواليــد، وهــو يــدعم حنــو  

رافق الصحية القائمة على مستوى املقاطعات إلتاحة إمكانية الوصول على مـدار الـساعة إىل           امل
خــدمات رعايــة التوليــد يف احلــاالت الطارئــة باإلضــافة إىل خــدمات الرعايــة يف فتــريت مــا قبــل   

ويدعم الـصندوق علـى حنـو نـشط الـسودان يف جهـوده الراميـة إىل حتـسني                   . الوالدة وما بعدها  
رعاية التوليد يف احلاالت الطارئة، وذلك باملساعدة على حتـسني بروتوكـوالت          جودة خدمات   

العالجات الـسريرية وتـدريب مقـدمي اخلـدمات الـصحية، وخباصـة القـابالت، علـى اكتـساب            
  .املهارات السريرية

ويشارك صندوق األمم املتحدة للسكان أيضا يف معاجلة ما ينجم عن احلمل والـوالدة                - ٣٨
ة، وذلك من الناحيتني البدنية والعقلية على حـد سـواء، وهـي املـشاكل الـيت                 من مشاكل صحي  

، أطلــق الــصندوق ٢٠٠٣ويف عــام . تــسبب معانــاة ال داعــي هلــا وحتــد مــن جــودة حيــاة املــرأة 
فهنـاك  .  بلدا ٤٥والشركاء احلملة العاملية للقضاء على ناسور الوالدة اجلارية اآلن يف أكثر من             

دعمها الــصندوق تنــسق علــى حنــو نــشط خطــة عمــل وطنيــة وتقــدم يف النيجــر شــبكة وطنيــة يــ
ويف باكستان، ساعد الـدعم     . مناذج مبتكرة إلعادة إدماج النساء املصابات بالناسور يف اجملتمع        

املقــدم مــن الــصندوق علــى زيــادة توســيع نطــاق خــدمات معاجلــة الناســور كــي تــشمل ســبعة   
ففي نيبال، علـى    .  مزيدا من االهتمام   وهناك أمراض أخرى أصبحت تلقى أيضا     . مراكز وطنية 

سبيل املثال، أطلق الصندوق واحلكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة محلـة واسـتراتيجية وطنيـتني                 
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وإذ يــدرك الــصندوق مــدى ارتفــاع معــدل انتــشار اكتئــاب . ملكافحــة حــاالت ســقوط الــرحم
 منظمـة الـصحة العامليـة       قبل الوالدة وما بعدها يف كـثري مـن البلـدان الناميـة، فإنـه يعمـل مـع                   ما

. علــى تــسريع إدراج الــصحة النفــسية والــدعم النفــسي واالجتمــاعي ضــمن بــرامج صــحة األم 
فمـــن األمهيـــة مبكـــان إدراج الوقايـــة مـــن اإلصـــابات الناشـــئة عـــن طريـــق االتـــصال اجلنـــسي    

ويعمـل الـصندوق مـع      . وتشخيصها وعالجها ضمن برنامج الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابيـة        
ت والشركاء اآلخرين يف األمـم املتحـدة مـن أجـل زيـادة وحتـسني فـرص الوصـول إىل             احلكوما

اخلدمات املتصلة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا يف ذلك الوقاية من فـريوس               
ويعمـل الـصندوق علـى تعزيـز الـربط علـى سـبيل األولويـة بـني الـصحة                    . نقص املناعـة البـشرية    
ويف إطار عملية توسـيع نطـاق       . اإليدز/ابية وفريوس نقص املناعة البشرية    اجلنسية والصحة اإلجن  

إمكانيــة الوصــول إىل اخلــدمات، يــدعم الــصندوق إدمــاج إدارة األمــراض املنقولــة عــن طريــق    
. أو خــدمات تنظــيم األســرة/االتــصال اجلنــسي ضــمن اخلــدمات احلاليــة لــصحة األم والطفــل و

 مع الوكالة األملانية للتعـاون الـتقين، علـى دمـج مـسائل              ويف منغوليا، يعمل الصندوق، بالتعاون    
فـريوس  /التشخيص والعالج واملشورة املتعلقـة بـاألمراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي                

نقص املناعة البشرية ضمن خدمات الرعاية يف فترة ما قبل الوالدة، وهو يقوم، باالشـتراك مـع                 
ويف زامبيــا، يعمــل . املراكــز الــصحية للمــراهقنيالــصندوق العــاملي بإدخــال هــذه اخلــدمات يف 

الــصندوق ومنظمــة الــصحة العامليــة مــع وزارة الــصحة علــى إدراج مــسائل األمــراض املنقولــة    
ــاهج       ــشرية يف بروتوكــوالت تنظــيم األســرة ومن باالتــصال اجلنــسي وفــريوس نقــص املناعــة الب

  .تدريب مقدمي اخلدمات الصحية
ال وضع وتطبيق مناذج وبرامج واسـتراتيجيات للـصحة         ويواصل الصندوق عمله يف جم      - ٣٩

اإلجنابيــة تراعــي االعتبــارات الثقافيــة، وذلــك يف إطــار اجلهــود املبذولــة لــضمان تــوفري الرعايــة    
ويف أمريكا الالتينية، ركزت اجلهود على أبناء الشعوب األصـلية بغيـة        . املناسبة بشكل متكافئ  

ففـي املكــسيك، قـدم الـصندوق الــدعم    . ة اإلجنابيـة معاجلـة املؤشـرات الـضعيفة املتعلقــة بالـصح    
بغرض وضع منوذجني لتقدمي املساعدة إىل املهاجرات من أبنـاء الـشعوب األصـلية تطبـق فيهمـا                

ويف بنمــا، واصــل الــصندوق، يف إطــار شــراكة مــع الــصندوق الــدويل    . ممارســات طبيــة قدميــة 
ملـه الرائـد، حيـث قـدم املـساعدة إىل           للتنمية الزراعية ورابطة نغوبه النسائية ووزارة الصحة، ع       

ــشعوب األصــلية يف   ــساء ال ــة، وذلــك بإشــراك      ٤٤ن ــه احمللي ــا مــن جمتمعــات نغوب ــا خمتلف  جمتمع
القابالت التقليديات يف عملية التوليد ليكن مبثابة الوسيط الثقايف بني املرأة مـن نـساء الـشعوب             

  .األصلية والعاملني يف جمال الصحة
 واألزمـات اإلنـسانية، تـصبح النـساء، وخباصـة الـشابات عرضـة               ويف حاالت الطوارئ    - ٤٠

للعنف اجلنسي واإلكراه واحلمل غري املرغوب فيه والوفيات املتصلة باحلمل واإلصـابة بفـريوس         
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ــية املتعلقــة          ــى اخلــدمات األساس ــستطعن يف العــادة احلــصول عل ــشرية، وال ي ــة الب نقــص املناع
 الــصندوق إدراج هــذه اخلــدمات ضــمن جمموعــة ويــدعم. بالــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة

اخلدمات الصحية األساسية اليت جيري تقدميها يف أوقات األزمات اإلنسانية ومـرحليت االنتقـال              
ويعمــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بــشكل وثيــق مــع منظمــة الــصحة العامليــة    . والتعــايف

دائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت     ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، يف إطـار اللجنـة ال        
ــدعم هلــذه املهمــة     ــسانية، يف تقــدمي ال ــشؤون اإلن ــة بال ــستوى القطــري، يعمــل   . املعني ــى امل وعل

ويف أفغانـستان،   . الصندوق مع شركاء متعددين لضمان إمكانية احلصول على تلـك اخلـدمات           
رعايــة يــساعد الــصندوق علــى زيــادة فــرص تقــدمي الرعايــة األساســية مــن خــالل دعــم مراكــز   

حــاالت التوليــد الطارئــة، وتــوفري النقــل يف احلــاالت الطارئــة، وتــدريب القــابالت واملمرضــات 
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، يعمل الصندوق مع املنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة              . واألطباء

 والدولية على تعزيز فرص احلصول على الرعاية املتعلقة بالصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة يف               
املناطق املتضررة من الرتاع، وذلك من خالل زيـادة تـوافر خـدمات رعايـة التوليـد يف حـاالت                    
ــة وجمموعــات أدوات      ــة واألنثوي ــع الواقيــات الذكري ــة وتوزي ــادات متنقل ــشاء عي الطــوارئ، وإن

ويف الـسودان،  . التوليد، وتوفري العالج والرعايـة ملـن تعرضـن للعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس         
وق الدعم يف دارفور من أجـل منـع وفيـات األمهـات وإصـابتهن حبـاالت اإلعاقـة،                   يقدم الصند 

وذلك من خالل وزارة الدولة للصحة وبرامج املنظمات غري احلكومية، مبـا يف ذلـك التـدريب                  
  .وتوفري املعدات واللوازم

مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة        :  من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ٦اهلدف    -خامسا  
  إليدز واملالريا وغريمها من األمراضا/البشرية

أشار برنامج العمل املتفق عليه يف املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، إىل جانـب املعـايري                   - ٤١
اليت أضيفت يف مؤمتر اسـتعراض نتـائج املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة بعـد مخـسة أعـوام مـن                  

فيــة وشــدد علــى أن احلكومــات ينبغــي هلــا أن انعقــاد املــؤمتر إىل األهــداف اإلمنائيــة الثمانيــة لألل
تكفل إدماج الوقاية من األمراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص املناعـة               

اإليــدز واخلــدمات املرتبطــة هبــا لتــصبح جــزءا ال يتجــزأ مــن بــرامج الــصحة اإلجنابيــة     /البــشرية
، أعربـت الـدول األعـضاء    ٢٠٠٦ويف عـام  . )٥(واجلنسية على مستوى الرعاية الـصحية األوليـة    

قـرار  (يف اإلعالن السياسي الذي اعتمده اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املـستوى بـشأن اإليـدز                
عن االلتزام باختاذ إجراءات استثنائية للـسري قـدما حنـو تـوفري             ) ، املرفق ٦٠/٢٦٢اجلمعية العامة   

__________ 
عشرة : لدويل للسكان تنفيذ جدول أعمال املؤمتر ا    ). ٢٠٠٤(اللجنة االقتصادية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ         )٥(  

  ).II.F46 P.04: منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (أعوام من اخلربة يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ



E/CN.9/2009/4  
 

09-21208 21 
 

ــة مــن فــريوس نقــص املنا     ــة حــصول اجلميــع علــى خــدمات الوقاي عــة البــشرية والعــالج  إمكاني
وجرى االعتـراف يف ذلـك االلتـزام أيـضا بـأن إيقـاف انتـشار        . ٢٠١٠والرعاية والدعم حبلول   

اإليدز وتغيري مساره ليس هدفا يف حد ذاته فحسب بل هو أيضا شـرط مـسبق لتحقيـق معظـم        
  .األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية

ــاطق معــامل التقــد      - ٤٢ ــدأت تظهــر يف كــثري مــن املن ــذ عــام  وب  يف جمــال ٢٠٠٦م احملــرز من
غـري أن التقـدم احملـرز مـا بـرح متباينـا، واتـساع               . التصدي لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

، ٢٠٠٧ففـي عـام   . نطاق انتشار الوباء حبد ذاته غالبا ما يتخطى وترية زيادة اخلدمات املقدمة  
 يـضافون إىل قائمـة   كان يوجد مقابل كل شخصني خيضعان للعالج حنو مخسة أشخاص جـدد     

وتواصل معدالت اإلصابة بالفريوس ارتفاعهـا بـني النـساء يف مجيـع منـاطق      . املصابني بالفريوس 
ويف البلدان النامية، متثل الشابات مـن املـصابات اجلـدد بـالفريوس حنـو ثلثـي مجيـع الفئـة              . العامل

  .)٦( سنة مما جيعلهن أكثر الفئات تضررا يف العامل٢٤ إىل ١٥العمرية 
وكثريا مـا يـرهتن خطـر التعـرض لإلصـابة بـالفريوس بقـوى اجتماعيـة واسـعة وعوامـل                     - ٤٣

وجيعل الفقر، وعدم املـساواة بـني اجلنـسني والتـهميش           . هيكلية خترج عن نطاق سيطرة األفراد     
االجتمــاعي مــن الــصعب علــى األفــراد احلــد مــن خطــر إصــابتهم بــالفريوس أو احلــصول علــى   

ونتيجــة لــذلك يــستمر . الت الوقايــة، والعــالج، والرعايــة والــدعماخلــدمات الــضرورية يف جمــا
الوباء يف االنتشار وال سيما يف أوساط النساء، ويعزى ذلـك إىل عوامـل أكثـر عمقـا تتمثـل يف                     
عــدم املــساواة بــني اجلنــسني، والوصــمة املــستمرة والتمييــز الــيت تتعــرض هلــا النــساء والفتيــات،   

اطر تعرضهن لإلصابة بالفريوس حىت يف الوقـت الـذي يقـوم          واالفتقار إىل التمكني للحد من خم     
  .فيه كثري من البلدان بتسريع خطى عمليات التصدي على الصعيد الوطين

وحتظــى حاليــا العالقــات القائمــة بــني فــريوس نقــص املناعــة البــشرية والــصحة اجلنــسية   - ٤٤
ن طريـق االتـصال اجلنـسي أو        وتنتقل أغلبية اإلصابات بـالفريوس عـ      . واإلجنابية باالعتراف التام  

إضافة إىل ذلـك، يتـشاطر اعـتالل الـصحة          . تكون مرتبطة باحلمل، والوالدة والرضاعة الطبيعية     
اإلجنابية والفريوس األسباب اجلذرية، مبا فيها الفقر، وضآلة إمكانيـة احلـصول علـى املعلومـات                

هميش االجتماعي الذي يتعرض لـه      املناسبة، وعدم املساواة بني اجلنسني، واملعايري الثقافية، والت       
وبالتايل، فإن تنفيذ جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة هـو           . معظم السكان الضعفاء  

ومتشيا مع تقـسيم    . اإليدز/أمر ذو أمهية حيوية يف عملية التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية          
قـود صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          العمل يف برنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليـدز، ي         

__________ 
 Report on the،٢٠٠٨اإليـدز،  /انظـر برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            )٦(  

Global AIDS Epidemic) يف العاملتقرير عن وباء اإليدز ) (Geneva: UN AIDS, 2008.(  
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اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز الــروابط بــني الوقايــة والــصحة اإلجنابيــة، مبــا يــشمل تــوفري أمــن ســلع 
الصحة اإلجنابية، وبرجمة استخدام الرفاالت، ومنع العنـف القـائم علـى اخـتالف نـوع اجلـنس،                  

فــيهن احلوامــل والــشابات، والفــريوس واالشــتغال بــاجلنس، ووقايــة النــساء مــن اإلصــابة، مبــن   
اإليـدز يف سـياق اخلـدمات املقدمـة إىل        /وتعزيز عمليـة التـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            

  .القوات النظامية وأثناء األزمات اإلنسانية
ويعمل صندوق األمم املتحدة للسكان، بالتعـاون الوثيـق مـع احلكومـات، علـى تعزيـز             - ٤٥

ففــي . خلــدمات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتكامــل خــدمات الــصحة اإلجنابيــة وا 
ــة        ــر اخلــدمات املتعلق ــصندوق تيــسري احلــوار بــني دوائ ــوىل ال ــال، ت ــتني، علــى ســبيل املث األرجن

ويف غانـا اعترفـت     . بالفريوس والصحة اإلجنابية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي         
اج اخلــدمات املتعلقــة بــالفريوس يف خــدمات احلكومــة بالــصندوق كــأداة حموريــة يف تعزيــز إدمــ

ويف مالوي، قدم الصندوق مساعدة تقنية طويلة األجـل إىل وحـدة            . الصحة اجلنسية واإلجنابية  
الصحة اإلجنابية التابعة لوزارة الصحة بغـرض تعزيـز الـروابط بـني الفـريوس واألمـراض املنقولـة                

 االحتـاد الروسـي، بـدأ الـصندوق،         ويف. عن طريق االتصال اجلنسي وخدمات الصحة اإلجنابيـة       
باالشتراك مع وزارة الـصحة، يف وضـع اسـتراتيجية وطنيـة ومـشروع جتـرييب مـن أجـل تكامـل                     

ويف زامبيا، قـاد الـصندوق عمليـة إدمـاج مـسألة            . اخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية والفريوس    
تدريبيــة مــن أجــل تنظــيم الفــريوس يف املبــادئ التوجيهيــة الــصادرة عــن وزارة الــصحة واملــواد ال

  .األسرة واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي
ويعمل صندوق األمم املتحدة للسكان على حتسني إمكانية حصول الشباب، والنـساء              - ٤٦

سـيما الفئـات الـضعيفة، علـى اخلـدمات املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة                 والفتيات بـصفة عامـة، وال     
وكجزء من استراتيجية شـاملة لتـشجيع إمكانيـة احلـصول علـى             . وفريوس نقص املناعة البشرية   

خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة واالســتفادة منــها، تعــاون الــصندوق مــع شــركاء إلعــداد  
.  بلـدا مـن الفـريوس      ٢٣بطاقات أداء على الصعيد القطري بشأن وقاية الـشابات والفتيـات يف             

االهتمـام إىل مـن ميلكـون إصـدار القـرار      وما برحت بطاقات األداء تـستخدم مـن أجـل توجيـه      
على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل مـن أجـل زيـادة اإلجـراءات املتخـذة يف جمـال                     

وقـد عمـل    . الربامج والسياسات والتمويل بشأن وقاية النساء والفتيات من العـدوى بـالفريوس           
أن املوضــوعات الــصندوق مــع عــدد مــن الــشركاء علــى إصــدار توجيــه ذي منحــى عملــي بــش 

الرئيسية، مبا فيها وقاية النساء والشابات من العـدوى بـالفريوس، وتعزيـز سـبل كـسب الـرزق                   
وعلــى ســبيل املثــال، يف زامبيــا . بالنــسبة للنــساء للحــد مــن قابليــة تعرضــهن لإلصــابة بــالفريوس

ومالوي، ظل الـصندوق خـالل العـامني املاضـيني يقـدم دعمـا تقنيـا يف جمـال رسـم الـسياسات                     
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ــة        ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــادة خــدمات ال ــشباب بغــرض زي ــصاحل ال ــة ل وخطــط العمــل الوطني
  .والوقاية من الفريوس املقدمة إىل الشباب

وبوصف صندوق األمم املتحدة للسكان راعيا لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين                  - ٤٧
ة من انتقال الفـريوس مـن   اإليدز الذي حدد زيادة خدمات الوقاي    /بفريوس نقص املناعة البشرية   

 بلـدا إلعـداد خريطـة    ٤٠األم إىل الطفل كأولوية من األولويات، فقد قدم الصندوق دعما إىل  
. طريـــق يف إطـــار برنـــامج أفريقيـــا اجلديـــد لألمهـــات واملواليـــد إســـهاما يف الوقايـــة املـــذكورة  

ايـة مـن انتقـال      وباإلضافة إىل ذلك، فقـد جـرى تعزيـز روابـط الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة بالوق                 
الفريوس من األم إىل الطفل عن طريق وضع املؤشرات، والبعثات التقنيـة املـشتركة مـع منظمـة                
الصحة العاملية واليونيسيف، ودعم حلقات العمل املشتركة بني البلـدان، والعمـل الـذي يؤديـه                

  .م إىل الطفلالفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين بالوقاية من انتقال الفريوس من األ
وضمانا لتوافر إمدادات الرفاالت الـيت يـستعملها الـذكور واإلنـاث، اشـترى صـندوق                  - ٤٨

ــة يف    ــة يف  ١٢٠األمــم املتحــدة للــسكان رفــاالت ذكري  بلــدا، وقــدم ٥٠ بلــدا ورفــاالت أنثوي
 يف  بلـدا ٢٢مساعدة مالية وتنقية إىل البلـدان املنـضوية يف املبـادرة العامليـة للرفـاالت الـيت تـضم             

فعلـى سـبيل املثـال، يف       .  بلـدا يف منطقـة البحـر الكـارييب، وسـتة بلـدان يف آسـيا                ٢٣أفريقيا، و   
كولومبيا يعمـل الـصندوق كـشريك رئيـسي يف برجمـة اسـتخدام الرفـاالت وقـدم املـساعدة إىل                     

وعـن طريـق مبـادرة      . احلكومة يف جمال توفري ستة ماليـني رفالـة وتوزيعهـا يف عـام واحـد فقـط                 
إلنــاث، عمــل الــصندوق علــى معاجلــة احتياجــات النــساء يف جمــال الــصحة اجلنــسية    رفــاالت ا

ــة يف  ــشجيع      ٢٣واإلجنابي ــاث وت ــاالت اإلن ــى رف ــة احلــصول عل ــادة إمكاني ــق زي ــدا عــن طري  بل
استعماهلا وكفالة أن تكون برجمة استعمال رفـاالت اإلنـاث هـي أحـد املكونـات الـضرورية يف                   

وقـدم الـصندوق    . نية يف جمال اإليدز وبرامج الصحة اإلجنابية      املبادئ التوجيهية للسياسات الوط   
 بلــدا يف جمــال التنبــؤ باالحتياجــات مــن الرفــاالت، وقــدم إمــدادات الرفــاالت يف ٨٩دعمــا إىل 

  . بلدا لتفادي نفاذ الرفاالت٢٨احلاالت الطارئة إىل 
واليونــسكو ويف شــراكة وثيقــة مــع منظمــة الــصحة العامليــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة،    - ٤٩

اإليدز يسَّر الـصندوق    /وأمانة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         
بذل جهود عاملية من أجل تعزيز خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية فيمـا يتـصل        

ات علــى فعلـى ســبيل املثـال، يف األرجنــتني، يـسَّر الــصندوق عقـد مــشاور    . باالشـتغال بــاجلنس 
ويف بـنغالديش، قـدم الـصندوق مـساعدة         . الصعيد الوطين بـشأن االشـتغال بـاجلنس والفـريوس         

تقنية ومتويال إىل منظمات اجملتمع احمللي املنخرطة يف جمال الوقايـة مـن الفـريوس وتـوفري العـالج                
عنيـة  ويف كينيا، دعم الـصندوق عمليـة التخطـيط للـربامج امل    . لصاحل املشتغلني باجلنس وزبائنهم 
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باملشتغلني باجلنس وأسهم يف وضع استراتيجية يف جمـال االشـتغال بـاجلنس والتـدخالت املعنيـة                 
ونتج عـن الـدعم املقـدم مـن الـصندوق أيـضا نـداء موبوتـو مـن أجـل العمـل مقـدما              . بالفريوس

ويف مـالوي، قـدم الـصندوق الـدعم إىل اجمللـس         . حتديدا واضحا جملـاالت العمـل ذات األولويـة        
إليدز وإىل وزارة الصحة يف مشروع جترييب للوقايـة مـن األمـراض املنقولـة عـن طريـق                   الوطين ل 

ويف االحتاد الروسـي دعـم   . االتصال اجلنسي والوقاية من الفريوس يف أوساط املشتغلني باجلنس  
الصندوق إقامة شبكة للمنظمات غري احلكومية والعيادات احمللية بغرض تقدمي خدمات الوقايـة             

ملنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي ومــن الفــريوس إىل املــشتغلني بــاجلنس         مــن األمــراض ا 
ويف تايالنــد، اســتكمل الــصندوق، مــن مجلــة مــسائل أخــرى، املعلومــات املتعلقــة    . ورعايتــهم

ــاجلنس،       ــالفريوس يف جمــاالت االشــتغال ب ــصال اجلنــسي وب ــق االت ــة عــن طري ــاألمراض املنقول ب
  .سية واإلجنابية واملشتغلني باجلنسوأجرى دراسات استقصائية عن الصحة اجلن

ويشكل اإليدز ليس فحسب إحدى قضايا الـصحة والتنميـة، بـل أيـضا قـضية إنـسانية                 - ٥٠
وأمنيــة حتتــاج إىل املعاجلــة عــن طريــق املــشاركة علــى حنــو أكثــر انتظامــا مــع النظــام اإلنــساين     

مل الوثيق مـع برنـامج      وحتقيقا هلذا الغرض، يواصل صندوق األمم املتحدة للسكان الع        . الدويل
اإليــدز، وإدارة عمليــات حفــظ /األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

السالم، وبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، والقـوات املـسلحة وقـوات الـشرطة الوطنيـة مـن                  
ن البلـدان يف  أجل معاجلة االنتشار السريع للفريوس واإليدز يف أوساط قوات األمن يف كـثري مـ      

وعـن طريـق إدمـاج األنـشطة املنفـذة يف           . أفريقيا، وآسـيا، وأمريكـا الالتينيـة والـشرق األوسـط          
إطــار الــربامج املعنيــة بــالفريوس واإليــدز يف املبــادرات املخصــصة للقــوات النظاميــة، واملقــاتلني   

عرضــة الــسابقني والنــساء املرتبطــات باجلماعــات املــسلحة، يــشرك الــصندوق الــسكان األكثــر  
ــة الــيت       ــاء بنــشاط بوصــفهم عناصــر التغــيري يف اجملتمعــات احمللي ــة مكافحــة الوب للخطــر يف عملي

وعلـى وجـه التحديـد، دعـم الـصندوق تطـوير منـاهج التـدريب وحلقـات العمـل                    . ينتمون إليه 
بشأن التدريب والتوعية من أجل التعريف بالـشؤون اجلنـسانية والوقايـة مـن الفـريوس واإليـدز                  

ملنقولة عن طريق االتصال اجلنسي يف أوساط القـوات النظاميـة، وعلـى األخـص يف         واألمراض ا 
ودعـم الـصندوق تنفيـذ بـرامج مـن أجـل            . السودان وسرياليون وكـوت ديفـوار ولبنـان وهـاييت         

الوقاية على الصعيد الوطين يف أوساط قوات الـشرطة، والقـوات املـسلحة واألفـراد املـسرحني،                 
انيـا وتركيـا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان وسـرياليون              سيما يف إريتريـا وأوكر     وال

وقــاد الــصندوق، مــع . وكــوت ديفــوار وليربيــا، ويف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، العمـل علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال الفـريوس وعمليـات نـزع                      

 صـوب إدمـاج تلـك الـربامج يف خـدمات الـصحة اإلجنابيـة          السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج     
وقد عمل الصندوق على حنـو وثيـق مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                  . وتنفيذ تلك الربامج  
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الالجئني على تقدمي اخلـدمات املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة والفـريوس إىل الالجـئني واألشـخاص                  
ق أيـضا علـى بنـاء قـدرات املنظمـات غـري            وعمل الـصندو  .  بلدا ٢٥املشردين داخليا يف حوايل     

احلكوميــة واحلكوميــة واألفــراد النظــاميني وزيــادة توعيتــهم فيمــا خيــتص بــالفريوس عــن طريــق    
  .تنظيم حلقات العمل، والدورات التدريبية وتدريب املدربني

ويف ســياق عمليــة إصــالح األمــم املتحــدة، وعلــى وجــه التحديــد، يف أعقــاب تقــسيم     - ٥١
اإليدز والتوصـيات   /امج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية        العمل يف برن  

ــة، أصــبح مــن اجللــي إن إســهامات صــندوق األمــم املتحــدة       ــة العمــل العاملي الــصادرة عــن فرق
اإليـدز ال ميكـن     /للسكان يف دعم التصدي على الصعيد الوطين لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

اإليــدز / املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية      فــصلها عــن برنــامج األمــم   
 موظفـا   ١٢٠، عـيَّن الـصندوق أكثـر مـن          ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ويف عـامي    . تقييمها مبعزل عنـه    أو

 بلدا ومكتبا فرعيا لـدعم زيـادة بـرامج الوقايـة مـن الفـريوس، مـع تركيـز خـاص               ٧٠جديدا يف   
ويف كـل بلـد أُنـشئت    . ذي تركـوا الدراسـة   على أكثر الفئات عرضة للخطر، وعلى الشباب الـ        

اإليدز، يكـون الـصندوق     /فيه أفرقة األمم املتحدة املشتركة املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية         
هو أحد األعضاء النشطني واملشاركني، مما أثّـر يف قـدرة الـصندوق علـى دعـم امللكيـة الوطنيـة                     

  .وتطوير عمليات التصدي
  

  كفالة االستدامة البيئية: داف اإلمنائية لأللفية من األه٧اهلدف   -سادسا  
 أمهيــة ١٩٩٤أكــد بالفعــل برنــامج عمــل مــؤمتر األمــم املتحــدة للــسكان والتنميــة عــام   - ٥٢

غري أنه منـذ ذلـك      . الروابط القائمة بني السكان، واستدامة النمو االقتصادي والتنمية املستدامة        
  .جمها إىل حتوالت جوهريةالوقت، تعرض طابع تفاعالت السكان والبيئة وح

ويتركـز معظـم االهتمـام تقليـديا علـى التـأثريات الـيت تتعـرض هلـا البيئـة بـسبب حجــم              - ٥٣
 مليـون  ٧٨ باليـني شـخص، ويـزداد بنحـو     ٦,٧لقـد بلـغ عـدد سـكان العـامل         . السكان والنمو 

وتشكل مجيع إجراءات الـتمكني للمـرأة، واحلـد مـن الفقـر وتـوفري خـدمات           . شخص كل عام  
صحة اإلجنابيــة ذات النوعيــة اجليــدة، عوامــل ضــرورية يف حــد ذاهتــا تــؤدي أيــضا إىل تــسريع الــ

خطى عملية استقرار السكان، ومـن مث املـساعدة علـى احلـد مـن جممـل الـضغوط الواقعـة علـى                   
  .املوارد البيئية، ولكن على املدى البعيد فقط

ة عن تغـري املنـاخ العـاملي، تركيـز          سيما تلك النامج   وُتلزم حاليا التهديدات الراهنة، وال      - ٥٤
اهتمام أكرب على أين وكيف ويف أية جمموعة اجتماعية حيدث هذا النمو السكاين، عوضـا عـن       

وســيؤدي اتبــاع منــاطق العــامل الناميــة املمارســات  . التركــز علــى الزيــادة املطلقــة يف حــد ذاهتــا 
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ذ املـوارد الراهنـة ويهـدد البيئـة يف     االستهالكية ومستويات املعيشة اليت متيز املوسرين إىل اسـتنفا     
  .غري أن احلد من الفقر وحتسني حياة البشر تظل أولوية مطلقة. العامل على حنو خطري

ويعــزى قــدر كــبري مــن عمليــات اإلنتــاج واالســتهالك الــيت تولــد غــازات الدفيئــة، إىل    - ٥٥
ثري مـن هـذه     وميكـن ختفيـف الكـ     . املناطق احلـضرية، الـيت تـضم أكثـر مـن نـصف سـكان العـامل                

النتــائج البيئيــة الــسلبية الــيت حيــدثها النمــو الــسكاين يف املنــاطق احلــضرية مــن خــالل اختــاذ زمــام 
املبادرة يف االهتمام باالستخدام املستدام للمساحات اخلاليـة وباألراضـي والحتياجـات الفقـراء              

  .من املساكن
ري بـسرعة، يـدعم صـندوق       ويف سياق تطور هذا التفاعل بني السكان والبيئة الذي يـتغ            - ٥٦

األمم املتحدة للسكان إجراء األحبـاث الراميـة إىل إجيـاد فهـم ووعـي علـى حنـو أفـضل بـالطرق                       
ويـشمل جـدول أعمـال الـصندوق        . املختلفة الـيت تـؤثر هبـا ديناميـات الـسكان يف الـتغري البيئـي               

خ، وتـشجيع   بشأن تغري املناخ دعم األحباث وأنـشطة الـدعوة مـن أجـل ختفيـف آثـار تغـري املنـا                    
إقامة املدن املستدامة، واحلد مـن تعـرض املنـاطق احلـضرية للخطـر، وحتديـد اآلثـار الـيت حيـدثها            

ونتيجــة لــذلك، فقــد أُدرجــت . تغــري املنــاخ يف اهلجــرة، وحتــسني االســتجابة حلــاالت الطــوارئ
لومـات ملـؤمتر    املسائل السكانية يف تقرير األمني العام عن تغري املناخ الذي كان مبثابـة تـوفري املع               

، ويف بوزنـان،    ٢٠٠٧األمم املتحدة املعين بـتغري املنـاخ، الـذي ُعقـد يف بـايل، إندونيـسيا، عـام                   
ويعمل الصندوق مع منظمات األمم املتحدة وغريها مـن املنظمـات علـى             . ٢٠٠٨بولندا، عام   

  .وضع املسائل السكانية يف إطار تغري املناخ
بني وزارة التخطيط والتنميـة واملكتـب القطـري التـابع       ويف بوليفيا أدى اجلهد املشترك        - ٥٧

. لصندوق األمم املتحدة للـسكان إىل وضـع حتليـل حلالـة الـسكان، والتخطـيط للمـدن، والبيئـة           
ويف كولومبيــا، ســاعد الــصندوق علــى وضــع هنــج جديــد إزاء الــروابط بــني الــسكان واملــسائل 

وجــرى إعــداد مــشروع  .  واإلقليمــيالبيئيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية يف التخطــيط احلــضري  
 عن حالة الـسكان     ٢٠٠٧تقرير عن التوسع احلضري يف إريتريا فيما يتصل بإصدار تقرير عام            

يف العامل وأدى نشر مستجدات الربنامج التقين بشأن التحـضر والـشراكات إىل توجيـه اهتمـام                 
  .السياسات إىل قضية السكان والتنمية

ق األمـــم املتحـــدة للـــسكان تعزيـــز أنـــشطته الدعويـــة  ويف املغـــرب طُلـــب إىل صـــندو  - ٥٨
ويف النيجــر، . خيــتص باملــسائل اجلديــدة الناشــئة مــن قبيــل الرابطــة بــني الــسكان والتنميــة   فيمــا

مكنــت الــشراكة مــع وزارة التعلــيم، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مــن تنفيــذ خطــة عمــل  
ا أيضا جوانب تتعلق بفـريوس نقـص املناعـة          بشأن احلياة األسرية، والتعليم، والبيئة ستدخل فيه      

ويف سرياليون، كفل املكتـب القطـري التـابع للـصندوق إدراج املعلومـات عـن                . اإليدز/البشرية
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ــة       ــة ويف جــدول عمــل اخلطــط الوطني ــة األمــم املتحــدة القطري ــة يف أعمــال أفرق الــسكان والبيئ
  .للتنمية
بطــة بــني الــسكان والتنميــة بأمهيــة  ليــشيت، يتــسم التوســع احلــضري والرا-ويف تيمــور   - ٥٩

ــة  ــدى احلكوم ــسائل      . خاصــة ل ــة بوصــفهما مــن امل ــسكان والبيئ ــد ال ــدا، جــرى حتدي ويف أوغن
الناشئة، حيـث مـن املقـرر إجـراء عمليـة اسـتعراض خطـة مخـسية للتنميـة وصـياغة تلـك اخلطـة                        

  .٢٠٠٨ عام
لـسكان يف    عـن حالـة ا     ٢٠٠٩وسيكرس صندوق األمـم املتحـدة للـسكان تقريـر عـام               - ٦٠

العــامل ملــسأليت البيئــة واملــرأة مــن أجــل تــسليط الــضوء علــى الــروابط بــني عوامــل تغــري املنــاخ      
  .والعوامل السكانية

  
  تاالستنتاجا  -سابعا   

يظهــر برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة بوضــوح الــروابط الــيت            - ٦١
وأمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك  انفــصام هلــا بــني الــسكان، والفقــر، والــصحة، والتعلــيم،    ال

وقد وضعت املبادئ اإلرشادية للمؤمتر امللكية الوطنية وحقـوق اإلنـسان املعتـرف             . والبيئة
سيما املساواة بني اجلنسني، يف حمور التنمية االجتماعية  هبا عامليا واإلنصاف واملساواة، وال

 الذي حيتفل فيه اجملتمع     ويف الوقت .  عاما على انعقاد املؤمتر    ١٥ولقد مضى   . واالقتصادية
الدويل بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة للمؤمتر، فمن الواضـح أن إطـار القـاهرة للتنميـة                
ما زال هامـا وحامسـا بالنـسبة إىل إنقـاذ األرواح والنـهوض بنوعيـة حيـاة الرجـال والنـساء                      

وعلــى النحــو املفــصل يف هــذه  . ســيما أكثــر الفئــات ضــعفا بــني الــسكان   والــشباب، وال
الورقة، ظلت خطة صندوق األمم املتحدة للسكان وبراجمه االستراتيجية تركز على دعـم             

ــة       ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــؤمتر واأله ــداف امل ــق أه ــة إىل حتقي ــا الرامي ــات يف جهوده . احلكوم
وتواصل استراتيجيات الصندوق التركيز علـى التنـسيق مـع طائفـة واسـعة مـن الـشركاء،                  

الستثمار يف تنمية املوارد البشرية، وتـوفري البيانـات مـن أجـل       وتعزيز القدرات الوطنية، وا   
صــياغة الــسياسات وحتليلــها، ورصــد الــنظم وتقييمهــا، وتيــسري الــدعم الــتقين عــن طريــق  
الشبكات الوطنية، واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك الـشراكات فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،                 

  .وأنشطة الدعوة وحشد املوارد
 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فقـد كـان التقـدم احملـرز            ٥لة اهلدف رقم    أما يف حا    - ٦٢

ولقـد أتاحـت إضـافة اهلـدف اجلديـد          . أقل كثريا مما هو مطلوب لتحقيق األهـداف احملـددة         
 ٢٠١٥املتمثل يف متكني اجلميع من احلصول علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة حبلـول عـام                   
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ة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة باتبـاع هنـج شـامل        زمخـا جديـدا يتـيح معاجلـ     ٥إىل اهلدف رقم    
ومتكامل ومثة دليل كاف عـن كيفيـة حتـسني بقـاء األمهـات والرضـع واألطفـال علـى قيـد            
احلياة وحتسني النواتج الصحية بزيادة إمكانية احلصول على جمموعة التدخالت الضرورية           

لـسكان فقـرا وأكثـرهم    املقدمة من خالل تعزيز النظام الصحي وتوجيه اجلهـود حنـو أشـد ا      
 ٢٠١٥ مــن األهــداف اإلمنائيــة حبلــول عــام ٥ولــن يتحقــق اهلــدف رقــم . عرضــة للخطــر

عــن طريــق زيــادة العمــل علــى الــصعيد القطــري، الــذي يتــوىل قيادتــه وملكيتــه القــادة    إال
الوطنيون، والذي يؤدي إىل توجيه االستثمار حنو دعم السياسات املواتية للفقراء، وأنظمة 

ة وتدخالت فعالة اليت ثبتت جدواها، وجيري دعمه عن طريق التعاون فيما بني             صحية قوي 
  .بلدان اجلنوب من أجل تبادل الدروس املستفادة

ولقد أُحرز الكثري من التقدم يف كثري من جماالت األهداف اإلمنائية لأللفية، ولكن         - ٦٣
ازه بغرض حتقيق أهداف هذا التقدم متفاوت، وما زال هناك الكثري من العمل املطلوب إجن

سـيما يف أشــد   املـؤمتر الـدويل للــسكان والتنميـة واألهــداف اإلمنائيـة علــى حـد ســواء، وال     
ومـن األمهيـة مبكـان مـضاعفة اجلهـود وجتديـد االلتزامـات مـن جانـب مجيـع                    . البلدان فقـرا  

  .أصحاب املصلحة لضمان حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا يف الوقت املناسب
  


