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أوالً ـ الخلفية

املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	الذي	عقد	في	في	
القاهرة	عام	�994،	اتفق	�79	بلدًا	على	أن	قضايا	

السكان	والتنمية	يوجد	بينها	ارتباط	ال	ينفصم،	وعلى	
أن	متكني	املرأة	وتلبية	احتياجات	الناس	من	حيث	التعليم	
والصحة،	ومن	بينها	الصحة	اإلجنابية،	ضروريان	لكل	
من	التقدم	الفردي	والتنمية	املستدامة.	وفي	عام	�999،	
ومبناسبة	الذكرى	السنوية	اخلامسة	ملؤمتر	القاهرة،	أعلنت	
احلكومات	مجددًا	التزامها	الراسخ	ببرنامج	عمل	املؤمتر	

الدولي	للسكان	والتنمية	ودعت	إلى	زيادة	اجلهود	من	أجل	
حتقيق	توصياته	بالكامل	بحلول	عام	20�5.

وفي	الذكرى	السنوية	العاشرة	ملؤمتر	القاهرة	عام	
2004،	اعُتبر	تنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	

والتنمية	عنصرًا	أساسيًا	للنجاح	في	تنفيذ	األهداف	اإلمنائية	
لأللفية.	وفي	مؤمتر	القمة	العاملي	الذي	عقد	عام	2005،	

أقرت	البلدان	هذا	االلتزام	بتنفيذ	توصيات	ما	دعا	إليه	املؤمتر	
الدولي	للسكان	والتنمية	على	أعلى	مستوى	سياسي،	وذلك	
عندما	عقد	رؤساء	الدول	العزم	على	حتقيق	إمكانية	حصول	
اجلميع	على	خدمات	الصحة	اإلجنابية	بحلول	عام	20�5،	
والعمل	على	حتقيق	املساواة	بني	اجلنسني،	ووضع	نهاية	

للتمييز	ضد	املرأة.	واستنادًا	إلى	نتائج	مؤمتر	القمة،	وافقت	
اجلمعية	العامة	في	دورتها	احلادية	والستني	على	إدراج	إمكانية	
حصول	اجلميع	على	خدمات	الصحة	اإلجنابية	كغاية	جديدة	
لقياس	التقدم	احملرز	في	تنفيذ	األهداف	اإلمنائية	لأللفية.

وميثل	البرملانيون	حلقة	حاسمة	األهمية	لنجاح	
تنفيذ	توصيات	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.	وتنشط	
املجموعات	البرملانية	الوطنية	املعنية	بالسكان	والتنمية	منذ	
سبعينات	القرن	العشرين؛	وبحلول	سنة	2000	كان	قد	
أصبح	لدى	ما	يقرب	من	�00	بلد	مجموعة	أو	جلنة	وطنية	

مكرسة	للقضايا	املتعلقة	بالسكان.

ويعمل	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان	مباشرة	
مع	هذه	املجموعات،	وقد	دأب	على	تقدمي	دعمه	النشط	
للشبكات	اإلقليمية	األربع	اجلامعة	التي	تنسق	وتدعم	
أعمال	املجموعات	البرملانية	الوطنية،	وهي:	املنتدى	

اآلسيوي	للبرملانيني	املعني	بالسكان	والتنمية،	واملجموعة	
البرملانية	األمريكية	املعنية	بالسكان	والتنمية،	ومنتدى	
البرملانيني	األفارقة	والعرب	املعني	بالسكان	والتنمية،	

واملنتدى	البرملاني	األوروبي	املعني	بالسكان	والتنمية.	ودأب	
الصندوق	أيضًا	على	العمل	عن	كثب	مع	منظمة	}البرملانيون	

املناصرون	للعمل	العاملي{،	وهي	منظمة	عاملية	تركزي	
تركيزًا	قويًا	على	قضيتي	السكان	والتنمية	املستدامة.

وفي	عام	2002	في	أوتاوا،	كندا،	استضافت	
املجموعات	البرملانية	اإلقليمية	األربع	ومنظمة	}البرملانيون	
املناصرون	للعمل	العاملي{	أول	مؤمتر	دولي	للبرملانيني	معني	
بتنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.	وفي	
مؤمتر	أوتاوا،	قرر	البرملانيون	ووزراء	ميثلون	جميع	مناطق	
العالم	التركيز	على	أهم	شاغلني	وهما:	أواًل،	تهيئة	بيئة	

موجــز تنفيـذي
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متكينية	على	صعيد	التشريعات	والسياسات؛	وثانيًا،	حشد	
موارد	وطنية	ودولية.	وفي	أوتاوا	وفي	املؤمتر	البرملاني	الدولي	

الثاني	املعني	بتنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	
والتنمية	الذي	عقد	في	ستراتسبورغ،	فرنسا،	في	عام	
2004	اعتمد	البرملانيون	بيانات	التزام	قوية	تعهدوا	فيها	
باتخاذ	تدابير	ملموسة	ملعاجلة	هذين	املوضوعني	الهامني.	
وفي	عام	2003،	بدأ	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان،	

باعتباره	األمانة	الدائمة	للمؤمتر	الدولي	للبرملانيني	املعني	
بتنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية،	في	
 UNFPA{	اسم	حتمل	إلكترونية	إخبارية	رسالة	إصدار

Global Population Policy Update{،	إلبقاء	البرملانيني	

على	علم	بأحدث	التطورات	بخصوص	القوانني	والسياسات	
والقرارات	التمويلية	املتعلقة	باملؤمتر	الدولي	للسكان	

والتنمية.

وقررت	اللجنة	التوجيهية	للمؤمتر	الدولي	للبرملانيني	
املعني	بتنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	
في	اجتماعها	في	طوكيو	في	تشرين	األول/أكتوبر	2005	
أن	يلقي	املؤمتر	الثالث،	الذي	تقرر	عقده	يومي	�2	و	22	
تشرين	الثاني/نوفمبر	2006	في	بانكوك،	تايلند،	نظرة	

أعمق	على	التقدم	الذي	أحرزه	البرملانيون	منذ	مؤمتر	القاهرة	
فيما	يتعلق	بتنفيذ	برنامج	عمل	ذلك	املؤمتر.	وكان	السبب	
الرئيسي	التخاذ	هذا	القرار	هو	عدم	حدوث	تغير	كبير	في	
حالة	الصحة	اإلجنابية	في	البلدان	النامية	منذ	عام	�994،	
على	الرغم	من	حدوث	تقدم	مضطرد	فيما	يتعلق	بتهيئة	بيئة	

متكينية.	فاإلحصاءات	في	املجاالت	البالغة	األهمية،	من	قبيل	
الوفيات	النفاسية،	وفيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز،	
وإمكانية	احلصول	على	خدمات	تنظيم	األسرة،	قد	ظلت	دون	
تغيير	أساسًا.	وزادت	على	وجه	اإلجمال	املساعدة	السكانية،	

ه	إلى	عالج	فيروس	نقص	املناعة	 ولكن	النسبة	التي	ُتوجَّ

البشرية/اإليدز	ارتفعت	على	حساب	املجاالت	األخرى	
للصحة	اإلجنابية،	وبخاصة	تنظيم	األسرة.	وعلى	الرغم	من	

اعتماد	البلدان	جميعها	تقريبًا	قوانني	وسياسات	متعلقة	باملؤمتر	
الدولي	للسكان	والتنمية،	لم	يساير	التنفيذ	ذلك.

ولقد	حدد	أول	اجتماعني	للمؤمتر	الدولي	للبرملانيني	
املعني	بتنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	
أهدافًا	هامة.	فقد	قررت	اللجنة	التوجيهية	أن	الوقت	قد	
حان	إللقاء	نظرة	أعمق	على	جناحات	البرملانيني	وأوجه	

قصورهم،	وذلك	للمساعدة	على	رسم	طريق	املضي	قدمًا.	
وقررت	اللجنة	التوجيهية	توصية	صندوق	األمم	املتحدة	
للسكان	بإجراء	استقصاء	للبرملانيني	وتوثيق	جهودهم،	

وحتليل	تأثيرهم.	وبالتعاون	مع	خبير	في	القوانني	السكانية	
بكلية	الصحة	العامة	بجامعة	هارفارد،	واملجموعات	البرملانية	
الوطنية	واإلقليمية	املعنية	بالسكان	والتنمية،	أجرى	صندوق	
األمم	املتحدة	للسكان	االستقصاء	خالل	الفترة	ما	بني	نيسان/
أبريل	وآب/أغسطس	عام	2006،	وتلقى	ردودًا	من	برملانيني	
في	�03	بلدان	ومؤسسة	إقليمية	واحدة�.	وتعطي	نتائج	

االستقصاء	فكرة	عن	تصوراتهم	للوضع	الراهن،	وللفرص	
املتاحة،	وللتحديات	املاثلة.

ثانياً ـ من نحن

على	وجه	اإلجمال	322	برملانيًا	من	�04	بلدان	شارك	
ومؤسسة	واحدة	في	االستقصاء	هم:	269	

برملانيًا	من	85	بلدًا	ناميًا،	و	53	برملانيًا	من	�3	بلدًا	مانحًا،	
والبرملان	األوروبي.

وفي	البلدان	النامية،	كان	الرجال	ميثلون	%52	
من	البرملانيني	الذين	استجابوا	لالستقصاء،	بينما	كانت	

�		كان	البرملان	األوروبي	هو	املؤسسة	اإلقليمية	التي	شاركت	في	هذه	الدراسة	االستقصائية.	وسُيحسب	من	اآلن	فصاعدًا	كأحد	البلدان	ألغراض	

التحليل.
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النساء	ميثلن	نسبة	قدرها	48%.	وقد	انقسمت	أعدادهم	
بالتساوي	بني	من	يتجاوزون	سن	اخلمسني	ومن	هم	أقل	من	
تلك	السن.	وكانت	أكبر	مجموعة	من	املستجيبني	تتراوح	

أعمارهم	بني	40	و	50	عامًا.	وكان	ما	يزيد	قلياًل	على	%60	
من	البرملانيني	ينتسبون	إلى	أحزاب	تسيطر	على	البرملان.	
وكان	ما	مجموعه	42%	من	املستجيبني	من	حوالي	نصف	
البلدان	النامية	ينتمون	إلى	مجموعة	أو	جلنة	برملانية	شاملة	

جلميع	األحزاب	ومكرسة	للقضايا	املتعلقة	بالسكان،	وكانت	
كثرة	من	تلك	املجموعات	أو	اللجان	مقامة	رسميًا	داخل	

برملاناتها.

وفي	البلدان	املانحة،	كانت	أغلبية	املستجيبني	من	
النساء	)72%(،	وكان	متوسط	أعمارهن	أعلى	قلياًل	من	
متوسـط	أعمـار	املستجيبني	مـن	البلدان	الناميـة.	وكان	

ما	مجموعة	59%	ينتمون	لعضوية	احلزب	احلاكم،	و	%85	
ينتمون	إلى	مجموعة	برملانية	شاملة	جلميع	األحزاب	معنية	

بالقضايا	املتعلقة	بالسكان.

وعلى	وجه	اإلجمال،	يبدو	أن	قضايا	املؤمتر	الدولي	
للسكان	والتنمية	هامة	لطائفة	واسعة	من	الفئات	العمرية	
واألحزاب	السياسية،	وكذلك	لكل	من	اجلنسني.	إال	أن	
البلدان	في	مناطق	فرعية	عديدة	لم	تستخدم	بالكامل	آلية	
املجموعة	الشاملة	جلميع	األحزاب	املعنية	بالقضايا	املتعلقة	

بالسكان.	)انظر اجلدول صفحة 11(

وفي	كل	من	البلدان	النامية	والبلدان	املانحة،	برزت	
مهنتان	اثنتان	وقطاع	التعليم	والطب	بني	خلفيات	البرملانيني.	

ولم	يكن	ذلك	مفاجئًا،	بالنظر	إلى	أن	الصحة	محورية	
بالنسبة	لكثير	من	قضايا	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية،	
وبالنظر	إلى	أن	التربويني	يكونون	في	األغلب	أصلح	من	
أصحاب	املهن	األخرى	للتعامل	مع	املشاكل	االجتماعية	
ومع	الصعوبات	احملددة	التي	يواجهها	األطفال	واملراهقون	

والنساء.

كان يجمع بين البرلمانيين 

 الكثير من نفس االهتمامات، 

 بحيث كان يتصدر قائمة اهتماماتهم 

كل من المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة، وفيروس نقص المناعة 

البشرية/اإليدز، 

والصحة والحقوق اإلنجابية.

ثالثاً ـ ما نهتم به

املستجيبون	كثرة	من	نفس	قضايا	املؤمتر	أدرج	
الدولي	للسكان	والتنمية	بني	أعلى	

أولوياتهم.	واحتل	مركز	الصدارة	في	القائمة	كل	من	
املساواة	بني	اجلنسني	ومتكني	واملرأة،	وفيروس	نقص	املناعة	
البشرية/اإليدز،	والصحة	واحلقوق	اإلجنابية،	وهي	ثالث	
قضايا	متثل	محور	جدول	أعمال	املؤمتر	الدولي	للسكان	

والتنمية.

إال	أن	عددًا	من	االختالفات	ظهر	عند	تصنيف	هذه	
االهتمامات	حسب	املنطقة.	فالبرملانيون	من	البلدان	املانحة	

تولوا	دورًا	أكثر	استباقًا	فيما	يتعلق	بالنهوض	باجلوانب	
احلساسة	من	جدول	أعمال	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية،	
وذلك	بتعريف	الصحة	واحلقوق	اإلجنابية	على	أساس	أنها	

تشمل	}احلقوق	اجلنسية{،	وبدعم	حق	اإلجهاض،	وبإيالء	
أولوية	إللغاء	التقييدات	التي	تفرضها	الواليات	املتحدة	على	

تقدمي	متويل	لتنظيم	األسرة.
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وفي	البلدان	النامية،	كان	االهتمام	بالصحة	
واحلقوق	اإلجنابية	يبلغ	أعلى	درجاته	في	معظم	بلدان	
أفريقيا	ويبلغ	أدنى	درجاته	في	آسيا.	أما	االهتمام	

بالعنف	ضد	املرأة	فقد	كان	يبلغ	أعلى	درجاته	في	أمريكا	
الالتينية	وشرق	أوروبا	بينما	يبلغ	أدنى	درجاته	في	وسط	
وجنوب	آسيا	والدول	العربية.	وكان	البرملانيون	في	معظم	
بلدان	آسيا	أكثر	اهتمامًا	بفيروس	نقص	املناعة	البشرية/
اإليدز	مما	هو	احلال	في	أي	مناطق	أخرى،	بينما	أبدى	
البرملانيون	في	أمريكا	الالتينية	وشرق	أوروبا	والدول	
العربية	أدنى	مستوى	من	االهتمام	بذلك.	وبعض	هذه	
التفاوتات	جتسد	جتاهل	قضايا	هامة	في	بعض	املناطق	
أو	جتسد	اختالف	تصورات	مدى	شيوع	هذه	الظاهرة	

ومخاطرها.

وكانت	احتماالت	إشارة	النساء	إلى	املساواة	بني	
اجلنسني	ومتكني	املرأة	وتعليمها	أكبر	كثيرًا	من	احتماالت	
إشارة	الرجال	إلى	ذلك،	وكانت	احتماالت	إشارتهن	إلى	
العنف	ضد	املرأة	أكبر	من	احتماالت	إشارة	الرجال	إلى	

ذلك	مبا	يتجاوز	الضعف.	وكانت	احتماالت	إشارة	الرجال	
إلى	قضايا	التنمية	والشواغل	الدميغرافية	بني	القضايا	
التي	يعطونها	أهمية	أكبر	من	احتماالت	إشارة	النساء	
إلى	ذلك.	أما	اإلشارات	إلى	الصحة	واحلقوق	اإلجنابية	
وفيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز	والصحة	فقد	

كانت	أكثر	متاثاًل	إلى	حد	كبير.

رابعاً ـ ما نفعله 

كان	هناك	اختالف	ملحوظ	بني	ردود	البلدان	املانحة	لقد	
والبلدان	النامية	على	األسئلة	املتعلقة	بالعمل	مع	

البرملانيني	اآلخرين	واألجهزة	احلكومية.

ففي	البلدان	النامية،	كانت	ثالثة	ردود	هي	
األكثر	تواترًا:	إذ	أن	42%	من	البرملانيني	أجابوا	بأنهم	

طوروا	التشريعات،	وذكر	عدد	مماثل	أنهم	عملوا	
مع	األجهزة	احلكومية	بطرائق	شتى؛	بينما	أجاب	

33%	بأنهم	أثاروا	وعي	البرملانيني	اآلخرين	أو	قدموا	
معلومات	إليهم.

وكان	من	املتوقع	أن	يكون	العمل	على	سن	
تشريعات	هو	أكثر	ما	يذكره	البرملانيون،	ألن	هذا	هو	
دورهم	األساسي.	إال	أن	املجيبني	من	البلدان	املانحة	
ذكروا	ممارستهم	نشاطًا	في	مجال	الدعوة	)%65(	
واملشاركة	في	جلسات	االستماع	وصياغة	التقارير	

)45%(	في	األغلب،	وتطوير	التشريعات	)30%(	كأدنى	
نسبة.	ورمبا	كان	ذلك	يرجع	إلى	أن	أغلبية	البلدان	املانحة	
قد	حققت	بالفعل	الكثير	مما	يتضمنه		برنامج	عمل	املؤمتر	
الدولي	للسكان	والتنمية	عن	طريق	التشريعات،	وأن	
متكني	البرملانيني	ينصب	على	محاوالت	التأثير	من	أجل	

زيادة	املساعدة	اإلمنائية	الرسمية	التي	تقدمها	بلدانهم	في	
هذا	املجال.

وقد	ذكرت	غالبية	املجيبني	من	البلدان	النامية،	عندما	
ُطلب	إليهم	أن	يصفوا	جتاربهم	فيما	يتعلق	بالعمل	مع	أفراد	
ومجموعات	خارج	نطاق	احلكومة	من	أجل	تعزيز	قضايا	
املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية،	العمل	مع	منظمات	غير	
حكومية،	ومنظمات	املجتمع	املدني،	والقطاع	اخلاص.	

وفي	البلدان	املانحة،	أفاد	البرملانيون	جميعهم	تقريبًا	بأنهم	
يعملون	مع	تلك	املجموعات.

وقد	ذكر	املجيبون	من	كل	من	البلدان	النامية	
والبلدان	املانحة	اإلعالم	والتوعية	بشأن	قضايا	املؤمتر	

الدولي	للسكان	والتنمية	باعتبارهما	أجدى	نشاطني	في	
العمل	على	تهيئة	بيئة	متكينية	وحشد	املوارد.	وكان	عدد	
البرملانيني	الذين	أشاروا	إلى	ذلك	باعتباره	أمرًا	حيويًا	

ألعمالهم	أكثر	من	ضعف	عدد	البرملانيني	الذين	أشاروا	إلى	
أي	نشاط	آخر.
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خامساً ـ نجاحاتنا

املهمة	الرئيسية	للبرملانيني	هي	استعراض	واعتماد	إن	
تشريعات،	مبا	يشمل	اعتمادات	امليزانية.	وهم	

يعتمدون	أيضًا	السياسات	التي	يضعها	الفرع	التنفيذي	
للحكومة،	ويصدقون	على	القرارات	والبيانات	املتعلقة	

باملواضيع	ذات	األهمية.	ولقد	كان	البرملانيون	نشطني	للغاية	
في	هذا	املجال	الرتباطه	باملؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية:	
فقد	شاركوا	شخصيًا	في	سن	250	قانونًا	في	77	بلدًا؛	

واقترحوا	�57	مشروع	قانون	في	63	بلدًا،	واعتمدوا	67	
سياسة	في	35	بلدًا.

القوانين التي ُسنت

شارك	املجيبون	من	البلدان	النامية	في	سن	2�7	
قانونًا	في	68	بلدًا،	تناول	أكثر	من	نصفها	املساواة	بني	
اجلنسني	ومتكني	املرأة،	والعنف	ضد	املرأة،	والصحة	
واحلقوق	اإلجنابية.	أما	بقية	القوانني	فقد	كانت	تتعلق	

بطائفة	واسعة	من	القضايا،	من	بينها	األطفال؛	
والقضايا	االجتماعية؛	وحقوق	اإلنسان؛	والقضايا	

األسرية؛	والشباب	واملراهقني؛	وفيروس	نقص	املناعة	
البشرية/اإليدز؛	والتعليم؛	والصحة؛	والسكان	

والتنمية.

تلميذات	في	سن	املراهقة	ينصنت	بإمعان	إلى	الطالب	املتطوعني	لتعليمهن	شؤون	الصحة	اإلجنابية	والوقاية	من	فيروس	نقص	املناعة	البشرية	ووسائل	منع	
احلمل.
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وهذه	القوانني	تنسجم	على	نحو	جيد	مع	قضيتني	من	
قضايا	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	أعرب	البرملانيون	

عن	أكبر	اهتمام	بهما،	هما:	املساواة	بني	اجلنسني	والصحة	
واحلقوق	اإلجنابية.	

إال	أنهم	أفادوا	عن	عدد	قليل	نسبيًا	من	القوانني	
املتعلقة	بفيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز	باملقارنة	
باهتمامهم	بهذه	القضية،	وأفادوا	عن	قوانني	بشأن	العنف	

ضد	املرأة	أكثر	بكثير	مما	كان	يشير	إليه	اهتمامهم.

ورمبا	كان	ذلك	يشير	إلى	أن	إيجاد	دعم	واسع	النطاق	
للقوانني	التي	حتظر	العنف	اجلنسي	أسهل	من	التوصل	إلى	
توافق	في	اآلراء	بشأن	قضية	حساسة	ومعقدة	من	قبيل	

فيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز،	التي	تتحدى	وجهات	
النظر	الثقافية	والدينية	العميقة	اجلذور	وتنطوي	على	طائفة	

واسعة	من	قضايا	الصحة	والتعليم	والقضايا	اجلنائية	
واجلنسية.	ورمبا	كان	يجسد	أيضًا	انعدام	اإلرادة	السياسية	

الالزمة	ملواجهة	هذه	اجلائحة.

أما	البرملانيون	من	البلدان	املانحة	فقد	ذكروا	عددًا	
من	القوانني	ومشاريع	القوانني	والسياسات	أقل	بكثير؛	فقد	
أفاد	نصفهم	فقط	أنهم	شاركوا	في	سن	قوانني،	وذلك	مقابل	
برملانيني	من	68	بلدًا	من	البلدان	النامية	البالغ	مجموعها	85.	
وكان	من	األرجح	أن	يفيدوا	عن	عملهم	على	زيادة	املساعدة	

اإلمنائية	الرسمية	املقدمة	من	أجل	قضايا	املؤمتر	الدولي	
للسكان	والتنمية	أكثر	من	إفادتهم	عن	التطورات	الداخلية	
في	بلدانهم.	وقد	سنت	بلدان	مانحة	كثيرة	بالفعل	تشريعات	
لتنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	لديها.

وذكر	البرملانيون	من	البلدان	املانحة	في	األغلب	
قوانني	حتظر	العنف	ضد	املرأة،	مبا	يشمل	ختان	اإلناث،	

واالجتار	بالبشر،	والعنف	العائلي	)عشرة	قوانني(،	وتلت	
ذلك	من	حيث	الترتيب	الصحة	واحلقوق	اإلجنابية	)تسعة	
قوانني(،	ومن	بينها	قوانني	لزيادة	ُسبل	احلصول	على	

إجهاض	وقوانني	للموافقة	على	استخدام	وسائل	منع	احلمل	
في	احلاالت	الطارئة.	وتناولت	قوانني	أخرى	طائفة	متنوعة	
من	القضايا	التي	طرحها	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.

التفاوتات اإلقليمية

في	أفريقيا،	كان	عدد	القوانني	لكل	بلد	فيما	يتعلق	
باملساواة	بني	اجلنسني	أعلى	من	املتوسط	،	أما	القوانني	

املتعلقة	بالعنف	ضد	املرأة	وفيروس	نقص	املناعة	البشرية/
اإليدز	أقل	من	املتوسط.	وسنت	بلدان	شرق	أوروبا	عددًا	

أقل	من	القوانني	بشأن	املساواة	بني	اجلنسني	وفيروس	نقص	
املناعة	البشرية/اإليدز،	وسنت	الدول	العربية	عددًا	أقل	
من	القوانني	بشأن	املساواة	بني	اجلنسني،	وفيروس	نقص	
املناعة	البشرية/اإليدز،	والصحة	واحلقوق	اإلجنابية.	وفي	
بلدان	أمريكا	الالتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي	كان	عدد	

القوانني	أعلى	من	املتوسط	فيما	يتعلق	بتلك	املجاالت	الثالثة	
وفيما	يتعلق	بالعنف	ضد	املرأة.	وقد	يكون	بعض	التفاوتات	
اإلقليمية	ناجتًا	عن	وجود	معوقات	أكبر	في	بعض	املناطق	
حتول	دون	التصدي	لقضايا	حساسة	معينة.	وقد	ُتعزى	

تفاوتات	أخرى	إلى	اختالف	التصورات	بشأن	الفرص	املتاحة	
أو	اخليارات	االستراتيجية	فيما	يتعلق	بأفضل	سبيل	للمضي	
قدمًا	في	تنفيذ	جدول	أعمال	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.

مشاريع القوانين المقترحة

ذكر	برملانيون	من	58	بلدًا	من	البلدان	النامية	أنهم	
شاركوا	شخصيًا	في	وضع	�52	مشروع	قانون	منفصاًل:	
وكانت	املواضيع	الرئيسية	التي	تتناولها	تلك	املشاريع	هي	

العنف	ضد	املرأة؛	واملساواة	بني	اجلنسني	ومتكني	املرأة؛	والصحة	
واحلقوق	اإلجنابية؛	وفيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز.	
وكانت	القوانني	التي	ُسنت	تتعلق	أساسًا	باملجاالت	الثالثة	
األولى:	فعدد	القوانني	التي	ُسنت	بشأن	تلك	املجاالت	بلغ	ما	

يقارب	من	أربعة	أمثال	عدد	القوانني	التي	تناولت	فيروس	نقص	
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القلة النسبية في عدد البلدان النامية 

التي أفادت عن زيادات في ميزانياتها 

 بالمقارنة بالبلدان التي أفادت عن 

سن قوانين ربما كانت تجسد إما عدم 

وجود موارد لدى البلدان الفقيرة أو عدم 

 وجود إرادة سياسية لمنح األولوية 

 لتمويل تنفيذ برنامج عمل 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

املناعة	البشرية/اإليدز.	وهذا	االختالف	يعزز	استنتاج	أن	
البرملانيني	قد	وجدوا	صعوبة	في	حتقيق	توافق	في	اآلراء	بشأن	

إصدار	قانون	يتعلق	بفيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز.	أما	
البلدان	املانحة	فقد	ذكر	خمسة	منها	وجود	خمسة	قوانني	لديها	

تتناول	فيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز.

السياسات المعتمدة

أفاد	البرملانيون	أنهم	اعتمدوا	سياسات	أقل	من	
اعتمادهم	لقوانني	أو	ملشاريع	
قوانني.	وفي	معظم	البلدان،	
تعتبر	السياسات	من	مجاالت	
اختصاص	الفرع	التنفيذي	

ال	البرملانات.	وقد	أفاد	
برملانيون	من	32	بلدًا	ناميًا	

عن	مشاركتهم	الشخصية	في	
اعتماد	64	سياسة،	معظمها	
يتعلق	باملرأة	والسكان.	وقد	

كان	شيوع	السياسات	السكانية	
متوقعًا،	بالنظر	إلى	أن	أغلبية	
البلدان	تختار	السياسات	

بداًل	من	القوانني	كأداة	التخاذ	
تدابير	شاملة	متعلقة	بالسكان.	

وكان	فيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز	والصحة	هما	
فئتا	السياسات	اللتان	ُذكرتا	في	األغلب	بعد	ذلك.	وذكر	
برملانيون	من	ثالثة	بلدان	مانحة	فقط	أنهم	شاركوا	في	

اعتماد	سياسات	متعلقة	بالسكان.

زيادة مخصصات الميزانية لتنفيذ برنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

أشار	برملانيون	من	44	بلدًا	ناميًا	إلى	أنهم	جنحوا	
في	زيادة	مخصصات	امليزانية	املتعلقة	بتنفيذ	برنامج	عمل	

املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.	ورمبا	كانت	القلة	النسبية	
في	عدد	البلدان	النامية	التي	أفادت	عن	حدوث	زيادات	في	
امليزانية	لديها	باملقارنة	بالبلدان	التي	أفادت	عن	سن	قوانني	
هي	جتسيد	لعدم	وجود	موارد	في	البلدان	الفقيرة	أو	النعدام	
اإلرادة	السياسية	إلعطاء	األولوية	لتمويل	تنفيذ	برنامج	عمل	

املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.

وعلى	العكس	من	ذلك،	أفاد	برملانيون	من	�4	من	
بني	�9	بلدًا	مانحًا	أنهم	جنحوا	في	زيادة	املخصصات	في	
امليزانية	للمساعدة	اإلمنائية	

الرسمية.	ووصف	البرملانيون	
زيادة	املساعدة	اإلمنائية	

الرسمية،	وكذلك	املساعدة	
في	مجاالت	محددة	من	قبيل	
فيروس	نقص	املناعة	البشرية/
اإليدز،	والصحة	واحلقوق	

اجلنسية	واإلجنابية،	والقضايا	
التي	متس	املرأة	وصحتها.	وذكر	
حتديدًا	برملانيون	من	ستة	بلدان	
زيادات	في	املساهمات	التي	

تقدمها	حكوماتهم	إلى	صندوق	
األمم	املتحدة	للسكان،	وكان	

من	بني	تلك	البلدان	بلد	ضاعف	
مساهمته	للصندوق.

سادساً ـ شركاؤنا

على	العمل	مع	الزمالء	البرملانيني	واألجهزة	عالوة	
احلكومية	واملنظمات	احمللية	واألفراد،	تعاون	

برملانيون	كثيرون	مع	الشركاء	الدوليني.

وفي	البلدان	النامية،	كان	أهم	الشركاء	هم	صندوق	
األمم	املتحدة	للسكان	)73%(	وأربع	مجموعات	برملانية	
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إقليمية	معنية	بالسكان	والتنمية،	هي	املنتدى	اآلسيوي	
للبرملانيني	املعني	بالسكان	والتنمية	واملجموعة	البرملانية	
األمريكية	املعنية	بالسكان	والتنمية	ومنتدى	البرملانيني	

األفارقة	والعرب	املعني	بالسكان	والتنمية	واملنتدى	البرملاني	
األوروبي	املعني	بالسكان	والتنمية	)50%(.	وقد	اتخذ	

الدعم	املقدم	من	هذه	املنظمات	أشكااًل	كثيرة،	من	بينها	عقد	
اجتماعات	ومؤمترات	على	الصعيدين	الوطني	والدولي؛	
والتدريب	على	طائفة	متنوعة	من	األمور	من	بينها	الدعوة	
وصياغة	التشريعات؛	وتبادل	اخلبرات	فيما	بني	البرملانيني	
الذين	ينتمون	إلى	بلدان	شتى؛	وتقدمي	املعلومات،	والقيام	

بجوالت	دراسية.

ومن	بني	البلدان	املانحة	أفاد	68%	من	البرملانيني	أنهم	
عملوا	مباشرة	مع	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان	وأفاد	%72	
من	أنهم	عملوا	مع	مجموعتهم	البرملانية	اإلقليمية.	وكانت	

األنشطة	مماثلة	إلى	حد	كبير	لتلك	التي	ذكرها	البرملانيون	من	
البلدان	النامية،	ولكن	البرملانيني	من	البلدان	املانحة	كانت	
احتماالت	مشاركتهم	في	أنشطة	التدريب	أقل	كثيرًا،	بينما	
كانت	احتماالت	مشاركتهم	في	اجلوالت	الدراسية	أكبر	

كثيرًا.

وكان	أعلى	معدلني	للتعاون	مع	املجموعات	اإلقليمية	
موجودين	بني	البلدان	اآلسيوية	والبلدان	املانحة.	أما	النسبة	
املئوية	في	حالة	أمريكا	الالتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي	

فقد	كانت	متوسطة	تقريبًا؛	وفي	حالة	شرق	أوروبا	والدول	
العربية	كانت	النسبة	املئوية	أقل	بكثير	من	املتوسط،	وفي	
حالة	أفريقيا	كانت	النسبة	املئوية	أقل	قلياًل	من	املتوسط.

وقد	أشار	البرملانيون	من	البلدان	النامية،	عندما	
ُسئلوا	عن	أهم	أنشطتهم	مع	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان	
واملجموعات	اإلقليمية،	إلى	التدريب	وحلقات	العمل،	
مبا	يشمل	التدريب	على	كيفية	أن	يكونوا	دعاة	فعالني	
للقضايا	التي	طرحها	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	

وبشأن	كيفية	صياغة	قوانني	فعالة.	وشدد	البرملانيون	من	
البلدان	املانحة	على	أهمية	االجتماعات،	التي	مكنتهم	

من	التفاعل	مع	برملانيني	من	البلدان	النامية،	وعلى	أهمية	
اجلوالت	الدراسية،	التي	استطاعوا	فيها	أن	يروا	مباشرة	ما	
حتتاج	إليه	البلدان	وكيفية	استخدامها	للمساعدة	اإلمنائية	

الرسمية.

سابعاً ـ التغلب على التحديات

معوقات العمل مع البرلمانيين اآلخرين واألجهزة 

الحكومية

46%	من	املجيبني	من	البلدان	النامية،	بني	املعوقات	ذكر	
الرئيسية،	افتقار	البرملانيني	اآلخرين	واألجهزة	
احلكومية	إلى	املعلومات	األساسية	والفهم	بشأن	قضايا	
املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	)46%(.	وذكر	ما	يقرب	
من	نفس	عدد	املجيبني	االفتقار	إلى	اإلرادة	السياسية	أو	
الدعم	)�4%(	واملعارضة	النشطة	من	جانب	البرملانيني	

اآلخرين	واملسؤولني	احلكوميني،	مبا	يشمل	املعارضة	الدينية	
أو	الثقافية	)�4%(.	وكانت	املعوقات	األخرى	املذكورة	

تتعلق	بأداء	احلكومة	لعملها،	مبا	يشمل	االفتقار	إلى	املوارد؛	
والصعوبات	املتعلقة	باإلجراءات	البيروقراطية؛	وانعدام	

الذاكرة	املؤسسية؛	وغير	ذلك	من	قضايا	احلكم.

وذكر	البرملانيون	في	البلدان	املانحة	في	أغلب	
احلاالت	انعدام	اإلرادة	السياسية	والدعم	)59%(،	وتلت	

ذلك	املعارضة	النشطة،	مبا	يشمل	املعارضة	الدينية	
والثقافية	)36%(،	وانعدام	املعلومات	)32%(.	وذكر	
حتديدًا	عدد	من	البرملانيني	انبعاث	مجموعات	دينية	

محافظة.	وعلى	الرغم	من	املواقف	الليبرالية	عمومًا	بني	
معظم	البلدان	املانحة	فيما	يتعلق	باملؤمتر	الدولي	للسكان	

والتنمية،	كان	هناك	افتقار	إلى	االهتمام	كما	كان	هناك	قدر	
كبير	ومتزايد	من	املعارضة.
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معوقات العمل مع المجموعات الخارجية واألفراد 
الخارجيين

ذكر	املجيبون	من	كل	من	البلدان	النامية	والبلدان	
املانحة،	عندما	ُطلب	إليهم	أن	يصفوا	املعوقات	الرئيسية	

فيما	يتعلق	بالعمل	مع	املجموعات	اخلارجية	واألفراد	
اخلارجيني،	نفس	أمناط	معوقات	العمل	مع	احلكومة،	

باستثناء	أن	كلتا	املجموعتني	ذكرتا	في	األغلب	املعارضة	
النشطة.	وقد	أشار	بعض	البرملانيني	من	البلدان	املانحة	

إلى	وجود	صراعات	بني	املنظمات	غير	احلكومية	واألجهزة	
احلكومية،	وسوء	التنسيق	فيما	بني	املنظمات	غير	احلكومية.

استراتيجيات التغلب على المعوقات

طلب	االستقصاء	إلى	البرملانيني	مناقشة	االستراتيجيات	
التي	استخدموها	حملاولة	التغلب	على	هذه	املعوقات.	وكانت	
اإلجابة	األكثر	شيوعًا	إلى	حد	كبير	هي	تقدمي	معلومات	أو	
إثارة	الوعي	بشأن	قضايا	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.	

وكانت	اإلجابتان	األخريان	األكثر	شيوعًا	هما	إقامة	شبكات	
وشراكات	وائتالفات،	وممارسة	أنشطة	الدعوة.	ويبدو	

أن	هذه	االستراتيجيات	هي	األنسب	للتعامل	مع	املعوقات	
املذكورة.
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وجوه	تبشر	بالنجاح	خالل	<أسبوعي	ناسور	الوالدة>	في	نيجيريا.
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من	مؤمتر	القاهـرة	إلى	سنة	20�5:	الطريـق	إلى	النجاح 	�0

معوقات تطبيق القوانين والسياسات

حدد	املجيبون	ثالث	مشاكل	رئيسية	في	تطبيق	
القوانني	والسياسات،	هي:	عدم	وجود	موارد،	مبا	

يشمل	عدم	وجود	بنية	حتتية	)�5%(؛	وانعـدام	الوعي	
بشأن	القوانني،	مبا	يشمل	عـدم	توافر	القوانني	بلغات	
دارجـة	)50%(؛	وانعدام	الرغبة،	ألسباب	من	بينها	
املعارضة	الدينية	والثقافية	وانعدام	اإلرادة	السياسية	

.)%47(

ثامناً ـ األدوات التي نحتاج إليها

استفسرت	ثالثة	أسئلة	عما	يحتاج	إليه	البرملانيون	لقد	
للمضي	قدمًا	في	تنفيذ	جدول	أعمال	املؤمتر	الدولي	

للسكان	والتنمية،	وعما	يلزم	عامليًا.

وقد	ذكر	البرملانيون،	عندما	ُطلب	إليهم	أن	يصفوا	
أفضل	سبيل	ميكن	أن	تساعد	به	املجموعات	البرملانية	

اإلقليمية	وأن	يساعد	به	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان،	
أنهم	يريدون	مزيدًا	من	املساعدة	في	املجاالت	التي	وجدوا	
أنها	أكثر	فعالية،	وهي:	التدريب	وحلقات	العمل،	مبا	يشمل	
أنشطة	الدعوة	والعمل	في	وضع	قوانني،	وإصدار	إعالنات	
وخطط؛	واإلعالم	والتوعية؛	وإقامة	الشبكات	والشراكات	
وتبادل	اخلبرات؛	وعقد	اجتماعات	وطنية	وإقليمية	وعاملية؛	

والدعم	املالي	واملادي.

واستفسر	السؤال	الثاني	عما	يحتاج	إليه	البرملانيون	
لتحسني	أعمالهم.	وفي	هذه	املرة،	أشار	عدد	قليل	

نسبيًا	من	البرملانيني	إلى	عقد	اجتماعات	وحلقات	عمل	
ومؤمترات؛	وذكر	عدد	أكبر	بكثير	منهم	الدعم	املالي	
واملادي.	ولم	يشر	السؤال	إلى	أنشطة	صندوق	األمم	
املتحدة	للسكان	واملجموعات	اإلقليمية،	ومن	ثم	رمبا	

كانت	اإلجابات	جتسد	آراء	البرملانيني	بشأن	احتياجاتهم	

األساسية	جتسيدًا	أدق	من	ردودهم	على	السؤال	السابق.	
فاألجوبة	تشير	إلى	أن	معظم	البرملانيني،	في	البلدان	
النامية	والبلدان	املانحة	على	حد	سواء،	لديهم	موارد	

محدودة	لالضطالع	بأعمالهم.	وكثيرًا	ما	ذكر	البرملانيون	
أيضًا	احلاجة	إلى	مزيد	من	الدعم	فيما	يتعلق	باإلعالم	

وإثارة	الوعي:	فهم	يحتاجون	إلى	كتيبات	موجزة	وبسيطة	
ومواد	للدعوة	تتضمن	حججًا	جيدة	لعملهم	مع	املسؤولني	
احلكوميني	والبرملانيني	اآلخرين	واجلمهور	العام	ووسائط	

اإلعالم.

أما	السؤال	األخير	فقد	طلب	إلى	البرملانيني	أن	
يصفوا	الشيء	الذي	يحتاجون	إليه	أشد	االحتياج	

من	أجل	الدعوة	لبرنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	
والتنمية	عامليًا.	وقد	أعرب	برملانيون	كثيرون	عن	احلاجة	
إلى	آليات	عاملية	أقوى	لرصد	التنفيذ	وعن	احلاجة	إلى	
زيادة	التفاعل	البرملاني.	وناقش	آخرون	كثيرون	برنامج	
العمل	في	سياق	األهداف	اإلمنائية	لأللفية،	مؤكدين	
عدم	إمكانية	حتقيق	أي	منهما	بدون	إمكانية	حتقيق	

اآلخر.

تاسعاً ـ خاتمـة

التوصيات	من	أجل	املستقبل	فيما	يلي:تتمثل	

1ـ  تشجيع التفاعل مع البرلمانيين اآلخرين على 
الصعيدين الوطني واإلقليمي

وجــد	االستقصاء	تفاوتــات	إقليميـة	في	عضويــة	
البرملانيني	في	املجموعات	الوطنية	التي	تضم	جميع	األحزاب	

وتعنى	بالسكان	والتنمية.	وقد يود صندوق األمم املتحدة 
للسكان واملجموعات اإلقليمية املساعدة في إنشاء أو 
تفعيل مجموعات وطنية معنية بالسكان والتنمية.
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وعالوة	على	ذلك،	فإن	مستوى	اتصال	البلدان	في	
بعض	املناطق	مع	املجموعات	اإلقليمية	منخفض	نسبيًا.	

وقد تود املجموعات اإلقليمية زيادة جهودها الرامية إلى 
إشراك برملانيني من بلدان ال حتصل على خدمات كافية.

2ـ  ربط جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية باألهداف اإلنمائية لأللفية وتوفير رصد 

أفضل للتقدم القطري

أشار	البرملانيون	إلى	احتياجني	هامني	للمضي	قدمًا	في	
تنفيذ	برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	عامليًا.	
وكانت	إحداهما	هي	الربط	بني	برنامج	العمل	واألهداف	

اإلمنائية	لأللفية.	وقد يود صندوق األمم املتحدة للسكان 
أن يستكشف سبل العمل مع البرملانيني على نشر نتائج 

مؤمتر القمة العاملي الذي عقد عام 2005 والتعريف 
بااللتزام بتحقيق إمكانية حصول اجلميع على خدمات 

الصحة اإلجنابية بحلول سنة 2015.

وكانت	أهم	حاجة	أخرى	هي	وجود	آليات	عاملية	أقوى	
لرصد	تنفيذ	برنامج	العمل	ولدعم	التفاعل	البرملاني.	وقد 

يود صندوق األمم املتحدة للسكان أن يستكشف سبل دعم 
حتسني رصد التطورات في كل بلد واإلبالغ عن الكيفية 

التي تقيد بها البرملانيون في بلدان أخرى بالتزاماتهم.

3ـ  تلبية الحاجة العليا إلى المعلومات

أشار	البرملانيون	مرارًا	إلى	انعدام	املعلومات	والوعي	
باعتباره	أكبر	عقبة	تقف	في	طريق	عملهم	مع	البرملانيني	

اآلخرين	ومع	املسؤولني	احلكوميني،	وأكبر	معوق	واجهوه	بوجه	
عام.	وذكروا	أيضًا	أن	توفير	املعلومات	وإثارة	الوعي	هما	أهم	
نشاط	لعملهم	واملجال	الذي	يحتاجون	فيه	إلى	املساعدة	أشد	

االحتياج.	وقد يود صندوق األمم املتحدة للسكان واملجموعات 
اإلقليمية زيادة جهودهم لتحسني فهم قضايا املؤمتر الدولي 

للسكان والتنمية فيما بني البرملانيني، وواضعي السياسات، 
واملجتمع املدني، واجلمهور العام، عن طريق توفير معلومات 

بسيطة ومواد دعائية وتدريب على استخدامها.

4ـ  توفير استراتيجيات للتغلب على المعارضة 

الدينية والثقافية

وصف	املجيبون	املعارضة	النشطة،	ومن	بينها	
املعارضة	الدينية	والثقافية،	بأنها	أكبر	عائق	يواجهونه	

عند	عملهم	مع	األفراد	واملجموعات	خارج	نطاق	
البرملان.	وقد	كان	ذلك	ميثل	على	وجه	اخلصوص	مشكلة	

خطيرة	في	أمريكا	اجلنوبية،	وشرق	أوروبا،	والبلدان	
املانحة.	ورمبا	كان	ذلك	جتسيد	للنفوذ	السياسي	للكنيسة	

الكاثوليكية	في	أمريكا	الالتينية	وما	حدث	مؤخرًا	
من	تزايد	في	املعتقدات	الدينية	واملواقف	احملافظة	جتاه	

قضايا	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	في	شرق	أوروبا.	
وعلى	الرغم	من	املواقف	الليبرالية	عمومًا	إزاء	قضايا	

املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	في	البلدان	املانحة،	ثمة	
معارضة	كبيرة.	وقد يود صندوق األمم املتحدة للسكان 

واملجموعات اإلقليمية استكشاف السبل اإلضافية 
التي ميكن بها مساعدة البرملانيني على التصدي لهذه 

املعارضة.

5ـ  احتياج البرلمانيين في البلدان النامية إلى مزيد 

من التدريب، بينما يستفيد البرلمانيون في البلدان 

المانحة من االجتماعات والجوالت الدراسية

ذكر	البرملانيون	من	البلدان	املانحة،	عندما	ُطلب	
إليهم	تسمية	أهم	نشاط	للمجموعات	اإلقليمية،	املشاركة	
في	التدريب	وحلقات	العمل	بشأن	كيفية	أن	يكونوا	دعاة	
فعالني	لقضايا	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	وبشأن	

كيفية	صياغة	التشريعات	واإلعالنات	واخلطط.	وقد يود 
صندوق األمم املتحدة للسكان واملجموعات اإلقليمية 
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توفير املزيد من هذا التدريب للبرملانيني من البلدان 
النامية.

وشدد	البرملانيون	من	البلدان	املانحة	على	جدوى	
االجتماعات	واجلوالت	الدراسية.	فالبرملانيون	يستفيدون	

من	االجتماعات	واملؤمترات	واحللقات	الدراسية	حيث	
يستطيعون	تبادل	خبراتهم	والتعلم	من	غيرهم.	وأشاروا	
أيضًا	إلى	التأثير	الهائل	للجوالت	الدراسية	على	فهمهم	

لقضايا	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية	ودوافعهم	للدعوة	من	
أجل	زيادة	املساعدة	السكانية.

6ـ  سن المزيد من القوانين المتعلقة بفيروس 
نقص المناعة البشرية/اإليدز

على	الرغم	من	األهمية	التي	أوالها	البرملانيون	
لفيروس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز،	أفاد	عدد	قليل	نسبيًا	

منهم	عن	جناحهم	في	سن	قوانني	متعلقة	بفيروس	نقص	
املناعة	البشرية/اإليدز.	وقد	أشارت	هذه	النتيجة	إلى	صعوبة	

حتقيق	توافق	في	اآلراء	بشأن	القوانني	التي	تتناول	قضية	
جدلية	ومعقدة	من	قبيل	فيروس	نقص	املناعة	البشرية/

اإليدز،	التي	تتحدى	اآلراء	الثقافية	والدينية	العميقة	اجلذور	
وتنطوي	على	طائفة	واسعة	من	املسائل	املتعلقة	بالصحة	

والتعليم	واملسائل	اجلنائية	واملسائل	اجلنسية.	وعلى	الرغم	
من	وجود	مناذج	لتشريعات	بشأن	فيروس	نقص	املناعة	

البشرية/اإليدز،	فإن	معظمها	حديث	العهد	وال	يوجد	قدر	
كبير	من	األدلة	التي	تثبت	النهج	األكثر	فعالية.	وبالنظر 
إلى شدة ضراوة جائحة اإليدز وتأثيرها على جوانب 

أخرى من جدول أعمال املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، 
قد يود صندوق األمم املتحدة للسكان واملجموعات 
اإلقليمية مساعدة البرملانيني في العثور على أجدى 

السبل للدعوة إلى وجود تشريعات بشأن فيروس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز، ولوضع وسن تشريعات من هذا 

القبيل.

7ـ  معالجة التفاوتات اإلقليمية في سن قوانين 
متعلقة بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

وجد	االستقصاء	بعض	التفاوتات	بني	األقاليم	
فيما	يتعلق	باعتماد	قوانني	بشأن	القضايا	ذات	الصلة	
باملؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية.	فعلى	سبيل	املثال،	
كانت	احتماالت	اعتماد	بلدان	آسيا	قوانني	بشأن	العنف	

ضد	املرأة	وبشأن	السكان	والتنمية	أعلى	كثيرًا	من	
املتوسط،	بينما	كانت	احتماالت	اعتمادها	تشريعات	
بشأن	الصحة	واحلقوق	اإلجنابية	أقل.	ورمبا	كان	بعض	
هذه	التفاوتات	اإلقليمية	ُيعزى	إلى	معوقات	محددة	في	
بعض	األقاليم	حتول	دون	التصدي	لقضايا	معينة	تتسم	
باحلساسية.	وقد يود صندوق األمم املتحدة للسكان 

واملجموعات اإلقليمية تعزيز دعمهما للبرملانيني 
من أجل التغلب على املعوقات اإلقليمية واعتماد 

تشريعات مالئمة.

8 ـ  زيادة المخصصات في ميزانيات البلـدان 
النامية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية 

لقد	جنح	البرملانيون	من	البلدان	النامية	نسبيًا	في	
زيادة	املخصصات	من	املساعدة	اإلمنائية	الرسمية	لتنفيذ	
برنامج	عمل	املؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية،	ولكن	عدد	
البرملانيني	في	البلدان	النامية	الذين	استطاعوا	تعبئة	موارد	

محلية	من	أجل	ذلك	التنفيذ	كان	أقل.	ورمبا	كان	ذلك	جتسيدًا	
لعدم	وجود	موارد	في	البلدان	الفقيرة،	أو	النعدام	اإلرادة	
السياسية	الالزمة	ملنح	أولوية	لتمويل	قضايا	املؤمتر.	وقد 

يود صندوق األمم املتحدة للسكان واملجموعات اإلقليمية 
تعزيز دعمهما للبرملانيني من البلدان النامية فيما يتعلق 

بتخصيص اعتمادات منفصلة في امليزانية للقضايا 
املتعلقة باملؤمتر الدولي للسكان والتنمية وتخصيص 

مزيد من املوارد لها. وقد يرغبان أيضًا في تشجيع 
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البرملانيني من البلدان املانحة على بذل مزيد من اجلهود 
لتعبئة موارد من أجل برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان 

والتنمية، وبخاصة بالنظر إلى تزايد تخصيص مبالغ 
من التمويل املتعلق بذلك املؤمتر لعالج فيروس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز، الذي لم يكن جزًءا من جدول 

األعمال األصلي للمؤمتر، وإن كان بالغ األهمية.

9ـ  زيادة الوعي الجنساني والتوازن بين الجنسين

أظهرت	الردود	على	استبيان	االستقصاء	أن	احتماالت	
اهتمام	الرجال	بقضايا	التنمية	والشواغل	الدميغرافية	أكثر	
من	اهتمامهم	باملساواة	بني	اجلنسني	وبالعنف	ضد	املرأة	أكبر	
من	احتماالت	ذلك	لدى	النساء،	وتقل	احتماالت	مشاركتهم	

شخصيًا	في	وضع	تشريعات	بشأن	قضية	املساواة	بني	
اجلنسني	والعنف	ضد	املرأة.	ثانيًا،	أشار	عدد	من	النساء	

أكبر	بكثير	من	عدد	الرجال	إلى	املعارضة	النشطة	باعتبارها	
معوقًا،	وذكر	حتديدًا	عدد	كبير	من	النساء	أنهن	واجهن	
معارضة	من	الرجال.	ثالثًا،	كانت	نسبة	البرملانيات	إلى	
البرملانيني	الذين	استجابوا	لالستقصاء	أعلى	من	املتوسط	

في	البلدان	املانحة	وأمريكا	الالتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي	
وأقل	من	املتوسط	في	أفريقيا	وآسيا	والدول	العربية.	وقد 

يود صندوق األمم املتحدة للسكان واملجموعات اإلقليمية 
تشجيع أنشطة اإلعالم والدعوة إليجاد وعي جنساني 

ولتحقيق التوازن بني اجلنسني.	

10ـ  تعزيز تطبيق القوانين والسياسات

ذكر	53	فقط	من	بني	جميع	املجيبني	الذين	
بلغ	عددهم	322	وجود	مشاكل	في	تطبيق	قوانني	

وسياسات	ذات	صلة	باملؤمتر	الدولي	للسكان	والتنمية،	
ومـن	احملتمـل	أن	ذلك	يشير	إلى	أن	معظم	البرملانيني	
ال	يعتبرون	التطبيق	جزًءا	من	مسؤولياتهم.	وهذا	ميثل	
مشكلة	خطيرة،	ألن	عدم	تطبيق	التشريعات	ميثل	عقبة	

كبيرة	حتول	دون	حتقيق	أهداف	برنامج	العمل.	وقد 
يود صندوق األمم املتحدة للسكان واملجموعات 

اإلقليمية زيادة التركيز على مهمة البرملانيني 
الرقابية، وذلك لكفالة التطبيق الكامل للقوانني 

التي تشجع على تطبيق جدول أعمال املؤمتر الدولي 
للسكان والتنمية.

11ـ  زيادة الدعم المالي والمادي من صندوق األمم 
المتحدة للسكان والمجموعات اإلقليمية

أشار	البرملانيون	من	البلدان	النامية	والبلدان	
املانحة	على	حد	سواء	إلى	الدعم	املالي	واملادي	باعتباره	

إحدى	أكبر	احتياجاتهم.	وهذا	يجسد	في	البلدان	
النامية	محدودية	املوارد	املتاحة	للبرملانيني	من	أجل	
عملهم؛	ويعمل	كثيرون	منهم	في	ظل	دميقراطيات	

جديدة	بدون	وجود	تقاليد	قوية	تتمثل	في	دعم	جهود	
البرملانيني	الرامية	إلى	حتقيق	تقدم	اجتماعي.	أما	في	
البلدان	املانحة	فإن	البرملانيني	يجدون	صعوبة	في	

اجتذاب	متويل	من	أجل	أنشطتهم	في	مجال	الدعوة.	
وقد يود صندوق األمم املتحدة للسكان واملجموعات 

اإلقليمية زيادة الدعم املالي املقدم للبرملانيني من 
أجل األنشطة التي وجدوا أنها هي األجدى.
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صائية العالمية لعام 2006 حول أنشطة البرلمانيين بشأن السكان والتنمية
النتائج اإلقليمية للدراسة االستق
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2ـ	االفتقار	إلى		

2ـ	عدم	توفر		
	

)دينية	وثقافية(
ت	
معلوما

ت	
معلوما

المادية	والمالية		
اإلرادة	السياسية		

ت		
معلوما

	

3ـ	عدم	توفر
3ـ	االفتقار	إلى	

3ـ	االفتقار	إلى	
3ـ	عدم	توفر	

ضة	نشطة	
3ـ	معار

3ـ	عدم	توفر	الموارد	
	

ت
معلوما

اإلرادة	السياسية	
اإلرادة	السياسية	

ت	
معلوما

)دينية	وثقافية(	
المادية	والمالية		

	

ضة	نشطة
�ـ	معار

ضة	نشطة	
�ـ	معار

ضة	نشطة	
�ـ	معار

ضة	نشطة	
�ـ	معار

�ـ	عدم	توفر	
ضة	نشطة	

�ـ	معار
ت الخارجية	

المعوقا
)دينية	وثقافية(

)دينية	وثقافية(	
)دينية	وثقافية(	

)دينية	وثقافية(	
ت	
معلوما

)دينية	وثقافية(	
	

2ـ	عدم	توفر
2ـ	عدم	توفر	

2ـ	عدم	توفر	
2ـ	االفتقار	إلى	

2ـ	عدم	توفر	الرغبة	
2ـ	عدم	توفر	الموارد		

	
ت
معلوما

ت	
معلوما

ت	
معلوما

التنسيق	المؤسسي	
	

	
المادية	والمالية	

	

3ـ	عدم	توفر	الرغبة
	

			
		

3ـ	عدم	توفر	الموارد	
		

3ـ	عدم	توفر	
	

المادية	والمالية
	

	
ت
معلوما
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من	مؤمتر	القاهـرة	إلى	سنة	20�5:	الطريـق	إلى	النجاح 	�6

		
أمريكا الالتينية		

		
آسيا		

		
	

البلدان المانحة
أوروبا الشرقية	

ومنطقة البحر الكاريبي	
الدول العربية	

ط الهادئ	
والمحي

أفريقيا	
	

ـ	اإلعالم	وأنشطة �
ب	
�ـ	التدري

�ـ	اإلعالم	وأنشطة	
ب	
�ـ	التدري

�ـ	اإلعالم	وأنشطة	
ب		
�ـ	التدري

ت	
االحتياجا

إذكاء	الوعي
	

	
إذكاء	الوعي

	
	

إذكاء	الوعي
	

	

2ـ	الدعم	المادي
ت	
ت/مؤتمرا

2ـ	اجتماعا
ب		
2ـ	التدري

2ـ	اإلعالم	وأنشطة	
ت	
ت/مؤتمرا

2ـ	اجتماعا
2ـ	اإلعالم	وأنشطة	

	
والمالي

	
	

	
إذكاء	الوعي

	
	

إذكاء	الوعي
	

ب
3ـ	التدري

	
	

ت
ت/مؤتمرا

3ـ	اجتماعا
ت/	
3ـ	إقامة	الشبكا

ب		
3ـ	التدري

3ـ	الدعم	المادي		
	

ت
تبادل	الخبرا

	
	

والمالي
	

ت/
4ـ	إقامة	الشبكا

	
	

	
	

	
ت/
4ـ	إقامة	الشبكا

	
ت
تبادل	الخبرا

	
	

	
	

	
ت
تبادل	الخبرا

	

ت
الحظـــا

الم

ض	البلدان.
ت	في	بع

ضرورة		تشكيل	مثل	هذه	المجموعا
ضوية	البرلمانيين	في	المجموعة/اللجنة	الوطنية	البرلمانية	المعنية	بالمسائل	المتعلقة	بالسكان	إلى	

ت	اإلقليمية	في	ع
تشير	التفاوتا

األفرقة	اإلقليمية	المعنية	بالسكان	والتنمية	هي:	منتدى	البرلمانيين	اآلسيوي	المعني	بالسكان	والتنمية،	والمنتدى	البرلماني	األوروبي	المعني	بالسكان	والتنمية،	والفريق	البرلماني	للبلدان	
األمريكية	المعني	بالسكان	والتنمية،	والمنتدى	األفريقي	والعربي	للبرلمانيين	المعني	بالسكان	والتنمية.

ت	األقليمية	بأشطة	أوسع	نطاقًا.	
ض	األقاليم	إلى	الحاجة		لقيام	المجموعا

ت	اإلقليمية	في	بع
ت	مع	المجموعا

ض	في	إقامة	البرلمانيين	عالقا
يشير	المستوى	المنخف

ضًا	في	كل	من	المنطقة	العربية	وأمريكا	الالتينية	وأوروبا	الشرقية	وعلى	الرغم	من	تقديم	الكثير	من	مشاريع	القوانين	إال	أن	اعتمادها	
ص	المناعة	البشرية/اإليدز	منخف

س	نق
كان	االهتمام	بفيرو

ت	خالفية	ومعقدة.
صعوبة	في	جميع	األقاليم	نتيجة	العتبارا

واجه	
صحة	

س	وال
س	نوع	الجن

صدارها	تتعلق	بالمساواة	بين	الجنسين	وتمكين	المرأة،	والعنف	القائم	على	أسا
صية	فيها	إ

صف	القوانين	التي	أشار	البرلمانيون	إلى	مشاركتهم	الشخ
أكثر	من	ن

ص	
س	نق

ب	والمراهقين،	وفيرو
ضايا	األسرة،	والشبا

ت	القوانين	الباقية	بطائفة	واسعة	من	المسائل،	منها	األطفال	والمسائل	االجتماعية،	وحقوق	اإلنسان،	وق
والحقوق	اإلنجابية.	وتعلق

صحة	والسكان	والتنمية.	
المناعة	البشرية/اإليدز	والتعليم	وال

ث	زيادة	
ت	أكثر	كثيرًا	من	حي

ت	مما	ذكره	برلمانيو	البلدان	النامية،	كما	أشاروا	إلى	إنجازا
ذكر	البرلمانيون	من	البلدان	المانحة	عددًا	أقل	كثيرًا	من	القوانين	ومشاريع	القوانين	والسياسا

ت.
الميزانيا

ض	النسبي	في	عدد	البلدان	
س	االنخفا

ت	في	الميزانية	للمسائل	المتعلقة	بالمؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية.	وقد	يعك
صا
ص
	بلدًا	ناميًا	إلى	نجاحهم	في	زيادة	المخ أشار	البرلمانيون	من	43

ت	عن	سّن	قوانين	افتقار	البلدان	الفقيرة	إلى	الموارد	أو	افتقارها	إلى	اإلرادة	السياسية	الالزمة	إلدراج	تمويل	
ت	في	الميزانية	مقارنة	بعدد	البلدان	التي	أفاد

ت	عن	زيادا
النامية	التي	أفاد

ت.
ضمن	األولويا

المسائل	المتعلقة	بالمؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية	
ت	
ب	وحلقا

صندوق	األمم	المتحدة	للسكان	واألفرقة	اإلقليمية،	أشار	كثير	من	المنتمين	للبلدان	النامية	إلى	التدري
عندما	ُوّجه	إلى	البرلمانيين	السؤال	عن	أهم	األنشطة	التي	اشتركوا	فيها	مع	

صياغة	قوانين	فعالة.	أما	البرلمانيون	من	البلدان	المانحة	فأكدوا	أهمية	
ب	على	الفعالية	في	الدعوة	للمسائل	المتعلقة	بالمؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية	وكيفية	

العمل،	بما	في	ذلك	التدري
ت	الدراسية.

ت	والرحال
االجتماعا

ص	المناعة	البشرية/اإليدز	وقد	يكون	سببًا	في	عدم	توفر	اإلرادة	السياسية	
س	نق

ضة	باعتبارها	العائق	الرئيسي	في	كل	األقاليم	مما	يبرر	على	األرجح	ندرة	القوانين	بشأن	فيرو
ت	المعار

ُأدرج
ضوع.

ضي	قدمًا	بشأن	هذا	المو
للبرلمانيين	والمسؤولين	الحكوميين	اآلخرين	للم

ب	بالنظر	إلى	أهميتها	الحساسة.	
ت	والتدري

ضرورة	توفير	المعلوما
ت	معظم	األقاليم	

أدرج ••••••••••
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اآلراء	ووجهات	النظر	املعرب	عنها	في	هذا	التقرير	هي	آراء	ووجهات	نظر	فريق	املسح	
العاملي	وال	تعبر	بالضرورة	عن	آراء	ووجهات	نظر	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان	أو	
املجموعات	البرملانية	اإلقليمية	املعنية	بالسكان	والتنمية.	والتسميات	املستخدمة	في	
هذا	املنشور	وطريقة	عرض	املادة	الواردة	فيـه	ال	يعبران	عـن	أي	رأي	كان	مـن	جانب	
أو	 أو	مدينة	 إقليم	 أو	 بلد	 القانوني	ألي	 صندوق	األمم	املتحدة	للسكان	بشأن	املركز	
‘بلد’  ومصطلح	 تخومها.	 أو	 حدودها	 تعيني	 بشأن	 أو	 منها،	 أي	 سلطات	 أو	 منطقة	
أو	 األقاليم	 إلى	 االقتضاء،	 يشير،	حسب	 التقرير	 هذا	 نص	 في	 مستخدم	 هو	 كما	
املناطق.	وُتستخدم	التسميتان	‘البلدان	املانحة’ و	‘البلدان	النامية’ ألغراض	املالءمــة	
وال	تعبران	بالضــرورة	عـن	أي	حكم	بشأن	املرحلة	التي	بلغها	أي	بلد	أو	منطقة	ما	

في	عملية	التنمية.

والفرنسية	 العربية	 باللغات	 واإللكتروني	 املطبوع	 بشكليه	 أيضًا	 متاح	 املوجز	 وهذا	
واليابانية	والروسية	واإلسبانية	وميكن	االطالع	عليه	على	موقع	صندوق	األمم	املتحدة	

www.unfpa.org/parliamentarians/overview.htm	:اإلنترنت	على	للسكان
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