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موجز املقال :منذ أن وضع املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،في القاهرة عام  ،1994الصحة واحلقوق اإلجنابية
اإلجنابية بقوة على األجندة الدولية ،أخذ اجملتمع املدني وغيره من األنصار في العمل بال كلل لضمان استمرارها
قضية محورية لتمكني النساء ،مع اقتناص جميع الفرص لتوسيع نطاق اإلطار ليشمل الصحة واحلقوق
بعدت الصحة
اجلنسية .وعندما تغيرت عملية التنمية مع إدخال األهداف اإلمنائية لأللفية في عام  ،2000اس ُت ِ
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ،ولم يُضاف حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية مرة أخرى إال في عام .2007
وفي عامي  2014و ،2015سيتقرر مستقبل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ملا بعد عام  2014واألهداف اإلمنائية
لأللفية وإطار التنمية ملا بعد عام  ،2015في أعقاب املشاورات واالجتماعات عبر أنحاء العالم .تطرح هذه الورقة
تقييما للتأثيرات الرئيسية على اجلهود الرامية إلى إجناز أجندة املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،مع
البحثية
ً
تلخيص األحداث والتقارير والعمليات السابقة والراهنة وامل ُطط لها مستقبالً ،بني عامي  1994و ،2014مبا يقود
إلى حتديد إطار التنمية بعد عام  2015وأهداف التنمية املستدامة .يخلُص التقرير إلى أن الشيء الوحيد الذي ال
ميكننا السماح به ،هو ما حدث مع األهداف اإلمنائية لأللفية في عام  .2000علينا أال نترك الغرفة دون نتائج ،بل
علينا باألحرى ضمان إدراج الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية كأولوية بوصفها هدف جديد في مجال الصحة.
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الكلمــات الدالــة :الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ،إطــار التنميــة بعــد عــام  ،2015املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة مــا بعــد عــام  ،2014أهــداف التنميــة املســتدامة ،صنــدوق األمم املتحــدة للســكان،
الفريــق رفيــع املســتوى التابــع ألمــن عــام األمم املتحــدة ،فريــق عمــل مفتــوح العضويــة ،ريــو ،20+اجملتمــع
املدنــي ،املناصــرة ،العمليــة السياســية.
كان اجلمــع العــام لــأمم املتحــدة فــي نيويــورك،
يــوم  25ســبتمبر  ،2013مبثابــة إعــان عــن بدايــة
املراحــل النهائيــة للعمليــة التــي قــادت إلــى
أجنــدة التنميــة مــا بعــد عــام  2015واعتمــاد
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي ســتلي األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة .وممــا يتســم بأهميــة كبيــرة،
Doi:10.1016/S0968-8080(13)42742-8

بالنســبة للمدافعــن عــن الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ،هــو الســؤال املتعلــق بكيــف
نضمــن إدراج تلــك القضايــا فــي هــذا اإلطــار؟
منــذ اعتمــاد برنامــج عمــل املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة فــي القاهــرة عــام  ،1994مت
االعتــراف بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق
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اإلجنابيــة كجــزء ال يتجــزأ مــن التنميــة املســتدامة
الناجحــة ،فضــا عــن كونهمــا جــز ًءا مــن حقــوق
اإلنســان األساســية 1.وقــد حتققــت ،عبــر الســنوات،
مكاســب فــي تطويــر هــذه املفاهيــم ،وفــي كثيــر
مــن األحيــان علــى الرغــم مــن معارضــة شــديدة
مــن القــوى احملافظــة .ســيجري االحتفــال بالذكــرى
العشــرين للمؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة،
أيضــا ياســم «مؤمتــر الســكان والتنميــة
املعروفــة ً
مــا بعــد  ،»2014فــي دورة خاصــة تعقدهــا اجلمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة فــي ســبتمبر  ،2014قبــل 12
شــهرًا مــن اعتمــاد إطــار التنميــة ملــا بعــد .2015
تقييمــا للتأثيــرات
تطــرح هــذه الورقــة البحثيــة
ً
الرئيســة علــى اجلهــود الراميــة إلــى إجنــاز أجنــدة
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،مــع تلخيــص
األحــداث والتقاريــر والعمليــات الســابقة والراهنــة
وامل ُطــط لهــا مســتقبالً ،بــن عامــي  1994و،2014
مبــا يقــود إلــى حتديــد إطــار التنميــة بعــد عــام
 2015وأهــداف التنميــة املســتدامة .كمــا تتنــاول
الوضــع الراهــن بالتحليــل ،وتنظــر فــي نقــاط
الدخــول املمكنــة إلدراجهــا ضمــن أهــداف التنميــة
املســتدامة.
املاضي
املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،والصحة واحلقوق
اجلنسية واإلجنابية منذ عام 1994
كانــت أجنــدة املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة
واســعة جــ ًدا ،حيــث ع ّبــرت عــن حتــول فــي
النمــوذج بعي ـ ًدا عــن املنظــور الدميوجرافــي الكلــي
الــذي عــزز نتائــج املؤمتــرات الدوليــة الســابقة
للســكان والتنميــة فــي كل مــن بوخارســت عــام
 1974ومدينــة مكســيكو ســيتي عــام .1984
فقــد قــدم برنامــج العمــل رؤيــة جديــدة للعالقــة
بــن الســكان والتنميــة والرفــاه ،ووضــع حقــوق
اإلنســان فــي موقــع املركــز لهــذه السياســات،
وتنــاول طائفــة شــاملة مــن القضايــا ذات الصلــة.
كمــا وُضعــت بقــوة الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة ،مبــا
56

فــي ذلــك تنظيــم األســرة والصحــة اجلنســية ،فــي
األجنــدة الدوليــة 1.عــاوة علــى ذلــك ،دعــا برنامــج
العمــل إلــى إدراج املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن
املــرأة ،فض ـا ً عــن احتياجــات املراهقــن والشــباب.
بيــد أن توافــق اآلراء لــم يكــن ممكنًــا بشــأن إدراج
احلقــوق اجلنســية ،التــي ال يوجــد لهــا تعريــف
مشــترك إلــى يومنــا هــذا ،وكانــت تنــدرج (بشــكل
غيــر منطقــي) فــي رعايــة الصحــة اإلجنابيــة.
كمــا تعــذر اتفــاق عــدد كاف مــن احلكومــات
علــى الوصــول الكامــل إلــى اإلجهــاض املأمــون،
ناهيــك عــن أن يكــون اســتنادًا إلــى حــق املــرأة
أيضــا حــول تيســير
فــي االختيــار .أُثيــرت خالفــات ً
وصــول املراهقــن إلــى تعليــم ومعلومــات وخدمــات
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،وأمكــن تســويتها
باســتخدام لغــة ســابقة مــن اتفاقيــة حقــوق
الطفــل التــي تعتــرف بأهميــة توجيــه الوالديــن،
وفــي الوقــت نفســه كتطــور لقــدرات املراهقــن.
وازداد التعريــف حتديــ ًدا فــي ظــل إعطــاء األولويــة
لرعايــة الطفــل حتــى ســن  18ســنة ،فــي منهــاج
عمــل املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة الــذي
عُ قــد عــام  1995فــي بيجــن 2.مــع ذلــك ،أمكــن
وضــع املعالــم املهمــة ،ال ســيما تعريفــات الصحــة
1
واحلقــوق اإلجنابيــة.
يُعــد املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة 5+مبثابــة
أول اســتعراض للتقــدم املُــرز خــال خمــس ســنوات
فــي تنفيــذ املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة الذي
عُ قــد عــام  .1999وميكــن اعتبــاره «عالمــة مائيــة
مرتفعــة» فــي النهــوض بأجنــدة املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة ،بقــدر مــا حققتــه الوثيقــة
اخلتاميــة ،واإلجــراءات األساســية ملواصلــة تنفيــذ
برنامــج عمــل املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة،
مــن تقــدم فــي بعــض املناطــق .وهــو مــا شــمل
تيســير الوصــول إلــى اإلجهــاض املأمــون فــي حــدود
مــا يســمح بــه القانــون (صياغــة املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة) ،مبــا يضــم تدريــب مقدمــي
خدمــات الرعايــة الصحيــة لضمــان أن يكــون هــذا
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اإلجهــاض مأمونًــا وميســورًا 3.بيــد أن العديــد مــن
القضايــا التــي ُســويت بحــل توفيقــي فــي املؤمتــر،
كمــا ذكرنــا أعــاه ،لــم تكــن مفتوحــة ملزيــد
مــن التنقيــح .وقــد أحبــط ذلــك أنصــار الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ،الذيــن اعتبــروا أن
اللغــة ال تــزال بعيــدة عــن الرضــا ،علــى الرغــم
مــن أنهــم ذهبــوا إلــى أن املؤمتــر كان أفضــل لغــة
متاحــة فــي عــام .1994
املضي قد ًما ومواجهة املعارضة املتزايدة
ميكــن وصــف التقــدم املتحقــق بعــد عــام 1999
بأنــه «متقطــع» فــي أحســن األحــوال .كانــت جلنــة
األمم املتحــدة للســكان والتنميــة تنظــر ســنويًّا،
منــذ عــام  ،1994فــي اجلوانــب اخملتلفــة بأجنــدة
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة .ولكــن نظــرًا
لتطــور األولويــات وتغيرهــا ،زداد صعوبــة إدخــال
اللغــة التقدميــة فــي القــرارات املُعتمــدة ،مثــل
تعزيــز إمكانيــة احلصــول علــى التعليــم اجلنســي
الشــامل ،أو حقــوق مجتمــع املثليــن واملثليــات
جنســيا ومزدوجــي امليــول اجلنســية واملتحولــن
ًّ
جنســيا .ويرجــع ذلــك إلــى تزايــد قــوة املعارضــة
ًّ
وإحلاحهــا.
حضــرت املنظمــات املناهضــة لإلجهــاض مؤمتــر
القاهــرة ،وكان الكرســي البابــوي يعمــل مــع
البلــدان التــي أدخلــت فــي نهايــة املطــاف حتفظــات
علــى برنامــج العمــل؛ وبخاصــة النــص املتعلــق
باإلجهــاض ،وتنظيــم اخلصوبــة ،واحلقــوق اإلجنابيــة.
هنــاك عبــارة واحــدة جــرى التفــاوض بشــأنها
مبكــرًا وظلــت تشــكل حجــرًا عثــرة لألنصــار وهــي
إدراج (فــي مقدمــة املبــادئ الــواردة فــي الفصــل
الثانــي مــن برنامــج العمــل) االعتــراف الصريــح
بســيادة كل بلــد فــي القــرارات املتعلقــة بالتنفيــذ.
اســتهدفت علــى الــدوام املنظمــات املعارضــة –
عنــد انعقــاد املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة،5+
وبعــده  -دورات اللجنــة املعنيــة بالســكان
والتنميــة ،كمــا أصبحــت الســاحة السياســية

حتفظــا بشــكل عــام .ويجــب ،فــي الوقــت
أكثــر
ً
احلاضــر ،أن يســتعد مؤيــدو أجنــدة املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة للتصــدي للمعارضــة املوجهــة
ضــد طائفــة عريضــة مــن قضايــا الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ،مبــا فــي ذلــك تيســير
احلصــول علــى وســائل منــع احلمــل الطارئــة،
والتعليــم اجلنســي الشــامل ،وبطبيعــة احلــال
أيضــا التصــدي لتحديات
اإلجهــاض .لكــن عليهــم ً
املعارضــة علــى مزيــد مــن القضايــا الرئيســة
مثــل املســاواة بــن اجلنســن وتيســير الوصــول
إلــى اخلدمــات .مــن الناحيــة اإلجرائيــة ،مــارس
املعارضــون ضغوطً ــا عبــر تنظيــم اجتماعــات مــع
ممثلــي الوفــود الوطنيــة مــن البلــدان التــي تدعــم
وجهــات نظرهــم ،وذلــك قبــل انعقــاد دورات اللجــان
املعنيــة بالســكان والتنميــة وبوضــع النســاء،
بغيــة ترســيخ مواقعهــم.
مــع ذلــك ،اعتمــدت اللجنــة املعنيــة بالســكان
والتنميــة عــددًا مــن القــرارات التقدميــة ،مثــال
4
قرارهــا لعــام  2012حــول املراهقــن والشــباب.
وعندمــا كانــت املفاوضــات تواجــه طريقً ا مســدودًا،
كان إدخــال النــص املُقتــرح مــن رئيــس اجللســة
هــو أحيانًــا مــا يكســر اجلمــود .بيــد أن رفــض
املعارضــن لهــذه النصــوص تزايــد علــى أســاس
أنهــا لــم تخضــع إلــى «التفــاوض» أو ال تســتخدم
«اللغــة املتفــق عليهــا» .فــي حــن واصــل برنامــج
عمــل املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة فــي
أيضــا
توفيــر أســاس متــن للمفاوضــات ،أُدخلــت ً
اللغــة املتفــق عليهــا فــي منتديــات أخــرى .لــم
يقتصــر ذلــك علــى لغــة وثائــق مثــل منهــاج
أيضــا ،علــى ســبيل
عمــل بيجــن ،وإمنــا شــمل ً
املثــال ،قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان .وفــي
هــذا الصــدد ،كان وجــود أفــراد ،مثــل املقــرر اخلــاص
املعنــي باحلــق فــي الصحــة ،مفيـ ًدا بشــكل خــاص
فــي إدخــال اللغــة التــي ميكــن اعتبارهــا مثيــرة
للجــدل .ومــع ذلــك ،يبــدو فــي الوقــت احلاضــر أن
ممارســة اســتخدام صيغــة ســابقة لتوافــق اآلراء
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قــد أخــذت تضعــف ،فــي ظــل معرفــة أن مفهــوم
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ال يــزال
يُعتبــر مثيــرًا للجــدل بشــدة.
لقــد كان التقــدم أيســر علــى املســتوى اإلقليمــي،
كمــا ميكــن أن نــرى فــي البروتوكــول املتعلــق
بحقــوق النســاء فــي أفريقيــا وامللحــق بامليثــاق
األفريقــي حلقــوق اإلنســان للشــعوب (بروتوكــول
مابوتــو) ،الــذي مبوجبــه يبــاح اإلجهــاض للبلــدان
التــي صدقــت عليــه فــي عــدد مــن احلــاالت *5.عــاوة
علــى ذلــك ،تتنــاول خطــة العمــل بشــأن الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة (خطــة عمــل مابوتــو)
اإلجهــاض غيــر املأمــون ،وتدعــو إلــى «توفيــر خدمات
6
اإلجهــاض املأمــون إلــى املــدى القانونــي الكامــل».
فــي حــن ميكــن اجلــدال بــأن هــذه االتفاقــات لــم
حتقــق ســوى فــارق قليــل علــى أرض الواقــع ،حيــث
يُعــد التنفيــذ نضــاال ً يختلــف مــن بلــد آلخــر ،فقــد
صدقــت احلكومــات علــى البروتوكــول ومت االتفــاق
علــى خطــة عمــل مابوتــو علــى املســتوى الــوزاري.
عــاوة علــى ذلــك ،لــم مينــع اســتمرار تأخيــر
التنفيــذ الفعــال تكــرار إعــادة التأكيــد علــى خطــة
مابوتــو .ومــن ثــم ،قــد ال تكــون املعارضــة هــي
احلاجــز الوحيــد الــوارد.
كان ســيصعب التوصــل إلــى هــذه االتفاقــات
بشــأن اإلجهــاض فــي األمم املتحــدة بنيويــورك،
حيــث إنهــا ســاحة يحــول خاللهــا املندوبــون أحيانًــا
«فــرد عضالتهــم الدبلوماســية» ،بينمــا يحصلــون
مــن بلدانهــم علــى قــدر محــدود مــن التعليمــات
علــى نحــو قــد يُعرقــل التقــدم فــي املســتقبل.
واضحــا فــي اآلونــة األخيــرة خــال
وهــو مــا بــدا
ً
املفاوضــات فــي اللجــان املعنيــة بالســكان والتنمية
وبوضــع املــرأة .وعلــق عليــه كل مــن أعضــاء الوفــود
وأعضــاء األمانــة العامــة فــي األمم املتحدة؛ وشــهدنا
مؤخــرًا تعليــق الدكتــور باباتونــدي أوســوتيمهن،

املديــر التنفيــذي لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان،
فــي أكتوبــر  2013باملؤمتــر الســنوي للمنظمــات
األوروبيــة غيــر احلكوميــة األوروبيــة 7.وفــي الوقــت
نفســه ،ال يــزال الكرســي البابــوي ميــارس قــدرًا
كبيــرًا مــن النفــوذ مــن خــال وضعــه كمراقــب.
إن «مذكراتهــم» اللطيفــة (أو غيرهــا) إلــى بعــض
الوفــود ميكــن أن تــؤدي إلــى كبــح جمــاح إمكانيــات
إدراج لغــة متقدمــة .كمــا أن التحالفــات غيــر
املقدســة ،التــي تضــم تشــكيلة متنوعــة مــن
البلــدان األكثــر محافظــة ،قــد أســفرت عــن طــرق
مســدودة .عــاوة علــى ذلــك ،بطبيعــة احلــال ،كان
لنمــو املعارضــة شــديدة احملافظــة فــي الواليــات
املتحــدة األمريكيــة تأثيــر خارجــي فــي فتــرات
مختلفــة خــال الـــ  19ســنة املاضيــة.
دور اجملتمع املدني ،ال سيما املنظمات النسائية
قــام اجملتمــع املدنــي ،وبخاصــة املنظمــات غيــر
احلكوميــة ،بــدور أســاس فــي تعزيز الصحــة واحلقوق
اجلنســية واإلجنابيــة قبــل انعقــاد مؤمتــر القاهــرة.
كان حتالــف املنظمــات النســائية ،بتننســيق مــن
التحالــف الدولــي مــن أجــل صحــة املــرأة ،مســؤول
إلــى حــد كبيــر عــن إدراجهــا فــي مــداوالت املؤمتــر،
إلــى جانــب وفــود حكوميــة داعمــة .وهنــاك
منظمــات أخــرى  -مبــا فــي ذلــك االحتــاد الدولــي
لتنظيــم األســرة مبيثاقــه حــول احلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة 8،ومجلــس الســكان ،ومعهــد جومتاشــر
وتكاليفــه لبرنامــج عمــل مؤمتــر الســكان
والتنميــة 9،وبدائــل التنميــة مــع املــرأة مــن أجــل
عهــد جديــد؛ ومركــز آســيا واحمليــط الهــادئ للموارد
والبحــوث املتعلقــة باملــرأة؛ إذا مــا ذكرنــا القليــل
فقــط  -لعبــت دورًا مهمــا ســواء فــي املناصــرة
علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي ،أو فــي
إجــراء بحــوث داعمــة مهمــة .تصــدى اجملتمــع املدني

* « ...حمايــة احلقــوق اإلجنابيــة للنســاء بالســماح باإلجهــاض الطبــي فــي حــاالت االعتــداء اجلنســي،
واالغتصــاب ،وســفاح احملــارم ،وفــي احلــاالت التــي يهــدد فيهــا اســتمرار احلمــل صحــة األم العقليــة والبدنيــة
5
أو حيــاة األم أو اجلنــن».
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أيضــا املعركــة ضــد القــوى احملافظــة ،فــي ظــل
ً
زيــادة فاعليــة مجتمــع الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة .لقــد وصلــوا إلــى منظمــات أخــرى
ســعيا للدعــم ،مبــا فــي ذلــك تلــك التــي تعمــل
ً
فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،مثــل منظمــة العفــو
الدوليــة ،فضـا ً عــن املنظمــات املتعلقــة بالهجــرة.
أيضــا مــع املنظمــات النســائية
كمــا عملــوا ً
الرئيســية ،التــي تــروج لتمكــن املــرأة مــن خــال
املبــادرات االقتصاديــة وليــس االجتماعيــة ،لكنهــا
قــد تعتبــر أن الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
تســير فــي مســيرة أجنداتهــا .يطــرح العنــف ضــد
املــرأة والــزواج املبكــر والقســري ،مــن ناحيــة أخــرى،
معــا .وباﻹضافــة
مناطــق مشــتركة ميكــن ضمهــا ً
إلــى ذلــك ،زاد اكتســاب اجملموعــات والتحالفــات
الشــبابية لالعتــراف واحلــق فــي االســتماع إليهــا،
معــا مؤخــرًا فــي مؤمتــر
إلــى درجــة أنهــا عملــت ً
اللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا ،وكان رئيــس اجللســة
يدعوهــم بصفــة منتظمــة باعتبارهــم «وفــد
الشــباب» للمســاهمة فــي املناقشــات.
استعراض التقدم احملرز
إذا تفاوتــت «بطاقــة التقريــر» عــن التقــدم احملــرز
منــذ عــام  ،1999فأقــل نقطــة هــي دون شــك بعــد
قمــة األلفيــة .فــي حــن تعــززت الصحــة اإلجنابيــة
فــي األهــداف اإلمنائيــة الدوليــة 10،فلــم تنــل
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة دفعــة فاعلة
أثنــاء وضــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وبالتالــي
لــم تُــدرج ،ويرجــع ذلــك ألســباب معقــدة 11.كانــت
أيضــا حــاالت إغفــال صارخــة أخــرى ،مثــل
هنــاك ً
غيــاب أغــراض أو أهــداف التوظيــف .وهكــذا كان
مــن الضــروري إضافــة الغايــة  1بــاء ،وهــي «توفيــر
العمالــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق
للجميــع ،مبــن فيهــم النســاء والشــباب» ،بعــد

اســتعراض التقــدم احملــرز فــي عــام 2005؛ وفــي
الوقــت نفســه الغايــة  5بــاء ،وهــي «تعميــم إتاحــة
خدمــات الصحــة اإلجنابيــة بحلــول عــام .»2015
ومــع األســف ،لــم تتحقــق الغايــة  5بــاء أب ـ ًدا فــي
كثيــر مــن البلــدان ،ولــم تنــل األولويــة أو املــوارد
الالزمــة لتنفيذهــا .عــاوة علــى ذلــك ،وعلــى الرغــم
مــن وضــوح تعريــف املؤشــرات واجلهــود الراميــة
**12
دائمــا قيــاس التقــدم
إلــى تعزيزهــا ،لــم يتــم ً
املتحقــق (إن وُجــد) أو كتابــة تقريــر عنــه.
أيضــا مــن األجنــدة فــي
ســقطت قضايــا أخــرى ً
فتــرات مختلفــة ،ولــم تُســترد إال مــن خــال اتخــاذ
إجــراءات أو القيــام بتدخــات مــن جانــب احلكومــات
أو املؤسســات أو األنصــار .ويُعــد تنظيــم األســرة
مثــاال ً مثيــرًا لالهتمــام .فقــد كان أحــد الشــواغل
الرئيســية فــي عــام  1994يتمثــل فــي أن إدخــال
الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة قــد يعنــي نســيان
تنظيــم األســرة ،أو علــى األقــل يفقــده مركــز
الصــدارة .وهــذا مــا حــدث حتديـ ًدا ،علــى الرغــم مــن
إقــرار برنامــج العمــل أن للرجــال والنســاء احلــق فــي
«معرفــة الوســائل املأمونــة والفعالــة وبأســعار
معقولــة ومقبولــة والتــي يختارونهــا لتنظيــم
األســرة ،وتيســير الوصــول إليهــا»؛ 1ويرجــع ذلــك
غال ًبــا إلــى أن أولويــة االهتمــام والتمويــل حتولــت
إلــى فيــروس نقــص املناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز
بــدال ً مــن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،ووصــل
إلــى حــد تضافــر اجلهــود خــال الســنوات اخلمــس
املاضيــة إلبــراز أهميتــه مــرة أخــرى .وتُوجــت هــذه
العمليــة فــي قمــة تنظيــم األســرة فــي لنــدن عــام
 2012والشــراكة الدوليــة لعــام  2020فــي مجــال
13
تنظيــم األســرة.
كانــت اســتعراضات التقــدم احملــرز فــي تنفيــذ
برنامــج عمــل املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة
جتــري كل خمــس ســنوات .وعلــى ســبيل املثــال،

** مؤشــرات الغايــة  5بــاء مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة هــي 5.3 :معــدل انتشــار وســائل منــع احلمــل؛ 5.4
معــدل مواليــد املراهقــن؛  5.5غطــاء الرعايــة الســابقة للــوالدة (زيــارة واحــدة علــى األقــل ،وأربــع زيــارات علــى
12
األقــل)؛  5.6االحتياجــات غيــر امللبــاة لتنظيــم األســرة.
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ضــم اســتعراض العشــرة ســنوات فــي عــام 2004
عامليــا وتقريــرًا 14.بيــد أن هذه االســتعراضات
ـحا
مسـ ً
ُّ
اقتصــرت بعــد عــام  1999علــى «فعاليــات تذكاريــة
خاصــة» ،عــادة علــى شــكل دورة واحــدة للجمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة» ،حيــث يُلقــى عــدد مــن
اخلطابــات دون إجــراء مناقشــة حقيقيــة ،أو تفــاوض
بشــأن الوثيقــة أو النتائــج .سيشــهد عــام ،2014
مــرة أخــرى ،دورة خاصــة تضــم رؤســاء احلكومــات
وغيرهــم مــن املشــاركني رفيعــي املســتوى ،ولكــن
15
دون وثيقــة جــرى التفــاوض بشــأنها.
وهكــذا ،كان ِمــزاج األعــوام الـــ  13املاضيــة يوصــف
بأنــه «املضــي بحــذر».
 :2013هنا واآلن
مهمــا إلدراج الصحــة
عامــا
قــد يصبــح عــام ً 2013
ً
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي أجنــدة التنميــة
ملــا بعــد عــام  ،2015كمــا كان احلــال فــي عــام
 .1994يهــدف هــذا اجلــزء مــن الورقــة البحثيــة إلــى
حاليــا ملســاعدة
استكشــاف العمليــات اجلاريــة
ً
األنصــار .علــى أننــا يجــب أن نتذكــر أن هــذا
«التقــدم فــي العمــل» والعمليــات يســير فــي
تدفــق مســتمر.
كانــت هنــاك ثــاث عمليــات رئيســية جاريــة فــي
وقــت كتابــة هــذا التقريــر )1( :املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة مــا بعــد عــام 2014؛ ()2
مبــادرات أمــن عــام األمم املتحــدة وأجنــدة التنميــة
ملــا بعــد عــام  2015علــى خلفيــة األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة؛ ( )3مشــاورات مــا بعــد ريــو( 20+املؤمتــر
الدولــي املعنــي بالتنميــة املســتدامة) .وهنــاك
أيضــا ،وسنناقشــها
عمليــات أخــرى رمبــا أثــرت ً
بإيجــاز.
( )1املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ما بعد عام 2014
كانــت عمليــة اســتعراض برنامــج عمــل املؤمتــر
الدولــي للســكان والتنميــة مبثابــة البدايــة نحــو
االســتعراض الرئيــس للمؤمتــر الدولــي للســكان
60

والتنميــة ملــا بعــد عــام  ،2014كمــا كانــت قائمــة
لفتــرة طويلــة بــدء العمــل فــي أجنــدة التنميــة ملــا
بعــد عــام  .2015لقــد حــدد القــرار التمكينــي ،الــذي
اعتمدتــه الــدورة اخلامســة والســتون للجمعيــة
العامــة 16،عمليــة واضحــة بجــاء؛ حيــث ألــزم
احلكومــات بإجنــاز أهــداف وغايــات املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة ،ووســع املؤمتــر إلــى مــا بعــد
عــام  .2014عــاوة علــى ذلــك ،دعــت صنــدوق األمم
املتحــدة للســكان إلــى قيــادة اســتعراض عملياتــي
لتنفيــذ برنامــج العمــل ،مبــا يتضمــن بالتالــي كال ً
مــن العمليــات احلكوميــة والعمليــات التــي يقودهــا
الصنــدوق .وســوف تُعقــد فــي  22ســبتمبر ،2014
15
الــدورة اخلاصــة املذكــورة أعــاه للجمعيــة العامــة.
أُجــري مســح عاملــي كأســاس لالســتعراض
العملياتــي؛ ووردت ردود مــن  176بلــ ًدا .تنــاول
املســح الديناميــات الســكانية والتنميــة
املســتدامة؛ الشــباب؛ الشــيخوخة واحتياجــات
كبــار الســن؛ احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛
احتياجــات الشــعوب األصليــة؛ التحــول نحــو
احلضــر والهجــرة الداخليــة؛ الهجــرة الدوليــة
والتنميــة؛ األســرة ورفــاه األفــراد واجملتمعــات؛
احلقــوق اإلجنابيــة والصحــة اإلجنابيــة؛ الصحــة
اجلنســية ومعــدالت االعتــال والوفيــات؛ املســاواة
بــن اجلنســن واإلنصــاف ومتكــن املــرأة؛ الســكان
والتنميــة والتعليــم .كمــا أكملــت  453منظمــة
مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي الوطنيــة واإلقليميــة
ـحا موازيًّــا ،يتيــح إجــراء مقارنــات مع
والدوليــة مسـ ً
تصــورات احلكومــة .وقــد مت حتليــل نتائــج املســح
العاملــي واإلفــادة بهــا وفقً ــا ألربعــة مبــادئ تتعلــق
باملؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة :الكرامــة،
الصحــة ،األمــن املكانــي ،احلكــم الرشــيد؛ مــع
تســليط الضــوء علــى اإلجنــازات وأوجــه النقــص
17
والتزامــات احلكومــة.
أســهم اجتماعــان دوليــان رئيســيان فــي
االســتعراض العملياتــي .فقــد عُ قــد «منتــدى
الشــباب العاملــي» فــي ديســمبر  2012فــي بالــي،
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باســتضافة مشــتركة مــن حكومــة إندونيســيا
وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان .وكان «أول عمليــة
تكليــف مــن األمم املتحــدة ،يقودهــا الشــباب
العاملــي ،مــن أجــل الشــباب العاملــي» جتمــع أكثــر
مــن  3آالف مــن املندوبــن احلاضريــن وعلــى الفضــاء
االفتراضــي ،وت ُ ِوجــت باعتمــاد «إعــان بالــي» – وهــي
وثيقــة تقدميــة أُرســلت مباشــرة إلــى أمــن عــام
األمم املتحــدة 18.وكان االجتمــاع الثانــي هــو «املؤمتــر
الدولــي للســكان والتنميــة حــول حقــوق اإلنســان»،
الــذي عقــد فــي هولنــدا فــي يوليــو عــام  .2013وقد
اســتضافته احلكومــة الهولنديــة ،فــي شــراكة مــع
صنــدوق األمم املتحــدة للســكان ومكتــب املفــوض
الســامي حلقــوق اإلنســان ،وشــارك أكثــر مــن 300
مــن ممثلــي احلكومــات واجملتمــع املدنــي ووكاالت
األمم املتحــدة ،بهــدف التركيــز علــى «العالقــة بــن
حقــوق اإلنســان ،واملســاواة ،واملســاءلة ،والســكان
والتنميــة؛ مــع التركيــز علــى النــوع االجتماعــي،
والتمييــز ،والتمكــن ،والصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة» 19.كمــا عُ قــد «اجتمــاع للخبــراء
بشــأن صحــة املــرأة :احلقــوق ،والتمكــن ،واحملــددات
االجتماعيــة» فــي مدينــة مكســيكو في ســبتمبر-
أكتوبــر  .2013وقدمــت جميــع هــذه االجتماعــات
مدخــات دون اتفاقــات خضعــت للتفــاوض بــن
احلكومــات.
التقدم امل ُرز على الصعيد اإلقليمي
عُ قــدت مؤمتــرات إقليميــة ،تابعــة للمؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة ملــا بعــد عــام  ،2014فــي جميــع
مناطــق األمم املتحــدة*** وأدخــل بعضهــا فــي هــذه
العمليــة اللغــة اجلديــدة املمتــازة املتفــق عليهــا
بالتفــاوض .وقــد أســفرت هــذه االجتماعــات عــن
أيضــا اســتخدام هــذه
نتائــج مهمــة ،حيــث ميكــن ً
مرجعــا فــي املفاوضــات بشــأن أجنــدة
اللغــة
ً

التنميــة ملــا بعــد عــام .2015
أدخلــت جميــع املناطــق  -باســتثناء غــرب آســيا -
إشــارات مرجعيــة إلــى «الصحــة واحلقوق اجلنســية
واإلجنابيــة» ،فضــا ً عــن «التعليــم اجلنســي
الشــامل» .عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك لغــة قويــة
فــي القضايــا املتعلقــة بالعنــف علــى أســاس نــوع
اجلنــس والــزواج املبكــر والقســري .كمــا وافــق مؤمتــر
أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي علــى وثيقــة
قويــة بوجــه خــاص ،بعنــوان «توافــق اآلراء فــي
20
مونتفيديــو» ،تتضمــن:
•احلــق فــي اختيــارات حــرة ومســتنيرة حــول
احليــاة اجلنســية ،بغــض النظــر عــن امليــول
اجلنســية وهويــة النــوع اإلجتماعــي.
•االعتــراف بــأن جتــرمي اإلجهــاض يزيــد مباشــرة
مــن معــدالت وفيــات األمهــات ،وأنــه يجــب
علــى الــدول أن تبــذل جهــودًا لتوفيــر خدمــات
اإلجهــاض املأمــون والقانونــي ،مــع إلغــاء
التشــريعات التــي حتظــر الوصــول إلــى هــذه
اخلدمــات.
•حمايــة حقــوق املــرأة واســتقاللها الذاتــي،
وتعزيــز ممارســتها الكاملــة حلقوقهــا اجلنســية
وحقوقهــا اإلجنابيــة ،واملســاواة بــن اجلنســن
والقضــاء علــى التمييــز والعنــف ،باعتبارهــا
أمــور أساســية فــي التزامــات احلكومــات
20
للنهــوض بالتنميــة علــى قــدم املســاواة.
جــرت أصعــب املفاوضــات فــي االجتمــاع اإلقليمــي
ألفريقيــا ،الــذي نظمتــه اللجنــة االقتصاديــة
ألفريقيــا واالحتــاد األفريقــي ،ويرجــع ذلــك إلــى
الشــواغل املتعلقــة بامليــول اجلنســية وهويــة
النــوع اإلجتماعــي .فــي حــن لــم يكــن النــص قيــد
التفــاوض يضــم أي لغــة حــول هــذه املســائل فــي
أي وقــت ،فقــد أعربــت بعــض احلكومــات األفريقيــة
عــن قلقهــا مــن أن اللغــة القياســية فــي حمايــة

*** جلــان األمم املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا ( )ESCWAوآســيا ومنطقــة احمليــط الهــادئ
( ،)ESCAPوجلــان األمم املتحــدة االقتصاديــة ألفريقيــا ( )ECAوأوروبــا ( )ECEوأمريــكا الالتينيــة ومنطقــة
الكاريبــي (.)ECLAC
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حقــوق اإلنســان «دون متييــز مــن أي نــوع» ســوف
تلزمهــم باتخــاذ إجــراءات حلمايــة هــذه احلقــوق.
ومــع ذلــك ،أدخــل حوالــي  16بل ـ ًدا حتفظــات علــى
«إعــان أديــس أبابــا حــول الســكان والتنميــة» فــي
أفريقيــا ملــا بعــد عــام  ،2014وصــوت بلــد واحــد
ضــد اعتمــاد الوثيقــة فــي مجملهــا.
جتميع عملية املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
جتــري بالفعــل اخلطــوة التاليــة فــي عمليــة
اســتعراض املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ملــا
بعــد عــام  ،2014املؤديــة إلــى الــدورة اخلاصــة  -أي
ضــم كل شــيء فــي تقريريــن .األول هــو تقريــر
طويــل ،مــن شــأنه أن يتضمــن نتائــج املســح
العاملــي .والثانــي ســيكون تقريــر أقصــر لألمــن
العــام .وســوف يُطــرح التقريــران أمــام الــدورة
الســابعة واألربعــن للجنــة الســكان والتنميــة فــي
واضحــا ،عنــد الكتابــة،
أبريــل عــام  .2014وليــس
ً
مــا إذا كان هــذا االجتمــاع سيســفر عــن نــاجت عبــر
التفــاوض ،أم مــا إذا كانــت املواضيــع املتكــررة التــي
حتــددت أثنــاء الــدورة هــي فقــط التــي ســتضمها
وثيقــة ثالثــة ،تلــك التــي دعــا إليهــا القــرار
التمكينــي األصلــي ،املعروفــة باســم «تقريــر
مفهــرس» ،تُقــدم إلــى الــدورة اخلاصــة.
إن املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ملــا بعــد
عــام  2014هــو «عمليــة محتــواة» ،تضــع فــي
حســبانها حقائــق الوضــع السياســي الدولــي
احلالــي .لقــد أتــاح إحــراز تقــدم ،فــي ظــل محــاوالت
قليلــة مــن املعارضــة لعرقلتــه ،وميكــن رؤيــة
النجاحــات املتحققــة ،علــى ســبيل املثــال ،فــي
«توافــق مونتيفيديــو» و«إعــان بالــي» الصــادر
عــن املنتــدى العاملــي للشــباب 20 ،18.وســوف توفــر
جوانــب «االســتعراض العملياتــي» األخــرى ،ال
ســيما املعلومــات املســتقاة مــن املســح العاملــي،
بيانــات ومعلومــات مهمــة ميكــن اســتخدامها
مســتقبالً .بيــد أنــه يصعــب حتــى اآلن معرفــة
كيــف ســيصب كل ذلــك فــي أجنــدة التنميــة ملــا
62

بعــد عــام  ،2015أو كيــف ومتــى ســيحدث ذلــك،
حتــى مــع اكتســاب العمــل ملــا بعــد عــام 2015
زخمــا فــي محافــل أخــرى.
ً
( )2مدخالت في أجندة التنمية ملا بعد عام ،2015
على خلفية األهداف اإلمنائية لأللفية
ســوف تنتهــي فتــرة حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة بحلــول عــام  ،2015وباإلضافــة إلــى قبــول
االحتيــاج إلــى مواصلــة العمــل بشــأن األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة خــارج املســار ولــم تتحقــق ،فقــد
بــدأ العمــل بالفعــل علــى تطويــر «مــاذا يأتــي بعــد
ذلــك» .كمــا هــو احلــال بالنســبة لألهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة ،يتولــى أمــن عــام األمم املتحــدة القيــادة،
ولكــن بدعــم قــوي مــن فريــق عمــل منظومــة األمم
املتحــدة التــي جتمــع أكثــر مــن  60مــن كيانــات األمم
21
املتحــدة والــوكاالت والقطــاع اخلــاص.
إعداد «املضمون» :التقارير التي بدأها األمني العام
فــي التحضيــر ألجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام
 ،2015شــرع األمــن العــام فــي عــدد مــن فــرق
العمــل واملشــاورات التــي أســفرت بالفعــل عــن
أفــكار وتعليقــات بشــأن أجنــدة التنميــة ملــا بعــد
عــام  .2015ضمــت فــرق العمــل األعضــاء اخلبــراء
واملناصريــن األقويــاء الذيــن ميكنهــم تقــدمي أفــكار
جديــدة فــي حــال تعثُــر اخلطــاب أو عــدم تطلعــه
أيضــا فــي
لألمــام .أســهمت مبــادرات أخــرى ً
عمليــة شــاملة شــارك فيهــا العديــد مــن األفــراد
واملنظمــات ،حيــث أدخلــوا عناصــر تعتبــر أساســية
ومناصــرة للصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
فــي تقاريرهــم ،امللخصــة أدنــاه.
فريق الشخصيات البارزة رفيع املستوى التابع لألمني
العام لألمم املتحدة
أنشــأ األمــن العــام فريقً ــا مــن الشــخصيات
البــارزة رفيــع املســتوى الفريــق في أغســطس ،2012
شــارك فــي رئاســته كل مــن الرئيــس اإلندونيســي
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سوســيلو بامبــاجن يودهويونــو ،والرئيســة إيلــن
جونسون-ســيرليف مــن ليبريــا ،ورئيــس الــوزراء
البريطانــي ديفيــد كاميــرون .أمــا باقــي األعضــاء،
وجميعهــم بصفتهــم الشــخصية ،فكانــو ميثلــون
احلكومــات ،والقطــاع اخلــاص ،واألوســاط األكادمييــة،
واجملتمــع املدنــي ،والشــباب .عُ قــدت مشــاورات
اجملتمــع املدنــي و«لقــاءات مفتوحــة» فــي ثالثــة
مــن االجتماعــات اخلمســة ،وصــدرت بيانــات بعــد
االجتماعــن الثالــث والرابــع فــي مونروفيــا وبالــي
علــى التوالــي .تضمــن بيــان مونروفيــا إشــارة
محــددة إلــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة .صــدر
تقريــر الفريــق الرفيــع املســتوى ،بعنــوان «شــراكة
عامليــة جديــدة :القضــاء علــى الفقــر ،وحتويــل
االقتصــادات مــن خــال التنميــة املســتدامة»،
وقُــدم إلــى األمــن العــام فــي نهايــة مايــو .2013
وقــد نــص التقريــر علــى أنــه «يجــب عــدم تــرك أي
شــخص فــي أي مــكان» .ودعــا إلــى هــدف قائــم
بذاتــه وغايــة توضيحيــة حــول النــوع االجتماعــي
– الغايــة  4دال حــول الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة ،بعــد مناصــرة قويــة مــن منظمــات
22
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة.
شبكة حلول التنمية املستدامة
أيضــا شــبكة حلــول التنميــة
أنشــأ األمــن العــام ً
املســتدامة ،مــع تعيــن جيفــري ســاكس مــن
معهــد األرض بجامعــة كولومبيــا مديــرًا لهــا.
جمعــت الشــبكة بــن اخلبــرة العلميــة والتقنيــة،
مــن األوســاط األكادمييــة واجملتمــع املدنــي والقطــاع
اخلــاص« ،دعمــا حلــل مشــكالت التنميــة املســتدامة
علــى املســتويات احملليــة والوطنيــة والعامليــة»،
ويتكــون هيــكل عملهــا مــن  12مجموعــة
مواضيعيــة .وأصــدرت الشــبكة ،فــي  6يونيــو
 ،2013تقريــرًا بعنــوان «برنامــج عمــل التنميــة
املســتدامة» .فــي حــن يشــير هدفهــا رقــم  2جيــم
إلــى «إجنــاز حقــوق الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة»،
فإنــه يربطهــا بـــ «اخلفــض الطوعــي الســريع

للخصوبــة» و»البلــدان التــي تزيــد املعــدالت الكليــة
للخصوبــة فيهــا علــى  3أطفــال لــكل امــرأة .»...
أيضــا الرعايــة الصحيــة
ويضــم الهــدف  5ألــف ً
اجلنســية واإلجنابيــة وتنظيــم األســرة ،وذلــك فــي
دعوتــه إلــى «كفالــة حصــول اجلميــع علــى الرعايــة
الصحيــة األوليــة» .ومــع ذلــك ،ال يصعــب معرفــة
ملــاذا كانــت العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي
تتســم بالعدائيــة عندمــا صــدر التقريــر ،حيــث أنــه
لــم يتطــرق للحقــوق اجلنســية واإلجنابيــة إال فــي
ســياق احلــد معــدالت اخلصوبــة املرتفعــة (ســواء
فــي األهــداف أو فــي النــص نفســه) ،دون اإلقــرار
مبجمــل احلقــوق املتعلقــة بالصحــة اجلنســية
23
واإلجنابيــة.
االتفاق العاملي حول االستدامة بقطاع الشركات
أصبحــت آراء قطــاع الشــركات حــول أجنــدة
التنميــة ملــا بعــد عــام  2015معروفــة مــن خــال
تقريــر االتفــاق العاملــي حــول االســتدامة بقطــاع
الشــركات واألمم املتحــدة ،بعنــوان «وجهــات نظــر
املشــاركني فــي اتفــاق األمم املتحــدة العاملــي
بشــأن األولويــات العامليــة وكيفيــة إشــراك قطــاع
األعمــال فــي أهــداف التنميــة املســتدامة» .وكمــا
متوقعــا ،لــم يكــن موقــع الصحــة واحلقــوق
كان
ً
مرتفعــا فــي أجنــدة االتفــاق
واإلجنابيــة
اجلنســية
ً
العاملــي ،علــى الرغــم مــن أن الهــدف  4املتعلــق
بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة يضــم فــي قســم
تصميــم أهــداف التنميــة املســتدامة «خدمــات
الصحــة اإلجنابيــة للجميــع مبــا فــي ذلــك الوصــول
إلــى حتديــد النســل وتوفيــر مولــدات مؤهــات عنــد
24
الــوالدة».
العالم الذي نريده في عام  ،2015وعمليات أخرى
ملدخالت اجملتمع املدني
جــرت عمليــة تشــاور أوســع ضمــت اجملتمــع املدني،
مببــادرة مــن املوقــع اإللكترونــي «العالــم الــذي نريده
عــام  ،»2015وشــملت مشــاورات علــى املســتوى
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الوطنــي ،واملواضيعــي ،فض ـا ً عــن مشــاورات عبــر
اإلنترنــت 25.وقــد ُجمعــت مدخــات مــن  88مشــاورة
علــى الصعيــد الوطنــي؛ ونشــر املوقــع الشــبكي
«العالــم الــذي نريــده» نتائــج العديــد منهــا .ميكــن
القــول ،مــن نظــرة خاطفــة ،إن إدراج الصحــة
عشــوائيا إلــى
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة كان
ًّ
تبعــا ملســتوى مشــاركة أنصــار
حــد مــا ،ورمبــا ً
اجملتمــع املدنــي وهيئــات األمم املتحــدة املعنيــة مثــل
صنــدوق األمم املتحــدة للســكان.
يوضــح ذلــك احلاجــة إلــى اســتراتيجية مناصــرة
مســتمرة ومنســقة ،حيــث ال تــزال الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة بعيــدة عــن أن تكــون
قضيــة ميكنهــا أن «تقــدم نفســها».
أيضــا  11مشــاورة مواضيعيــة مختلفــة فــي
جــرت ً
أعقــاب العمليــات املماثلــة التــي كان يجمعهــا
شــيء واحــد مشــترك – أنهــا كانــت مكثفــة جـ ًدا.
فقــد تضمنــت مناقشــات علــى شــبكة اإلنترنــت،
وأوراق حــول املواقــف وغيرهــا ،ومشــاورات وجلســات
إحاطــة مــع احلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املدنــي
واألوســاط األكادمييــة والقطــاع اخلــاص ،مبــا يقــود
إلــى حــوار رفيــع املســتوى أو اجتمــاع وتقريــر
نهائــي مــع توصيــات .كانــت الصحــة ،والديناميــات
الســكانية ،وأوجــه عــدم املســاواة ،هــي أكثــر
املشــاورات صلــة بالصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة .عــاوة علــى ذلــك ،كان التعليــم
مهمــا إلدراج التربيــة اجلنســية الشــاملة .هنــاك
ً
اســتراتيجية تســتخدمها املنظمــات األوروبيــة
غيــر احلكوميــة للفــت االنتبــاه إلــى ،والعمــل
علــى ،إدراج الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة،
وكانــت مطروحــة للتعليــق عليهــا علــى اإلنترنــت
خــال أكبــر عــدد ممكــن مــن املشــاورات ،مــع توفيــر
مدخــات أكثــر شــموال ً للنقــاط ذات الصلــة
26
الوثيقــة.
مليون صوت
ســاهمت التقاريــر النهائيــة املتعلقــة باملوضــوع،
64

التــي انبثقــت عــن عمليــة «العالــم الــذي نريــده
عــام  ،»2015فــي «احملادثــة العامليــة تبــدأ»« :اآلراء
الناجتــة عــن أجنــدة جديــدة للتنميــة» (مــارس
 ،)2013والتقريــر املؤقــت حــول العمليــة الــذي
أصــدره أمــن عــام األمم املتحــدة ،ومؤخــرًا تقريــر
«مليــون صــوت« :العالــم الــذي نريــده – مســتقبل
مســتدام مــع الكرامــة للجميــع» (ســبتمبر .)2013
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أُجــري مســح علــى اإلنترنــت،
بعنــوان «عاملــي» ،حيــث ســاهم  1.2مليــون مجيــب
مــن  194بلـ ًدا بتحديــد  6أولويــات .تــرد النتائــج فــي
25
«مليــون صــوت».
يؤكــد «مليــون صــوت» أن األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة احلاليــة فــي مجــال الصحــة ســتظل
أولويــات بعــد عــام  ،2015ويدعــو إلــى هــدف عــام
متمثــل فــي «الرفــاه املســتدام للجميــع» بغيــة
اإلمســاك بناصيــة الروابــط القائمــة بــن الصحــة
وجوانــب الرفــاه األخــرى .كمــا يســلط الضــوء علــى
احلاجــة إلــى معاجلــة املشــكالت املتعلقــة مبــدى
توافــر األدويــة األساســية ،وتعزيــز البنيــة التحتيــة
للنظــم الصحيــة ،وزيــادة عــدد ومهــارات العاملــن
الصحيــن املدربــن.
أقــرت مشــاورة الصحــة بــأن اســتبعاد الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة الشــاملة فــي املاضــي
«قــد أعــاق حتقيــق تقــدم فــي مجــال األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة نفســها ،فضــا ً عــن التقــدم
العــادل فــي النتائــج الصحيــة العامــة» .كمــا
أشــارت املشــاورات إلــى أن هنــاك  222مليــون امــرأة
فــي جميــع أنحــاء العالــم ال ميكنهــن الوصــول إلــى
وســائل منــع احلمــل احلديثــة ،ناهيــك عــن غيرهــا
مــن خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة .ودعــت
إلــى إعــادة تأكيــد أهــداف حصــول اجلميــع علــى
خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،مبــا فــي
ذلــك تنظيــم األســرة ،وأوصــت بــإدراج التعليــم
اجلنســي الشــامل فــي املناهــج املدرســية.
يتنــاول «مليــون صــوت» املســاواة بــن اجلنســن ،مع
اإلشــارة إلــى أن النســاء والفتيــات مــن بــن هــؤالء
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«املتروكــن بشــكل منهجــي بعي ـ ًدا عــن الركــب».
وأشــار إلــى العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس
كعامــل يســهم فــي إدامــة أوجــه عــدم املســاواة،
وكانتهــاك حلقــوق اإلنســان ،وكمظهــر مــن مظاهــر
عالقــات القــوى غيــر املتكافئــة بــن اجلنســن.
شــددت الوثيقــة علــى وجهــات نظــر واحتياجــات
الشــباب ،واإلقــرار بأهميــة تعليمهــم ،كمــا هــو
احلــال بالنســبة لتوظيفهــم ،مــع اإلشــارة إلــى
ارتفــاع معــدالت البطالــة بــن الشــباب فــي كثيــر
أيضــا،
مــن البلــدان .أشــارت «الرســائل الرئيســية» ً
وكذلــك النــص نفســه ،إلــى امليــول اجلنســية ،عنــد
مناقشــة التهميــش فــي ســياق عــدم املســاواة
واإلقصــاء االجتماعــي.
أيضــا الديناميــات
تنــاول «مليــون صــوت
ً
الســكانية املتصلــة بأمنــاط النمــو الســكاني،
والشــيخوخة ،والهجــرة ،والتحــول نحــو احلضــر؛
مــع التشــديد علــى الساســيات القائمــة علــى
احلقــوق واملســتجيبة للنــوع االجتماعــي .أبــرزت
املشــاورات حــول الديناميــات الســكانية األولويــات
الدميوجرافيــة فــي أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام
 ،2015مــع تعزيــز «تكويــن رأس املــال البشــري طــوال
فتــرة احليــاة ،مــع تركيــز خــاص علــى الصحــة ،مبــا
فــي ذلــك الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة؛
التعليــم ،مبــا فــي ذلــك التعليــم اجلنســي
أيضــا مشــاورات الصحــة
الشــامل» .كمــا أقــرت ً
ومشــاورات الديناميــات الســكانية باحلاجــة إلــى
تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى جمــع وحتليــل
البيانــات الدميوغرافيــة املنفصلــة وغيرهــا مــن
البيانــات.
مدخالت اجملتمع املدني من خالل مشاورات دائرة األمم
املتحدة لالتصال مع املنظمات غير احلكومية
جمــع األمــن العــام املزيــد مــن اآلراء مــن منظمــات
اجملتمــع املدنــي وشــبكاتها فــي مختلــف املناطــق
بجميــع التقاريــر املتاحــة فــي ذلــك الوقــت .كانــت
هــذه املشــاورات بقيــادة دائــرة األمم املتحــدة لالتصال

مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة ،وأصــدرت تقريــرًا
حــول العمليــة  -بعنــوان «النهــوض بالتوصيــات
اإلقليميــة بشــأن أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام
 – »2015مباشــرة قبــل االجتمــاع اخلــاص للجمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة 26.وميكــن القــول ،مقارنــة
بهــذا التقريــر ،إن «مليــون صــوت» كان أكثــر اعتــداال ً
ومحافظــة .يرتكــز تقريــر دائــرة االتصــال بدرجــة
كبيــرة علــى احلقــوق ،ويضــم العديــد مــن القضايــا
املثيــرة للجــدل التــي تُعــد أولويــات بالنســبة
للمجتمــع املدنــي ،مبــا فيهــا :ســلطة الشــركات،
وهندســة التجــارة واالســتثمار ،والتوجــه اجلنســي.
عــاوة علــى ذلــك ،يؤيــد التقريــر بقــوة إدراج
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي أجنــدة
التنميــة ملــا بعــد عــام .2015
تقرير أمني عام األمم املتحدة
صــدر فــي أغســطس  2013التقريــر الــذي طــال
انتظــاره ألمــن عــام األمم املتحــدة« ،حيــاة مــن
الكرامــة للجميــع :التعجيــل بإحــراز تقــدم نحــو
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،والنهــوض بأجنــدة
27
التنميــة ملــا بعــد عــام  2015فــي األمم املتحــدة».
فــي حــن أن األمــن العــام ُمكلــف بتقــدمي تقريــر
ســنوي عــن التقــدم احملــرز فــي حتقيــق األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،فــإن هــذا التقريــر يذهــب إلــى
أيضــا االنتقــال إلــى
أبعــد مــن ذلــك؛ حيــث يتنــاول ً
األجنــدة اجلديــدة للتنميــة املســتدامة والنهــوض
بأجنــدة التنميــة فــي األمم املتحــدة ملــا بعــد عــام
 .2015يشــير التقريــر ،علــى ســبيل املثــال ،إلــى
تقاريــر الفريــق رفيــع املســتوى ،وشــبكة حلــول
التنميــة املســتدامة ،واالتفــاق العاملــي ،فضــا ً
عــن عمليــات «عالــم  2015الــذي نريــده» و»احملادثــة
العامليــة تبــدأ» .يطــرح التقريــر بعــض الشــواغل
الرئيســة لــدى الفريــق رفيــع املســتوى ،مثــل
عــدم تــرك أي شــخص .علــى أن املســألة املهمــة
أنــه يتجاهــل هدفهــم القائــم بذاتــه وغايتهــم
التوضيحيــة  4دال حــول الصحــة واحلقــوق
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اجلنســية واإلجنابيــة .ويطــرح ،فــي املقابــل ،أن النــوع
االجتماعــي يجــب أن يكــون قضيــة شــاملة ،ويعــود
إلــى لغــة املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة فــي
مــا يتعلــق بالصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة.
أيضــا «ضــوء» علــى
هــذا مــا ميكــن تســميته ً
قضايــا الشــباب ،مــع اســتخدام صياغــة غريبــة
– هــي «التعليــم اجلنســي واإلجنابــي»  -بــدال ً مــن
اســتخداما علــى نطــاق واســع
الصياغــة األكثــر
ً
وهــي «التعليــم اجلنســي الشــامل».
( )3املستقبل الذي نريده :الوثيقة اخلتامية للمؤمتر
الدولي املعني بالتنمية املستدامة (ريو)20+
كانــت العمليــة الثالثــة األكثــر أهميــة ملســتقبل
أهــداف التنميــة املســتدامة هــي تكليــف مــن
املؤمتــر الدولــي املعنــي بالتنميــة املســتدامة
(ريــو ،)20+الــذي عُ قــد فــي ريــو دي جانيــرو ،يونيــو
 .2012وقــد أســفرت بالفعــل وثيقتــه اخلتاميــة،
بعنــوان «املســتقبل الــذي نريــده» ،عــن تأثيــر كبيــر
علــى التفكيــر حــول أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام
 ،2015وســوف تســتمر فــي دفــع العمليــة لألمــام
28
خــال األشــهر التســعة املقبلــة.
اتفقــت احلكومــات فــي ريــو علــى وضــع مجموعــة
مــن األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة «تأخــذ فــي
حســبانها مختلــف الظــروف الوطنيــة ،والقــدرات
واألولويــات[ ،التــي] تتســق مــع القانــون الدولــي،
وتســتند إلــى االلتزامــات املُقدمــة بالفعــل،
وتســهم فــي التنفيــذ الكامــل لنتائــج جميــع
مؤمتــرات القمــة الرئيســية فــي املياديــن االقتصادية
واالجتماعيــة والبيئيــة  .»...يجــب أن تتســم هــذه
األهــداف بـــ «التوجــه نحــو العمــل ،واإليجــاز،
وســهولة تواصلهــا ،ومحدوديــة عددهــا ،وطموحها،
وذات طبيعــة عامليــة ،وقابلــة للتطبيــق الشــامل
فــي جميــع البلــدان مــع األخــذ بعــن االعتبــار
خملتلــف احلقائــق الوطنيــة ،والقــدرات ومســتويات
التنميــة ،واحتــرام السياســات واألولويــات الوطنيــة
[ ...إنهــا] يجــب أن تعالــج وتركــز علــى اجملــاالت ذات
66

األولويــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة.»...
وفقً ــا لوثيقــة «املســتقبل الــذي نريــده» ،مت إنشــاء
فريــق عمــل مفتــوح العضويــة لتحديــد األهــداف.
تطــرح وثيقــة «املســتقبل الــذي نريــده» أن هــذا
الفريــق يجــب أن يقــدم تقريــرًا إلــى الــدورة 68
للجمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة ،أال يتجــاوز
إعــداده افتتــاح الــدورة  .67ويجــب أن تضــم  30ممثالً،
ترشــحهم الــدول األعضــاء مــن خــال اجملموعــات
اإلقليميــة اخلمــس فــي األمم املتحــدة« ،بهــدف
28
حتقيــق متثيــل جغرافــي عــادل ومنصــف ومتــوازن».
بيــد أن الفريــق العمــل مفتــوح العضويــة حــول
أهــداف التنميــة املســتدامة قــد أُنشــىء باألحــرى
أثنــاء الــدورة الســابعة والســتني ،لكنــه اســتغرق
وق ًتــا أطــول مــن املتوقــع ،حيــث أراد العديــد مــن
البلــدان االنتمــاء لعضويتــه .كان يجــب حتديــد
إجــراء مبتكــر ،ميكــن مبقتضــاه أن «تتشــارك» ثالثــة
بلــدان فــي بعــض املقاعــد وتعمــل كمجموعــة
ثالثيــة «ترويــكا» .وهنــاك مقاعــد أخــرى ضــم
كل منهــا بلــ ًدا واحــ ًدا فقــط .وهكــذا ،تشــاركت
فرنســا وأملانيــا وسويســرا فــي مقعــد واحــد ،بينمــا
كان هنــاك مقعــد للمجــر وآخــر لبنــن .مت تعيــن
رئيســن مشــتركني ،وحتدي ـ ًدا ســفيرا األمم املتحــدة
فــي اجملــر وكينيــا ،والتقــى الفريــق حتــى اآلن أربــع
مــرات .ومــن املقــرر عقــد أربعــة اجتماعــات أخــرى
بــن نوفمبــر  2013ومنتصــف فبرايــر  .2014عــاوة
علــى ذلــك ،ســوف يُعقــد حــوار تفاعلــي مــع
اجملتمــع املدنــي مــن خــال اجلماعــات الرئيســية
وأصحــاب املصالــح فــي  22نوفمبــر  ،2013مــع
املتابعــة فــي يــوم ثــان فــي وقــت الحــق.
أمــا الــدورة الرابعــة لفريــق العمــل مفتــوح
العضويــة ،التــي عُ قــدت فــي يونيــو عــام ،2013
فقــد ضــم جــدول أعمالهــا ديناميــات الســكان
والصحــة .وخــال املناقشــة ،نالــت الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة تعزيــزًا كبيــرًا
فــي بيانــات احلكومــات وصنــدوق األمم املتحــدة
للســكان .بيــد أن التقريــر املؤقــت الــذي أصــدره
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الرئيســان املشـ َترَكان حــول عمــل الفريــق أغفــل أي
إشــارة إلــى حقــوق الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة،
ونــص فــي املقابــل علــى «تأكيــد أهميــة احتــرام
احلقــوق اإلجنابيــة والوفــاء بهــا وفقً ــا لبرنامــج
العمــل [الصــادر عــن املؤمتــر الدولــي للســكان
والتنميــة]» 29.تُعــد هــذه الصيغــة صــدى للصياغــة
الــواردة فــي تقريــر األمــن العــام واملشــار إليهــا
أعــاه ،وتوضــح نفــس الرغبــة فــي تعديــل لغــة
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة لعــام 1994
علــى الرغــم مــن جميــع التطــورات الالحقــة فــي
قــرارات جلنــة الســكان والتنميــة والكثيــر غيرهــا
مــن الوثائــق بني-احلكوميــة وتوصيــات املشــاورات ،ال
ســيما فــي مــا يتعلــق باحلقــوق اجلنســية .ونظــرًا
للمشــكالت التــي تطفــو علــى الســطح فــي مــا
يتعلــق بإدخــال احلقــوق اجلنســية علــى الصعيــد
الدولــي ،كانــت الصيغــة التــي اســتحدثت فــي
الفقــرة  145مــن وثيقــة «العالــم الــذي نريــده» -
واضحــا عــدم االتفــاق حتــى علــى
عندمــا كان يبــدو
ً
احلقــوق اإلجنابيــة – تســتخدم اللغــة التاليــة...« :
[النهــوض] بااللتزامــات التــي تــؤدي إلــى الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة ،وتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق
اإلنســان فــي هــذا الســياق» .ففــي حــن كان هنــاك
خــاف بــن منظمــات اجملتمــع املدنــي حــول هــذه
اللغــة ،فإننــي أعتقــد مــن الضــروري إمعــان النظــر
فــي مــدى إمكانيــة اســتخدام هــذه اللغــة لضمــان
28
إدراج احلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة.
ســوف تتســم الدورتــن السادســة والثامنــة لفريــق
العمــل مفتــوح العضويــة باألهميــة ،حيــث يضــم
جــدول أعمالهمــا حقــوق اإلنســان وعــدم املســاواة
(مبــا فــي ذلــك قضايــا النــوع االجتماعــي).
توصــي وثيقــة «املســتقبل الــذي نريــده» بإنشــاء
هيئتــن أخرتــن .األولــى هــي منتــدى سياســي
رفيــع املســتوى يحــل محــل اللجنــة املعنيــة
بالتنميــة املســتدامة؛ والثانيــة هــي جلنــة بــن-
حكوميــة للخبراء حــول متويــل التنمية املســتدامة.
وقــد بــدأت الهيئتــان إجتماعاتهمــا قبــل اإلجتمــاع

اخلــاص للجمعيــة العامــة فــي  25ســبتمبر .2013
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن إنشــاء كل مــن فريــق العمــل
مفتــوح العضويــة واملنتــدى السياســي رفيــع
املســتوى جــاء وفقً ــا لوثيقــة «املســتقبل الــذي
نريــده» ،وينبثــق عــن عمليــة مؤمتــر ريــو .20+ولذلــك،
كانــت لــكل منهمــا آليــة مختلفــة للعمــل مــع
اجملتمــع املدنــي ،وحتديــ ًدا مــن خــال اجملموعــات
عمومــا علــى
الرئيســية ،حيــث تركــزت املناقشــة
ً
متامــا
التنميــة املســتدامة .تختلــف هــذه العمليــة ً
عــن العمليــة املســتخدمة فــي اللجــان املعنيــة
بالســكان والتنميــة ووضــع املــرأة ،التــي تســتند
إلــى مجلــس األمم املتحــدة االقتصــادي واالجتماعــي
ذي املركــز االستشــاري مــع املنظمــات غيــر
احلكوميــة .ويجــري تنظيــم اجملموعــات الرئيســية
حــول مواقــف وليــس مواضيــع فنيــة .وبالتالــي،
ال توجــد مجموعــة رئيســية حــول الصحــة أو
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة؛ بــل هنــاك
باألحــرى مجموعــات ،علــى ســبيل املثــال ،للمــرأة؛
األطفــال والشــباب؛ املزارعــن والعمــال والنقابــات؛
الســلطات احملليــة؛ املنظمــات غيــر احلكوميــة.
وعلــى الرغــم مــن أن أصحــاب املصلحــة اآلخريــن
مــن املفتــرض أن يشــاركوا فــي «اجملموعــات
املواضيعيــة واللجــان التوجيهيــة» ،فــإن تعريــف
هــذه العمليــات كان أقــل وضو ًحــا بكثيــر وينبغــي
تطويــره فــي املســتقبل.
عمليات أخرى ذات تأثير
هنــاك عمليــات أخــرى ،كمــا ذكرنــا ســابقً ا ،أثّــرت
علــى أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام  ،2015وســوف
تواصــل تأثيرهــا؛ وتشــمل فريــق العمــل رفيعــة
املســتوى للمؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة،
الــذي يضــم عــددًا مــن األعضــاء مــن مســتوى
رفيــع ،مبــن فيهــم الرئيســن املشــ َترَكني (رئيــس
فنلنــدا الســابق تاريــا هالونــن ،ورئيــس موزمبيــق
الســابق يواكيــم شيســانو) ،وأنصــار الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة األقويــاء مــن اجملتمــع
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أيضــا أنشــطة األمم املتحــدة اجلاريــة
املدنــي 30.هنــاك ً
األخــرى مثــل اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة ،حيــث
املوضــوع الرئيــس للــدورة  58فــي عــام  2014وهــو
«التحديــات واإلجنــازات التــي حتققــت فــي تنفيــذ
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة للنســاء والفتيــات»،
ميثــل القضايــا الناشــئة التــي ســتكون علــى
أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام  .2015ونظــرًا ألن
صحــة األمهــات كانــت بــؤرة تركيــز ذات أولويــة فــي
عمليــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وبالنســبة ألمني
عــام األمم املتحــدة ،فقــد عــززت بقــوة مبادرتــه «كل
امــرأة ،وكل طفــل» صحــة األم ،مــع  20مليــار دوالر
التــزم بهــا أكثــر مــن  250مــن الشــركاء و»مؤمتــر
املــرأة نبــع احليــاة» الــذي حقــق جنا ًحــا كبيــرًا فــي
عــام .2013
بيــد أن جــز ًءا كبيــرًا مــن عمــل منظومــة األمم
املتحــدة ســتركز ،فــي الواقــع ،علــى أجنــدة
التنميــة ملــا بعــد عــام  ،2015كقــوة توجيهيــة مــن
عــام  2015إلــى عــام .2030
 :2015-2013اجلمعية العامة لألمم املتحدة تتابع
اجلهود الرامية إلى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
شــهد االجتمــاع اخلــاص للجمعيــة العامــة فــي25
ســبتمبر  2013اتفاقًــا علــى خارطــة طريــق
للمفاوضــات بشــأن الوثيقــة اخلتاميــة ملــا بعــد
عــام  31 .2015حتــدد الوثيقــة اخلتاميــة عمليــة
قدمــا العتمــاد أجنــدة التنميــة ملــا بعــد
املضــي ً
عــام  ،2015التــي ســتبدأ املفاوضــات بني-احلكوميــة
بشــأنها فــي الــدورة  69للجمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة بــد ًءا مــن  16ســبتمبر  ،2014وتســتمر
طــوال أغلــب الســنة التاليــة .وفــي غضــون
ذلــك ،ســيواصل فريــق العمــل مفتــوح العضويــة
وجلنــة اخلبــراء بني-احلكوميــة حــول متويــل التنميــة
املســتدامة عملهمــا حتــى ذلــك التاريــخ ،عندمــا
تبــدأ املفاوضــات.
كمــا أعلــن رئيــس اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة
أنــه ســيعقد اجتماعًــا للجمعيــة العامــة حتــت
68

شــعار «أجنــدة التنميــة ملا بعــد عــام  – 2015مرحلة
اإلعــداد» .وســتوجه دعــوات إلــى جميــع أصحــاب
املصلحــة ،مبــا فيهــم «اجملتمــع املدنــي ،واملؤسســات
العلميــة واملعرفيــة ،والبرملانــات ،والســلطات احمللية،
والقطــاع اخلــاص» ،بغيــة إشــراكهم .وســوف تولــى
األمــن العــام جتميــع طائفــة كاملــة مــن املدخــات،
ثــم إتاحتهــا وتقــدمي تقريــر جتميعــي قبــل نهايــة
عــام  .2014وأخيــرًا ،س ـ ُتعقد قمــة علــى مســتوى
رؤســاء الــدول واحلكومــات فــي ســبتمبر 2015
إلقــرار أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام  ،2015ومتهيـ ًدا
لهــا يجــب أن يعقــد رئيــس اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة مشــاورات بني-حكوميــة حــول «الطرائــق
التنظيميــة» لهــذه القمــة.
أيضــا إلــى أن رؤســاء الــدول
جتــدر اإلشــارة ً
واحلكومــات يؤكــدون مــرة أخــرى ،فــي الوثيقــة
اخلتاميــة لالجتمــاع اخلــاص فــي  25ســبتمبر
 ،2013أنهــم ســوف يســتهدفون معظــم األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة خــارج املســار ،فض ـا ً عــن تلــك
التــي توقــف تقدمهــا مثــل «حصــول اجلميــع
علــى خدمــات الصحــة اإلجنابيــة ،مبــا فــي ذلــك
صحــة األم» .هــذه صياغــة لغويــة تختلــف عــن
املُســتخدمة عــادة ،مــن حيــث زيــادة التشــديد
علــى الصحــة اإلجنابيــة أكثــر مــن صحــة األم،
لكنهــا ال تــزال محــدودة جــ ًدا .كمــا أنهــا تثبــت
بالفعــل ،مــن ناحيــة أخــرى ،أن احلكومــات ميكــن
أن تتحــرك فع ـا ً مبــا يتجــاوز اللغــة املتفــق عليهــا
عنــد التفــاوض فــي بعــض املنتديــات 31.أقــرت
أيضــا «النهــوض احلاســم باملســاواة بــن
الوثيقــة ً
اجلنســن» و»القضــاء علــى مجموعــة احلواجــز
أمــام متكــن النســاء والفتيــات» ،باعتبارهــا تشــكل
أســاس التقــدم ودفعــه عبــر جميــع األهــداف.
وأخيــرًا ،مت التأكيــد علــى امللكيــة الوطنيــة ،مــع
التشــديد علــى ضــرورة الدعــم الدولــي إذا كان
لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أن تتحقــق بحلــول عــام
.2015
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الطريق إلى عام ... 2015
أوضــح االتفــاق بشــأن الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع
اخلــاص ،إلــى حــد كبيــر ،عمليــة الســنتني املقبلتني،
إلــى حــن اعتمــاد اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة
ألجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام .2015
متثلــت إحــدى الصعوبــات فــي غيــاب أي توضيــح
بشــأن مــا تتضمنــه «الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة» فــي ســياق هــذه األجنــدة .وكان إطــاق
صنــدوق األمم املتحــدة للســكان لبرنامــج مناصرتــه
إلطــار التنميــة بعــد عــام  ،2015حتــت بعنــوان
«متكــن النــاس لكفالــة مســتقبل مســتدام
للجميــع» ،مبثابــة خطــوة رئيســية فــي هــذا
االجتــاه 32.فــي هــذه الوثيقــة ،التــي أعلــن الدكتــور
باباتونــدي أوســوتيمهني مضمونهــا فــي  24أكتوبــر
 ،2013كان صنــدوق األم املتحــدة للســكان يدعــو
إلــى:
•هــدف قائــم بذاتــه حــول حتقيــق املســاواة
بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة ،مــع غايــات تــدور
حــول حقــوق النســاء اجلنســية واإلجنابيــة،
واإلكــراه اجلنســي ،ووزواج األطفــال ،وتشــويه/
بتــر األعضــاء التناســلية لإلنــاث ،والعنــف ضد
النســاء ،فضــا ً عــن مراعــاة املســاواة بــن
اجلنســن فــي اإلطــار برمتــه؛
•غايــة حتــت هــدف الصحــة تتعلــق بحصــول
اجلميــع علــى الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة؛
•هــدف قائــم بذاتــه حــول االســتثمار فــي
قــدرات املراهقــن والشــباب مــن أجــل التنميــة
املســتدامة ،مبــا فــي ذلــك الغايــات املتعلقــة
بالتثقيــف اجلنســي الشــامل ،وحصــول جميــع
الشــباب علــى اخلدمــات ،والتعليــم والتدريــب
مبــا يــؤدي إلــى فــرص العمــل ،وســامة
الفتيــات فــي األماكــن العامــة؛ و
•غايــات حتــت هــدف احلوكمــة أو تعميمهــا فــي
جميــع األنحــاء  ...لتحســن القــدرات الوطنيــة
مــن أجــل توليــد وإتاحــة وحتليــل البيانــات

االجتماعية-الدميوجرافيــة املنفصلــة وبيانــات
32
الصحــة.
بينمــا ال يــزال ذلــك يعنــي أن العمــل يتقــدم ،فإنــه
يوفــر إطــارًا قويًّــا للدعــوة إلــى االســتمرار علــى
الطريــق .فقــد ترغــب منظمــات اجملتمــع املدنــي
وغيرهــا فــي زيــادة التشــديد علــى مختلــف عناصــر
هــذه احلزمــة ،أو تعديلهــا ،أو اإلضافــة إليهــا ،لكنها
علــى األقــل تُعــد شــيء ملمــوس وتقدمــي ،ونقطــة
إنطــاق جيــدة.
بالنظــر إلــى تاريــخ عمليــة تنفيــذ برنامــج عمــل
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ومنــو املعارضــة
لــه ،ال يســتطيع أحــد أن يدعــى ســهولة إدراج
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة الشــاملة
فــي أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام  .2015عنــد
أيضــا
هــذه النقطــة ،ال يــزال مــن الصعــب ً
رؤيــة كيــف ميكــن إدخــال نتائــج مؤمتــر الســكان
والتنميــة ملــا بعــد عــام  2014فــي العمليــة،
بخــاف كونهــا أحــد أجــزاء التقريــر التجميعــي
لألمــن العــام فــي نهايــة عــام  ،2014حيــث ال
تــزال هاتــان العمليتــان تعمــان علــى مســارين
متوازيــن .لكــن نتائــج االجتمــاع اخلــاص
للجمعيــة العامــة توضــح إمكانيــة تقاربهمــا،
فــي فتــرة اإلعــداد إلــى .2015
قدمــا ،ســيكون مــن املهــم اســتخدام
وباملضــي ً
كافــة الفــرص ،مبــا فــي ذلــك عمليــة فريــق العمــل
مفتــوح العضويــة واجتماعــات رئيــس اجلمعيــة
العامــة .ورمبــا ســتركز علــى مــا يلــي:
•مــا الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه النســاء،
والشــباب ،واجملتمــع املدنــي ،فــي األجنــدة
اجلديــدة للتنميــة؟
•كيــف ميكــن إدراج حقــوق اإلنســان وســيادة
القانــون؟
•كيــف ميكــن زيــادة مزايــا التعــاون بــن اجلنــوب
واجلنــوب إلــى أقصــى حــد؟
•كيــف ميكــن تعزيــز الشــراكات القائمــة
واجلديــدة؟
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•كيــف ميكــن بنــاء مجتمعــات مســتقرة
و ســلمية ؟
•كيــف ميكننــا معاجلــة التحديــات املســتمرة
للوصــول إلــى امليــاه النظيفــة ،والصــرف
الصحــي ،والطاقــة؟
ومــع ذلــك ،جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه باإلضافــة إلــى
العمــل مــن خــال «اجملموعــات الرئيســة» فــي
عمليــة فريــق العمــل مفتــوح العضويــة ،مــن
احملتمــل وجــود تركيــز علــى البيئــة والتنميــة
املســتدامة ،فهمــا الدعامتــان األولتــان لريــو،20+
فــي مقابــل الدعامــة الثالثــة املتمثلــة فــي التنمية
االجتماعيــة .فــي هــذا الصــدد ،وعندمــا تصبــح
املفاوضــات فــي ريــو عســيرة ،ســيكون للقضايــا
املتعلقــة بأجنــدات البيئــة والتنميــة املســتدامة
األســبقية علــى التنميــة االجتماعيــة ،وشــواغل
احلوكمــة ،وقضايــا الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة ،وطرائــق املســاءلة .هنــاك حتذيــر آخــر
مــن شــأنه تخفيــف التفــاؤل الناجــم عــن اإلطــار
اجلديــد لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان ،وهــو
النهــج «احلــذر» للغــة املســتخدمة حــول الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي التقريــر املؤقــت
لألمــن العــام وتقاريــر الرئيســن املشـ َترَكني لفريــق
العمــل مفتــوح العضويــة ،والتــي ال تتجــاوز لغــة
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة .وهكــذا ،أصبــح
املســرح معــ ًدا ملفاوضــات فــي املســتقبل.
نداء نهائي واضح ...
تتســم عمليــة اإلعــداد مــن أجــل أجنــدة التنميــة
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ملــا بعــد عــام  2015بالتعقيــد ،ولكــن مئــات
إن لــم يكــن آالف مــن النــاس ينخرطــون فيهــا
بالفعــل ويريــدون أن يــروا إدراج الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة كأولويــة مــن أولويــات أهــداف
التنميــة املســتدامة اجلديــدة .ليــس هنــاك خيــار
قدمــا فــي وضــع طرائــق تتحــدد
ســوى املضــي ً
علــى أعلــى املســتويات .والشــيء الوحيــد الــذي ال
يســعنا الســماح بــه مــرة أخــرى هــو مــا حــدث مــع
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي عــام 2000؛ فهــذه
املــرة علينــا عــدم مغــادرة الغرفــة دون نتائــج.
شكر وتقدير
شــكرًا جزيــا ً جلميــع أولئــك الذيــن قدمــوا
معلومــات قيمــة ،وأفــكار ،ومســاعدات ،أثنــاء إعــداد
هــذه الورقــة .وأود اإلشــارة ،علــى وجــه اخلصــوص،
إلــى باتريســيا بومبيلــي وبندتــا باجوتــو (األمانــة
العامــة للمنظمــات األوروبيــة غيــر احلكوميــة)،
وســارة شــو (التحــاد الدولــي لتنظيــم األســرة)،
وإيفــون بوجارتــس وهيلــد كرويــس (مؤسســة
الســكان العامليــة روجتــرس) ،وفرانســواز جيــرار
وشــانون كوالســكي (التحالــف الدولــي لصحــة
املــرأة) ،وساشــا جابيــزون (اجملموعــة الرئيســية
أيضــا إلــى دييجــو
للنســاء) .كمــا أتوجــه بالشــكر ً
باالســواس ،املنســق التنفيــذي ألجنــدة التنميــة
مــا بعــد عــام  2015فــي صنــدوق األمم املتحــدة
للســكان.
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