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اجلمعية العامة 
الدورة التاسعة واخلمسون 
البند ١٢ من القائمة األولية* 

    تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
رسـالة مؤرخـة ١٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٤ موجهـة إىل األمـني العـام مـــن املمثــل 

  الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة 
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـيت، يشـرفين أن أحيـل طيـه موجـزا ملـــداوالت املنتــدى 
السكاين األورويب، الذي أنشأه رئيسـه السـيد وولـتر فسـت، املديـر العـام للوكالـة السويسـرية 

للتنمية والتعاون (انظر املرفق). 
وقد كان املنتدى السكاين األورويب لسنة ٢٠٠٤ مبثابة اجتماع خرباء رفيــع املسـتوى 
ــــاير ٢٠٠٤. وهـــذا املنتـــدى  عقــد يف جنيــف، يف الفــترة مــن ١٢ إىل ١٤ كــانون الثــاين/ين
ـــة االقتصاديــة ألوروبــا  اسـتضافته احلكومـة السويسـرية، وجـرى تنظيمـه باالشـتراك بـني اللجن
وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وكـان عقـده مبثابـة إسـهام إقليمـي أورويب يف االســتعراض 
والتقييـم العشـريني لتنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة املعقـود بالقــاهرة، يف 

أيلول/سبتمرب سنة ١٩٩٤. 
وموجز املداوالت يبـني اآلراء املعـرب عنـها يف البيانـات واملناقشـات بـاملنتدى، فضـال 

عن ورقات املعلومات األساسية املكتوبة ألجله. 
 

 

.Corr.1 و A/59/50 *
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وسـيكون مـن دواعـي تقديـر حكومـة سويسـرا، الـيت تتصـرف بوصفـها ممثـال ملنظمــي 
املنتـدى، أن تعمـم الرسـالة ومرفقـها باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق الـدورة التاســـعة واخلمســني، 
للجمعيـة العامـة حتـت البنـد ١٢ مـن القائمـة األوليـة وأن تتـــاح لالطــالع يف الــدورة الســابعة 

والثالثني للجنة التنمية املستدامة. 
(توقيع) جينو سي. أ. شتاهلني 
السفري 
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مرفق الرسالة املؤرخة ١٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٤ املوجهـة إىل األمـني العـام مـن 
 املمثل الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة 

 موجز 
كان املنتدى السكاين األورويب لسنة ٢٠٠٤ عبارة عن اجتماع خرباء رفيع املسـتوى 
ـــترة مــن ١٢ إىل ١٤ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٤. وهــذا  عقـد يف جنيـف، بسويسـرا، يف الف
املنتدى الذي استضافته احلكومـة السويسـرية شـاركت يف تنظيمـه اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا 
التابعة لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان. وقد ُعقد يف إطار االستعراض والتقييم 
العشريني لتنفيذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة املعقـود يف القـاهرة، مبصـر، يف 

أيلول/سبتمرب سنة ١٩٩٤. 
وموجز املداوالت يورد اآلراء املعـرب عنـها يف البيانـات واملناقشـات داخـل املنتـدى، 

فضال عن ورقات املعلومات األساسية املكتوبة خصيصا ألجله. 
 الوفاء بااللتزامات ومواجهة التحديات اجلديدة 

مثـة الـتزام قـوي يف منطقـة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا بربنـــامج عمــل املؤمتــر الــدويل 
للسكان والتنمية وبنهجه إزاء السكان والتنمية والصحة اجلنسية واإلجنابية، وهو النـهج القـائم 
على احلقوق. وقد سلّم املنتدى بتنوع الظروف الوطنيـة وباسـتمرار شـدة أمهيـة برنـامج عمـل 
القـاهرة ملنطقـة اللجنـة، مشـفوعا باالتفاقـات اإلقليميـة األخـــرى، مــن قبيــل توصيــات املؤمتــر 
ــــتراتيجية التنفيـــذ اإلقليميـــة للمؤمتـــر الـــوزاري املعـــين  األورويب للســكان لســنة ١٩٩٣ واس
بالشـيخوخة لســـنة ٢٠٠٢. وســلمت البيانــات املكتوبــة حبقــوق كافــة األطــراف واألزواج، 
ال سيما الشبان، فيما خيتص بالتمتع حبياة جنسية وإجنابية سـليمة؛ كمـا شـددت علـى دورهـم 
بوصفهم فعاليات هامة. ورأى املشتركون يف املنتدى أن اختـاذ إجـراءات بشـأن فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) جيـب أن ميثـل أولويـة عاجلـة لكافــة 
أحناء منطقة اللجنة وسلموا أيضا بـأن اإلدمـاج التـام لـربامج اتقـاء ذلـك الفـريوس ومعاجلتـه يف 
برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية ميثل سبيال إىل التقدم املتسارع. وقيل إن التعـهدات املقطوعـة 
لتمويل ما يتعلق باملؤمتر الدويل للسكان والتنمية مل تتحقق بالكامل قط، وإنه تلزم اآلن موارد 
إضافية للمساعدة الدولية وللتنفيذ احمللي، يف إطـار النـهوج اجلديـدة لتمويـل املسـاعدة اإلمنائيـة 
الرمسية. وشدد املنتدى على أمهية ضمان اتساق برنـامج العمـل مـع األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة 
ــن  األخـرى، ومنـها علـى سـبيل املثـال إصـالح القطـاع الصحـي، وورقـات اسـتراتيجية احلـد م

الفقر، واألهداف اإلمنائية لأللفية. 
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خيارات متكينية للبيئات اليت تنخفض فيها اخلصوبة 
ـــل شــاغال رئيســيا مــن شــواغل  مـن الواضـح أن طريقـة معاجلـة اخنفـاض اخلصوبـة متث
السياسة العامة للمنطقة اإلقليمية، وإن مل جيـر التوصـل إىل رأي هنـائي بشـأن كيفيـة حـل هـذه 
املســألة. وقــد أشــري إىل أن تنــاقص الســكان والقــوى العاملــة ســيطرح يف الوقــت املناســـب 
تساؤالت بشأن إمكان حتقيق التنمية املستدامة يف أوروبـا، وأنـه سـتلزم اسـتراتيجيات سياسـية 
عامـة جديـدة ملواجهـة هـذا التحـدي. وجـرى التـأكيد أيضـا علـــى أن النــهوج الــيت تتبــع إزاء 
اخنفاض اخلصوبة دون أن حتمي احلقوق واخليـارات أو حتترمـها لـن متثـل حـال ملسـألة اخنفـاض 
عدد السكان. وأشار املشتركون يف املنتدى إىل أمهيـة إزالـة طائفـة كبـرية مـن احلواجـز احلائلـة 
دون حرية قرار الرجال والنساء فيما خيتص بوضعهم األبـوي. وشـددت بيانـات عديـدة علـى 
أمهية إجياد سياسات وطنية داعمة لألسر ولتكوين األسر. ونوقشت عدة أمثلة واعـدة بالنسـبة 
للمنطقة اإلقليمية، من بينها مناذج لزيـادة مسـؤولية الذكـور األبويـة وللتوسـع يف إسـهام كبـار 

السن يف صفوف القوى العاملة ويف رعاية األطفال. 
وسلم املنتدى بزيادة تنوع اهلياكل األسرية واجتاهات تطورها. وقد بيَّنت التحليـالت 
ــني  أن مسـتويات اخلصوبـة تظـل مرتفعـة نسـبيا مـىت وجـدت مسـتويات مرتفعـة مـن املسـاواة ب
اجلنسني يف االقتصاد واألسرة واجملتمع ومىت ُسمح بتنوع اهلياكل األسرية وترتيبـات الشـراكة. 
وأُوصــي بــأن جتمــع السياســات العامــة يف املنطقــة اإلقليميــة بــــني االســـتراتيجيات الكـــربى 
والصغرى، وأن تشمل املساواة بني اجلنسني كأولوية، وأن حتترم حقوق الفرد وحرياته. وقيل 
إن تقـدم املعرفـة عـن طريـق مجـع البيانـات وإجـراء البحـوث ميثـل شـرطا أساسـيا هامـا لوضـــع 

السياسات العامة ورصدها يف هذا اجملال. 
 التصدي ألوجه انعدام املساواة يف اجملال الصحي مبنطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا 

حدد املنتدى عدة شواغل مشتركة للمنطقة اإلقليمية بأسرها. وقد وجـدت تفاوتـات 
مثرية يف العمر املتوقع يف منطقة اللجنة. كما وجدت فروق ضخمة يف مستوى الرفاه يف عـدة 
بلدان باملنطقة، ال سيما بني املتميزين اجتماعيا، من ناحية، واملستبعدين اجتماعيـا واملـهاجرين 
والفئات السكانية الضعيفة، مـن ناحيـة أخـرى. وال يـزال االجتـار بالبشـر مسـتمرا علـى نطـاق 
واسع يف شىت أحناء منطقة اللجنة، وكذلك احلال بالنسـبة للعنـف القـائم علـى أسـاس اجلنـس. 
وتواجه املنطقة اإلقليمية بأسرها تزايدا يف اإلصابة بـأنواع العـدوى املنقولـة جنسـيا، وبفـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. ويف عـدد مـن البلـدان ال يوجـد سـوى وعـي حمـدود بالسياسـات 
والنهوج املتعلقة بالصحة العامة ودعم حمـدود لتلـك السياسـات والنـهوج. وقـد شـدد املنتـدى 
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علـى احلاجـــة إىل زيــادة التمويــل، وتقاســم منــاذج املمارســة املثلــى، وتعزيــز املنظمــات غــري 
احلكومية، وتعبئة اجملتمعات احمللية ألجل معاجلة هذه املسائل. 

وباإلضافـة إىل ذلـك، جـرى حتديـد عـدة شـــواغل ذات أولويــة تتصــل اتصــاال وثيقــا 
باحلالة يف اجلزء الشرقي من منطقة اللجنة. فهذه البلدان تواجه ضعف البنية األساسـية للرعايـة 
الصحية وتقل فيها إمكانية احلصول على الرعاية الصحية اجليدة. كما تعاين هـذه البلـدان مـن 
الالمساواة، والفقر، واهنيار نظـم الدعـم، والتدهـور البيئـي. وهنـاك يف عـدد مـن هـذه البلـدان 
معدالت اعتماد شديد على التبغ، والكحــول، واملخـدرات غـري املشـروعة، كمـا يتفشـى فيـها 
سـوء التغذيـة. وتكمـن هـذه العوامـل وغريهـا مـن العوامـل وراء ارتفـــاع مســتويات االعتــالل 
والوفـاة إىل حـد غـري مقبـول، ممـا يعـــّرض التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للخطــر. وتســهم 
مستويات االعتالل املرتفعة إسهاما مباشــرا يف اخنفـاض مسـتوى رفـاه فئـات سـكانية ضخمـة. 
كذلـك، ال ميلـك الشـبان يف عديـد مـن هـذه البلـدان سـوى إمكانيـة حمـدودة للحصـــول علــى 
املعلومـات والثقافـة واخلدمـات الصحيـة اجلنسـية واإلجنابيـة الشـــاملة، ال ســيما موانــع احلمــل 
ـــك، هنــاك تدهــور يف نظــم  واإلجـهاض اآلمـن، حيثمـا كـان ذلـك مشـروعا. وإىل جـانب ذل
البيانـات اإلحصائيـة والرصـد؛ ومـن مث تدهـورت القـدرة علـى تفـهم هـــذه التطــورات تفــهما 

أفضل. 
 

 جين منافع اهلجرة 
سلم املنتدى بأن ظروف اهلجرة قـد تغـريت بدرجـة كبـرية منـذ انعقـاد املؤمتـر الـدويل 
للسكان والتنمية. واهلجرة الدولية تؤثر على كافة بلدان املنطقة: إذ أهنا تتعاظم، لتصبـح أكـثر 
تنوعا وُينظر إليها بشكل مطرد على أهنا مورد هام يف عامل متعومل. ورغم بـدء االعـتراف بـأن 
اهلجـرة بـاتت اآلن ضـرورة هلـا أســـباهبا االجتماعيــة والدميغرافيــة واالقتصاديــة جنــد أن بعــض 
سياسات اهلجرة الراهنة، الـيت تقـوم أساسـا علـى املكافحـة والقمـع، ال تعـامل اهلجـرة بطريقـة 
إجيابية. وقد جرى التشـديد علـى أمهيـة اتبـاع هنـوج شـاملة إزاء إدارة اهلجـرة. وهـذه النـهوج 
تشمل تغطية السياسات العامـة املتعلقـة بـاهلجرة لكافـة جوانـب اهلجـرة وأنواعـها (الالجئـون، 
وملتمسـو اللجـوء، واملـهاجرون االقتصـاديون، ولــّم مشـل األسـر، ومـا إىل ذلـك)، مـع مراعــاة 
األبعاد اإلنسانية فضال عن األبعاد االقتصادية والتطـرق إىل معايـري إدمـاج املـهاجرين وقبوهلـم. 
وحتتاج سياسات اهلجرة إىل تعريف واضح وزيـادة يف الشـفافية. وسـيكون لسياسـات اهلجـرة 
واالدماج تأثري إجيايب بالغ مىت جرى تنسيقها على كل من الصعيـد احمللـي والوطـين واإلقليمـي 
ومــىت اشــترك كافــة أصحــاب املصلحــة، مبــا فيــهم مجاعــات املــهاجرين نفســها، يف وضــــع 
السياسات العامة ذات الصلة ويف تنفيذهـا ورصدهـا. كمـا جـرى التشـديد علـى أمهيـة األخـذ 
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مبعايـري أكـثر انفتاحـا فيمـا خيتـص بأهليـة االنتمـاء إىل األمـة وصالحيـة املواطنـــة يف السياســات 
العامـة املتعلقـة باالدمـاج. وجـرت اإلحاطـة علمـا بالتنـاقض القـائم بـني كـون اهلجـرة الدوليـــة 
ظاهرة عاملية والدور املهيمن للدولة القومية. وجرى االعـتراف باالتفاقـات املتعـددة األطـراف 
باعتبارها آلية لوضع اهلجرة يف إطار إقليمي. كما دعا املنتـدى إىل حتسـني إحصائيـات اهلجـرة 

الدولية وزيادة التعرف على التفاعالت بني اهلجرة واالندماج والتنمية. 
 تعزيز اتساق السياسات، والشراكة، واملعرفة 

هدفت عدة بيانات إىل حتديد دور الدولة يف البيئـة املؤسسـية الناشـئة حديثـا. وجـرى 
التشديد على ضرورة قيام الدولة بوضع أطر سياسـية وتنظيميـة، وزيـادة متاسـك تلـك األطـر، 
وتعزيز احلقوق واحلكم السليم واملساءلة. وقيل إنه ينبغي للبيئة املؤسسية أن تشــجع علـى قيـام 
شراكة بني الدولة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص. كما نوقشـت مسـألة تعزيـز الشـراكة فيمـا 
بني البلدان، ألجل االنكباب على حبث النظام الدميغـرايف اجلديـد يف أوروبـا ولتحقيـق أهـداف 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبـا 
ـــة والعمــل  والعـامل. كذلـك شـدد املنتـدى علـى احلاجـة إىل إحـراز تقـدم يف املسـوح اإلحصائي

العلمي، باعتبار أن ذلك شرط أساسي لوضع السياسات العامة ورصدها بصورة شاملة. 
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 موجز املداوالت 
مقدمة  - ١

املنتــدى الســكاين األورويب لعــام ٢٠٠٤ اجتمــاع للخــرباء رفيــع املســتوى عقــد يف 
جنيف بسويسرا يف الفترة من ١٢ إىل ١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤. واشترك يف تنظيم هـذا 
املنتدى الذي استضافته احلكومة السويسرية كل من اللجنة االقتصاديـة ألوروبـا التابعـة لألمـم 
املتحـدة وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وقـدم الدعـــم املــايل لتنظيمــه كــل مــن احلكومــة 
السويسـرية، وخباصـة الوكالـة السويسـرية للتنميـــة والتعــاون ومكتــب اإلحصــاءات االحتــادي 
السويسـري، وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وقـدم دعمـا إضافيـا كـل مـن االحتـاد الــدويل 
لتنظيـم األسـرة - الشـبكة األوروبيـة مـن بروكســـل، بلجيكــا، واملؤسســة الدوليــة مــن أجــل 

السكان والتنمية من لوزان، سويسرا. 
وعقـد املنتـدى يف إطـار االسـتعراض والتقييـم الـذي جيـرى كـل عشـر سـنوات لتنفيـــذ 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الـذي عقـد يف القـاهرة، مبصـر، يف أيلـول/سـبتمرب 
١٩٩٤. ونظر املنتدى الذي خصص ملوضوع ”التحديات السكانية وأجوبـة السياسـات“ يف 
مجلة أمور منها التغريات اهلامة والناشئة يف جمال السكان، ودرس التحديات اليت تطرحها هذه 
التغــريات، وحــدد أفضــل السياســات ملواجهتــــها. ودرس يف هـــذا الســـياق تنفيـــذ اتفاقـــات 
ـــة  التســعينات اإلقليميــة والعامليــة املتصلــة بــاملؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة يف منطقــة اللجن
االقتصادية ألوروبا، وال سيما البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية. كما نظر يف السبل الكفيلـة بـأن 

متضي املنطقة يف تنفيذ هذه االتفاقات يف املستقبل. 
وإضافـة إىل اجللسـتني االفتتاحيـة واخلتاميـــة، متثــل برنــامج املنتــدى يف أربــع كلمــات 
أساسية وأربع جلسات موضوعيـة. وقـد ألقـى املتحدثـون الرئيسـيون كلمـات عـن موضوعـي 
ــــريات  ”الســكان والتنميــة يف أوروبــا خــالل العقــد املــاضي“ و ”التحديــات السياســية للتغ
الدميغرافية يف أوروبا: املسائل الشاملة“. وغطت اجللسات املوضوعيـة األربـع القضايـا التاليـة: 
”سكان العامل واجتاهات التنميـة: وجهـة النظـر األوروبيـة“؛ و ”احلمـل واألبـوة واألمومـة يف 
ــــة“؛ و ”االعتـــالل، والوفيـــات، والصحـــة  البلــدان ذات اخلصوبــة املتدنيــة: خيــارات متكيني
اإلجنابية: مواجهة التحديات يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية“؛ و ”اهلجرة الدوليـة: تشـجيع 
ـــب منظمــي املنتــدى، أعــد اخلــرباء مذكــرات معلومــات  اإلدارة واإلدمـاج“. وبنـاء علـى طل

أساسية لكل جلسة من اجللسات املوضوعية. 
وشـارك يف املنتـدى خـــرباء مــن اجلــهازين التنفيــذي والتشــريعي للحكومــات، ومــن 
املعاهد األكادميية والبحثية، ومن املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص، ينتمـون إىل ٤٧ 
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دولـة مـن الـدول األعضـاء الــ ٥٥ يف اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا(١). كمـا شـــارك يف املنتــدى 
خـرباء مـن اإلدارات والوكـاالت املتخصصـة واهليئـات والـربامج املشـتركة ذات الصلـة التابعـــة 
ـــغ  لألمـم املتحـدة، فضـال عـن ممثلـني عـن املنظمـات الدوليـة واحلكوميـة الدوليـة اإلقليميـة. وبل

جمموع املشاركني يف املنتدى ٣٦٠ شخصا. 
وسـوف يبعـث هـذا املوجـز ملـداوالت املنتـدى، بفضـــل املســاعي احلميــدة للحكومــة 
السويسرية باعتبارها استضافت وترأست املنتـدى، إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة للنظـر فيـه 
واختاذ التدابري بشأنه عند االقتضاء. وسـوف تقـوم اجلـهات املنظمـة للمنتـدى بـإعداد وإصـدار 

تقرير رمسي للمنتدى ووقائعه. 
 

تطور النقاش بشأن السكان والتنمية  - ٢
إن النقاش الدويل بشأن السكان والتنمية يكاد يكون قدميا قدم منظمة األمـم املتحـدة 
الـيت باشـرته وأغنتـه علـى مـر السـنني. فقـد عملـت جلنـة السـكان التابعـة لألمـم املتحـدة، منــذ 
نشأهتا األوىل، باعتبارها منتدى للدول األعضـاء تتصـدى فيـه لالنشـغاالت املتعلقـة بالسـكان. 
ومع تزايد االعتراف بأمهية قضايا السكان والتنميـة، صـارت املؤمتـرات الدوليـة - اجتماعـات 
اخلرباء يف البداية، مث املؤمترات احلكومية الدوليـة الحقـا - تشـكل منتديـات إضافيـة للمجتمـع 
الدويل ذات إشعاع متزايد. وقد مهد مؤمتـرا اخلـرباء اللـذان عقـدا يف رومـا (١٩٥٤) وبلغـراد 
(١٩٦٥) الســـبيل للمؤمتـــرات احلكوميـــة الدوليـــة الـــيت عقـــدت يف بوخارســـــت (١٩٧٤) 
ومكســيكو (١٩٨٤) والقــاهرة (١٩٩٤)(٢). وال تصــادف ســنة ٢٠٠٤ الذكــرى العاشـــرة 

النعقاد مؤمتر القاهرة فحسب، بل كذلك الذكرى اخلمسني النعقاد مؤمتر روما. 
ولقد شهد نصف القرن املنصرم تغريات عميقة متعددة املالمح يف مجيع أرجاء العامل. 
ومتثلت إحدى السمات البارزة هلـذا العصـر يف النمـو السـكاين السـريع، وال سـيما يف البلـدان 

 __________
الدول األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا هـي: االحتـاد الروسـي، أذربيجـان، أرمينيـا، إسـبانيا،  (١)
إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، أيرلنـدا، آيسـلندا، إيطاليـا، الربتغـال، بلجيكـا، 
بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، تركمانستان، تركيا، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية 
السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسـرا، 
صربيا واجلبل األسود، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قربص، قريغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، التفيـا، 
لكسـمربغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، اململكـــة املتحــدة، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، هنغاريــا، هولنــدا، 

الواليات املتحدة األمريكية، اليونان. 
املؤمترات اخلمسة هي: املؤمتر العاملي للسكان، روما، ٣١ آب/أغسـطس-٢٠ أيلـول/سـبتمرب ١٩٥٤؛ واملؤمتـر  (٢)
العاملي للسكان، بلغراد، ٣٠ آب/أغسطس-١٠ أيلول/سبتمرب ١٩٦٥؛ واملؤمتر العاملي للســكان، بوخارسـت، 
١٩-٣٠ آب/أغسطس ١٩٧٤؛ واملؤمتر الـدويل املعـين بالسـكان، مكسـيكو، ٦-١٤ آب/أغسـطس ١٩٨٤؛ 

واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤. 
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النامية. وخلف هذا النمـو الضخـم، الـذي سيسـتمر طويـال قبـل أن يبلـغ مـداه، أثـرا كبـريا يف 
النقاش الدائر على املستوى الدويل بشـأن السـكان والتنميـة. ففـي رومـا، اعتـرب تسـارع وتـرية 
النمـو السـكاين حينئـذ، وإن كـان تقديـره أقـل مـن الواقـع بكثـري، عـن حـــق نتيجــة الســتمرار 
ـــات. واعتــربت  املسـتويات املرتفعـة للخصوبـة يف معظـم املنـاطق الناميـة واخنفـاض معـدل الوفي
التنمية االقتصادية وإسراع مرحلـة االنتقـال الدميغـرايف (وال سـيما االنتقـال يف جمـال اخلصوبـة) 
وسيلتني للتصدي للتخلف. وقد أعيـد التـأكيد علـى هـذا األمـر يف مؤمتـر بلغـراد، حيـث أفـرد 

مركز الصدارة ملسأليت اخلصوبة وتنظيم األسرة، وعلى اخلصوص برامج تنظيم األسرة. 
وكانت الربامج السكانية يف البداية تشكل مسألة مثرية للجدل للغاية ليس من الالئـق 
مناقشتها يف املنتديات احلكومية الدولية. وحينما صار من الالئق طرحـها يف منتـدى مـن قبيـل 
مؤمتر بوخارست يف ١٩٧٤، كانت تلك الربامج حمل مناقشـات حمتدمـة تنطلـق مـن وجـهات 
نظر سياسية وإيديلوجية ودينية وثقافية خمتلفة. وقد أفرز مؤمتر بوخارست خطة مثمرة، خطـة 
العمل العاملية للسكان، اليت تعترب الوثيقة الرمسية الدولية األوىل املخصصة للسياسـات والـربامج 
والتدابري املتعلقة بالسكان. وأقرت الوثيقة برامج تنظيم األسرة باعتبارها جزءا مـن السياسـات 
الوطنية يف جمال السكان، كما أقـرت هـذه السياسـات باعتبارهـا عنصـرا مـن العنـاصر املكونـة 
ـــع البلــدان إىل ”احــترام  لسياسـات التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة. وأوصـت بـأن تعمـد مجي
وكفالة حق األشخاص، بغض النظر عن أهدافـها الدميغرافيـة العامـة، يف اختيـار عـدد أطفـاهلم 
واملدة الفاصلة بني محل وآخــر، علـى حنـو حـر وواع ومسـؤول“. وجـرى االتفـاق ألول مـرة 
على هذا احلق خالل مؤمتر طهران حلقوق اإلنسـان (١٩٦٨). وعـاجلت خطـة العمـل العامليـة 
للسـكان طائفـة مـن القضايـا الدميغرافيـة، مبـا يف ذلـك الوفيـات، واهلجـــرة، وهيكــل األعمــار، 
والتحضـر، ومـا إىل ذلـك، مـن الزاويـة املثاليـة لألهـداف واالحتياجـــات االجتماعيــة. وجــرى 

تطوير اخلطة وإغناؤها يف مؤمتر مكسيكو يف ١٩٨٤. 
ولقـد وقـع تغـري منوذجـي يف مؤمتـر القـاهرة يف ١٩٩٤، حيـــث وصــل املؤمتــر الــدويل 
للسكان والتنمية إىل توافق جديد لآلراء، واعتمد برناجما للعمـل أكـد مـن جديـد حـق األفـراد 
واألزواج يف اختيـار عـدد أطفـاهلم واملـدة الفاصلـة بـني محـل وآخـر حبريـة ومسـؤولية. غــري أن 
برنامج العمل أتى مبستجدات متثلت يف كون املبادئ واألهداف واإلجـراءات الـيت وردت فيـه 
وضعت الفرد، وال سيما املرأة والفتاة وحقوقهما، يف قلب السياسات املتبعة يف جمال السـكان 
والتنمية. وذلك مـا أبطـل التـأكيد الـذي وضـع يف مؤمتـري بوخارسـت ومكسـيكو علـى دور 

الدولة واجملتمع يف إحداث التغيري الدميغرايف املفضي إىل التنمية. 
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وظلت مسألة إتاحة تنظيم األسرة على الصعيد العاملي اهلدف املنشـود، غـري أن العـزم 
عقد يف القاهرة علـى أن حيقـق هـذا اهلـدف يف إطـار هنـج موسـع للنـهوض بالصحـة واحلقـوق 
اجلنسية واإلجنابية على امتداد دورة احلياة. وصـار متكـني املـرأة هدفـا يف حـد ذاتـه، إضافـة إىل 
دوره يف جعـل املـرأة والرجـل يشـتركان يف ممارسـة حـق االختيـار يف اختـاذ القـــرارات اخلاصــة 
حبجـم أسـرهتما، ويف حتسـني نوعيـة احليـاة للجميـع. وقـد ارتكـزت مناقشـــة الطائفــة العريضــة 
لقضايا السكان والتنمية يف برنامج العمل على مبادئ احلقوق، واالختيار الفردي، واالشـتراك 

االجتماعي املوسع، واحترام املناظري الثقافية. 
واحتل اخلرباء واحلكومات من منطقة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا مكـان الصـدارة يف 
ـــة  النقـاش الـدويل الدائـر حـول السـكان والتنميـة منـذ بداياتـه األوىل. غـري أن حكومـات اللجن
مل تنظر يف املواقف الواجب اختاذها على صعيـد السياسـات مـن قضايـا السـكان والتنميـة الـيت 
ختص منطقتها ومل تتفق عليها ألول مرة إال يف جنيـف عـام ١٩٩٣. كمـا بـدأت يف التسـاؤل 
حـول كيفيـة توثيـق املنطقـة لتعاوهنـا الـدويل يف جمـال السـكان، وال سـيما مـع البلـدان الناميـــة. 
وبذلك تفاوضت بشأن توصيات املؤمتر واعتمدهتـا، وتعتـرب هـذه التوصيـات أول وثيقـة رمسيـة 

صادرة عن اللجنة االقتصادية ألوروبا يف جمال السياسات والربامج اخلاصة بالسكان. 
إن منطقـة اللجنـة ختتلـف يف معظمـها اختالفـا جوهريـا متعـدد اجلوانــب عــن املنــاطق 
الناميـة، وهلـذا السـبب هيمنـت قضايـا السـكان والتنميـة اخلاصـة باملنطقـة علـى النقـاش خـــالل 
اجتمـاع جنيـف لعـام ١٩٩٣ وال تـزال مهيمنـة إىل اآلن. ومـن بـني هـــذه القضايــا مــا يتعلــق 
باخلصوبة املتدنية وتغري األسـرة، وأمنـاط الصحـة والوفيـات، وشـيوخة السـكان، وبـدء تنـاقص 
عـدد السـكان، واهلجـرة الدوليـة واالندمـاج، وتـدرس هـذه القضايـا يف إطـار الســـياق األمشــل 
للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة. وصـارت مسـألة الشـيوخة واملوقـف الواجـب اختـاذه إزاءهـــا 
موضوعـا يكتسـي أمهيـة خاصـــة. وقــد تــوج النقــاش يف هــذا املوضــوع مؤخــرا يف برلــني يف 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، بعيد توصل اجملتمع الدويل التفاقات بشـأن كيفيـة االسـتجابة ملوضـوع 
الشيوخة يف العامل بأسـره، يف مدريـد يف أيـار/مـايو ٢٠٠٢(٣). واسـتندت االتفاقـات املتوصـل 
إليـها يف برلـني والـواردة يف اسـتراتيجية التنفيـذ اإلقليميـة علـى هنـج مشـويل وحـــددت املواقــف 
الواجب اختاذها على مستوى السياسات ملراعـاة قضيـة الشـيخوخة يف مجيـع جمـاالت السياسـة 
العامة. وقد راعى هذا النهج انشغاالت جمتمعيـة أوسـع نطاقـا، علـى عكـس النـهج املعتمـد يف 

القاهرة الذي ركز على الفرد وعلى احلقوق. 

 __________
املؤمتـران مهـا: املؤمتـر الـوزاري للجنـة االقتصاديـة ألوروبـا املعـين بالشـيخوخة، برلـني، ١١-١٣ أيلـول/ســبتمرب  (٣)

٢٠٠٢، واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، مدريد، ٨-١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 



٢٤٨٣٣١١-٠٤

A/ ٥٩/٦١

وواصـل املنتـدى السـكاين األورويب كـال خطـــي النقــاش املذكوريــن اللذيــن نشــآ يف 
جنيف والقاهرة. 

نظرة عامة للتغري على الصعيدين العاملي واألورويب  - ٣
استمر تزايد عدد سكان العامل منذ املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة، حيـث تزايـد مـن 
٥,٦ باليــني يف ١٩٩٤ إىل ٦,٤ باليــني يف ٢٠٠٤ ويتوقــع حاليــا أن يبلــغ ٨,٩ باليــــني يف 
ـــــد ويتوقــــع أن  ٢٠٥٠. غـــري أن مســـتويات الزيـــادة الســـنوية تراجعـــت خـــالل هـــذا العق
تواصل اجتاهها الرتويل. وكانت حصة آسيا يف النمو السكاين العاملي األكرب حجما من حيـث 
األرقام - ثالثة أضعـاف حصـة أفريقيـا وأكـرب حجمـا بكثـري مـن حصـص منـاطق أخـرى مـن 
العامل. ورغم اخنفاض معدالت النمو السكاين يف أفريقيا فإهنا كـانت أعلـى املعـدالت إطالقـا. 
وأخذت ترتفع مستويات الزيادة السنوية فيها مقارنة مع مناطق أخرى مـن العـامل. ويتوقـع أن 
ــر  تسـتمر نسـبة السـكان يف أفريقيـا يف الـتزايد لتتجـاوز ٢٠ يف املائـة حبلـول ٢٠٥٠، رغـم األث

الذي خيلفه وباء الفريوس/اإليدز. 
وألوروبا وضع خاص على مستوى املسار املتغـري للنمـو السـكاين يف خمتلـف املنـاطق، 
فـهي القـارة الوحيـدة الـيت شـهدت تناقصـا يف السـكان خـالل السـنوات اخلمـس املمتـــدة مــن 
١٩٩٩ إىل ٢٠٠٤، إذ نقـص العـدد مبـــا يقــرب مــن نصــف مليــون نســمة ســنويا. وخالفــا 
ألمريكا الشمالية الـيت يتوقـع أن يـتزايد النمـو السـكاين فيـها حـىت منتصـف القـرن احلـايل، قـد 
تفقد أوروبا فعال عددا من السكان يصل إىل ٩٦ مليون نسمة أو مـا نسـبته ١٣ يف املائـة مـن 
سكاهنا ما بني ٢٠٠٠ و٢٠٥٠، ممـا سـيخفض حصـة أوروبـا مـن سـكان العـامل  مـن ١٢ يف 

املائة إىل ٧ يف املائة. 
ويرجـع السـبب يف تبـاطؤ النمـو السـكاين العـاملي إىل حـد كبـري إىل اســـتمرار تنــاقص 
اخلصوبــة يف معظــم العــامل النــــامي، وبدرجـــة أقـــل إىل تزايـــد الوفيـــات الناجتـــة عـــن وبـــاء 
الفريوس/اإليدز، وال سيما يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء. وقـد سـامهت يف هـذا االخنفـاض إىل 
حد كبري بعض أشد البلدان ازدحاما بالسكان وهـي الصـني، واهلنـد، وإندونيسـيا، والـربازيل،  
واملكسيك: حيث اخنفضت املعدالت اإلمجالية للخصوبة إىل ما دون مستوى اإلحـالل (٢,١ 
ـــه يف املســتقبل القريــب.  أطفـال لكـل امـرأة)، أو تكـاد تبلـغ هـذا املسـتوى، أو حيتمـل أن تبلغ
ويتوقع أن تستمر هـذه الرتعـة حبيـث متـس أغلـب البلـدان الناميـة، بشـرط أن تسـتمر الرتعـات 
اخلاصة حبجم األسرة املفضل على حاهلا وأن يظل تقدمي خدمات الصحـة اإلجنابيـة، وال سـيما 

خدمات تنظيم األسرة، مكافئا للطلب املتزايد عليها. 



٢٤٨٣٣-١٢٠٤

A/ ٥٩/٦١

ومـن بـني البلـدان الـيت ال يتوقـع أن تكـون ضمـن هـذه اجملموعـة البلـدان الــــ ٢٤ الــيت 
كانت املعدالت اإلمجالية للخصوبة فيها خالل النصف الثاين من عقـد التسـعينات تسـاوي أو 
تتجاوز ستة أطفال لكل امرأة، واليت يتوقع أن يزيـد العـدد اإلمجـايل لسـكاهنا مـن ٠,٣ بليـون 
املقدر حاليا إىل بليون واحـد حبلـول ٢٠٥٠. وتصنـف مجيـع هـذه البلـدان عـدا بلـد واحـد يف 
عداد أقل البلدان منوا، ومعظمها تقع يف منطقة أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وتعـاين عـدة بلـدان 
منها بشدة من وباء الفريوس/اإليدز، وشـهدت عـدة بلـدان منـها نزاعـات أهليـة واضطرابـات 
ـــن أقــل  سياسـية يف السـنوات األخـرية. ومـن الواضـح أن هـذه البلـدان، باإلضافـة إىل غريهـا م
البلدان منوا، ينبغي أن تستفيد يف املستقبل على وجـه األسـبقية مـن املسـاعدة الثنائيـة واملتعـددة 

األطراف يف جمال السكان. 
إن القضايا السكانية اليت تواجهـها بلـدان اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا ختتلـف اختالفـا 
كبريا عن تلك اليت تواجهها معظم املناطق النامية. على أن هناك اختالفات مهمة بني األجـزاء 
األمريكية الشمالية واألوروبية واآلسيوية من منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا، وال سيما بـني 
البلدان األوروبية. فقد اخنفضت معدالت اخلصوبة يف مجيع أحناء أوروبـا إىل مـا دون مسـتوى 
اإلحالل. ويف حاالت عديـدة، وخاصـة يف جنـوب ووسـط وشـرق أوروبـا، بلغـت املعـدالت 
اإلمجالية للخصوبة مستويات متدنية (أقل من ١,٥ أطفـال لكـل امـرأة) أو  جـد متدنيـة (أقـل 
من ١,٣ أطفال لكل امرأة). وهذه األرقام هي نتيجة للخيارات اإلجنابية اليت اعتمدها ماليـني 
األفراد واألزواج يف األزمنة األخرية. ويف البلدان اليت متر مبرحلـة انتقاليـة، ارتبـط اعتمـاد هـذه 
االختيارات حباالت تدهـور اقتصـادي متبوعـة بانتعـاش اقتصـادي متبـاطئ أو أكثـــــــر سـرعة، 
فيما ارتبط يف غريها من البلدان بالتوزيع غـري املتسـاوي للـثروة وبـالقيود االجتماعيـة الرئيسـية 
األخـرى. ويف املقـابل، حيـافظ األمريكيـون حاليـا، نتيجـة الختيـاراهتم اإلجنابيـة، علـى مســتوى 
اإلحـالل يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة. وســـيؤدي تــدين معــدالت اخلصوبــة يف أوروبــا يف 
النهاية، ليس فحسب إىل تناقص يف السكان يف األجل الطويل، بـل أيضـا، وذلـك مـا يكتسـي 

أمهية أكرب، إىل تناقص القوة العاملة وشيوختها يف األجل القصري. 
وتسود األجزاء الغربية من منطقــة اللجنـة ظـروف صحيـة طيبـة حيـث اخنفضـت فيـها 
ـــل. ويف األجــزاء الشــرقية، خاصــة يف رابطــة  معـدالت الوفيـات إىل مسـتويات مل يسـبقها مثي
الدول املستقلة، ما زالت حاالت حتسـن الصحـة ومعـدالت الوفيـات أقـل مبقـدار متوسـط إىل 
كبري عن تلك اليت ُسـجلت يف األجـزاء الغربيـة. وستشـكل اجلـهود املبذولـة لتحسـني أوضـاع 
الصحة العامة واإلجنابية، إىل جانب اجلهود املبذولة إلطالة العمـر - خاصـة عيـش املـرء حياتـه 
مبنأى عن العجز - حتديات هامة بالنسبة لقطاع الصحـة واجملتمـع بشـكل عـام. وعـالوة علـى 
ذلـك، سيشـكل تفشـي وبـاء الفـريوس/اإليـدز السـريع يف أرجـاء مـن أوروبـا الشـرقية ورابطـــة 



٢٤٨٣٣١٣-٠٤

A/ ٥٩/٦١

الدول املستقلة حتديا للبنية التحتية الصحية وقدرة اجملتمـع علـى التكيـف مـع آثـار هـذا الوبـاء. 
ولذلك فإن البنية التحتية الصحية الضعيفة والصعوبات اليت تواجهها اجلهود املبذولـة إلصـالح 
اخلدمـات ومالياهتـا جتعـل مـن غـري املؤكـد إحـراز تقـدم مسـتقبال يف حتسـني الصحـة، مبـــا فيــها 

الصحة اإلجنابية. 
وتضيف اهلجرة الدولية، اليت هي عادة أحد العناصر املسامهة الصافية يف التنمية سـواء 
يف البلدان املوِفدة أو املستقِبلة، إىل تعقيدات ديناميات السكان. فقـد سـامهت هـذه اهلجـرة يف 
زيـادة الفـارق بـني املواليـد والوفيـات زيـادة إجيابيـة طفيفـة أو عّدلـت الفـارق السـليب املوجـــود 
بينهما يف غرب أوروبا ومشاهلا وجنوهبا. غري أهنا كثريا ما تعـزز هـذا الفـارق السـليب يف وسـط 
أوروبـا وشـرقها والبعـض مـن بلـدان رابطـة الـدول املسـتقلة اآلسـيوية. ومثـة عمومـا منحــىن يف 
التغيري بني بلدان الغرب والشرق من حيث أعداد السـكان ومعدالهتـم، فقـد سـاد البعـض مـن 
أكـرب الفـوارق السـلبية بـني املواليـد والوفيـات يف األجـزاء الشــرقية مــن املنطقــة. ويف األجــزاء 
الغربية وبلدي أمريكـا الشـمالية بـاخلصوص، وكذلـك يف عـدد مـن البلـدان األخـرى، مـا زال 
النمو مستمرا مع أنه حيدث من الناحية النموذجية مبعدالت متدنيـة للغايـة. ويتعـزز هـذا النمـو 
كثريا بارتفاع أعداد السكان املولودين يف بلدان أجنبية. وبينما تبدو أعداد املـهاجرين الصافيـة 
مرشحة للتزايد مستقبال لتلبية االحتياجات املتوقعة لعـدد مـن البلـدان مـن حيـث اليـد العاملـة، 
فسـيصبح هـذا األمـر مسـة دائمـة جملتمعـات كثـرية يف املنطقـة. وسـتواجه احلكومـــات وكذلــك 
السكان األصليني واملهاجرين حتديات حتتم إجناح اندماج هـؤالء يف اجملتمـع ليتسـىن هلـم تقـدمي 
ــــني  أقصــى مســامهة ممكنــة هلــذا اجملتمــع واحلــد مــن التوتــرات احملتملــة بــني الســكان األصلي

واألجانب. 
وال توضح الوقائع املختلفة اليت عرفتها معدالت اخلصوبة والوفـاة وتشـكيالهتا احلاليـة 
أن مثة تنوعا يف ديناميات منو السكان فحسب، بل تفضي أيضا إىل ديناميات خمتلفة من حيـث 
بنية أعمار السكان. فبالنظر إىل االجتاهات املاضية واحلالية لبلـدان اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا 
من حيث املعدالت احليوية، بلغت هذه البلدان مراحـل متقدمـة مـن عمليـة الشـيوخة. وُتظـهر 
هذه البلدان تغريات هائلة يف مستويات الشيوخة ووتريهتا فيها، بينما تتخلف بلدان مـن اجلـزء 
الشرقي يف هذه املنطقة عن باقي بلداهنا. غري أن الشيء املشترك بـني معظـم بلـدان اللجنـة هـو 
أن ”املزّية الدميغرافية“، وهي الفرصة االقتصادية اليت أتاحتها معدالت اإلعالـة املنخفضـة الـيت 
متتعت هبا خالل العقود القليلة املاضيـة، اختفـت اآلن أو سـتختفي عمـا قريـب. وعـالوة علـى 
ذلك، وبسبب االخنفـاض احلـاد ملعـدالت اخلصوبـة مؤخـرا واخنفاضـها احلـايل، مـن املنتظـر أن 
يشـيخ عـدد مـن بلـدان جنـوب أوروبـا ووسـطها وشـرقها بشـكل سـريع للغايـة خـالل العقــود 
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القادمـة، ممـا سـيحدث ضغوطـا علـــى برامــج املعاشــات التقاعديــة والرعايــة الصحيــة ويــهيئ 
الظروف ملزيد من الشيوخة. 

وخالفا لذلك، من احملتمل أن تستفيد بلدان عديدة يف آسيا وأمريكـا الالتينيـة، حيـث 
اخنفضت اخلصوبة إىل معدالت متدنية أو متوسطة، لبعـض الوقـت، مـن ”املزّيـة الدميغرافيـة“. 
ويف أماكن أخرى، حيث أتـى اخنفـاض معـدالت اخلصوبـة متـأخرا جـدا و/أو بطيئـا أو حيـث 
مل حيـدث بعـد، لـن يزيـد هـذا االحتمـال أو يظـهر إال يف العقـــود املقبلــة. وســيكون اإلســراع 
باسـتحداث أطـر السياسـات االجتماعيـة واالقتصاديـة الداعمـة لإلفـادة مـن هـذه املزيـة شـــرطا 
حيويا. ومسألة استفادة مجيـع األفـراد مـن هـذه الفرصـة مرهونـة بـالعمل علـى تقليـل الفـوارق 
داخـل الوطـن مـن حيـث سـبل احلصـول علـى خدمـات الصحـة والتعليـم، تلـك الفـوارق الـــيت 

مردها املوقع اجلغرايف. 
ـــة ستســتمر  وقـد شـهدت منطقـة اللجنـة وبـاقي أرجـاء العـامل مؤخـرا تغـريات دميغرافي
كذلك وستتطور يف وسط يعرف تغـريات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة معقـدة. ويف أجـزاء 
من منطقة اللجنة وسائر مناطق العامل، حتدث هـذه التغـريات بصـورة أسـرع بكثـري ممـا هـي يف 
أماكن أخرى. فقد فتحت هناية احلرب الباردة آفاقا هائلة جديدة، خاصة يف أوروبـا، بالنسـبة 
ملواءمة العالقات الدولية، ونشر العوملة والتعاون الدويل. ويف اجلهة الشرقية من منطقة اللجنة، 
مهدت عملية التحول إىل الدميقراطية واقتصاديـات السـوق الـيت دامـت أكـثر مـن عشـر سـنني 
الطريق لتوسيع نطاق اإلندماج األورويب، وخاصــة التوسـع الوشـيك لالحتـاد األورويب. ولكـن 
ويف عدد كبري مـن البلـدان الواقعـة يف هـذا اجلـزء مـن املنطقـة، مـا زالـت العمليـة بطيئـة للغايـة 
وليس من املؤكد أن تؤدي إىل ظهور دميقراطيات كاملة املقومات، والعودة إىل منـو اقتصـادي 

مطرد، وتناقص الفقر، وحتسني الربامج االجتماعية، وتعزيز اجملتمع املدين. 
وقد أدى حتول االقتصادات ذات التخطيط املركزي ســابقا إىل أمـور مـن بينـها تفـاقم 
أوضـاع التشـغيل، خاصـة بـني الشـباب والنسـاء. بـل وحـىت يف بعـض البلـدان الـيت كـان فيـــها 
انتعاش االقتصاد أسرع، أدت إعادة هيكلة االقتصاد إىل تسـجيل مسـتويات مرتفعـة جـدا مـن 
البطالـة والعمالـة الناقصـة بـني الشـباب. ويف البلـدان الـيت أحـرزت تقدمـا أقـل يف حتقيـق النمــو 
املستدام، كان الشباب أكثر من تضرر بسبب حتوالت سـوق العمـل. ومـا مل ُتتخـذ إجـراءات 
تقومييـة، سـتدخل أعـداد هائلـة مـن الشـباب يف بطالـة طويلـة األمـد وبالتـايل مثـة خطـر مـــن أن 
يفقدوا أهليتهم للتشغيل. فإذا حدث ذلك، سيكون مـن الصعـب جـدا تنفيـذ برامـج مكافحـة 
الفقر، مما سيؤدي إىل زيادة تدهور األوضاع الصحية واالجتماعية هلذه الشرحية من السـكان، 

اليت يعول عليها إىل حد كبري لبناء مستقبل هذه اجملتمعات. 
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هذا وتتزايد كثريا قضايا السـكان، القـدمي منـها واجلديـد؛ وستسـتمر تشـكل حتديـات 
للحكومات واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص إضافـة إىل األسـر واألزواج واألفـراد. وسـيكون 
ـــة تطويــع السياســات والســلوكيات إذا كــان هلــم أن  علـى خمتلـف أصحـاب املصلحـة مواصل
ينجحوا يف مواجهة القيود واغتنام الفرص اليت تطرحها تفـاعالت التنميـة والسـكان املسـتجدة 

واملستقبلية على مجيع األصعدة - احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية. 
 

أبرز حتديات السكان والتنمية  - ٤
تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  ٤-أ

طائفة متنوعة من اجلهود 
أظهر استعراض أُجـري بعـد مـرور أول عشـر سـنوات علـى بـدء تنفيـذ برنـامج عمـل 
املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة حـدوث تطـور هـام يف جمـال السياسـات والـربامج سـواء علـى 
الصعيد العاملي أو داخـل منطقـة اللجنـة. فقـد اضطلعـت احلكومـات واجملتمـع املـدين والقطـاع 
اخلاص بطائفة متنوعة من اجلهود من أجل تنفيذ برنامج عمل املؤمتر. وإضافة إىل ذلك، انتقـل 
اجملتمع الدويل يف اهتماماته إىل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واالسـتراتيجيات الراميـة إىل خفـض 
الفقر وبصورة مـتزايدة إىل إصالحـات قطـاع الصحـة الـيت تشـدد علـى اعتمـاد الالمركزيـة يف 
اختاذ القرارات ووضع اخلطط هلـذا القطـاع وإدارة شـؤونه. ومـا زالـت عالقـة أهـداف التنميـة 

الدولية هبذه األولويات موضع حبث على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. 
واختذت نسبة ٨٧ يف املائة من بلدان العامل تدابري سياسية لتنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر 
أو أجرت تعديالت تشريعية ومؤسسية أو اختذت تدابـري أخـرى علـى الصعيـد الوطـين حلمايـة 
احلقوق اجلنسية واإلجنابية وإعماهلا. وقد زاد االعـتراف بأمهيـة تشـجيع املسـاواة القانونيـة بـني 
اجلنسني واإلنصاف يف املمارسة، وأعطيت املسألة أولوية أعلـى. وأُقـرت قوانـني وطنيـة حتمـي 
حقوق املرأة والفتاة يف ثلثي البلدان. واخنفضت إىل حد ما الفوارق املوجودة بـني اجلنسـني يف 
عدد املسجَّلني يف التعليم االبتدائي وبقدر أقل يف التعليم الثانوي. وأُنشـئت مؤسسـات نسـوية 

وطنية يف غالبية البلدان ووضعت خطط عمل وطنية يف نصف البلدان. 
ـــي شــيوخة الســكان واهلجــرة الدوليــة  و مـع أن برنـامج عمـل املؤمتـر تنـاول موضوع
بشكل موجز، فقد حظيا باهتمام متزايد خالل العقـد املـاضي، سـواء علـى الصعيـد العـاملي أو 
داخل منطقة اللجنة. وأعطت املنتديات الدولية واإلقليمية أولويـة أعلـى ملوضوعـي السياسـات 
ـــة  العامـة هذيـن. وعلـى الصعيـد العـاملي، وضعـت أقليـة كبـرية مـن البلـدان اسـتراتيجيات وطني

ملعاجلة موضوع الشيخوخة. 
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التحديات املتبقية والقضايا املستجدة مؤخرا 
أُعطي االهتمام داخل منطقة اللجنة لقضايـا العنـف ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص، 
خاصة النساء والقاصرين. ومت سن أو تعزيز القوانني اليت حتظر العنـف بسـبب نـوع اجلنـس يف 

غالبية بلدان املنطقة. غري أن أعمال املصادقة عليها أو تنفيذها ما زالت بطيئة. 
وحظي جماال الصحة واحلقـوق اجلنسـية واإلجنابيـة للمراهقـني مبزيـد مـن االهتمـام مـن 
جانب اجملتمع العاملي وداخل منطقة اللجنة. وأحرزت أجزاء من هـذه املنطقـة تقدمـا رائعـا يف 
متكـني الشـباب مـن التعـامل بشـكل إجيـايب مـع حيـاهتم اجلنسـية، وأفلحـت يف تقليـــل حــاالت 
احلمل بني املراهقات. وخالل العقد املنصرم، تزايد االهتمام بأمهية الطرق الـيت تتوافـر لإلنـاث 
لغرض منع احلمل مثل الواقــي األنثـوي ومبيـدات األحيـاء اجملهريـة. غـري أن أجـزاء أخـرى مـن 
هذه املنطقة ما زال عليها إحراز قـدر كبـري مـن التقـدم يف هـذا املضمـار. وبـالرغم مـن إعطـاء 
مزيد من األولوية لقضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني، فقد ظلت هـذه القضايـا عاليـة 
احلساسية ومل تقم سوى بلدان قليلة جدا بوضع استراتيجيات شاملة ملواجهتها وحشد املوارد 

لتنفيذها. 
ـــم جنســي يلــيب احتياجــات اجلنســني  وال بـد مـن بـذل مزيـد مـن اجلـهود لتوفـري تعلي
ومعلومـات وخدمـات ذات صلـة، تكـــون شــاملة وســرية ويف املتنــاول. ومل تكــن التعــهدات 
السياسية مبعدل مستقيم واحد، بالرغم من الضرورة الواضحة للوقاية من فريوس نقص املناعـة 
البشرية، وملكافحة االجتار بالفتيات واملراهقات. ونظـرا لقلـة املـوارد، كثـريا مـا تعـاين الـربامج 
املوجهة للشباب مـن نقـص التمويـل وال ُتنفـذ بصـورة تامـة. وال بـد مـن بـذل جـهود إضافيـة 
لضمـان املشـاركة الكاملـة للشـباب يف وضـع السياسـات والـربامج املتعلقـــة بالصحــة اجلنســية 

واإلجنابية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 
وأصبحت الوقاية من انتقال الفريوس/اإليدز أحـد االهتمامـات السياسـية الرئيسـية يف 
كل البلدان تقريبـا، سـواء علـى الصعيـد العـاملي أو داخـل منطقـة اللجنـة. فقـد أعطـى ارتفـاع 
معدالت اإلصابة باألمراض املتناقلة جنسـيا يف صفـوف الشـباب، ذكـورا وإناثـا، حتذيـرا جليـا 
من تزايد اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البشـرية، خاصـة يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية وعـدد 
مـن بلـدان رابطـة الـدول املسـتقلة. لكـن عـالج فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية كمــرض ُمعــد 
ال ُيبعده عن خمطط الصحة اجلنسية واإلجنابية الواسـع فحسـب، بـل يعـين أيضـا غيـاب اإلطـار 
االجتماعي للعوامل املؤثرة يف الوقاية منه. ومثة خطر آخـر مـن أن التركـيز علـى إجيـاد مصـادر 
جديدة للموارد لعالج الفــريوس/اإليـدز سـيباعد أكـثر بـني الفـريوس/اإليـدز والطائفـة املتنوعـة 
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الحتياجات الصحة اإلجنابية (مثل تنظيم األسرة واألمومة اآلمنة) وسيعيق استحداث خدمات 
جد متكاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية. 

ويف عـدد مـن البلـدان مـا زالـت احلواجـز القانونيـة واأليديولوجيـة واالقتصاديـة قائمــة 
ـــرأة للخطــر  حتـول دون حصـول النسـاء علـى عمليـات إجـهاض مأمونـة، ممـا يعـرض صحـة امل
ويزيد من خطـر األمـراض والوفيـات بـني األمـهات. لكـن خـالل العقـد املـاضي، أُحـرز تقـدم 
هائل يف تدريب املوظفني وتوفري اخلدمات ملعاجلة التعقيـدات النامجـة عـن عمليـات اإلجـهاض 

غري املأمونة. 
واجملاالن اللذان مل ُيتناوال يف القاهرة لكنهما أصبحا حيظيان باهتمام مـتزايد، وخاصـة 
ـــه اجلنســي. ففــي  يف بعـض بلـدان منطقـة اللجنـة، مهـا اإلجنـاب بالوسـائل االصطناعيـة والتوج
مواجهـة تزايـد العقـم، أقـرت بلـدان عديـدة يف املنطقـة بضـرورة وضـع سياسـات واســـتحداث 
خدمات تعزز االستفادة من التكنولوجيات اإلجنابية احلديثة. وخيضع موضوعا التوجه اجلنسي 
وهوية النوع كأساس للتمييز لتمحيص متزايد يف جلنة حقـوق اإلنسـان التـابع لألمـم املتحـدة، 
ويقر اخلرباء القانونيون الدوليون حبق مجيع النـاس يف رسـم حيـاهتم اجلنسـية مبنـأى عـن التميـيز 
ـــة واملشــرِّعون يف  والعنـف واإلكـراه كـأحد حقـوق اإلنسـان. ويتنـاول حمللـو السياسـات العام
البلدان الغربية ملنطقة اللجنة بصورة متزايدة قضايا االرتباط بـني املثليـني وإجنـاب األطفـال مـن 

زوجني مثليني. 
نداء من أجل زيادة تعهدات املاحنني وزيادة التمويل للربامج 

إنه جلدير بالثناء أن تظل التعهدات بربامج السكان والصحة اإلجنابيـة كثـرية يف بلـدان 
ـــة، شــأهنا كذلــك شــأن  منطقـة اللجنـة، الـيت تعطـي قيمـة عاليـة للمسـاواة والعدالـة االجتماعي
املفوضية األوروبية وجملس أوروبـا. لكـن وبـالرغم مـن التعـهدات األقـوى الـيت قطعتـها غالبيـة 
البلدان املستفيدة واملاحنني، فـإن األهـداف املاليـة املرسـومة لتنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل 
للسكان والتنمية مل تتحقق بعد وكان هلذا اإلخفاق أثره على النتائج. وقد قدر برنامج العمـل 
أن األمـر سـيتطلب عـام ٢٠٠٠ مبلـــغ ١٧,٠ بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة 
لربنامج أساسي شامل للسكان والصحة اإلجنابية، على أن يـأيت ثلثـه (٥,٧ بليـون دوالر) مـن 
املساعدة اخلارجية املقدمـة مـن املـاحنني. غـري أنـه مل ُتتـح سـوى نسـبة تزيـد قليـال علـى ٤٥ يف 
املائة من هذا اجملموع، مما أدى على سبيل املثال إىل حدوث خصـاص مسـتمر يف وسـائل منـع 
احلمـل. وكـان مقـــدرا أن تــزداد املــوارد حبلــول عــام ٢٠٠٥ لتبلــغ ١٨,٥ بليــون دوالر (يف 
اجملموع) و ٦,١ باليــني دوالر (مسـاعدة املـاحنني)، علـى التـوايل. وسـيكون مـن الـالزم إجيـاد 
موارد أخرى لدعم تغطية تكاليف جمموعة موسعة كثـريا مـن األعمـال اهلادفـة إىل الوقايـة مـن 
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الفريوس/اإليدز، اليت كانت متوقعة يف تقديـرات املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة ولكـن دون 
حتديد دقيق لتكاليفها. 

ومع احتمال استمرار املعوقـات املاليـة، سـيكون االلـتزام السياسـي بـأهداف وغايـات 
برنامج عمل املؤمتـر واالسـتخدام الفّعـال لألمـوال املتاحـة، أمـرا يف غايـة األمهيـة. فيتعـني علـى 
مجيع اجلهات املاحنة واجلهات املنفذة أن تزيد مـن التزامـها بربنـامج العمـل، مـع حرصـها علـى 
حتديـد األولويـات وخطـط العمـل اسـتناداً إىل دليـل علمـي واالعتمـاد يف إدارهتـا علـى مفـــهوم 
قياس األداء حبسب النتائج، مما يزيد من نشر النهج الثابتة اجلدوى. ومثة اهتمـام إضـايف لزيـادة 
فعالية وكفاءة املساعدة، مبا يف ذلـك بنـاء القـدرات وإصالحـات احلكـم، ميكـن أن يلـيب أيضـا 
اهتمامات البلد املانح ويعمل على تعجيل وترية التقدم الوطين. وينبغي أن تكون هناك مبـادئ 
مماثلـة لتوجيـــه اجلــهود والتوزيعــات الوطنيــة. وتدعــو احلاجــة إىل مواصلــة احلــوار السياســي 
والتوسع فيه داخل الربملانات واجملتمع املدين لضمان رصد التقّدم ومساءلة املؤسسات، خاصـة 
يف ضوء إعادة تطبيق سياسة مكسيكو من ِقَبل حكومة الواليات املتحدة يف عام ٢٠٠١(٤). 

ومـن شـأن جـهود املتابعـة املبذولـة لتنفيـذ توصيـات املؤمتـرات الدوليـة الـيت نظمــت يف 
العقد األخري ومؤمتر قمة األلفية للتنمية إتاحة اإلمكانية لالرتباط بالتزامات متزايدة من املـوارد 
احمللية والدولية. وميكن أن يساعد توفر اإلرادة السياسية ومزيـد مـن الدعـم احمللـي والـدويل يف 
التنفيذ الناجح لورقات استراتيجية احلد من الفقر وأيضا، يف هناية املطاف، يف تنفيـذ األهـداف 
اإلمنائيـة لأللفيـة والنتـائج اهلامـة ذات الصلـة الـيت تتوصـل إليـها املؤمتـرات. إن االهتمـام املــتزايد 
باحلصول على دعـم برنـاجمي لصـاحل السـكان الفقـراء واملهمشـني، وتعظيـم أثـر ذلـك يف جمـال 
ـــة  التخفيـف مـن حـدة الفقـر، ميكـن أن يؤديـا إىل زيـادة االلـتزام السياسـي لـدى اجلـهات املاحن

وأيضا لدى البلدان املشمولة بالربامج. 
 

 ٤-ب- حتسني خيارات احلمل واألبوة يف البيئات املتدنية اخلصوبة 
التحول املستمر يف سلوك األسرة 

توجد منطقة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا اآلن، وسـط حتـوالت عميقـة يف سـلوكيات 
األسـر وأمناطـها. وتتفـاوت العنـاصر الرئيسـية هلـذه التحـوالت بـني بلـد وآخـر، كمـا تتفـــاوت 

 __________
تفرض سياسة مكسيكو قيودا على املنظمات غري احلكومية األجنبية، اليت تتلقى متويال لتنظيم األسرة من وكالة  (٤)
التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، يف اسـتخدام أمواهلـا هـي، غـري الـواردة مـن وكالـة التنميـة الدوليـة، يف 
متويل أنشطة تتعلق باإلجهاض. وكانت سياسة مكسيكو قد استحدثت يف بادئ األمر من ِقَبل الرئيس رونـالد 
ريغان عام ١٩٨٤، مث ألغاها الرئيس بيل كلينتون عام ١٩٩٣، وأعادها ثانية الرئيس جـورج دبليـو بـوش عـام 

 .٢٠٠١
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املالمح الرئيسية للسياق الذي يطرأ فيه التغيري. واألطــراف الرئيسـية الفاعلـة هلـذا التحـول هـي 
ماليني األفراد واألزواج، الذين، يتخذون، عرب حياهتم، خيارات تتعلـق باألسـرة. ومـن ضمـن 
ـــام وهــدم الشــراكة أو  هـذه اخليـارات مـا يلـي: إقامـة شـراكة عائليـة بـني اثنـني أم ال ومـىت تق
تشكيل سواها؛ وأن يصبـح املـرء والـداً أم ال ومـىت  – سـواء كـان والـداً بيولوجيـا، أو بطريـق 
التبين أو بطريق آخـر؛ وكيفيـة تربيـة األوالد ومـىت، وبـأي وتـرية يتحملـون جديـا مسـؤولياهتم 
وميارسون حقوقهم ككبار. وتأيت هذه اخليارات غالباً كمحصلة لتقدير حجم الفرص املتاحـة 

وأيضا القيود اليت تفرضها عليهم السياقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
وتتعدد مظاهر التحـوالت املختلفـة ولكنـها ليسـت واحـدة يف كـل مكـان. ومـن بـني 
التحوالت إرجاء الزواج ووالدة أول طفل ورمبا طفـل آخـر أو أطفـال آخريـن، بشـكل عـام. 
وقد أصبح إرجاء الزواج شـائعاً إىل درجـة كبـرية؛ وهـو أكـثر شـيوعا يف األجـزاء الغربيـة مـن 
منطقة اللجنة وأقل شيوعاً يف األجزاء الشرقية. ويقل امليل إىل الزواج وتنتشـر املسـاكنة بـدون 
زواج على نطاق واسع وكذلك احلمل خارج نطـاق الزوجيـة وتنشـئة األطفـال (الوالديـة) يف 
عـدد مـن البلـدان، وخاصـة يف أوروبـا الشـمالية. ويف عـدة بلـدان يبـدو أهنـا أكـثر تقليديـة مــن 
غريها، يبقى الـزواج واحلمـل داخـل نطـاق الزوجيـة مهـا املعيـار، إال أن معـدالت اخلصوبـة يف 
هذه البلدان متدنية جدا. ويف أماكن أخرى مـن املنطقـة، يالحـظ وجـود أشـكال خمتلفـة جـدا 
مـن املسـاكنة، واحلمـل خـارج نطـاق الزوجيـة وتنشـئة األطفـال. ويالحـظ يف بعـض احلــاالت 
تساكن أعداد كبرية من األشخاص، إال أن القليلني هم الذيـن خيتـارون إجنـاب أطفـال خـارج 
نطاق الزوجية. ومثة اختالفات أخرى، فعلى سبيل املثال، تْعظم كثريا نزعة الوالدية (االهتمـام 
بتنشئة أطفال) يف أجزاء من جنوب أوروبا، والعكس صحيح يف بعض بلدان أوروبـا الغربيـة، 
وخاصة النمسا وأملانيـا وسويسـرا. كمـا أن الرتعـة الطوعيـة إىل تنشـئة أطفـال آخـذة أيضـا يف 

االنتشار السريع على ما يبدو يف أجزاء كبرية من أوروبا الوسطى والشرقية. 
 

آثار التحول على اجملتمع واألسرة 
مثـة جمموعتـــان رئيســيتان مــن اآلثــار املترتبــة علــى هــذه التحــوالت. األوىل هــي أن 
معـدالت اخلصوبـة اإلمجاليـة تـــأيت دون مســتوى اإلحــالل يف مجيــع بلــدان اللجنــة، مــا عــدا 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة وبعـض بلـدان رابطـة الـدول املسـتقلة يف آسـيا الوســـطى. أمــا يف 
أوروبا الشمالية والغربية (باستثناء عدة بلدان ومنـها النمسـا وأملانيـا وسويسـرا) فـإن معـدالت 
اخلصوبة تزيد كثريا عما هي عليه يف جنوب أوروبا ووسطها وشرقها. ويف هذه البقاع، تبلـغ 
املعدالت أحيانا نصف معدل اإلحالل. ويف كثـري مـن هـذه البلـدان، ينجـم اخنفـاض اخلصوبـة 
احلايل عن إرجـاء اإلجنـاب. لذلـك فاسـتعادة اخلصوبـة أمـر ممكـن. إال أهنـا تكـون ضعيفـة، إذا 
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استعيدت، حسب توقعات كثري من اخلرباء، مما جيعل اخنفـاض اخلصوبـة وتدنيـها الشـديد مسـة 
واضحة من مسات املستقبل. 

ثانيا، فإن تعدد األشكال والعالقات األسرية وبعضها جديد نسبياً علـى املنطقـة آخـذ 
يف االنتشار املستمر. وإن نسبة األسر املشكّلة من أزواج تربطــهم أواصـر زوجيـة دائمـة مـدى 
احلياة آلخذة يف التدين. ويف الوقـت نفسـه، تـتزايد نسـب األسـر الـيت تقـوم فيـها العالقـة علـى 
املساكنة غري الزواجية، أو اليت يتزوج فيها للمرة الثانية أحد الزوجني أو كالمها. ولذلك آثـار 
خمتلفة على االسـتقرار واجلوانـب األخـرى مـن العالقـات. كذلـك، بـدأت نسـب مـتزايدة مـن 
الشـركاء ختتـار العيـش دون التواجـد يف مسـاكن واحـــدة. ونظــرا ألن االرتباطــات، وخاصــة 
االرتباطـات غـري الزواجيـة، هشـة، فـإن نسـبة األسـر وحيـدة الوالـد يف ازديـاد هـــي األخــرى. 
ونتيجة لذلك، فإن يصبح املرء والدا ومفهوم الوالدية مل يعودا مرادفـني ألن يكـون لـدى املـرء 
ابن بيولوجي يربيه حىت يبلغ أشده. ومثة اختالفات كبـرية عـرب منطقـة اللجنـة مـن حيـث تغـري 

األشكال األسرية وجتارب الوالدية والتنشئة. 
 

مسألة استمرارية اآلثار 
مـن املـهم علـى حنـو مـتزايد مناقشـة مـدى دوام هـذه التغـريات األسـرية واالجتماعيــة، 
وذلـك يف خمتلـف الدوائـر كـالدوائر العلميـة والسياسـية وعامـة اجلمـــهور. فاســتمرار اخنفــاض 
مستوى اخلصوبة وشدة تدنيها بوجه خاص هو اآلن وسـيكون يف املسـتقبل سـببا أساسـيا مـن 
أسـباب اخنفـاض عـدد السـكان، حـىت يف األمـاكن الـيت قـد تعـوض فيـها اهلجـرة الصافيـة هـــذا 
االخنفـاض إىل حـد مـا. كمـا يسـاهم هـذا االجتـاه يف شـيوخة الســـكان. ومــع مــرور الوقــت، 
وعندمـا متيـل التركيبـة العمريـة للسـكان إىل الزيـادة علـــى حنــو مطــرد، فــإن زخــم االخنفــاض 
سيسـتمر يف إحكـام قبضتـه وسـيزداد قـوة، ممـــا ســيجعل وقــف هــذا االخنفــاض أمــرا صعــب 
التحقيق. وينبغي مع ذلك أال يغيب عـن البـال أن االخنفـاض قـد يكـون مفيـدا بالنسـبة لبعـض 
البلدان، خاصــة البلـدان املكتظـة بالسـكان الـيت ترغـب يف حتسـني التـوازن بـني سـكاهنا والبيئـة 

الطبيعية. 
وتقترن بشيوخة السكان بشكل عام واخنفاض عدد السـكان شـيوخة واخنفـاض عـدد 
السكان ممن هم يف سن العمل، األمر الذي سيؤثر على مسـتويات القـوة العاملـة والتشـغيل يف 
مرحلة ما من املستقبل. وتدين التشغيل ال يعد بالضرورة احتمـاال وشـيكا بالنسـبة للعديـد مـن 
بلدان اللجنة؛ بسبب وجود موارد بشرية احتياطية عديدة غري مستغلة متاما يف الوقـت احلـايل، 
مثل املسنني األصغر سنا، والنساء والشباب العاطلني عـن العمـل الذيـن ميكـن تعبئتـهم. أمـا يف 
املستقبل، وبعد أن تنفد هذه االحتياطات، فسيواجه عدد مـتزايد مـن البلـدان األوروبيـة شـحا 
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يف اليد العاملة. وملعاجلة هذا األمر، جيب النظر يف جمموعة عوامل تشمل زيـادة اهلجـرة وإزالـة 
احلواجز لرفع معدالت اخلصوبة املرغوبة، خاصة حيث تكـون املسـتويات امللحوظـة منخفضـة 
أو شديدة االخنفاض. وبدون هـذا، فـإن إمكانيـة النمـو االقتصـادي يف املسـتقبل سـتكون حمـل 
شك. وهذا بدوره، سيعترض قدرة إعادة التوزيع لدى دولة الرعاية، القدرة اليت ال غىن عنـها 
لصيانة التماسك االجتماعي للمجتمعات األوروبية. وقد بدأت املفوضية األوروبية يف تقصـي 

هذه اخليارات. 
ومن شأن ازدياد تعدد األشكال والعالقـات األسـرية أن يطـرح حتديـات مـتزايدة إزاء 
تكيف نظم الدعم االجتماعي، مثل اإلسكان املدعوم مـن قبـل الدولـة، ومسـتحقات األطفـال 
ورعاية الطفولة، وخاصة تلك اليت تنشـأ بسـبب تزايـد األسـر ذات العـائل الواحـد. وإىل احلـد 
الذي سيحدث فيه ذلك، فإن السؤال املطروح هو هل سـيكون باسـتطاعة دولـة الرعايـة تلبيـة 

هذه احلاجات هي واحلاجات الناشئة عن شيوخة السكان؟ 
 

استجابات السياسات العامة 
هناك جمتمعات تأيت يف طليعة إتاحة اخليارات التمكينية فيما يتعلق بالشـراكة الزوجيـة 
واحلمل والوالدية، مبا يف ذلك تربية وتنشئة األطفال. وتشمل سياسـات هـذه اجملتمعـات اختـاذ 
التدابري للتوفيق بني مسؤوليات العمل واألسرة. ومن األمثلة على ذلك: امتداد اليوم املدرسـي 
طيلة النهار يف فرنسا؛ والربامج اليت تروج للمساواة بني اجلنسني، على كافـة املسـتويات، مـن 
الفردي إىل اجملتمعي، كما هـو احلـال يف الـنرويج؛ والتخفيضـات الضريبيـة، واخلدمـات املعانـة 
والتحويالت املالية، من قبيل بدالت رعاية الطفل واألسرة يف عدد مـن البلـدان. وتكفـل هـذه 
التدابـري أال يتـأثر األزواج الراغبـون يف اإلجنـــاب، مــن الناحيــة االقتصاديــة، إذا أجنبــوا، وهــذا 
يسـاعد علـى مكافحـة فقـر األسـرة والطفـل. ومثـة سياسـات أخـــرى أيضــا تتجــاوز مــا يعتــرب 
سياسات أسرية عادية، مثال ذلك سياسات التشـغيل واإلسـكان الـيت هتيـئ بيئـة آمنـة للشـباب 
ـــدان  متكنـهم مـن حتمـل االلتزامـات األسـرية الطويلـة األجـل يف يسـر. ولوحـظ يف عـدد مـن بل
اللجنـة الغربيـة أنـه مت إدخـال حتسـينات علـى خمتلـف هـذه السياسـات خـالل السـنوات العشــر 

املاضية. 
والرسالة السياسية اليت تنبعث من بلدان مثل فرنسـا وبلـدان الشـمال األورويب رسـالة 
واضحة. فهي تقول ما معناه أن توضع جمموعة من السياسـات املتماسـكة واملتداعمـة لتسـهيل 
خيارات الشراكة الزوجية واحلمل والوالدية، مبا يف ذلك سياسات تدعم تربية وتنشئة الطفل. 
ومن شأن هذه السياسات كلها، على وجه التحديد، تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني مـن خـالل 
زيادة مشاركة الرجل يف حتمل مسؤوليات األبوة، واالنشغال على حنـو أوسـع بشـؤون احليـاة 
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األسرية. ومن املـهم أيضـا تقـدمي كثـري مـن الدعـم املـايل والقـانوين لألسـر ومسـاعدة اآلبـاء يف 
جهودهم للموازنة بـني دورهـم يف األسـرة ودورهـم يف العمـل. وإذا حتقـق املـراد ونشـأ نتيجـة 
لذلك جمتمع يرعى الطفل واألسرة، حيتمل عندئـذ أن تكـرر جتـارب أوروبـا الشـمالية وفرنسـا 
يف أماكن أخرى من أوروبا، وقد يسفر هذا األمر عـن نشـوء أسـر أكـرب شـيئا مـا فتكـون مـن 
النوع السائد يف هذه اجملتمعات. إن املهمة صعبـة - فـهي تتطلـب إرادة سياسـية، وتسـتوجب 
التزامـا طويـل األجـل، وتتطلـب دعمـا جملموعـة خمتلفـة مـن األشـكال والســـلوكيات األســرية، 
وتفترض وجود رغبة يف التعلم من اآلخرين. وكما أظهرت هذه اجملتمعات، فإن املهمة ممكنـة 
ـــة كــاليت  التحقيـق. ويتطلـب حتقيقـها زيـادة التعريـف باملمارسـات السياسـية عـرب منطقـة اللجن

أخذت تتبعها النمسا مؤخرا. 
ـــة لألســرة  أمـا يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة، فقـد تدهـورت السياسـات الداعم
بشكل عام خالل العقد املاضي. فمن املالحظ بعد سقوط األنظمة الشيوعية أن خمتلـف املزايـا 
واخلدمات اجملانية أو املدعومة كثريا من الدولة، اليت كثريا مـا يسـرت علـى النـاس تدبـري أمـور 
معيشتهم رغم اخنفاض األجور، إما أهنا توقفت، أو خفضت إىل حد كبري أو تركـت تتدهـور 
خالل فترات التضخم أو شدة التضخم. وكان مـن نتـائج ذلـك إهنـاء خمتلـف سياسـات املزايـا 
واخلدمات املتصلة باألسرة، اليت كــانت بـني األكـثر سـخاء يف أوروبـا قبـل سـقوط الشـيوعية، 
فضال عن إهناء السياسات األخرى الداعمة لألسرة، مثل سياسة دعم اإلسكان العـام. ويرمـي 
حاليا، العديد من البلدان اليت متر مبرحلة انتقاليـة إىل تطبيـق سياسـات أسـرية متسـقة متكاملـة؛ 
غري أن معظم هـذه البلـدان ال يـزال بعيـدا عـن حتقيـق هـذا اهلـدف. فقوائـم السياسـات العامـة 
وتدابريها قد تكون مضللـة، وذلـك ألن مسـتويات املزايـا واخلدمـات الـيت توفرهـا رمبـا تكـون 
متدنية جدا. إن السياسات العامة البادية الشمول إلجناح الشـراكة الزوجيـة واحلمـل والوالديـة 
قد يصيبها جمرد نقص التمويـل. ولعـل التحـدي املطـروح أمـام هـذه البلـدان هـو أن تـدرك أن 
االستثمار يف األطفال واألسر ومحاية حقوق األفراد واألزواج معنــاه االسـتثمار يف اجملتمعـات، 
وأن تــدرك، علــى حنــو أكــثر مشــوال أن تفضيــل اإلصالحــــات السياســـية االقتصاديـــة علـــى 

اإلصالحات الرباجمية االجتماعية يكون قليل اجلدوى ستثبت مبرور الزمن. 
 

احلاجة إىل النهوض باملعرفة 
مثة اختالفات كبرية يف الرأي حول دعامات التغيري يف السلوك األسـري بشـكل عـام، 
والسلوك اإلجنايب املؤدي إىل تدين اخلصوبة بشكل خاص، وتأثري السياسات على السـلوكيات 
ـــخة نظريــا أو مؤسســة  املعنيـة. وال توجـد ألي مـن وجـهات النظـر يف املوضـوع أسـباب راس
جتريبيا. ونتيجة لذلك، ال يزال صانعو السياسة يعتمدون على وجهات النظر املطلعة للبـاحثني 
يف جمال السلوك األسري واإلجنايب وعلـى أحكامـهم هـم يف شـأن السياسـات الـيت قـد تسـاعد 
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على تعزيز خيارات الشراكة الزوجية واحلمل والوالدية. وال مناص أيضا من أن يعتمدوا علـى 
أحكامهم يف حتديد السياسات العامة اليت ميكـن، حيـث يعتـرب ذلـك مسـتصوبا، أن تسـاعد يف 

اإلبقاء على مستويات اخلصوبة أو إحداث زيادة فيها. 
ومـن الضـروري مبكـان إطـالع صـانعي السياسـة علـى نتـائج األحبـاث املســـتندة علــى 
أسـس نظريـة وجتريبيـة. إذ أن أوجـه التقـدم احلاصلـة يف املعرفـة عـن الفـرد واألســـرة والشــبكة 
ـــك تأثــريات السياســات والــربامج علــى الشــراكة  االجتماعيـة والتأثـريات اجملتمعيـة، مبـا يف ذل
الزوجية واحلمل والوالدية، أصبحـت مطلوبـة اآلن أكـثر مـن أي وقـت مضـى. ومبـا أن أوجـه 
التقدم هذه تتوقف على التطورات النظرية وعلى مجع ما هو مالئم من البيانـات الالزمـة علـى 
الصعيدين اجلزئي والكلي، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالسياسات والربامج ذات الصلـة، فـإن 
االسـتثمار يف العمـل النظـري ومجـع البيانـات والبحـوث التجريبيـة يتصـدر األولويـة. ومـــن مث، 
جيب على حكومـات الـدول األعضـاء يف اللجنـة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملؤسسـات 
املوجـودة يف املنطقـة، أن تضـع الدعـم املـــايل للنــهوض باملعرفــة يف هــذا امليــدان ضمــن أعلــى 
أولوياهتا التمويلية. وينبغي أن تشمل عناصر برامج البحوث هذه دراسة الدعم والتضـامن بـني 
األجيـال، مبـا يف ذلـك تبـادل الرعايـة واخلدمـات ودراسـة أثـر التفـاعالت بـني األجيـال األكــرب 

واألصغر سنا يف شأن مواضيع احلمل والوالدية. 
 

٤-ج- التغلب على أزمة الصحة يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية   
 الفجوة املخيفة بني الشرق والغرب يف جمال الصحة 

ازداد طول العمر املتوقع ازديادا ملموسا بعد احلرب العاملية الثانية يف كل مـن البلـدان 
ـــو اقتصــادي وحتســن يف ظــروف  الشـرقية والغربيـة مـن منطقـة اللجنـة. ورافـق هـذا التطـور من
املعيشة متفاوتان يف املقدار ولكنهما مطـردان. ويف حـوايل أواسـط عقـد السـتينات مـن القـرن 
العشرين، أصبحت الفروق يف النمو االقتصادي واالجتماعي بـني الكتلتـني أكـثر بـروزا. ففـي 
البلدان الغربية استمر التحسن يف النمو االقتصادي ويف الرعاية الصحيـة، ممـا أدى إىل اخنفـاض 
كبري يف معدل وفيات الرضع واألطفال، وتناقص منتظم يف معـدل وفيـات املسـنني، وإىل تغـري 
يف أمناط اإلصابة باألمراض والتقارب بني خمتلف الــدول. أمـا يف الكتلـة الشـرقية، فقـد تسـبب 
التبــاطؤ يف النمــو االقتصــادي وظــهور الركــود، فضــال عــن األزمــات السياســــية والقالقـــل 
االجتماعية، يف تدهور كبري يف مستويات املعيشة والصحة، وأسـفر ذلـك عـن معـدالت فائقـة 
لإلصابة باألمراض والوفيات، خاصة يف أوسـاط الرجـال الذيـن هـم يف سـن العمـل، وبدرجـة 

أقل بني النساء يف نفس السن. 
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وأدى اهنيار النظم االقتصادية ذات التخطيط املركزي، وتدهور اخلدمات االجتماعيـة 
ــــتمرار  والصحيــة وتــردي البيئــة وغيــاب املؤسســات واخلدمــات البديلــة القــادرة علــى االس
ـــاألمراض والوفيــات عمومــا، وإىل  وامليسـورة الكلفـة، إىل زيـادة ارتفـاع مسـتويات اإلصابـة ب
تذبـذب تلـك املسـتويات يف بعـض احلـاالت. واسـتمر اخنفـاض طـول العمـر املتوقـــع للرجــال، 
خاصة خالل النصف األول من التسعينات، بينما ظلت األعمار املتوقعـة للنسـاء ثابتـة. واليـوم 
توجد فجوة هائلة يف جمال الصحة بني اجلزأين الغريب والشـرقي مـن منطقـة اللجنـة، تزيـد مـن 
خطورهتـا اآلثـار املتراكمـة لألمـراض املعديـة والتنكسـية يف اجلـزء الشـــرقي. ويــزداد الفــرق يف 
األعمار املتوقعة بني الذكور واإلناث بصفة خاصة يف بعض بلدان اجلزء الشـرقي مـن املنطقـة، 

بينما يقل هذا الفرق يف مجهوريات آسيا الوسطى. 
وكذلــك تعكــس مؤشــرات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة الفجــوة يف جمــال الصحـــة. 
وباستثناء حاالت قليلة يف أوروبا الوسطى، ُيقدر معدل الوفيات ذات الصلة بــاحلمل والـوالدة 
بأنه يبلــغ يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة ضعـف مـا هـو عليـه يف أوروبـا الغربيـة. ومـع أن 
بعض البلدان، مثل رومانيا، شهدت زيادة متسارعة يف وفرة وسائل منع احلمل، واخنفاضـا يف 
ـــى نطــاق واســع إىل اإلجــهاض بــدال مــن  حـاالت اللجـوء إىل اإلجـهاض، إال أن اللجـوء عل
استخدام موانع احلمل احلديثة ال يزال مصدر قلق. ويف بعض األماكن ال تتوافر موانـع احلمـل 
احلديثة، أو ال ميكن اقتناؤها إال بكلفـة باهظـة، ممـا جيعـل اإلجـهاض أقـل كلفـة نسـبيا. وقلمـا 
تشـمل املعايـري املتعلقـة بالرعايـة أو املمارسـات الفعليـة للرعايـة تقـدمي مشـورة بعـــد اإلجــهاض 
تشـجع علـى اسـتخدام أسـاليب منـع محـل حديثـــة أكــثر فعاليــة وعلــى تفــادي اإلجــهاض يف 
املسـتقبل. وتنتشـــر األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتصــال اجلنســي وفــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/اإليدز يف أغلبية البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية. وُيقـدر أنـه مـن بـني املصـابني بفـريوس 
نقص املناعة البشرية يف أوروبا البالغ عددهم ١,٥ مليون نسمة، يعيش مليون منـهم يف بلـدان 
متر مبرحلة انتقالية. وُيعترب تناول املخدرات عن طريق احلقن من أهـم وسـائل انتقـال العـدوى. 
وتشـكل النسـاء يف سـن اإلجنـاب مـا بـني ُخمـس وثُلـث البـالغني املصـابني بالفـــريوس/اإليــدز. 
وليست لدى الشباب دراية كافية بوسائل الوقايـة مـن الفـريوس/اإليـدز، ويتعرضـون لإلصابـة 
هبما بدرجة مقلقة. ففي املتوسط ُيصاب مخسة من الشـباب يف املنطقـة بالفـريوس/اإليـدز كـل 

دقيقة. 
 

التحديثات واألولويات 
تعكـس األمنـاط احلاليـة املتعلقـة بالصحـة والوفيـات الوضـع االجتمـاعي واالقتصــادي. 
وبصفـة عامـة، يرتبـط معـدل وفيـات الذكـور (وخاصـة يف سـن العمـل) باإلشـــراف يف تنــاول 
الكحول والتبغ واتباع عادات غذائية غري صحية. ومن أهم أسباب الوفـاة الـيت ميكـن تفاديـها 
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احلـوادث، والعنـف، وأمـراض القلـب واألوعيـة، والســـرطان (وأبــرز أنواعــه ســرطان الرئــة)، 
والسل. وتوجد صلة بني هذه اآلفات وبني تدين مستويات التعليم، وارتفاع معـدالت البطالـة 
والفقر والتهميش االجتماعي وتباطؤ النمو االقتصادي. ويؤدي ِقصر األعمار املتوقعة وتقلـص 

حجم اُألسر إىل تفاقم ظاهرة االنكماش السكاين وما ُتسفر عنه من نتائج. 
وحبلول أواسط التسعينات، شهدت األوضـاع الصحيـة حتسـنا مطـردا يف البلـدان الـيت 
متر مبرحلة انتقالية، كلها تقريبا، باستثناء بعض بلدان رابطة الدول املستقلة، وتلك اليت عـانت 
من القالقل االجتماعية والسياسية. وحيمـل سـكان الـدول األعضـاء يف رابطـة الـدول املسـتقلة 
الواقعة يف آسيا الوسـطى أكـرب قسـط مـن عـبء األمـراض يف املنطقـة، ويتعرضـون فضـال عـن 
ذلك إىل النتائج السلبية للعوامل البيئيـة مثـل ميـاه الشـرب غـري املأمونـة وسـوء أحـوال الصحـة 
العامة والتعرض للتلوث بالرصاص. وُتالحظ زيادة قابلية التأثر لدى بعـض الفئـات السـكانية، 
ويشمل ذلك األقليات مثل الغجر، وسكان األرياف، والشباب واملسنني. ويعترب تفشي الفقـر 
املقـترن بـالتدهور االقتصـادي، واهنيـار شـبكات األمـان املدعومـة مـن احلكومـة، وغيـاب نظـــم 
التـأمني، وازديـاد التصرفـات غـري السـليمة (ومنـها تعـــاطي املخــدرات، واملمارســات اجلنســية 
التجارية) من العوامل املسببة للمخـاطر. وأضـر التدهـور االقتصـادي بالرجـال والنسـاء بطـرق 
خمتلفـة. فالرجـال كثـريا مـا يفقـدون مكانتـهم االقتصاديـة واالجتماعيـــة، أمــا املــرأة فتوســعت 
مسؤولياهتا االقتصادية واألســرية، بينمـا تدهـورت أوضاعـها القانونيـة. وعـاد العنـف اجلنسـاين 
واملمارسات التمييزية إىل الظهور، وأصبح االجتار باألشـخاص - خاصـة ألغـراض االسـتغالل 
اجلنسي - مصدرا هاما من مصــادر دخـل التنظيمـات اإلجراميـة، ممـا يعـرض حقـوق اإلنسـان 

للخطر. 
ـــال  وقــد حتســنت بعــض جوانــب الصحــة اإلجنابيــة للمــرأة؛ فمثــال زاد حاليــا احتم
اسـتخدام املـرأة ملوانـع احلمـل للحيلولـة دون حـــدوث محــل غــري مقصــود. غــري أن معــدالت 
اإلصابـة بـاألمراض والوفيـات الناجتـة عـن الـوالدة أو املضاعفـات اإلجنابيـة ووفيـات الرضــع يف 
املنطقة ال تزال عالية لدرجة غـري مقبولـة، وترتبـط بـرداءة اهليـاكل األساسـية للصحـة؛ ونقـص 
اللـوازم؛ وتـردي نوعيـة اخلدمـات، إضافـة إىل املمارسـة املنتشـرة املتمثلـة يف فـرض رسـوم غــري 
رمسية. وال يزال اإلجهاض بطرق غري مأمونة يشكل سببا هامـا مـن أسـباب وفيـات األمـهات 
يف اجلزء الشرقي من املنطقة، وخاصة يف آسيا الوسطى. ويشكل نقص املعلومات عن وسـائل 
منـع احلمـل وصحـة األمـهات، وطـرق الوقايـة مـن إصابـات اجلـهاز التناسـلي سـببا بـــارزا مــن 
أسباب ثبات معــدل اإلصابـة بـاألمراض اإلجنابيـة ممـا ميثـل انتـهاكا للحقـوق اإلجنابيـة. ويرجـع 
النقص يف املعلومات إىل غياب خدمـات التربيـة واملشـورة يف جمـال اجلنـس واملواقـف الثقافيـة، 
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وكذلـك نشـوء عقبـات ذات دوافـــع أيديولوجيــة تقــف يف وجــه الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابية، وتؤثر على التدابري اإلدارية وتدابري السياسات. 

 
استجابات السياسات العامة 

مل تعـط أولويـة قصـوى إلصالحـات القطـاع االجتمـاعي، مبـا فيـها إصالحـــات نظــام 
الرعاية الصحية، يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية خالل الفترة املبكرة من عملية االنتقال حنـو 
االقتصـاد احلـــر والدميقراطيــة، ال علــى الصعيــد الوطــين وال علــى الصعيــد الــدويل. وأُجــري 
اإلصالح االقتصادي على حساب اإلصالحات االجتماعية، وخلف وراءه خططـا كثـرية غـري 
مكتملة يف جماالت الصحة العامة. ومل تنفذ أيــة برامـج دوليـة حمـددة ملسـاعدة البلـدان الـيت متـر 
مبرحلة انتقالية على تكييف قطاعاهتا، مبا فيها قطاع الصحة، ملتطلبات آليـات السـوق. وبينمـا 
وضعـت املؤمتـرات الدوليـة املعقـودة يف التسـعينات مبـادئ توجيهيـة عامـة يف جمـال السياســات 
لتعزيز حقوق الفرد، وحتسـني مسـتوى حيـاة املواطنـني ومتكـني املـرأة، إال أنـه مل ُتبـذل جـهود 
كافية لتهيئة الظروف لنمو اقتصـادي قـابل لالسـتمرار، ولبنـاء املؤسسـات اسـتنادا إىل املبـادئ 
الدميقراطية، وإصالح القطاع االجتماعي ونظـم الرعايـة الصحيـة إصالحـا فعليـا. وأدى ذلـك 
إىل تدابري مشتتة غري مكتملة يف جمـال السياسـات. وتدعـو احلاجـة إىل بـذل جمـهود كبـري لبنـاء 
ـــتطيع الدفــاع عــن  قـدرات اجملتمـع املـدين الفـّيت، باإلضافـة إىل قيـادة سياسـية قويـة وفاعلـة تس
الصحـة العامـة والتنميـــة االجتماعيــة، ســعيا وراء تنفيــذ االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليــها يف 

املؤمترات الدولية. 
ويتطلب تعزيز أمناط حياة مسـتدامة وصحيـة وإقامـة نظـم فعالـة للصحـة العامـة توفـري 
الدعم يف جماالت السياسات والتشريع واملؤسسات، إىل جانب االستثمارات الطويلـة األجـل. 
وتشمل االستثمارات الطويلة األجل اإلنفاق على اهلياكل األساسية الصحيـة وبنـاء القـدرات، 
واختاذ تدابري للنهوض بالصحة العامة، والرعاية الصحية الوقائية، والـربامج املتعـددة القطاعـات 
اليت تستجيب ألهــداف الصحـة العامـة، ودعـم الضمـان االجتمـاعي، ووضـع األطـر التنظيميـة 
لعمليـة اسـترياد العقاقـري الطبيـة وغريهـا مـن السـلع (مبـا فيـها موانـع احلمـل). وسـتلتحق بعــض 
البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية باالحتـاد األورويب عمـا قريـب، وسـيكون لذلـك دون شـك أثـر 
عميق على تطور سياساهتا الصحية واالجتماعية. غري أنه نظرا ألن قضايا القطـاع االجتمـاعي 
والصحة ُتعترب بالتبعية من املسؤوليات الوطنيـة فسيشـكل متويـل التغيـريات اهليكليـة الـيت تدعـو 
إليها احلاجة علـى حنـو عـاجل عنصـرا رئيسـيا يف االمتثـال لالتفاقـات الدوليـة ومـن احملتمـل أن 
يعطـي االنضمـام إىل االحتـاد األورويب زمخـا لتحسـني الوضـع القـانوين للمـرأة وتعزيـــز حقــوق 
اإلنسان، مبا فيها احلقوق اجلنسية واإلجنابية. كمـا أن األقليـات العرقيـة قـد تسـتفيد هـي أيضـا 

من تطبيق نظم االحتاد األورويب. 
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أمـا البلـدان الـيت ال تنضـم إىل االحتـاد األورويب فسـتواجه حتديـــات أكــرب، وســيتوقف 
مـدى مـا حتققـه مـن تقـدم علـى النمـو االقتصـادي املسـتدام وبنـاء املؤسسـات الدميقراطيــة، إىل 
جانب تأمني توزيع أعدل للثروة وتوفري خدمات بأسعار معقولة وميكن احلصـول عليـها بيسـر 
يف القطاعني االجتماعي والصحي. ويف جمال سياسات الصحــة اجلنسـية واإلجنابيـة ينبغـي هلـذه 
البلدان إعطاء األولوية ملكافحة االجتار بالبشر، خاصة ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي، والعنـف 
القائم على أساس نوع اجلنس. وينبغي هلـا كذلـك تسـهيل االسـتفادة مـن وسـائل منـع احلمـل 
احلديثة، واإلجهاض القـانوين واملـأمون، والتربيـة اجلنسـية، واخلدمـات الصحيـة القليلـة الكلفـة 
لصاحل الشباب واألقليات والفقراء. وتلزم قيادة سياسية ويتعني تعبئة املـوارد اخلارجيـة واحملليـة 
لضمـان التعبـري عـن مشـاغل الشـباب بصـورة واضحـة يف السياســـات االجتماعيــة والصحيــة، 
واعتماد ُنهج شاملة وموجهـة لوقـف انتشـار الفـريوس/اإليـدز، والتشـجيع علـى انتـهاج أمنـاط 

حياتية صحية. 
 

النهوض باملعارف 
يشـكل نقـص البيانـات املوثوقـة املتسـقة عـن اجتاهـات اإلصابـة بـاألمراض والوفيـــات، 
وكذلك عن الصحة اجلنسية واإلجنابية عقبة كبرية أمام حتديـد االحتياجـات العاجلـة، وتعميـق 
الوعي العام وحتسني الربامج واخلدمات. فالبيانات اليت تنتجها الوكاالت الوطنية والدولية عن 
الوفيات يف عدة بلدان يف املنطقـة ال تعكـس املسـتويات احلقيقيـة علـى حنـو صحيـح، وال تـربز 
التفاوت املتزايد يف اجملالني االقتصادي والصحي، وال تربز أوضـاع الفئـات واملنـاطق احملرومـة. 
فمثال توجد أدلة يف عـدد مـن البلـدان يف اجلـزء الشـرقي يف املنطقـة علـى أن معـدالت وفيـات 

الرضع أعلى بكثري من تلك املعلنة رمسيا. 
وتـرتع الدراسـات املتعمقـة الـيت يقـوم هبـا البـاحثون إىل عـدم االتسـاق وعـدم التوافـــق 
بسـبب االختـــالف يف األســاليب والتعــاريف وتصميــم االســتقصاءات وعــدم كفايــة حجــم 
العينات. بل إن من الصعوبة مبكان رصد اجتاهات االعتالل كما أن البيانات املوثوق هبا غالبـا 
ـــترك يف بذهلــا شــبكة مــن  مـا تكـون معدومـة متامـا. وميكـن أن تـؤدي أي جـهود منسـقة، تش
مجاعات الباحثني حتت مظلة مؤسسات األمم املتحـدة إىل حتسـني الوضـع. وينبغـي أن يسـاهم 
التعاون الدويل أيضا يف زيـادة حتسـني الرصـد الروتيـين لإلحصـاءات (تسـجيل الوقـائع احليويـة 
وأسباب الوفيات وإحصاءات السكان احلالية وتعدادات السـكان وعمليـات املسـح بالعينـات) 

ال سيما يف آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز. 
وهنـاك حاجـة أيضـا إىل إجـراء حبـوث عـن العوامـل املسـببة لضعـف الصحـة وارتفــاع 
نسـبة الوفيـات والعنـف القـائم علـى نـوع اجلنـس باإلضافـة إىل التدابــري الــيت ميكــن أن حتســن 
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األحـوال الصحيـة، كمسـامهة يف صنـــع السياســات وصياغــة الــربامج. وميكــن لدراســة تأثــري 
التدخالت املتعلقة بالسياسات على املواقـف جتـاه الصحـة العامـة والسـلوك، مبـا يف ذلـك تلـك 

اليت تتناول اإلنصاف بني اجلنسني، أن تواصل توجيه مسار االستجابات الالحقة. 
 ٤-د- جين فوائد اهلجرة 

إطار سريع التغري 
تعّرض إطار اهلجرة، منذ انعقاد املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة، إىل تغـري هـائل علـى 
املستوى العاملي ويف منطقة اللجنة. واليوم، تؤثر اهلجرة الدولية على مجيع بلدان املنطقة: فـهي 
آخذة يف االزدياد، وأصبحت أكثر تنوعا وينظر إليها بـاطراد كمـورد هـام يف عـامل يتجـه حنـو 

العوملة. 
ـــور أصــل آخــر املــهاجرين ورأس مــاهلم االجتمــاعي والثقــايف، مــن كوهنــم  فقـد تط
أوروبيني بصفة رئيسية يف األصل إىل مشوهلم اآلن ملناطق أخرى ومن مهاجرين متدنيي املــهارة 
إىل مهاجرين مهرة للغاية. ويف الوقت احلاضر، ال توجد أعداد كبرية من املـهاجرين يف بلـدان 
اهلجـرة التقليديـة بشـمال أمريكـا فقـط بـل أيضـا يف كثـري مـن البلـدان األوروبيـة. وفضـال عــن 
ذلك، ميثل أطفال املهاجرين جزءا كبريا من السكان األوروبيني الشـباب. واالختبـار احلقيقـي 
لنجاح أو فشل سياسات اإلدماج هو وضع ”اجليل الثاين“. وتشهد بعـض البلـدان األوروبيـة 
حاليا عملية حتول مـن جمتمعـات مـهاجرة إىل أقليـات عرقيـة دائمـة. ويتضـح علـى حنـو مـتزايد 
تدرجييا أن سياسات اهلجرة تؤدي دورا حامسا يف تكوين تدفقات املهاجرين وينبغـي أن تربـط 
ـــررة للمــهاجرين وتقــدم  بسياسـات اإلدمـاج املتسـقة والفعالـة الـيت حتـترم حقـوق اإلنسـان املق

منظور مواطنة يتقبل التعددية والتنوع. 
وقد تسّبب هجرة أعداد متنوعة توتـرات عندمـا تكـون املمارسـات الثقافيـة متعارضـة 
أو متناقضـة مـع العـادات احملليـة أو النظـم القانونيـة. وتشـكل اهلجـرة حتديـا فيمـا يتعلـق بوضــع 
سياسـات حتقــق التــوازن الصحيــح بــني اعتبــارات تعــدد الثقافــات واحــترام ســيادة القــانون 
واعتبارات حقوق اإلنسان وتنفيذها. وينبغـي أن يواجـه املـهاجرون واجملتمعـات املسـتقبلة هلـم 

هذا التحدي.  
ويف الوقت نفسه، يوىل اهتمام متزايد إىل تأثري اهلجرة على البلـدان املوفـدة ويف حالـة 
اهلجرة الدائرية، علـى بلـدان العـودة. كمـا ال تركـز السياسـات بـاطراد علـى تدفقـات اهلجـرة 

الصافية فحسب بل أيضا على تأثري الرتوح واهلجرة على تنمية مجيع البلدان املعنية. 



٢٤٨٣٣٢٩-٠٤

A/ ٥٩/٦١

ضغوط اهلجرة واحلاجة إىل املهاجرين مستقبال 
تشري التطورات الدميغرافية واالقتصادية احلالية إىل أن املنطقة ستواجه هجرات متنامية 
وتدفقات عمالية متزايدة لتلبية احتياجات سوق العمل. ومـن شـأن تفـاوت النمـو االقتصـادي 
يف املنـاطق املوفـدة احملتملـة أن يدفـع املزيـد مـن األفـراد واألســـر املعيشــية إىل تنظيــم حتركــاهتم 
ومتويلـها وميكنـهم مـن ذلـك. ومـع هـذا، تشـري التوقعـات السـكانية إىل أن عـددا مـــن البلــدان 
األوروبية سيشهد اخنفاضا ضخما أو حىت مذهال يف عدد السكان يف سن العمـل يف اخلمسـني 
سنة القادمة، ويرتبط هذا النقصان بتزايد أعداد املتقاعدين الذين يعتمدون على االسـتحقاقات 
ـــدد الســكان يف ســن العمــل جزئيــا  واملعاشـات التقاعديـة. وميكـن أن يواجـه االخنفـاض يف ع
باسـتقدام عمالـة مـن اخلـارج. وسـتجري هـذه التطـورات يف وقـت تـزداد فيـه شـيوخة ســكان 

املنطقة. 
وسيدل السماح للمزيد من املهاجرين بدخول املنطقة على أمهيـة االسـتجابة لشـيوخة 
السكان واخنفاض القوى العاملة وإن كان هذا القـدر مـن االسـتجابة غـري كـاف. واملكاسـب 
املاليـة الـيت تتحقـق مـن وراء السـماح هبجـرة العمـال إىل جمتمعـات سـريعة الشـيوخة ميكـــن أن 
تكون مكاسب ضخمة. وميكن زيادهتا باتباع سياسة قبـول انتقائيـة تفـرز املـهاجرين احملتملـني 

حسب مستويات املهارة وتشجع على إدماجهم يف سوق العمل. 
وسـتركز معظـــم االحتياجــات إىل املــهاجرين مســتقبال علــى العمالــة املــاهرة للغايــة 
وسيؤدي ذلك إىل زيادة التنافس بني البلدان املتقدمة النمـو. وبـالرغم مـن أن عمليـة الشـيوخة 
ستوجد أيضا حاجة إىل املهارات املتوسطة واألقل، كما يف قطاع الرعايـة الصحيـة، فقـد جيـد 
العمال ذوو املهارات القليلة صعوبة يف اهلجرة بصورة مشروعة إىل بلدان املنطقة. ومع ذلـك، 
ال تتكون تدفقات اهلجرة مـن املـهاجرين ألغـراض العمـل فقـط وإمنـا تشـمل أيضـا أفـراد أسـر 
املهاجرين والالجئني املوجودين فعال يف املنطقة. وخالل العقد املاضي، وصل إىل املنطقة كثري 
من املهاجرين ذوي املركز االجتماعي واالقتصادي املتدين نسـبيا يف إطـار عمليـات مجـع مشـل 

األسر، كما وصل إليها الجئون ذوو إمكانات اقتصادية متفاوتة. 
 

اتباع هنج شامل إزاء إدارة اهلجرة واإلدماج 
ـــة ودميغرافيــة  بينمـا أصبـح مـن املسـلّم بـه أن اهلجـرة تعتـرب ضروريـة ألسـباب اجتماعي
واقتصادية ، فإن بعـض سياسـات اهلجـرة يف الوقـت احلـاضر تسـتند بدرجـة كبـرية إىل الرقابـة 
والقمع وال تتعامل مـع اهلجـرة بطريقـة إجيابيـة. وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك تنـاقض بـني كـون 
اهلجرة الدولية ظاهرة عاملية، من ناحيــة، وكـون الـدول القوميـة ال تـزال تـؤدي دورا بـارزا يف 

حتديد سياساهتا، من ناحية أخرى. 
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وتتبع بلدان املنطقة املختلفـة ُنـهجا خمتلفـة جتـاه اهلجـرة واإلدمـاج. فسياسـات أمريكـا 
الشـمالية تسـتند إىل قبـول اهلجـرة بوصفـها معلمـا دائمـــا مــن معــامل اجملتمــع وختطــط بفعاليــة 
للتوطني الدائم واحلصول علـى اإلقامـة الرمسيـة واملواطنـة وتشـجع علـى ذلـك. وتعتمـد برامـج 
اهلجرة الرمسية يف الواليات املتحدة األمريكية أساسا على مجع مشل األسر وتوظيف املـهاجرين 
املـهرة وتصحيـح أوضـاع العمـال الذيـن ال حيملـون وثـائق رمسيـة. وتعتمـد سياسـة كنـدا علــى 

هجرة عاملني يتم اختيارهم عن طريق نظام نقاط تتبعه سياسة إدماجية. 
وال تعترب معظم البلدان األوروبية، مبـا يف ذلـك الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب، 
نفسها بلدان هجرة، وهكذا فهي تتبع سياسات خمصصة الغرض تتجـه حنـو التحكـم بـدال مـن 
اتباع سياسة واضحة واستباقية للـهجرة. ومل يبـدأ االحتـاد األورويب إال مؤخـرا يف التعـامل مـع 
سياسـات اهلجـرة واللجـوء بطريقـة منظمـة. ومـــن ناحيــة أخــرى، تعتــرب التجــارب يف وضــع 
السياسـات احلديثـة بشـأن اهلجـرة واإلدمـاج يف بعـض بلـــدان وســط وشــرق أوروبــا جتــارب 
واعدة. إذ توفر للمهاجرين نطاقا عريضا مـن اخلدمـات مثـل التعليـم والتدريـب واملسـاعدة يف 

الدخول إىل سوق العمل وإتاحة اإلسكان املناسب والدعم االجتماعي واملايل. 
ويعتــرب اتبــاع سياســات هجــرة مدروســة ومنظمــة، تــوازن بــــني حقـــوق اإلنســـان 
واحتياجات رأس املال البشـري واهتمامـات اإلدمـاج، هـي اخليـار األفضـل لضمـان أن تكـون 
اهلجرة املستقبلية مفيدة بالنسبة لفـرادى املـهاجرين وألطفـاهلم علـى السـواء، وكذلـك بالنسـبة 
للبلدان املستقبلة واملوفدة. ويف املستقبل، قد تصبح نظـم الدخـول القائمـة علـى املـهارات هـي 
األسـلوب الرئيسـي لدخـول االحتـاد األورويب فيمـا يتعلـق باملـهاجرين مـن غـري مواطـين االحتــاد 
األورويب. إال أن اختيار أفضل املهاجرين حسب احتياجات البلدان املستقبلة يظل هنجا جزئيـا 
فحسب. وسيشكل نزوح األدمغة الدائم الذي يلقى تشــجيعا مشـاكل خطـرية للبلـدان الناميـة 
الـيت ال تتوافـر هلـا سـوى مـوارد بشـرية ضعيفـة وتعـاين مـــن مشــاكل داخليــة يف تعبئــة رؤوس 
األمـوال. وسـيظل اسـتمرار االختالفـات وازديادهـا يف مسـتويات الرفـاه بـني أوروبـا وأمريكـــا 
الشـمالية مـن ناحيـة واملنـاطق دون اإلقليميـة اجملـاورة مـن ناحيـة أخـرى، القـوة الدافعـة هلجــرة 
األفـراد غـري القانونيـة، مبـن فيـهم املـهاجرون ذوو املـهارات املتدنيـة. وسـتحتاج إدارة تدفقــات 
اهلجرة هذه إىل سياسات ابتكارية ينبغي أن تستند إىل تعزيز حتسني مستويات الرفـاه والعمالـة 
عن طريق اتباع سياسات جتارية أكثر إنصافا والتعاون يف جماالت التعليم والتدريب وترتيبـات 
املساعدة التقنية واملالية. وينبغي أن تستند هـذه السياسـات إىل اعتبـارات طويلـة املـدى وليـس 

إىل دوافع سياسية قصرية األجل. 
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وأقيمت مؤخرا عملية استشارية لتعزيـز التعـاون املشـترك بـني الـدول ملضاعفـة التأثـري 
اإلجيـايب للـهجرة (املعروفـة ”مببـادرة بـرن“). وأسـفرت هـذه العمليـة عـن إنشـــاء جلنــة عامليــة 

للهجرة الدولية ستقدم توصياهتا إىل األمم املتحدة يف عام ٢٠٠٥. 
وقد اقترحت منظمات دولية بالفعل أطرا متكاملة لسياسـات اهلجـرة وطورهتـا، ومـن 
بني هذه املنظمات املنظمة الدولية للـهجرة، واملركـز الـدويل لتطويـر سياسـات اهلجـرة، وجلنـة 
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وجملـس أوروبـا. وقـد تنـاولت هـذه األطـر القضايـا التاليـة: 
إتاحة إمكانيات اهلجرة على أساس قانوين واتباع معايري أكثر انفتاحا لتحديـد أهليـة املواطنـة؛ 
وإقامة إدارة حدود وأمن فعالـة؛ واالعـتراف حبقـوق اإلنسـان املقـررة للمـهاجرين واحترامـها؛ 
ووضـع سياسـات إدمـاج للمـهاجرين وأطفـاهلم؛ واختـــاذ تدابــري ملناهضــة التميــيز والعنصريــة، 
وتبـادل املعلومـات واملعـارف بشـأن عمليـات اهلجـرة؛ ومواءمـة تشـــريعات اهلجــرة واللجــوء؛ 
وحماربـة التـهريب واالجتـار بالبشـــر؛ وأخــريا وضــع اســتراتيجيات لتنــاول األســباب الرئيســية 

للرتوح عن طريق تعزيز التجارة واالستثمار والتنمية والسياسة اخلارجية. 
وسيكون لسياسات اهلجرة واإلدماج أثر مضـاعف إذا نسـقت علـى كـل مـن الصعـد 
احمللي والوطين واإلقليمي وإذا شارك مجيع أصحـاب املصلحـة، مبـن فيـهم مجاعـات املـهاجرين 
أنفسهم، بالكامل، يف تفهم السياسات وتنفيذها ورصدها. وتقوم اجملتمعات احمللية بقدر كبـري 
من األعمال املتعلقة باإلدماج بالتعاون مع ائتالف من اجلهات الفاعلة، وال ســيما يف احلواضـر 
واملدن. وهي تؤدي دورا هاما يف إرساء ممارسات إدماج وأشكال مشاركة جديـدة ينبغـي أن 

تعترف هبا السياسات الوطنية واإلقليمية. 
 

توفري املعرفة من أجل وضع السياسات 
ـــريا مــن جوانــب  أكـد برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة مـن قبـل أن كث
ـــالرغم مــن أهنــا يف قمــة بنــود جــدول أعمــال  اهلجـرة وحتقيـق االندمـاج غـري مفهومـة متامـا ب
السياسات. وال تزال بيانات السلسلة الزمنية الطويلة األمـد املتسـقة واملوثـوق هبـا مـن أرصـدة 
املهاجرين وتدفقاهتم يف مجيع أحناء البلدان غري متوفرة، كما ال توجد إحصاءات بشأن اهلجرة 
غـري املنظمـة وحالـة املـــهاجرين الذيــن ال حيملــون وثــائق. وينبغــي أن حتتــل اجلــهود املبذولــة 
لتحسني وإحصاءات اهلجرة الدولية وجتويد املعرفــة عـن ديناميـة االندمـاج والروابـط املشـتركة 
بني اهلجرة واالندمـاج والتنميـة مرتبـة عليـا يف جـداول أعمـال السياسـات املتصلـة بـالبحوث. 
كما ينبغي دراسة تدفقات اهلجـرة مبـا يف ذلـك اهلجـرة الدائريـة، ودينامياهتـا علـى مـدى دورة 

احلياة. 
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واهلجرة جتلب التنوع واحلاجة إىل معاجلة ازديـاد التعدديـة الثقافيـة والتعدديـة العرقيـة. 
ومع ذلك، يكاد ال يوجد أي حبث مقارن عن عملية اندمـاج ”اجليـل الثـاين مـن املـهاجرين“ 
وأدائهم، أو عن تطور مفاهيم األمة واملواطنـة مـن خـالل اهلجـرة يف أوروبـا. وتؤثـر العنصريـة 
والتميـيز، بـالذات، علـى بعـض فئـات املـهاجرين واألقليـات بنسـب متفاوتــة. وهكــذا، هنــاك 
حاجة إىل وضع تشريعات وتدابري مناهضة للتمييز من أجل التصدي هلذه االجتاهـات. وللقيـام 
بذلك، تصبح هنـاك حاجـة إىل بيانـات جديـدة عـن اهلجـرة (اجليـل األول والثـاين)، والنشـاط 
العرقي، واألقليات ومواقف السكان املقيمني جتاه املـهاجرين. إذ أنـه دون توفـر هـذه البيانـات 
يصبح من املستحيل تطبيق تدابـري السياسـات ووضـع التشـريعات واالضطـالع بعمليـة الرصـد 

بصورة فعالة. 
 

تعزيز الشراكات وتوسيعها  - ٥ 
تعزيز االستدامة 

سلم املنتدى بأن السياسات واإلجراءات االستراتيجية يف جمال السكان والتنمية جيـب 
أن تأخذ يف االعتبار األبعاد األربعة التالية: 

يؤكد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية أن القضايا السكانية قضايـا شـاملة  - ١
تؤثر على مجيع قطاعات اجملتمع األخرى وتتأثر هبا، مبـا يف ذلـك السياسـة واالقتصـاد والتعليـم 
واإلعـالم والصحـة واحلمايـة االجتماعيـة … اخل.  فاختـاذ إجـراء مـا يف أحـد هـذه اجملـــاالت أو 
عدم اختاذه ميكن أن تكون له نتائج قصرية أو طويلـة األمـد بالنسـبة للديناميـة السـكانية بنفـس 
القدر الذي ميكن أن تغري به التطورات السـكانية الـربامترات بالنسـبة هلـذه اجملـاالت األخـرى. 
وينبغـي دراسـة املسـائل السـكانية وجمـاالت السياســـات األخــرى الوثيقــة الصلــة هبــا وتناوهلــا 

بطريقة متكاملة، بوصفها جزءا من هنج شامل ومتعدد القطاعات. 
وينبغي أن حتترم السياسات احلاليـة واملسـتقبلية بالكـامل احلاجـة إىل اسـتخدام املـوارد  - ٢
واإلمكانيات املتاحة بطريقة ال جتعلها تعيق قدرات األجيال املقبلـة علـى اإليفـاء باالحتياجـات 

اخلاصة هبا واعتماد اخليارات اليت تتسم باملسؤولية.  
وحيتاج وضع السياسات املستدامة ورصدها وتقييمها إىل قاعدة معرفيـة متينـة، مبـا يف  - ٣
ذلك حبوث متعددة التخصصات وإحصاءات روتينية لرصد االجتاهات. وينبغي توجيه اهتمـام 
خاص إىل ترابط خمتلف قطاعات السياسات والعالقة املتداخلة بني مستويات االقتصاد اجلزئي 

والكلي واجملتمع. 
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وال ميكن النجاح يف تنفيذ أي رؤية جمتمعية أو مشروع لصـاحل مسـتقبل اجملتمـع علـى  - ٤
املـدى الطويـل دون مشـاركة اجلـهات الفاعلـة الـيت تنتمـي إىل ”املثلـث الســـحري“ – الدولــة 

والسوق واجملتمع املدين – وكفالة احلصول على دعمها وتفاعلها بصورة تامة. 
 

توسيع الشراكات وتوضيحها 
منـذ عقـد املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، توسـعت الشـراكات وتطـورت. وداخـــل 
الشراكة املثلثة األطراف تكون الدولة مسؤولة بصورة رئيسية عـن تنسـيق السياسـات وحتقيـق 
متاسكها، ومحاية املصلحة العامة وكذلك ضمان إعمال حقوق الشعب األساسـية واحترامـها. 
ـــة إىل حتقيــق الفعاليــة االقتصاديــة والتقــدم التكنولوجــي  وبينمـا تسـعى جـهات السـوق الفاعل
واالستثمار من خالل حتقيق املكاسب، فإن مسؤوليتها جتاه اجملتمع كبرية جدا أيضا. أمـا فيمـا 
يتعلق باجملتمع املدين املنظـم، فـإن دوره يشـمل إيـالء األولويـة الهتمامـات النـاس واحتياجـاهتم 
وخياراهتم وضمان متكني األفراد واجلماعات وجعلهم قادرين على احلصول على مـا حيـق هلـم 
احلصول عليه. ويتمثل التحدي الرئيسي يف هتيئة بيئة مواتية للسماح جبميـع األفـراد باملشـاركة 

بفعالية يف صياغة السياسات ذات الصلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 
وأقر املنتدى عدة أدوار هامة للدولة وخاصة للحكومات على خمتلف املستويات: 

ـــات السياســات  ضمـان وجـود معرفـة كافيـة مبسـائل السـكان يف مجيـع قطاع (أ)
املتأثرة هبا أو اليت تؤثر فيها وإرهاف الوعي بقضايا السـكان واحلقـوق اإلجنابيـة واملسـاواة بـني 

اجلنسني لدى السلطات العامة على الصعيدين اإلقليمي واحمللي؛ 
تشـجيع السياسـات الـيت تسـتند إىل األدلـة ودعمـها وتعزيـــز البحــوث بشــأن  (ب)

العالقة املتبادلة والترابط بني قطاعات السياسات ذات الصلة؛ 
التأكد من النظر إىل مسألة متويـل السياسـات واإلجـراءات املتصلـة بالسـكان  (ج)

على أساس اتباع هنج متماسك يأخذ يف االعتبار خمتلف العوامل واجلهات الفاعلة؛ 
تعزيـز ”احلـوار املـدين“ حـول املسـائل الســـكانية – مبــا يف ذلــك، علــى حنــو  (د)
خاص، املنظمات غري احلكومية والشركاء االجتماعيون واجلهات الفاعلة األخرى مــن اجملتمـع 

املدين والقطاع اخلاص؛ 
هتيئــة الظــروف الالزمــة حبيــث يســتطيع املواطنــون واجملتمــع املــدين املنظــــم  (هـ)

املشاركة بالكامل يف صياغة السياسات السكانية وتنفيذها ورصدها. 
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وحدد املنتدى األدوار الرئيسية الـيت ميكـن أن يؤديـها القطـاع اخلـاص يف جمـال وضـع 
السياسات وتنفيذها. وهي تشمل ما يلي: 

إجيـاد اهتمـام شـديد بقضايـا السـكان والتنميـة وأخذهـا يف االعتبـــار يف جمــال  (أ)
التخطيط االستراتيجي ويف استراتيجيات املوارد البشرية واإلدارة؛ 

هتيئة بيئة مواتية فيما يتعلق باجلمع بني العمل واألسرة، وال سـيما عـن طريـق  (ب)
التركـيز علـى التشـريعات والسياسـات الـيت تدعـــم املســاواة بــني اجلنســني والشــباب وحتقيــق 

اندماج املهاجرين وتوفري العمالة للفئات احملرومة؛ 
ـــــة لألشــــخاص  اختـــاذ تدابـــري داعمـــة إلعمـــال احلقـــوق اجلنســـية واإلجنابي (ج)

املستخدمني؛ 
منــح الدعــم للــربامج واخلدمــات ذات الصلــة بالســكان والصحــــة املقدمـــة  (د)

للجماهري ومننظمات اجملتمع املدين. 
وعرب املنتدى عن مواقف منظمات اجملتمع املدين وأوالها اهتماما، إذ أقر بأمهية الـدور 

الذي تقوم به يف جمال الدعوة والتنفيذ والرصد والوساطة. 
وتشمل الفرص املتاحة للعمل ما يلي: 

تيسـري دور اجملتمـع املـدين يف جمـال رصـد حقـوق اإلنسـان األساســـية وتعزيــز  (أ)
احترامها يف إطار السياسات والربامج السكانية العامة؛ 

ـــني بصــورة مباشــرة يف وضــع السياســات والــربامج  ضمـان مشـاركة املواطن (ب)
املتصلة بالسكان وتنفيذها ورصدها؛ 

املسـامهة يف مناقشـة عامـة واسـعة القـــاعدة عــن أهــداف السياســات املتصلــة  (ج)
بالسكان وتزويد املواطنني باملعلومات ذات الصلة؛ 

اسـتحداث هنـج ابتكاريـــة لتنــاول املســائل الســكانية نظريــا وعمليــا وتقــدمي  (د)
املقترحات املقابلة هلا من حيث السياسات واإلجراءات؛ 

ـــب علــى التجزئــة، مبــا يف ذلــك بــني املنظمــات غــري احلكوميــة  كفالـة التغل (هـ)
وفقا جملاالت السياسـات أو الفئـات اجملتمعيـة مـن أجـل تعزيـز االتسـاق يف السياسـات املتصلـة 

بالسكان. 
غري أن املنتدى أقر بأن إحراز تقدم يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصاديـة ويف احلـد 
مـن الفقـر ويف حتسـني نوعيـة احليـاة والصحـة اجلنسـية واإلجنابيـة يعتمـد بصـــورة حامســة علــى 
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مواقف األفراد وتصرفاهتم. وسلم أيضا بأمهية بيئتهم االجتماعيـة وقيمـهم، فضـال عـن احلاجـة 
إىل القدرات والفرص واملوارد. ويتطلب تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة 
تعزيز املشاركة االجتماعية وتغيـري السـلوك علـى حنـو داعـم يسـتند إىل املعلومـات ذات الصلـة 

وتوفري التعليم املناسب واحترام حقوق اإلنسان. 
 

نشوء نظام دميغرايف جديد يف أوروبا  - ٦ 
شـدد املنتـدى علـى اسـتمرار العالقـة بـــني مبــادئ وأهــداف املؤمتــر الــدويل للســكان 
والتنمية وما تتسم بـه مـن أمهيـة دائمـة وعلـى احلاجـة امللحـة إىل السـري قدمـا يف تنفيـذ برنـامج 
العمل على املستوى العاملي ويف منطقة اللجنة. وسلم املنتـدى أيضـا بـأن تنفيـذ برنـامج العمـل 
ال بد أن ينجز يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية. ويف الواقع، يعترب إحراز التقدم املسـتدام إزاء 
تنفيذ برنامج العمل، مبا يف ذلـك الوفـاء بااللتزامـات املاليـة الضروريـة لتنفيـذه، شـرطا أساسـيا 

لتحقيق األهداف اإلمنائية بالكامل. 
ويف الوقـت نفسـه، سـلم املنتـدى بـأن منطقـة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا قادمـة علــى 
نظام دميغرايف جديد وميكن التوقع حبدوث تطـورات يف املنـاطق األخـرى مـن العـامل. وبـالرغم 
مـن وجـود تنـوع كبـري يف األمنـاط الدميغرافيـة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة، يـربز تطـــوران جديــدان 
ملحوظان. فالعديد من البلدان األوروبية تشهد حاليا اخنفاضـا يف النمـو السـكاين، وهـو اجتـاه 
يتوقع أن ينتشر يف كثري من بلدان اللجنة األخـرى خـالل العقـد القـادم أو العقديـن القـادمني. 
ويف الوقت نفسه فإن نسبة شيوخة السكان على وشك أن تبدأ يف االزدياد بصـورة متسـارعة 
خالل العقد احلايل، وخاصة يف البلدان الـيت مـرت بطفـرة اإلجنـاب يف مرحلـة مـا بعـد احلـرب 

العاملية الثانية. وهناك مرحلة جديدة قادمة أكثر حتديا من ارتفاع نسبة الشيوخة. 
والسبب األساسي الخنافض نسبة النمـو السـكاين ونسـبة الشـيوخة االخنفـاض األخـري 
يف اخلصوبــة إىل مســتويات دنيــا. ويف أحنــاء عــدة مــن أوروبــا، تســجل معــدالت اخلصوبـــة 
ـــن مظــاهر األســرة  مسـتويات متدنيـة غـري مسـبوقة. وتعتـرب هـذه املسـتويات مظـهرا أساسـيا م
اجلديـد والسـلوك اإلجنـايب الـذي ابتدعـه األوروبيـون. وهـي أيضـا نتيجـة للخيـارات الـيت ظـــل 
يعتمدها األوروبيون الشباب، يف السنوات األخرية فيمـا يتعلـق بالشـراكة بـني الرجـل واملـرأة، 
الزواجيــة وإجنــاب األطفــال واألبــوة واألمومــة؛ وهــي خيــارات تــــأثرت بـــالقيود والفـــرص 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. والتحدي املاثل اآلن هو فهم الكيفية اليت ال زالت تؤثـر هبـا 
هـذه القيـود والفـرص علـى سـلوكهم ومـا إذا كـانت خمتلـف اجلـهات الفاعلـة يف جمـال وضـــع 
السياسـات – الدولـة بصفـة خاصـة – تسـتطيع أن تؤثـر، بـل وجيـب أن تؤثـــر، علــى خيــاراهتم 

بالنظر إىل النتائج البعيدة املدى. 
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وعلى غرار أمريكا الشمالية، أصبحت معظم أوروبا منطقة هجرة حبكم الواقع. ومن 
املتوقع أن ترتفع اهلجرة باألرقام الصافية على املدى القصــري واملتوسـط نتيجـة لضغـوط اهلجـرة 
الناشئة يف أجزاء أخرى مـن العـامل وكنتيجـة منطقيـة الخنفـاض القـوى العاملـة ونقـص العمالـة 
الناجم عن ذلك يف أوروبا. وسـيكون التحـدي املطـروح هـو الكيفيـة الـيت ميكـن أن تعـاجل هبـا 
تدفقـات اهلجـرة مسـتقبال بصـورة أفضـل وأن يتحقـق هبـا اندمـاج املـهاجرين حاليـا ومســـتقبال 
بصـورة فعالـة. وسـيكون مـن الضـروري ايضـا االسـتفادة بشـكل أفضـل مـن تدفقـات اهلجـــرة 

الدائرية ملضاعفة مكاسب البلدان املوفدة واملستقبلة وبلدان العودة. 
وتــرى أوروبــا أن ال خيــار هلــا ســوى أن تواصــل اتبــاع سياســــة تنميـــة اجتماعيـــة 
واقتصادية مستدامة طويلة األجل تضرب جبذورهــا يف النمـو االقتصـادي. وبـالنظر إىل جتـارب 
البلـدان قبـل اهنيـار الشـيوعية وبعدهـا، تنطبـق هـذه السياسـة علـى البلـدان الـيت متـــر اقتصاداهتــا 
مبرحلة انتقالية بقوة أكــرب يف انطباقـها علـى بلـدان غـرب أوروبـا. ولـن يتحقـق النمـو املسـتدام 
ـــا البشــري  الطويـل األجـل. إال إذا كفلـت اجملتمعـات األوروبيـة ارتفاعـا ثابتـا نسـبيا يف رأمساهل
بغض النظر عما إذا كان نابعا من الداخل أو قادما من اخلـارج. وسـيكون املكـان الـذي يـأيت 

منه رأس املال قضية ينبغي أن تفكر فيها أوروبا مليا وأن تعتمد خياراهتا وفقا لذلك. 
واعتماد اخليارات اليت ستكفل تنمية مستدامة طويلة األجل ينبغى أن حيقق توازنا بــني 
حقوق اإلنسان واخليارات الفردية. وسيكون هذا حتديا رئيسيا للمجتمعات األوروبية – ليـس 
فقط حلكوماهتا بل أيضا ألصحاب املصلحة واجلمهور ككل. وسـيتيح اختـاذ القـرارات بشـأن 
اخليـارات يف الوقـت املناسـب قـدرا أكـــرب مــن احلريــة عندمــا حيــني وقــت وضــع السياســات 
وتنفيذها. وجتدر اإلشارة إىل أن املفوضيـة األوروبيـة بـدأت اسـتقصاء اخليـارات والشـروع يف 
صياغــة اســتجابات ابتكاريــة للدراســات اإلحصائيــة اجلديــدة للــــدول األعضـــاء يف االحتـــاد 
األورويب. وينظــر اآلن إىل مســأليت اهلجــرة وحتقيــق االندمــاج وكذلــك األســــرة واخلصوبـــة 

بوصفها جماالت رئيسية تؤثر يف السياسات. 
 


