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املستشــارة اخلــاص لســكرتير
عــام األمم املتحــدة ،مع مســؤوليات
إضافيــة كمبعوثــة خاصــة بشــأن
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية/
مــرض اإليــدز فــي آســيا؛ شــغلت
ســابقً ا موقــع املديــرة التنفيذيــة
لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان،
2000-1987

أشــكر لكــم ترحيبكــم احلــار .واســمحوا لــي أن
أعــرب عــن «شــكر» خــاص ملضيفنــا ،حكومــة
هولنــدا ،التــي كانــت قيادتهــا القويــة ومشــاركتها
ودائمــا في الســنوات العشــرين
ملمحــا قويًّــا
احلــارة
ً
ً
املاضيــة.
أعتقــد أنكــم عندمــا تصفقــون لــي ،إمنــا تصفقــون
بحــق ألنفســكم .لقــد التقيــت العديــد منكــم ممن
كانــوا فــي القاهــرة وأســتطيع أن أرى عــددًا أكبــر
هنــا بــن احلضــور .ومــن دواعــي فخــري أن ألتقــي
العديديــن الذيــن لــم يحضــروا املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة (عــام  ،)1994الذيــن يعملــون
بجــد لتحويــل وعــوده الكبيــرة إلــى حقيقــة
واقعــة .لكــم جميعــا الفضــل فــي مــا حــدث فــي
القاهــرة ،ومــا حــدث فــي الســنوات التاليــة حتــى

اآلن .وســيكون لعملكــم فضــلٌ كبيــر ٌ للعمــل فــي
املســتقبل.
هــذا هــو اإلجنــاز احلقيقــي للقاهــرة – ليــس فقــط مــا
أجنــزه املؤمتــر ،ولكــن مــا بــدأ فيــه .لقــد فتــح األبــواب،
وأظهــر لنــا املســارات التــي ال نــزال نتابعهــا اليــوم.
مـاذا كــان املؤمتــر الدولي للســـكان والتنمية يعني
حينذاك ،وماذا يعني اليوم؟
لقــد اســتكمل املؤمتــر بالتأكيــد بعض األعمــال غير
املنجــزة .وأغلــق توافــق اآلراء فــي القاهــرة وبقــوة.
مــا يُســمى «الســيطرة علــى الســكان» ،وأوضــح
بجــاء إلــى األبــد أن الســكان وسياســات التنميــة
هــي كلٌ ال يتجــزأ .فقــد حســم اجلــدل القــدمي بــن
االحتياجــات العامليــة والســيادة الوطنيــة :فالبلــدان
التــي تصرفــت ،فــي أعقــاب برنامــج القاهــرة،
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مبحــض إرادتهــا وملصلحتهــا الوطنيــة اخلاصــة،
أيضــا الضــرورة العامليــة املتمثلــة
ســوف تخــدم ً
فــي بــطء النمــو الســكاني وزيــادة توازنــه.

التحرك نحو توافق اآلراء
تقــول كتــب التاريــخ إن حتقيــق توافــق اآلراء فــي
القاهــرة كان عســيرًا .حســنًا ،لقــد اســتغرق 20
عامــا فقــط .ففــي واقــع األمــر ،لــم تــرد ببرنامــج
ً
العمــل العاملــي للســكان فــي عــام  ،1974وهــو أول
وثيقــة مــن نوعهــا علــى اإلطــاق ،أي إشــارة للمــرأة
ســوى مرتــن ،وكلتيهمــا فــي ســياق اخلصوبــة.
وبعــد عشــر ســنوات ،شــملت توصيــات مكســيكو
ســيتي توصيــة واحــدة (التوصيــة رقــم  )11حــول
وضــع املــرأة ،تقــول فــي مجملهــا:

كمــا حســم توافــق اآلراء حجــة قدميــة أخــرى – بــن
متطلبــات التنميــة وحقــوق اإلنســان .إن الســير
وفــق أجنــدة القاهــرة يعنــي احتــرام وتعزيــز حقــوق
اإلنســان .هــذا مــا نعنيــه عندمــا نتحــدث عــن
«احلقــوق اإلجنابيــة» .هــذا هــو الفــرق بــن النــاس
كأشــياء والنــاس كفاعلــن :بــن النظــر إلــى
النــاس كبيــادق علــى رقعــة الشــطرجن السياســة،
واالعتــراف بهــم كالعبــن ،وصانعــي قــرارات،
ومحركــن للسياســة  −فاألفــراد املســتقلني
ينشــغلون كثيــرًا باجتــاه حياتهــم.

«يُعــد حتســن وضــع املــرأة وتعزيــز دورهــا هدفًــا
مهمــا فــي حــد ذاتــه ،وســوف يؤثــر فــي احليــاة
ً
األســرية بشــكل إيجابــي».

فــي ظــل هــذه الظــروف ،تتمتــع النســاء بوجــه
خــاص بصحــة أفضــل ويعيشــن حيــاة أكثــر
اكتمــاالً .ويكبــر األوالد والبنــات علــى حــد ســواء
وهــم يعرفــون أن بإمكانهــم القيــام باختياراتهــم
فــي احليــاة .والبنــات الالتــي تفهــم أســرهن
حقوقهــن وحتميهــا داخــل األســرة ،يصبحــن نســا ًء
متمتعــات بإحســاس قــوي باالســتقالل الذاتــي،
ويقــدرن أنفســهن وشــركاءهن وحقــوق اآلخريــن.

لقــد مضينــا عبــر طريــق طويــل بــن املكســيك
والقاهــرة .كان هنــاك بالطبــع بعــض اجلــدال فــي
القاهــرة – ولــذا حصلنــا علــى قــدر كبيــر مــن
التغطيــة اإلعالميــة .بيــد أن اخلــاف الرئيــس كان
يــدور حــول فقــرة واحــدة فقــط ،وكانــت هنــاك
درجــة غيــر عاديــة مــن توافــق اآلراء بشــأن القضايــا
األساســية – يصــل فــي الواقــع إلــى  %85مــن
الوثيقــة اخلتاميــة – حتــى قبــل بــدء املؤمتــر.

وفــي ظل هــذه الظــروف ،تنهــي الفتيــات تعليمهن،
ويتزوجــن فــي وقــت الحــق ،وينجــن مــا يرغــن مــن
تعــد األســر الكبيــرة هــي
أطفــال ،وليــس أكثــر .لــم ُ
القاعــدة ،ويتباطــأ النمــو الســكاني .تنفتــح نافــذة
لالســتثمار والتنميــة االقتصاديــة.

لقــد كان هــذا التوافــق العريــض فــي اآلراء نتيجــة
لتشــاور واســع النطــاق فــي البلــدان واملناطــق
اخملتلفــة ،مــع مشــاركة نشــطة للمجتمــع
املدنــي .ومــع وقــت انعقــاد املؤمتــر الدولــي للســكان
والتنميــة ،لــم يكــن لدينــا منتــدى للمنظمــات غير
احلكوميــة منفصلــة ،بــل متثيــل للمنظمــات غيــر
احلكوميــة داخــل العديــد مــن الوفــود الوطنيــة ...
فــي رأيــي ،هــذا هــو ســر جناحنــا .إن الوجــود املــادي
للعديــد مــن املتفانــن وامللتزمــن ،كثيــر منهــم من
الشــباب ،وكثيــر منهــم مــن النســاء ،كان يعنــي
أيضــا معرفــة الوفــود جيــ ًدا بشــواغل العالــم
ً
احلقيقــي وأولوياتــه ،ومــا يســتغرقه إحــداث تغييــر
حقيقــي ودائــم فــي حيــاة النــاس.

هــذا هــو املســار الــذي أظهــره لنــا توافــق اآلراء:
مســار النظــر فــي سياســات التنميــة والســكان –
وبخاصــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة – مــن وجهة
نظــر حقــوق اإلنســان ،وخاصــة حقــوق املــرأة.
باتبــاع ذلــك املســار ،وجــد األفــراد ووجــدت البلــدان
الطريــق إلــى التنميــة القائمــة علــى احلقــوق ،بــد ًءا
بالقضــاء علــى الفقــر املدقــع وانعــدام املســاواة.
إنــه يبــدأ باملــرأة .يبــدأ بالفتــاة.
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أســفرت النتيجــة عــن برنامــج عمــل *،كان وال يــزال
شــديد الوضــوح وعملــي للغايــة .إنــه يطــرح بلغــة
واضحــة مــا يجــب القيــام بــه؛ ومــن الذيــن عليهــم
القيــام بــه؛ وفــي خــال أي فتــرة زمنيــة؛ وحجــم
التكلفــة .ال توجــد أعــذار.
أين نحن اآلن ،وماذا علينا أن نفعل؟
إذن ،ملــاذا نحــن هنــا اليــوم والكثيــر مــن أهــداف مؤمتــر
القاهــرة ال تــزال بعيــدة عــن االكتمــال؟ ملــاذا بــدأت
فتيــات كثيــرات تعليمهن املدرســي ولم يســتكملنه؟
ملــاذا ال يــزال العديــد مــن املراهقــن يجهلــون احلقائــق
األساســية للحيــاة اجلنســية واإلجنــاب ،مبــا فــي
ذلــك كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز؟ ملــاذا تتــزوج الكثيــر
مــن الفتيــات قبــل أن يبلغــن مــن العمــر مــا يكفــي
التخــاذ قراراتهــن اخلاصــة؟ ملــاذا تتعــرض الكثيــر مــن
النســاء  -املتزوجــات وغيــر املتزوجــات  -إلــى العنــف
القائــم علــى نــوع اجلنــس – مبــا فــي ذلــك ختــان
اإلنــاث ،والناســور ،واإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة
البشــرية؟ ملــاذا ال تــزال الكثيــر مــن النســاء تعانــي
ومتــوت بســبب مضاعفــات احلمــل والــوالدة؟ ملــاذا ال
ـيا لوفيــات
يــزال اإلجهــاض غيــر املأمــون ســب ًبا رئيسـ ًّ
األمهــات واإلعاقــة؟
ملــاذا ،قبــل كل شــيء ،ال تــزال هنــاك بلــدان بعيــدة
كل البعــد عــن الهــدف املركــزي املتمثــل فــي
حصــول اجلميــع علــى خدمــات مناســبة وبأســعار
معقولــة فــي مجــال الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة؟
توجــه معظــم اخلدمــات إلــى املــرأة املتزوجــة التــي
لديهــا أطفــال ،مبــا فــي ذلــك مــا يخــص األمــراض
جنســيا ،والوقايــة مــن مــرض اإليــدز،
املنقولــة
ًّ
والعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس ،وســرطان
عنــق الرحــم .وال تصــل اخلدمــات إلــى النســاء غيــر
املتزوجــات ،والنســاء الالتــي ليــس لديهــن أطفــال،
واملراهقــات – ســواء املتزوجــات أو غيــر املتزوجــات

أيضــا إلــى النــاس
أو معظــم الرجــال .وال تصــل ًالذيــن قــد يكونــون خــارج التيــار الرئيســي باجملتمــع
– الشــباب خــارج املدرســة؛ ومــن يتعاطــون اخملــدرات
باحلقــن؛ والعامــات فــي مجــال اجلنــس أو املثليــات
جنســيا ،ومزدوجــي
جنســيا ،والرجــال املثليــن
ًّ
ًّ
جنســيا.
واملتحولــن
اجلنســية،
امليــول
ًّ
نحــن نعــرف أنــه حتــى إلــى أن يتحقــق الوفــاء بهــذه
الشــروط ،لــن نبلــغ أبـ ًدا الهــدف املتمثــل فــي حتقيــق
املســاواة بــن اجلنســن فــي ظــل التمتــع بكامــل
حقــوق اإلنســان للجميــع .ونعــرف أن التنميــة القائمة
علــى احلقــوق لــن تصبــح أب ـ ًدا حقيقــة واقعــة.
إننــي ال أقلــل مــن التقــدم الكبيــر الــذي أحرزتــه
البلــدان والنســاء أنفســهن منــذ املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة .وهنــاك الكثيــر الــذي ميكننا أن
نفخــر بــه .لــم يكــن اإلطــار الدولــي للمســاواة بــن
اجلنســن وحقــوق اإلنســان أقــوى أب ـ ًدا .لقــد أقــرت
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــدور الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة املركــزي فــي القضــاء علــى الفقــر – على
الرغــم مــن أن األمــر تتطلــب بعــض التثقيــف قبــل
أن تصــل الرســالة إلــى اجلميــع .وممــا يثير الســخرية
بحــق أن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة لــم تكــن من
بــن األهــداف املُع َتمــدة أصــاً ،نظــرًا ألن جميــع
األهــداف كانــت تعكــس فــي الواقــع تأثيــر العمــل
املنجــز فــي املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة.
ومــن بــن األمثلــة األخــرى فــي نطــاق األمم املتحــدة،
اعتمــدت مؤخــرًا كل مــن جلنــة الســكان والتنميــة
واللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة مواقــف قويــة
تســتند إلــى احلقــوق تتعلــق بالشــباب وحــول
العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس .واعتمــدت
اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان قــرارًا بشــأن
الوقايــة مــن وفيــات األمهــات واعتــال صحتهــن
وحقــوق اإلنســان.

* http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/
ICPD-Programme.
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هنــاك تقــدم مماثــل ملحــوظ علــى الصعيــد
اإلقليمــي والوطنــي ،ال ســيما «بروتوكــول مابوتــو»*
لعــام  2003الــذي يوفــر حمايــة واســعة حلقــوق
املــرأة األفريقيــة ،مبــا فــي ذلــك حقوقهــن اإلجنابيــة.
ميكــن للعديــد مــن البلــدان إظهــار تقــدم فــي
احلمايــة القانونيــة والدســتورية ،ال ســيما بالنســبة
حلقــوق املــرأة ،علــى الرغــم مــن أن حقــوق املثليــن
جنســيا ومزدوجــي امليــول اجلنســية
واملثليَّــات
ًّ
ـيا ال تــزال غيــر مشــمولة باحلماية
واملتحولــن جنسـ ًّ
عامليــا ،أو حتــى ُمعتــرف بهــا.
ًّ
بيــد أن التقــدم علــى أرض الواقــع ،والتغييــر
احلقيقــي فــي حيــاة الرجــال والنســاء العاديــن ،قــد
أصبحــت رؤيتــه اآلن أكثــر صعوبــة .هنــاك بالتأكيــد
طفــرة محمــودة فــي انتشــار وســائل منــع احلمــل،
علــى ســبيل املثــال؛ لكــن عــددًا قليـا ً مــن البلــدان
الكبيــرة ،والنخــب فــي معظــم البلــدان ،ال تــزال
تســتأثر باجلــزء األعظــم مــن هــذه الزيــادة .وفــي
أماكــن أخــرى ،خاصــة بالنســبة للنســاء الفقيــرات
فــي اجملتمعــات الفقيــرة ،لــم تتغيــر فيهــا احليــاة
اإلجنابيــة كثيــرًا منــذ عصــور أمهاتهــم أو جداتهــم.
يصعــب هنــاك العثــور علــى وســائل منــع احلمــل
احلديثــة بأســعار معقولــة؛ وتقبــل النســاء أن
احلمــل غيــر املقصــود هــو خطــر عــادي علــى
حياتهــن ،ويقبلــن اخملاطــر املصاحبــة لــه .علــى أن
اخلبــر اجليــد جــ ًدا هــو انخفــاض معــدالت وفيــات
األمهــات بنســبة  %40منــذ املؤمتــر الدولي للســكان
والتنميــة – لكــن هــذه النســبة تقــل كثيــرًا عــن
هــدف املؤمتــر املتمثــل فــي  .%75يؤثــر زواج األطفــال
فــي حيــاة  14مليونًــا مــن األطفــال دون ســن 18
ســنويًّا :ســوف حتمــل العديــد مــن هــذه الفتيــات
قبــل أن يصبحــن علــى اســتعداد كامــل للــوالدة.
وســوف تعانــي كثيــرات مــن العــذاب واملــوت
نتيجــة لذلــك .إن معظــم البلــدان ال تــزال تقصــر

كثيــرًا عــن حتقيــق هــدف إشــراك جميــع قطاعــات
اجملتمــع ،وبخاصــة النســاء والشــباب ،فــي صنــع
السياســات التــي تشــكل حياتهــم.
ال يــزال اإلجهــاض غيــر املأمــون – وهــو ســبب
الكثيــر مــن النقاشــات الســاخنة فــي القاهــرة
رئيســا لوفيــات األمهــات فــي
– يُشــكل ســب ًبا
ً
العديــد مــن البلــدان .فلــم حتقــق البلــدان اخملتلفــة
ســوى القليــل مــن التقــدم فــي معاجلتــه ،أو
معاجلــة القضايــا التــي تُشــكل اإليديولوجيــة
أساســا لهــا .يجــب إدارة نقــاش عقالنــي
والتحيــز
ً
فــي كل مجتمــع حــول شــروط إباحــة اإلجهــاض.
ومهمــا كانــت النتيجــة ،يجــب أن يكــون
اإلجهــاض القانونــي آمنًــا .هــذا هــو موقــف احلــد
األدنــى مــن توافــق اآلراء الــذي مت التوصــل إليــه فــي
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،وكان إجنــازًا
كبيــرًا فــي حينــه .بيــد أن توافــق اآلراء لــم يتنــاول
حقــوق النســاء الالتــي يحتجــن إلــى إجهــاض فــي
البلــدان التــي ال جتيــزه قانونًــا .يجــب أال يســفر
احلمــل عــن خطــر املــوت الــذي ميكــن جتنبــه:
هــذا امتــداد بســيط حلــق اإلنســان فــي الصحــة.
واإلجهــاض غيــر القانونــي هــو إجهــاض غيــر آمــن
مــن حيــث تعريفــه .لقــد حــان الوقــت بالتأكيــد
لإلقــرار بهــذه املســألة املُلحــة ومعاجلتهــا؛ ليــس
فــي داخــل البلــدان والثقافــات فقــط ،ولكــن علــى
الصعيــد العاملــي؟
اســمحوا لــي أن أقــدم بعــض االقتراحــات اإلضافية
حــول كيفيــة التوصــل إلــى حتقيــق هــدف حصــول
اجلميــع علــى الصحــة اجلنســية واإلجنابية.
أوال ًـ يجــب أن تبتعــد برامــج الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة عــن منــوذج تقــدمي خدمــة صحــة األم
والطفــل .أُنشــئت بقــوة فــي معظــم البلــدان
برامــج صحــة األم والطفــل ،وقــد تكــون عاليــة

* بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بحقوق املرأة في أفريقيا:

Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa. http://www.achpr.org/
instruments/women-protocol/
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الفاعليــة .علــى أن املشــكلة تكمــن فــي أنهــا
موجهــة بالكامــل تقري ًبــا نحــو املــرأة املتزوجــة
التــي لديهــا أطفــال .أمــا النســاء فــي الفئــات
األخــرى  -مبــا فــي ذلــك املتزوجــات وليــس لديهــن
أطفــال ،وغيــر املتزوجــات ،وبطبيعــة احلــال الرجــال
فعليــا .إن صحــة األم والطفــل
 فمســتبعداتًّ
فــي املمارســة ،العمليــة ،إن لــم يكــن مــن
الناحيــة النظريــة ،قــد أصبحــت مبثابــة صومعــة.
إذا كان يجــب تيســير وصــول الرجــال والنســاء إلــى
مجموعــة كاملــة مــن اخلدمــات ،إذن مــن الضــروري
أن تصــل البرامــج لهــم أينمــا كانــوا .وأفضــل
طريقــة للقيــام بذلــك هــو وصولهــا كجــزء مــن
نظــام صحــي متكامــل يجمــع بــن اخلدمــات
العالجيــة والوقائيــة ،مبــا فــي ذلــك صحــة األم
والطفــل .ســوف تصــل البلــدان إلــى حتديــد أفضل
متامــا
املمارســات اخلاصــة بهــا ،لكنــه حــل عملــي ً
إذا كان هنــاك إرادة للقيــام بذلــك.
ثانيــاـ علــى الرغــم مــن أن قصــد املؤمتــر الدولــي
ً
للســكان والتنميــة كان يتمثــل ،مــن بــن
جملــة أمــور أخــرى ،فــي كفالــة توفــر تنظيــم
األســرة لــكل مــن يحتــاج إليهــا؛ فقــد تراجعــت
معلومــات وخدمــات تنظيــم األســرة إلــى موقــع
أخيــر فــي أجنــدة دول السياســة العامــة ،ســواء
لــدى أوســاط املانحــن ،أو بــن البلــدان متوســطة
ومنخفضــة الدخــل .وتُعــد اجلهــود التــي بذلــت
مؤخــرًا الســتعادة بــؤرة التركيــز ،مثــل مؤمتــر قمــة
لنــدن حــول تنظيــم األســرة ،موضــع ترحيــب
كبيــر؛ لكــن الواقــع ال يــزال يطــرح أن إحتياجــات
النســاء فــي ســن اإلجنــاب تفــوق قــدرة البلــدان
علــى الوفــاء بذلــك .والبرامــج ،فــي أحســن
األحــوال ،إضاعــة للوقــت .فهــي ال تــزال متخلفــة
فــي العديــد مــن األماكــن.

رمبــا نحــن ضحايــا جناحنــا ،بشــكل مــا .لقــد
انخفــض مجمــوع معــدالت اخلصوبــة والنمــو
الســكاني علــى الصعيــد العاملــي وفــي العديــد
مــن البلــدان ،وبالتالــي يفتــرض البعــض انقضــاء
الضــرورة املُلحــة .نحــن نعــرف أفضــل بالطبــع :إذا
كان التركيــز ينصــب علــى املــرأة وليــس التركيبــة
الســكانية ،فــإن الضــرورة تصبــح أكثــر إحلا ًحــا
مــن أي وقــت مضــى .إن معظــم النســاء الالتــي ال
يــزال احتياجهــن لتنظيــم األســرة غيــر ُملبــى هــن
نســاء فقيــرات ،والكثيــر منهــن أميــات؛ وال يزلــن
متخلفــات بينمــا يتحــرك باقــي العالــم لألمــام.
فــي أكثــر البلــدان فقــرًا وعددهــا  69بل ـ ًدا ،حيــث
تعانــي  %73مــن النســاء مــن عــدم تلبيــة احلاجــة
إلــى املســكن ،زاد فــي الواقــع عــدد النســاء غيــر
املُســتخ ِدمات لألســاليب احلديثــة بــن عامــي
 2008و*.2012
ميكــن أن تســد البلــدان هــذه الثغــرة دون االســتعانة
بالتكنولوجيــات اجلديــدة أو بنظــم اخلدمــة
املُكلفــة؛ بينمــا قــد تكــون وســائل منــع احلمــل
اجلديــدة موضــع ترحيــب ،تلــك التــي لدينــا منهــا
متامــا .هنــاك افتقــار إلــى املــوارد،
مــا يكفــي ً
بطبيعــة احلــال – لكــن تخصيــص املبالــغ الصغيــرة
الالزمــة هــو مســألة تتعلــق بــاإلرادة السياســية،
وليــس باالقتصــاد .فتكلفــة الوفــاء باالحتياجــات
غيــر املُلبَّــاة فــي أفقــر  69بل ـ ًدا ،لــم تكــن ســتزيد
ســوى قليــا ً فــي عــام  2012عــن  2مليــار دوالر**.
ويُعتبــر هــذا املبلــغ فــي وول ســتريت خطـأ ً
تقريبيــا.
ً
مالليــم ،بالفعــل.
ثالثًــا ـ أوضحــت التجــارب الطويلــة واألبحــاث
العديــدة أن التثقيــف اجلنســي فــي ســن املراهقــة
هــو أســاس حيــاة جنســية صحيــة لــدى الكبــار.

تقدما قليال ً في تلبية الطلب على موانع احلمل في العالم النامي .انظر:
* وجدت دراسة حديثة أن هناك
ً

http://www.guttmacher.org/media/nr/2012/06/19/

** باإلضافة إلى ما سبق :التكلفة مقابل املنفعة في اإلستثمار في تنظيم األسرة وصحة املرأة

Guttmacher Institute, December 2011. http://www.guttmacher.org/presentations/Adding-It-Up.pdf.
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مــع ذلــك ،ال يعــرف ســوى ث ُلــث املراهقــن فــي
جميــع أنحــاء العالــم ،علــى ســبيل املثــال ،كيفيــة
الوقايــة مــن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية،
كمــا تتــزوج ماليــن النســاء الشــابات دون معرفــة
حتــى املعــارف األساســية املتعلقــة باحليــاة
اجلنســية واإلجنــاب .مــن حــق الشــباب معرفــة
أجســامهم حتــى ميكنهــم اتخــاذ القــرارات اخلاصــة
مبســتقبلهم .كيــف ســيحدث ذلــك ،مــا لــم يكــن
لديهــم إمكانيــة وصــول منتظمــة للمعلومــات
فــي املدرســة وبعدهــا؟ يجــب أن تواجــه البلــدان
واجملتمــع الدولــي هــذا التحــدي الــذي قبلــوه فــي
القاهــرة – لضمــان عــدم االكتفــاء بتعليــم جميــع
أيضــا تثقيفهــم حــول
األطفــال فقــط ،وإمنــا ً
صحتهــم اجلنســية واإلجنابيــة وكيفيــة حمايتهــا.
وأخيــرًا ،الرجــال .يحتــاج كل قضيــة إلــى بطــل،
والصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ليســت
اســتثناء .لقــد واجهــت املنظمــات النســائية
التحــدي ،مــع تزايــد قوتهــا ومداهــا .لكــن الرجــال
هــم نصــف ســكان العالــم ،ونحــن بحاجــة إلــى
رجــال مؤثريــن يقــودون أقرانهــم ،ويشــجعونهم
علــى حتمــل مســؤولياتهم ،ويصبحــون شــركاء
كاملــن فــي الكفــاح مــن أجــل حقــوق اإلنســان.
وباختصــار ،نحــن بحاجــة إلــى قــادة.
احلواجز التي تعترض التنفيذ
أســهمت قيــادات مــن جهــات عديــدة فــي جعــل
توافــق اآلراء ممكنًــا فــي املؤمتــر الدولــي للســكان
والتنميــة ،ال ســيما مــن هولنــدا ،حيــث كان
ســفيرها لــأمم املتحــدة نيكــوالس بيجمــان مبثابــة
قــوة دافعــة فــي املراحــل التحضيريــة .وكانــت
الواليــات املتحــدة األمريكيــة مبثابــة «األمــة التــي
ال غنــى عنهــا»؛ فبــدون التــزام الواليــات املتحــدة،
التــي جســدها الســيناتور تيــم ويــرث ،فض ـا ً عــن
املشــاركة الشــخصية مــن جانــب آل جــور نائــب
الرئيــس ،كانــت النتائــج ســتختلف كثيــرًا .لقــد
أضفــت مشــاركة العديــد مــن رؤســاء الــدول
138

واحلكومــات وضعيــة وهيبــة للمؤمتــر ،وعــززت قــوة
توافــق اآلراء.
تركنــا القاهــرة ولدينــا شــعور باإلجنــاز الكبيــر،
وشــعور قــوي بــأن احلواجــز الرئيســية أصبحــت
خلــف ظهورنــا.
وهــذا مــا جعــل فقــدان الزخــم بعــد املؤمتــر أكثــر
إحباطً ــا .ال أعتقــد أننــا كنــا نســبق الــرأي العــام
العاملــي بكثيــر :فقــد ســار مؤمتــر املــرأة فــي بيجــن
بتوافــق اآلراء ملســافة أبعــد حتــى فــي االجتــاه الــذي
أشــار إليــه املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة؛
وأقــرت االســتعراضات اإلقليميــة والعامليــة ،التــي
تُعقــد كل خمــس ســنوات ،برنامــج العمــل وعززتــه
مــن نــواح كثيــرة .لكــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
التــي اع ُتمــدت فــي عــام  ،2000كما أشــرت ســابقً ا،
لــم تتضمــن العنصــر الرئيــس املتعلــق بتيســير
حصــول اجلميــع علــى خدمــات الصحــة اإلجنابيــة؛
ومــن املؤكــد أن التقــدم تراجــع بعــد عــام 2000
مــن جانــب اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة واحلكومــات
احملافظــة األخــرى .رمبــا أدت معارضتهــم احلاســمة
إلــى متكــن البعــض ممــن شــعروا بفتــور أو حتــى
عارضــت قلوبهــم توافــق اآلراء ،وتثبيــط البعــض
ممــن يخجلــون مــن اتخــاذ اإلجــراءات التــي وافقــوا
عليهــا .أمــا زيــادة التمويــل ألجنــدة املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة ،فقــد انخفضــت اآلن إلــى مــا
يقــل كثيــرًا عــن املســتويات املتفــق عليهــا ،كمــا
انخفــض بوجــه خــاص الدعــم الدولــي لتنظيــم
األســرة ،حتــى بالقيمــة الدوالريــة.
لقــد أدى بالتأكيــد تعاظــم وبــاء فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز إلــى تراجــع أجنــدة
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة :كمــا يصــدق
أيضــا علــى املمارســة العامــة لعــزل فيــروس
ذلــك ً
نقــص املناعــة البشــرية والوقايــة مــن اإليــدز
وعالجــه مــن جانــب اآلليــات والهيــاكل املؤسســية
للصحــة العامــة .لقــد حتقــق تقــدم فــي اجتــاه
التكامــل ،لكــن الصوامــع والبرامــج الرأســية ال تزال
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معنــا اليــوم .وأدت إلــى الكثيــر مــن النفقــات غيــر
الضروريــة للمــوارد البشــرية واملاليــة ،كمــا أدت فــي
كثيــر مــن احلــاالت إلــى حرمــان النــاس مــن اخلدمــة
– غال ًبــا النســاء والفتيــات – وهــم فــي حاجــة
ماســة إليهــا.
بيــد أن معارضــة «املشــتبه فيهــم املعتاديــن»،
وفشــل اجملتمــع الدولــي فــي دعــم أجنــدة املؤمتــر
الدولــي للســكان والتنميــة ،وتهديــد فيــروس نقص
املناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز ،ليســت ســوى
تفســيرات جزئيــة ومتقاربــة .أعتقــد أن الهــدف
دمــا وأكثــر صعوبــة:
النهائــي املطــاف أكثــر ِق ً
اإلجحــاف واخلــوف املوجــه للنســاء ،ال ســيما جميــع
أشــكال متكــن النســاء والفتيــات.
يُعتبــر املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،بطبيعــة
احلــال ،جــز ًءا مــن القصــة .أمــا اجلــزء اآلخــر -أي
الســياق الــذي أتــاح عقــد املؤمتــر – فهــو تعاظــم
قــوة احلركــة النســائية وتعاظــم مطالــب النســاء
املنفــردات باالســتقالل الذاتــي فــي األســرة ،وفــي
االقتصــاد ،وفــي العمليــة السياســية ،وفــي
احملاكــم .لقــد أدى عقــد املؤمتــر إلــى تعزيــز النســاء
وتشــجيعهن علــى التفكيــر فــي حقوقهــن .فزيــادة
التقاريــر وزيــادة عــدم التســامح جتــاه العنــف
القائــم علــى نــوع اجلنــس ،يعكســان زايــد حضــور
النســاء وإصرارهــن ،كمــا يعكســان تصــور الرجــال
أنهــم حتــت التهديــد.
يجــب أن نتوقــف هنــا حلظــة ونتســاءل ملــاذا يبــدو
أن كال ً مــن العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس
ومعارضتــه يتزايــد فــي كثيــر مــن اجملتمعــات .قــد
تكــون النســاء أكثــر اســتعدادًا لإلبــاغ عــن العنــف
– هــذا أحــد األســباب احملتملــة؛ وقــد يكمــن ســبب
آخــر فــي أن الرجــال يعتبــرون أنفســهم محاصريــن
فــي لعبــة محصلتهــا صفــر .فــإذا كانــت قــوة
النســاء االقتصاديــة واالجتماعيــة تتنامــى ،إذن
يجــب أن تتضــاءل بالنســبة للرجــال.

هنــاك عــدد قليــل مــن الرجــال يــرون بحــق أن
تزايــد قــوة النســاء تهديــد لقوتهــم .فمــن القريــة
إلــى األمــة ،ومــن املنابــر إلــى البرملانــات ،جنــد
هــذه اجملموعــات الصغيــرة مــن الرجــال تتمســك
بالســلطة ،مبــا يضــر بالنســاء .لقــد حــان الوقــت
ألن يدركــوا أن العالــم قــد تغيــر؛ وحــان الوقــت
ليتكيفــوا مــع الواقــع اجلديــد أو التنحــي جان ًبــا؛
قدمــا أو االبتعــاد.
للمضــي ً
فــي بعــض األماكــن ،يحتجــز هــؤالء الرجــال حقــوق
النســاء كرهائــن ملــا يســمونه «القيــم التقليديــة».
وهــم فــي الواقــع يســتخدمون النســاء لطمأنــة
أنفســهم بــأن شــي ًئا لــم يتغيــر ،وعــرض ذلــك
علــى العالــم .إنهــم يزعمــون أن مفهــوم حقــوق
اإلنســان هــو مفهــوم أجنبــي مســتورد وال ينطبــق
واضــح .إن إطــار
هــراء
عليهــم .وهــذا بالطبــع
ٌ
ٌ
حقــوق اإلنســان ،كمــا هــو قائــم اليــوم ،هــو
إطــار عاملــي .فهــو مناســب وقابــل للتطبيــق فــي
أي ثقافــة جديــرة بكونهــا ثقافــة ،بــل – أو رمبــا ال
ســيما – بقــدر نظرتهــا للمــرأة.
اســمحوا لــي أن أقــول مــرة أخــرى :ال توجــد قيمــة
ثقافيــة تســتحق اســمها ،تســمح أو تشــجع علــى
قهــر النســاء واســتعبادهن .وليســت قيمــة ثقافية
تلــك التــي تســمح اســتمرار النســاء بــدون تعليــم
أو رعايــة صحيــة ،مبــا فــي ذلــك الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة .وليســت قيمــة ثقافيــة تلــك التــي
تســمح بــأن يكون ســلوك املــرأة هــو معيــار التعبير
الثقافــي ،بينمــا يســلك الرجــل كمــا يحلــو لــه.
وليســت قيمــة ثقافيــة أن يختبــئ الرجــل وراء
شــرف شــقيقته ،بينمــا يهاجــم شــقيقات رجــال
آخريــن .وليســت قيمــة ثقافيــة أن ترفــع النســاء
إلــى مرتبــة التعظيــم كأمهــات ،بينمــا تعرضهــن
للوفــاة واإلعاقــة فــي الــوالدة .هــذه ليســت قيــم
ثقافيــة أو قيــم اإلنســانية – بــل هــي مــا تتســمك
بــه مجموعــة مــن النــاس وتســتخدم الســلطة
علــى مجموعــة أخــرى.
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أعتقــد مــن املمكــن جعــل معظــم الرجــال يــرون
خطــأ نظــرة احلاصــل الصفــري لتمكــن النســاء
واملســاواة بــن اجلنســن .وأعتقــد أن التوقعــات
املتزايــدة لــدى كل مــن الرجــال والنســاء ســوف
تبــدد الكثيــر مــن عــدم اســتعداد الرجــال جعــل
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة أولويــة،
فــي األســرة واألمــة .ليــس لــدى أي أســاس علمــي
لهــذا االعتقــاد ،لكنهــا فحســب اخلبــرة الطويلــة
والكثيــر مــن األمــل.
ال تتعلــق املســألة بافتراضــات الرجــال فقــط ،بــل
أيضــا .فلــكل امــرأة تؤكــد نفســها،
والنســاء ً
هنــاك امــرأة أخــرى ال تــزال ال تؤكــد نفســها أو
حتــى تفهــم حقوقهــا .وهنــاك العديــد من النســاء
الالتــي ال يعتقــدن حتــى أن لديهــن حقــوق ،وأن احلياة
محتومــا ،وأنها ميكــن أن تتغيــر ،وأنهن
ليســت قــدرًا
ً
ميكنهــن تغييرهــا بأنفســهن .إن هــذا القبــول
الســلبي يُشــجع رد فعــل الرجــال فقــط – إذن
جــزء مــن اإلجابــة يجــب أن يتمثــل فــي التثقيــف
والدعــوة والتمويــل مــن أجــل تنفيــذ أوســع وأعمــق
لتوافــق اآلراء باملؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة،
بــد ًءا بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة .هنــاك حاجــة
إلــى التــزام أقــوى مــن جميــع أطــراف توافــق اآلراء،
مبــا فــي ذلــك احلكومــات الوطنيــة واجملتمــع الدولــي.
فمــن الضــروري أن يشــارك املزيــد مــن الرجــال -
فــي املناصــب القياديــة ،وفــي احليــاة العامــة وفــي
املنــزل  -فــي الكفــاح مــن أجــل الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة باعتبــاره كفاحهــم .ويجــب أن
تقــوم النســاء واملنظمــات النســائية بدورهــا مــن
خــال التعليــم ،واملناصــرة بــا هــوادة .والرســالة
هــي «حقــوق اإلنســان للمــرأة هــي حقــوق اإلنســان
للجميــع».

توافــق اآلراء أقــوى اآلن مــن أي وقــت مضــى .رمبــا
متقدمــا
كان املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة
ً
بالنســبة لعصــره ،لكــن هــذه مجــرد طريقــة أخــرى
للقــول بأننــا فــي موقــع القيــادة علــى هــذا املســار.
إن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،وإنشــاء األمم املتحــدة
للمــرأة ،والقــرارات التــي تربــط الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة باألمــن الوطنــي والعاملــي،
توضــح جميعهــا تزايــد القبــول الدولــي لنهــج
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة .ويوضــح العمــل
علــى أرض الواقــع ،علــى الرغــم مــن أن الطريــق
أمامنــا ال يــزال طويـاً ،أن البلــدان واجملتمعــات تــدرك
داللــة برنامــج عمــل القاهــرة ،وأهميــة ترســيخ
السياســات والبرامــج بقــوة علــى أســاس حقــوق
اإلنســان.
آمــل أن يكــون هــذا املؤمتــر دليـا ً إرشــاديًّا للســنوات
العشــرين القادمــة .وأمتنــى أن تُظهــروا التزامكــم
بالعمــل الــذي بدأنــا فــي القاهــرة ،وتؤكــدوا
قيادتكــم ملواصلتــه .إن التقــدم لألمــام علــى
الطريــق هــو االعتــراف بحقــوق اإلنســان وحمايتهــا
وتعزيزهــا فــي جميــع الثقافــات وجميــع البلــدان،
وجلميــع البشــر ،وللنســاء أوال ً قبــل أي شــيء.
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عامــا علــى
يســعدني القــول أننــا ،بعــد مــرور ً 20
انعقــاد املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،نســير
علــى الطريــق نحــو هــذا الفهــم .لقــد أصبــح
140

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -التنمية املستدامة  -العدد ( )١٩مايو 2015

