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جميع املناطق، صوت واحد.  نحن، ممثلي شعوبنا من جميع مناطق العالم، املجتمعني في ستوكهولم، السويد، في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤، 
لتحديد مسار العمل من أجل تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ملا بعد عام ٢٠١٤،

إننا جنتمع في الوقت الذي قررت فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبوجب قرارها ٢٣٤/٦٥، متديد أجل برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية 
ذي العشرين عامًا إلى ما بعد عام ٢٠١٤، وانتهت من إجراء استعراض لتنفيذ برنامج العمل «على أساس أفضل البيانات والتحليالت حلالة السكان والتنمية» 
بالسكان  الصلة  ذات  اجلديدة  «للتحديات  التصدي  والتنمية»؛ وضرورة  السكان  تناول قضايا  في  ومتكامل  منتظم شامل  نهج  اعتماد  مراعاة ضرورة  «مع 

والتنمية، وبالبيئة اإلمنائية املتغيرة»، وتعزيز «إدماج خطة السكان والتنمية في العمليات التي تنفذ على الصعيد العاملي في مجال التنمية»، 
ونسلم بضرورة التنفيذ التام لبرنامج العمل واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذه، كما نقر بالنتائج والتوصيات التي متخض عنها استعراض تنفيذ برنامج 
العمل، مبا في ذلك ما صدر عن االجتماعات املواضيعية العاملية عن الشباب، وحقوق اإلنسان، وصحة املرأة، ونتائج عمليات االستعراض اإلقليمية، التي تعد 

مبثابة خطط عمل للمناطق اإلقليمية املعنية، 
نتائج  ذلك  في  مبا  االستعراض،  عنها  متخض  التي  والتوصيات  النتائج  أساس  على   ٢٠١٤ عام  بعد  العمل  برنامج  تنفيذ  مواصلة  أهمية  على  ونؤكد 

عمليات االستعراض اإلقليمية، 
ونحيط علمًا بدورة اجلمعية العامة االستثنائية املقبلة املعنية مبتابعة برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام ٢٠١٤، التي ستعقد في 
٢٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤، ونلتزم بالعمل مع حكوماتنا على نحو يضمن أن تشكل نتيجة استعراض تنفيذ برنامج العمل ملا بعد عام ٢٠١٤ األساس ملواصلة 

تنفيذ برنامج العمل وإدماجه في خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥، 
ونشير إلى املساهمة اإليجابية للبرملانيني من أجل حتقيق أهداف املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ونشيد بهذه املساهمة، مبا في ذلك أعمال املؤمترات 
البرملانية السابقة بشأن تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، املعقودة في أوتاوا عام ٢٠٠٢، وستراسبورغ عام ٢٠٠٤، وبانكوك عام ٢٠٠٦، 

وأديس أبابا عام ٢٠٠٩، واسطنبول عام ٢٠١٢، 
ونالحظ أنه على الرغم مما أحرزته بلداننا من تقدم صوب بلوغ أهداف وغايات املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، ال تزال هناك حتديات تعترض سبيل 

التنفيذ الكامل لـبرنامج العمل وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وبخاصة الغاية ٥ (باء) بشأن تعميم إتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، 
ونالحظ أيضًا أن حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للجميع يقتضي وضع التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية املالئمة التي تكفل وتعزز 

حقوق اإلنسان والكرامة واملساواة للجميع، 
ويساورنا القلق من أنه على الرغم مما حتقق من مكاسب على مدى العشرين عامًا املاضية، فإن هذه املكاسب لم يستفد بها اجلميع بنفس القدر، وهناك 

أعداد كبيرة من الناس الذين ال يزالون يعيشون في أوضاع من الفقر املدقع، دون أن تتحقق لهم حقوقهم اإلنسانية وحرياتهم األساسية، 
ونالحظ أنه على الرغم من اإلمكانات الشاسعة التي تتيحها أدوات االتصال الرقمي، ال تزال هناك أعداد غفيرة من الناس الذين ال تتاح لهم هذه األدوات 

مما يعوق قدرتهم على االنتفاع بالفرص التي يتيحها االقتصاد اجلديد، 
للتحديات  التصدي  الروابط من أهمية مركزية في  لهذه  املستدامة وما  والتنمية  املستدام  االقتصادي  والنمو  السكان  الهامة بني  املتبادلة  الروابط  وندرك 

واألولويات اإلمنائية، وال سيما حتسني نوعية احلياة جلميع الناس، بال متييز من أي نوع، 
وندرك أيضًا أهمية الروابط املتبادلة املذكورة أعاله في القضاء على الفقر وأوجه انعدام املساواة االجتماعية؛ وتعميم احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي 
جيد النوعية؛ وحتقيق املساواة بني اجلنسني؛ وتعميم التغطية باخلدمات الصحية؛ وحتسني صحة األم والطفل، والتوسع في خدمات تنظيم األسرة، وحتسني 
واحلقوق  الصحة  وتعزيز  الطبية؛  واالحتياجات  املستعملني  تراعي خيارات  التي  احلديثة  احلمل  منع  أساليب  وإتاحة فرص احلصول على مزيج من  نوعيتها، 
اإلجنابية؛ والوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز، وعالج هذه األمراض؛ والقضاء على 

العنف اجلنساني واملمارسات الضارة بالنساء والفتيات؛ ومعاجلة اآلثار الصحية وغير الصحية إلساءة استعمال الكحوليات واملخدرات، 
وندرك الفرصة التي يتيحها وضع خطة جديدة للتنمية الدولية تخلف األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل ضمان جتسيد رؤية ومبادئ وأهداف وغايات 
برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية واألولويات املنبثقة عن استعراض تنفيذه في األهداف احلالية ملا بعد األهداف اإلمنائية لأللفية وفي املناقشات حول 

أهداف التنمية املستدامة، وإدماجها في خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥،
وحتقيقًا لهذه الغاية، نلتزم بحشد دوائرنا وحكوماتنا دعمًا لنموذج للتنمية ملا بعد عام ٢٠١٥ يقوم على حقوق اإلنسان ويكفل املساواة بني اجلنسني، 

والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للنساء واملراهقات، والتنمية الشاملة للشباب،
وندعو إلى إدراج غايات ومؤشرات بشأن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية في أهداف قائمة بذاتها عن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات؛ 
وإلى وضع هدف صحي عاملي يشمل تعميم التغطية باخلدمات الصحية، وهدف يتعلق بحقوق الشباب، مبا في ذلك االستثمار في تعليمهم اجليد، وتوفير فرص 

العمل الالئق ومهارات كسب الرزق الفعالة لهم كجزء من خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥، 
وندعو كذلك إلى إدماج الديناميات السكانية في جميع مراحل التخطيط اإلمنائي على الصعيدين الوطني ودون الوطني باعتبارها أسسًا هامة لتحقيق 

التنمية املستدامة، مع مراعاة ضرورة األخذ بنهج دورة احلياة من امليالد وحتى الشيخوخة لضمان توفير القدرات واملرونة طيلة احلياة، 

بيــان التــزام ستــوكهــولم

نحن البرملانيني، اتساقًا مع مبادئ املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، قد عقدنا العزم على القيام 
بدورنا على النحو التالي:

السياسات والبرامج والقوانني لتعزيز وحماية احلقوق للجميع  ١
نلتزم بأن نعمل على حتقيق ما يلي:  

جلميع  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  وحماية  باحترام  تقضي  التي  والسياسات  القوانني  سّن   ■
األفراد، والدعوة إلى إنفاذها؛

وضع القوانني ملنع وقوع جرائم الكراهية واملعاقبة عليها دون متييز من أي نوع، والدعوة إلى إنفاذ هذه   ■
القوانني، واتخاذ إجراءات فعالة حلماية جميع األشخاص من أي متييز أو وصم أو عنف؛
السياسات والبرامج والقوانني لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيـات والشبـاب  ٢

نلتزم بأن نعمل على حتقيق ما يلي:   

اعتماد القوانني لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والقضاء على التمييز بكافة أشكاله؛  ■

تصميم السياسات والبرامج التي من شأنها تسخير العائد الدميغرافي من خالل حتسني قدرات الشباب    ■

على املساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية وفي االبتكار؛
تعزيز فرص احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق املتعلقة بها جلميع األشخاص،    ■

مبا في ذلك فرص احلصول على الرعاية الصحية اجليدة وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املالئمة 
للشباب، مع إزالة العوائق القانونية والتنظيمية واالجتماعية التي تعترض سبيل تقدمي املعلومات واخلدمات 
للمراهقني؛ وضمان فرص احلصول على وسائل منع احلمل وطائفة عريضة من الوسائل احلديثة لتنظيم 

األسرة والوسائل العاجلة ملنع احلمل على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية؛
تعزيز وحماية حقوق الشباب في احلصول على التعليم اجليد في جميع املراحل، مبا في ذلك التثقيف    ■

اجلنسي الشامل، على أن يؤخذ في االعتبار الشباب املنقطعون عن الدراسة، وأن تكفل في الوقت نفسه 
معدالت االلتحاق باملدارس والبقاء فيها على قدم املساواة بالنسبة للبنات والبنني في التعليم االبتدائي 

والثانوي ومراحل التعليم العليا؛
دعم السياسات التي تبقي على الطفالت، مبا في ذلك الفتيات املتزوجات واحلوامل، في املدارس في    ■

جميع مراحل التعليم دون متييز، وضمان قبولهن أو إعادة التحاقهن بالدراسة بعد الوضع؛
على  احلصول  من  لتمكينهم  للشباب  املالئمة  املهارات  توفر  التي  الفعالة  والبرامج  السياسات  تشجيع    ■

الوظائف والعمل الالئق طويل األجل، مبا يتمشى مع أحكام االتفاقيات الدولية؛
العمليات  في  للمرأة  الكاملة  املشاركة  وضمان  والفتيات  النساء  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  تعزيز    ■

السياسية وعمليات اتخاذ القرار؛
فرص  توفير  من خالل  للمرأة  واالجتماعي  االقتصادي  التمكني  تكفل  التي  القوانني  وتنفيذ  تعزيز سن    ■

احلصول املتكافئ على ملكية وإدارة املوارد االقتصادية، والتكنولوجيا، واألسواق، مبا في ذلك األراضي 
واملمتلكات وحقوق الوراثـة؛

الدعوة إلى وضع األطر القانونية العاملية واإلقليمية التي تقضي مبكافحة العنف اجلنساني، أو التصديق    ■

من  كجزء  بها  املتعلقة  واحلقوق  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  توفير  وضمان  األطر،  هذه  على 
التي تبرئ مرتكبي أعمال العنف ضد النساء  القوانني  االستجابات األولية حلاالت الطوارئ، ومراجعة 
والفتيات، مبا في ذلك العنف اجلنسي، واستبعاد العنف اجلنسي من أحكام العفو العام في حاالت النزاع 

أو بعدها في إطار إنفاذ تشريع معزز إلنهاء اإلفالت من العقاب وفقًا لقرار مجلس األمن ١٣٢٥؛
اعتماد التشريعات والسياسات والتدابير ملنع العنف اجلنساني داخل األسرة وخارجها، وداخل املجتمعات    ■

احمللية، وفي حاالت النزاع وما بعدها، واملعاقبة عليه، وإنهائه؛
تشجيع وضع التشريعات الرامية إلى إنهاء زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري، من خالل    ■

سّن وإنفاذ القوانني بجعل احلد األدنى لسن الزواج ١٨ سنة؛ والقضاء على املمارسات الضارة من قبيل 
تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث؛

تشجيع وضع التشريعات ملنع حمل املراهقات والقضاء على اإلجهاض غير املأمون بسبل تشمل حتسني    ■

التثقيف  خالل  ومن  اجلنسانية،  النمطية  للقوالب  السلبية  للنتائج  والتصدي  والفتيات  النساء  وضع 
االعتبار  في  تأخذ  دقيقة  معلومات  التثقيف  هذا  يشمل  أن  وينبغي  والبنات.  للبنني  الشامل  اجلنسي 
والنماء  بالنمو  املتعلقة  األمور  ذلك  في  مبا  البشرية  اجلنسية  األمور  عن  العلمية  والشواهد  البيانات 
والتشريح والفسيولوجيا؛ واإلجناب واحلمل والوالدة؛ وفيروس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة عن 
طريق االتصال اجلنسي؛ واحلياة األسرية والعالقات الشخصية؛ والثقافة واجلنس؛ وحماية حقوق اإلنسان 
وحتقيق الذات والتمكني؛ وعدم التمييز واملساواة وأدوار اجلنسني؛ والسلوك اجلنسي؛ واإليذاء اجلنسي 

والعنف اجلنساني واملمارسات الضارة؛
والوفيات  املضاعفات  معدالت  لزيادة خفض  ومحددة  عاجلة  تدابير  اتخاذ  بشأن  احلكومات  مع  العمل    ■

املتصلة باإلجهاض من خالل تعميم توفير الرعاية غير التمييزية بعد اإلجهاض وفقًا للمبادئ التوجيهية 
ملنظمة الصحة العاملية؛ وإزالة العوائق القانونية التي حتول دون متكني النساء واملراهقات من احلصول 
على اإلجهاض املأمون، مبا في ذلك تنقيح التقييدات في إطار قوانني اإلجهاض احلالية، والعمل حيثما 
يكون اإلجهاض مصرحًا به قانونًا على ضمان توافر خدمات اإلجهاض املأمونة وجيدة النوعية ضمانًا 

ألرواح النساء والفتيات؛

مراجعة ونقض القوانني التي تعاقب النساء والفتيات الالتي قمن بعمليات إجهاض غير قانونية، وإنهاء    ■

أحكام السجن الصادرة عن القيام بذلك مع مراعاة أال يعتبر اإلجهاض بأي حال من األحوال وسيلة من 
وسائل تنظيم األسرة؛

تخصيص امليزانيات وتهيئة بيئة مواتية لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية  ٣
نلتزم مبا يلي:  

الدعوة إلى تخصيص املوارد املناسبة، وتهيئة البيئة املواتية لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان   ■
والتنمية وتوصيات استعراض برنامج العمل ملا بعد عام ٢٠١٤؛

الدعوة إلى زيادة ميزانيات املساعدة اإلمنائية املقدمة للمساعدة في مجال السكان، وضمان بلوغ الهدف   ■
احملدد بنسبة ٠٫٧ في املائة من الناجت القومي اإلجمالي للمساعدة اإلمنائية الرسمية على النحو املتفق 

عليه في املؤمترات البرملانية الدولية السابقة املعنية بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية؛
الدعوة إلى وضع السياسات والبرامج ذات األهداف الواضحة واملخصصات واملؤشرات الواضحة في   ■

امليزانية لقياس مدى االمتثال حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
الدعوة إلى تعميم فرص احلصول على التعليم العام واملجاني وعالي النوعية واملشترك بني الثقافات وعلى   ■
أساس غير متييزي للشباب لضمان شمولهم اجتماعيًا وحتقيق القدرة على الصمود بني مختلف األجيال؛

تعزيز الرقابة البرملانية  ٤
سنعمل كذلك مع برملاناتنا من أجل حتقيق ما يلي:  

ضمان وجود التزام سياسي قوي مبواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية والتوصيات   ■
املنبثقة عن استعراضه وسنستخدم دورنا الرقابي في مساءلة احلكومات عما تعهدت به من التزامات؛

ضمان التوافر العام للبيانات املناسبة عن السكان والصحة واجلنسني والتنمية واملصنفة، في جملة أمور،   ■
حسب نوع اجلنس، والسن، والعجز، بغية تيسير تقاسم املعارف واستخدامها وحتسني املساءلة العامة؛

النشطة  املشاركة  وتيسير  تشجيع  أجل  من  مع حكوماتنا  والعمل  البرامج  على  الفعالة  الرقابة  ضمان   ■
جلميع دوائرنا، مبا في ذلك اجلهات الفاعلة من غير الدول، بغية ضمان الشفافية وسيادة القانون وحتسني 

احلوكمة على كل من املستوى احمللي والوطني واإلقليمي والعاملي؛
انتهاكات  متنع  التي  والشفافة  املالئمة  احلوكمة  وآليات  مؤسسات  إقامة  عن  للمساءلة  دولنا  إخضاع   ■
حقوق اإلنسان وتعاقب عليها والتي تكفل حق جميع الضحايا، وخاصة ضحايا العنف اجلنساني، في 

التعويض والعدالة؛
االلتزام السياسي وبناء الشراكات  ٥

نلتزم مبا يلي:  
صياغة  في  الشباب،  وجماعات  احلكومية  غير  املنظمات  ذلك  في  مبا  املدني،  املجتمع  دور  تأييد   ■
واحلقوق  الصحة  أهداف  بلوغ  إلى  سعيًا  واإلمنائية،  السكانية  والبرامج  السياسات  وتقييم  ورصد 

اجلنسية واإلجنابية؛
تشجيع إقامة الشراكات القوية مع القطاع اخلاص في مجال تصميم برامج وسياسات السكان والتنمية،   ■
وتنفيذها، وتنسيقها، ورصدها، وتقييمها، وبخاصة في مجاالت تقدمي اخلدمات وإنتاج السلع األساسية 

وتأمينها وتوزيعها؛
املشاركة  تكفل  التي  والشفافة  املالئمة  احلوكمة  وآليات  مؤسسات  إقامة  عن  للمساءلة  دولنا  إخضاع   ■
وعمليـات  العامة  املناقـشات  في  التميـيـز،  أشكال  من  شكـل  أي  بدون  والشـباب،  للمراهقني  الفعـالة 
صنع القـرار وفي جميع مراحل وضع السيـاسات والبـرامج، وبخـاصة في ما يتعلق بالشــؤون الـتي 

تخصهم مباشرة؛
ضمان االلتزام الثابت بالعدالة والشفافية والنزاهة واملشاركة املتساوية في جميع عمليات احلوكمة، على   ■

نحو يتيح للجميع املشاركة في عملية التنمية الوطنية؛
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والقضاء على التمييز بكافة أشكاله، مع االعتراف بأن إعمال حقوق اإلنسان   ■

للجميع أمر أساسي لبلوغ أهداف برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان و التنمية؛
البرملانية املتعـددة األحزاب على كـل من املستـوى القطـري واإلقـليمي والعاملي بغيـة  تعزيز الشبكـات   ■
تيسير تبادل أفضل املمارسات وتعزيز فعالية البرملانات وحتقيق التزامات برنامج عمل املؤمتر الدولي 

للسكان والتنمية؛
تعهد

نحن البرملانيني من جميع املناطق، وقد اجتمعنا في ستوكهولم
نهيب باجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تتخذ إجراءات بشأن النتائج والتوصيات املنبثقة عن استعراض   
برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية بعد عام ٢٠١٤ وإدماجها في خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥؛
نلتزم بالقيام بصورة منتظمة ونشطة برصد ما يحرزه عملنا من تقدم وما يحدثه من أثر من خالل   

هياكلنا البرملانية الوطنية واإلقليمية بالتعاون مع الشركاء في األمم املتحدة واملجتمع املدني والشباب؛ 
نعرب عن تصميمنا على ضمان متتع اجلميع بكل احلقوق واحلريات املذكورة في اإلعالن العاملي حلقوق   
اإلنسان دومنا متييز من أي نوع، مبا في ذلك الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية سعيًا إلى البسط 

الكامل ملبادئ املساواة والكرامة واحلقوق لتشمل األجيال املقبلة، ولضمان حتقيق التنمية املستدامة. 
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ساليا مورزاباييفا، عضوة البرملان
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مارثا لوسيا ميشر، عضوة البرملان

ملديف
ايفا عبد اهلل، عضوة البرملان
موسى زامير، عضو البرملان

اململكة املتحدة
البارونة جينيي تونغ

ميرال حسني ـ ايسي، عضوة البرملان
فيسكاونت جانريك كريغافون

موزامبيق
أنطونيو روزاريو نيكبوس، 

عضو البرملان  
فون ويتيرشيم، عضوة البرملان

ميامنار
مونغ ماونغ سوي، عضو البرملان

مي ين تشان، عضو البرملان
ناميبيا

آغنس تيوغاريرو، عضوة البرملان
أنطون فون ويترشامي، عضو البرملان

النرويج
ستني رينات هاهيم، عضوة البرملان

النمسا
بيترا باير، عضوة البرملان

تانيا ويندبوشلر ـ سوشيل، 
عضوة البرملان  

ايغول بيريفان اسالن، عضوة البرملان
نيبال

سعادة شيترا ليخا ياداف، 
وزيرة التعليم  

شاشانك كواراال، عضو البرملان
بيسما ادهيكاري، عضو البرملان

دينا ماهاالكسمي اباديا، 
عضوة البرملان  

النيجر
أوا إيبرو نا اهلل، عضو البرملان

إيال أوسماني، عضو البرملان
موسى زانغو، عضو البرملان

نيجيريا
ساهيد أكينادي ـ فيجابي،

عضو البرملان  
عبد الرزاق نوهو زكي، عضو البرملان

نيكاراغوا
خوان رامون خيمينيس، عضو البرملان
كارلوس امييليو لوبيز، عضو البرملان
ماريا ليلي رودريغز، عضوة البرملان

نيوزيلندا
كام كالدر، عضو البرملان

هايتي
بيرتراند سينال، عضو البرملان

فرانسيسكو دو ال كروز، 
عضو البرملان  

الهند
باهاالشاندرا مونغيكار، عضو البرملان

هندوراس
فاطمة مينا، عضوة البرملان

شيرلي ميليسا ارياغو، 
عضوة البرملان  

الواليات املتحدة األمريكية
جيم مكديرموت، عضو الكونغرس

اليابان
تسونيو اكاديا، عضو البرملان
يوكيو اوبوكاتا، عضو البرملان

كارن ماكيشيما، عضوة البرملان
تيروهيكو ماشيكو، عضو البرملان
ماساهيرو ايشيدا، عضو البرملان

كيزو تاكيمي، عضو البرملان
اليمن

جنيب غامن، عضو البرملان
عبد الباري عبد اهلل الدغيش، 

عضو البرملان  
اليونان

كوستانتينيوس تريانتافيلوس، 
عضو البرملان  

دولة فلسطني
سحر القواسمي، عضوة البرملان

املؤمتر الدولي للبرملانيني املعني
بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
٢٣-٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤، ستوكهولم، السويد


