
... حيث يمكن لكل امرأة في كل مكان أن تقرر بحرية بمن تتزوج وما إذا 
كانت ستحمل أم ال ومتى يكون ذلك.

 
... ال تموت فيه أي امرأة أو فتاة من مضاعفات يمكن الوقاية منها 

أثناء الحمل أو الوالدة.
 

... ال يتعرض فيه أحد للعنف بسبب النوع االجتماعي وال تخضع فيه 
الفتيات لختان اإلناث.

 
... وحيث تكون المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة، ويتمتع فيه 

النساء والرجال والفتيات والفتيان بنفس الحقوق والفرص، ويمكن للمراهقين 
والشباب أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة.

...تخيل عالما أساسيات القمة
ماذا سيحدث؟

ستقوم الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة المجتمعات المحلية 
والمؤسسات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين بحشد اإلرادة السياسية وتقديم 

التزامات، بما في ذلك االلتزامات المالية، والكشف عن اإلجراءات الملموسة والمبتكرة 
لتحويل رؤية برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى واقع مع ضمان الحقوق 

والخيارات للجميع.

الزمان والمكان
مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، نيروبي، كينيا
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للتسجيل في المؤتمر والحصول على المزيد من التفاصيل
NairobiSummitICPD.org

 لالطالع على أحدث األخبار المتعلقة بالمؤتمر
يرجى اإلشتراك للحصول على النشرة اإلخبارية الخاصة بمؤتمر قمة نيروبي بشأن 

unf.pa/ICPDsubscribe  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من خالل
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وهذا يعني أنه يوميا، ما يقدر بـ 
830 امرأة ستموت أثناء الوالدة 

33,000 فتاة سيتم إجبارهن على زواج األطفال
11,000 فتاة سيتم ختانهن

كما يعني أنه
ستتعرض واحدة من كل خمس نساء أو فتيات  لالعتداء عليها من 

قبل شريكها هذا العام
ستعاني 5 ماليين امرأة حامل، نزحن بسبب النزاع أو الكوارث، من 

أجل الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة
لن تحصل 232 مليون امرأة في البلدان النامية ممن يرغبن في 

تجنب حدوث حمل على وسائل تنظيم األسرة الحديثة

طريق طويل علينا أن نقطعه
179 حكومة أثناء المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  لقد وعدت 

الذي ُعِقَد في القاهرة عام 1994 بتحقيق هذا العالم الذي 
نتخيله. إال أنه بعد مرور 25 سنة، ال يزال هذا العالم بعيدا عن 

أرض الواقع.
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قمة نيروبي 
بشأن المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية 25
12 - 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

التعجيل بتحقيق الوعد



صوت للجميع تحقيق العالم الذي نتخيله
ستجمع القمة بين جميع أصحاب المصلحة للوفاء بوعود 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
يمكن أن يتحول العالم الذي نحلم به إلى حقيقة واقعة، إال أن ذلك 

يتطلب االقتناع والشجاعة والشراكة والتفاني منا جميعا.

يجب أن نحصل على التزامات ثابتة بإنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية 
منها، وبتحسين إمكانية الوصول إلى وسائل تنظيم األسرة الحديثة، وبإنهاء 

العنف القائم على النوع االجتماعي، وأيضا بإنهاء زواج األطفال وتشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث المعروف بالختان. 

هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لالنتهاء من جدول أعمال المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية بحلول عام 2030. فنحن في حاجة ماسة إلى حشد اإلرادة 

السياسية وااللتزام المالي من أجل التنفيذ النهائي والكامل لبرنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

سوف تعيد القمة تنشيط المجتمع العالمي وتبعث حياة جديدة في جدول 
أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتحافظ على المكاسب التي تحققت 

منذ عام 1994 وتوسع نطاقها. 

ستكون القمة نقطة انطالق للحكومات وغيرها من المنظمات لإلعالن عن 
التزامات طوعية وعالمية من شأنها تعجيل إحراز التقدم.

يهدف مؤتمر قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية 25 إلى تحقيق ذلك.

•  رؤساء الدول
•  رؤساء الوزارات 

•  البرلمانيون
•  قادة الفكر

•  الخبراء التقنيون
•  منظمات المجتمع المدني

•  المنظمات الشعبية
•  الشباب

تحقيق حصول الجميع على الصحة الجنسية واإلنجابية كجزء من 
التغطية الصحية الشاملة

في مؤتمر القمة، من المتوقع إجراء مناقشات بشأن دمج الحزمة األساسية من 
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في الرعاية الصحية األولية الوطنية وبشأن 

المساواة في الحصول على الخدمات وتحسين جودتها وتعزيز المساءلة.
 

حشد التمويل لالنتهاء من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية والحفاظ على المكاسب التي تحققت بالفعل

إن الترتيبات الحالية للتمويل أقل بكثير مما هو مطلوب. من شأن آليات التمويل 
المبتكرة أن تساعد على تحقيق أهدافنا. من المتوقع اإلعالن عن شراكات 

واستثمارات جديدة أثناء مؤتمر القمة.

االستفادة من التنوع الديمغرافي في دفع عجلة النمو 
االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

ال يمكننا تحقيق أهدافنا إال إذا كان هناك فهم كامل الحتياجات كل قطاع من 
السكان. ستعرض الحكومات اإلجراءات التي تتخذها لتحسين متابعة التغير 

الديمغرافي ولتوفير المعلومات الالزمة لوضع السياسات طويلة األجل من 
أجل تحقيق النمو االقتصادي.

 
إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة 
مثل زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث المعروف 

بالختان
سيستكشف مؤتمر القمة فرص الوصول إلى إنهاء العنف القائم على النوع 

االجتماعي والممارسات الضارة بحلول عام 2030، وتحليل ما نجح من السياسات 
واإلجراءات، وتقديم مناهج واعدة ومدهشة يمكن أن تساعد الحكومات في 

نهاية المطاف على وضع حد لخطر العنف واإليذاء.

دعم حق الحصول على رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية حتى في 
السياقات اإلنسانية والهشة

سنتعلم كيف يمكننا إنهاء االختناقات التي تحول دون توفير حزمة كاملة 
من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في ظل هذه الظروف، وكيف يمكن 

للحكومات ومنظمات اإلغاثة أن تستعد لألزمات وأن تدمج رعاية الصحة الجنسية 
واإلنجابية في مرحلة إعادة اإلعمار بعد األزمات.

تركز القمة على خمسة مواضيع ...

•  قادة األعمال والمجتمع المحلي
•  المنظمات الدينية
•  الشعوب األصلية

•  المؤسسات المالية الدولية
•  األشخاص ذوو ااالحتياجات الخاصة

•  أكاديميون 
•  وسائل اإلعالم

... وخمسة قضايا من شأنها تعجيل  
تحقيق التقدم
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المساواة بين الجنسين

قيادة الشباب

القيادة السياسية والمجتمعية
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