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Pergunta com pedido de resposta oral  O-000015/2020
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Evelyn Regner
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Tomas Tobé
em nome da Comissão do Desenvolvimento

Assunto: 25.º aniversário da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
(ICPD25) – Cimeira de Nairobi

Entre 12 e 14 de novembro de 2019 uma delegação ad hoc conjunta da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu e da Comissão do Desenvolvimento 
participou na Cimeira de Nairobi que marcou o 25.º aniversário da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento (CIPD) realizada no Cairo. Embora desde a Cimeira do Cairo tenha 
havido, em muitas partes do mundo, grandes progressos, nomeadamente na União Europeia, há 
ainda um longo caminho a percorrer para garantir que as mulheres e as raparigas beneficiem 
plenamente dos seus direitos fundamentais, incluindo o seu direito à autonomia física e à saúde e 
aos direitos sexuais e reprodutivos, e para eliminar a violência sexual e a violência baseada no 
género, assim como práticas nocivas, dois objetivos que devem ser alcançados até 2030 para 
cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A Cimeira de Nairobi contou com a participação de mais de 170 países, que tinham por objetivo 
completar o Programa de Ação da CIPD. As Partes renovaram o compromisso no sentido de 
alcançar, até 2030, os ODS pertinentes, nomeadamente evitar todas as mortes maternas, responder 
a necessidades de planeamento familiar não satisfeitas e pôr termo à violência baseada no género e 
a práticas nocivas contra mulheres e raparigas; posteriormente, em todo o mundo, foram adotados 
mais de 1 200 compromissos. Por outro lado, os governos de países como a Áustria, o Canadá, a 
Dinamarca, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Islândia, a Itália, os Países Baixos, a Noruega, a 
Suécia e o Reino Unido, juntamente com a Comissão, autorizaram cerca de mil milhões de dólares 
americanos em ajudas.

Através de que medidas concretas tenciona a Comissão cumprir os compromissos e a Declaração 
feita pela ICPD25 na Cimeira de Nairobi?

De que forma tenciona garantir que o financiamento atribuído no âmbito do próximo quadro 
financeiro plurianual seja suficiente para alcançar os objetivos assumidos no Cairo e em Nairobi?

De que forma prevê a Comissão assegurar, no âmbito das negociações em curso sobre o futuro 
Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, que será dada atenção 
suficiente a que se garanta a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos e a eliminação dos 
respetivos obstáculos, assim como o combate à violência contra as mulheres e as raparigas?

Como tenciona a Comissão monitorizar os progressos no cumprimento dos compromissos 
assumidos tanto a nível do Parlamento Europeu como das Nações Unidas e transmitir informações 
sobre esses mesmos progressos?

O que tenciona a Comissão fazer para assegurar que a metodologia garanta um melhor 
acompanhamento da ajuda da UE para a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos?
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