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 بيان التزام اسطنبول

 قياس النتائج -الوفاء بالوعود 

، لتحديد مسار للعمل 4104مايو /أيار 42إىل  42سطنبول، تركيا، من إحنن ممثلي شعوبنا من كل مناطق العامل جنتمع يف 
  .وما بعده 4102املتواصل على مدى السنوات القادمة لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية حبلول عام 

وستتاح  .وينعقد هذا االجتماع يف حلظة هامة نشارك خالهلا يف عمليات استعراض وطنية وإقليمية وعاملية لتنفيذ برنامج العمل
الفرصة للتأثري، عن طريق املشاورات الوطنية اجلارية، على عملية حتديد إطار إمنائي دويل جديد يعقب األهداف  لنا أيضا  

فعلينا أن نعبئ ناخبينا وأحزابنا وحكوماتنا لضمان الرتويج لرؤية برنامج عمل املؤمتر الدويل . 4102اإلمنائية لأللفية يف عام 
اخلطة اإلمنائية اجلديدة حقوق تدعم طريق هاتني العمليتني الرئيسيتني، مؤكدين على أن ومبادئه وأهدافه عن  للسكان والتنمية

 . اإلنسان واإلنصاف وتكافؤ الفرص واملبادئ الدميقراطية

حتديات  تواجهال تزال  اونالحظ أن بلداننا وإن أحرزت بعض التقدم حنو حتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، فإهن
وهذا ما يستدعي، يف مجلة أمور، اإلدماج املنهجي لديناميات السكان يف  .كامال    لتنفيذ اخلطة تنفيذا   ةتدابري ملموس اختاذ يف

املناخ، والكوارث  االسرتاتيجيات والسياسات اإلمنائية الوطنية والدولية، ومعاجلة قضايا الشيخوخة واخنفاض اخلصوبة، وتغري
ودحر جائحة فريوس نقص املناعة البشرية واملعاجلة الشاملة للهجرة الدولية يف سياق خطة املؤمتر الطبيعية، والنزاعات والتشرد، 

  .الدويل للسكان والتنمية

أساسي للبلدان يف احلد  ومن أجل هذه الغاية، نعيد تأكيد التزامنا بربنامج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، مسلمني بأن تنفيذه
اوت االجتماعي واالقتصادي، وحتسني عيش كافة شعوهبا، وضمان صحة وحقوق املرأة والرجل من الفقر، وتصحيح التف

وتعزيز املساواة بني اجلنسني وصحة املرأة، وهتيئة الظروف اليت ميكن  الصحة اجلنسية واإلجنابية،و قوق احلوالفتاة والفىت، مبا فيها 
ونؤكد من جديد كذلك االلتزامات املقطوعة يف . ن التنمية املستدامة، ومحاية البيئة وضماكرميا    أن يعيش فيها اجلميع عيشا  

املؤمترات الدولية السابقة للربملانيني املعنية بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ونشدد على التزامنا بالعمل 
 . مستشعرين ما له من إحلاحية

 مع مبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، عقدنا العزم على أن نقوم باألدوار التالية في إننا نحن البرلمانيين، اتساقا  
 :المجاالت التالية
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 تعبئة الموارد الضرورية من أجل خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - أوال  
من امليزانيات الوطنية، واجلهات املاحنة سندعو إىل رصد متويل متزايد للتنفيذ الكامل خلطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

اخلارجية واملصادر األخرى، مبا فيها القطاع اخلاص، احمللي واملتعدد اجلنسيات على حد سواء، السيما من أجل إحقاق 
والتوعية وإتاحة االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها تنظيم األسرة، واإلعالم  احلقوق اجلنسية واإلجنابية

 . اجلنسية الشاملة لفائدة الشباب ومن أجل تغطية صحة األمهات
 

 : وسنقوم مبا يلي
مع صندوق األمم  لكالعمل مع احلكومات املشرتِكة يف مؤمتر قمة تنظيم األسرة ومع مؤسسة بيل وميليندا غيت وكذ  -0

للموارد املزمع إتاحتها ملبادرة تنظيم األسرة من أجل ضمان عدم إحداث آليات جديدة ( صندوق السكان)املتحدة للسكان 
والتعبئة االجتماعية وتعزيز ، مبا يف ذلك التأثري على آليات السوق، وذلك لكفالة توسيع نطاق األنشطة يف جمال أمن السلع

  .النظم الصحية
  
ضمان توفري املوارد من أجل تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان  على أجهزتنا التنفيذية واجلهات املاحنة محل  -4

  .والتنمية، وضمان توجيه التمويل بطريقة متسقة ومنسقة وشفافة
 
لى أن يدرجوا عقادة بلدان جمموعة الثمانية وجمموعة العشرين  ومحلتعزيز شبكاتنا الربملانية الوطنية واإلقليمية والعاملية   -3

يف خططهم استعراض تنفيذ االلتزامات املقطوعة لفائدة صحة املرأة والطفل يف مؤمتر قمة جمموعة الثمانية املعقود يف 
  .4101موسكوكا، كندا يف عام 

 
  .عقد جلسات برملانية لتقييم مسامهات حكوماتنا بغية ضمان التقيد بااللتزامات الدولية -2
 
واحلقوق ية يف جدول أعمال برملاناتنا بشأن االجتاهات والعوامل األخرى املتعلقة بتمويل الصحة إدراج مناقشة سنو   -2

تقارير، يف إطار عملية  التماسوعالوة على ذلك، . املؤثرة فيهااالجتاهات والعوامل ، مبا فيها تنظيم األسرة و اجلنسية واإلجنابية
امليزانية السنوية، عن التدابري الرامية إىل إزالة التشوهات يف ختصيص املوارد لشىت عناصر خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

 .وضمان اإلنصاف يف ختصيص املوارد عن طريق عملية امليزانية والدعوة إىل تلك النتائج يف املناقشات الربملانية
 
يف املائة النسبة املخصصة من امليزانيات اإلمنائية الوطنية وميزانيات املساعدة  01ل على أن تبلغ ما ال يقل عن العم -6

سلع تنظيم األسرة  اإلمنائية لربامج السكان والصحة اإلجنابية مبا فيها الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، والسيما
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يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية  1.0على حتقيق هدف ختصيص  والصحة اإلجنابية، واحلرص أيضا  
 .الرمسية

 
 تعزيز المراقبة البرلمانية في تنفيذ خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - ثانيا  

خطة املؤمتر الدويل للسكان نلتزم بسن تشريعات مالئمة ومبراجعة التشريعات القائمة وحشد دعم قوي للقوانني املتسقة مع 
 .ومساءلة احلكومات حىت تفضي تلك القوانني إىل التنمية املستدامة والتنمية؛ كما نلتزم برصد تنفيذها

 
 :وسنقوم مبا يلي

 
سنطلب إىل اهليئات احلكومية املختصة والشركاء من اجملتمع املدين حتديد جماالت خطة املؤمتر الدويل للسكان  -0

ونعقد جلسات لتحديد احتياجات ومصاحل جمتمعاتنا احمللية بغرض تشجيع سن  برملانيا   تتطلب اهتماما   والتنمية اليت
 .التشريعات املالئمة

 
سنشرك كافة الشركاء ذوي الصلة، والسيما منظمات اجملتمع املدين والنساء والشباب، يف صوغ التشريعات املتعلقة  -4

 .والتنمية لضمان أن تعكس تلك القوانني طائفة واسعة من جتارب شعوبنا واحتياجاهتابقضايا املؤمتر الدويل للسكان 
 
سنعقد جلسات بشأن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها تنظيم األسرة، واملؤشرات، مبا يف ذلك تغطية  -3

وينبغي أن هتدف املؤشرات إىل تقييم تغطية  .اخلدمات املوجهة لشىت شرائح السكان، والسيما الشباب والفئات الضعيفة
طائفة من اخلدمات يف برنامج العمل وأساليب مجع البيانات، مبا فيها البيانات املصنفة حسب اجلغرافيا والعمر ونوع اجلنس 

 . االقتصادي، والتماس آراء املستفيدين واجملتمعات احمللية ومساءلة مقدمي اخلدمات -واملركز االجتماعي 
 
 سنها فعال   مت سنرصد ونعقد جلسات لضمان قيام املؤسسات املختصة بالتعريف على نطاق واسع بالقوانني اليت  -2

 .وتنفيذها واضطالع السلطات املختصة بإعماهلا
 
جعل التواصل مع احملتاجني أولوية عن طريق إصدار بيانات، وتوجيه األجهزة التنفيذية بشأن اسرتاتيجيات حتسني سن -2

ة عن اخلدمات، مبا يف ذلك حتسني مراقبة الربامج، والتعقب التفصيلي للميزانية واملوارد، واقرتاح تدابري بشأن النتائج، املساءل
 . آليات التظلم، ومشاركة اجملتمع املدين، واإلبالغ/املظامل وآليات أمناء
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 :في المجاالت ذات األولويةمسؤوليات التوعية والدعوة واإلجراءات الهادفة إلى تحقيق النتائج  - ثالثا  
  :ومتكينية وذلك بغرض نلتزم بأن نعمل مع اآلخرين يف الربملان واجملتمع املدين من أجل هتيئة بيئة تشريعية داعمة

 
خرين واجلهات املاحنة ومنظومة األمم املتحدة، والسلطات احمللية، ومنظمات اجملتمع آلتعزيز الشراكات مع الربملانيني ا -0

والقطاع اخلاص لتوظيف املوارد البشرية واملالية من أجل إجناز برنامج عمل املؤمتر الدويل  ومنظمات اجملتمعات احمللية،املدين 
منها، مبا يف ذلك تسخري االلتزامات  6و  2و  2و  3للسكان والتنمية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والسيما األهداف 

، وقرار االحتاد الربملاين الدويل بشأن ‘‘اسرتاتيجية كل امرأة وكل طفل’’ة عمل مابوتو، واإلقليمية والعاملية من قبيل خط
دور الربملانات يف التصدي للتحديات : من حقوق اإلنسان أساسيا   فرص االستفادة من اخلدمات الصحية باعتبارها حقا  ’’

لتنمية، مبا فيها توافقها األخري يف اآلراء بشأن وقرارات جلنة السكان وا ،‘‘الرئيسية من أجل ضمان صحة املرأة والطفل
 .الشباب واملراهقني

 
ضمان إدراج الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها تنظيم األسرة، باعتبارها عناصر رئيسية يف اخلطة اإلمنائية  -4

، 41+ ويف كل خطط وسياسات التنمية واحلد من الفقر، مبا فيها عمليات مؤمتر ريو  4102الدولية اجلديدة ملا بعد عام 
وخطة األمم املتحدة اإلمنائية الالحقة لألهداف  41+، ومؤمتر بيجني 4102واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 

 . اإلمنائية لأللفية

 فرص االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها إعطاء األولوية، عندما تقتضي احلالة ذلك، لتوفري -3
خدمات تنظيم األسرة، ومتكني املرأة، والقضاء على املمارسات التقليدية الضارة، ومحاية حقوق اإلجناب، وإصالح املناهج 

ءات التخطيط ملراعاة ديناميات الدراسية لتوفري الرتبية اجلنسية الشاملة للمراهقني والشباب، ومجع البيانات، وتكييف إجرا
  .السكان وحتديد الثغرات اليت ينبغي إيالء العناية هلا على سبيل األولوية

 ضمان تعميم االستفادة من الرعاية الالحقة لإلجهاض وتوفري فرص اإلجهاض املأمون عندما ال يكون خمالفا   -2
مع برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر  للقانون، وذلك اتساقا  

  .الدويل للسكان والتنمية

كفالة الرتكيز بصفة خاصة على اجملاالت التالية اليت تتطلب أن توىل هلا عناية قصوى يف خطة املؤمتر الدويل للسكان  -2
 :والتنمية
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  لشبابمتكني ا( أ)

سنحرص على أن تويل السياسات عناية عاجلة لشواغل واحتياجات الشباب احملددة بتعزيز ومحاية حقوق الشباب يف 
والصحة، وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها الرتبية  احلصول على تعليم من نوعية جيدة على مجيع املستويات،

  .املنتج والالئقاجلنسية الشاملة، وتوفري الفرص والعمل 

وسنحدث كذلك آليات تشريعية وآليات للسياسة العامة لضمان املشاركة اهلادفة والفعالة للشباب على مجيع مستويات 
السياسية، ومتكينهم من التأثري على السياسة الوطنية اليت تؤثر يف مصاحلهم وعيشهم وعلى تنفيذها  -عملياتنا االجتماعية 

 منع مجيع ضروب استغالل الشباب وإساءة معاملتهم، مبا يف ذلك االجتار غري املشروع بالشباب وسندرج تدابري. وتقييمها
والتعسف االقتصادي واجلنسي والبدين والعقلي، وإهناء زواج األطفال والزواج القسري، واملمارسات التقليدية الضارة، والقضاء 

 .على التمييز ضد الشابات احلوامل

 اواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتاةتشجيع ومحاية املس( ب)

سنعمل مع اآلخرين، مبن فيهم الفئات النسائية وفئات الشبيبة، من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني، واإلنصاف ومتكني املرأة 
مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ، والفتاة عن طريق اعتماد وتنفيذ قوانني وسياسات تستند إىل وثائق حقوق اإلنسان

 . بروتوكوهلا االختياري، وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني لكوكذالتمييز ضد املرأة 

وسنكفل عدم التسامح إطالقا  مع كافة أشكال العنف ضد املرأة والفتاة، مبا فيه العنف اجلنسي، مع احلرص على عدم 
الت من العقاب على أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة والفتاة، وجعل الربامج الوطنية تستهدف الرجل والفىت بغرض اإلف

  .تشجيع التغيري السلوكي وتكوين تصورات إجيابية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني واإلنصاف يف اجملتمعات

  :لنظم الصحيةتعزيز ا (ج) 

متييزية وشفافة تويل  وغريسنعمل مع السلطات الوطنية على ضمان وضع نظم صحية قوية وذات جودة عالية ومتاحة للجميع 
فرص االستفادة منها، والسيما خدمات وتوفر األولوية لتقدمي خدمات وسلع ولوازم جيدة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية 

وسنعاجل احتياجات الشباب يف جمال صحتهم  .مبا فيها الوسائل العاجلة ملنع احلمل تنظيم األسرة بوسائل حديثة ملنع احلمل،
اجلنسية واإلجنابية وحقوقهم اإلجنابية والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، ونستهدف عدم املساواة بني اجلنسني يف الرعاية 

ن اخلدمات الصحية اجليدة، على مدى دورة حياهتا الصحية ونضع وننفذ سياسات تضمن فرص االستفادة العادلة للمرأة م
 . ومن خالل اجملموعة الكاملة من خدمات الرعاية

وسنسن تشريعات تعزز رصد نوعية الربامج، وفعاليتها وآثارها من أجل تعزيز برامج التكيف ودعمها وإتاحتها وإدراج تطوير 
 . وصيانة نظم مجع البيانات الصحية
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أجل ضمان فرص االستفادة من اخلدمات الصحية اجليدة، مبا فيها خدمات الصحة اجلنسية وسنواصل بذل جهودنا من 
واإلجنابية، وخدمات تنظيم األسرة، وخدمات احلمل والوالدة مبا يف ذلك االستعانة بالقابالت املاهرات، واالستفادة من رعاية 

رعاية السابقة للوالدة ورعاية الوليد، ومعاجلة ناسور الوالدة وتقدمي التوليد السابقة للوالدة ورعاية التوليد يف احلاالت الطارئة، وال
الدعم بشأنه وإقامة صالت مالئمة بني اخلدمات، مبا يف ذلك يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، وحاالت النزاع وما بعد انتهاء 

  .النزاع، وتنقالت الالجئني والعائدين واملهاجرين

ة عاملة جيدة وماهرة يف اجملال الصحي، مبا فيها القابالت، مع توفري تدريب ذي نوعية وسنضمن ختصيص املوارد إلعداد قو 
  .عالية قبل اخلدمة وأثناءها، والرتكيز على استبقاء املوظفني وإشراك اجملتمعات احمللية

 فهم وتدبير تسييس خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية – رابعا  
أي فئات يف شىت أحناء العامل بغرض تقويض خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،  سنرصد عن كثب اجلهود اليت تبذهلا

والسيما حق األفراد يف حتديد أحجام أسرهم، أو متكني املرأة أو املساواة بني اجلنسني، أو ربط ديناميات السكان باحلد من 
  .ىالفقر، وتوفري اخلدمات اإلعالمية والرتبوية للشباب، يف مجلة فئات أخر 

 
 :وسنقوم مبا يلي 
 
حتديد وفهم طبيعة وأصل هذه السجاالت املعادية خلطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وصوغ رد قائم على الربهان  -0

على الصعيد القطري إلظهار جوانب قصورها وآثارها السلبية على رفاه اجلميع، مبا يف ذلك تبادل التجارب والنماذج املتعلقة 
  .التصدي بنجاح لتلك املعارضة على الصعيدين اإلقليمي والعامليبكيفية 

 
 بناء شراكات وإقامة شبكات من أجل خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية -خامسا  

سنوسع نطاق الشراكات مع كافة اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها الشركاء غري التقليديني يف جمال الصحة اإلجنابية 
والدوائر األكادميية، ومنظمات اجملتمعات احمللية وذلك من أجل تعزيز تنفيذ والية ، املرأة ومنظمات اجملتمع املدينوحقوق 

 . القاهرة
 

 :وسنقوم مبا يلي
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لبناء شراكة من مناصري خطة املؤمتر الدويل  4102و  4102اغتنام فرصة العمليات اإلمنائية ملا بعد عامي  -0
للسكان والتنمية، مبا يف ذلك يف إطار املشاورات املتعددة الشركاء على املستوى الوطين اليت تعتزم األفرقة القطرية لألمم 

  .ائية لأللفيةيف فرتة الحقة من هذه السنة لتحديد ما سيخلف األهداف اإلمن بلدا   21املتحدة القيام هبا يف ما ال يقل عن 
 
املشاركة يف إنشاء شراكات اسرتاتيجية والدعوة لتفعيل دور الربملان يف احلوار الوطين من أجل عملية املؤمتر الدويل  -4

األهداف اإلمنائية لأللفية والعمل مع الفاعلني اآلخرين املعنيني من أجل مواصلة تنفيذ خطة املؤمتر  للسكان والتنمية وعملية
 .كان والتنمية وضمان إدراج منظورات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف األطر اإلمنائية املقبلةالدويل للس

 
التواصل باعتباره أداة حاسمة لبلورة تفاهم مشترك وكسب دعم الجمهور لخطة المؤتمر الدولي للسكان  - سادسا  

 والتنمية
  .بأمهية خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنميةسنبلغ أحزابنا السياسية وناخبيها وزمالءنا السياسيني 

 
 :وسنقوم مبا يلي

 
التشجيع الفعلي لالهتمام اإلعالمي بتنفيذ خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ودعم املنشورات واجللسات  -0

  .واملناسبات واألنشطة اإلعالمية من أجل تبليغ رسالة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
 
 . طة املؤمتر الدويل للسكان والتنميةخلدعم ال جللبإشراك املمارسني يف جمال وسائط اإلعالم وحتديد أجنع السبل  -4
 
 .أفضل املمارسات فيما بيننا يف جمال توسيع نطاق االتصاالت الداعمة معلومات عن تبادل -3
 
تشجيع استخدام وسائط اإلعالم االجتماعية لتوسيع نطاق التفاعل بشأن خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  -2

خطة تطلعية عن عمليات  انبثاقوإقامة شراكات وأشكال تعاون على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي لضمان 
 .ة واألهداف اإلمنائية لأللفية واملؤمتر الدويل للسكان والتنمي 41+ استعراض مؤمتر ريو 
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 التعهد
األولويات والشواغل القائمة والناشئة بشأن خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف املناقشات  ضمان إدراجنلتزم بالتطلع إىل 

، كما نلتزم بضمان إدراج قضايا التنمية البشرية 4102والتقارير املتعلقة خبطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 
  .4102األساسية يف األهداف والغايات اليت جيري وضعها من خالل عمليات إعداد اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام 

 
وهنيب بصندوق األمم املتحدة للسكان أن يستخدم نتائج الدراسة االستقصائية العاملية الستعراض خطة املؤمتر الدويل 

، مبا يف ذلك عن 4102لعام  لمؤمتر الدويل للربملانيني املعين بالسكان والتنميةليف التحضري  4102لسكان والتنمية ملا بعد ل
 .اللتزامات املؤمتر الدويل للربملانيني املعين بالسكان والتنمية طريق دراسة استقصائية لإلجراءات اليت اختذها الربملانيون تنفيذا  

املؤمتر الدويل للسكان  الدعم لربنامج عمل جلبوهنيب كذلك باجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تقوم بدور رئيسي يف 
والتنمية، عن طريق أدوات السياسة العامة على أعلى مستوى دويل، للنهوض خبطته يف اإلطار العاملي املقبل للتنمية املستدامة 

  .نطاق عامليعلى من أجل حتقيق أثر قابل للقياس 

ونتعهد بصفتنا برملانيني، فيما يتعلق مبسؤولياتنا عن التشريع والتحليل والدعوة لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
 . والتنمية وإقرار امليزانيات، بأن نسائل أنفسنا عن اإلبالغ عن متابعة التزامات املؤمتر الدويل للربملانيني املعين بالسكان والتنمية

ونتعهد كذلك  .والفعلي للتقدم الذي حنرزه يف قيامنا بذلك املنهجيحنن الربملانيني نتعهد بتنفيذ هذه اإلجراءات وبالرصد إننا 
باإلبالغ بانتظام عن هذا التقدم عن طريق أفرقتنا الربملانية اإلقليمية واالجتماع من جديد يف ظرف سنتني لتقييم النتائج اليت 

 . حققناها

 


