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D
ünyanın tüm bölgelerinden halklarımızın temsil-
cisi olan bizler, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı (ICPD) Eylem Programının 2014’e 
kadar ve sonrasında nasıl uygulanacağına dair 

devam eden bir eylem rotası belirlemek amacıyla 24-25 
Mayıs 2012 tarihlerinde Türkiye’nin İstanbul kentinde bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. 

Bu toplantı, Eylem Programının uygulanmasına ilişkin ulu-
sal, bölgesel ve küresel gözden geçirmelere katıldığımız kilit 
bir anda meydana gelmektedir. Aynı zamanda, devam eden 
ulusal istişareler vasıtasıyla, 2015’te Binyıl Kalkınma Hedef-
lerini takip edecek yeni bir uluslararası kalkınma çerçevesi-

nin tanımını da etkileme fırsatına sahip olacağız. Yeni kalkın-
ma gündeminin insan hakları, hakkaniyet, fırsat eşitliği ve 
demokratik ilkeleri desteklediğini vurgulayarak, ICPD Ey-
lem Programının vizyonu, ilkeleri, hedef ve amaçlarının bu 
iki kilit süreç yoluyla ilerletilmesini sağlamak için seçmenle-
rimizi, partilerimizi ve hükümetlerimizi seferber etmeliyiz.
 
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansının hedeflerine 
ulaşılması yönünde ülkelerimiz tarafından bazı gelişmelerin 
kaydedilmiş olduğunun farkında olmakla birlikte, günde-
min tam anlamıyla uygulanabilmesi için somut önlemlerin 
alınmasına yönelik zorluklar devam etmektedir. Bu durum, 
diğer önlemlerin yanı sıra; nüfus dinamiklerinin sistema-

1.	İstANbuL	tAAhhüt	bEyANI
“Sözlerin TuTulmaSı, Sonuçların ölçülmeSi”
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tik olarak ulusal ve uluslararası kalkınma stratejilerine ve 
politikalarına dahil edilmesini, yaşlanma ve azalan doğur-
ganlık, iklim değişikliği, doğal afetler, çatışma ve yerinden 
olma konularının ele alınmasını, HIV salgınının tersine çev-
rilmesini ve uluslararası göçün kapsamlı bir şekilde ICPD 
bağlamında ele alınmasını gerektirmektedir. 

Bu amaca yönelik olarak, ülkelerin yoksulluğu ve sosyal ve 
ekonomik eşitsizliği azaltması, tüm insanların yaşamlarını iyi-
leştirmesi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları da dahil olmak 
üzere; kadınların, erkeklerin, kız ve erkek çocukların sağlıkları-
nı ve haklarını koruması, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın 
sağlığını desteklemesi, herkesin onurlu bir yaşam sürebileceği 

koşulları yaratması, çevreyi koruması ve sürdürülebilir kalkın-
mayı sağlaması için Eylem Programının uygulanmasının el-
zem olduğunu kabul ederek, ICPD Eylem Programına yönelik 
taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz. Ayrıca, daha önceki IP-
CI’larda verilen taahhütleri yineliyor ve bir ivedilik duygusuyla 
hareket etme yönündeki taahhüdümüzün altını çiziyoruz.
 
Parlamenterler olarak bizler, ICPD’nin ilkeleriyle tutarlı bir 
şekilde, aşağıdaki konularda üzerimize düşen rolü oynama-
ya kararlıyız:

1 ICPD GünDEmİ İçİn GErEKlİ KAYnAKlArIn 
SEfErbEr EDİlmESİ

Özellikle aile planlaması, gençler için kapsamlı cinsellik 
eğitimi ve bilgilendirme ve anne sağlığı kapsamı da dahil 
olmak üzere, cinsel haklar ve üreme haklarından yararlanıl-
ması ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimin 
sağlanması amacıyla, ICPD gündeminin tüm uygulamala-
rına ulusal bütçelerden, dış bağışçılardan ve yerel ve çok 
uluslu özel sektör de dahil diğer kaynaklardan daha fazla 
finansman tahsis edilmesi için savunuculuk yapacağız. 

Bizler: 
Piyasa mekanizmalarının etkilenmesi de dahil olmak üzere 
emtia güvenliği, sosyal seferberlik ve sağlık sistemlerinin 
güçlendirilmesi konularındaki faaliyetlerin genişletilebil-
mesi amacıyla; aile planlaması inisiyatifi için emre amade 
kılınacak kaynaklara yönelik herhangi bir yeni finansman 
mekanizmasının oluşturulmamasını sağlamak için Aile 
Planlaması zirvesine katılan Hükümetlerle, Bill ve Melinda 
Gates Vakfı ile ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA ile 
birlikte çalışacağız.

1. İstanbul taahhüt beyanı
“Sözlerin TuTulmaSı, Sonuçların ölçülmeSi”
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ICPD Eylem Programının uygulanması için kaynak sağ-
lanması ve finansmanın uyumlu, koordinasyon halinde ve 
şeffaf bir şekilde kanalize edilebilmesi amacıyla gerek icra 
organlarımızı, gerekse bağışçılarımızı devreye sokacağız.

Ulusal, bölgesel ve küresel parlamenterler ağlarımızı güç-
lendirecek ve 2010 yılında Kanada’nın Muskoka kentinde 
yapılan G8 zirvesinde kadın ve çocuk sağlığı konusunda 
verilen taahhütlerin uygulanmasının gözden geçirilmesini 
gündemlerine dahil etmeleri konusunda G8 ve G20 ülkeleri-
nin liderleriyle irtibata geçeceğiz. 

Uluslararası taahhütlere uyulmasını sağlamak amacıyla Hü-
kümetlerimizin yaptığı katkıları değerlendirmek için meclis 
toplantıları düzenleyeceğiz.

Parlamentolarımızın gündemine, aile planlaması da dahil 
olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ile ilgili 
olan ve bunlara ayrılan finansmanı etkileyen eğilimler ve 
diğer faktörler hakkında yıllık bir tartışma oturumunu da-
hil edeceğiz. Ayrıca yıllık bütçe sürecinin bir parçası olarak, 
ICPD gündeminin çeşitli bileşenlerine kaynak tahsisindeki 
aksamaları ortadan kaldırmaya ve bütçe süreci yoluyla tah-
sis edilen kaynaklarda eşitliği sağlamaya yönelik tedbirler 
hakkında raporlar talep edecek ve meclis görüşmelerinde 
bu sonuçların alınması için savunuculuk yapacağız.
6. Ulusal kalkınma bütçelerinden ve kalkınma yardımı büt-
çelerinden, özellikle aile planlaması ve üreme sağlığı emtia-

larına ve HIV ve AIDS’in önlenmesi de dahil nüfus ve üreme 
sağlığı programlarına ayrılan payın en az %10’a çıkartılması 
için çalışacağız. Ayrıca Gayrisafi Milli Hasılanın %0,7’sinin 
resmi kalkınma yardımlarına ayrılması hedefine ulaşılması 
için çalışacağız.

2 ICPD GünDE mİnİn UYGUlAnmASInDA  
PArlAmEntEr DEnEtİmİn

ICPD gündemini destekleyen uygun mevzuatı çıkartmayı, 
mevcut mevzuatı gözden geçirmeyi ve ICPD gündemi ile 
tutarlı olan yasalar için güçlü bir destek seferber etmeyi ve 
ayrıca uygulamayı izlemeyi ve söz konusu yasaların sürdü-
rülebilir kalkınmaya vesile olmasını sağlamak için Hükü-
metleri sorumlu tutmayı taahhüt ediyoruz.

Bizler:
İlgili devlet organlarından ve sivil toplum ortaklarından, 
ICPD’nin mevzuat odaklanması gerektiren alanlarını belir-
lemelerini ve uygun mevzuatı geliştirmek amacıyla toplum-
larımızın ihtiyaç ve çıkarlarını belirlemek üzere toplantılar 
düzenlemelerini talep edeceğiz.

Yasaların, halklarımızın geniş yelpazedeki kalkınma ihtiyaç-
larını yansıtmasını sağlayabilmek için, özellikle sivil toplum 
kuruluşları, kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm ilgili 
tarafları, ICPD konularıyla ilgili mevzuat hazırlama sürecine 
dâhil edeceğiz.

1. İstanbul taahhüt beyanı
“Sözlerin TuTulmaSı, Sonuçların ölçülmeSi”
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Başta gençler ve hassas gruplar için olmak üzere, çeşit-
li nüfus gruplarına verilen hizmet kapsamı da dâhil, aile 
planlaması göstergelerinin de yer aldığı cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı ve hakları göstergeleri hakkında oturum-
lar düzenleyeceğiz. Göstergeler Eylem Programındaki 
hizmet yelpazesinin kapsama alanını ve coğrafya, yaş, 
toplumsal cinsiyet ve sosyoekonomik statüye göre ayrış-
tırılmış veriler de dâhil olmak üzere, veri toplama ve fay-
dalanıcılardan ve toplumdan geri bildirim alma yöntem-
lerini değerlendirmeyi ve hizmet sağlayıcılardan hesap 
sormayı amaçlamalıdır. 

Hali hazırda çıkartılmış olan yasaların geniş çapta yaygın-
laştırılmasını, ilgili kurumlarca uygulanmasını ve uygun ma-
kamlarca yürütülmesini sağlamak için toplantılar yapacak 
ve izleme faaliyetlerinde bulunacağız.

Daha iyi program denetimi, ayrıntılı bütçe ve kaynak takibi, 
önerilen sonuç tedbirleri, kamu denetçiliği/şikayet meka-
nizmaları, sivil toplum katılımı, ve raporlama dahil olmak 
üzere, hizmetlerde hesap verebilirliğin iyileştirilmesine yö-
nelik stratejiler hakkında beyanlar vererek ve yürütme or-
ganlarına yön göstererek, en muhtaç durumda olanları bir 
öncelik haline getireceğiz. 

3 ÖnCElİKlİ AlAnlArDA fArKInDAlIK  
YArAtmA, SAvUnUCUlUK SorUmlUlUKlA-

rI vE SonUç AlmAYA YÖnElİK EYlEmlEr 
Parlamentoda ve sivil toplumdaki diğer kişilerle birlikte ça-
lışarak destekleyici bir mevzuat ve kolaylaştırıcı bir ortam 
yaratmayı ve aşağıdakileri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz:

Maputo Eylem Planı, Every Woman Every Child, “Temel bir 
hak olarak sağlığa erişim: kadın ve çocukların sağlıklarının 
güvence altına alınmasının önündeki zorluklarla mücadele 
etmede parlamentoların rolü” başlıklı Parlamentolar Arası 
Birlik (PAB) kararı ve gençler ve ergenler hakkındaki son 
konsensüsü de dahil, Nüfus ve Kalkınma Komisyonunun 
kararları gibi bölgesel ve küresel taahhütlerin güçlendiril-
mesi de dahil olmak üzere ICPD Eylem Programına ve baş-
ta 3. 4. 5. ve 6. Binyıl Kalkınma Hedefi olmak üzere Binyıl 
Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için beşeri ve finansal kay-
nakları güçlendirmek amacıyla diğer parlamenterlerle, ba-
ğışçılarla, Birleşmiş Milletler sistemiyle, yerel otoritelerle, 
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, toplum-temelli kuruluşlarla ve 
özel sektörle olan ortaklıkları güçlendireceğiz.

söz
ICPD’nin devam eden ve yeni ortaya çıkan 
öncelik ve endişelerinin 2014 Sonrası ICPD 
tartışmalarına ve raporlarına yansımasını 
sağlamak ve bu temel beşeri kalkınma 
meselelerinin 2015 sonrası kalkınma 
gündemi süreçlerinde geliştirilen amaç ve 
hedefler arasına dahil edilmesini sağlamak 
için ileriye yönelik çalışmayı taahhüt 
ediyoruz. 

UNFPA’i IPCI taahhütlerinin uygulanmasında 
parlamenterler tarafından gerçekleştirilen 
eylemlere yönelik kapsamlı bir çalışma da 
dahil olmak üzere, küresel anket çalışmasının 
sonuçlarını 2014 Sonrası ICPD’nin 
gözden geçirilmesi ve 2014 IPCI’e hazırlık 
yapılmasında kullanmaya davet ediyoruz. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu, 
uluslararası en üst düzey politika araçları 
vasıtasıyla, ICPD Eylem Programına destek 
yaratılmasında kilit bir rol üstlenmeye 
ve gündemini, dünya çapında ölçülebilir 
etkinin sağlanması amacıyla gelecekteki 
küresel sürdürülebilir kalkınma çerçevesi 
doğrultusunda ilerletmeye davet ediyoruz. 

Bizler parlamenterler olarak, ICPD Eylem 
Programının uygulanması ve bütçelerin 
onaylanmasıyla ilgili yasama, analiz ve 
savunuculuk mesuliyetlerimize ilişkin 
kendimizi IPCI taahhütlerinin takip 
edilmesine yönelik raporlamadan sorumlu 
tutmayı taahhüt ediyoruz. 

Biz Parlamenterler, bu eylemleri hayata 
geçirmeye ve bu yolda kaydettiğimiz 
ilerlemeyi sistematik ve aktif bir şekilde 
izlemeye söz veriyoruz. Ayrıca, bölgesel 
parlamento grupları vasıtasıyla bu ilerleme 
hakkında düzenli rapor verme ve ulaştığımız 
sonuçları değerlendirmek üzere iki yıl sonra 
tekrar buluşma sözü veriyoruz. 

1. İstanbul taahhüt beyanı
“Sözlerin TuTulmaSı, Sonuçların ölçülmeSi”
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Aile planlaması da dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme 
sağlığının ve haklarının; 2015 sonrasında yeni uluslararası 
kalkınma gündeminin kilit unsurları olarak yer alması ve 
Rio+20, 2014 Sonrası ICPD, Beijing+20 ve Binyıl Kalkınma 
Hedefleri sonrası BM kalkınma gündemi için olan süreçler 
de dahil tüm kalkınma ve yoksulluk azaltma planlarına ve 
politikalarına dahil edilmesini sağlayacağız.

Durumun gerektirdiği yerlerde, aile planlaması hizmetleri 
de dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmet-
lerine erişime, kadının güçlendirilmesine, zararlı geleneksel 
uygulamaların ortadan kaldırılmasına, üreme haklarının 
korunmasına, ergen ve gençlere kapsamlı bir cinsel eğitim 
sağlamak için okul müfredatlarında reform yapılmasına, 
veri toplanmasına, planlama süreçlerinde nüfus dinamikle-
rini kapsayacak şekilde uyarlama yapılmasına ve öncelikli 
dikkat atfedilmesi gereken eksikliklerin belirlenmesine ön-
celik vereceğiz.
 
ICPD Eylem Programına ve ICPD Eylem Programının De-
vam Eden Uygulanmasına İlişkin Kilit Eylemlere uygun ola-
rak, kürtaj sonrası bakıma evrensel erişimi ve kanuna aykırı 
olmadığı hallerde güvenli kürtaja erişimi sağlayacağız. 
 

ICPD gündeminin en fazla dikkat gerektiren aşağıdaki alan-
larına özellikle odaklanılmasını sağlayacağız:

a) Gençlerin güçlendirilmesi—Kapsamlı cinsellik eğitimi, 
fırsatlara, üretken istihdama ve insana yakışır işe erişim 
de dâhil olmak üzere, sağlık, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hizmetlerinin her kademesinde gençlerin iyi kaliteli eğitime 
erişim haklarının korunması ve desteklenmesi suretiyle, 
gençlerin özel kaygı ve ihtiyaçlarına politikalarda ivedilik-
le dikkat atfedilmesini sağlayacağız. Ayrıca, sosyo-politik 
süreçlerimizin her düzeyinde gençlerin anlamlı ve etkili ka-
tılımını sağlamak için yasama ve politika mekanizmaları ya-
ratacağız ve böylece gençlerin kendi çıkarlarını ve yaşam-
larını etkileyen ulusal politikaları etkileme, uygulama ve 
değerlendirme konusunda güçlendirilmesini sağlayacağız. 
Gençlerin ekonomik, cinsel, fiziksel ve zihinsel istismarı ve 
ticareti, çocuk evlilikleri ve zorla evlendirmeler, zararlı ge-
leneksel uygulamalar da dahil olmak üzere gençlere yöne-
lik her türlü sömürü ve istismarın önlenmesi ve genç gebe 
kızlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik 
tedbirleri dahil edeceğiz. 

b) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin korunması ve yaygınlaştı-
rılması ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi — 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş-
mesi (CEDAW) ve İhtiyari Protokolü, ICPD Eylem Programı 
ve Pekin Eylem Platformu dahil olmak üzere insan hakları 
belgeleri temelindeki kanun ve politikaların benimsenmesi 
ve uygulanması yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini, hak-
kaniyeti ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini 
desteklemek için, kadın ve gençlik grupları dahil olmak üze-
re başkalarıyla birlikte çalışacağız. Kadın ve kız çocuklarına 
yönelik şiddet eylemlerinin cezasız kalmamasını sağlaya-
rak, cinsel şiddet de dahil kadına ve kız çocuklarına yöne-
lik her türlü şiddet biçimi için sıfır tolerans gösterilmesini 
temin edecek ve ulusal programların toplumlarda hakka-
niyete ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşılması amacıyla 
pozitif algıları ve davranış değişikliğini desteklemek üzere 
erkekleri ve erkek çocuklarını hedef almasını sağlayacağız.

c) Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi—Acil doğum kont-
rolü de dahil, modern kontraseptif yöntemlerle sağlanan 
aile planlama hizmetleri başta olmak üzere kaliteli cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine, emtia ve sarf mal-
zemelerine erişime ve bunların sunumuna öncelik veren 
yüksek kaliteli, erişilebilir, ayrımcılık yapmayan, şeffaf 
sağlık sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak için ulusal 

1. İstanbul taahhüt beyanı
“Sözlerin TuTulmaSı, Sonuçların ölçülmeSi”
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makamlarla birlikte çalışacağız. Gençlerin cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı hakları ve HIV’ın önlenmesi kapsamındaki 
ihtiyaçlarını ele alacak, sağlık bakım hizmetlerinde cinsi-
yetler arası eşitsizlikleri hedef alacak ve kadınların tüm 
yaşam döngüleri boyunca kaliteli sağlık hizmetlerine adil 
erişimini ve bakım yelpazesindeki tüm hizmetlerden ya-
rarlanmasını sağlamak üzere politikalar geliştirecek ve 
uygulayacağız. Sağlık verisi toplama sistemlerinin geliş-
tirilmesini ve idamesini de içine alacak şekilde program 
ayarlamalarını desteklemek ve olası kılmak için program 
kalitesinin, verimliliğinin ve etkilerinin izlenmesini güçlen-
direcek mevzuat çıkartacağız. Cinsel sağlık ve üreme sağ-
lığı hizmetleri, aile planlaması hizmetleri, nitelikli doğum 
görevlileri, doğum öncesi ve acil doğum bakımı, doğum 
sonrası ve yenidoğan bakım hizmetleri de dahil hamilelik 
ve doğum hizmetleri, ve obstetrik fistüller için tedavi ve 
destek, insani acil durumlar, çatışma halleri ve çatışma 
sonrası durumlar ve mülteci, dönüş yapan ve göçmen ha-
reketleri dahil olmak üzere hizmetler arasında uygun bağ-
lantıların kurulmasını içerecek, kaliteli sağlık hizmetlerine 
erişim sağlama çabalarımıza devam edeceğiz. Yüksek ka-
liteli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere ve personelin 
elde tutulmasına ve yerel toplumlarla ilişki kurulmasına 
odaklanarak, ebeler de dâhil olmak üzere kaliteli ve nite-
likli bir sağlık işgücü için gerekli kaynakların tahsisini sağ-
layacağız. 

4 ICPD GünDEmİnİn PolİtİKlEşmESİnİ  
AnlAmAK vE YÖnEtmEK

Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir grubun, bi-
reylerin kendi ailelerinin büyüklüğünü belirleme hakkı, ka-
dının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği başta 
olmak üzere ICPD gündemini baltalamak için sarf edeceği 
çabalara, veya, nüfus dinamiklerini yoksulluğun azaltılma-
sıyla bağlantılandırmaya ve gençlere ve diğer gruplara bilgi 
ve eğitim hizmetleri sağlamaya yönelik çabalara yakın ilgi 
göstereceğiz.

Bizler:
Bu ICPD karşıtı tezatlıkların doğasını ve kaynağını tespit 
edip anlayacağız ve bunların yetersizliğini ve herkesin re-
fahı üzerindeki olumsuz etkilerini göstermek için, bu tür 
muhalefetlerle nasıl başarıyla mücadele edilebileceğine 
dair bölgesel ve küresel düzeyde model ve deneyimlerin 
paylaşımı da dâhil olmak üzere ülke düzeyinde kanıt temelli 
argümanlar geliştireceğiz.

5 ICPD GünDEmİ İçİn ortAKlIKlAr  
olUştUrmAK vE AğlAr KUrmAK

Kahire’de üstlenilen görevin uygulamasını ilerletmek için, 
üreme sağlığı ve kadın hakları alanında geleneksel olmayan 
ortaklar, STKlar, akademisyenler ve toplum temelli kuru-
luşlar da dahil olmak üzere tüm ilgili aktörlerle ortaklıkları 
genişleteceğiz.

Bizler:
BKH’nin halefini tanımlamak için bu yılın ilerleyen döne-
minde en az 50 ülkede BM Ülke Ekipleri tarafından gerçek-
leştirilecek ulusal düzeydeki çok ortaklı istişareler de dahil 
olmak üzere, ICPD destekçilerinden oluşan bir ağ kurmak 
için 2014 sonrası ve 2015 sonrası kalkınma süreçlerinin sun-
duğu fırsattan yararlanacağız

ICPD gündeminin uygulamasını ilerletmek ve ICPD pers-
pektiflerinin gelecekteki kalkınma çerçevelerine dâhil edil-
mesini sağlamak için stratejik ortaklıkların oluşturulmasını 
sağlayacak, ICPD ve BKH süreçleri için ulusal diyaloglarda 
parlamentonun oynayacağı etkili rolü savunacak ve ilgili di-
ğer aktörlerle çalışacağız.

6 ICPD GünDEmİ üStünDE ortAK bİr AnlAYIş 
olUştUrmAK vE KAmU DEStEğİnİ ArttIr-

mAK İçİn KrİtİK bİr ArAç olArAK İlEtİşİm
ICPD gündeminin önemini siyasi partilerimize, seçmenleri-
mize ve politikacı dostlarımıza ileteceğiz.

Bizler:
ICPD’nin uygulanmasına yönelik medya ilgisini aktif olarak 
teşvik edecek ve ICPD mesajlarını içeren yayınları, görüş-
meleri, etkinlikleri ve medya olaylarını destekleyeceğiz.

Medya uygulamacıları ile bağlantıya girecek ve ICPD gün-
demine desteği arttırmanın en etkili yollarını belirleyeceğiz.

Destekleyici iletişimin arttırılması konusunda en iyi uygula-
maları kendi aramızda paylaşacağız.

ICPD gündemi ile ilgili etkileşimlerin genişletilmesi ve 
Rio + 20 ve ICPD ve BKH gözden geçirme sonuçlarının 
ileriye dönük bir gündemle sonuçlanmasını sağlamak 
için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde ortaklık ve işbir-
liklerinin oluşturulmasında sosyal medyanın kullanımını 
teşvik edeceğiz.

1. İstanbul taahhüt beyanı
“Sözlerin TuTulmaSı, Sonuçların ölçülmeSi”



ICPD EylEm ProgramInIn UygUlamasIna ilişkin  
UlUslararasI BEşinCi ParlamEntErlEr konfEransI

10

106 
ülkeden gelen 200’den fazla meclis 
üyesinin yanı sıra; nüfus, kalkınma 
ve üreme sağlığı ve hakları alanların-
daki uzmanlar, 1994 yılında düzenle-

nen tarihi Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’ndan 
(ICPD) bu yana kaydedilen başarıları değerlendirmek ve 
ICPD Eylem Programının tam olarak uygulanması konusun-
da kesin karar vermek amacıyla 24 ve 25 Mayıs 2012 tarihle-
ri arasında İstanbul’da bir araya gelmiştir.

ICPD Eylem Programının Uygulanmasına İlişkin Beşinci 
Uluslararası Parlamenterler Konferansı; Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu (UNFPA) ile Avrupa Parlamenterler Nüfus ve 
Kalkınma Forumu (EPF) tarafından, Danimarka, Japonya, 
İsviçre ve Türk Hükümetleri ile Avrupa Komisyonu’nun eş-
sponsorluğunda düzenlenmiştir.

Etkinlik aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hima-
yesinde ve Asya Parlamenterler Nüfus ve Kalkınma Forumu, 
Amerikalar Arası Nüfus ve Kalkınma Parlamenterler Grubu, 
Afrika ve Arap Nüfus ve Kalkınma Parlamenterleri ve Küresel 
Eylem için Parlamenterler’in desteğiyle gerçekleşmiştir.

2.	KoNfERANsIN	ARKA	PLANI
ıPCı 2012’nin özeTi

Geçmişte düzenlenen IpCI etKinliKleri

2002: ottowa
İlk IPCI etkinliği 72 ülke ve bölgeden gelen 
103 seçilmiş temsilcinin yanı sıra, ulusal, 
bölgesel ve küresel parlamento gruplarının 
sekretaryalarını; panelistleri, kaynak kişileri, 
UNFPA ve Uluslararası Aile Planlaması 
Federasyonu temsilcilerini bir araya getir-
miştir. Bu konferansta, ICPD’nin parlamen-
terler tarafından takip edilmesi için küresel 
bir düzenli izleme ve takip sistemi tesis 
edilmiştir. 

2004: strasburG
Bu konferansa 82 ülke ve bölgeden, gerek 
gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin 
bakanları ve meclis başkanları da dahil, 119 
seçilmiş temsilci katılmıştır. Katılımcılar 
konferansın kapanışında bireylerin ne kadar 
arayla ve kaç çocuk sahibi olacaklarına 
kendilerinin karar verme hakkının korun-
ması; kadınların güçlendirilmesi ve kadına 
karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması 
konularındaki sorumluluklarını bir kez daha 
teyit etmiştir.

2006: banGKoK
Bu konferansta 100 ülkeden gelen 300’den fazla 
parlamenter, hükümet yetkilisi, sivil toplum kuru-
luşları temsilcisi ve diğer katılımcılar bir araya gel-
miştir. Katılımcılar, parlamenterler tarafından ICPD 
gündeminin ilerletilmesi yönünde şimdiye kadar 
kaydedilen gelişmelerin bir değerlendirmesini yap-
mış ve ortak çabaların bir sonraki aşamaya ilerletil-
mesi için bölgesel eylem planları hazırlamıştır. 

2009: addis ababa
110’dan fazla ülkeden gelen parlamenter ve ba-
kanlar Addis Ababa Taahhüt Beyanını kabul ederek 
denetim sorumluluklarını yerine getirme, toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılık konusundaki sessizliği 
bozma ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile üreme 
haklarını geliştirme sözü vermiştir. 
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İki gün süren etkinlik; yoksulluğun azaltılması ve halkların 
sağlık ve haklarının korunması ile geleceğe yönelik parla-
menter eylemlerin önceliklerinin belirlenmesi için sarf edi-
len küresel ve ulusal çabalarda Eylem Programının oynadığı 
merkezi role vurgu yapan parlamenterler tarafından İstan-
bul Taahhüt Beyanının kabul edilmesiyle son bulmuştur.

Toplantıya katılan parlamenterler ağırlıklı olarak; nüfus, 
kalkınma ya da üreme sağlığı ile ilgili konularda çalışan ko-
misyonların ya da bu konuları ele alan yasama organlarının 
üyesi olan parlamenterlerden oluşmuştur.

BAğLAM: HIzLA YAKLAŞAN SÜRE BİTİMİ  
VE EKSİKLİKLERİN FİNANSE EDİLMESİ 
1994 yılında gerçekleştirilen ICPD konferansında uluslararası 
toplum, gelişmekte olan ülkelerde nüfus ve üreme sağlığına 
ayrılan finansmanın 2005 yılında kadar $18,5 milyar dolara, 
2010 yılında kadar $20,5 milyar dolara ve 2015 yılına kadar da 
$21,7 milyar dolara ulaşması yönünde anlaşmaya varmıştır. 
Bu miktarların üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerin kendi-
leri tarafından; geri kalan üçte birlik kısmının da bağışçılar ta-
rafından karşılanması yönünde de mutabakat sağlanmıştır.

Ancak bununla birlikte sağlanan finansman, 
ICPD Eylem Programının tam olarak uygulanma-
sını sağlamak için gerekli olan miktardan oldukça 
düşük kalmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yayınladığı 
bir rapora göre, sadece 2011 yılı için aile planla-
ması da dahil, cinsel sağlık ve üreme sağlığı gi-
rişimleri, HIV’in önlenmesi ve AIDS tedavisi ile 
araştırma ve veri toplama masraflarının karşıla-
nabilmesi için gerekli olan miktar 68 milyar do-
lardır. Gelişmekte olan ülkelerin bu miktara yap-
ması beklenen katkı ise 34 milyar dolar olmuştur. 
Uluslararası ve ikili bağışçı kuruluşlardan gelmesi 
beklenen 10,8 milyar dolarlık katkının ardından 
bile, geriye yaklaşık 25 milyar dolarlık bir açık 
kalmaktadır. Bahse konu raporda; nüfus, üreme 
sağlığı ve toplumsal cinsiyet konularına yönelik 
sağlam bir taahhütte bulunulmaması halinde 
“ICPD ve Binyıl zirvesinin hedef ve amaçlarına 
ulaşılması ihtimali olmadığı” şeklinde bir uyarı 
yer almıştır. 

Binyıl zirvesinin sonucunda, 2015 yılına kadar 
ulaşılması ön görülen sekiz adet Binyıl Kalkınma 

Hedefi belirlenmiş; ICPD Eylem Programının amaçlarına 
ulaşılması için de 2014 yılı hedef olarak seçilmiştir. 

“Nüfus yardımlarına” yapılan harcamalar, genel olarak 
1990’ların ortalarından itibaren istikrarlı bir şekilde artmak-
tadır. Ancak bu artıştaki en önemli pay, HIV/AIDS harcama-
larında görülen ani yükselişten kaynaklanmaktadır. Hizme-
te yönelik talep yüksek olmaya devam etmekle birlikte, aile 
planlamasına ayrılan finansmanda artış yaşanmamıştır: ge-
lişmekte olan ülkelerde yaşayan tahminen 222 milyon ka-
dar kadının halen doğum kontrol olanaklarına ya da hami-
leliğin ertelenmesi ya da önlenmesi ile ilgili bilgilere hiçbir 
erişimi bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, tek zorluk finansman değildir. Mevzuat 
çıkartılması, destekleyici politikaların benimsenmesi ve 
mevcut yasaların uygulanması suretiyle ifade bulan siyasi 
taahhüde de pek çok ülkede ihtiyaç duyulmaktadır. IPCI 
etkinliğinin amaçlarından bir tanesi de, Eylem Programı ile 
ilgili meselelerin tüm ülkelerin gerek şimdiki, gerekse gele-
cekteki siyasi gündemlerinin en üstündeki madde olmaya 
devam etmesinin sağlanması olmuştur.

2. Konferansın arKa Planı
IPCI 2012’nin Özet
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Sayın Cemil çiçek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

2012 IPCI/ICPD konferansının resmi açılışı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil çiçek tarafından yapıl-
mıştır. Sayın çiçek sözlerine katılımcılara İstanbul’a hoş 
geldiniz diyerek başlamış ve konferansın gerçekleşmesin-
de emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkürlerini 
iletmiştir. Türkiye’nin nüfus ve kalkınma alanlarında yürü-
tülmekte olan çalışmalara büyük önem atfettiğini belirten 
çiçek, bilhassa parlamenterlerin desteğinin bu gayretlerde 
netice alınması bakımından elzem olduğunu dile getirmiş-
tir. Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan dalgalanma-
ların kalkınma olgusunun ne kadar hayati olduğunu bir kez 
daha ortaya koyduğunu belirten çiçek “Küresel krizle birlik-
te, bilhassa gelişmekte olan ülkeler bakımından, kalkınma-
yı merkeze almayan politikaların sınırlı ve yetersiz kalacağı 
da bir kez daha görülmüştür” demiştir.

Cemil çiçek, güçlü sosyal politikaların uygulanmasının kal-
kınma hedeflerine ulaşılmasında oynadığı önemli rolün al-
tını çizmiş ve Türkiye’de yoksulluğun azaltılması konusun-
da kayda değer mesafe kat edildiğini sözlerine eklemiştir. 
çiçek ayrıca özellikle eğitim, sağlık ve istihdam alanında 
düşük gelir grupları lehine yapılan reformların gelir eşitsizli-
ğinin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirtmiştir. 

Cemil çiçek, herkes için kalkınma anlayışının egemen ol-
masında parlamenterlerin oynayabileceği rolün önemini 
vurgulayarak sözlerine son vermiştir.

Safiye çağar, 
UNFPA Enformasyon ve  
Dış İlişkiler Dairesi Direktörü 

Konferansın çerçevesini çizen UNFPA Enformasyon ve 
Dış İlişkiler Dairesi Direktörü Safiye çağar, ICPD Eylem 
Programının tam anlamıyla uygulanmasının, sadece insan 
haklarını ilgilendiren bir mesele olmadığını; aynı zamanda 
kalkınma hedeflerinin, sağlık hedeflerinin ve ekonomik he-
deflerin de başarıya ulaşmasının ICPD’nin başarısına bağlı 

olmasından ötürü hayati öneme sahip olduğunu belirtmiş-
tir. çağar ayrıca, küresel mali krize rağmen, Eylem Progra-
mının hedeflerinin bütçe kesintilerine karşı korunmasının 
elzem olduğunu sözlerine eklemiştir. 

Parlamenterlerin kadınların hayatlarını kurtaracak ve genç-
lere daha iyi bir gelecek sunacak kaynakların ulusal ve 
uluslararası düzeyde emre amade kılınmasını sağlayacak 
kararları alma yetkisine haiz olduğunu dile getiren çağar, 
finansman meselesinin resmin sadece bir parçası olduğunu 
belirtmiştir. Siyasi iradenin resmin bir diğer önemli parçası 
olduğunu ve bu açıdan da parlamenterlerin son derece mü-
him bir rol üstlendiklerini sözlerine ekleyen Safiye çağar, 
ICPD’nin üzerinden 18 yıl geçmesinin ardından artık, ‘ICPD 
meseleleri’ olarak anılan konuların diğer meselelerden ayrı 
düşünülemeyeceğine yönelik daha geniş bir farkındalık ol-
duğunu belirtmiştir. Bu konuların kalkınma plan ve çerçe-
velerinin ayrılmaz birer parçası haline gelmesi gerektiğinin 
altını çizen çağar; ICPD’nin sürdürülebilir, hakkaniyetli ve 
kadın ve erkeğe eşit muamele zemininde sosyal olarak adil 
bir kalkınmayla eşanlamlı olması gerektiğini dile getirmiş-
tir. ICPD’nin bir zamanlar bazıları tarafından aşırı olarak ni-

3.	AÇILIş	otuRumu
açılıŞ KonuŞmaları
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telendirilen ilkelerinin günümüzde artık normal kabul edil-
diğini sözlerine eklemiş ve bunun gerçekleşmesi için çok 
çaba sarf ettiklerini belirtmiştir.

çağar sözlerine son verirken, parlamenterlere 2015 sonrası 
kalkınma çerçevesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri ve ICPD’nin 
geleceği ile ilgili tartışmalara aktif bir şekilde katılmaları 
çağrısında bulunmuştur. 

Sayın Öznur çalık,  
Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet  
Meclisi Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı

Açılış konuşmasında dünyanın günümüzde karşı karşıya 
bulunduğu zorluklara dikkat çeken Milletvekili ve Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı 
Sayın Öznur çalık, güncel istatistikler vererek, 925 milyon 
kişinin açlık çektiğini, 73 milyon kız çocuğunun okula gide-
mediğini ve 800 milyon kişinin güvenli içme suyuna erişimi 
olmadığını belirtmiştir.

Sayın çalık nüfus ve kalkınmanın çağımızın en önemli me-
selelerinden olduğunu belirterek, 1994 yılında dünya lider-
lerinin bizlere kutsal bir söz verdiklerini ve 2000 yılında da 
Binyıl Kalkınma Hedefleri üzerinde mutabık kaldıklarını 
söylemiştir. Ülkelerin verdikleri sözleri tutması gerektiğini 
belirten çalık, en yoksul ve en kırılgan grupların korunması 
gerektiğini dile getirmiştir. 

Parlamenterlerin çok büyük bir sorumluluğu paylaştığı-
nı belirten çalık; mevzuat çıkartılması, bütçe sıkıntılarının 
yaşandığı zamanlarda kaynaklardan en iyi şekilde yararla-
nılması ve kadın ve çocukların yararına olacak girişimlerin 
finanse edilmesinin sağlanması için parlamenterlerin mü-
cadele etmesi gerektiğini söylemiştir. 

Sayın George tsereteli, milletvekili,  
Avrupa Parlamenterler Nüfus  
ve Kalkınma Forumu Başkanı ve Gürcistan  
Parlamentosu Birinci Başkan Vekili 

EPF Başkanı ve Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcı-
sı Sayın Tsereteli, üreme sağlığı ve aile planlamasına erişi-
min sağlanması ve bilgilendirme yapılmasının, günümüzde 
genç kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı zorluklarla 
mücadelede kilit önem taşıdığını belirtmiştir. 

Avrupa’nın mali krizden geçmesine rağmen, en çok ihtiyaç 
sahibi olan kişilerin kemer sıkma önlemlerinin kurbanı ol-
mamasının sağlanmasının son derece önemli olduğunun 
altını çizen Tsereteli, bununla birlikte, bazı grupların ICPD 
gündemini baltalamaya uğraştıkları ve üreme sağlığı ve 
bilgisine erişimi kısıtlayıcı kanunlar çıkartmaya çalıştıkları 
yönünde uyarıda bulunmuştur. “Bireylerin ailelerinin bü-
yüklüğünü belirleme hakkı, kadınların güçlendirilmesi ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği; popülist siyasi manipülasyonlara 
konu olmaktadır” demiştir.

Sayın Tsereteli parlamenterleri, 1994 yılında yapılan 
ICPD’den bu yana kaydedilen gelişmelerin devam etmesini 
sağlamaya teşvik etmiş ve kanıta dayalı ve insan hakları te-
melli iyi halk sağlığının elde edilmesine yönelik önlemlerin 
alınması çağrısında bulunmuştur.

3. Açılış Oturumu
AÇILIŞ KONUŞMALARI
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4.	ANA	KoNuşmALAR	
ve Diğer KonuŞmalarDa öne çıKan HuSuSlar 

Dr. babatunde osotimehin,
İcra Direktörü, UNFPA

UNFPA’in yeni İcra Direktörü olduktan sonra ilk kez par-
lamenterlere hitap eden Dr. Babatunde Osotimehin, IPCI 
konferansının karar alıcıların 2015 sonrası kalkınma çerçe-
vesinin geleceği ile ilgili konuları dile getirebilmeleri ve böy-
lelikle herkes için daha iyi bir geleceğin temellerinin atılabil-
mesi için iyi bir fırsat ve platform teşkil ettiğini belirtmiştir. 

Dr. Osotimehin konuşmasında, kadınların hayatlarının kur-
tarılması ve her yerdeki gençlerin yaşamlarının iyileştiril-
mesinde parlamenterlerin oynadığı role vurgu yapmıştır. 
Dr. Osotimehin sözlerine “Eğer halka ulaşmak istiyorsanız, 
o zaman parlamenterlerle konuşmalısınız, zira halkın tem-
silcisi onlardır” diyerek devam etmiştir. 

Dr. Osotimehin bugün, pek çok yoksul ülkedeki genç nü-
fusun rekor seviyelere çıkması, on milyonlarca kişinin HIV 
ve AIDS ile yaşam mücadelesi vermesi, eğitim ve sağlığa 
erişimdeki eşitsizlikler ve inatla devam eden toplumsal cin-
siyet eşitsizliği düşünüldüğünde, dünyanın karşılaştığı zor-
lukların muazzam büyüklükte olduğunu belirtmiştir. 

“Bizim işimiz henüz bitmiş değildir,” diyen Dr. Osotimehin, 
sözlerine “Günümüzde hala her gün bin kadının doğum ya-
parken ölüyor olmasını kabul edemeyiz... Ne yapılması ge-
rektiğini sizler biliyorsunuz. Nasıl yapılması gerektiğini de 
biliyoruz. Bunu yapacak kaynaklara da sahibiz… Tüm dün-
yadaki hükümetlerin bu konulara öncelik vermesi gerekir” 
şeklinde devam etmiştir. 

Dr. Osotimehin, programların en çok ihtiyaç sahibi olan ve 
en kırılgan gruplara ulaşmasının sağlanması için, hangi ko-
nuların hükümet tarafından finanse edileceğine ya da des-
tekleneceğine karar verirken parlamenterleri güçlü olmaya 
davet etmiştir. 
 
Ayrıca, bugün tüm dünyada 75 milyon gencin iş aradığını 
belirtmiş ve parlamenterleri bu zorlukla mücadelede daha 
“kararlı” ve “inatçı” olmaya çağırmıştır.

UNFPA İcra Direktörü sözlerine son verirken, parlamen-
terlere tüm dünyada hizmetleri kullanacak olan ancak bu 
hizmetlere erişimi olmayan 215 milyon kadın için aile plan-
lamasının emre amade kılınmasına yardımcı olmaları çağrı-
sında bulunmuştur. 

Diğer açılış konuşmaları
Açılış oturumunda Danimarka Kalkınma İşbirliği Bakanı  
Sayın Christian Friis Bach, Birleşik Devletler Kongre Üyesi 
Sayın Carolyn Maloney ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma 
Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın konuşmaları da yer almıştır.

Sayın Christian friis bach, 
Danimarka Kalkınma İşbirliği Bakanı 

Sayın Christian Friis Bach konuşmasında parlamenterlere 
çağrıda bulunarak doğum kontrol araçlarına erişimi ve bu 
yöntemlerin kullanımını artırmalarını; gençlerin cinsel eği-
time ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim-
lerini iyileştirmelerini; kız çocuklarının ve kadınların güçlen-
dirilmesi ve toplumsal cinsiyet kimliğine ve cinsel yönelime 
bağlı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için yapılan çalışma-
ları desteklemelerini istemiştir.

Christian Friis Bach, “Kahire’de vardığımız mutabakatı 2014 
sonrasına taşımayı düşündüğümüz bu dönemde, umarım 
herkese karşı saygı, hoşgörü ve insan haklarını benimseme 
yolunda bir sonraki adımı atabiliriz. Hoşgörünün tesis edil-
mesi, daha güçlü ve daha güvenli toplumların tesisi anlamı-
na gelmektedir,” demiştir.
“Kahire’de ortaya konulan temel hakların sürekli olarak 
hiçe sayıldığı oldukça zorlu bir siyasi ortamla karşı karşıya-
yız,” diye ekleyen Friis Bach, “bu da, dünyanın farklı bölge-
lerindeki ülkeler ve parlamentolar arasında daha geniş bir 
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seferberliğe ve işbirliğine duyulan ihtiyacı ve kurulacak ağ-
lar aracılığıyla ICPD gündemini destekleyecek fikirleri pay-
laşma ihtiyacını ortaya koymaktadır” demiştir. 

Sayın Carolyn maloney, 
Kongre Üyesi, Amerika Birleşik  
Devletleri Temsilciler Meclisi 

Birleşik Devletler Kongre Üyesi Carolyn Maloney “ICPD he-
pimizin paylaştığı bir dizi ortak değer üzerine inşa edilmiş 
bir vizyondur: dünya üzerindeki kadınlar ve kız çocukları 
için bir eşitlik ve insan hakları vizyonu; kızlarımız ve torun-
larımız için, bizim bildiğimiz dünyadan daha güvenli, daha 
sağlıklı, ekonomik güvencesi olan ve fırsatlarla dolu bir 
dünya vizyonudur” şeklinde konuşmuştur. 

Konuşması defalarca alkışlarla kesilen Kongre Üyesi Sayın 
Maloney, dinleyicilere Kahire’nin en büyük başarısının sa-
dece kadın haklarının insan hakları olduğunun açık ve ev-
rensel bir şekilde kabul edilmesiyle sınırlı olmadığını söyle-
miştir. Maloney bu başarının aynı zamanda tüm kadınların 
üreme haklarına erişiminin çağımızın en büyük iki zorluğu 
olan yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması ve nüfus 
artışının dengelenmesi ile açıkça ve doğrudan bağlantılı 
olduğunun kabul edilmesinden kaynaklandığını dile getir-
miştir. 

ICPD gündeminin kadınların hayatının küresel olarak iyileş-
tirilmesinde oynadığı önemli rolün altını çizerek “Şahsen 
ben ICPD’yi Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konsensüsü 

olarak adlandırmamız gerektiğini düşünüyorum,” diyen 
Kongre Üyesi Maloney “Eğer kadınlar kendilerini ilgilendi-
ren kararlar alınırken masanın etrafındaki yerlerini almaz-
larsa, kendilerini menüde bulma riskiyle karşılaşabilirler!” 
şeklinde devam etmiştir. 

ICPD gündeminin uygulanmasında gelişme kaydedildiği-
ni belirten Maloney “ancak süremizin sonuna yaklaşırken 
henüz olmamız gereken yerde değiliz” diye eklemiş ve son 
dönemde yayınlanan bir UNFPA raporunun sonuçlarına 
atıfta bulunarak, anne ölüm oranlarının son 20 yılda %50 
azalmakla birlikte, her yıl 287.000 annenin doğuma bağlı 
komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetmeye devam et-
tiğini belirtmiştir. 

Eylem Programının önsözünde açıkça “ICPD münferit bir 
olay değildir ve hatta bir başlangıç bile değildir; uygulan-
dıkları takdirde hepimiz için daha parlak bir gelecek suna-
cak bir dünya yaratabilecek bir faaliyetler bütününün bir 
parçasıdır” denildiğinin altını çizmiştir. 

Sayın Cevdet Yılmaz, 
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı 

Sayın Cevdet Yılmaz, küresel mali krizin bakış açılarında 
değişikliğe gidilmesi ihtiyacını gösterdiğini belirterek artık 
yeni bir kalkınma tarzının gerekli olduğunu söylemiş ve adil 
ya da hakkaniyetli olmayan bir sistemin er ya da geç çök-
meye mahkum olduğunu sözlerine eklemiştir.

Parlamenterlerin ICPD ile bağlantılı konuların savunucu-
luğunu yapabileceğini ve farkındalık yaratarak destek ola-
bileceğini belirten Yılmaz; mevzuatın kilit önem taşıdığını 
söylemiş ve uluslararası sözleşmelerin parlamenterler ta-
rafından kullanılması gereken araçlar olduğunun altını çiz-
miştir. ICPD ile bağlantılı bu konuların bütçe kesintilerine 
maruz kaldığını ve bütçelerin de genel olarak parlamenter-
lerin kontrolü altında olduğunu belirtmiştir.

Sayın Cevdet Yılmaz, daha hakkaniyetli bir dünyanın yara-
tılmasına yardımcı olmada parlamenterlerin önemli ve ha-
yati bir rolü olduğunun da altını çizmiş ve bu görevi bürok-
ratlara bırakamayacağımızı, aksi takdirde bu vizyona asla 
ulaşamayacağımızı belirtmiştir.

4. AnA KonuşmAlAr
ve Diğer KonuŞmalarDa Öne ÇıKan Hususlar 
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A
çılış oturumlarının ardından, parlamenterler ve 
konuk konuşmacılar, IPCI’ın “ICPD’nin geçmişi, bu-
günü ve geleceği” temasıyla ilgili fikir paylaşımında 
bulunmak üzere panel tartışmalarına katılmıştır. 

ICPD GünDEmİnİn KÖKEnlErİ:  
GEçmİşE bAKIş 
“ICPD Gündeminin Kökenleri: Geçmişe Bakış” başlıklı birin-
ci oturumda panelistler tarafından, 1994 yılında Kahire’de-
ki konferansın o dönem için ne kadar yenilikçi olduğu; sivil 
toplum kuruluşlarının rolünü nasıl artırdığı ve kadınlara, 
üreme sağlığına ve üreme haklarına merkezi önem verilme-
si ile sosyo-ekonomik kalkınma arasındaki bağların önemi 
tartışılmıştır. 

Panelistler
• Sayın Carmen Barroso, Bölge Direktörü, Uluslararası 

Aile Planlaması Federasyonu / Batı Yarımküre Bölgesi: 
“Eksikliklerin Giderilmesi”

• Dr. Fred Sai, Ganalı Hekim ve Aile Planlaması Savu-
nucusu: “ICPD’nin ileri görüşlü gündemi ve çıktılar – 
gelecekteki sürdürülebilir kalkınma için önemi”

• Dr. Gamal Serour, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı, Profesör, El Ezher Üniversitesi, Mısır: “Anne 
ölümlerinin azaltılmasında stratejilerinin genişletilme-
si: başarılar ve devam eden zorluklar”

Konuşmacılar ICPD’nin dünyanın nüfus konularına bakı-
şının değişmesinde nasıl bir kırılma noktası vazifesi gör-
düğünü tartışmıştır. Rakamlara odaklanan bir anlayıştan; 
kalkınma ile yoksulluğun azaltılması, haklar, kadınların 
güçlendirilmesi, gençler, çevre, aile planlaması da dahil 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi, tamamı Eylem Prog-
ramında yer alan konuların bağlantısını kurabilen bir an-
layışa nasıl geçildiği anlatılmıştır. Konuşmacılar ICPD’yi 
sivil toplum kuruluşları için oyunun kurallarını değiştiren 
yenilikçi bir gündem olarak nitelendirmiş ve o dönemden 
itibaren sivil toplum kuruluşlarının, hakların korunması, 
değişimin savunuculuğunun yapılması ve Eylem Progra-
mının hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olunmasında oy-
nadığı kritik role dikkat çekilmiştir.

ICPD GünDEmİnİn mEvCUt DUrUmU:  
GünümüzE bAKIş 
“ICPD Gündeminin Mevcut Durumu: Günümüze Bakış” 
başlıklı ikinci oturumda katılımcılar tarafından, cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı konularının daha geniş bir sağlık 
reformu gündemine oturtulmasının gereği tartışılmıştır. 
Panelistler cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularının siya-
si arenada öncelik haline getirilmesi ihtiyacının önemini 
dile getirmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki parlamen-
terlerin kendi hükümetlerinin hesap verebilirliğini artır-
mak için başvurabileceği somut yöntemleri tartışmıştır.

5.	ÖzEL	KoNuKLARIN	suNumLARI	
ve Panel TarTıŞmalarınDa öne çıKan HuSuSlar
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Panelistler
• Sayın Rebecca Kadaga, Meclis Başkanı, Uganda: “Sür-

dürülebilir bir Gelecek için çözümlerin Üretilmesinde 
Parlamenterlerin Rolü”

• Profesör Andrew Mason, Hawaii Üniversitesi, Nüfus 
ve Sağlık çalışmaları Kıdemli Öğretim Üyesi, Doğu-
Batı Merkezi: “Demografik çeşitliliğin değerlendiril-
mesi - genç kalmaya devam eden nüfuslar ve hızla 
yaşlanan nüfuslar; beşeri sermayeye yapılan yatırım-
lardaki zorluklarla mücadele ve nesiller arası dayanış-
manın geliştirilmesi”

• Sayın Sandra Elisabeth Roelofs, Gürcistan Devlet Baş-
kanının Eşi: “Anne Ölümlerinin ve Engelliliğin Ortadan 
Kaldırılması”

• Gita Sen, Küresel Sağlık ve Nüfus Misafir Profesörü, 
Küresel Sağlık ve Nüfus Bölümü, Harvard Kamu Sağ-
lığı Okulu: “ICPD gündeminin ilerletilmesinde küresel 
sağlık ortaklıklarından daha fazla yararlanılması”

Sayın Gita Sen cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularının 
daha geniş bir sağlık reformu gündemine oturtulmasının 
gereğinden bahsetmiş; Gürcistan Devlet Başkanının Eşi Sa-
yın Sandra Roelofs ise eğitim ve ucuz hizmetlere erişim ara-
cılığıyla hastalık önleme programlarının iyileştirilmesi ko-
nusunda ülkesinin tecrübelerini paylaşmıştır. Uganda’dan 
Sayın Rebecca Kadaga cinsel sağlık ve üreme sağlığı konu-

larının siyasi arenada öncelik haline getiril-
mesi gereğinin altını çizmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerdeki parlamenterlerin kendi 
hükümetlerinin hesap verebilirliğini artır-
mak için başvurabileceği somut yöntem-
leri tartışmıştır. Sayın Andrew Mason, Ni-
jerya (yüksek doğurganlık) ve çin’i (düşük 
doğurganlık) konu alan karşılaştırmalı bir 
vaka çalışması sunmuş, yüksek doğurgan-
lık oranlarının görüldüğü ülkelerde sağlık 
ve eğitime düşük bütçe ayrılmasının, yük-
sek doğurganlık oranlarıyla bağlantısından 
bahsetmiştir.

Bu tartışmada konuşmacılar 1994 ICPD 
Eylem Programından beri inatla devam 
etmekte olan yasamaya ilişkin zorluklar, 
kültürel zorluklar ve diğer zorluklardan 
bahsetmiştir. Nüfus eğilimleri tanımlan-
mış, bunun yanı sıra; anne ölümlerindeki 
eğilimler, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile 

üreme haklarına erişimdeki eğilimler ve Eylem Programı-
nın hedeflerine ulaşılmasında parlamenterlerin rolü gibi 
konular tartışılmıştır. Konuşmacılar cinsel sağlık ve üreme 
sağlığının daha geniş bir sağlık reformu gündemine dahil 
edilmesi gerektiği yönünde mutabık kalmış ve hükümet-
lerin hesap verebilirliğini artıracak yöntemlerle ilgili öne-
rilerde bulunmuştur. 

ICPD GünDEmİnDE İlErİKİ ADImlAr:  
GElECEğE bAKIş 
“ICPD Gündeminde İleriki Adımlar: Geleceğe Bakış” başlıklı 
son oturumda parlamenterlerin kalkınma çerçevesinin ge-
leceğine ilişkin yapılan uluslararası tartışmalara genç seç-
menlerini daha fazla dahil etmek ve onların katılımını sağla-
mak için başvurabilecekleri somut yöntemler tartışılmıştır.

Panelistler
• Sayın Tewodros Melesse, Genel Direktör, Uluslararası 

Aile Planlaması Federasyonu: “Bir sonraki kalkınma 
çerçevesi kapsamında, ICPD gündeminin uygulanma-
sında sivil toplumun rolü”

• Sayın Rathika Sitsabaiesan, Milletvekili, Kanada: 
“ICPD Eylem Programının 2015 sonrası kalkınma 
çerçevesi tartışmalarının şekillendirilmesi için kullanıl-
masında kanun koyucuların rolü”

• Sayın Alex Wirth, UNESCO Amerikan Ulusal Komitesi 
Üyesi, ABD: “Kendi gelecekleri için daha iyi bir dünya 
yaratılmasında gençlerin güçlendirilmesi için neler 
gerekir?”

Konuşmacılar Eylem Programındaki taahhütlerin yerine 
getirilmesinin, tüm paydaşların; özellikle de kanun yapı-
cılar ve sivil toplumun yanı sıra, dünyanın pek çok yerinde 
sayıları hiç olmadığı kadar yüksek olan gençlerin sürek-
li çabalarına bağlı olduğu konusunda mutabık kalmıştır. 
Ekonomik kalkınma ve sosyal değişimi yönlendirmek için 
gençlerin potansiyelinden yararlanılması, sadece eğitim 
ve sağlık vasıtasıyla gençleri güçlendirecek eylemleri ge-
rektirmekle kalmamakta; aynı zamanda gençlerin kendi 
ülkelerinin siyasi meselelerine anlamlı bir şekilde katılım 
göstermesini sağlayacak eylemleri de gerektirmektedir. 
Gençler hükümetlerde temsil edilmelidir ve hükümetler de 
gençlerin perspektifinden faydalanabilir. Bir konuşmacının 
da belirttiği üzere, diğer gençlerin ihtiyaçlarına nasıl cevap 
verileceğini ve kendi toplumları içinde gençlerin katılımının 
sağlanması için hangi adımların atılması gerektiğini en iyi 
bilen yine gençlerin kendisidir.

5. Özel KonuKların Sunumları
ve Panel TarTıŞmalarında Öne Çıkan Husus
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E
ylem Programı ile ilgili farklı konularda eş zamanlı ola-
rak sekiz grup tartışması gerçekleştirilmiştir. Bu tar-
tışmaların ardından her grup genel oturumda, grup 
tarafından parlamenterlerin haberdar olması gerekti-

ği düşünülen temel konular ve bu konulara yönelik yapılması 
gereken çalışmalarla ilgili geri bildirimde bulunmuştur.

HIV/AIDS
Yuvarlak masa oturum başkanı:
Sayın Chris Baryomunsi, Milletvekili, Uganda
Sunum Yapan:
George Tembo, UNFPA HIV ve AIDS Şubesi Müdürü
raportör:
Omar Gharzeddine, Medya Uzmanı, UNFPA New York Ofisi

temel konular:
• HIV/AIDS küresel olarak kalkınmanın önünde bir zorluk 

teşkil etmeye devam etmekle birlikte, ülkeler ve bölgeler 
arasında çok fazla fark bulunmaktadır.

• Tedaviye erişim artmış ve yeni enfeksiyonlar azalmıştır. 
• Finansman azalmaktadır.
• Programlamaya yön verecek kanıt / verilere ihtiyaç vardır.
• Kadın ve erkek kondomlarının yanı sıra, bakım, destek 

ve tedavi de dahil olmak üzere, hizmet ve bakımların 
sunumunda sürekliliğe ihtiyaç vardır. 

• Sahra-altı Afrika’da kondoma yeterli erişim 
bulunmamaktadır.

• Erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, mahkumlar, seks 
işçileri ve göçmenler de dahil olmak üzere, en çok risk 
altındaki gruplara yönelik kilit hizmetlerdeki eksikliklere 
ilişkin çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

• HIV enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olmak için 
ülke düzeyinde yeni teknolojilere ihtiyaç vardır.

Önerilen eylemler:
• Parlamenterler tarafından, HIV/AIDS konularıyla ilgili 

çalışma yürütülmesinin ulusal bir öncelik olarak kalmaya 
devam etmesi sağlanmalıdır. 

• Parlamenterler tarafından, ulusal AIDS müdahalelerini 
ve herkes için tedaviyi güçlendirecek yasalar ile 
eşdeğer ilaçların önündeki engellerin kaldırılmasını 
sağlayacak yasalar çıkartmalıdır. 

• Parlamenterler programlara bilgi sağlayacak araştırma 
ve temel verileri desteklemelidir.

• Parlamenterler, küresel kaynakların azalmakta olduğu 
bu dönemde, HIV müdahalelerine yerel kaynak tahsisi 
konusunu ele almalıdır.

• Parlamenterler halk adına konuştukları için, farkındalık 
yaratmalı ve savunuculuğu güçlendirmelidir.

• Parlamenterler ayrıca HIV/AIDS konularının cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı girişimlerine etkili bir şekilde 
dahil edilmesini desteklemeli ve bu alanda savunuculuk 
yapmalıdır. HIV’in anneden çocuğa geçmesinin 
önlenmesi hayati önem taşımaktadır.

6.	GRuP	tARtIşmALARI	
ve öneriler



ICPD EylEm ProgramInIn UygUlamasIna ilişkin  
UlUslararasI BEşinCi ParlamEntErlEr konfEransI

19

GENçLİK
Yuvarlak masa oturum başkanı:
Sayın Muhammed Bilal Macit, Milletvekili, Türkiye
Sunum Yapan:
Angga Dwi Martha, Gençlik Savunucusu, Endonezya
raportör:
Abdallah zoubi, Danışman, UNFPA Arap Ülkeleri Bölge Ofisi 

temel konular:
• Gençliğin tanımı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Gençlik sadece yaşla ilgili değildir. Aynı zamanda bedenen 
ve zihnen esnek olmak ve taze fikirlere sahip olmakla da 
alakalı olan gençlik, sadece dış görünüşte değildir.

• Gençler ülke içinde ve ülkeden ülkeye de çeşitlilik göstermek-
tedir. Her duruma uyabilecek tek bir gençlik modeli yoktur.

• Gençler, özellikle Arap ülkelerinde, değişimin bir 
numaralı öncüsü olabilmektedir.

• Temsil, sadece hükümette kaç gencin yer aldığı ile ilgili 
bir mesele değildir; temsil aynı zamanda gençlerin 
stratejik nitelikleri, getirdikleri değişik bakış açıları ve 
karşılaştıkları sorunlarla da alakalıdır.

• Gençlerin karar alma mekanizmalarında yer alması 
gerekmektedir. Gençlerin katılımının eksik kaldığı 
durumlarda, katılmaları için onlara ilham verecek 
farkındalık yaratma faaliyetleri yürütülmelidir.

Önerilen eylemler:
• Milletvekili seçilebilmek için gerekli olan minimum yaş 

düşürülmelidir.
• Gençlere parlamentodaki koltuk sayısının en az %10’luk 

kısmı garanti edilmelidir.
• Gençler karar almada yer almalıdır çünkü diğer gençlerin 

ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları yine onlar 
anlayabilmektedir.

• Siyasi partilerin gençlik kolları olmalıdır. 
• Gençlik kolları daha fazla yetkiye sahip olmalıdır.
• Sosyal medya değişimi teşvik etmek için kullanılmalıdır. 
• Yerel, bölgesel ve ulusal gençlik ağları tesis edilmelidir.

TOPLUMSAL CİNSİYET VE EğİTİM
Yuvarlak masa oturum başkanı:
Sayın Maria Luisa Storani, Milletvekili, Arjantin
Sunum Yapan:
Ann Van Lancker, Toplumsal Cinsiyet Danışmanı, UNFPA
raportör:
Alanna Armitage, Müdür, UNFPA Cenevre Ofisi 

temel konular:
• Tıpkı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsiyet seçimi, 

kadın sünneti ve erken evlilikler gibi; eğitimin önündeki 
kültürel engeller de var olmaya devam etmektedir.

• Önümüzde pek çok zorluk bulunmaktadır: Örneğin 
pek çok kadın üst düzey yönetim işlerine girememekte 
ya da siyasi partilerin karar-alma makamlarında 
yer alamamaktadır. Bazı ülkelerde kız çocuklarının 
ilköğretimde okullaşma düzeyi erkeklere kıyasla daha 
yüksek olmakla birlikte; kız çocukları, çalışmak için 
okuldan erken ayrılmaktadır.

Önerilen eylemler:
• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine sıfır tolerans olmalıdır.
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek politika ve 

programların uygulanması gerekmektedir.
• Mevcut yasalar tam anlamıyla uygulanmalıdır. 
• Erkek çocuklarına toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

gerekliliği öğretilmelidir.
• Hükümetteki kadın sayısı artırılmalıdır.
• Kamu kurumları harekete geçmelidir ve parlamentolarla 

ortak konularda ittifaklar geliştirilmelidir.
• Ülkeler, mevzuat çıkartılması ya da uygulanması 

konularındaki tecrübelerini ve iyi uygulamaları 
paylaşmalıdır.

• Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının devam 
ettirilmesi için kaynaklar paylaşılmalıdır.

ANNE SAğLIğI
Yuvarlak masa oturum başkanı:
Sayın Monica Ferro, Milletvekili, Portekiz
Sunum Yapan:
Jill Sheffield, Başkan, Women Deliver
raportör:
Marta Diavolova, Ortaklık Uzmanı, UNFPA Doğu Avrupa ve 
Orta Asya Bölge Ofisi

temel konular:
• Anne sağlığının iyileştirilmesinde kaydedilen ilerlemeler tebriki 

hak etmektedir, ancak zorluklar devam etmektedir.
• Kadınlara ve kız çocuklarına yapılan yatırımlar hem 

ulusal hem de küresel düzeyde karşılığını bulmakta ve 
olabilecek en verimli yatırımlar arasında yer almaktadır.

• Sağlık bakımının, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ve 
ICPD Eylem Programının gerçekleştirilmesine yönelik 
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siyasi taahhüdün ve kanıta-dayalı analizlerin devam 
ettirilmesi; sadece tek bir bakanlıkla görüşmek yerine, 
tüm hükümetle çalışılması; halkın ve diğer kuruluşların 
seferber edilmesi; ulusal politikaların stratejilere ve 
programlara yansıtılması ve tüm müdahalelerde aile 
planlamasının öneminin vurgulanması gerekmektedir.

Önerilen eylemler:
• Parlamenterler hükümetin her kademesiyle; özellikle de 

maliye bakanlığı ile çalışmalı ve program bütçelemesini 
iyileştirmelidir.

• Kadınların kalkınmasının ve cinsel sağlık ve üreme sağlığının 
önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak 
amacıyla mevzuat eleştirel bir biçimde gözden geçirilmelidir.

• Parlamenterler yeni düşünce ve yaklaşımlardan 
haberdar olmalıdır.

• Hükümet, bütçe taahhütlerinde bulunmak ve programları 
uygulamak konusunda hesap verebilir kılınmalıdır.

• Daha fazla kadın parlamentoda temsil edilmeli; siyasi 
hayata ve ekonomi ile ilgili karar-alma mekanizmalarına 
katılmalıdır.

• Parlamenterler, kendilerinin daha iyi işler yapabilmesini 
sağlayacak bilgiye sahip olan sivil toplumla birlikte 
çalışmalıdır.

• Tüm siyasi partilerin katılımını sağlayarak geniş 
koalisyonlar kurulmalıdır.

• Parlamenterler denetim ve veri toplamada daha aktif 
çalışmalıdır.

AİLE PLANLAMASI
Yuvarlak masa oturum başkanı: 
Sayın Valentina Leskaj, Milletvekili, Arnavutluk
Sunum Yapan: 
John Cleland, Tıbbi Demografi Profesörü, Londra Hijyen ve 
Tropikal Tıp Okulu
raportör: 
Sietske Steneker, Müdür, UNFPA Brüksel Ofisi

temel konular:
• Aile planlaması; anne ölümlerinin, çocuk ölümlerinin ve 

kürtajın azaltılmasında maliyet-etkin bir yöntemdir.
• Aile planlaması ekonomik büyümeyi ve yoksulluğun 

azaltılmasını etkileyebilmektedir. Geçtiğimiz on yıllarda 
kişi başına düşen ekonomik büyümenin yüzde yirmisi 
düşük doğurganlık oranlarına ve yaş yapısındaki görülen 
değişikliklere bağlı olmuştur.

Önerilen eylemler:
• Parlamenterler aile planlaması için siyasi iradenin 

geliştirilmesinde rol oynayabilir.
• Parlamenterler karşılanmayan ihtiyaçlar konusunda 

farkındalık yaratmada etkili olabilir.
• Parlamenterler ICPD’nin uygulanmasına yönelik 

standartları güçlendirebilir. 
• Sivil toplumla işbirliği, denetimi ve izlemeyi iyileştirebilir.
• Kaynak konusu orta ve düşük gelir seviyesine  

sahip ülkelerde sorun teşkil etmeye devam etmektedir. 
Bu sebepten dolayı parlamenterler, aile planlaması 
ile cinsel sağlık ve üreme sağlığının ulusal bütçeler ve 
bağışçılar tarafından finanse edilmesi için savunuculuk 
yapmalıdır.

• Parlamenterler halkları için çalışabilmek için her türlü 
fırsatı değerlendirmelidir.

İKLİM DEğİŞİKLİğİ
Yuvarlak masa oturum başkanı: 
Sayın Moses Baptiste, Milletvekili, St. Lucia
Sunum Yapan: 
Werner Haug, Direktör, UNFPA Teknik Birim
raportör: 
Pernille Fenger, Müdür, UNFPA Kopenhag Ofisi

temel konular:
• Eğitime erişim ve aile planlaması da dahil cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim, kadınların 
güçlendirilmesine katkı sağlamakta ve iklim 
değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmaktadır.

• Nüfus ve çevre, birbirinden farklı iki ayrı konu olarak 
düşünülmemelidir. Demografik değişiklikler, ekonomik 
ve çevresel eylemlerde göz önünde bulundurulmalıdır.

• İklim değişikliğinin etkilerini en çok hisseden ülkeler, 
küresel ısınmaya en çok katkıda bulunan ülkeler değildir.

Önerilen eylemler:
• Parlamenterler dayanıklılığı ekonomik kalkınma 

planlarına dahil etmelidir. Cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı konuları iklim değişikliğine karşı dayanıklılık 
girişimlerine dahil edilmeli ve parlamenterlerin 
gençlerle yürüttükleri çalışmalar iyileştirilmelidir. 

• Parlamenterler sağlık ve maliye bakanlarını, örneğin, 
iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine 
karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlayan programların 
uygulanmasına dahil etmelidir. 
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YAŞLANMA / DÜŞÜK DOğURGANLIK
Yuvarlak masa oturum başkanı: 
Sayın Toshiko Abe, Milletvekili, Japonya
Sunum Yapan: 
Siri Tellier, Öğretim Görevlisi, Kopenhag Küresel Sağlık 
Okulu, Kopenhag Üniversitesi
raportör:
Junko Sazaki, Müdür, UNFPA Japonya Ofisi 

temel konular:
• Politikaların doğurganlık üzerinde önemli etkisi 

olabilmektedir.
• Doğurganlık oranları kadın istihdamı ile bağlantılıdır.
• Demografik değişimler yaklaşmakla birlikte pek çok 

ülkenin bu konuya ilişkin planlaması bulunmamaktadır..

 Önerilen eylemler:
• Parlamenterler yaşlanan nüfusa yönelik hazırlık 

yapmaya başlamalıdır.
• Parlamenterler yaşlı nesiller için daha fazla gönüllü 

çalışma fırsatının yaratılması için yardımcı olmalıdır.
• Parlamenterler, ebeveynlerin diledikleri kadar çocuk sahibi 

olabilmesini sağlamak amacıyla, kişilerin iş hayatı ve özel 
hayatlarını dengelemesine yardımcı olmalıdır.

• Ülkeler, yaşlılar için iş olanaklarını iyileştirmelidir.
• Politika yapıcılar, göçmenlerin iş piyasasındaki olumlu 

etkisinden yararlanmak için yöntemler bulmalıdır.

GÖç
Yuvarlak masa oturum başkanı: 
Sayın Moses Kunkuyi Kalongashawa, Milletvekili, Malawi
Sunum Yapan: 
Francois Farah, Koordinatör, UNFPA Binyıl Kalkınma Hedefleri
raportör:
Laurent Assogba, Danışman, UNFPA Dakar Alt Bölge Ofisi

temel konular:
• Göç, Eylem Programında ele alınan bir konudur.
• Göç uluslararası olabileceği gibi, ulusal sınırlar dahilinde 

de gerçekleşebilmektedir.
• Bugün yaklaşık her üç kişiden biri doğduğu ülkenin 

toprakları dışında yaşamaktadır.
• Göçü tetikleyen unsurlar arasında yoksulluk, çatışmalar, 

doğal afetler ya da insan hakları ihlalleri gibi sebepler yer 
almaktadır. Diaspora çevreleri de göç için teşvik edici bir 
unsur olabilmektedir.

• Göç, beyin göçüne de yol açabilmektedir.
• İşçilerin ülkelerine gönderdikleri dövizler, geldikleri 

ülkenin ekonomisini canlandırdığından, göçün faydaları 
arasında yer almaktadır.

• Ev sahibi ülkelerdeki sınırlı iş olanakları ile birlikte kadın göçü, 
kendi içinde bir dizi ayrı kültürel, sosyal ve ekonomik zorluğu 
barındırmaktadır. Kadın göçmenler sıklıkla, kazandıkları 
paraları kendi ülkelerine gönderememektedir.

Önerilen eylemler:
• Göçün ICPD gündeminin önemli bir parçası olduğu 

parlamenterler tarafından anlaşılmalıdır.
• Parlamenterler, göçün beyin göçüyle sonuçlanabileceği 

ve işçi dövizlerinin göçmenlerin geldikleri ülkenin 
ekonomisine katkıda bulunabileceği bilgisini yaymak için 
daha çok çalışmalıdır. 
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E
PF Ödülleri ilk kez olarak IPCI konferansının 
ikinci gününün başlangıcında, 25 Mayıs tari-
hinde verilmiştir. Bu ödüllerin verilmesindeki 
amaç, konferans katılımcıların dikkatini Nüfus 

ve Kalkınma alanında çalışan en önemli aktörlere çek-
mek ve konferansın odağını sahnedeki konuşmacılar-
dan, dinleyiciler arasında yer alan katılımcılara çevir-
mek olmuştur.

Adaylar EPF’nin Tüm Partiler Parlamento Grupları ile 
güvenilir ortakları tarafından belirlenmiş; ödül sahip-
leri de, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularına ken-
dini adamış eski ve yeni parlamenterlerden; sivil top-
lum kuruluşları temsilcilerinden, EPF’nin Tüm Partiler 
Parlamento Grubu sekretaryalarının bir tanesinden ve 
Romanya Senatosu Nüfus ve Kalkınma Alt Komisyonu 
sekreterinden oluşan bağımsız bir seçim heyeti tara-
fından seçilmiştir. Kazananlara, dünya üzerinde büyü-
mekte olan bir ağacın dalına tutunmuş bir kız çocuğu-
nu tasvir eden ödül kupaları takdim edilmiştir.

Bu sene birincisi düzenlenen 2012 EPF  
Ödüllerinin sahipleri aşağıda sunulmaktadır:

1. Seçkin Hizmet Ödülü:
 • Safiye çağar  • Shiv Khare

(UNFPA)     (AFPPD) 

2. Cinsel Sağlık ve üreme Sağlığı için  
     Yürütülen Kampanyalar ve Seferberlik:

 • Sayın Sandra Elisabeth Roelofs
(Gürcistan Devlet Başkanının Eşi) 

3.  Kadın ve Kız çocuklarının  
      Hakları şampiyonu:

 • Sayın Marija Aušrinė Pavilionienė,  
   Milletvekili (Litvanya Meclisi) 

4. Uluslararası Yasama şampiyonu:
 • Edcel Lagman 

(Filipinler Temsilciler Meclisi ) 

5. Avrupa Yasama şampiyonu:
 • Danielle Bousquet, Milletvekili 

(Fransa Ulusal Meclisi) 
Ödüller kazananlar tarafından gururla kabul edilmiş ve 
konferansa yeni bir boyut kazandırmıştır. Ödüller ayrı-
ca gazetecilerin de etkinliğe olan ilgisini de artırmıştır. 

7.	EPf	ÖDüLLERİ
SaHaDaKi oYunCuların önemi
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İ
ki gün süren konferansın sonunda İstanbul Taahhüt Be-
yanı katılımcılar tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Katılımcılar bu belge ile ICPD gündeminin tam olarak 
uygulanması ve aile planlaması da dahil, cinsel sağlık ve 

üreme sağlığına erişimin sağlanması için daha fazla ulusal 
ve dış kaynağın seferber edilmesi yönünde savunuculuk 
yapmayı taahhüt etmiştir. Parlamenterler aşağıdaki konu-
larda söz vermiştir:

• Ulusal kalkınma bütçeleri ve kalkınma yardımı 
bütçelerinin nüfus ve kalkınma programlarına ayrılan 
payının, HIV önlenmesi ve üreme sağlığı emtiaları da 
dahil olmak üzere, en az %10’a çıkartılması,

• Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) % 0,7’sinin resmi 
kalkınma için kullanılması hedefine yönelik taahhüdün 
yenilenmesi,

• Gençlerin özel ihtiyaçlarına ve endişelerine özel önem 
atfeden politikaların desteklenmesi, 

• ICPD destekçilerinden oluşan küresel bir ağ 
oluşturulması.

Etkinliğin kapanışında söz alan yetkililer arasında bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan, küresel ekonomik krizin en az gelişmiş ülkelerin kal-
kınma çabalarına zarar verdiğini belirtmiştir.

Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için sadece üç yıl 
kaldığını belirten Başbakan Erdoğan, bununla birlikte bazı 
ülkelerin bu hedeflere ulaşamayabileceğini söylemiştir. 
Önümüzdeki üç yılda kalkınmanın desteklenmesi için dün-
yanın ortak bir vizyona ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu 

dile getiren Başbakan Erdoğan; çocuklarımız, torunlarımız 
ve insanlık için bugün harekete geçmemiz gerektiğini ve bu 
sorumluluğun bizim omuzlarımızda olduğunu vurgulamış 
ve arkamızda yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerektiği-
ni sözlerine eklemiştir.

Başbakan Erdoğan ayrıca Türkiye’nin geçtiğimiz sene en 
az gelişmiş ülkelere 2 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini 
ve gelecek sene için bu miktarın daha da artırılması için 
taahhütte bulunduğunu söylemiştir. Bu hepimiz için bir in-
sanlık görevidir diyen Erdoğan, Türkiye’nin kendi sınırları 
içinde önemli aşamalar kaydettiğini ve anne ve çocuk ölüm 
oranlarının yaklaşık yarı yarıya azaltıldığını belirtmiş ve 
Türkiye’nin, ölüm oranlarında en büyük azalma kaydeden 
10 ülkeden birisi olduğunu sözlerine eklemiştir.

8.	KAPANIş
ve TaKiP
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PerŞemBe, 24 maYıS 2012

08:00-12:00 KAYIT
 (devam)   

Sunucu:  
Sayın Safiye çağar,  
Enformasyon ve Dış İlişkiler Direktörü 

Sayın Neil Datta, Secretary,  
Avrupa Parlamenterler Nüfus  
ve Kalkınma Forumu 

09:00-10:00 AçILIŞ TÖRENİ   

Oturum Başkanı: Barones Jenny 
Tonge, Avrupa Parlamenterler 
Forumu Başkan Vekili, Birleşik Krallık 
Tüm Partiler Parlamento Grubu 
Başkanı

1. Hoş Geldiniz Konuşmaları
Sayın Öznur çalık, Milletvekili,  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus  
ve Kalkınma Grubu Başkanı  
ve Avrupa Parlamenterler Nüfus  
ve Kalkınma Forumu Yönetim 
Kurulu Üyesi

Sayın George Tsereteli, Milletvekili, 
Avrupa Parlamenterler Nüfus  
ve Kalkınma Forumu Başkanı  
ve Gürcistan Parlamentosu  
Başkan Vekili 

2. Ana Konuşmacılar
Sayın Cemil çiçek, Milletvekili, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

3. Toplu Fotoğraf

10:00-10:30 KAHVE ARASI    

çarŞamBa, 23 maYıS 2012

10:00-22:00 KAYIT 

16:00-16:45 GRUP 
 TARTIŞMALARININ  
 KAYNAK KİŞİLERİ  
 VE RAPORTÖRLERİ  
 İçİN  
 BİLGİLENDİRME  
 TOPLANTISI

18:00-19:00 YÖNLENDİRME  
 KOMİTESİ  
 TOPLANTISI

19:00-20:00 YAzIM KOMİTESİ  
 TOPLANTISI   

EK	1.	GüNDEm
23-24-25 maYıS 2012

10:30-11:30 AçILIŞ OTURUMU  

Oturum Başkanı:  
Sayın George Tsereteli, Milletvekili, 
Avrupa Parlamenterler Nüfus 
ve Kalkınma Forumu Başkanı  
ve Gürcistan Parlamentosu Başkan 
Vekili

1. Konferansın Amacı 
Sayın Safiye çağar, Direktör, 
Enformasyon ve Dış İlişkiler Dairesi, 
UNFPA

2. Ana Konuşmacı
Dr. Babatunde Osotimehin,  
İcra Direktörü, UNFPA 
 
3. Özel Konukların Konuşmaları
Sayın Carolyn Maloney,  
Kongre Üyesi, Amerikan Temsilciler 
Meclisi 

Sayın Christian Friis Bach,  
Kalkınma İşbirliği Bakanı, Danimarka

Sayın Cevdet Yılmaz, Kalkınma 
Bakanı, Türkiye

4. Görevlilerin Seçimi
Başkan, Yönlendirme Komitesi

5. Yazım Komitesi Üyelerinin Seçimi 
Konferans Başkanı   
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11:30-13:00 1. OTURUM 

Oturum Başkanı:  
Sayın Danielle Bousquet, 
Milletvekili, Fransa, Avrupa 
Parlamenterler Forumu 
Başkan Vekili

Özel Panel Tartışması: 
ICPD Kahire Gündeminin 
Kökenleri: Geçmişe Bakış 

Panelistler (7-10 dakikalık 
sunumlar ve Soru & Cevap): 
• ICPD’nin ileri görüşlü 
gündemi ve çıktılar  
- gelecekteki sürdürülebilir 
kalkınma için önemi  
- Dr. Fred Sai, Ganalı 
Hekim ve Aile Planlaması 
Savunucusu 
• Anne ölümlerinin 
azaltılmasında stratejilerinin 
genişletilmesi: başarılar 
ve devam eden zorluklar 
- Dr. Gamal Serour, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı, Profesör, El Ezher 
Üniversitesi, Mısır
• Eksikliklerin Giderilmesi- 
Sayın Carmen Barroso, 
Bölge Direktörü, Uluslararası 
Aile Planlaması Federasyonu 
/ Batı Yarımküre Bölgesi 

13:00-14:30 ÖğLE YEMEğİ

Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun Ev 
Sahipliğinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

14:30-16:00 2. OTURUM

Oturum Başkanı:  
Sayın Öznur çalık, Milletvekili,  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus  
ve Kalkınma Grubu Başkanı ve Avrupa 
Parlamenterler Nüfus ve Kalkınma 
Forumu Yönetim Kurulu Üyesi 

Özel Panel Tartışması: ICPD 
Gündeminin Durumu:  
Günümüze Bakış

Panelistler (7-10 dakikalık sunumlar 
ve Soru & Cevap): 
• Anne Ölümlerinin ve Engelliliğin 
Ortadan Kaldırılması - Sayın Sandra 
Elizabeth Roelofs,  
Gürcistan Devlet Başkanının Eşi 
• Sürdürülebilir bir Gelecek 
için çözümlerin Üretilmesinde 
Parlamenterlerin Rolü - Sayın 
Rebecca Kadaga, Meclis Başkanı, 
Uganda 
• Demografik çeşitliliğin 
değerlendirilmesi - genç 
kalmaya devam eden nüfuslar 
ve hızla yaşlanan nüfuslar; beşeri 
sermayeye yapılan yatırımlardaki 
zorluklarla mücadele ve nesiller 
arası dayanışmanın geliştirilmesi 
– Profesör Andrew Mason, Hawaii 
Üniversitesi, Nüfus ve Sağlık 
Çalışmaları Kıdemli Öğretim Üyesi, 
Doğu-Batı Merkezi 
• ICPD gündeminin ilerletilmesinde 
küresel sağlık ortaklıklarından daha 
fazla yararlanılması - Profesör Gita 
Sen, Küresel Sağlık ve Nüfus Misafir 
Profesörü, Küresel Sağlık ve Nüfus 
Bölümü, Harvard Kamu Sağlığı Okulu
 

16:00-16:30 COFFEE BREAK 

16:30-18:00 3. OTURUM 
 

Grup Tartışmaları – her grupta yaklaşık 
30-40 parlamenter yer alacaktır 

2014 sonrası ICPD için öneriler ve sonuç 
belgesi
• ICPD için Gerekli Kaynakların Seferber 
Edilmesi 
• ICPD Gündeminin Uygulanmasında 
Parlamenter Denetimin Güçlendirilmesi
• ICPD’nin Uygulanması ve Mevzuat 
• ICPD Gündeminin siyasileştirilmesinin 
anlaşılması ve yönetilmesi 
• ICPD uygulaması için Ortaklıkların ve 
Networklerin Oluşturulması 
• ICPD’ye kamu desteğinin sağlanması 
ve ortak bir anlayışın geliştirilmesinde 
kritik bir araç olarak iletişim
• Ulusal, bölgesel ve küresel eylem 
planlarının ve taahhütlerinin takip 
edilmesi için mekanizmalar
• Geçmiş dönem şampiyonlarının 
tecrübelerinden faydalanılması ve 
bir sonraki nesil ICPD destekçilerinin 
hazırlanması 

18:00 1. GÜNÜN KAPANIŞI

Konferans Başkanı
EPF Ödülleri: Nüfus ve Kalkınma 
alanındaki önemli başarıların takdir 
edilmesi 

19:00-20:30  AKŞAM YEMEğİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Cemil çiçek’in Ev Sahipliğinde

21:00-23:00  YAzIM KOMİTESİ  
 TOPLANTISI   
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Cuma, 25 maYıS 2012

08:00-08:45 YAZıM  
 KOMİTESİ 
 TOPLANTISI

09:00-10:30 4. OTURUM 
 

Oturum Başkanı:  
Sayın Yvonne Gilli, Milletvekili, 
İsviçre, Avrupa Parlamenterler 
Forumu Yönetim Kurulu Üyesi 

Özel Panel Tartışması:  
ICPD gündeminde ileriki 
adımlar: Geleceğe Bakış

Panelistler (7-10 dakikalık 
sunumlar ve Soru & Cevap): 

• Bir sonraki kalkınma çerçevesi 
kapsamında, ICPD gündeminin 
uygulanmasında sivil toplumun 
rolü - Sayın Tewodros Melesse, 
Genel Direktör, Uluslararası 
Aile Planlaması Federasyonu
• ICPD Eylem Programının 
2015 sonrası kalkınma çerçevesi 
tartışmalarının şekillendirilmesi 
için kullanılmasında kanun 
koyucuların rolü – Sayın Rathika 
Sitsabaiesan, Milletvekili, 
Kanada
• Kendi gelecekleri için daha 
iyi bir dünya yaratılmasında 
gençlerin güçlendirilmesi için 
neler gerekir? - Sayın Alex 
Wirth, UNESCO Amerikan 
Ulusal Komitesi Üyesi, ABD 

10:30-11:00  KAHVE ARASI

11:00-12:30  5. OTURUM 

Grup Tartışmaları – her grupta yaklaşık  
30-40 parlamenter yer alacaktır

1. HIV/AIDS
Kaynak Kişi: Sayın George Tembo, Müdür,  
HIV ve AIDS Şubesi, UNFPA

2. Gençlik
Kaynak Kişi: Sayın Angga Dwi Martha, 
Gençlik Savunucusu, Endonezya

3.Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
Kaynak Kişi: Sayın Ann Van Lancker, 
Toplumsal Cinsiyet Danışmanı, UNFPA Doğu 
Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi 

4. Anne Sağlığı 
Kaynak Kişi: Sayın Jill Sheffield,  
Başkan, Women Deliver

5. Aile Planlaması
Kaynak Kişi: Profesör John Cleland,  
Tıbbi Demografi Profesörü, Londra Hijyen  
ve Tropikal Tıp Okulu 

6. İklim Değişikliği
Kaynak Kişi: Sayın Werner Haug, Direktör, 
Teknik Birim, UNFPA

7. Yaşlanma / Düşük Doğurganlık 
Kaynak Kişi: Sayın Siri Tellier, Öğretim 
Görevlisi, Kopenhag Küresel Sağlık Okulu, 
Kopenhag Üniversitesi 

8. Göç
Kaynak Kişi: Sayın Francois Farah, 
Koordinatör, UNFPA Binyıl Kalkınma Hedefleri 
Görev Gücü 

12:30-14:00 ÖğLE YEMEğİ

Sayın Recep Akdağ’ın Ev Sahipliğinde 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı 
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16:00-17:00 8. OTURUM 

1. Taahhüt Beyanının Kabul 
Edilmesi Oturum Başkanı: 
Barones Jenny Tonge, Avrupa 
Parlamenterler Forumu Başkan 
Vekili, Birleşik Krallık Tüm 
Partiler Parlamento Grubu 
Başkanı

2. Sürecin Devamına İlişkin 
Tartışma Sayın Safiye çağar, 
Direktör, Enformasyon ve 
Dış İlişkiler Dairesi, Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu, UNFPA

Sayın Neil Datta, Avrupa 
Parlamenterler Nüfus  
ve Kalkınma Forumu, EPF

17:00-17:30 KAHVE ARASI

17:30 KAPANIŞ OTURUMU

1. Kapanış Konuşmaları
Sayın Öznur çalık, Milletvekili, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus ve 
Kalkınma Grubu Başkanı ve Avrupa 
Parlamenterler Nüfus ve Kalkınma 
Forumu Yönetim Kurulu Üyesi 

Sayın George Tsereteli, Milletvekili, 
Avrupa Parlamenterler Nüfus 
ve Kalkınma Forumu Başkanı ve 
Gürcistan Parlamentosu Başkan Vekili 

Dr. Babatunde Osotimehin,  
İcra Direktörü, UNFPA

2. Misafir Konuşmacı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı

20:00 AKŞAM YEMEğİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nüfus Ve Kalkınma Grubunun Ev 
Sahipliğinde Ve Türkiye Cumhuriyeti 
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sayın Fatma Şahin’in Katılımıyla

14:00-15:00 6. OTURUM 
 

Grup Tartışmalarının Sonuçlarının 
Sunulması

Oturum Başkanı: Sayın Öznur çalık, 
Milletvekili, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Nüfus ve Kalkınma Grubu 
Başkanı ve Avrupa Parlamenterler 
Nüfus ve Kalkınma Forumu Yönetim 
Kurulu Üyesi 
 
Tartışma Grubu Başkanlarının 
Sunumları
 

15:00-16:00 7. OTURUM 

Taslak Taahhüt Beyanı Üzerinde 
Tartışma 

Oturum Başkanı: Barones Jenny 
Tonge, Avrupa Parlamenterler 
Forumu Başkan Vekili, Birleşik Krallık 
Tüm Partiler Parlamento Grubu 
Başkanı 

Taslak Beyanın tanıtılması:  
Yazım Komitesi Başkanı 
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DELEGELER
   
Afganistan
Naqibullah Faiq, Milletvekili
Sherwali Wardak, Milletvekili
Fereshta Amini, Milletvekili

Amerika birleşik Devletleri 
Carolyn Maloney, Kongre Üyesi
Jan Schakowsky, Kongre Üyesi

Antigua ve barbuda
Senatör Malaka Parker

Arjantin
Senatör María Elena Corregido
Senatör María Rosa Díaz
María Luisa Storani, Milletvekili

Arnavutluk
Valentina Leskaj, Milletvekili

Avrupa Parlamentosu 
Antonyia Parvanova, Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili

Avustralya
Danielle Green, Milletvekili

Avusturya
Petra Bayr, Milletvekili
Judith Schwentner, Milletvekili

Azerbaycan
Malahat Ibrahimqizi, Milletvekili

bangladeş
Fazilatun Nasa Bappy, Milletvekili
Nahim Razzaq, Milletvekili

belarus
Svetlana Shilova, Milletvekili

belçika
Senatör Marleen Temmerman
Christiane Vienne, Milletvekili

benin
Chabi Félicien zacharie, Milletvekili

birleşik Krallık 
Barones Jenny Tonge
Heather Wheeler, Milletvekili

butan
Karma Rongdol, Milletvekili
Choeki Wangmo, Milletvekili

bolivya
Ingrid zabala, Milletvekili

botsvana
Fidellis Macdonald Mmilili Molao, 
Milletvekili

brezilya
Fernando Lucio Giacobo, Milletvekili

burkina faso
Jacob Ouedraogo, Milletvekili

Cape verde
Arlindo Rósario, Milletvekili
Jose Manuel Sanches Tavares, 
Milletvekili

Cibuti
Mohamed Ahmed Houssein, 
Milletvekili
Aicha Mohamed Robleh, Milletvekili

Danimarka
Pia Liselott Blixt, Milletvekili

Dominik Cumhuriyeti 
Minerva Josefina Tavárez Mirabal, 
Milletvekili

Ekvator
Gina Godoy, Milletvekili
Linda Machuca, Milletvekili

El Salvador
Gloria Anaya, Milletvekili
Guillermo Mata, Milletvekili

Endonezya
Meutya Hafidz, Milletvekili
Surya Chandra Surapaty, Milletvekili

Etiyopya
Nega Assefa, Milletvekili
Alemtsehay Paulos, Milletvekili

fas
Mehdi Mezouari, Milletvekili
Khalid Sbia, Milletvekili
Nouzha Skalli, Milletvekili

fildişi Sahili
Mamadou Dely, Milletvekili
Mariame Traore Keita, Milletvekili

filistin Devleti
Sahar Al Qawasmi, Milletvekili

filipinler
Emmeline Aglipay, Kongre Temsilcisi
Raymond V. Palatino, Kongre 
Temsilcisi

finlandiya 
Aila Annikki Paloniemi, Milletvekili
Jani Toivola, Milletvekili

fransa
Danielle Bousquet, Milletvekili
Henriette Martinez, Milletvekili

Gabon
Maurice Eyamba-Tsimat, Milletvekili
Albertine Maganga-Moussavou, 
Milletvekili

Gambiya
Fatou Mbye, Milletvekili

Gana
Maxwell Kofi Jumah, Milletvekili
Irene Naa Torshie Addo, Milletvekili
Alidu Iddrisu zakari, Milletvekili

Guatemala
Delia Black, Milletvekili
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Gine
Michel Beimy, Milletvekili
Dansa Kourouma, Milletvekili

Güney Sudan
Elizabeth Nyawal Chol, Milletvekili
John Paulo Lako, Milletvekili
Alma A. Jervase Yak, Milletvekili

Gürcistan
George Tsereteli,  
Milletvekili

Hindistan
Saleh Mohammed Abdus,  
Yasama Meclisi Üyesi
K.N. Balagopal, Milletvekili
Rajniti Prasad, Milletvekili
Francis Pondit R. Sangma,  
Yasama Meclisi Üyesi

Honduras
Perla Simons, Milletvekili

İspanya
Juan Carlos Grau, Milletvekili
Carmen Montón, Milletvekili

İran İslam Cumhuriyeti
Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, 
Milletvekili

Irak
Khalid Al-Khasman, Milletvekili
Amel Al-Tuwayyij, Milletvekili
Imad Hussein, Milletvekili

İsveç
Carina Hägg, Milletvekili
Ulrika Karlsson, Milletvekili
Annika Qarlsson, Milletvekili

İsviçre
Yvonne Gilli, Milletvekili

İrlanda
Anne Ferris, Milletvekili
Olivia Mitchell, Milletvekili
Maureen O’Sullivan, Milletvekili

İtalya
Sandra zampa, Milletvekili

Jamaika
Senatör Kamina Johnson  
Smith

Japonya
Toshiko Abe, Milletvekili
Teruhiko Mashiko, Milletvekili

Kamboçya
Senatör Kim Yeat Chhit
Senatör Sichan Pum

Kamerun
Djibrilla Kaou, Milletvekili
Marie-Rose Nguini Effa, Milletvekili

Kanada
Senatör A. Raynell Andreychuk
Rathika Sitsabaiesan, Milletvekili

Kore Cumhuriyeti
Hong Joon Ahn, Milletvekili
Won Je Hur, Milletvekili
Hye Hoon Lee, Milletvekili

Kolombiya
Alba Luz Pinilla, Milletvekili

Kongo
Clobert Ibinda, Milletvekili
Charlotte Opimbat, Milletvekili

Kosta rika
María Eugenia Venegas, Milletvekili

Kırgızistan
Damira Niyazalieva, Milletvekili
Yrgal Kadyralieva, Milletvekili
Gulnara Omorovna Jamgyrchieva, 
Milletvekili

lao Demokratik  
Halk Cumhuriyeti 
Phonethep Pholsena, Milletvekili
Chanthaboun Phothirath, Milletvekili

litvanya
Marija Pavilioniene, Milletvekili
Birute Vesaite, Milletvekili

makedonya Eski Yugoslav 
Cumhuriyeti 
Nedzati Jaicupi, Milletvekili

malavi
Moses Kunkuyi Kalongashawa, 
Milletvekili
Bernadetta Mlaka Maliro, Milletvekili
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malezya
Datuk Ir Idris Haji Haron, Milletvekili
Fong Po Kuan, Milletvekili

maldivler
Abdulla Abdul Raheem, Milletvekili

moldova
Liliana Palihovici, Milletvekili

montserrat
Jermaine Wade, Milletvekili

mozambik
Antonio Rosário Niquice, Milletvekili
Maria Ivone Soares, Milletvekili

myanmar
Daw Su Su Hlaing, Milletvekili
Nay Lin, Milletvekili
U Maung Maung Swe, Milletvekili

namibya
Agnes Tjongarero, Milletvekili
Anton von Wietersheim, Milletvekili

nikaragua
Juan Ramón Jiménez, Milletvekili
Elman Ramón Urbina Díaz, 
Milletvekili

nijer
Aoua Ibro, Milletvekili
Illa Ousmane, Milletvekili

nijerya
Saheed Akinade-Fijabi, 
Milletvekili
Abdulrazak Nuhu zaki, Milletvekili

Oman
Mohamed Al Busaidi, Milletvekili
Abdullah Al Malik, Milletvekili

orta Afrika Cumhuriyeti 
Esaie Gbanne, Milletvekili
Gina Michele Sanze, Milletvekili

Pakistan
Nahid Shahid Ali, Milletvekili
Donya Aziz, Milletvekili
Shamshad Bachani, Milletvekili
Jamila Gilani, Milletvekili
Attiya Inayatullah, Milletvekili

Panama
Crispiano Adames, Milletvekili

Paraguay
Aida Robles, Milletvekili

Peru
Ana María Solórzano Flores, 
Milletvekili
Cesar Yrupailla Montes, Milletvekili

Portekiz
Maria Antónia Almeida Santos, 
Milletvekili
Monica Ferro, Milletvekili

romanya
Senatör Serban Radulescu
Senatör Tudor Udristoiu

rusya federasyonu
Saliya Murzabayeva, Milletvekili
Leonid Ogul, Milletvekili

ruanda
Ezzechias Rwabuhihi, Milletvekili
Alphonsine Mukarugema, Milletvekili

Saint lucia
Moses Jn. Baptiste, Milletvekili

Senegal
Elhadji Malick Diop, Milletvekili
Aliou Sow, Milletvekili
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Sierra leone
Elizabeth Alpha-Lavalie, Milletvekili
İbrahim Bundu, Milletvekili

şili
Marco Antonio Núñez, Milletvekili
María Antonieta Saa, Milletvekili

Somali
Omar Mohamed Ali, Milletvekili
Yonis Issak Adan, Milletvekili

Sri lanka
Shehan Asanka Semasinghe, 
Milletvekili

Sudan
Yassir Yousif Alla Abukaswi, 
Milletvekili

Svaziland
Nonhlanhla Dlamini, Milletvekili
Thandi Faith Shongwe, Milletvekili

tacikistan
Abdurakhmon Khonov, Milletvekili
Khayriniso Yusufi, Milletvekili

tanzanya birleşik Cumhuriyeti
Rajab Mbarouk Mohamed, Milletvekili

tayland
Senatör Vichuda Rattanapian
Senatör Jetn Silratharanont

trinidad ve tobago
Amery Browne, Milletvekili

tunus
Souad Ben Abderrahim, Milletvekili
Ali Houiji, Milletvekili
Wissem Yassine, Milletvekili

türkiye
Nedret Akova, Milletvekili

Öznur çalık, Milletvekili
Mesut Dedeoğlu, Milletvekili
Ruhsar Demirel, Milletvekili
İlknur Denizli, Milletvekili
Reşat Doğru, Milletvekili
Cevdet Erdöl, Milletvekili
Fatoş Gürkan, Milletvekili
Hülya Güven, Milletvekili
Halide İncekara, Milletvekili
İlknur İnceöz, Milletvekili
Muhammed Bilal Macit, Milletvekili
Gülsen Orhan, Milletvekili
Fatih Şahin, Milletvekili
Sevim Şavaşer, Milletvekili
zeynep Karahan Uslu, Milletvekili

türkmenistan
Gurbangul Bayramova, Milletvekili
Maral Paltayeva, Milletvekili

Uganda
Chris Baryomunsi, Milletvekili
Rebecca Kadaga, Meclis Başkanı
Sylvia Ssinabulya, Milletvekili

Uruguay
Bertha Sanseverino, Milletvekili

ürdün
Senatör Marwan Al Hmoud
Senatör Nawal Faouri

venezuela
Nancy Ascencio, Milletvekili
Dinorah Figuera, Milletvekili
Odalis Monzón, Milletvekili
Henry Ventura, Milletvekili

Yemen
Abdulbari Abdullah Dughaish, 
Milletvekili
Samir Khiry Mohammed Radha, 
Milletvekili

Yeni zelanda
Maryan Street, Milletvekili
Holly Walker, Milletvekili

zambiya
Victoria Kalima, Milletvekili
Stephen Kapyongo, Milletvekili

zimbabve
David Parirenyatwa, Milletvekili
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DİğER KATILIMCILAR

Ev Sahibi Hükümetin temsilcileri 
Cemil çiçek, Milletvekili
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Ahmet Davutoğlu, Milletvekili
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Recep Akdağ, Milletvekili
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
Fatma Şahin, Milletvekili
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı
Cevdet Yılmaz, Milletvekili
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı

Afganistan
Adel Nezamudin
Ulusal Meclis

Avusturalya
Melanie Poole 
CARE Australia 

belçika
Vicky Claeys
Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu 
Avrupa Ağı Direktörü
Thilde Knudsen
Marie Stopes International
Meabh McMahon
EUobserver/France 24/Euranet
Emilie Peeters
Senatör Marleen Temmerman’ın Asistanı

Kanada
Dina Epale
ACPD

Danimarka
Christian Friis Bach, Milletvekili
Kalkınma İşbirliği Bakanı
Thomas Hundsbaek-Pedersen
Dışişleri Bakanlığı

Sebastian Goos
Politiken
Soren Jensen
Dışişleri Bakanlığı
Elsbeth Sondergaard Krone
Dışişleri Bakanlığı
Siri Tellier
Kopenhag Küresel Sağlık Okulu
Tine Blaaker Welzel 
Dışişleri Bakanlığı

mısır
Dr. Gamal Serour
Kadın Doğum Profesörü, El Ezher 
Üniversitesi

finlandiya
Linus Atarah
IPS
Hilkka Vuorenmaa
Väestöliitto

Gürcistan
Giorgi Lagurashvili
Gürcistan Hükümeti
Arsen Mazanashvili
Gürcistan Hükümeti
Sopho Mdinaradze
Gürcistan Hükümeti
Sandra Elisabeth Roelofs
Gürcistan Devlet  
Başkanı’nın Eşi 

Gana
Dr. Fred Sai
Hekim ve Eski IPPF Başkanı
Mohammed Muniru Kassim
Daily Guide
Susan Adai Sai Yamoah
Ghana

Hindistan
Manmohan Sharma
IAPPD

Endonezya
Angga Dwi Martha
Gençlik Savunucusu, Endonezya

İtalya
Natalia Lupi
AIDOS
Giuseppe Mancini
Il Futurista

Japonya
Sumie Ishii 
JOICFP

ürdün
Hani Farahan
Ürdün Parlamentosu

Kore Cumhuriyeti
Kwang Myoung Cha
Kore Meclis Grubu (CPE)
Pil Soon Kang
Kore Meclis Grubu (CPE)

lao Demokratik Halk Cumhuriyeti
Bounlert Louanedouangchanh
LAPPD

litvanya
zivile Kropaite
LRT

namibya
Chippa Tjirera
Namibya Ulusal Meclisi

Yeni zelanda
Branwen Millar
NZPPD

nijerya
Ibrahim Issah
The Moment
Seidu Shaibu 
The Moment
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norveç
Anja Sletten
Sex og Politikk

Oman
Yousuf Al-Ghanboosi
Majlis A’Shura

Pakistan
Nisar Ahmed Panhwar
Pakistan Ulusal Meclisi

Panama
Carla Rivera Avni
Amerikalar-arası Nüfus ve Kalkınma 
Parlamenterler Grubu 
Andres Rodríguez
Amerikalar-arası Nüfus ve Kalkınma 
Parlamenterler Grubu 

Portekiz
Alice Frade
APF

romanya
Cristina Dumitrescu
Romanya Senatosu

İspanya
Lluís Miquel Hurtado
Serbest Meslek
Filomena Ruggiero
FPFE
Maria Sahuquillo
El País

İsveç
Lina Granlund
RFSU
Anna Hellgren 
Dagens Arena

tayland
Mary Antonette Abello
AFPPD
Shiv Khare
AFPPD

Anake Lekkoon
AFPPD
Sirisaranya Pakninrat
AFPPD
Ramon San Pascual
AFPPD
türkiye
Yağmur çalışkan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Jacques Couvas
IPS
Semra Koral
TAPD
Hakan Satiroglu
TAPD

birleşik Krallık
John Cleland
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu
Ann Mette Kjaerby
Birleşik Krallık Tüm Partiler Parlamento 
Grubu
Tewodros Melesse
Genel Direktör, IPPF

AbD
Monica Adame
Küresel Eylem için Parlamenterler (PGA)
María Antonieta Alcalde Castro
IPPF/WHR
Carmen Barroso
Bölge Direktörü, IPPF Batı Yarımküre 
Bölgesi 
Kathy Bonk 
İletişim Konsorsiyumu Medya Merkezir
Sandra Jordan
USAID
Andrew Mason
Profesör, Hawaii Üniversitesi 
Leyla Nikjou
Küresel Eylem için Parlamenterler (PGA)
Shazia Rafi
Küresel Eylem için Parlamenterler (PGA)

Elizabeth Schlachter
ABD
Gita Sen
Harvard Halk Sağlığı Okulu 
Jill Sheffield
Başkan, Women Deliver
Alex Wirth
UNESCO ABD Ulusal Komitesi Üyesi

TÜRK HÜKÜMETİ

Hükümet Yetkilileri
A Rıdvan Ağaoğlu
Kalkınma Bakanlığı 
Murat Altınsoy
Kalkınma Bakanlığı 
İrfan Atar
Sağlık Bakanlığı
Yavuz Ateş
Sağlık Bakanlığı
Teoman Ata İnci
Kalkınma Bakanlığı 
Aziz Babuscu
AK Parti İstanbul İl Başkanı
Abdullah Baysal
Kalkınma Bakanlığı
Mehmet Bulut
Dışişleri Bakanlığı
Ali Rıza Candemir
Sağlık Bakanlığı
Hüseyin çapkın
İstanbul İl Emniyet Müdürü
Meral Demir
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kerem Divanlıoğlu
Dışişleri Bakanlığı
Banu Ekinci
Sağlık Bakanlığı
Veli Göğebakan
Sağlık Bakanlığı
Gökhan Güder
Kalkınma Bakanlığı
Sari Harun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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Gökçen Kaya
Dışişleri Bakanlığı
Alper Macar
Sağlık Bakanlığı
Kemal Madenoğlu
Kalkınma Bakanlığı
Hüseyin Avni Mutlu
İstanbul Valisi
Sibel Örsel
Sağlık Bakanlığı
Yesil Osman
Sağlık Bakanlığı
Hüseyin Özbay
Sağlık Bakanlığı
Pervin Ozelci
Sağlık Bakanlığı
Ahmet Özlü
Sağlık Bakanlığı
Mustafa Öztürk
Sağlık Bakanlığı
Mithat Rende
Dışişleri Bakanlığı
Sema Sanisoglu
Sağlık Bakanlığı
Sevin Taşdelen
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kadir Topbaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı
İlker Ulu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aziz Yıldırım
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Özlen Yükselbaba
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Hükümet Yetkilileri
Buket Akdemir
Dış İlişkiler ve Protokol
Rüçhan Akıncıoğlu
TBMM Başkanı Danışmanı
Suat Alkan
Basın Görevlisi

Mücahit Arslan
TBMM Başkanlık Birimi Protokol 
Görevlisi
Önder Arslan
Dış İlişkiler ve Protokol
Nuri Ayvaz
TBMM Başkanlık Birimi Protokol 
Görevlisi
Derya Baykal
TBMM Başkanlık Birimi Protokol 
Görevlisi
Deniz Cankus
Dış İlişkiler ve Protokol
zeynep Duran
TBMM Milli Saraylar Protokol Görevlisi
Ihsan Kızıltan
TBMM Başkanı Dışişleri Danışmanı
İlhan Kocaman
İletişim Koordinatörü 
İrfan Neziroğlu
TBMM Genel Sekreteri 
Halit Özgül
TBMM Başkanı Koruma Müdürü
Özgür Payalan
TBMM Milli Saraylar Protokol Görevlisi
Hakan Sağdıç
Dış İlişkiler ve Protokol
Erdoğan Sakal
Dış ilişkiler ve Protokol Başkan Yardımcısı
Gökhan Ünal
TBMM Milli Saraylar Protokol Görevlisi
Yasin Yıldız
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı

EPF

belçika
Neil Datta
Marina Davidashvili
Nadine Krysostan
Miguel Ongil
Vincent Villeneuve
Eddie Wright

UNFPA

Dr. Babatunde Osotimehin
İcra Direktörü

Abdallah Abdelaziz
Alanna Armitage
Laurent N. M. Assogba 
Nikolai Botev
Safiye çağar
Ada Cardenas
Hafedh Chekir
Sarah Craven
Marta Diavolova
François Farah
Pernille Fenger
Thea Fierens
Omar Gharzeddine
Salma Hamid
Werner Haug
Nobuko Horibe 
zahidul Huque
Gabriela Iancu
Richard Kollodge
Linette Lewis
Edward Ojuolape
Kwabena Osei-Danquah  
Ragaa Said
Sietske Steneker
Marcela Suazo
Nezih Tavlas
George Tembo
Anne Van Lancker
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Bu rapor Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA tarafından, Uluslararası Nüfus ve Kalkın-
ma Konferansı (ICPD) Eylem Programının Uygulanmasına İlişkin Uluslararası Konferans’ın 
(IPCI/ICPD) sekretaryası sıfatıyla bastırılmıştır. Bu belgede yer alan görüş ve düşünceler 
UNFPA’in görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir. 

Bu yayının elektronik versiyonu ve ana konuşmaların tam metni de dahil IPCI/ICPD ile ilgili 
diğer tüm bilgiler ve raporun diğer dillerdeki metni için lütfenwww.unfpa.org/parliamen-
tarians/index.htmveya www.ipci2012.org adreslerini ziyaret ediniz.

Geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır. Bütün fotoğrafların kullanım hakları EPF’e aittir.
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