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فيكبیرتراجعفي19كوفید-جائحةفیھتسبّبتوقتفيالمستقلةاالستشاریةللھیئةاألولالتقریریأتي
حقوق النساء والفتیات

للسكانالدوليالمؤتمربشأننیروبيقمةمنعامینبعد–2021الثاني/نوفمبرتشرین15نیویورك،
بتحقیقااللتزاملتجدیدطواعیةًالخاصوالقطاعالمدنيوالمجتمعالحكوماتخاللھااجتمعت–التي25والتنمیة
أصدرت-1994عامفيالقاھرةفيانعقدالذيالتاریخيوالتنمیةللسكانالدوليالمؤتمرفيقُطِّعتالتيالوعود

.األولتقریرھا25والتنمیةللسكانالدوليالمؤتمربشأنللمتابعةنیروبيقمةحولالمستوىرفیعةالمفوضیة

المفوضیة ھي ھیئة استشاریة مستقلة تضم قادة بارزین من جمیع أنحاء العالم تم تشكیلھا من أجل تتبع التقدم
المحرز في تحقیق التعھدات االثني عشر الواردة في بیان نیروبي. وفي تقریرھا بعنوان "ال استثناءات .. ال

إقصاءات"، أوضحت المفوضیة وجود تقدم في بعض االلتزامات، إال أنھا الحظت بشكل عام وجود تراجع كبیر
في الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة في جمیع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات طموحة ومدروسة

وشاملة لتحقیق العدالة الجنسیة واإلنجابیة للجمیع، وال سیما النساء والفتیات.

أوضحت الحاكمة السابعة والعشرون لكندا والرئیسة المشاركة للمفوضیة، سعادة السیدة/ میشیل جان، أن
"العجز في التمویل والتباطؤ المخیب لآلمال في المساءلة السیاسیة وفشل الحكومات في تعزیز النظم الصحیة

وتدعیمھا وجعلھا مرنةً ومتاحةً للجمیع قد أضر بشكل كبیر بحقوق النساء والفتیات." وعلى خلفیة الوباء
وتضارب األولویات المالیة، یسلّط التقریر الضوء على أن غیاب خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة والحقوق

اإلنجابیة األساسیة -وفقًا اللتزامات نیروبي وأھداف التنمیة المستدامة- قد أدى إلى زیادة وفیات األمومة والحمل
غیر المقصود واإلجھاض غیر اآلمن والعنف القائم على النوع االجتماعي وزواج األطفال.

لقد كشفت الجائحة أیًضا النقاب عن التفاوتات الصارخة بین األشخاص الذین یواجھون أشكاًال مختلفةً ومتشابكةً
من التمییز على أساس الجنس والعرق والعمر واإلعاقة والفقر ووضعھم كمھاجرین أو الجئین. تجدر اإلشارة

إلى أن النساء والفتیات حتى لو تمكن من الوصول إلى الخدمات، فإن ھذا ال یضمن قدرتھن على ممارسة
94-المعلومةھذهالبیاناتتثبتالركب.عنتخلفًاالفئاتأكثرمنأنھنكماالخدمات-مناالستفادة-أوحقوقھن

في المائة من وفیات األمومة التي یمكن تجنبھا تحدث بین النساء الفقیرات في البلدان منخفضة الدخل، فعدم
القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة ھو أحد األسباب الرئیسیة لوفاة النساء والفتیات في

حاالت األزمات اإلنسانیة، كما أن زواج األطفال أكثر شیوًعا بین الفتیات الفقیرات واألقل تعلیًما.

تدعو المفوضیة إلى تغییر جرئ في المسار: من أجل أجندة العدالة الجنسیة واإلنجابیة. أوضح فخامة الرئیس
السابق لجمھوریة تنزانیا المتحدة والرئیس المشارك للمفوضیة، السید/ جاكایا كیكویتي، أنھ "یجب علینا أن

نذھب إلى ما ھو أبعد من مجرد الوعد بتحقیق الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة وأن نضمن امتالك

https://www.nairobisummiticpd.org/publication/no-exceptions-no-exclusions
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األشخاص للقدرة على ممارسة حقوقھم من خالل القضاء على العدید من العوائق التي یواجھونھا في النظم
الصحیة وداخل أسرھم ومجتمعاتھم."

من الضروري أن تكون الصحة الجنسیة واإلنجابیة والحقوق اإلنجابیة  من ضمن الخدمات األساسیة في التغطیة
الصحیة الشاملة واألنظمة الصحیة األقوى واألكثر مرونةً -وأن تكون ھذه الخدمات مجانیةً. یجب على النساء
والمراھقین والشباب واألشخاص المتنوعین جنسانیًا وأصحاب الھویات األخرى وجمیع أولئك الذین ال یزالون
أبعد ما یكون عن إعمال حقوقھم أن یشاركوا ویكون لدیھم مساھمات أكثر وضوًحا وتأثیًرا في تحدید كیفیة تلبیة

الرعایة الصحیة الحتیاجاتھم ودعم حقوقھم، بینما یجب علي الجمیع التصدي لمن یحاولون الرجوع للوراء
والقضاء على ما تم إحرازه من تقدم في ھذا الصدد. عالوةً على ذلك، یجب توسیع نطاق الرعایة الذاتیة الناجحة

وخیارات الصحة الرقمیة -التي تولدت من خضم الصعوبات الناجمة عن الجائحة- إلى جانب اتخاذ خطوات
مدروسة لسد الفجوة الرقمیة في مجال النوع االجتماعي.

وفي حدث مباشر استضافة صندوق األمم المتحدة للسكان بمناسبة تقدیم تقریر المفوضیة شھد مشاركة مسؤولین
رفیعي المستوى من جمیع أنحاء العالم، قالت المدیرة التنفیذیة لصندوق األمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتالیا
كانیم: "إن العدالة الجنسیة واإلنجابیة ھي الطریقة التي نحقق من خاللھا الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة

للجمیع، من أجل كل ما ھو جید. یتوقف تحقیق العدالة على اتخاذ إجراءات طموحة ممولة تمویًال جیًدا من أجل
الوفاء بالتزاماتنا وتحقیق جمیع وعود برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بشكل نھائي."

كما أثنت الدكتورة كانیم على المفوضیة وشكرتھا على عملھا المھم والجھود الكبیرة التي تبذلھا كي تضمن حفاظ
25والتنمیةللسكانالدوليالمؤتمربشأنالتاریخیةنیروبيقمةعنتولدالذيالزخمعلىالدوليالمجتمع
بھا.التعھدتمالتيبااللتزاماتوالوفاء2019عامفيالمنعقدة

علىاإلنسانقدرةتقوضالظلمأنماطتزالالالقاھرة،قمةفيقُطعتالتيالوعودمنعاًما25منأكثربعد
الصمود ورفاھیة الجمیع. وبما أن العالم یواجھ حالة طوارئ مناخیة، ونزاعات متزایدة، واحتمالیة تضاعف

تتفاقم،قدوالمتشابكةالموجودةالتفاوتاتھذهأنقویةاحتمالیةفھناك،2030عامبحلولاإلنسانیةاالحتیاجات
مع ما یترتب على ذلك من آثار على األفراد واألسر والمجتمعات والبلدان وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.

ال شك أن الجائحة قد أعاقت تقدمنا نحو ھدفنا الجماعي المتمثل في مستقبل أفضل وأكثر مساواةً لجمیع النساء
والفتیات. ومع ذلك، فإن الجائحة -وفقًا لتقریر المفوضیة- قد أتاحت لنا الفرصة لتحویل تركیزنا نحو العدالة

الجنسیة واإلنجابیة، مدعومین في ذلك باإلرادة السیاسیة واالستثمارات الشاملة للجمیع التي تستجیب الحتیاجات
جمیع النساء والفتیات. وعلى ھذا النحو، یمكننا أن نضمن حصول جمیع النساء والفتیات على الرعایة الصحیة

والموارد التي یحتجنھا من أجل المطالبة باستقاللھن الجسدي ومستقبلھن. ال استثناءات .. ال إقصاءات!
###

مسؤول التواصل اإلعالمي بصندوق األمم المتحدة للسكان:
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