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 قرار"مشروع بيان خبصوص 
 تقييم وضع تنفيذ برنامج العمل الصادر عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

 " جلنة السكان والتنمية
 للجنة السكان والتنمية باألمم املتحدة  74االجتماع 

 4117 إبريل 4-11
 International Conference on Population andللسددد  اؤتمتلية  ددد ؤمتلعددد ر ؤؤيعدددملؤمترددد   

Development (ICPD)متلدد عؤدهددملدؤقددةملت ؤمتتحدد ؤمترياددمل ؤللسدد  اؤؤUNFPAحدد ؤ،ؤ4991يفؤمتلهدد ة  ؤددد  ؤؤ
 .ؤح ددطؤحدد ل،ؤتلل دد  ؤمتتتي،ؤمتسدد ي ؤ دد ؤ4911أخطدد ؤمتردد   متيتؤمتلدداؤدهددملا ؤة ادد ؤمتتحدد ؤمترياددمل ؤحةدد ؤمملمتيدد ؤ    سدد  ؤددد  ؤ

 ؤمتتحدد ؤتمتلوددعرب ؤددد ؤحادد يتؤمتلسددةح،ؤتمتددملؤأ  ادد ؤيفؤ لدد ؤقدد   ؤمتلهدد  ؤتمتتخددث ؤتمتل ه صدد يتؤمتتقدد ل ؤمتلدداؤ دد  يتؤمتل  دد ؤحدد
ؤمتلربث هد ؤمتلاد  ر ؤدد ؤ لد ؤمترد   متر   ؤمتلف ق ؤل تزؤص  ؤحت رعؤشمليملؤمتليط ف،ؤص ضؤنفسهؤمهرب ؤدلىؤصع ل  يتؤمتر   .ؤتج ءيتؤ

ؤح ؤشعرب ؤمتلع مل.ؤلهط عؤتمت عق  ح ؤ

،ؤتحد   ؤ(ICPD+5)ؤ1 ؤمتلربث ه ،ؤح لؤحد   ؤمتلسد  ا دمل ؤح   متيتؤأخ ىؤري مع ؤ طب قؤ ل ربمتيؤمعملؤ ل ؤمتنعه  ؤمثؤ
،ؤح دددطؤيؤص  ددد ؤحي معددد ؤ طب دددقؤتث هددد ؤمتلسددد  ا،ؤمتلددداؤ(ICPD+15)ؤ41،ؤتحددد   ؤمتلسددد  ا (ICPD+10)ؤ41متلسددد  ا 

 ددقؤ لدد ؤمت ددملفؤدددمل ؤحسدد ل ،ؤحدد ؤأجددلؤ طبتمتددملؤ ددل  ؤؤ.ؤحددمل يتؤ دد ؤةددملص ؤتمتفددا دؤخفددصؤحعددملإليتؤمت اددربم ؤتمت  دد  
(ؤحدد ؤ14-1.ؤصعلدىؤ ددب لؤمتر دد ت،ؤناد ؤمتلفهدد  ؤ عؤخفدصؤ دد ؤمتر  ر د ؤمتةةسدد  ؤخدد ر ؤنطد  ؤمتلددمتمت حة د دؤرصددعؤ د ؤمتلددمتمت ،ؤحدد

دؤ"يةبغد ؤدلدىؤمتو ربحد يتؤأاؤ ةفد ؤم دلؤدلدىؤحد يل ،ؤ(The Girl Childؤدةدربمتاؤ متلطفلد ؤمتتن دىؤمتلد عؤلدلؤؤمتلفالؤمتل متمع
،ؤتمتلسد ؤمتت  ؤدةدملؤge of consentlegal a minimum)1 ؤم لسد ؤمتلهد نربالؤإل ديهثتؤمتلفيد  ؤحسد ؤمتلهدربمتنحؤمتريعلهد 

متلدددمتمت ،ؤتأاؤ ميدددملؤمتلسددد ؤمتت  ؤدةدددملؤمتلدددمتمت ؤح   ددد ؤمتمتيسددددىؤمتتحددد ،ؤتدلدددىؤمتو ربحددد يتؤتمترة  ددد يتؤ ددد ؤمتو ربح ددد ؤ ربل دددملؤمتلدددملد ؤ
ؤؤؤ.2«متإلجي  د ؤمتلثز ؤ نف  ؤمتلهربمتنحؤمتريعله ؤم وملؤمتت  ؤمتله نربالؤلس ؤمتلمتمت ،ؤإل    ؤمإ  ح ؤص صؤمتليعل  ؤتمتلع ل

ري معد ؤمتليطدربرمتيتؤيفؤتفدعؤمتلسد  اؤدلدىؤحسديربىؤمتلعد ملؤؤ14تؤختاصؤةة ؤمتلس  اؤتمتلية   ؤمد تح ؤمتريادمل ؤجلسدي  ؤمتلددؤ
Assessing progress for populations worldwideؤمت ددي   تتؤ،ؤ1141لربفددعؤ اددربرؤردد ؤمعددملؤددد  ؤ،ؤتؤ

ؤ.ؤؤث ه ؤمتلس  اد ح ؤدلىؤقملترؤتؤؤ11ح ترؤة  ب ؤت ل ؤمب، طب ه  ؤ طب ه ؤك حثؤدلىؤأرضؤمتلربمتمتعؤك  ؤك اؤُمخَطَّطَ ؤ  ؤ

                                                 

الذي يستطيع فيه االنسان ممارسة العالقة الجنسية دون أن يقع تحت طائلة القانون هذه العبارة تعني: السن األدنى  -1
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent (is the age at which a person is considered to  age of consent The

n with whom another person , and is thus the minimum age of a persosexual acts to consent to legally competent be

is legally permitted to engage in sexual activity.) 

يقة المكتوبة باللغة في الوث (minimum legal age of consent)هذه الفقرة مترجمة عن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية، حيث تترجم عبارة  -2
 ج" وهي ترجمة مجتزأة وغير دقيقة.العربية إلى "السن الشرعي األدنى لقبول الزوا

http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sexual_activity
http://en.wikipedia.org/wiki/Legally_competent
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تمترعلربحددد يتؤمت  قددد ؤقددد ؤحهربمتددد ؤؤمتديبددد رؤحادددربتؤمترددد متةهحؤدلدددىؤت ددد  لؤحةدددعؤمتو دددل،دلدددىؤؤمتلربثددد  قلددد ؤ ؤ ودددمل تيفؤحدددحؤ
ؤ،متيدلحد ؤأحند ءؤمتلعد مل،ؤؤك د ؤحد يفؤؤح ل د ؤمتإلني  ك يتؤمتلا رخ ؤمتلاؤ يع ضؤ  ؤمتر أ ؤتمتلفيد  ؤمترسدل  ؤؤغصؤمتلط فؤد  نس ا،ؤلإل

ؤؤؤمتديه إليتؤ عسف  .تؤؤ،ت ع يبؤ،ممة جتمت يا  ؤؤ،تح  

مترميدملؤحدد ؤمتلسدغربىؤدلدىؤمتو ربحد يتؤلدملصع  ؤقيؤ طب دقؤحد ؤ ادملردؤحدد ؤؤلربفدع سدعىؤمتتحد ؤمتريادمل ؤ  حد  ؤتثد  قؤجمليدمل ؤتؤ
ؤ.متلع  متل عؤ سي ملفؤةة ؤمتلس  اؤتمتلية   ؤ  ي دؤة متؤؤمشروع القرارتث  قؤأح  ي ؤمترة ربر،ؤحة  ؤدلىؤ ب لؤمتر  تؤ

 :نعرتض يف ذلك املشروع على مايليو 

لي رباؤحيس ة ؤيفؤمتتجةمل ؤمتلداؤ سدع  ؤةةد ؤؤمت ق مترؤدلىؤققملمترؤتث ه ؤ وي لؤدلىؤحط لب يتؤجمليمل ؤتحميملؤح ؤمتو ي يتؤدأوالا 
ملفؤقد لد ؤمتدرتمتفد يتؤددمل ؤكبد ؤحد ؤمتلربصدرب ؤمتو ربح د ؤدلدىؤ،ؤتجت ةدلؤ(ؤ1101ؤ–ؤ1141لألدربمت ؤمت  س ؤدو ؤمتله  ح ؤ متلس  اؤ

ؤ.ؤؤ طب قؤم ن حجؤمتله ة  ؤللس  اؤمتلملصعؤم جت دؤمترميملؤح 

دلىؤحسيربىؤأمتد ل  ؤمتلعد ملؤري معد ؤ طب دقؤ،ؤ1140خثتؤد  ؤمتلاؤدهمليتؤؤ   متيتؤمت متل    مترؤج يت َؤُمخؤمت ق مترؤدلىؤق ح  ؤدؤثانيا
 ؤقيؤمتتجةددمل ؤمتلملتل دد ؤللسدد  ا،ؤفدد ص،ؤتمتديب رةدد ؤقؤ لدد ؤمترا جدد يتت لدد ؤحدد ؤخددثتؤ  دد مترؤمت شدد ر ؤقيؤ.حة دد  ؤد ددلؤتث هدد ؤمتلسدد  ا

حتخَه ِّددقؤقع ددد ؤ تل دد ،ؤإلشددي    ؤدلددىؤمةددرب ؤح دد  ؤللاددثفؤؤملك دد ؤأ دد ؤؤؤ تاؤح متددد  ؤلليبدد ي ؤمتل هدد يفؤتمتله  دد ؤمددحؤأمتدد ل  ؤمتلعدد ملؤمترايلفدد ،
مت متل   دد ؤؤمتردد   متيتؤ ر ؤددد متلادد ؤمتلربثدد  قؤمت ي ح دد ؤ(دؤ" عددرتفؤمتللةةدد ؤمدد اOP7متلبةددملؤ يفؤؤقيؤ لدد ؤمتردد   متيتمتددملؤيؤمتإلشدد ر ؤتمتةددملت.ؤتؤ
دلدىؤؤمتو ربحد يت،ؤت ودةعؤ1141معدملؤدد  ؤر ؤؤمتلس  اؤتمتلية   ؤمتل    ؤحربتألجةملمتيتؤمت لؤ هملميؤ ربج   يتؤللس  اؤتمتلية   ؤمتتخ  
ؤ.مو لؤحيممتح ؤحعؤم ن حجؤد لؤمتر   "ؤ ةف  ة 

،ؤحعؤمتلرتك مؤدلدىؤمتليعلد  ؤمتةةسد ؤ"ةس  ؤتمت   م  متلاا ؤمتةؤ"خملح يتؤ"متوهرب ؤمتةةس  ؤتمت   م  "ؤتؤدؤمت ق مترؤدلىؤق ح  ثالثاا 
(،ؤOP5،ؤحة د ؤدلدىؤ دب لؤمتر د ت،ؤمتلبةدملؤ حد ؤمةدرب ؤمتلربث هد ؤيفؤأك د ؤحد ؤمةدمل،ؤ،ؤتمترد متةهحCouples4ؤت هملمي  ؤلل صه ءؤ،3متلو حل

ل ةد إليتؤمتلداؤقد ؤلؤ  ؤخ صدلىؤقيثءؤمتةي ؤمتة  يتؤمترعة  ؤمتتخ ىمتجملي عؤمتلملتيلؤتع عؤمتو ربح يتؤتؤؤمتللةة ؤمتل عؤنصؤدلىدؤ"حتط
ؤحادربتؤمتة  دعؤدلدى،ؤحد ؤمدحؤأحدربرؤأخد ىؤمبد ؤيفؤ لد ،مت جد متءمتيتؤمتت   د  ،ؤرربمتقدل ؤ ةف د ة ،ؤم ند حجؤمتلع دلؤتؤؤ ةف  ؤدةمؤيفؤأك 

ؤمتلاددا ؤمتةةسددد   مت ددقؤددد ؤك حددلؤتؤؤت علدد  ؤتمتواددربتؤدلددىؤمترعلربحدد يتؤخددملح يتؤمتلاددا ؤمتةةسدد  ؤتمت   م دد ؤمتري  حلدد ،ؤت متيتؤمتةددرب  ،

                                                 

سنوات قبل الممارسة األولى. ومن المواضيع التي  9برامج التعليم الجنسي الشامل هي برامج ُتعنى بإعطاء معلومات عن الممارسة الجنسية في عمر الـ -3
عطاء المعلومات الكافية حول الوقاية من الحمل واإليدز إ ، *ين االستعداد الجسدي واالنفعاليتأخير الممارسة الجنسية األولى لح* تناقشها هذه البرامج: 

ا عطاء المعلومات عن اإلجهاض *و  ،ضافة إلى وسائل منع الحمل األخرىاستعمال الواقيات الذكرية واألنثوية باإل*و  ،االستمناء*عبر الممارسات اآلمنة: 
هام من عناصر الصحة الجنسية و تشجيع الشباب للدفاع عن الحقوق تعزيز المتعة الجنسية كحق وعنصر و اآلمن في حال الحمل غير المرغوب فيه 

تشجيع تعليم *و  ،تشجيع قبول واستكشاف التوجهات الجنسية والهويات بين الجنسين ومحاربة التمييز ضد المثليين الجنسيين والثنايي الجنسو الجنسية 
 International Guidelines on Sexuality Education: An evidence informed: )وفقا .Peer education الجنس والتوعية عبر القرناء 

approach to effective sex, relationships and HIV/STI education-UNESCO- ED-2009/WS/36 (CLD1983.9)). 
 طهما عالقة جنسية، سواء كانت داخل إطار الزواج الشرعي أو خارجه!هذه الكلمة تعبر عن زوج من البشر يسكنان معا في مكان واحد، ترب -4

tel:1983.9
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ؤل يدد ؤتقد دد تؤتمتلوددب   ؤة  ددعؤمتردد متةهحؤمتلةودد ىؤمتةةسدد ؤمتلبودد عؤودد حل ؤددد متلؤمتلهدد   ؤدلددىؤمتت لدد ؤمبدد ؤيفؤ لدد ؤمتليعلدد  ،ؤ  م دد تمت 
متلهدد   ؤدلددىؤؤمتلهسدد ءؤدلددىؤمتلعةدد ،ؤمبدد ؤيفؤ لدد ؤت هربيدد ؤمتردد أ ملرؤتحسدد تمت ؤمتةةددمتتصدد مت  ؤتؤؤCouplesة  ددعؤمتتزتمت ؤؤمتوهددرب ؤمت   م دد 

ؤدلىؤُم ج يتؤمتر   متيتؤمت متل    ؤمتلاؤنعرتضؤدلىؤق ح ج  ؤكربث  قؤ تل  .تةربؤمةملؤحبينؤؤؤ".ملرمتةة

،ؤOP2حد ؤتر ؤيفؤمتلبةدرب ؤ ،ؤح دلؤGender Equalityمصالل  "مسااواة لالناوعجل اجلنادر إدماا  مت قد مترؤدلدىؤدؤاا رابع
OP3ؤ،OP5يددد ؤمترط لبددد ؤمددددؤ حسددد تمت ؤمتةةدددملرؤعتؤ (.ؤGender Equalityمدددددؤقلغددد ءؤك صددد ؤ(،ؤيفؤحه هددد ؤمتتحددد ؤةددد ؤحط لبددد ؤ

.ؤ5يفؤمتوهدرب ؤمدحؤمتت دربي ءؤتمتلودربمت ؤمتلفربمتر ؤمحؤمتل جلؤتمتر أ ؤللربقربتؤقيؤمتليس تعؤمترطلق،ؤتيفؤنف ؤمتلربمت ؤحط لب ؤمياه دقؤمتليسد تع
يؤمتلي ك ددملؤدل ددهؤيفؤمتلبةددملؤتمتددملؤ،ؤ"Gender based violenceتحدد ؤمثؤيعددملؤمت خددثتؤميلدد ؤمترسدد تمت ؤ"دةفدد ؤحبة دد ؤدلددىؤمتةةددملرؤ

OP5)).ؤ

 ، فإننا نؤكد على ما يلي:املعليات تلكم أما

تمترة ربح يتؤمتله    ؤتمتتخثمت د ؤمتلداؤ سديةملؤقل  د ،ؤؤقرمت  ؤمتلوعرب حط لب ؤحة   ؤمتتح ؤمتريامل ؤتمت  ا يتؤمتلي مع ؤ  ؤم حرتمت ؤؤ:أوالا 
ؤؤمتلاؤح ؤش   ؤمتوف ظؤمتلفعل ؤدلىؤمتتح ؤتمتلسث ؤمتلملتل ح.تؤ

ترصدصؤكدلؤؤ،مترد أ ؤتمتلطفدل لسد  اؤتؤقزمتءؤمتلربثد  قؤمتلملتل د ؤمتريعلهد ؤمؤتح  د ؤ  ؤحربمتد ؤحربحدملمت  ثح  ؤقيؤمتختدؤ درب ؤمتلملتتؤثانياا:
أتؤأيد ؤتتث هد ؤمتلهد ة  ؤللسد  ا،ؤت  ةد ،ؤؤ،تم حؤ،س ملمتت ل ربمتءؤيفؤمتلربث  قؤمتلس مه ؤكؤ،متلغ متءمت  ثح  ؤح ؤييع رضؤحعؤمتلو يع ؤ

دددمتلددداؤتخؤ،ؤحدددعؤمتلي سددد ؤم لياف ددد يتؤ قؤإلحهددد ؤ طددد لؤللةهددد قؤأتؤمتليربمت دددعتثددد   ؤدل  ددد ،ؤتددددمل ؤمتإلنسددد   ؤقيؤمتل ت ربكدددربإليتؤعَؤفِّ
ؤؤؤ.دلىؤةربي ؤمتلوعرب ؤت     ؤمتو ربح يتحف ظ ًؤق ؤلاه ؤمتر

تمتلفي ددد يتؤيفؤكدددلؤمترةددد حقؤمتلددداؤؤل صدددعؤمتلعةددد ؤدددد ؤمتلةسددد ءؤ تد ل ددد حط لبددد ؤحة  ددد ؤمتتحددد ؤمتريادددمل ؤم ختددد  ؤخطدددربمتيتؤجددد   ؤ :اا ثالثااا
ؤ.متر ة جؤتمتإل يا  ؤ،تمتليع يبؤ،تمتإلديه تؤ،تمتو  ؤ،ييع ف ؤص   ؤللهيل

                                                 

 إلى مكافحة التمييز بشكله العام، والتمييز المبني على الهوية الجندرية م المتحدة، دعا بان كي مون األمين العام لألم2202في العاشر من ديسمبر  -5
«Gender Identity»  والتوجه الجنسي «Orientation Sexual»  ،مستنكرا: "اآلن يعتبر الشذوذ جريمة في أكثر من سبعين دولة. وهذا  قال يثح

 ."التجريم غير صحيح"! وتابع: "عندما يحدث تجاذب بين الموروثات الثقافية وحقوق اإلنسان العالمية يجب أن تنتصر حقوق اإلنسان العالمية
(http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13311.doc.htm) 

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13311.doc.htm
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