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  موجز  
ُعقــدت الــدورة الــسابعة واألربعــون للجنــة الــسكان والتنميــة مبقــر األمــم املتحــدة يف       

وعها وكـان موضـ  . ٢٠١٤أبريـل  / نيـسان ١١ إىل  ٧ ويف الفتـرة مـن       ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢٦
  .“تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية”اخلاص هو 

ونظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر مكتبـــها عـــن اجتماعاتـــه املعقـــودة يف مـــا بـــني الـــدورتني     
)E/CN.9/2014/2و Add.1(   ــيت ــضمن تفاصــيل عــن األعمــال ال ــذي ت ــا املكتــب  ، ال  اضــطلع هب

  .لتنظيم الدورة
ونظرت اللجنة يف وثيقتني عن املوضوع اخلاص للدورة، أوهلما تقرير األمـني العـام عـن                   

، الـذي يقـدم فيـه استعراضـا عامـا لالجتاهـات             )E/CN.9/2014/3(االجتاهات الدميغرافية يف العـامل      
دميغرافية يف العامل، مع التركيز على التغيريات الرئيسية الـيت حـدثت خـالل الـسنوات العـشرين                  ال

أمـا الوثيقـة    . ١٩٩٤املاضية منـذ اعتمـاد برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة يف عـام                     
، فتـستند إىل اسـتعراض عملـي لتنفيـذ          ٦٥/٢٣٤الثانية الـيت قـدمت عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة              

  ).Corr.1  وE/CN.9/2014/4(برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
ــا التقريـــر األول حجـــم الـــسكان والنمـــو الـــسكاين،       ــيع الـــيت يتناوهلـ وتـــشمل املواضـ

ــز  ــراهقني     واخلــصوبة، وال ــة، وامل ــات، واهلجــرة الدولي ــران، وتنظــيم األســرة، والوفي واج واالقت
ويــشري التقريــر إىل أن عــدد الــسكان يف . والــشباب، وشــيخوخة الــسكان، والتوســع احلــضري

، وأن من املتوقـع أن يـزداد هـذا العـدد بـأكثر مـن                ٢٠١٤ باليني نسمة يف عام      ٧,٢بلغ   العامل
يــشري أيــضا إىل أن معظــم هــذا النمــو حيــدث يف املنــاطق   ، و٢٠٥٠بليــوين نــسمة حبلــول عــام  

ــة ــتغريات       . النامي ــع لل ــسار املتوق ــوع كــبري يف امل ــى وجــود تن ــضا عل ــضوء أي ــر ال ــسلط التقري وي
السكانية املستقبلية يف خمتلف املنـاطق والبلـدان، وُيعـزى ذلـك أساسـا إىل اخـتالف مـستويات                   

ة زيادة كبرية يف عدد السكان يف أفريقيـا         ففي حني ستشهد العقود القادم    . واجتاهات اخلصوبة 
وآسيا، من املتوقع أن تـشهد بعـض البلـدان اخنفاضـا يف حجـم سـكاهنا، نظـرا السـتمرار تـدين                       

ورغـم التحـسن الكـبري يف متوسـط األعمـار           . معدالت اخلصوبة لديها عن مستويات اإلحـالل      
بلدان يف حتقيـق األهـداف      الذي حتقق خالل السنوات العشرين املاضية، لن ينجح العديد من ال          

احملددة ملتوسط األعمـار وملعـدالت وفيـات الرضـع واألطفـال ووفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس                    
  .اليت وردت يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
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ويشري التقريـر أيـضا إىل أن أكثـر مـن نـصف سـكان العـامل يعيـشون اليـوم يف املنـاطق                           
ــد عــدد التجمعــات احلــضرية الكــبرية، فــإن نــصف جممــوع ســكان     ويف حــني . احلــضرية يتزاي

ومـن جهـة أوىل، شـهد عـدد الـشباب           . احلضر تقريبا يقطنون املدن والبلـدات األصـغر حجمـا         
 ٣٥منوا سريعا يف العقود األخرية، ومن املتوقع أن يظل مستقرا نسبيا على مـدى الـسنوات الــ              

ستمر التزايـد يف عـدد املـسنني ونـسبتهم أيـضا يف            ومن جهة أخـرى، مـن املتوقـع أن يـ          . القادمة
  .املستقبل املنظور

وخيلص األمني العام يف التقرير إىل أن احلالة الراهنـة لـسكان العـامل مل يـسبق هلـا مثيـل                        
من حيث التنوع والتغيري، األمر الذي انعكس يف صورة أمناط جديدة مـن اخلـصوبة والوفيـات         

وســوف يتــيح اســتمرار هــذه االجتاهــات الــسكانية . خوخةواهلجــرة والتوســع احلــضري والــشي
ونتائجها فرصا كما سيطرح حتديات فيما يتعلق بـصياغة وتنفيـذ خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة                   

  .، وحتقيق مجيع األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا٢٠١٥ملا بعد عام 
دة يف االســتعراض تــدعم يف األدلــة الــوار ويــشري األمــني العــام يف التقريــر الثــاين إىل أن   

احتـرام ومحايــة وتعزيـز وإعمــال    غالبيتـها التوافـق يف اآلراء الــذي حتقـق يف املــؤمتر والقائـل بــأن    
حقوق اإلنسان تعّد شروطا مسبقة ضـرورية لتحـسني التنميـة والكرامـة والرفـاه للجميـع؛ وأن           

ناميات الـسكانية تعـد ركـائز    الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، وفهم اآلثار املترتبة على الدي     
إن محاية حقوق اإلنسان للشباب وإعماهلا، واالسـتثمار يف         . ضرورية لتحقيق التنمية املستدامة   

تعلــيمهم تعليمــا جيــدا، وتزويــدهم باملهــارات املعيــشية الفعالــة، وتــوفري اخلــدمات واملعلومــات  
ي الـشامل، فـضال عـن إتاحـة         املتعلقة بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك التثقيـف اجلنـس              

 كلــها أمــور ضــرورية لتنميــة قــدراهتم علــى الــصمود، وهتيئــة الظــروف املواتيــة    ،فــرص العمــل
  .لالستفادة من إمكاناهتم بالكامل

ويسلط التقرير الضوء أيضا على أن الطريق إىل حتقيق االستدامة يتطلـب قيـادة أفـضل                  
ق حقوق اإلنـسان ومحايـة مجيـع األشـخاص      واملزيد من االبتكار، وذلك من خالل توسيع نطا       

من انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، ومـن التمييـز والعنـف، بغيـة تـوفري فرصـة املـسامهة يف التنميـة                        
واالستفادة منها للجميع؛ ومن أجل االسـتثمار يف قـدرات املـراهقني والـشباب يف مجيـع أحنـاء                   

حتقيـق النمـو واالبتكـار يف       العامل ويف إبداعهم من أجل مصلحتهم، وعلى النحـو الـذي يكفـل              
املــستقبل؛ ومــن أجــل كفالــة محايــة كبــار الــسن وإدمــاجهم ومــشاركتهم بــشكل منــصف يف    
اجملتمع؛ ومن أجل تعزيز النظم الصحية إلتاحـة خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للجميـع،                  

مــدن حبيــث يتــسىن جلميــع النــساء االزدهــار ولألطفــال النمــو يف بيئــة مواتيــة؛ ومــن أجــل بنــاء  
مــستدامة تثــري حيــاة النــاس يف احلــضر والريــف علــى حــد ســواء؛ ومــن أجــل اســتغالل فوائــد 
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اهلجــرة والتــصدي للتحــديات الــيت تطرحهــا؛ ومــن أجــل حتويــل االقتــصاد العــاملي إىل اقتــصاد   
حيافظ على مستقبل الكوكب ويضمن مـستقبال مـشتركا تـصان فيـه حقـوق اإلنـسان وكرامـة         

  .٢٠١٤ا بعد عام مجيع الناس ورفاههم إىل م
تنفيـذ الربنـامج وسـري العمـل يف     ’’واستعرضت اللجنة أيضا تقرير األمني العام املعنـون         

الـــــــشؤون االقتـــــــصادية  شـــــــعبة الـــــــسكان، إدارة : ٢٠١٣ميـــــــدان الـــــــسكان يف عـــــــام 
ــة ــا  )E/CN.9/2014/5(‘‘واالجتماعيـ ــرة   ، وأحاطـــت علمـ ــرح للفتـ ــتراتيجي املقتـ ــار االسـ باإلطـ

ــي  ٢٠١٧-٢٠١٦ ــامج الفرعـ ــامج  - ٥ للربنـ ــن الربنـ ــسكان، مـ ــصادية  ٧ الـ ــشؤون االقتـ ، الـ
  .واالجتماعية

ــة إىل كلمــة رئيــسية عــن موضــوع       الكرامــة وحقــوق اإلنــسان يف  ’’واســتمعت اللجن
، املستــشارة ألقتــها نفــيس صــادق‘‘ ٢٠١٤ســياق املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة بعــد عــام  

اإليــدز يف آســيا /اخلاصــة لألمــني العــام ومبعوثتــه اخلاصــة املعنيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
وسـلطت املبعوثـة اخلاصـة الـضوء يف كلمتـها علـى أمهيـة نظـر واضـعي                  . ومنطقة احمليط اهلـادئ   

دت السياسات يف احتياجات الفتيات الاليت سيبلغن سن اإلجناب خالل العقود القادمـة، وشـد   
  .على أن أكرب عقبة أمام حتسني الصحة العامة هو حتيز اجملتمع ومتييزه ضد الفتيات والنساء

ــة أيــضا إىل كلمــة رئيــسية ألقاهــا ديفيــد الم مــن مركــز الدراســات         واســتمعت اللجن
السكانية يف جامعة ميتشيغان، قدم فيها حملة شاملة عن أوجه الترابط بني الـديناميات الـسكانية       

واستمعت اللجنة أيضا إىل بيان من مبعـوث األمـني العـام املعـين بالـشباب،                . ة املستدامة والتنمي
  .الشباب أمحد اهلنداوي، الذي أثرى املناقشة بوجهة نظر

ــة عــن        ــة حلقــة نقــاش حواري ــة بعــد   ’’وعقــدت اللجن ــدويل للــسكان والتنمي املــؤمتر ال
ــارا كر ‘‘جــدول أعمــال مل يكتمــل : ٢٠١٤ عــام ــا بارب ــة،  ، أدارهت ــصحفية والكاتب وســيت، ال

وشــاركت فيهــا كــارمن باروســو، املــديرة اإلقليميــة لالحتــاد الــدويل لتنظــيم األســرة يف منطقــة  
دارى، الرئيسة التنفيذيـة ملركـز التـدريب والبحـث          ) لوال(نصف الكرة الغريب، وأولوافومنيلوال     

  .زهر، مصروالتطوير يف جمال علوم الصحة يف نيجرييا، ومجال سرور، من جامعة األ
وقررت اللجنة تأجيل البت يف املوضوع اخلاص للدورة التاسعة واألربعـني إىل دورهتـا        

  .٢٠١٥الثامنة واألربعني اليت ستعقد يف عام 
تقيــيم حالــة تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل  ’’واعتمــدت اللجنــة أيــضا قــرارا عــن    

رنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان  ، الــذي أعــادت التأكيــد فيــه علــى ب ‘‘للــسكان والتنميــة
  .والتنمية واإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذه
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وأكــدت اللجنــة يف القــرار أن التنفيــذ الكامــل لربنــامج العمــل واإلجــراءات الرئيــسية       
ملواصلة تنفيذه كلها أمور ترتبط ارتباطا وثيقـا بـاجلهود العامليـة الراميـة إىل القـضاء علـى الفقـر                     

نميــة املــستدامة، وأن الــديناميات الــسكانية هامــة للتنميــة، وحثــت احلكومــات علــى وحتقيــق الت
وضع وتوطيد وتنفيذ استراتيجيات فعالـة ترمـي إىل القـضاء علـى الفقـر وتعزيـز النمـو الـشامل                     

اللــذين يلبيــان احتياجــات األطفــال، واملــراهقني والــشباب، وكبــار الــسن،    والتنميــة املــستدامة
 واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وغريهـم مـن الفئـات احملرومـة واملهمـشة يف                 والعاطلني عن العمل،  

  .املناطق احلضرية والريفية على السواء
وحثت اللجنة احلكومات على معاجلة الثغرات القائمـة يف تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                    

يني الدويل للسكان والتنمية، وحثت احلكومات واجملتمع الدويل وسائر أصحاب املصلحة املعنـ            
ــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان       علــى إيــالء اهتمــام خــاص لنــواحي القــصور يف تنفيــذ برن

وأعربت عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف القائم على نوع اجلنس، وال سيما العنـف               . والتنمية
ضد النساء والفتيات، وكـررت التأكيـد علـى احلاجـة إىل مواصـلة تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل                     

 مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، واملمارسات الضارة، مبـا يف ذلـك زواج               منع وإهناء 
  .األطفال، والزواج املبكر والقسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

ودعت احلكومات، ووكاالت منظومة األمـم املتحـدة، واملنظمـات الدوليـة األخـرى،             
هـود لزيـادة مـشاركة الـشباب، وشـجعت          حسب االقتضاء، إىل أن تدعم بنشاط وتـستثمر اجل        

احلكومات على كفالة أن يشكل اإلدماج االجتماعي لكبار الـسن وتعزيـز حقـوقهم ومحايتـها                
ــدورة         ــة بال ــصعد وأخــريا، رحبــت اللجن ــع ال ــى مجي ــة عل جــزءا ال يتجــزأ مــن سياســات التنمي

جـل تقيـيم حالـة      االستثنائية اليت ستعقد خـالل الـدورة التاسـعة والـستني للجمعيـة العامـة مـن أ                 
ــل        ــه بالكام ــق أهداف ــة لتحقي ــدابري املطلوب ــسياسي للت ــدعم ال ــد ال ــامج العمــل وجتدي ــذ برن . تنفي

وأوصــت أيــضا بــأن حييــل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا الــسابعة 
  .واألربعني إىل الدورة االستثنائية

لس االقتصادي واالجتمـاعي بـشأن      واستمعت اللجنة إىل بيان أدىل به نائب رئيس اجمل           
 ٢٠١٤إســـهام قـــضايا الـــسكان والتنميـــة يف موضـــوع االســـتعراض الـــوزاري الـــسنوي لعـــام 

التصدي للتحديات املستمرة والناشئة من أجل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف               ’’: املعنون
  .‘‘ ومن أجل احلفاظ على مكاسب التنمية يف املستقبل٢٠١٥عام 

للجنــة علــى مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الثامنــة واألربعــني    ووافقــت ا  
  .واعتمدت التقرير عن دورهتا السابعة واألربعني
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  ]٢٠١٤أبريل / نيسان٢٥[

  احملتويات
الصفحة  الفصل

املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذ إجراءات بشأهنا أو اليت يوجه  - األول   
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إليها  ههانتبا

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع املقررات  - ألف     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت يوجه انتباه اجمللس إليها  -بـاء     

٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  - الثاين   
فيذ برنامج عملتقييم حالة تن: مناقشة عامة بشأن التجارب الوطنية فيما يتعلق باملسائل السكانية  - الثالث   

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية يف موضوع االستعراض الوزاري السنوي يف  - الرابع   

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٤عام 
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان  - اخلامس   
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنةجدول األ  - السادس   

٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني  - السابع   
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة  - الثامن   

٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة ومدهتا  - ألف     
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور  -بـاء     
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب  - جيم     
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . نة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتنيتقرير مكتب اللج  -دال     
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال  - هاء     
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق  -واو     
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  الفصل األول
املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختـاذ إجـراءات               

  بشأهنا أو اليت يوجه انتباهه إليها
  مشاريع املقررات  -ألف   

  : ادي واالجتماعي باعتماد مشاريع املقررات التاليةتوصي اللجنة اجمللس االقتص  - ١
  

تقرير جلنـة الـسكان والتنميـة عـن دورهتـا الـسابعة واألربعـني وجـدول األعمـال                       
  *املؤقت لدورهتا الثامنة واألربعني

  ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي   
، )١(عـني  بتقريـر جلنـة الـسكان والتنميـة عـن دورهتـا الـسابعة واألرب            حييط علمـا    )أ(  

ويقــرر إحالــة هــذا التقريــر إىل الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة الــيت ســتعقد خــالل الــدورة  
ة يــالتاســعة والــستني مــن أجــل تقيــيم حالــة تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنم  

  وجتديد الدعم السياسي لإلجراءات املطلوبة من أجل حتقيق أهدافه بشكل كامل؛
على جدول األعمال املؤقـت للـدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة              قيواف  )ب(    

  :بصيغته الواردة أدناه
  

  جدول األعمال املؤقت      
  . )٢(انتخاب أعضاء املكتب  - ١   
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢   
  الوثائق     
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة     
   األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورةمذكرة من     

__________ 
  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل السابع  *  

  ).E/2014/25 (٥، امللحق رقم ٢٠١٤، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  )١(  
 فور اختتام دورهتا السابعة ،، عقدت اللجنة٢٠٠٥/٢١٣س االقتصادي واالجتماعي لوفقا ملقرر اجمل  )٢(  

واألربعني، اجللسة األوىل من دورهتا الثامنة واألربعني لغرض واحد هو انتخاب رئيس اللجنة اجلديد وغريه 
  . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس١٥من أعضاء املكتب، وذلك وفقا للمادة 
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   تقرير مكتب جلنة السكان والتنمية عن اجتماعاته املعقودة يف ما بني الدورتني     
  اختاذ إجراءات ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  - ٣   
  الوثائق     
ية املستدامة، مبا يف ذلـك      تقرير األمني العام عن إدماج قضايا السكان يف التنم             

  ٢٠١٥يف خطة التنمية ملا بعد عام 
تقرير األمني العام عن رصد الربامج السكانية، مع التركيز على إدماج قـضايا                  

  ٢٠١٥السكان يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك يف خطة التنمية ملا بعد عام 
ة يف مواصلة تنفيـذ برنـامج     تقرير األمني العام عن تدفق املوارد املالية للمساعد            

  عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
بلـوغ املـستقبل    ) أ: (مناقشة عامـة بـشأن اخلـربة الوطنيـة يف املـسائل الـسكانية               - ٤   

إدمــاج قــضايا الــسكان يف التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك يف   - الــذي نريــده
  .٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

ن إسهام مـسائل الـسكان والتنميـة يف موضـوع االسـتعراض             مناقشة عامة بشأ    - ٥   
  .٢٠١٥الوزاري السنوي لعام 

  .تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف جمال السكان  - ٦   
  الوثائق     
  ٢٠١٤تقرير األمني العام عن تنفيذ الربامج وسري العمل يف جمال السكان لعام      
ــا       ــرة   مــــذكرة مــــن األمــــني العــ ــتراتيجي املقتــــرح للفتــ ــار االســ   م عــــن اإلطــ

، الــشؤون ٧، الــسكان، مــن الربنــامج  ٥الربنــامج الفرعــي : ٢٠١٧-٢٠١٦
  االقتصادية واالجتماعية

  .جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة  - ٧   
  الوثائق     
ســعة مـذكرة مــن األمانــة العامــة تتــضمن جـدول األعمــال املؤقــت للــدورة التا       

  واألربعني للجنة
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة واألربعني  - ٨   
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  املسائل اليت يوجه انتباه اجمللس إليها  -باء   
  :يُوجه انتباه اجمللس إىل القرار التايل وإىل املقررات التالية اليت اختذهتا اللجنة  - ٢
  

 ٢٠١٤/١ القرار    
    متر الدويل للسكان والتنميةتقييم حالة تنفيذ برنامج عمل املؤ    

 ،إن جلنة السكان والتنمية   

الـذي ُعقـد يف القـاهرة        ،)٣( برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة           إىل إذ تشري    
يوافــق الـــذكرى الـــسنوية العـــشرين   ٢٠١٤ ، وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا أن عـــام١٩٩٤م يف عــا 

 النعقاد املؤمتر،

بـصيغتها   ،)٤( األساسـية ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل           إىل اإلجـراءات   وإذ تشري أيـضا      
اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية احلاديـة والعـشرين، وإىل القـرارات الـسابقة                    

  اليت اعتمدهتا جلنة السكان والتنمية،
 والتزامـات الـدول األطـراف       )٥( إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان      وإذ تشري كذلك     

ــسياسية    يف  ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــاحلقوق    )٦(العه ــدويل اخلــاص ب ــد ال ، والعه
، )٧( واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            ،)٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ــة حقــوق الطفــل  ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )٨(واتفاقي ــة )٩(، واتفاقي ــة الدولي ، واالتفاقي
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال   )١٠(لى مجيع أشكال التمييز العنصري   للقضاء ع 

  ،)١١(املهاجرين وأفراد أسرهم

__________ 
منشورات األمم املتحدة،  (١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣‐٥مية، القاهرة، تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتن  )٣(  

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 
 .، املرفق٢١/٢-انظر قرار اجلمعية العامة دإ  )٤(  
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٥(  
 .املرفق) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة   )٦(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٨(  
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥ملرجع نفسه، اجمللد ا  )٩(  
 .٩٤٦٤، رقم ٦٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )١٠(  
 .٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )١١(  
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 نتائج االجتماعات واملؤمترات الرفيعة املـستوى ذات الـصلة الـيت عقـدهتا       إىل وإذ تشري    
يـة ملـؤمتر القمـة العـاملي        ، والوثيقـة اخلتام   )١٢(األمم املتحدة، مبا فيها إعالن األمم املتحدة لأللفيـة        

، واسـتعراض تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل      )١٤(وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني     ،)١٣(٢٠٠٥ لعام
، والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع    )١٦(، وبرنـامج العمـل العـاملي للـشباب    )١٥(سـنوات  ٥ بيجني بعـد 

دريــد ، وخطــة عمــل م)١٧(احلــوار والتفــاهم :الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة املعــين بالــشباب
ــشيخوخة   ــة بال ــة املتعلق ــشرية      ،)١٨(الدولي ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشأن ف ــسياسي ب واإلعــالن ال

، )١٩(تكثيـف جهودنـا مـن أجـل القـضاء علـى فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز                     : زواإليد
ــع املــستوى املعــين     ــة العامــة الرفي ــسياسي الجتمــاع اجلمعي ــة مــن األمــراض  واإلعــالن ال  بالوقاي

، والوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة            )٢٠(ومكافحتهاالسارية   غري
والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة،               ،)٢١(بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة    

 ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ٢٠الــذي عقــد يف ريــو دي جــانريو، الربازيــل، يف الفتــرة مــن  
والوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املـستوى للجمعيـة     ،)٢٢(‘‘املستقبل الذي نصبو إليه    ’’املعنونة

العامة املعين بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واألهـداف اإلمنائيـة األخـرى املتفـق عليهـا دوليـاً                  
وضع خطة تنميـة شـاملة ملـسائل اإلعاقـة          : سبل املضي قدماً  : من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة    

__________ 
 .٥٥/٢ قرار اجلمعية العامة  )١٢(  
 .٦٠/١ قرار اجلمعية العامة  )١٣(  
منشورات األمم املتحدة،  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥‐٤ ،تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني  )١٤(  

 .، املرفقان األول الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13(رقم املبيع 
 .٥٥/٧١انظر قرار اجلمعية العامة   )١٥(  
 .، املرفق٦٢/١٢٦، املرفق، والقرار  ٥٠/٨١رار اجلمعية العامة ق  )١٦(  
 .٦٥/٣١٢قرار اجلمعية العامة   )١٧(  
األمم املتحدة،  منشورات  (٢٠٠٢أبريل / نسيان١٢‐٨قرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، مدريد، ت  )١٨(  

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) A.02.IV.4رقم املبيع 
 .، املرفق٦٥/٢٧٧قرار اجلمعية العامة   )١٩(  
 .، املرفق٦٦/٢قرار اجلمعية العامة   )٢٠(  
  .٦٥/١قرار اجلمعية العامة   )٢١(  
 .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  
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واإلعـالن املنبثـق مـن احلــوار الرفيـع املـستوى املعـين بــاهلجرة        ،)٢٣( ومـا بعــده ٢٠١٥حـىت عـام   
  ، )٢٤(الدولية والتنمية

الـيت تعرقـل     التـصدي ملمارسـات عـدم املـساواة والتمييـز املـستمرة              بضرورة وإذ تسلم    
رئيــسية حتقيــق أهــداف وغايــات برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة واإلجــراءات ال

ملواصـلة تنفيـذه مهمـا كانــت دوافعهـا، ال سـيما املمارسـات الــيت تتعـرض هلـا الفئـات احملرومــة          
  بصفة خاصة،

ل بــأن احلــق يف التنميــة مكفــول للجميــع وغــري قابــل للتــصرف وُيمثِّــ وإذ تــسلم أيــضا   
نـه  جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية، وأن اإلنسان هو موضوع التنمية الرئيـسي، وأ        

رغم كون التنمية ُتيّسر لإلنسان التمتع جبميع حقوقه، فال جيوز التـذرع بـضعف التنميـة لتربيـر               
بد مـن إعمـال احلـق يف التنميـة حـىت يتـسىن               انتهاك حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا، وبأنه ال       

  ن، الوفاء بشكل عادل باالحتياجات اإلمنائية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل من السكا
/ كـانون األول  ٢٢  الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف    ٦٥/٢٣٤  القـرار إىل وإذ تشري   

 ٢٠١٤ بشأن متابعة نتـائج املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة إىل مـا بعـد عـام         ٢٠١٠ديسمرب 

نفيــذه إىل مــا بعــد   األساســية ملواصــلة تفيــه متديــد برنــامج العمــل واإلجــراءات والــذي قــررت 
   .، وكفالة متابعته بغرض حتقيق غاياته وأهدافه كاملة٢٠١٤ عام

 قــرار اجلمعيــة العامــة الــذي نــص علــى عقــد دورة اســتثنائية أثنــاء إىل وإذ تــشري أيــضا   
ــدعم       ــامج العمــل وجتديــد ال ــة تنفيــذ برن ــيم حال ــة العامــة لتقي ــدورة التاســعة والــستني للجمعي ال

علــى أســاس برنــامج  سياسي لإلجــراءات املطلــوب اختاذهــا لتحقيــق غاياتــه وأهدافــه كاملــة، الــ
ــه، ولــن تكــون فيهــا إعــادة تفــاوض      ــام ب ــد الت  بــشأن االتفاقــات القائمــة  العمــل ويف ظــل التقي

  فيه، الواردة
يف حد ذاهتا متثّل هـدفا رئيـسيا وأن أبعادهـا             أن التنمية املستدامة     وإذ تؤكد من جديد      

  ل عناصر رئيسية يف اإلطار العام ألنشطة األمم املتحدة، تصادية واالجتماعية والبيئية تشكِّاالق
ــة، والتــصدي    علــى  وإذ تــشدد    ــة إجنــازات املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنمي ــة محاي أمهي

ــة و   ــسكان والتنمي ــدة املتــصلة بال ــز إدمــاج خطــة     للتحــديات اجلدي ــتغرية، وتعزي ــة امل ــة التنمي ببيئ

__________ 
 . ٦٨/٣قرار اجلمعية العامة   )٢٣(  
 .٦٨/٤قرار اجلمعية العامة   )٢٤(  

http://undocs.org/ar/A/RES/65/234�
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لتنميــة يف العمليــات العامليــة املتــصلة بالتنميــة، مبــا يف ذلــك يف العمليــة املتــصلة خبطــة  الــسكان وا
  ، ٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام

احلاجـة إىل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني الفتيـات               علـى    وإذ تؤكد من جديـد       
ابات، م بأوجــه ضــعف املراهقــات والــشوالــشابات يف مجيــع جوانــب تنميــة الــشباب، وإذ تــسلِّ

وبضرورة القضاء على التمييز ضدهن، وبدور الفتيان والشبان البالغ األمهية يف كفالـة املـساواة              
  بني اجلنسني، 

 بــأن اجليــل احلــايل مــن املــراهقني والــشباب يفــوق يف حجمــه مجيــع األجيــال  وإذ تقــر   
 رئيــسيا اًلون مــوردالــسابقة عليــه، وإذ تــسلم بــأن املــراهقني والــشباب يف مجيــع البلــدان يــشكِّ   

للتنمية وعناصر فاعلة رئيسية للتغـيري االجتمـاعي والتنميـة االقتـصادية واالبتكـار التكنولـوجي،             
 إحراز مزيـد مـن التقـدم صـوب التنميـة يتطلـب إعمـال حقـوقهم، وحتقيـق                    بأنوإذ تسلم أيضا    

ــة للــشباب واملنظمــات الــيت يقودهــا الــشباب علــى       املــساواة بــني اجلنــسني، واملــشاركة الكامل
  الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي،

م بـأن اهلجـرة جتلـب الفـرص          بالصلة اهلامة بني اهلجرة والتنمية وإذ ُتـسلِّ         أيضا روإذ ُتق    
والتحـــديات علـــى الـــسواء للبلـــدان األصـــلية وبلـــدان العبـــور وبلـــدان املقـــصد وللمهـــاجرين    

عزيــز واحلمايــة الفعــالني حلقــوق  م أيــضا مبــسؤولية الــدول عــن الت وللمجتمــع العــاملي، وإذ تــسلِّ
ــاً كــان وضــعهم كمهــاجرين، وال ســيما       ــع املهــاجرين، أي اإلنــسان واحلريــات األساســية جلمي

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للنساء واألطفال،
 أن اهلجرة قد ازداد حجمها ونطاقها وتعقُّدها وتأثريها منذ اعتماد برنـامج             وإذ تدرك    

سكان والتنمية وأن اهلجرة مسة متأصـلة مـن مسـات عـامل آخـذ يف التعـومل                  عمل املؤمتر الدويل لل   
غرافيــة والــسياسية والبيئيــة مجيعهــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة والدميتــؤدي فيــه العوامــل االقتــصاد

  دوراً هاماً،
 بأمهية حتقيـق التنميـة احلـضرية املتكاملـة املـستدامة لـضمان االسـتجابة الفعالـة                  وإذ تقر    

تمعات احلضرية، مع التسليم أيضاً بأن نسبة كـبرية مـن فقـراء العـامل تعـيش يف املنـاطق                    لنمو اجمل 
 الريفية وبأن اجملتمعات الريفية تؤدي دوراً هاماً يف التنمية االقتصادية لبلدان عديدة، 

 بأن الصحة شرط مسبق لتحقيق التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة، وتـدرك              وإذ تسلم    
ة واإلجنابيـــة واحلقـــوق اإلجنابيـــة ُتعـــّد شـــروطا جوهريـــة لتحقيـــق العدالـــة   أن الـــصحة اجلنـــسي

  االجتماعية والوفاء بااللتزامات العاملية واإلقليمية والوطنية املتعلقة بالتنمية املستدامة، 
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ــة تتــشابك مــع التنميــة املــستدامة علــى    وإذ تــسلم أيــضا     بــأن قــضايا الــسكان والتنمي
نية والدولية مما يتطلب اتباع هنج ُيشرك اجلهـات املعنيـة املتعـددة             املستويات دون الوطنية والوط   

ويتعامل مع هذه القضايا مـن منظـور دويل، وإذ تقـر بـضرورة إدمـاج الـديناميات الـسكانية يف          
ــاة،        ــة احلي ــة، ونوعي ــسان والكرام ــداعياهتا علــى حقــوق اإلن ــا يف ذلــك ت ــائي، مب التخطــيط اإلمن

  ستويات، لكي يتسىن حتقيق التنمية املستدامة،والقضاء على الفقر، على مجيع امل
 مبــــسامهات الــــدول األعــــضاء واجلهــــات املعنيــــة ذات الــــصلة يف وإذ حتــــيط علمــــا   

  االستعراض العملي لتنفيذ برنامج العمل واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذه، 
 مـن تعبئـة      أن التنفيذ الكامل لربنامج العمل يتطلب قـدرا كافيـا ومطـردا             إىل وإذ تشري    

املوارد وتوافرها على الصعيدين الدويل والوطين، ويتطلب كذلك مـوارد جديـدة وإضـافية مـن           
أجل البلدان النامية من مجيـع آليـات التمويـل املتاحـة، مبـا يف ذلـك املـصادر املتعـددة األطـراف                       
 والثنائيـة واخلاصـة، وأنـه ال يتوقـع أن تـتمكن احلكومـات مـن بلـوغ أهـداف ومقاصـد برنـامج           

  العمل مبفردها، وتعرب عن القلق من أن مستويات التمويل ال تليب االحتياجات الراهنة،
وعــن  )٢٥( بتقــارير األمــني العــام عــن االجتاهــات الدميغرافيــة يف العــامل  وإذ حتــيط علمــا   

  ، )٢٦(االستعراض العملي
غـم   استمرار وجود ثغرات كبرية يف تنفيـذ برنـامج العمـل، ر        إزاء وإذ يساورها القلق     

  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، م حنو التنفيذ الكامل للربنامج وما حتقق من تقد
 واإلجـراءات   )٣( برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية      تؤكد من جديد    - ١   

   ؛)٤(األساسية ملواصلة تنفيذه
ل بتنفيذ توصيات برنامج العمـ   احلق السيادي لكل بلد كد من جديد أيضا   تؤ  - ٢   

أو املقترحــات األخــرى الــواردة يف هــذا القــرار، مبــا يتــسق مــع القــوانني واألولويــات اإلمنائيــة     
الوطنية، ومع االحترام التام ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية لـشعبه، وطبقـاً              

  وق اإلنسان املعترف هبا دولياً؛حلق
لعمـل واإلجـراءات األساسـية ملواصـلة         على أن التنفيذ الكامل لربنامج ا      تشدد  - ٣   

، واإلجـراءات  )١٤(تنفيذه اليت من شأهنا أيـضا أن تـسهم يف تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                
األساسية املتصلة بالسكان والتنمية والتعليم واملساواة بني اجلنسني، كلـها أمـور تـرتبط ارتباطـا           

__________ 
  )٢٥(  E/CN.9/2014/3. 
  )٢٦(  E/CN.9/2014/4   و Corr.1 و A/69/62.  
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ــا  ــى الفقــ    وثيق ــضاء عل ــة إىل الق ــة الرامي ــاجلهود العاملي ــى أن   ب ــستدامة، وعل ــة امل ــق التنمي ر وحتقي
  الديناميات السكانية ركيزة بالغة األمهية للتنمية، 

 باحلكومات أن تقّر بالروابط الوثيقة بني أولويـات برنـامج عمـل املـؤمتر               هتيب  - ٤   
 انطالقــا مــن  ٢٠١٥    الـدويل للــسكان والتنميــة املـستدامة وأن تــضع خطــة التنميــة ملـا بعــد عــام   

  حملرز واخلربات املكتسبة من التنفيذ على مّر السنوات العشرين املاضية؛ التقدم ا
 احلكومــات علــى وضــع وتعزيــز وتنفيــذ اســتراتيجيات فعالــة ترمــي إىل   حتــث  - ٥   

القــضاء علــى الفقــر وتعزيــز النمــو الــشامل والتنميــة املــستدامة، مبــا يلــيب احتياجــات األطفــال      
ــاطلني   ــسنني والع ــشباب وامل ــراهقني وال ــات    وامل ــة، وغريهــم مــن الفئ  عــن العمــل وذوي اإلعاق

  احملرومة واملهمشة يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية على السواء؛ 
 بالــدول أن تعــزز وحتمــي حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية جلميــع هتيــب  - ٦   

ــات          ــوق واحلري ــيما احلق ــاجرين، وال س ــا كــان وضــعهم كمه ــال، أي ــى حنــو فع ــاجرين عل امله
سـية للنـساء واألطفـال، وأن تتــصدى ملـسألة اهلجـرة الدوليـة عــن طريـق التعـاون واحلــوار         األسا

على الصعيد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي وباعتماد هنج شامل ومتوازن، مـع اإلقـرار بـاألدوار                 
واملسؤوليات اليت تقع على عاتق البلدان األصلية وبلدان العبور واملقصد يف جمال تعزيز ومحايـة               

  وق اإلنسان جلميع املهاجرين، وجتنب الُنهج اليت قد تفاقم قلة منعتهم؛ حق
باحلكومات أن تكثف جهودها لكفالة إتاحة سبل الوقاية والعـالج مـن     هتيب  - ٧   

فريوس نقص املناعة البشرية والرعاية والدعم املتعلقني بـه جلميـع األفـراد، دون وصـم أو متييـز،       
وس نقص املناعة البشرية، ومنـع انتقـال العـدوى مـن األم إىل              ال سيما لألشخاص املصابني بفري    

  اإليدز؛ /الطفل، سعيا لتحقيق رؤية القضاء على فريوس نقص املناعة البشرية
 علــى أن الــضرورة امللحــة تقتــضي مــن مجيــع احلكومــات أن   تأكيــدها تكــرر  - ٨   

يــذ برنــامج عمــل املــؤمتر ُتقــّوي إرادهتــا الــسياسية لكــي يتــسىن هلــا ســد الثغــرات القائمــة يف تنف 
  الدويل للسكان والتنمية والتصدي للتحديات اجلديدة ذات الصلة بالسكان والتنمية؛ 

 احلكومات على معاجلـة الثغـرات القائمـة يف تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                  حتث  - ٩   
ا، الدويل للسكان والتنمية، يف جماالت مثل احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزهـا وإعماهلـ             

ضـــافة إىل تفـــاوت درجـــات التقـــدم واملـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني النـــساء والفتيـــات، باإل
كفالــة حــصول اجلميــع علــى اخلــدمات الــصحية بــشكل منــصف، مبــا يف ذلــك خــدمات     حنــو

الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وخــدمات صــحة الوليــد والطفــل، وتفــاوت التقــدم يف األوضــاع   
  والقضاء على العنف والتمييز دون استثناءات من أي نوع؛ الصحية ومتوسط العمر املتوقع، 
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 مبا للوالدين واألشـخاص اآلخـرين املـسؤولني قانونـا عـن املـراهقني مـن           تسلِّم  - ١٠   
حقوق وما عليهم من واجبـات ومـسؤوليات فيمـا يتعلـق بتقـدمي التوجيـه واإلرشـاد املناسـبني،                

طـور، بـشأن املـسائل اجلنـسية واإلجنابيـة،          على حنـو يتـسق مـع قـدرات املـراهقني اآلخـذة يف الت              
 تؤدي برامج ومواقف جهات توفري الرعاية الـصحية إىل تقييـد        الّوبأن على البلدان أن تكفل أ     

إمكانيــة حــصول املــراهقني علــى اخلــدمات واملعلومــات املناســبة الــيت حيتاجوهنــا، مبــا يف ذلــك     
طريـق االتـصال اجلنـسي وعـن     مـراض املنقولـة عـن       ألخدمات ومعلومات الوقاية والعالج مـن ا      

االنتهاك اجلنسي، وتسلّم أيضا أنه يتعّين، أثناء تقدمي تلك اخلدمات للمراهقني، وسـعيا ملعاجلـة               
أمور شىت، من بينها حـاالت االنتـهاك اجلنـسي، أن حتـافظ علـى حـق املـراهقني يف اخلـصوصية                      

ملعتقـدات الدينيـة، وأنـه ينبغـي       والسرية واالحترام واملوافقة عن علم وأن حتترم القـيم الثقافيـة وا           
للبلدان، يف هذا السياق، وحـسب االقتـضاء، إزالـة احلـواجز القانونيـة والتنظيميـة واالجتماعيـة          

  رعاية يف جمال الصحة اإلجنابية؛ اليت حتول دون حصول املراهقني على املعلومات وال
 علـى أن هتـتم       احلكومات واجملتمع الدويل ومجيع اجلهات املعنية األخرى       حتث  - ١١   

بشكل خاص مبعاجلة أوجه القصور يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، يف                 
عدة جماالت من بينها القـضاء علـى الوفيـات واألمـراض النفاسـية الـيت ميكـن الوقايـة منـها عـن                        
طريــق تعزيــز الــنظم الــصحية وضــمان اســتفادة اجلميــع بــشكل منــصف مــن خــدمات الــصحة   

ــسي ــى       اجلن ــشباب عل ــراهقني وال ــة حــصول امل ــشاملة، وكفال ــة وال ــدة واملتكامل ــة اجلي ة واإلجنابي
املعلومــات كاملــة ودقيقــة عــن الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة وتــوفري فــرص تثقيفيــة هلــم يف اجملــال  
نفسه، مبا يف ذلك فرص التثقيف الشامل القائم على األدلة يف جمال العالقات اجلنسية، وتعزيـز                

اإلنـــسان واحترامهـــا ومحايتـــها وإعماهلـــا، وال ســـيما حقـــوق اإلنـــسان للنـــساء كافــة حقـــوق  
والفتيــات، مبــا فيهــا الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة واحلقــوق اإلجنابيــة، وعــن طريــق التــصدي           

  الستمرار تطبيق القوانني التمييزية واستمرار التطبيق الظامل والتمييزي للقوانني؛ 
ء يف التنمية على العمل، باستخدام سبل عـدة          احلكومات والشركا  حتث أيضا   - ١٢   

ــات النفاســية        ــصحة النفاســية واحلــد مــن األمــراض والوفي ــدويل،  لتحــسني ال ــاون ال ــها التع من
وأمراض ووفيات األطفال والوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز والتـصدي هلمـا،        

ــة لتعمــيم احلــص     ــا األولوي ــصحية وضــمان إيالئه ــنظم ال ــز ال ــة  وتعزي ــى املعلومــات املتعلق ول عل
بالصحة اإلجنابية واجلنسية وخـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا فيهـا تنظـيم األسـرة، والرعايـة قبـل                     
الــوالدة، والــوالدة املأمونــة، والرعايــة بعــد الــوالدة، خاصــة الرضــاعة الطبيعيــة ورعايــة صــحة     

قـم وتـوفري العـالج املالئـم لـه،          املولود واملرأة، ورعاية حاالت الوالدة الطارئة، والوقاية مـن الع         
وتقدمي خدمات جيدة النوعية من أجل التعامل مع املضاعفات النامجة عن اإلجهـاض، ومتكـني             
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النساء الاليت حيملن دون رغبتهن من احلصول علـى معلومـات موثوقـة ومـشورة وديـة، واحلـد                   
سينها، من اللجوء إىل اإلجهاض وذلك مـن خـالل توسـيع نطـاق خـدمات تنظـيم األسـرة وحتـ                    

والقيام يف الظروف اليت ال يعترب فيها اإلجهاض خمالفا للقانون بتدريب وجتهيز مقدمي الرعايـة               
الــصحية واختــاذ غــري ذلــك مــن التــدابري الــيت تكفــل اإلجهــاض بــصورة مأمونــة ومتيــسرة، مــع   
التسليم بأنه ال ينبغي يف أي حال من األحوال الترويج لإلجهاض على أنـه وسـيلة مـن وسـائل                    

نظيم األسرة، والوقاية من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وعالجها، مبـا فيهـا                ت
فريوس نقص املناعة البشرية، واحلاالت األخرى املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة، وتـوفري املعلومـات                
 والتثقيف واملشورة، حسب االقتضاء، فيمـا يتعلـق باحليـاة اجلنـسية للبـشر، والـصحة اإلجنابيـة،                 
والوالدية املسؤولة، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ملن يعيشون يف ظروف هشة، ممـا ميكـن أن     
يسهم يف تنفيذ برنامج العمل للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني،               

  واألهداف اإلمنائية لأللفية؛ 
لـى نـوع اجلـنس،      إزاء تفشي ظـاهرة العنـف القـائم ع         البالغ عن قلقها  تعرب  - ١٣   

خباصٍة العنف ضد النساء والفتيات، وتكـرر التأكيـد علـى ضـرورة تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل                    
منــع وإهنــاء كافــة أشــكال العنــف واملمارســات الــضارة ضــد النــساء والفتيــات، مبــا فيهــا زواج  

ف ضـد   األطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراه وتشويه أعضائهن التناسلية، وتسلم بأن العنـ           
النساء والفتيات ميثل إحدى العقبات اليت حتول دون حتقيق متكني املرأة، وبأن معاناة املـرأة مـن         
الفقر وعدم التمكني يف اجملاالت السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية وهتميـشها قـد تـنجم عـن                  

ا وميكـن أن    إقصائها من السياسات االجتماعية املتعلقة بالتنمية املـستدامة وحرماهنـا مـن مزاياهـ             
  تزيد من خطر تعرضها للعنف؛ 

ــسكان املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي     حتــث  - ١٤    ــة ال ــز تنمي  احلكومــات علــى تعزي
والــشعوب األصــلية بتطبيــق سياســات عامــة ووضــع املعــايري وإنــشاء املؤســسات الــيت ســتتوىل     
توجيـــه وتعزيـــز تنفيـــذ سياســـات وخطـــط وبـــرامج لإلجـــراءات التـــصحيحية علـــى املـــستوى   

اعي، حبيث ميكن إدماج مبادئ املساواة وعـدم التمييـز يف مجيـع مـستويات احلكومـة، مـع                   القط
  مشاركة اجملتمع املدين املنظم يف مجيع مراحل عملية تصميم هذه األدوات وتنفيذها وتقييمها؛ 

 أن تغـري املنـاخ هـو أحـد أكـرب التحـديات يف عـصرنا، وأن            تالحظ مع القلـق     - ١٥   
ان، وال سيما يف البلدان النامية، يعـانون مـن الـضعف يف مواجهـة اآلثـار                 السكان يف مجيع البلد   

السلبية لتغري املناخ مما يهدد أمنهم الغذائي واجلهود املبذولة للقضاء على الفقـر وحتقيـق التنميـة                 
املستدامة، وحتث احلكومات على تعزيز اجلهود الرامية إىل التـصدي لـتغري املنـاخ، مبـا يف ذلـك                   

  ف والتكيف؛ جهود التخفي
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تفادة مــن اهلبــة الدميغرافيــة،   ، لكــي يتــسىن حتقيــق وتعظــيم االســ    أنــه تؤكــد  - ١٦   
ــن ــيما         فم ــتمراره، وال س ــشباب وضــمان اس ــرأة وال ــة امل ــتثمار يف تنمي ــادة االس ــضروري زي ال

اة االستثمار يف تعليم الفتيـات وصـحة األم والوليـد والطفـل، وتلبيـة احتياجـات املـرأة غـري امللبّـ             
من خدمات تنظيم األسرة، واالستثمار كذلك يف إجياد فرص العمـل، وتؤكـد أن تكـوين قـوة                  
عاملــة تتــسم جيــدة التــدريب والــصحة، وتنفيــذ اإلصــالحات االقتــصادية والــسياساتية الالزمــة 

  سريفع عائد االستثمار لصاحل فئة السكان يف سن العمل اآلخذة يف التزايد؛ 
ــا   - ١٧    ــائق حتــيط علم ــيت     بالوث ــة ال ــسكان والتنمي ــة لل ــؤمترات اإلقليمي ــة للم  اخلتامي

ُعقدت مؤخرا، وبأن كل وثيقة ختامية تقدم للمنطقة الـيت اعتمـدهتا توجيهـا خاصـا هبـا بـشأن                    
  ؛ ٢٠١٤ قضايا السكان والتنمية ملا بعد عام

ــوارد علـــى    إىل أنتـــشري  - ١٨    ــا للمـ ــامج العمـــل يتطلـــب حـــشدا كافيـ  تنفيـــذ برنـ
 والــدويل وحــشد مــوارد جديــدة وإضــافية للبلــدان الناميــة مــن مجيــع آليــات  الــصعيدين الــوطين

التمويل املتاحة، مبا فيها املصادر املتعددة األطراف والثنائيـة واخلاصـة، وتـشري إىل أنـه ال ينتظـر                   
  ؛من احلكومات أن حتقق غايات وأهداف برنامج العمل مبفردها

فيهــا مؤســسات منظومــة األمــم  احلكومــات واملنظمــات الدوليــة، مبــا تــشجع  - ١٩   
املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية، وغريها من اجلهات املعنيـة، علـى مـساعدة البلـدان الناميـة                 

التنميـة والتغـيريات الـيت تـشهدها        وعلى معاجلـة الثغـرات والتحـديات املتـصلة بقـضايا الـسكان              
ــة ومعاونتــه    ــدها باملــساعدة التقني ــة عــن طريــق تزوي ــة اإلمنائي ــاء القــدرات مــن أجــل  البيئ ا يف بن

  التعجيل بتنفيذ برنامج العمل واإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذه؛ 
 احلكومــات علــى أن ترصــد مــا حتــرزه مــن تقــدم صــوب تنفيــذ تــشجع أيــضا  - ٢٠   

برنــامج العمــل واإلجــراءات األساســية ملواصــلة تنفيــذه وتنفيــذ ســائر األهــداف اإلمنائيــة املتفــق  
ى الصعيدين احمللي والوطين، وأن تبذل، يف هذا الصدد، جهـودا خاصـة لتعزيـز               عليها دولياً، عل  

نظــم التــسجيل املــدين واإلحــصاءات احليويــة واملعلومــات الــصحية، وتنميــة قــدرة املؤســسات    
واآلليــات الوطنيــة املعنيــة علــى إنتــاج البيانــات الــسكانية املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والفئــة    

ذلك من فئات التصنيف، حـسبما تقتـضي احلاجـة لرصـد التقـدم              العمرية ودرجة اإلعاقة وغري     
  وضمان املساءلة؛ 

 أمهية بناء وإدامة الـشراكات فيمـا بـني احلكومـات واجلهـات املعنيـة يف                 تؤكد  - ٢١   
اءات األساسـية ملواصـلة تنفيـذه       اجملتمع املدين مـن أجـل التنفيـذ النـاجح لربنـامج العمـل واإلجـر               
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يع احلكومات واملنظمات املعنية التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة،     ، وتدعو مج٢٠١٤ بعد عام ما
  ومعها منظمات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية، إىل مواصلة دعم هذه األنشطة؛ 

 باحلكومــات والوكــاالت التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وغريهــا مــن  هتيــب  - ٢٢   
دة مــشاركة الــشباب واملنظمــات الــشبابية املنظمــات الدوليــة، حــسب االقتــضاء، أن تــدعم زيــا

واملنظمات اليت يقودها الشباب وأن تستثمر يف هذا اجملال على حنو نشط، مع مراعـاة املـساواة                 
ــسياسات       ــشباب مــن خمتلــف اخللفيــات يف صــياغة االســتراتيجيات وال بــني اجلنــسني ومتثيــل ال

على الشباب، ويف اختاذ القـرارات املتعلقـة   اإلمنائية الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية اليت تؤثر        
  هبا وتنفيذها ورصدها وتقييمها، حسب االقتضاء؛ 

 احلكومات علـى كفالـة أن يـشكّل اإلدمـاج االجتمـاعي لكبـار الـسن                 تشجع  - ٢٣   
  وتعزيز حقوقهم ومحايتها جزءاً ال يتجزأ من سياسات التنمية على مجيع الصعد؛ 

حـــدة للـــسكان أن يواصـــل، يف حـــدود واليتـــه،   بـــصندوق األمـــم املتهتيـــب  - ٢٤   
االضطالع بدور حاسم يف مساعدة البلدان، حسب احتياجاهتا وبالتـشاور معهـا، علـى حتقيـق                
األهداف والغايات احملددة يف برنامج العمل واإلجراءات األساسـية ملواصـلة تنفيـذه يف مـا بعـد                  

  ؛٢٠١٤ عام
ملوضـوعي بـشأن الـسكان والتنميـة،      إىل األمني العام أن يواصل عملـه ا   تطلب  - ٢٥   

مبــا يف ذلــك التفــاعالت بــني الــديناميات الــسكانية وأوجــه عــدم املــساواة، وحتقيــق األهــداف     
ــا، وأن يواصــل، بالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة واملنظ      ــة املتفــق عليهــا دولي مــات اإلمنائي

املــؤمتر الــدويل للــسكان  الــصلة، تقيــيم التقــدم احملــرز حنــو التنفيــذ الكامــل لربنــامج عمــل     ذات
  والتنمية واإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذه وتقدمي التقارير بشأن هذا التقدم؛ 

ــتثنائية الــيت ســتعقد خــالل الــدورة التاســعة والــستني       ترحــب  - ٢٦     بالــدورة االس
 للجمعية العامة لتقييم حالة تنفيذ برنامج العمـل وجتديـد الـدعم الـسياسي لإلجـراءات املطلوبـة                

  ؛على حنو كامل لتحقيق أهدافه
 يف هذا الصدد بأن حييل اجمللس االقتصادي واالجتماعي تقريـر اللجنـة             توصي  - ٢٧   

  .عن دورهتا السابعة واألربعني إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة
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  ٢٠١٤/١٠١املقرر     
  *٢٠١٦املوضوع اخلاص للجنة السكان والتنمية يف عام     

  
جنــة الــسكان والتنميــة مواءمــة أعماهلــا مــع املوضــوع العــام للمجلــس    لكــي يتــسىن لل   

 بــأن ٦٨/١االقتــصادي واالجتمــاعي، وبــالنظر إىل طلــب اجلمعيــة العامــة يف مرفــق قرارهــا        
ــدعو” ــصناديق       ي ــة وجمــالس إدارة ال ــه الفرعي ــاعي هيئات ــصادي واالجتم ــس االقت ــربامج اجملل وال

والوكـــاالت املتخصـــصة لإلســـهام يف أعمالـــه، حـــسب االقتـــضاء، مبـــا يتـــسق مـــع املوضـــوع   
، فــإن اللجنــة تقــرر، يف دورهتــا الــسابعة واألربعــني، أن ترجــئ اختــاذ قــرار بــشأن  “عليــه املتفــق

  .٢٠١٥املوضوع اخلاص لدورهتا التاسعة واألربعني إىل دورهتا الثامنة واألربعني، يف عام 
  

  ٢٠١٤/١٠٢ر املقر    
  **الوثائق اليت نظرت فيها جلنة السكان والتنمية خالل دورهتا السابعة واألربعني    

  :حتيط جلنة السكان والتنمية علما بالوثائق التالية   
تنفيــذ الــربامج وســري العمــل يف ميــدان الــسكان ”تقريــر األمــني العــام املعنــون   )أ(   

  ؛)٢٧(“تصادية واالجتماعية باألمم املتحدةشعبة السكان، إدارة الشؤون االق: ٢٠١٣ لعام
اإلطـار االسـتراتيجي املقتـرح لفتـرة الـسنتني          ”مذكرة من األمني العام بعنوان        )ب(   

، الـــشؤون االقتـــصادية  ٧، الـــسكان، مـــن الربنـــامج   ٥الربنـــامج الفرعـــي  : ٢٠١٧-٢٠١٦
  .)٢٨(“واالجتماعية

  

__________ 
  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين  *  
  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس  **  

  )٢٧(  E/CN.9/2014/5. 
  )٢٨(  E/CN.9/2014/CRP.1. 
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  الفصل الثاين
  ر الدويل للسكان والتنمية تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمت    

  
ــودتني يف     - ٣ ــة املعق ــة والثالث ــستيها الثاني ــة، يف جل ــسان٧أجــرت اللجن ــل / ني ، ٢٠١٤أبري

تقييم حالة تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر          ” من جدول أعماهلا املعنون      ٣مناقشة عامة بشأن البند     
  :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. “الدويل للسكان والتنمية

  ؛)E/CN.9/2014/3(تقرير األمني العام عن االجتاهات الدميغرافية يف العامل   )أ(   
إطـار إجـراءات متابعـة برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل              ”تقرير األمني العـام عـن         )ج(   

  ).and Corr.1 E/CN.9/2014/4 (“٢٠١٤للسكان والتنمية بعد عام 
بيــان  ، إىل٢٠١٤أبريــل / نــسان٧واســتمعت اللجنــة، يف جلــستها الثانيــة املعقــودة يف   - ٤

 استهاليل قدمه ممثل شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة؛ واملنـسق التنفيـذي     
ــة إ    ــسكان والتنميــ ــدويل للــ ــؤمتر الــ ــة املــ ــام  ألمانــ ــد عــ ــا بعــ ــم  ٢٠١٤ىل مــ ــندوق األمــ ، صــ

  .للسكان املتحدة
ويف اجللسة الثالثة، استمعت اللجنة إىل بيانات أدىل هبا ممثلو اململكة املتحـدة لربيطانيـا                 - ٥

يرلندا الشمالية، والربازيـل، والـصني، وأوروغـواي، وهولنـدا، وسويـسرا، واليابـان،              أالعظمى و 
 األمريكيـة، واملراقبـون عـن كولومبيـا، وأملانيـا، وفرنـسا،             واالحتاد الروسي، والواليات املتحـدة    

  . وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وموريتانيا
  

  الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش    
أبريــل، إىل بيــان رئيــسي  / نيــسان٧اســتمعت اللجنــة، يف جلــستها الثانيــة املعقــودة يف    - ٦

ــدويل     ”حــول  ــؤمتر ال ــياق امل ــسان يف س ــوق اإلن ــة وحق ــا  الكرام ــة إىل م ــسكان والتنمي ــد   لل بع
 أدلت به نفيس صادق، املستشارة اخلاصة لألمني العـام ومبعوثتـه اخلاصـة املعنيـة                “٢٠١٤ عام

وأدارت االجتمـاع نائبـة     . اإليدز يف آسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ        /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ــانغ، مــن الــسنغال    ــة، فــاتو إيــسيدورا ني ــة . رئــيس اللجن جلــسة حتــاور، شــارك  وأجــرت اللجن

ــا ــا   فيه ــل غان ــة     (ممث ــسكان والتنمي ــدويل لل ــؤمتر ال ــسية للم ــة الرئي ــيس اللجن ــرئيس  ) رئ ــل ل وممث
  .املذكور املؤمتر
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أبريل، قـدم املتحـدث الرئيـسي، ديفيـد الم،          / نيسان ٨ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ٧
بــشأن الــسكان والتنميــة األســتاذ يف مركــز الدراســات الــسكانية يف جامعــة ميــشيغان، عرضــا   

، وشـارك يف جلـسة حتـاور    ٢٠١٥املستدامة يف سياق خطة األمم املتحدة للتنميـة ملـا بعـد عـام        
أدارهتا نائبة رئيس اللجنة، فـاتو إيـسيدورا نيـانغ مـن الـسنغال، مبـشاركة ممثـل مـصر، وكـذلك                     

  . املراقبون عن إندونيسيا، وترينيداد وتوباغو
أبريـل، عقـدت اللجنـة حلقـة نقـاش بـشأن            / نيسان ٨عقودة يف   ويف اجللسة السادسة امل     - ٨
ــة بعــد عــام   ” ــستكمل جــدول أعمــال مل: ٢٠١٤املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنمي ، أدارهتــا “ُي

الــسيدة كــارمن باروســو، : باربــارا كروســيت، مبــشاركة أعــضاء فريــق اخلــرباء التاليــة أمســاؤهم
 يف منطقـة نـصف الكـرة الغـريب؛ ومجـال سـرور،              املديرة اإلقليمية لالحتاد الدويل لتنظيم األسرة     

ــة األزهــر مبــصر؛        ــسكانية، يف جامع ــدويل للدراســات والبحــوث ال ــدير املركــز اإلســالمي ال م
والــسيدة أولوافومنيلــوال داري، الرئيــسة التنفيذيــة ملركــز التــدريب والبحــث والتطــوير يف جمــال  

ر، والـسلفادور، وجامايكـا،   وأعقب ذلك نقاش، شارك فيـه ممثلـو مـص        . علوم الصحة، نيجرييا  
  .واملراقبان عن تونغا ونيبال

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
  ٢٠١٥املوضوع اخلاص للجنة السكان والتنمية يف عام     

أبريـل،  / نيـسان  ١١كان معروضا على اللجنة، يف جلستها احلاديـة عـشرة املعقـودة يف                - ٩
 “٢٠١٦ والتنميـــة يف عـــام  املوضـــوع اخلـــاص للجنـــة الـــسكان   ”مـــشروع مقـــرر بعنـــوان   

)E/CN.9/2014/L.4 (رمسية مقدَّم من الرئيس استناداً إىل مشاورات غري.  
انظر الفـصل األول،    (ويف اجللسة احلادية عشرة أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع املقرر            - ١٠

  ).٢٠١٤/١٠١الفرع باء، املقرر 
  

  تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية    
أبريـل،  / نيـسان  ١١كان معروضا على اللجنة، يف جلستها احلاديـة عـشرة املعقـودة يف                - ١١

، “تقييم حالة تنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة             ”نص مشروع قرار بعنوان     
وأدخـل رئـيس   . نكليزيـة فقـط  ري رمسيـة ومعمَّـم باإل  مقـدم مـن الـرئيس بنـاًء علـى مـشاورات غـ       
  .اللجنة تنقيحا شفويا على مشروع النص

ويف اجللــسة نفــسها، أُبلغــت اللجنــة بأنــه ال تترتــب علــى مــشروع القــرار آثــار يف            - ١٢
  .الربناجمية امليزانية
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قطـة  تكلـم يف إطـار ن     (وقَبل اعتماد مشروع القـرار، أدىل ببيـان كـل مـن ممثـل الفلـبني                   - ١٣
  .)٢٩(، وبنغالديش، وعمان، ومجهورية إيران اإلسالمية وجامايكا)نظام
انظر الفـصل األول، الفـرع      (ويف اجللسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع املقرر           - ١٤

  . ، بصيغته املنقحة شفويا)٢٠١٤/١باء، القرار 
جمموعـة الـدول    باسـم   (وبعد اعتماد مشروع القـرار، أدىل ببيـان ممثـل كـل مـن ُعمـان                   - ١٥

يرلنـدا،  أأيـضا باسـم أملانيـا، و      (، ومصر وماليزيا، واالحتاد الروسي، والنرويج، وهولندا        )العربية
كــسمبورغ، نيـا، فنلنــدا، فرنــسا، والــسويد، ول وإيطاليـا، وبلجيكــا، وبلغاريــا، الــدامنرك، وروما 

ريـة إيـران اإلسـالمية،      ، والفلـبني، ومجهو   )يرلندا الـشمالية  أواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
ــا      ــن كينيـ ــون عـ ــا، واملراقبـ ــل، وهنغاريـ ــة والربازيـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــنغالديش، والواليـ وبـ

ــة   باســم( ــدول األفريقي ــة ال ــة     )جمموع ــا، وقطــر، ودول ــاغو، ومالطــة، ونيجريي ــداد وتوب ، وتريني
 باســم  أيــضا(فلــسطني، واململكــة العربيــة الــسعودية، وموريتانيــا، وإندونيــسيا، واألرجنــتني       

، وبــريو، ) املتعــددة القوميــات-دولــة (إكــوادور، وأوروغــواي، وبــاراغواي، وبنمــا، وبوليفيــا 
، واألردن،  )واجلمهورية الدومينيكية، وشيلي، وكوبا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، واملكـسيك         

  .وأستراليا، وبيالروس، وجزر كوك، وجنوب أفريقيا، والكرسي الرسويل
  .دىل أيضا ببيان املراقب عن االحتاد األورويبويف اجللسة نفسها، أ  - ١٦
  

__________ 
 /www.un.org/en/development: ُيتاح، عندما يقدم إىل األمانة العامة، على العنوان الشبكي التايل  )٢٩(  

desa/population/commission/sessions/2014/index.shtml. 
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  الفصل الثالث
: مناقــشة عامــة بــشأن التجــارب الوطنيــة فيمــا يتعلــق باملــسائل الــسكانية      

  تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
  

ة عامـة   مناقـش ” من جـدول أعماهلـا املعنـون         ٤عقدت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند         - ١٧
تقيـيم حالـة تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر            : بشأن التجارب الوطنية فيما يتعلق باملسائل الـسكانية       

، حتــت العنــوان نفــسه، يف جلــساهتا مــن الثالثــة إىل احلاديــة عــشرة   “الــدويل للــسكان والتنميــة 
ــن    ــرة م ــودة يف الفت ــسان١١ إىل ٧املعق ــل / ني ــن    . ٢٠١٤أبري ــدد م ــا ع وكــان معروضــا عليه

ات املقدمـة مـن منظمـات غـري حكوميـة ذات مركـز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي                      البيان
  ).E/CN.9/2014/NGO/1-20(واالجتماعي 

أبريـل، إىل بيانـات أدىل هبـا    / نيسان٧واستمعت اللجنة، يف جلستها الثالثة املعقودة يف    - ١٨
ــل ُعمــا  ــة  (ن ممث ــدول العربي ــا املتعــددة    )باســم جمموعــة ال ــة بوليفي ــون عــن دول ، وكــذلك املراقب
باسـم مجاعـة دول أمريكـا       (وكوسـتاريكا   ) باسم جمموعة السبعة والسبعني والـصني     (القوميات  

باســـم االحتـــاد األورويب، وألبانيـــا، وأرمينيـــا، (، واليونـــان )الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب
ــسابقة،     والبوســنة واهلرســك،  ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــل األســود، ومجهوري ــا، واجلب  وتركي

  ). باسم جمموعة الدول األفريقية(، وكينيا )ومجهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا
ــة         - ١٩ ــة التاليـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــو املنظمـ ــضا ممثلـ ــات أيـ ــسها، أدىل ببيانـ ــسة نفـ ويف اجللـ
ــصادي    ذات ــس االقت ــدى اجملل ــشاري ل ــدورة   املركــز االست ــدى ال ــاعي، أو املعتمــدة ل  واالجتم

التحالف العاملي للـشباب؛ واملؤسـسة األملانيـة لـسكان العـامل؛            : السابعة واألربعني للجنة، وهي   
  .والتحالف الدويل من أجل صحة املرأة

أبريـل، إىل بيانـات أدىل      / نيـسان  ٨واستمعت اللجنـة، يف جلـستها الرابعـة املعقـودة يف              - ٢٠
يــل، والــسنغال، وأوروغــواي، واملراقبــون عــن شــيلي، وبورونــدي، وملــديف،   هبــا ممثلــو الرباز

وسـوازيلند، وبــابوا غينيـا اجلديــدة، وتونغـا، ودولــة بوليفيـا املتعــددة القوميـات، وجــزر كــوك،      
  .وتوغو، وترينيداد وتوباغو

ويف اجللسة نفـسها، أدىل ببيـان أيـضا املمثـل عـن مؤسـسة الدراسـات والبحـوث املعنيـة                       - ٢١
  .رأة، وهي منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعيبامل
أبريـل، إىل بيانـات أدىل      / نيـسان  ٨واستمعت اللجنة، يف جلستها اخلامسة املعقـودة يف           - ٢٢

هبا ممثلو املكسيك، وجورجيا، وبنغالديش، ومجهورية مولدوفا، والفلـبني، وأوغنـدا، وكـذلك             

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2014/NGO/1�
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بيـساو، وســورينام، وإثيوبيــا، وغرينـادا، وموزامبيــق، والــسويد، وبــريو،    - نيــااملراقبـون عــن غي 
ومنغوليــا، والبوســنة واهلرســك، وزمبــابوي، وبــاراغواي، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية،  

  .واجلمهورية الدومينيكية
ــة         - ٢٣ ــة التاليـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــو املنظمـ ــضا ممثلـ ــات أيـ ــسها، أدىل ببيانـ ــسة نفـ ويف اجللـ
ــدورة        تذا ــدى ال ــاعي، أو املعتمــدة ل ــصادي واالجتم ــس االقت ــدى اجملل ــشاري ل املركــز االست

ــة، وهــي   ــسابعة واألربعــني للجن ــانيني اآلســيوي    : ال ــسياسات األســرية، ومنتــدى الربمل معهــد ال
للسكان والتنمية، والشبكة الصحية لنساء أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، وصـندوق              

  .لدفاعالتحالف من أجل ا
أبريل، إىل بيـان أدىل بـه       / نيسان ٩واستمعت اللجنة، يف جلستها السادسة املعقودة يف          - ٢٤

  .مبعوث األمني العام املعين بالشباب
واســتمعت اللجنــة، يف جلــستها الــسادسة أيــضا، إىل بيانــات أدىل هبــا ممثلــو كــل مــن      - ٢٥

باسـم بلـدان منطقـة      (ر كـوك    أنغوال، والصني، ومصر، والنرويج، واملراقبون عـن كـل مـن جـز            
  .، وكمبوديا، وبليز، وأفغانستان، وألبانيا، ومالطة، وأملانيا)احمليط اهلادئ

ــة         - ٢٦ ــة التاليـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــو املنظمـ ــضا ممثلـ ــات أيـ ــسها، أدىل ببيانـ ــسة نفـ ويف اجللـ
ــدورة        ذات ــدى ال ــاعي، أو املعتمــدة ل ــصادي واالجتم ــس االقت ــدى اجملل ــشاري ل املركــز االست
ــساب ــة ال ــة؛ ومؤســسة مــاري ســتوبس    : عة واألربعــني للجن ــامج مــساعدات املــشاريع الدولي برن

  .الدولية؛ ومنظمة العفو الدولية
أبريـل، إىل بيانـات أدىل      / نيـسان  ٩واستمعت اللجنة، يف جلستها الـسابعة املعقـودة يف            - ٢٧

هوريـة تنــزانيا    هبا ممثلـو كـل مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، واهلنـد، والـدامنرك، وماليزيـا، ومج                   
املتحــدة، وهولنــدا، وغانــا، وسويــسرا، والربتغــال، وكــذلك املراقبــون عــن إســرائيل، وجنــوب  

  .أفريقيا، وكوبا، وبيالروس، وكندا، وفرنسا، وسري النكا
ــة         - ٢٨ ــة التاليـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــو املنظمـ ــضا ممثلـ ــات أيـ ــسها، أدىل ببيانـ ــسة نفـ ويف اجللـ
ــس   ذات ــدى اجملل ــشاري ل ــدورة    املركــز االست ــدى ال ــاعي، أو املعتمــدة ل ــصادي واالجتم  االقت

االحتــاد الــدويل للدراســات الــسكانية العلميــة؛ اجلماعــة الدوليــة       : الــسابعة واألربعــني للجنــة  
اإليدز؛ والـشبكة النـسائية العامليـة للحقـوق اإلجنابيـة؛           /للمصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    

  .الشبكة العاملية ألعمال الشباب
أبريـل، إىل بيانـات أدىل      / نيسان ١٠تمعت اللجنة، يف جلستها الثامنة، املعقودة يف        واس  - ٢٩

ــون عــن         ــسلفادور، وإكــوادور، وجامايكــا، وكــذلك املراقب ــالوي، وال ــر، وم ــو اجلزائ ــا ممثل هب
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ــر،      ــا، واألردن، وقطـ ــسوانا، ونيجرييـ ــدا، وبوتـ ــتان، وفنلنـ ــسيا، وقريغيزسـ ــسودان، وإندونيـ الـ
دا، وأســـتراليا، وموريـــشيوس، وســـلوفينيا، وبنمـــا، واجلمهوريـــة  وسيـــشيل، والنيجـــر، وأيرلنـــ
  .يسلنداأالتشيكية، وزامبيا، وتوفالو، و

ــة         - ٣٠ ــة التاليـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــو املنظمـ ــضا ممثلـ ــات أيـ ــسها، أدىل ببيانـ ــسة نفـ ويف اجللـ
ــدورة        ذات ــدى ال ــاعي، أو املعتمــدة ل ــصادي واالجتم ــس االقت ــدى اجملل ــشاري ل املركــز االست

االحتاد الدويل لتنظيم األسرة؛ ومركز آسـيا واحملـيط اهلـادئ للمـوارد             : األربعني للجنة السابعة و 
  .والبحوث املتعلقة باملرأة؛ والرابطة النيوزيلندية لتنظيم األسرة

أبريـل، إىل بيانـات أدىل      / نيسان ١٠واستمعت اللجنة، يف جلستها التاسعة املعقودة يف          - ٣١
وســي، ومدغــشقر، وغواتيمــاال، وتركمانــستان، ورومانيــا،     هبــا ممثلــو بلجيكــا، واالحتــاد الر   

ــدا،        ــتني، وبولنـ ــا، واألرجنـ ــستان، وناميبيـ ــن باكـ ــل مـ ــن كـ ــون عـ ــان، واملراقبـ ــشاد، وُعمـ وتـ
ديفـوار، والعــراق، وبربـادوس، وغيانــا، والكـامريون، وكرييبــاس، وكينيـا، والكرســي      وكـوت 

ــام،     ــونس، وفيجــي، وفييــت ن ــصومال،  الرســويل، وجــزر مارشــال، وهــاييت، وت ــا، وال  وإريتري
  .وميامنار، وكازاخستان

ــة         - ٣٢ ــة التاليـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــو املنظمـ ــضا ممثلـ ــات أيـ ــسها، أدىل ببيانـ ــسة نفـ ويف اجللـ
ــدورة        ذات ــدى ال ــاعي، أو املعتمــدة ل ــصادي واالجتم ــس االقت ــدى اجملل ــشاري ل املركــز االست

 للـسكان؛ والتحـالف الـدويل       مؤسسة ستيتشنغ راتغرز العامليـة    : السابعة واألربعني للجنة، وهي   
؛ واحتـاد املـرأة   )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية     

  .وتنظيم األسرة
أبريل، إىل بيانـات أدىل     / نيسان ١١واستمعت اللجنة، يف جلستها العاشرة املعقودة يف          - ٣٣

الو، وجـزر سـليمان، ومجهوريـة فنــزويال         هبا ممثل غابون، واملراقبون عن كـل مـن روانـدا، وبـا            
البوليفارية، وتركيـا، والـيمن، وبوتـان، وبوركينـا فاسـو، وأرمينيـا، وغينيـا، وفـانواتو، ونيبـال،              
وأوكرانيـــا، وجـــزر القمـــر، وجنـــوب الـــسودان، وأوزبكـــستان، وغامبيـــا، وبلغاريـــا، ودولـــة   

ونغــو الدميقراطيــة، ولبنــان،  فلــسطني، وواليــات ميكرونيزيــا املوحــدة، وليربيــا، ومجهوريــة الك  
أيــضا باســم أســتراليا، وبــابوا غينيــا اجلديــدة، وبــاالو، وتايلنــد، وتوفــالو، وتونغــا، (وفييــت نــام 

وجزر سليمان، وجزر كوك، وجـزر مارشـال، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، وسـاموا،                  
ــاس، ومنغول      ــا، وكرييب ــبني، وفيجــي، وكمبودي ــانواتو، والفل ــا، وف ــار،  وســري النك ــا، وميامن ي
، واجلمهوريـة   )وناورو، ونيبال، ونيوزيلندا، ونيـوي، وواليـات ميكرونيزيـا املوحـدة، واليابـان            

  .العربية السورية
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ويف اجللــسة العاشـــرة أيـــضا، أدىل ببيانـــات املراقبـــان عـــن منظمـــة الـــشركاء يف جمـــال    - ٣٤
  . السكان والتنمية، وجامعة الدول العربية

  . أدىل ببيان ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقياويف اجللسة نفسها،  - ٣٥
ــة ذات       - ٣٦ ــة التالي ــو املنظمــات غــري احلكومي ويف اجللــسة نفــسها، أدىل ببيانــات أيــضا ممثل

املركـز االستـشاري لــدى اجمللـس االقتــصادي واالجتمـاعي، أو املعتمـدة لــدى الـدورة الــسابعة       
ع عـن حقـوق املـرأة؛ وصـندوق مـواطين           جلنـة أمريكـا الالتينيـة للـدفا       : واألربعني للجنـة، وهـي    

ــيم األســرة         ــدويل لتنظ ــاد ال ـــاة؛ واالحت ــأمور احليـ ــة ب ــيني بالتوعي ــسوتا املعن ــصف  (ميني ــة ن منطق
  ).الغريب الكرة
أبريـل، إىل بيـان   / نيـسان ١١واستمعت اللجنة، يف جلستها احلادية عـشرة املعقـودة يف      - ٣٧

  .أدىل به املراقب عن املنظمة الدولية للهجرة
ويف اجللسة احلاديـة عـشرة أيـضا، أدىل ببيانـات ممثلـو اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة                     - ٣٨

رئـيس اجملموعـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة،          (آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، ومنظمة العمـل الدوليـة          
قـة  واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا، واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنط                 

  .البحر الكارييب، ومنظمة الصحة العاملية
ــة         - ٣٩ ــة التاليـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــو املنظمـ ــضا ممثلـ ــات أيـ ــسها، أدىل ببيانـ ــسة نفـ ويف اجللـ
ــدورة        ذات ــدى ال ــاعي، أو املعتمــدة ل ــصادي واالجتم ــس االقت ــدى اجملل ــشاري ل املركــز االست

النــهوض بــاملرأة والطفــل؛ املنظمــة العامليــة للمــساعدة علــى  : الــسابعة واألربعــني للجنــة، وهــي 
وجملس أحباث األسرة؛ ومجعية محاية اجلنني؛ ومنظمة املـدافعني عـن الـشباب؛ واللجنـة الدوليـة                 

؛ )منطقـة أوروبـا   (حلقوق اإلنسان اخلاصة بـاملثليني واملثليـات؛ واالحتـاد الـدويل لتنظـيم األسـرة                
  .واالحتاد الدويل لرابطات طالب الطب
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  الفصل الرابع
ــشة ع     ــوع    مناقـ ــة يف موضـ ــسكان والتنميـ ــسائل الـ ــهام مـ ــشأن إسـ ــة بـ امـ

  ٢٠١٤االستعراض الوزاري السنوي يف عام 
  

 ٥ ، يف البنـد   ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٩نظرت اللجنة، يف جلـستها الـسابعة املعقـودة يف             - ٤٠
مناقـــشة عامـــة بـــشأن إســـهام مـــسائل الـــسكان والتنميـــة يف موضـــوع ” مـــن جـــدول أعماهلـــا

ــسن  ــوزاري ال ــيس اجمللــس   “ ٢٠١٤وي يف عــام االســتعراض ال واســتمعت إىل كلمــة نائــب رئ
ــة يف موضــوع االســتعراض         ــهام مــسائل الــسكان والتنمي ــصادي واالجتمــاعي بــشأن إس االقت

التـصدي للتحــديات املــستمرة والناشـئة مــن أجــل حتقيــق   ”، ٢٠١٤الـوزاري الــسنوي يف عــام  
مكاســـب التنميـــة   ومـــن أجـــل احلفـــاظ علـــى    ٢٠١٥األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة يف عـــام    

وقدم عرضاً أيضا رئيُس قسم اخلصوبة وتنظيم األسرة يف شعبة الـسكان بـإدارة              . “املستقبل يف
  .الشؤون االقتصادية واالجتماعية

ويف اجللسة السابعة أيضا، أدىل ببيانات ممثلـو املكـسيك، والنـرويج، وهولنـدا، وغانـا،                  - ٤١
  .والنمسا، وإسرائيلواملراقبون عن إندونيسيا، واملغرب، وتايلند، 

أبريـل، إىل بيـان أدىل      / نيـسان  ١٠واستمعت اللجنـة، يف جلـستها التاسـعة املعقـودة يف              - ٤٢
  .به ممثل أوروغواي
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  الفصل اخلامس
  تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان    

  
، مناقـشة عامـة     ٢٠١٢أبريل  /ننيسا١٠عقدت اللجنة، يف جلستها الثامنة املعقودة يف          - ٤٣

تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميـدان          ”  من جدول أعماهلا   ٦بشأن البند   
  :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. “السكان

تنفيــذ الــربامج وســري العمــل يف ميــدان الــسكان ”تقريــر األمــني العــام املعنــون   )أ(   
  ؛) E/CN.9/2014/5 (“، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةشعبة السكان: ٢٠١٣ لعام

اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح لفتــرة الــسنتني  ’’مــذكرة مــن األمــني العــام عــن   )ب(   
، الــــــــشؤون ٧، الــــــــسكان، مــــــــن الربنــــــــامج ٥الربنــــــــامج الفرعــــــــي : ٢٠١٧-٢٠١٦

  ).E/CN.9/2014/CRP.1(‘‘ الجتماعيةوا االقتصادية
أبريـل، إىل بيـان اسـتهاليل    / نيـسان ١٠واستمعت اللجنة، يف جلستها الثامنة املعقودة يف    - ٤٤

  .ةقدمه رئيس فرع التحليل الدميغرايف، شعبة السكان، بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعي
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أيضا ممثلـو النـرويج، والواليـات املتحـدة األمريكيـة،                  - ٤٥

  .وغانا، والصني، واملراقبان عن أملانيا وإيطاليا
ويف اجللسة الثامنة أيضا، أدىل ببيان ممثل اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة            - ٤٦

  .البحر الكارييب
  

  اختذته اللجنةاإلجراء الذي     
   من جدول األعمال٧الوثائق اليت نظرت فيها اللجنة يف إطار البند     

أبريـل، وبنـاًء   / نيـسان ١١أحاطت اللجنة علما، يف جلستها احلادية عشرة املعقـودة يف         - ٤٧
 مــن جــدول األعمــال  ٧علــى اقتــراح مــن الــرئيس، بعــدد مــن الوثــائق املقدمــة يف إطــار البنــد    

  ).٢٠١٤/١٠٢ الفرع باء، املقرر الفصل األول، انظر(
  

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2014/5�
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  الفصل السادس
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة    

  
 /نيـــسان ١١كــان معروضــا علـــى اللجنــة، يف جلــستها احلاديـــة عــشرة املعقــودة يف         - ٤٨
  ).E/CN.9/2014/L.2(، جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة ٢٠١٤ أبريل
انظـر الفـصل األول،     (ويف اجللسة نفـسها، اعتمـدت اللجنـة جـدول األعمـال املؤقـت                 - ٤٩

  .)ألف الفرع
  

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2014/L.2�
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  الفصل السابع
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني    

  
ــودة يف     - ٥٠ ــة عــشرة املعق ــسة احلادي ــسان ن١١يف اجلل ــل /ي ــة  ٢٠١٤أبري ، اعتمــدت اللجن

وأذنـت لنائـب    ) E/CN.9/2014/L.5(مشروع التقرير املتعلق بالدورة الـسابعة واألربعـني للجنـة           
بوضـــع صـــيغته النهائيـــة، بالتـــشاور مـــع ) اليابـــان(الـــرئيس واملقـــرر كاتـــسوهيكو تاكاهاشـــي 

  .عامةال األمانة
  

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2014/L.5�
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  الفصل الثامن
  تنظيم الدورة    

  
  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   

عقــدت جلنــة الــسكان والتنميــة دورهتــا الــسابعة واألربعــني يف مقــر األمــم املتحــدة يف      - ٥١
وقد عقـدت اللجنـة     . ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١١ إىل   ٧ ويف الفترة من     ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢٦

  ). عشرةاألوىل إىل احلادية(إحدى عشرة جلسة 
، افتـــتح الـــدورةَ رئـــيُس ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٢٣ويف اجللـــسة الثانيـــة، املعقـــودة يف   - ٥٢

  .، وأدىل أيضا ببيان)أوروغواي(اللجنة، غونزالو كونكي 
ويف اجللسة نفسها، ألقى كلمةً أمـام اللجنـة كـل مـن نائـب األمـني العـام، وممثـل عـن                         - ٥٣

 العـام للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، واملـدير           مكتب رئيس اجلمعية العامة، ووكيل األمـني      
  .التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان

  
  احلضور  -باء   

وفقا للنظام الداخلي للِّجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي واألحكـام             - ٥٤
دولــة عــضوا مــن  ٤٣، حــضر الــدورة ٦٧/٢٥٠ذات الــصلة الــواردة يف قــرار اجلمعيــة العامــة  

ــة  ــضاء اللجن ــون عــن    . أع ــضا مراقب ــضاء يف    ١٢٤وحــضرها أي ــدول األع ــن ال ــة أخــرى م  دول
 دول غري أعـضاء، وممثلـون عـن منظمـات وكيانـات أخـرى تابعـة ملنظومـة                   ٣ املتحدة، و  األمم
وتتـاح قائمـة    . ات غـري حكوميـة    املتحدة ومراقبون عن منظمات حكوميـة دوليـة ومنظمـ          األمم

  .E/CN.9/2014/INF/1املشاركني متاحة يف الوثيقة 
  

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
 /نيــسان ٢٦انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة، يف جلــستيها األوىل والثانيــة املعقــودتني يــومي    - ٥٥
  :، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠١٤أبريل /سان ني٧  و٢٠١٣ أبريل
  :الرئيس

  )أوروغواي(غونزالو كونكي   

http://undocs.org/ar/A/RES/67/250�
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  :نواب الرئيس
  )الدامنرك(ينس أويل باخ هانسن   
  )جورجيا(نينو شكريالدزه   
  )اليابان(كاتسوهيكو تاكاهاشي   
  )السنغال(فاتو إيسيدورا نيانغ   

ــود    - ٥٦ ــة املعقـ ــستها الثانيـ ــة، يف جلـ ، نائـــب ٢٠١٤أبريـــل / نيـــسان٧ة يف وعّينـــت اللجنـ
  .، مقررا للدورة أيضا)اليابان(الرئيس، كاتسوهيكو تاكاهاشي 

، )الـدامنرك (ويف اجللسة نفـسها، عـني الـرئيُس نـائيب الـرئيس، يـنس أويل بـاخ هانـسن                      - ٥٧
  .الرمسية ، ليتوليا رئاسة املشاورات غري)جورجيا(ونينو شكريالدزه 

، أدىل ببيـان املراقـب عـن دولـة          ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٧عقودة يف   ويف اجللسة الثالثة امل     - ٥٨
  .)٣٠(بوليفيا املتعددة القوميات، باسم جمموعة السبعة والسبعني والصني

  
  تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتني  -دال   

دة بــني يف اجللــسة الثانيــة، عــرض الــرئيس تقريــر مكتــب اللجنــة عــن اجتماعاتــه املعقــو  - ٥٩
  .)Add.1  وE/CN.9/2014/2(الدورتني 

  .م جمموعة الدول األفريقيةويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان املراقب عن كينيا، باس  - ٦٠
  .ويف اجللسة نفسها، أحاطت اللجنة علما بتقرير املكتب  - ٦١
  

  جدول األعمال  -هاء   
ــال املؤقـــت      - ٦٢ ــدول األعمـ ــة، جـ ــستها الثانيـ ــة، يف جلـ ، )E/CN.9/2014/1(أقـــرت اللجنـ
  :يلي نصه وفيما

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١   
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢   
  . للسكان والتنميةتقييم حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل  - ٣   

__________ 
ــوان الــشبكي التــايل        )٣٠(   ــة العامــة، علــى العن : ميكــن االطــالع علــى البيانــات الــيت أديل هبــا، لــدى توفرهــا لألمان

http://papersmart.unmeetings.org/en/ecosoc/cpd/47th-session/statements. 
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تقيـيم  : مناقشة عامـة بـشأن التجـارب الوطنيـة فيمـا يتعلـق باملـسائل الـسكانية                  - ٤   
  .حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

مناقشة عامة بشأن إسهام مـسائل الـسكان والتنميـة يف موضـوع االسـتعراض                 - ٥   
  .٢٠١٤الوزاري السنوي يف عام 

  .يذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكانتنف  - ٦   
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة  - ٧   
  .اعتماد تقرير اللجنة املتعلق بأعمال دورهتا السابعة واألربعني  - ٨   

  ).E/CN.9/2014/L.1(ويف اجللسة نفسها، أقرت اللجنة تنظيم أعمال الدورة   - ٦٣
ويف اجللسة نفـسها أيـضا، وافقـت اللجنـة، باعتمـاد مـشروع املقـرر الـوارد يف الوثيقـة                   - ٦٤

E/CN.9/2014/L.3    ــة أ ــة املدرج ــري احلكومي ــات غ ــشارك املنظم ــى أن ت ــة  ، عل ــا يف الوثيق مساؤه
E/CN.9/2014/6يف دورهتا السابعة واألربعني  .  

  
  الوثائق  -واو   

تتاح قائمة الوثائــق املعروضـة علــى اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني علـى املوقـع                       - ٦٥
ــسكان    ــشعبة الـ ــشبكي لـ  /www.un.org.en/development/desa/population/commission(الـ

sessions/2014/index.shtml.( 
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	الوثائق الرسمية، 2014
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	E/2014/25-E/CN.9/2014/7
	لجنة السكان والتنمية
	تقرير عن الدورة السابعة والأربعين 
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	الأمم المتحدة • نيويورك، 2014
	ملاحظة

	تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
	موجز
	عُقدت الدورة السابعة والأربعون للجنة السكان والتنمية بمقر الأمم المتحدة في 26 نيسان/أبريل 2013 وفي الفترة من 7 إلى 11 نيسان/أبريل 2014. وكان موضوعها الخاص هو ”تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية“.
	ونظرت اللجنة في تقرير مكتبها عن اجتماعاته المعقودة في ما بين الدورتين (E/CN.9/2014/2 وAdd.1)، الذي تضمن تفاصيل عن الأعمال التي اضطلع بها المكتب لتنظيم الدورة.
	ونظرت اللجنة في وثيقتين عن الموضوع الخاص للدورة، أولهما تقرير الأمين العام عن الاتجاهات الديمغرافية في العالم (E/CN.9/2014/3)، الذي يقدم فيه استعراضا عاما للاتجاهات الديمغرافية في العالم، مع التركيز على التغييرات الرئيسية التي حدثت خلال السنوات العشرين الماضية منذ اعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994. أما الوثيقة الثانية التي قدمت عملا بقرار الجمعية العامة 65/234، فتستند إلى استعراض عملي لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (E/CN.9/2014/4 و Corr.1).
	وتشمل المواضيع التي يتناولها التقرير الأول حجم السكان والنمو السكاني، والخصوبة، والزواج والاقتران، وتنظيم الأسرة، والوفيات، والهجرة الدولية، والمراهقين والشباب، وشيخوخة السكان، والتوسع الحضري. ويشير التقرير إلى أن عدد السكان في العالم بلغ 7.2 بلايين نسمة في عام 2014، وأن من المتوقع أن يزداد هذا العدد بأكثر من بليوني نسمة بحلول عام 2050، ويشير أيضا إلى أن معظم هذا النمو يحدث في المناطق النامية. ويسلط التقرير الضوء أيضا على وجود تنوع كبير في المسار المتوقع للتغيرات السكانية المستقبلية في مختلف المناطق والبلدان، ويُعزى ذلك أساسا إلى اختلاف مستويات واتجاهات الخصوبة. ففي حين ستشهد العقود القادمة زيادة كبيرة في عدد السكان في أفريقيا وآسيا، من المتوقع أن تشهد بعض البلدان انخفاضا في حجم سكانها، نظرا لاستمرار تدني معدلات الخصوبة لديها عن مستويات الإحلال. ورغم التحسن الكبير في متوسط الأعمار الذي تحقق خلال السنوات العشرين الماضية، لن ينجح العديد من البلدان في تحقيق الأهداف المحددة لمتوسط الأعمار ولمعدلات وفيات الرضع والأطفال ووفيات الأمهات أثناء النفاس التي وردت في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	ويشير التقرير أيضا إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون اليوم في المناطق الحضرية. وفي حين يتزايد عدد التجمعات الحضرية الكبيرة، فإن نصف مجموع سكان الحضر تقريبا يقطنون المدن والبلدات الأصغر حجما. ومن جهة أولى، شهد عدد الشباب نموا سريعا في العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يظل مستقرا نسبيا على مدى السنوات الـ 35 القادمة. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يستمر التزايد في عدد المسنين ونسبتهم أيضا في المستقبل المنظور.
	ويخلص الأمين العام في التقرير إلى أن الحالة الراهنة لسكان العالم لم يسبق لها مثيل من حيث التنوع والتغيير، الأمر الذي انعكس في صورة أنماط جديدة من الخصوبة والوفيات والهجرة والتوسع الحضري والشيخوخة. وسوف يتيح استمرار هذه الاتجاهات السكانية ونتائجها فرصا كما سيطرح تحديات فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.
	ويشير الأمين العام في التقرير الثاني إلى أن الأدلة الواردة في الاستعراض تدعم في غالبيتها التوافق في الآراء الذي تحقق في المؤتمر والقائل بأن احترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان تعدّ شروطا مسبقة ضرورية لتحسين التنمية والكرامة والرفاه للجميع؛ وأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وفهم الآثار المترتبة على الديناميات السكانية تعد ركائز ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. إن حماية حقوق الإنسان للشباب وإعمالها، والاستثمار في تعليمهم تعليما جيدا، وتزويدهم بالمهارات المعيشية الفعالة، وتوفير الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل، فضلا عن إتاحة فرص العمل، كلها أمور ضرورية لتنمية قدراتهم على الصمود، وتهيئة الظروف المواتية للاستفادة من إمكاناتهم بالكامل.
	ويسلط التقرير الضوء أيضا على أن الطريق إلى تحقيق الاستدامة يتطلب قيادة أفضل والمزيد من الابتكار، وذلك من خلال توسيع نطاق حقوق الإنسان وحماية جميع الأشخاص من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن التمييز والعنف، بغية توفير فرصة المساهمة في التنمية والاستفادة منها للجميع؛ ومن أجل الاستثمار في قدرات المراهقين والشباب في جميع أنحاء العالم وفي إبداعهم من أجل مصلحتهم، وعلى النحو الذي يكفل تحقيق النمو والابتكار في المستقبل؛ ومن أجل كفالة حماية كبار السن وإدماجهم ومشاركتهم بشكل منصف في المجتمع؛ ومن أجل تعزيز النظم الصحية لإتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع، بحيث يتسنى لجميع النساء الازدهار وللأطفال النمو في بيئة مواتية؛ ومن أجل بناء مدن مستدامة تثري حياة الناس في الحضر والريف على حد سواء؛ ومن أجل استغلال فوائد الهجرة والتصدي للتحديات التي تطرحها؛ ومن أجل تحويل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد يحافظ على مستقبل الكوكب ويضمن مستقبلا مشتركا تصان فيه حقوق الإنسان وكرامة جميع الناس ورفاههم إلى ما بعد عام 2014.
	واستعرضت اللجنة أيضا تقرير الأمين العام المعنون ’’تنفيذ البرنامج وسير العمل في ميدان السكان في عام 2013: شعبة السكان، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية‘‘(E/CN.9/2014/5)، وأحاطت علما بالإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2016-2017 للبرنامج الفرعي 5 - السكان، من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	واستمعت اللجنة إلى كلمة رئيسية عن موضوع ’’الكرامة وحقوق الإنسان في سياق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014‘‘ ألقتها نفيس صادق، المستشارة الخاصة للأمين العام ومبعوثته الخاصة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وسلطت المبعوثة الخاصة الضوء في كلمتها على أهمية نظر واضعي السياسات في احتياجات الفتيات اللاتي سيبلغن سن الإنجاب خلال العقود القادمة، وشددت على أن أكبر عقبة أمام تحسين الصحة العامة هو تحيز المجتمع وتمييزه ضد الفتيات والنساء.
	واستمعت اللجنة أيضا إلى كلمة رئيسية ألقاها ديفيد لام من مركز الدراسات السكانية في جامعة ميتشيغان، قدم فيها لمحة شاملة عن أوجه الترابط بين الديناميات السكانية والتنمية المستدامة. واستمعت اللجنة أيضا إلى بيان من مبعوث الأمين العام المعني بالشباب، أحمد الهنداوي، الذي أثرى المناقشة بوجهة نظر الشباب.
	وعقدت اللجنة حلقة نقاش حوارية عن ’’المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014: جدول أعمال لم يكتمل‘‘، أدارتها باربارا كروسيت، الصحفية والكاتبة، وشاركت فيها كارمن باروسو، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في منطقة نصف الكرة الغربي، وأولوافونميلولا (لولا) دارى، الرئيسة التنفيذية لمركز التدريب والبحث والتطوير في مجال علوم الصحة في نيجيريا، وجمال سرور، من جامعة الأزهر، مصر.
	وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع الخاص للدورة التاسعة والأربعين إلى دورتها الثامنة والأربعين التي ستعقد في عام 2015.
	واعتمدت اللجنة أيضا قرارا عن ’’تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية‘‘، الذي أعادت التأكيد فيه على برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه.
	وأكدت اللجنة في القرار أن التنفيذ الكامل لبرنامج العمل والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه كلها أمور ترتبط ارتباطا وثيقا بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الديناميات السكانية هامة للتنمية، وحثت الحكومات على وضع وتوطيد وتنفيذ استراتيجيات فعالة ترمي إلى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة اللذين يلبيان احتياجات الأطفال، والمراهقين والشباب، وكبار السن، والعاطلين عن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
	وحثت اللجنة الحكومات على معالجة الثغرات القائمة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وحثت الحكومات والمجتمع الدولي وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على إيلاء اهتمام خاص لنواحي القصور في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وأعربت عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، وكررت التأكيد على الحاجة إلى مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى منع وإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال، والزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
	ودعت الحكومات، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء، إلى أن تدعم بنشاط وتستثمر الجهود لزيادة مشاركة الشباب، وشجعت الحكومات على كفالة أن يشكل الإدماج الاجتماعي لكبار السن وتعزيز حقوقهم وحمايتها جزءا لا يتجزأ من سياسات التنمية على جميع الصعد وأخيرا، رحبت اللجنة بالدورة الاستثنائية التي ستعقد خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة من أجل تقييم حالة تنفيذ برنامج العمل وتجديد الدعم السياسي للتدابير المطلوبة لتحقيق أهدافه بالكامل. وأوصت أيضا بأن يحيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والأربعين إلى الدورة الاستثنائية.
	واستمعت اللجنة إلى بيان أدلى به نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إسهام قضايا السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014 المعنون: ’’التصدي للتحديات المستمرة والناشئة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 ومن أجل الحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل‘‘.
	ووافقت اللجنة على مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والأربعين واعتمدت التقرير عن دورتها السابعة والأربعين.
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	الفصل الأول
	المسائل التي تتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ إجراءات بشأنها أو التي يوجه انتباهه إليها
	ألف - مشاريع المقررات
	1 - توصي اللجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشاريع المقررات التالية: 
	تقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها السابعة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والأربعين*
	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	(أ) يحيط علما بتقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها السابعة والأربعين()، ويقرر إحالة هذا التقرير إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد خلال الدورة التاسعة والستين من أجل تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتجديد الدعم السياسي للإجراءات المطلوبة من أجل تحقيق أهدافه بشكل كامل؛
	(ب) يوافق على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة بصيغته الواردة أدناه:
	جدول الأعمال المؤقت

	1 - انتخاب أعضاء المكتب(). 
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	الوثائق
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة
	مذكرة من الأمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة
	تقرير مكتب لجنة السكان والتنمية عن اجتماعاته المعقودة في ما بين الدورتين
	3 - اتخاذ إجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة، بما في ذلك في خطة التنمية لما بعد عام 2015
	تقرير الأمين العام عن رصد البرامج السكانية، مع التركيز على إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة، بما في ذلك في خطة التنمية لما بعد عام 2015
	تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في مواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	4 - مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: (أ) بلوغ المستقبل الذي نريده - إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة، بما في ذلك في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	5 - مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2015.
	6 - تنفيذ البرامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في مجال السكان.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن تنفيذ البرامج وسير العمل في مجال السكان لعام 2014
	مذكرة من الأمين العام عن الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2016-2017: البرنامج الفرعي 5، السكان، من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
	7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والأربعين للجنة.
	الوثائق
	مذكرة من الأمانة العامة تتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والأربعين للجنة
	8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والأربعين.
	باء - المسائل التي يوجه انتباه المجلس إليها
	2 - يوُجه انتباه المجلس إلى القرار التالي وإلى المقررات التالية التي اتخذتها اللجنة:
	القرار 2014/1
	تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	إن لجنة السكان والتنمية،
	إذ تشير إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، الذي عُقد في القاهرة في عام 1994، وإذ تضع في اعتبارها أن عام 2014 يوافق الذكرى السنوية العشرين لانعقاد المؤتمر،
	وإذ تشير أيضا إلى الإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج العمل()، بصيغتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الحادية والعشرين، وإلى القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة السكان والتنمية،
	وإذ تشير كذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والتزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(6)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل()، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()،
	وإذ تشير إلى نتائج الاجتماعات والمؤتمرات الرفيعة المستوى ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها إعلان الأمم المتحدة للألفية()، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وإعلان ومنهاج عمل بيجين()، واستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 5 سنوات()، وبرنامج العمل العالمي للشباب()، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالشباب: الحوار والتفاهم()، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة()، والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز()، والإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها()، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية()، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 المعنونة ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘()، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دولياً من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة: سبل المضي قدماً: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده()، والإعلان المنبثق من الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية()، 
	وإذ تسلم بضرورة التصدي لممارسات عدم المساواة والتمييز المستمرة التي تعرقل تحقيق أهداف وغايات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه مهما كانت دوافعها، لا سيما الممارسات التي تتعرض لها الفئات المحرومة بصفة خاصة،
	وإذ تسلم أيضا بأن الحق في التنمية مكفول للجميع وغير قابل للتصرف ويُمثِّل جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الإنسان هو موضوع التنمية الرئيسي، وأنه رغم كون التنمية تُيسّر للإنسان التمتع بجميع حقوقه، فلا يجوز التذرع بضعف التنمية لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وبأنه لا بد من إعمال الحق في التنمية حتى يتسنى الوفاء بشكل عادل بالاحتياجات الإنمائية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل من السكان، 
	وإذ تشير إلى القرار 65/234 الذي اعتمدته الجمعية العامة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2010 بشأن متابعة نتائج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014 والذي قررت فيه تمديد برنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه إلى ما بعد عام 2014، وكفالة متابعته بغرض تحقيق غاياته وأهدافه كاملة. 
	وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة الذي نص على عقد دورة استثنائية أثناء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لتقييم حالة تنفيذ برنامج العمل وتجديد الدعم السياسي للإجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق غاياته وأهدافه كاملة، على أساس برنامج العمل وفي ظل التقيد التام به، ولن تكون فيها إعادة تفاوض بشأن الاتفاقات القائمة الواردة فيه،
	وإذ تؤكد من جديد أن التنمية المستدامة في حد ذاتها تمثّل هدفا رئيسيا وأن أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشكِّل عناصر رئيسية في الإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة، 
	وإذ تشدد على أهمية حماية إنجازات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والتصدي للتحديات الجديدة المتصلة بالسكان والتنمية وببيئة التنمية المتغيرة، وتعزيز إدماج خطة السكان والتنمية في العمليات العالمية المتصلة بالتنمية، بما في ذلك في العملية المتصلة بخطة التنمية لما بعد عام 2015، 
	وإذ تؤكد من جديد على الحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والشابات في جميع جوانب تنمية الشباب، وإذ تسلِّم بأوجه ضعف المراهقات والشابات، وبضرورة القضاء على التمييز ضدهن، وبدور الفتيان والشبان البالغ الأهمية في كفالة المساواة بين الجنسين، 
	وإذ تقر بأن الجيل الحالي من المراهقين والشباب يفوق في حجمه جميع الأجيال السابقة عليه، وإذ تسلم بأن المراهقين والشباب في جميع البلدان يشكِّلون مورداً رئيسيا للتنمية وعناصر فاعلة رئيسية للتغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، وإذ تسلم أيضا بأن إحراز مزيد من التقدم صوب التنمية يتطلب إعمال حقوقهم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والمشاركة الكاملة للشباب والمنظمات التي يقودها الشباب على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي،
	وإذ تُقر أيضا بالصلة الهامة بين الهجرة والتنمية وإذ تُسلِّم بأن الهجرة تجلب الفرص والتحديات على السواء للبلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وللمهاجرين وللمجتمع العالمي، وإذ تسلِّم أيضا بمسؤولية الدول عن التعزيز والحماية الفعالين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، أياً كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والأطفال،
	وإذ تدرك أن الهجرة قد ازداد حجمها ونطاقها وتعقُّدها وتأثيرها منذ اعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأن الهجرة سمة متأصلة من سمات عالم آخذ في التعولم تؤدي فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمغرافية والسياسية والبيئية جميعها دوراً هاماً،
	وإذ تقر بأهمية تحقيق التنمية الحضرية المتكاملة المستدامة لضمان الاستجابة الفعالة لنمو المجتمعات الحضرية، مع التسليم أيضاً بأن نسبة كبيرة من فقراء العالم تعيش في المناطق الريفية وبأن المجتمعات الريفية تؤدي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية لبلدان عديدة، 
	وإذ تسلم بأن الصحة شرط مسبق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدرك أن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية تُعدّ شروطا جوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والوفاء بالالتزامات العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، 
	وإذ تسلم أيضا بأن قضايا السكان والتنمية تتشابك مع التنمية المستدامة على المستويات دون الوطنية والوطنية والدولية مما يتطلب اتباع نهج يُشرك الجهات المعنية المتعددة ويتعامل مع هذه القضايا من منظور دولي، وإذ تقر بضرورة إدماج الديناميات السكانية في التخطيط الإنمائي، بما في ذلك تداعياتها على حقوق الإنسان والكرامة، ونوعية الحياة، والقضاء على الفقر، على جميع المستويات، لكي يتسنى تحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تحيط علما بمساهمات الدول الأعضاء والجهات المعنية ذات الصلة في الاستعراض العملي لتنفيذ برنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه، 
	وإذ تشير إلى أن التنفيذ الكامل لبرنامج العمل يتطلب قدرا كافيا ومطردا من تعبئة الموارد وتوافرها على الصعيدين الدولي والوطني، ويتطلب كذلك موارد جديدة وإضافية من أجل البلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة، وأنه لا يتوقع أن تتمكن الحكومات من بلوغ أهداف ومقاصد برنامج العمل بمفردها، وتعرب عن القلق من أن مستويات التمويل لا تلبي الاحتياجات الراهنة،
	وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن الاتجاهات الديمغرافية في العالم() وعن الاستعراض العملي()، 
	وإذ يساورها القلق إزاء استمرار وجود ثغرات كبيرة في تنفيذ برنامج العمل، رغم ما تحقق من تقدم نحو التنفيذ الكامل للبرنامج وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، 
	1 - تؤكد من جديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(3) والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه(4)؛ 
	2 - تؤكد من جديد أيضا الحق السيادي لكل بلد بتنفيذ توصيات برنامج العمل أو المقترحات الأخرى الواردة في هذا القرار، بما يتسق مع القوانين والأولويات الإنمائية الوطنية، ومع الاحترام التام لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبه، وطبقاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛
	3 - تشدد على أن التنفيذ الكامل لبرنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه التي من شأنها أيضا أن تسهم في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين(14)، والإجراءات الأساسية المتصلة بالسكان والتنمية والتعليم والمساواة بين الجنسين، كلها أمور ترتبط ارتباطا وثيقا بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى أن الديناميات السكانية ركيزة بالغة الأهمية للتنمية، 
	4 - تهيب بالحكومات أن تقرّ بالروابط الوثيقة بين أولويات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المستدامة وأن تضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 انطلاقا من التقدم المحرز والخبرات المكتسبة من التنفيذ على مرّ السنوات العشرين الماضية؛ 
	5 - تحث الحكومات على وضع وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات فعالة ترمي إلى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة، بما يلبي احتياجات الأطفال والمراهقين والشباب والمسنين والعاطلين عن العمل وذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على السواء؛ 
	6 - تهيب بالدول أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تتصدى لمسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباعتماد نهج شامل ومتوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وتجنب النُهج التي قد تفاقم قلة منعتهم؛ 
	7 - تهيب بالحكومات أن تكثف جهودها لكفالة إتاحة سبل الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية والرعاية والدعم المتعلقين به لجميع الأفراد، دون وصم أو تمييز، لا سيما للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، سعيا لتحقيق رؤية القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 
	8 - تكرر تأكيدها على أن الضرورة الملحة تقتضي من جميع الحكومات أن تُقوّي إرادتها السياسية لكي يتسنى لها سد الثغرات القائمة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والتصدي للتحديات الجديدة ذات الصلة بالسكان والتنمية؛ 
	9 - تحث الحكومات على معالجة الثغرات القائمة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في مجالات مثل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها، والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى تفاوت درجات التقدم نحو كفالة حصول الجميع على الخدمات الصحية بشكل منصف، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات صحة الوليد والطفل، وتفاوت التقدم في الأوضاع الصحية ومتوسط العمر المتوقع، والقضاء على العنف والتمييز دون استثناءات من أي نوع؛ 
	10 - تسلِّم بما للوالدين والأشخاص الآخرين المسؤولين قانونا عن المراهقين من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات فيما يتعلق بتقديم التوجيه والإرشاد المناسبين، على نحو يتسق مع قدرات المراهقين الآخذة في التطور، بشأن المسائل الجنسية والإنجابية، وبأن على البلدان أن تكفل أﻻّ تؤدي برامج ومواقف جهات توفير الرعاية الصحية إلى تقييد إمكانية حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات المناسبة التي يحتاجونها، بما في ذلك خدمات ومعلومات الوقاية والعلاج من اﻷمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعن الانتهاك الجنسي، وتسلّم أيضا أنه يتعيّن، أثناء تقديم تلك الخدمات للمراهقين، وسعيا لمعالجة أمور شتى، من بينها حالات الانتهاك الجنسي، أن تحافظ على حق المراهقين في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة عن علم وأن تحترم القيم الثقافية والمعتقدات الدينية، وأنه ينبغي للبلدان، في هذا السياق، وحسب الاقتضاء، إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تحول دون حصول المراهقين على المعلومات والرعاية في مجال الصحة الإنجابية؛ 
	11 - تحث الحكومات والمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية الأخرى على أن تهتم بشكل خاص بمعالجة أوجه القصور في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في عدة مجالات من بينها القضاء على الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها عن طريق تعزيز النظم الصحية وضمان استفادة الجميع بشكل منصف من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة والمتكاملة والشاملة، وكفالة حصول المراهقين والشباب على المعلومات كاملة ودقيقة عن الصحة الجنسية والإنجابية وتوفير فرص تثقيفية لهم في المجال نفسه، بما في ذلك فرص التثقيف الشامل القائم على الأدلة في مجال العلاقات الجنسية، وتعزيز كافة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها وإعمالها، ولا سيما حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، وعن طريق التصدي لاستمرار تطبيق القوانين التمييزية واستمرار التطبيق الظالم والتمييزي للقوانين؛ 
	12 - تحث أيضا الحكومات والشركاء في التنمية على العمل، باستخدام سبل عدة منها التعاون الدولي،  لتحسين الصحة النفاسية والحد من الأمراض والوفيات النفاسية وأمراض ووفيات الأطفال والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتصدي لهما، وتعزيز النظم الصحية وضمان إيلائها الأولوية لتعميم الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها تنظيم الأسرة، والرعاية قبل الولادة، والولادة المأمونة، والرعاية بعد الولادة، خاصة الرضاعة الطبيعية ورعاية صحة المولود والمرأة، ورعاية حالات الولادة الطارئة، والوقاية من العقم وتوفير العلاج الملائم له، وتقديم خدمات جيدة النوعية من أجل التعامل مع المضاعفات الناجمة عن الإجهاض، وتمكين النساء اللاتي يحملن دون رغبتهن من الحصول على معلومات موثوقة ومشورة ودية، والحد من اللجوء إلى الإجهاض وذلك من خلال توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها، والقيام في الظروف التي لا يعتبر فيها الإجهاض مخالفا للقانون بتدريب وتجهيز مقدمي الرعاية الصحية واتخاذ غير ذلك من التدابير التي تكفل الإجهاض بصورة مأمونة ومتيسرة، مع التسليم بأنه لا ينبغي في أي حال من الأحوال الترويج للإجهاض على أنه وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعلاجها، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، والحالات الأخرى المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتوفير المعلومات والتثقيف والمشورة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالحياة الجنسية للبشر، والصحة الإنجابية، والوالدية المسؤولة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لمن يعيشون في ظروف هشة، مما يمكن أن يسهم في تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	13 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة العنف القائم على نوع الجنس، بخاصةٍ العنف ضد النساء والفتيات، وتكرر التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى منع وإنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، بما فيها زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه وتشويه أعضائهن التناسلية، وتسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق تمكين المرأة، وبأن معاناة المرأة من الفقر وعدم التمكين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتهميشها قد تنجم عن إقصائها من السياسات الاجتماعية المتعلقة بالتنمية المستدامة وحرمانها من مزاياها ويمكن أن تزيد من خطر تعرضها للعنف؛ 
	14 - تحث الحكومات على تعزيز تنمية السكان المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية بتطبيق سياسات عامة ووضع المعايير وإنشاء المؤسسات التي ستتولى توجيه وتعزيز تنفيذ سياسات وخطط وبرامج للإجراءات التصحيحية على المستوى القطاعي، بحيث يمكن إدماج مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع مستويات الحكومة، مع مشاركة المجتمع المدني المنظم في جميع مراحل عملية تصميم هذه الأدوات وتنفيذها وتقييمها؛ 
	15 - تلاحظ مع القلق أن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات في عصرنا، وأن السكان في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية، يعانون من الضعف في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ مما يهدد أمنهم الغذائي والجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتحث الحكومات على تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، بما في ذلك جهود التخفيف والتكيف؛ 
	16 - تؤكد أنه، لكي يتسنى تحقيق وتعظيم الاستفادة من الهبة الديمغرافية، فمن الضروري زيادة الاستثمار في تنمية المرأة والشباب وضمان استمراره، ولا سيما الاستثمار في تعليم الفتيات وصحة الأم والوليد والطفل، وتلبية احتياجات المرأة غير الملبّاة من خدمات تنظيم الأسرة، والاستثمار كذلك في إيجاد فرص العمل، وتؤكد أن تكوين قوة عاملة تتسم جيدة التدريب والصحة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياساتية اللازمة سيرفع عائد الاستثمار لصالح فئة السكان في سن العمل الآخذة في التزايد؛ 
	17 - تحيط علما بالوثائق الختامية للمؤتمرات الإقليمية للسكان والتنمية التي عُقدت مؤخرا، وبأن كل وثيقة ختامية تقدم للمنطقة التي اعتمدتها توجيها خاصا بها بشأن قضايا السكان والتنمية لما بعد عام 2014؛ 
	18 - تشير إلى أن تنفيذ برنامج العمل يتطلب حشدا كافيا للموارد على الصعيدين الوطني والدولي وحشد موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما فيها المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة، وتشير إلى أنه لا ينتظر من الحكومات أن تحقق غايات وأهداف برنامج العمل بمفردها؛
	19 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية، بما فيها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الجهات المعنية، على مساعدة البلدان النامية على معالجة الثغرات والتحديات المتصلة بقضايا السكان والتنمية والتغييرات التي تشهدها البيئة الإنمائية عن طريق تزويدها بالمساعدة التقنية ومعاونتها في بناء القدرات من أجل التعجيل بتنفيذ برنامج العمل والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه؛ 
	20 - تشجع أيضا الحكومات على أن ترصد ما تحرزه من تقدم صوب تنفيذ برنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه وتنفيذ سائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، على الصعيدين المحلي والوطني، وأن تبذل، في هذا الصدد، جهودا خاصة لتعزيز نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية والمعلومات الصحية، وتنمية قدرة المؤسسات والآليات الوطنية المعنية على إنتاج البيانات السكانية المصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية ودرجة الإعاقة وغير ذلك من فئات التصنيف، حسبما تقتضي الحاجة لرصد التقدم وضمان المساءلة؛ 
	21 - تؤكد أهمية بناء وإدامة الشراكات فيما بين الحكومات والجهات المعنية في المجتمع المدني من أجل التنفيذ الناجح لبرنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه ما بعد عام 2014، وتدعو جميع الحكومات والمنظمات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومعها منظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة دعم هذه الأنشطة؛ 
	22 - تهيب بالحكومات والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، حسب الاقتضاء، أن تدعم زيادة مشاركة الشباب والمنظمات الشبابية والمنظمات التي يقودها الشباب وأن تستثمر في هذا المجال على نحو نشط، مع مراعاة المساواة بين الجنسين وتمثيل الشباب من مختلف الخلفيات في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية التي تؤثر على الشباب، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بها وتنفيذها ورصدها وتقييمها، حسب الاقتضاء؛ 
	23 - تشجع الحكومات على كفالة أن يشكّل الإدماج الاجتماعي لكبار السن وتعزيز حقوقهم وحمايتها جزءاً لا يتجزأ من سياسات التنمية على جميع الصعد؛ 
	24 - تهيب بصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يواصل، في حدود ولايته، الاضطلاع بدور حاسم في مساعدة البلدان، حسب احتياجاتها وبالتشاور معها، على تحقيق الأهداف والغايات المحددة في برنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه في ما بعد عام 2014؛
	25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل عمله الموضوعي بشأن السكان والتنمية، بما في ذلك التفاعلات بين الديناميات السكانية وأوجه عدم المساواة، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وأن يواصل، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، تقييم التقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه وتقديم التقارير بشأن هذا التقدم؛ 
	26 - ترحب بالدورة الاستثنائية التي ستعقد خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لتقييم حالة تنفيذ برنامج العمل وتجديد الدعم السياسي للإجراءات المطلوبة لتحقيق أهدافه على نحو كامل؛
	27 - توصي في هذا الصدد بأن يحيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والأربعين إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة.
	المقرر 2014/101
	الموضوع الخاص للجنة السكان والتنمية في عام 2016*
	لكي يتسنى للجنة السكان والتنمية مواءمة أعمالها مع الموضوع العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالنظر إلى طلب الجمعية العامة في مرفق قرارها 68/1 بأن ”يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئاته الفرعية ومجالس إدارة الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة للإسهام في أعماله، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع الموضوع المتفق عليه“، فإن اللجنة تقرر، في دورتها السابعة والأربعين، أن ترجئ اتخاذ قرار بشأن الموضوع الخاص لدورتها التاسعة والأربعين إلى دورتها الثامنة والأربعين، في عام 2015.
	المقرر 2014/102
	الوثائق التي نظرت فيها لجنة السكان والتنمية خلال دورتها السابعة والأربعين**
	تحيط لجنة السكان والتنمية علما بالوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام المعنون ”تنفيذ البرامج وسير العمل في ميدان السكان لعام 2013: شعبة السكان، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة“()؛
	(ب) مذكرة من الأمين العام بعنوان ”الإطار الاستراتيجي المقترح لفترة السنتين 2016-2017: البرنامج الفرعي 5، السكان، من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية“().
	الفصل الثاني
	تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
	3 - أجرت اللجنة، في جلستيها الثانية والثالثة المعقودتين في7 نيسان/أبريل 2014، مناقشة عامة بشأن البند 3 من جدول أعمالها المعنون ”تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية“. وكان معروضا عليها الوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام عن الاتجاهات الديمغرافية في العالم (E/CN.9/2014/3)؛
	(ج) تقرير الأمين العام عن ”إطار إجراءات متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014“ (and Corr.1 E/CN.9/2014/4).
	4 - واستمعت اللجنة، في جلستها الثانية المعقودة في 7 نسان/أبريل 2014، إلى بيان استهلالي قدمه ممثل شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ والمنسق التنفيذي لأمانة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014، صندوق الأمم المتحدة للسكان.
	5 - وفي الجلسة الثالثة، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والبرازيل، والصين، وأوروغواي، وهولندا، وسويسرا، واليابان، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمراقبون عن كولومبيا، وألمانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وموريتانيا. 
	الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش

	6 - استمعت اللجنة، في جلستها الثانية المعقودة في 7 نيسان/أبريل، إلى بيان رئيسي حول ”الكرامة وحقوق الإنسان في سياق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014“ أدلت به نفيس صادق، المستشارة الخاصة للأمين العام ومبعوثته الخاصة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وأدارت الاجتماع نائبة رئيس اللجنة، فاتو إيسيدورا نيانغ، من السنغال. وأجرت اللجنة جلسة تحاور، شارك فيها ممثل غانا (رئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية) وممثل لرئيس المؤتمر المذكور.
	7 - وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 8 نيسان/أبريل، قدم المتحدث الرئيسي، ديفيد لام، الأستاذ في مركز الدراسات السكانية في جامعة ميشيغان، عرضا بشأن السكان والتنمية المستدامة في سياق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وشارك في جلسة تحاور أدارتها نائبة رئيس اللجنة، فاتو إيسيدورا نيانغ من السنغال، بمشاركة ممثل مصر، وكذلك المراقبون عن إندونيسيا، وترينيداد وتوباغو. 
	8 - وفي الجلسة السادسة المعقودة في 8 نيسان/أبريل، عقدت اللجنة حلقة نقاش بشأن ”المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014: جدول أعمال لم يُستكمل“، أدارتها باربارا كروسيت، بمشاركة أعضاء فريق الخبراء التالية أسماؤهم: السيدة كارمن باروسو، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في منطقة نصف الكرة الغربي؛ وجمال سرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، في جامعة الأزهر بمصر؛ والسيدة أولوافونميلولا داري، الرئيسة التنفيذية لمركز التدريب والبحث والتطوير في مجال علوم الصحة، نيجيريا. وأعقب ذلك نقاش، شارك فيه ممثلو مصر، والسلفادور، وجامايكا، والمراقبان عن تونغا ونيبال.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	الموضوع الخاص للجنة السكان والتنمية في عام 2015

	9 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها الحادية عشرة المعقودة في 11 نيسان/أبريل، مشروع مقرر بعنوان ”الموضوع الخاص للجنة السكان والتنمية في عام 2016“ (E/CN.9/2014/L.4) مقدَّم من الرئيس استناداً إلى مشاورات غير رسمية.
	10 - وفي الجلسة الحادية عشرة أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 2014/101).
	تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

	11 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها الحادية عشرة المعقودة في 11 نيسان/أبريل، نص مشروع قرار بعنوان ”تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية“، مقدم من الرئيس بناءً على مشاورات غير رسمية ومعمَّم بالإنكليزية فقط. وأدخل رئيس اللجنة تنقيحا شفويا على مشروع النص.
	12 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأنه لا تترتب على مشروع القرار آثار في الميزانية البرنامجية.
	13 - وقَبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان كل من ممثل الفلبين (تكلم في إطار نقطة نظام)، وبنغلاديش، وعمان، وجمهورية إيران الإسلامية وجامايكا().
	14 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر (انظر الفصل الأول، الفرع باء، القرار 2014/1)، بصيغته المنقحة شفويا. 
	15 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من عُمان (باسم مجموعة الدول العربية)، ومصر وماليزيا، والاتحاد الروسي، والنرويج، وهولندا (أيضا باسم ألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبلغاريا، الدانمرك، ورومانيا، فنلندا، فرنسا، والسويد، ولكسمبورغ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، والفلبين، وجمهورية إيران الإسلامية، وبنغلاديش، والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وهنغاريا، والمراقبون عن كينيا (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، وترينيداد وتوباغو، ومالطة، ونيجيريا، وقطر، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وإندونيسيا، والأرجنتين (أيضا باسم إكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، وبنما، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وشيلي، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك)، والأردن، وأستراليا، وبيلاروس، وجزر كوك، وجنوب أفريقيا، والكرسي الرسولي.
	16 - وفي الجلسة نفسها، أدلى أيضا ببيان المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
	الفصل الثالث
	مناقشة عامة بشأن التجارب الوطنية فيما يتعلق بالمسائل السكانية: تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	17 - عقدت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند 4 من جدول أعمالها المعنون ”مناقشة عامة بشأن التجارب الوطنية فيما يتعلق بالمسائل السكانية: تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية“، تحت العنوان نفسه، في جلساتها من الثالثة إلى الحادية عشرة المعقودة في الفترة من 7 إلى 11 نيسان/أبريل 2014. وكان معروضا عليها عدد من البيانات المقدمة من منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/CN.9/2014/NGO/1-20).
	18 - واستمعت اللجنة، في جلستها الثالثة المعقودة في 7 نيسان/أبريل، إلى بيانات أدلى بها ممثل عُمان (باسم مجموعة الدول العربية)، وكذلك المراقبون عن دولة بوليفيا المتعددة القوميات (باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين) وكوستاريكا (باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، واليونان (باسم الاتحاد الأوروبي، وألبانيا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا)، وكينيا (باسم مجموعة الدول الأفريقية). 
	19 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة، وهي: التحالف العالمي للشباب؛ والمؤسسة الألمانية لسكان العالم؛ والتحالف الدولي من أجل صحة المرأة.
	20 - واستمعت اللجنة، في جلستها الرابعة المعقودة في 8 نيسان/أبريل، إلى بيانات أدلى بها ممثلو البرازيل، والسنغال، وأوروغواي، والمراقبون عن شيلي، وبوروندي، وملديف، وسوازيلند، وبابوا غينيا الجديدة، وتونغا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجزر كوك، وتوغو، وترينيداد وتوباغو.
	21 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان أيضا الممثل عن مؤسسة الدراسات والبحوث المعنية بالمرأة، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	22 - واستمعت اللجنة، في جلستها الخامسة المعقودة في 8 نيسان/أبريل، إلى بيانات أدلى بها ممثلو المكسيك، وجورجيا، وبنغلاديش، وجمهورية مولدوفا، والفلبين، وأوغندا، وكذلك المراقبون عن غينيا - بيساو، وسورينام، وإثيوبيا، وغرينادا، وموزامبيق، والسويد، وبيرو، ومنغوليا، والبوسنة والهرسك، وزمبابوي، وباراغواي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الدومينيكية.
	23 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة، وهي: معهد السياسات الأسرية، ومنتدى البرلمانيين الآسيوي للسكان والتنمية، والشبكة الصحية لنساء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وصندوق التحالف من أجل الدفاع.
	24 - واستمعت اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 9 نيسان/أبريل، إلى بيان أدلى به مبعوث الأمين العام المعني بالشباب.
	25 - واستمعت اللجنة، في جلستها السادسة أيضا، إلى بيانات أدلى بها ممثلو كل من أنغولا، والصين، ومصر، والنرويج، والمراقبون عن كل من جزر كوك (باسم بلدان منطقة المحيط الهادئ)، وكمبوديا، وبليز، وأفغانستان، وألبانيا، ومالطة، وألمانيا.
	26 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة: برنامج مساعدات المشاريع الدولية؛ ومؤسسة ماري ستوبس الدولية؛ ومنظمة العفو الدولية.
	27 - واستمعت اللجنة، في جلستها السابعة المعقودة في 9 نيسان/أبريل، إلى بيانات أدلى بها ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية، والهند، والدانمرك، وماليزيا، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وهولندا، وغانا، وسويسرا، والبرتغال، وكذلك المراقبون عن إسرائيل، وجنوب أفريقيا، وكوبا، وبيلاروس، وكندا، وفرنسا، وسري لانكا.
	28 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة: الاتحاد الدولي للدراسات السكانية العلمية؛ الجماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والشبكة النسائية العالمية للحقوق الإنجابية؛ الشبكة العالمية لأعمال الشباب.
	29 - واستمعت اللجنة، في جلستها الثامنة، المعقودة في 10 نيسان/أبريل، إلى بيانات أدلى بها ممثلو الجزائر، وملاوي، والسلفادور، وإكوادور، وجامايكا، وكذلك المراقبون عن السودان، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، وفنلندا، وبوتسوانا، ونيجيريا، والأردن، وقطر، وسيشيل، والنيجر، وأيرلندا، وأستراليا، وموريشيوس، وسلوفينيا، وبنما، والجمهورية التشيكية، وزامبيا، وتوفالو، وأيسلندا.
	30 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة: الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة؛ ومركز آسيا والمحيط الهادئ للموارد والبحوث المتعلقة بالمرأة؛ والرابطة النيوزيلندية لتنظيم الأسرة.
	31 - واستمعت اللجنة، في جلستها التاسعة المعقودة في 10 نيسان/أبريل، إلى بيانات أدلى بها ممثلو بلجيكا، والاتحاد الروسي، ومدغشقر، وغواتيمالا، وتركمانستان، ورومانيا، وتشاد، وعُمان، والمراقبون عن كل من باكستان، وناميبيا، والأرجنتين، وبولندا، وكوت ديفوار، والعراق، وبربادوس، وغيانا، والكاميرون، وكيريباس، وكينيا، والكرسي الرسولي، وجزر مارشال، وهايتي، وتونس، وفيجي، وفييت نام، وإريتريا، والصومال، وميانمار، وكازاخستان.
	32 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة، وهي: مؤسسة ستيتشنغ راتغرز العالمية للسكان؛ والتحالف الدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ واتحاد المرأة وتنظيم الأسرة.
	33 - واستمعت اللجنة، في جلستها العاشرة المعقودة في 11 نيسان/أبريل، إلى بيانات أدلى بها ممثل غابون، والمراقبون عن كل من رواندا، وبالاو، وجزر سليمان، وجمهورية فنـزويلا البوليفارية، وتركيا، واليمن، وبوتان، وبوركينا فاسو، وأرمينيا، وغينيا، وفانواتو، ونيبال، وأوكرانيا، وجزر القمر، وجنوب السودان، وأوزبكستان، وغامبيا، وبلغاريا، ودولة فلسطين، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وليبريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولبنان، وفييت نام (أيضا باسم أستراليا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتايلند، وتوفالو، وتونغا، وجزر سليمان، وجزر كوك، وجزر مارشال، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وساموا، وسري لانكا، وفانواتو، والفلبين، وفيجي، وكمبوديا، وكيريباس، ومنغوليا، وميانمار، وناورو، ونيبال، ونيوزيلندا، ونيوي، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، واليابان)، والجمهورية العربية السورية.
	34 - وفي الجلسة العاشرة أيضا، أدلى ببيانات المراقبان عن منظمة الشركاء في مجال السكان والتنمية، وجامعة الدول العربية. 
	35 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان ممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
	36 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة، وهي: لجنة أمريكا اللاتينية للدفاع عن حقوق المرأة؛ وصندوق مواطني مينيسوتا المعنيين بالتوعية بأمور الحيــاة؛ والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (منطقة نصف الكرة الغربي).
	37 - واستمعت اللجنة، في جلستها الحادية عشرة المعقودة في 11 نيسان/أبريل، إلى بيان أدلى به المراقب عن المنظمة الدولية للهجرة.
	38 - وفي الجلسة الحادية عشرة أيضا، أدلى ببيانات ممثلو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ومنظمة العمل الدولية (رئيس المجموعة العالمية المعنية بالهجرة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنظمة الصحة العالمية.
	39 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المعتمدة لدى الدورة السابعة والأربعين للجنة، وهي: المنظمة العالمية للمساعدة على النهوض بالمرأة والطفل؛ ومجلس أبحاث الأسرة؛ وجمعية حماية الجنين؛ ومنظمة المدافعين عن الشباب؛ واللجنة الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمثليين والمثليات؛ والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (منطقة أوروبا)؛ والاتحاد الدولي لرابطات طلاب الطب.
	الفصل الرابع
	مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2014
	40 - نظرت اللجنة، في جلستها السابعة المعقودة في 9 نيسان/أبريل 2014، في البند 5 من جدول أعمالها ”مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2014“ واستمعت إلى كلمة نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2014، ”التصدي للتحديات المستمرة والناشئة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 ومن أجل الحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل“. وقدم عرضاً أيضا رئيسُ قسم الخصوبة وتنظيم الأسرة في شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	41 - وفي الجلسة السابعة أيضا، أدلى ببيانات ممثلو المكسيك، والنرويج، وهولندا، وغانا، والمراقبون عن إندونيسيا، والمغرب، وتايلند، والنمسا، وإسرائيل.
	42 - واستمعت اللجنة، في جلستها التاسعة المعقودة في 10 نيسان/أبريل، إلى بيان أدلى به ممثل أوروغواي.
	الفصل الخامس
	تنفيذ البرامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان
	43 - عقدت اللجنة، في جلستها الثامنة المعقودة في 10نيسان/أبريل 2012، مناقشة عامة بشأن البند 6 من جدول أعمالها ”تنفيذ البرامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان“. وكان معروضا عليها الوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام المعنون ”تنفيذ البرامج وسير العمل في ميدان السكان لعام 2013: شعبة السكان، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية“ (E/CN.9/2014/5)؛
	(ب) مذكرة من الأمين العام عن’’الإطار الاستراتيجي المقترح لفترة السنتين 2016-2017: البرنامج الفرعي 5، السكان، من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية‘‘ (E/CN.9/2014/CRP.1).
	44 - واستمعت اللجنة، في جلستها الثامنة المعقودة في 10 نيسان/أبريل، إلى بيان استهلالي قدمه رئيس فرع التحليل الديمغرافي، شعبة السكان، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	45 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو النرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وغانا، والصين، والمراقبان عن ألمانيا وإيطاليا.
	46 - وفي الجلسة الثامنة أيضا، أدلى ببيان ممثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	الوثائق التي نظرت فيها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

	47 - أحاطت اللجنة علما، في جلستها الحادية عشرة المعقودة في 11 نيسان/أبريل، وبناءً على اقتراح من الرئيس، بعدد من الوثائق المقدمة في إطار البند 7 من جدول الأعمال (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 2014/102).
	الفصل السادس
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة
	48 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها الحادية عشرة المعقودة في 11 نيسان/ أبريل 2014، جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة (E/CN.9/2014/L.2).
	49 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (انظر الفصل الأول، الفرع ألف).
	الفصل السابع
	اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والأربعين
	50 - في الجلسة الحادية عشرة المعقودة في 11 نيسان/أبريل 2014، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير المتعلق بالدورة السابعة والأربعين للجنة (E/CN.9/2014/L.5) وأذنت لنائب الرئيس والمقرر كاتسوهيكو تاكاهاشي (اليابان) بوضع صيغته النهائية، بالتشاور مع الأمانة العامة.
	الفصل الثامن
	تنظيم الدورة
	ألف - افتتاح الدورة ومدتها
	51 - عقدت لجنة السكان والتنمية دورتها السابعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة في 26 نيسان/أبريل 2011 وفي الفترة من 7 إلى 11 نيسان/أبريل 2014. وقد عقدت اللجنة إحدى عشرة جلسة (الأولى إلى الحادية عشرة).
	52 - وفي الجلسة الثانية، المعقودة في 23 نيسان/أبريل 2012، افتتح الدورةَ رئيسُ اللجنة، غونزالو كونكي (أوروغواي)، وأدلى أيضا ببيان.
	53 - وفي الجلسة نفسها، ألقى كلمةً أمام اللجنة كل من نائب الأمين العام، وممثل عن مكتب رئيس الجمعية العامة، ووكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	باء - الحضور
	54 - وفقا للنظام الداخلي للِّجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأحكام ذات الصلة الواردة في قرار الجمعية العامة 67/250، حضر الدورة 43 دولة عضوا من أعضاء اللجنة. وحضرها أيضا مراقبون عن 124 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و 3 دول غير أعضاء، وممثلون عن منظمات وكيانات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومراقبون عن منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية. وتتاح قائمة المشاركين متاحة في الوثيقة E/CN.9/2014/INF/1.
	جيم - انتخاب أعضاء المكتب
	55 - انتخبت اللجنة بالتزكية، في جلستيها الأولى والثانية المعقودتين يومي 26 نيسان/ أبريل 2013 و 7 نيسان/أبريل 2014، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
	الرئيس:
	غونزالو كونكي (أوروغواي)
	نواب الرئيس:
	ينس أولي باخ هانسن (الدانمرك)
	نينو شكريلادزه (جورجيا)
	كاتسوهيكو تاكاهاشي (اليابان)
	فاتو إيسيدورا نيانغ (السنغال)
	56 - وعيّنت اللجنة، في جلستها الثانية المعقودة في 7 نيسان/أبريل 2014، نائب الرئيس، كاتسوهيكو تاكاهاشي (اليابان)، مقررا للدورة أيضا.
	57 - وفي الجلسة نفسها، عين الرئيسُ نائبي الرئيس، ينس أولي باخ هانسن (الدانمرك)، ونينو شكريلادزه (جورجيا)، ليتوليا رئاسة المشاورات غير الرسمية.
	58 - وفي الجلسة الثالثة المعقودة في 7 نيسان/أبريل 2014، أدلى ببيان المراقب عن دولة بوليفيا المتعددة القوميات، باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين().
	دال - تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته المعقودة بين الدورتين
	59 - في الجلسة الثانية، عرض الرئيس تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته المعقودة بين الدورتين (E/CN.9/2014/2 و Add.1).
	60 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان المراقب عن كينيا، باسم مجموعة الدول الأفريقية.
	61 - وفي الجلسة نفسها، أحاطت اللجنة علما بتقرير المكتب.
	هاء - جدول الأعمال
	62 - أقرت اللجنة، في جلستها الثانية، جدول الأعمال المؤقت (E/CN.9/2014/1)، وفيما يلي نصه:
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	3 - تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	4 - مناقشة عامة بشأن التجارب الوطنية فيما يتعلق بالمسائل السكانية: تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	5 - مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2014.
	6 - تنفيذ البرامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان.
	7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة.
	8 - اعتماد تقرير اللجنة المتعلق بأعمال دورتها السابعة والأربعين.
	63 - وفي الجلسة نفسها، أقرت اللجنة تنظيم أعمال الدورة (E/CN.9/2014/L.1).
	64 - وفي الجلسة نفسها أيضا، وافقت اللجنة، باعتماد مشروع المقرر الوارد في الوثيقة E/CN.9/2014/L.3، على أن تشارك المنظمات غير الحكومية المدرجة أسماؤها في الوثيقة E/CN.9/2014/6 في دورتها السابعة والأربعين. 
	واو - الوثائق
	65 - تتاح قائمة الوثائـق المعروضة علـى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين على الموقع الشبكي لشعبة السكان (www.un.org.en/development/desa/population/commission/ sessions/2014/index.shtml).
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