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  لدورة التاسعة والستونا
  **(ب) من القائمة األولية ١٣البند 

التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنســقان لنتــائج املــؤمترات 
تعقدها األمـم املتحـدة يف    الرئيسية ومؤمترات القمة اليت

امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبمـا:  
        متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

املواضيع املتكررة والعناصر الرئيسية اليت جـرى حتديـدها خـالل دورات        
  جلنة السكان والتنمية

    
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
بشــأن متابعـة برنـامج عمــل    ٦٥/٢٣٤م هـذا التقريـر عمــال بقـرار اجلمعيـة العـام      دَّقـيُـ   

، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة العامـة إىل األمـني       ٢٠١٤املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عـام  
الــيت جــرى حتديــدها خــالل دورات جلنــة  العــام جتميــع املواضــيع املتكــررة والعناصــر الرئيســية  

السكان والتنمية. ويعتمد التقريـر يف معظمـه علـى البيانـات الـيت ألقيـت أثنـاء الـدورة السـابعة          
واألربعــني للجنــة، والــيت خصصــت، يف إطــار االســتعداد للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة،  

  ان والتنمية.إلجراء تقييم حلالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسك

 
  

    .  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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ويف غضون املناقشات، أعربت الدول عـن تأييـدها الواسـع النطـاق السـتمرار األمهيـة         
ــام         ــد ع ــا بع ــذه إىل م ــية ملواصــلة تنفي ــل واإلجــراءات األساس ــامج العم ــة لربن ، ٢٠١٤املركزي

عامــا،  ٢٠مراعــاة االســتنتاجات والتوصــيات الــيت متخــض عنــها اســتعراض الربنــامج بعــد   مــع
  وأهداف التنمية املستدامة. ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام ذلك   يف  مبا
  
  



A/69/122 
 

14-56594 3/28 
 

  مقدمة  - أوال   
، ٢٠١٠، الذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة يف كـانون األول/ديسـمرب      ٦٥/٢٣٤يف القرار   - ١

ان والتنميـة يصـل رمسيـا إىل هنايتـه     الحظت اجلمعية العامة أن برنامج عمل املؤمتر الدويل للسـك 
، وأكدت أمهيـة التصـدي   ٢٠١٤، لكن غاياته وأهدافه تظل صاحلة ملا بعد عام ٢٠١٤يف عام 

للتحديات اجلديـدة فيمـا يتعلـق بالسـكان والتنميـة وبيئـة التنميـة املـتغرية، وتعزيـز إدمـاج خطـة            
 جمـال التنميـة. ومـن مثَّ، قـررت     السكان والتنمية يف العمليات اليت تنفذ على الصعيد العـاملي يف 

جــراءات األساســية ملواصــلة تنفيــذه إىل مــا بعــد عــام  إلاجلمعيــة العامــة متديــد برنــامج العمــل وا 
، ودعـــت إىل إجـــراء اســـتعراض عملـــي لتنفيـــذ برنـــامج العمـــل، وقـــررت عقـــد دورة  ٢٠١٤

ؤمتر الـدويل للسـكان   استثنائية أثناء دورهتا التاسعة والستني لتقييم حالـة تنفيـذ برنـامج عمـل املـ     
الكامــل  والتنميــة، وجتديــد الــدعم السياســي لإلجــراءات املطلــوب اختاذهــا مــن أجــل التحقيــق   

  ألهداف وغايات الربنامج.
مــن صــندوق األمــم  وطلبــت اجلمعيــة العامــة أيضــا إىل األمــني العــام أن يكفــل، بــدعمٍ   - ٢

املعنية األخرى، جتميـع املسـائل   املتحدة للسكان، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 
املهمــة الــيت مت حتديــدها يف دورات جلنــة الســكان والتنميــة وإحالتــها إىل احلكومــات يف الــدورة 
التاســـعة والســـتني للجمعيـــة العامـــة، مشـــفوعة بتقريـــر مفهـــرس يشـــري إىل املواضـــيع املتكـــررة 

  ىل جانب نتائج االستعراض العملي.والعناصر الرئيسية الواردة فيه إ
    

  استعراض برنامج العمل  - ثانيا   
حكومـــة يف  ١٧٩كـــان برنـــامج العمـــل، الـــذي اعتمدتـــه يف القـــاهرة بتوافـــق اآلراء     - ٣

، مبثابة بدايـة فصـل جديـد يف اخلطـاب احلكـومي الـدويل حـول الـروابط         ١٩٩٤أيلول/سبتمرب 
نميـة املسـتدامة.   املتبادلة بني قضايا السكان، وحقوق اإلنسان، والنمـو االقتصـادي املطـرد، والت   

وكان االتفاق التارخيي قد جعـل مـن رفـاه األفـراد، بـدال مـن األهـداف الرقميـة الـيت تشـري إىل           
التجمعات السكانية الكبرية، حمـط تركيـز الربنـامج العـاملي للسـكان والتنميـة. ويرتكـز برنـامج         

ــة حقــوق اإلنســان، واالســتثمار يف الصــحة و      ــأن محاي ــة ب ــيم، العمــل علــى الفرضــية القائل التعل
توســيع نطــاق  والنــهوض باملســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني املــرأة هــي أمــور أساســية مــن أجــل  

  الفرص أمام اجلميع.
، بصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان أن     ٦٥/٢٣٤وأهابت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا      - ٤

األعضـاء وبالتعـاون مـع مجيـع املنظمـات املعنيـة، استعراضـا عمليـا          جيري، بالتشاور مـع الـدول  
لتنفيــذ برنــامج العمــل علــى أســاس أفضــل البيانــات والتحلــيالت حلالــة الســكان والتنميــة، مــع   
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مراعاة ضرورة اعتماد هنج منتظم شامل ومتكامل يف تنـاول قضـايا السـكان والتنميـة. وتكـوَّن      
ية عامليـة، ومـؤمترات إقليميـة، واجتماعـات مواضـيعية،      االستعراض العملي من دراسة استقصـائ 

 A/69/62وجلســــات إحاطــــة، ومشــــاورات. وصــــدر تقريــــران عــــن هــــذا االســــتعراض (       
وجيهات ختـص  تــ  )١(مية للمؤمترات اإلقليمية). وتوفر الوثائق اخلتاCorr.1 و E/CN.9/2014/4 و

ــام          ــد ع ــا بع ــة إىل م ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــة امل ــى حــدة ملتابع ــاطق كــال عل . ٢٠١٤املن
وباإلضافة إىل ذلك، شجعت اجلمعية العامة احلكومات على إجراء استعراضـات للتقـدم احملـرز    

ويل للســكان والتنميــة علــى الصــعيد واملعوقــات الــيت ُتواَجــه يف تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــد 
تنفيــذ ’’ورد أعــاله، يعــرَّف تعــبري  الــوطين، وكــذلك يف ســياق التعــاون الــدويل. ويف ضــوء مــا 

بأنــه يعــين التنفيــذ الكامــل لربنــامج ‘‘ ٢٠١٤املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة إىل مــا بعــد عــام 
، علـى أن تؤخـذ يف   ٢٠١٤م العمل واإلجراءات الرئيسـية ملواصـلة تنفيـذه يف فتـرة مـا بعـد عـا       

  االعتبار نتائج وتوصيات االستعراض العملي.
. فقــد أدجمــت ١٩٩٤وخلــص االســتعراض العملــي إىل أن الكــثري قــد حتقــق منــذ عــام    - ٥

بلدان كثرية القضـايا السـكانية يف اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة الوطنيـة. وأحـرز أيضـا تقـدم كـبري يف          
، اخنفــض عــدد ٢٠١٠ و ١٩٩٠ففــي الفتــرة مــا بــني عــامي اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفقــر: 

 ٤٧األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع كنسبة من جمموع السـكان يف البلـدان الناميـة مـن     
يف املائة، أو مبا يقرب من بليون نسمة. كما سجل معظم البلـدان اخنفاضـا    ٢٢يف املائة يف إىل 

رية يف جمـال إمتـام مرحلـة التعلـيم االبتـدائي،      كبريا يف معدالت الوفيات، ومت حتقيق مكاسب كب
اة يف جمــال تنظــيم ـســيما يف صــفوف الفتيــات. ويشــري االخنفــاض يف االحتياجــات غــري امللبَّــ   ال

األسرة يف العديد من البلدان إىل أن عدد األزواج واألفراد القادرين على اختيـار عـدد أطفـاهلم    
مضــى. وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك اآلن  وفتــرات املباعــدة بينــهم أصــبح أكثــر مــن أي وقــت   

ســنة فمــا فــوق. وعــالوة علــى  ١٨بلــدا لــديها حــد أدىن قــانوين لســن الــزواج يبــدأ مــن   ١٥٨
ذلك، كثفت بلدان عديدة تعاوهنـا مـن أجـل تيسـري اهلجـرة النظاميـة، ومحايـة حقـوق اإلنسـان          

  املية.اهلجرة لصاحل التنمية الع واحلريات األساسية للمهاجرين، وتسخري مزايا
ويف الوقــت نفســه، أشــار االســتعراض العملــي إىل أن التقــدم احملــرز يف بعــض اجملــاالت   - ٦

يـزال هنـاك    كان متفاوتا وجمزأً، وإىل ظهـور حتـديات وفـرص جديـدة. وعلـى سـبيل املثـال، ال       
يـتم إعماهلـا    أناس كثريون يعيشون يف ظل التمييز وعدم املسـاواة، كمـا أن حقـوق اإلنسـان ال    

__________ 
خالصة وافية لتوصيات بشأن السـكان والتنميـة، اجمللـد الثـاين، املـؤمترات اإلقليميـة املعنيـة بالسـكان والتنميـة            )١(  

. اجمللـد  ٢٠١٤عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة إىل مـا بعـد عـام         للتحضري الستعراض برنامج  املعقودة
  ).E.14.XIII.13(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  الثاين
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يزال اهلدف املتمثل يف حتقيق املساواة بـني اجلنسـني بعيـد املنـال،      بالنسبة للجميع. وال بالكامل
يزال للتمييز القائم على نـوع اجلـنس وللعنـف أثرمهـا يف مجيـع البلـدان وإن بـدرجات         حيث ال

متفاوتة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن صعود الطبقـة املتوسـطة يف العديـد مـن االقتصـادات الناشـئة       
حوبا بزيادة يف التفاوتات يف الدخول والثروات. وباملثل، فـرغم مـا أحـرزه العـامل مـن      كان مص

تزال هناك ثغرات كبرية ومسـتمرة بـني أكثـر     مكاسب كبرية يف جمال الصحة وطول العمر، ال
سـيما فيمـا يتعلـق بإمكانيـة احلصـول علـى اخلـدمات         الفئات السـكانية وأقلـها متتعـا باملزايـا، ال    

التحضــر وتغــري املنــاخ مزيــدا مــن    ية واإلجنابيــة. وتتطلــب االجتاهــات يف جمــايلْ الصــحية اجلنســ
اإلدارة والقيــادة، كمــا يتطلــب حجــم الالجــئني واملشــردين داخليــا يف العــامل   التعــاون يف جمــايلْ

  ق األمن والكرامة جلميع األشخاص.اليوم بذل جهود أكرب تكفل حتقي
    

والتنميـة لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل      عمليات استعراض جلنـة السـكان     - ثالثا   
  ١٩٩٤للسكان والتنمية منذ عام 

، علـــى أن تنظـــر، علـــى أســـاس ١٩٩٥درجـــت جلنـــة الســـكان والتنميـــة، منـــذ عـــام   - ٧
ــارير املواضــيعية،       ،)٢(ســنوي ــامج العمــل مــن خــالل اســتعراض التق يف املواضــيع الرئيســية لربن

ميــة والوطنيــة، واختــاذ القــرارات ملواصــلة تنفيــذ   ومناقشــة اخلــربات واألولويــات العامليــة واإلقلي 
جدول أعمال املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة والنـهوض بـه. وتعمـل اللجنـة اسـتنادا إىل قـرار          

، الــذي تقــرر فيــه أن اجلمعيــة العامــة، مــن خــالل دورهــا يف وضــع    ٤٩/١٢٨اجلمعيــة العامــة 
السياسة العامـة، واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، مـن خـالل دوره املتعلـق بأنشـطة التوجيـه          
والتنســيق عمومــا، وجلنــة الســكان الــيت أعيــد تنشــيطها، يشــكلون آليــة حكوميــة دوليــة ثالثيــة   

  ي يف متابعة تنفيذ برنامج العمل.املستوى تقوم بدور أساس
ــ  - ٨ مبثابــة ســجل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ االتفاقــات    القــرارات الــيت اختــذهتا اللجنــة  عّدـوُت

احلكومية الدوليـة منـذ مـؤمتر القـاهرة، مبـا يف ذلـك االسـتجابات للتحـديات اجلديـدة والناشـئة           
التمييـز. وتشـمل   واملتعلقة بالسكان والتنمية، مثل الشيخوخة، وتغري املناخ، وانعـدام املسـاواة،   

تأكيـد علـى مبـادئ وأهـداف وغايـات برنـامج العمـل؛        املواضيع املتكررة يف القـرارات إعـادة ال  
واألمهية املركزية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنسـان جلميـع األشـخاص، مـن خـالل النـهج القائمـة         
ــة املســتدامة،       ــة بوصــفه حقــا أصــيال لتحقيــق التنمي علــى احلقــوق، مبــا يف ذلــك احلــق يف التنمي

النسـاء، واملـراهقني، والشـباب؛ وحتقيـق      سـيما  وخباصة بالنسبة إىل أفراد الفئـات الضـعيفة، وال  
__________ 

 ٢٠١٤‐١٩٩٤، خالصــة وافيــة لتوصــيات بشــأن الســكان والتنميــة، اجمللــد األول، جلنــة الســكان والتنميــة     )٢(  
  ).E.14.XIII.12(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
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املســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني املــرأة؛ ومحايــة الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اإلجنابيــة.  
ــوزيعهم املكــاين،        ــهم وت ــدة بــني حجــم الســكان وهيكل ــروابط العدي ــرارات أيضــا ال ــربز الق وت

يــة املســتدامة، كمــا تــربز أمهيــة   يترتــب عليهــا مــن آثــار بالنســبة للنمــو االقتصــادي والتنم   ومــا
  ات للجميع.االستثمار يف الصحة والتعليم واخلدم

ومن املواضيع املتكررة أيضا أمهية الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية بالنسـبة    - ٩
إىل القضاء على الفقر. ويف قرارات صادرة عن الدورات الثامنة والثالثني، والثانيـة واألربعـني،   

بعـــة واألربعـــني، دعـــت اللجنـــة إىل إعطـــاء األولويـــة لتعمـــيم خـــدمات الصـــحة اجلنســـية  والرا
واإلجنابية. وأكدت أيضا على الروابط بني الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، وفـريوس نقـص املناعـة       
البشرية، واهلجرة، والتعليم، واملساواة بـني اجلنسـني، وعلـى أمهيـة تنـاول هـذه الـروابط كجـزء         

احلد من الفقر. ومن املواضيع املتكـررة يف القـرارات أيضـا الصـحة النفاسـية،      من استراتيجيات 
ومعدالت الوفيات، واالعتالل، مبا يف ذلك االعتراف بالروابط القائمة بـني ارتفـاع مسـتويات    
الوفيــات النفاســية والفقــر. ويف قــرارات الــدورتني الثانيــة واألربعــني والثالثــة واألربعــني أقــرت   

ــأن  ــة أيضــا ب ــور       اللجن ــاإلكراه وحــاالت احلمــل املبكــر أم ــزواج ب ــزواج يف ســن صــغرية وال ال
تضــاعف مــن خمــاطر الوفيــات النفاســية ومعــدالت االعــتالل، وشــددت علــى ضــرورة تعمــيم     

ذلـك  حصول اجلميع على أعلى مستوى ممكن من خدمات الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة، مبـا يف    
  من خالل تعزيز النظم الصحية.

ــثالثني، علــى إدراج خــدمات تنظــيم األســرة    وشــددت اللجنــ   - ١٠ ــة وال ة، يف دورهتــا الثاني
النوعية اجليدة، وتوافر معلومات شاملة وإمكانية احلصول عليها بشأن طائفة مـن وسـائل    ذات

منــع احلمــل املأمونــة والفعالــة وامليســورة التكلفــة واملقبولــة، وعلــى ضــرورة وضــع واســتخدام    
خدمات تنظيم األسـرة ووسـائل منـع احلمـل واالختيـار       مؤشرات لقياس إمكانية احلصول على

فيما بينـها. ويف الـدورة الثانيـة واألربعـني، جـرى التسـليم بـأن االجهـاض غـري املـأمون يشـكل            
واحــدا مــن أهــم الشــواغل املتعلقــة بالصــحة العامــة، وُحثَّــت احلكومــات علــى تعزيــز التزامهــا    

يـــق زيـــادة وحتســـني خـــدمات    بصـــحة املـــرأة واحلـــد مـــن اللجـــوء إىل اإلجهـــاض عـــن طر      
  األسرة.  تنظيم
وتوسعت اللجنة يف قراراهتـا يف تنـاول العديـد مـن قضـايا برنـامج العمـل، مبـا يف ذلـك            - ١١

تغري اهليكل العمري للفئات السكانية وأثر ذلك على التنمية، مشرية يف الوقت نفسه إىل املزايـا  
وبة يف شـــكل عائـــد دميغـــرايف، االقتصـــادية الـــيت حيتمـــل أن حيققهـــا اخنفـــاض معـــدالت اخلصـــ 

والتحديات اليت يطرحها التوسع يف آليات الدعم االجتماعي لتشـمل فئـات املسـنني. وأكـدت     
اللجنــة أيضــا علــى حقــوق املــراهقني والشـــباب، والتــرابط بــني التنميــة احلضــرية والريفيـــة،          
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حــاالت  والصــالت الــيت تــربط بــني الســكان وتغــري املنــاخ، واســتراتيجيات الصــحة العامــة يف   
  ة املالية واالقتصادية العاملية.الطوارئ، وآثار األزم

ــام        - ١٢ ــة، يف عـ ــون للجنـ ــة واألربعـ ــدورة اخلامسـ ــزت الـ ــى املـــراهقني  ٢٠١٢وركـ ، علـ
والشباب، واتفقت يف الرأي على ضرورة منع الزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه، وعلـى محايـة      

زاع املسـلح والطـوارئ اإلنسـانية.    ـت النـ الشباب من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك يف حاال
وكانت هناك دعوة قوية من أجل توفري إمكانيـة احلصـول علـى اخلـدمات للشـباب واملـراهقني       
وفقـا لقـدراهتم املتطــورة، وتـوفري التثقيــف الشـامل حـول احليــاة اجلنسـية. وأكــدت اللجنـة مــن        

إكـراه أو عنـف، علـى النحـو      جديد حق األفراد يف اختاذ قرارات بشـأن اإلجنـاب دون متييـز أو   
ملسـائل  املعرب عنه يف وثائق حقوق اإلنسان، وحقهم يف التحكم والبـت حبريـة ومسـؤولية يف ا   

  املتصلة حبياهتم اجلنسية.
وكان حتقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، والقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز      - ١٣

يف قرارات جلنة السكان والتنمية، واعُتربت عناصـر  ضد النساء والفتيات من املواضيع املتكررة 
أساســية يف اجلهــود العامليــة املبذولــة مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة املســتدامة.     
ودعــت اللجنــة، يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني، إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني، وتعزيــز حــق   

تيجيات الراميـة إىل القضـاء علـى القوالـب النمطيـة      النساء والفتيات يف التعليم، ووضـع االسـترا  
اجلنســانية يف مجيــع جمــاالت احليــاة، وحتقيــق املســاواة بــني اجلنســني يف احليــاة السياســية وصــنع   

  حلرة والكاملة للزوجني املعنيني.القرار، وسّن وإنفاذ قوانني تكفل عدم الزواج إال باملوافقة ا
اد إطار عـاملي أكثـر قـوة جملاهبـة العنـف ضـد النسـاء        وسامهت اللجنة أيضا يف تعزيز إجي  - ١٤

والفتيات، وهو من املواضيع املتكررة يف قراراهتـا. ويف الـدورة الثالثـة واألربعـني للجنـة، دعـت       
ــاء والفتيـــات،     ــاً إزاء العنـــف املرتكـــب ضـــد النسـ ــاء إىل عـــدم التســـامح مطلقـ الـــدول األعضـ

ويه أو بتـر األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، وزواج     ذلك املمارسات التقليدية الضارة مثل تش يف مبا
الرابعـة واألربعـني إىل    االلجنـة الـدول األعضـاء يف دورهتـ     ـتاألطفال أو الزواج القسري. ودع

منــع ممارســات قتــل األطفـــال، واختيــار جــنس املولــود قبـــل الــوالدة، واالجتــار بـــالطفالت،         
  يف البغاء ويف املواد اإلباحية. واستخدام الفتيات

وأدى اخلطاب املتعلق باهلجرة الدوليـة والتنميـة إىل النـهوض بأهـداف برنـامج العمـل.         - ١٥
، دعت اللجنة إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل محاية حقـوق اإلنسـان والكرامـة    ١٩٩٩ويف عام 

للمهـــاجرين بصـــرف النظـــر عـــن وضـــعهم القـــانوين، وإىل أن تـــوفر هلـــم اخلـــدمات الصـــحية   
دعــت التوصــية الصــادرة عــن الــدورة السادســة واألربعــني إىل تعزيــز واالجتماعيــة األساســية. و

اهلجرة العادية واآلمنة واملنظمة، من خالل التعـاون والشـراكات، وأدرجـت التوصـية يف وقـت      
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الحق يف اإلعالن الصادر عن احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنميـة، املعقـود يف   
يد الطابع املعقد لتدفقات اهلجرة منذ اعتمـاد برنـامج العمـل.    . وجرى التسليم بتزا٢٠١٣عام 

وأدرجت اللجنة أيضـا يف القـرارات الـيت اختـذهتا مـؤخرا تـدابري حمـددة ميكـن أن تتبعهـا الـدول           
  األعضاء لالستفادة من اهلجرة لصاحل التنمية والتصدي لتحديات اهلجرة.

ة لتنفيـذ برنـامج العمـل، واحلاجـة إىل     كما وجهت اللجنة االنتباه إىل التكـاليف املنقحـ    - ١٦
تعبئة مزيد من املوارد، وأمهية التعاون الدويل، ودور الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص،     

  وآليات التعاون من أجل حتقيق أهداف السكان والتنمية.  
وأهابـت اللجنـة، يف قراراهتـا، بصــندوق األمـم املتحـدة للســكان مواصـلة القيـام بــدور          - ١٧
سم يف مساعدة البلدان على حتقيق أهداف وغايات برنـامج العمـل، واإلجـراءات األساسـية     حا

، وكــذلك أهــداف وغايــات ٢٠١٤ملواصــلة تنفيــذه، مبــا يف ذلــك بالنســبة لفتــرة مــا بعــد عــام  
  إعالن األمم املتحدة لأللفية.  

ي يضـطلع  وقد قضت قرارات اللجنة مرارا وتكرارا بضرورة استمرار العمل الفين الـذ   - ١٨
بـه األمــني العــام لتحســني قاعـدة األدلــة املتعلقــة مبســأليت السـكان والتنميــة، مبــا يف ذلــك إجــراء    
البحــوث يف جمــاالت النمــو الســكاين والتركيبــة الســكانية والتوزيــع الســكاين، ومواصــلة تقيــيم  

حـدة  التقدم احملـرز يف حتقيـق أهـداف وغايـات برنـامج العمـل، بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املت          
واملنظمات ذات الصلة. وكانت هناك أيضا دعـوات حمـددة مـن أجـل بـذل املزيـد مـن اجلهـود         
ــات          ــة مجــع البيان ــدما بعملي ــدفع ق ــة، وال ــة واإلحصــاءات احليوي ــز ســجل األحــوال املدني لتعزي
وحتليلها، مبا يف ذلك اإلحصاءات اجلنسانية، وإعطـاء أولويـة لنشـر بيانـات قابلـة للمقارنـة ويف       

  ناسب.  الوقت امل
    

ــدورة         - رابعا    ــرزت خــالل ال ــيت ب املوضــوعات املتكــررة والعناصــر الرئيســية ال
  السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية  

ــة          - ١٩ ــدورة الســابعة واألربعــني للجن ــا يف ال ــيت أديل هب ــات ال ــرع إىل البيان ــذا الف يســتند ه
سـية الـيت حـددهتا الـدول أثنـاء      السكان والتنمية ويتضـمن املوضـوعات املتكـررة والعناصـر الرئي    

املناقشــة التفاعليــة يف الــدورة. ومواضــيع التقريــر املفهــرس مصــنفة حســب الفصــول الــواردة يف 
 E/CN.9/2014/4و  A/69/62تقريــر األمــني العــام عــن االســتعراض العملــي لربنــامج العمـــل (       

). وحتــت عنــوان كــل فــرع، تــدرج أوال املواضــيع املتكــررة الرئيســية تليهــا املواضــيع   Corr.1 و
األخرى اليت تلقى اهتماما أقل. ومت استعراض وحتليل مجيع البيانات الفردية واملشتركة املقدمـة  

يم كمـي لـوترية ورود املوضـوعات    من الدول وممثلي اجملتمع املدين. ونتج عن هذه العمليـة تقيـ  
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ــا.       ــدول باختاذهـ ــيت طالبـــت الـ ــراءات الـ ــوعي لإلجـ ــل نـ ــية، وحتليـ ــر الرئيسـ ــررة والعناصـ املتكـ
واملوضوعات املتكررة والعناصر الرئيسية هي املوضوعات والعناصـر الـيت تطرقـت إليهـا الـدول      

مـن البلـدان أسـهمت    وبالنظر إىل أن عـددا كـبريا    .)٣(على نطاق واسع، ويف البيانات املشتركة
تناولتـه هـذه البيانـات مـن مواضـيع لـدى        يف البيانات املشتركة، فقد أويل املزيد من االعتبار ملا

  إعداد هذا التقرير.
وأشارت غالبية ساحقة من الدول إىل الصالت األساسية القائمـة بـني قضـايا السـكان       - ٢٠

مــل، الــذي رئــي أنــه يشــكل أحــد  والتنميــة، وأعربــت عــن تأييــدها ملواصــلة تنفيــذ برنــامج الع  
ــدول عــن        ــت ال ــة يف املســتقبل. وأعرب ــة احلامســة يف جــدول أعمــال التنمي العناصــر ذات األمهي
تقديرها لألعمال التحضريية للدورة السابعة واألربعني للجنة السـكان والتنميـة الـيت اضـطلعت     

ــاد      ــة األمــم املتحــدة، ولعمــل صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف قي ة االســتعراض هبــا منظوم
العملــي، وللعمــل املوضــوعي الــذي يضــطلع بــه األمــني العــام بشــأن قضــايا الســكان والتنميــة.   
وأبــرزت الــدول العمليــة العامليــة الواســعة والشــاملة الــيت مكنتــها مــن املســامهة يف االســتعراض    

  عاما.   ٢٠التارخيي للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد 
أن تنفيـذ توصـيات برنـامج العمـل يسترشـد باملبـادئ الـيت        وشدد عدد من الدول على   - ٢١

تضمنها برنامج العمل، مبا يف ذلك احلق السيادي لكل بلـد يف تنفيـذ التوصـيات مبـا يتسـق مـع       
القــوانني واألولويــات اإلمنائيــة الوطنيــة، ومــع االحتــرام التــام ملختلــف القــيم الدينيــة واألخالقيــة 

  مشى مع صكوك حقوق اإلنسان املعترف هبا عامليا.  واخللفيات الثقافية لشعبه، ومبا يت
  

أساسـا ملواصـلة اختـاذ إجـراءات      )٤(٢٠١٤يوفر املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعـد عـام       
يف املستقبل لضمان أن تقوم التنمية علـى إعمـال حقـوق اإلنسـان وكرامـة الفـرد واملسـاواة        

  التمييز  وعدم
دد من املبادئ العامة اليت شكلت األسـاس لتنفيـذ برنـامج    أعربت الدول عن دعمها لع  - ٢٢

العمل واليت تكررت يف االستعراض العملي. ويف مقدمـة هـذه املبـادئ ضـرورة احتـرام حقـوق       
اإلنسان، مع تكرار الدول األعضاء تأكيدها على أن األدلة اليت قـدمها االسـتعراض تـدعم مـن     

ــذي توصــل      ــق اآلراء ال ــى نطــاق واســع تواف ــد عل ــة    جدي ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــه امل إلي

__________ 
ببيانات مشتركة كل من جمموعة الدول األفريقية، وجمموعة الدول العربية، ودول مجاعـة أمريكـا الالتينيـة     أدىل  )٣(  

والصني، وجامعة الـدول العربيـة، وجمموعـة تتـألف      ٧٧ ومنطقة البحر الكارييب، واالحتاد األورويب، وجمموعة الـ 
 من بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. ٢٥عة تتألف من بلدان منطقة احمليط اهلادئ، وجممومن  ١٤من 

  أعاله. ٤على النحو املعرف يف الفقرة   )٤(  
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مؤداه أن احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها وإعماهلـا تعـّد شـروطا مسـبقة ضـرورية       مبا
  لتحسني التنمية والكرامة والرفاه للجميع.  

  
  جيب أن تكون حقوق اإلنسان أحد املبادئ اليت يسترشد هبا يف عملية التنمية     

خمتلفة عن دعمها لربنامج العمل بوصـفه خطـة حلقـوق اإلنسـان،      أعربت الدول بصيغ  - ٢٣
ولألساس املتني املتعلق حبقوق اإلنسان الذي تقوم عليه التقـارير اخلاصـة باالسـتعراض العملـي،     
ــل أحــد          ــتدامة. ومتثَّ ــة املس ــق التنمي ــة لتحقي ــادئ التوجيهي ــوق اإلنســان أحــد املب ــار حق والعتب

ل حقوق اإلنسـان للجميـع دون متييـز. وانصـب االهتمـام علـى       املواضيع املتكررة يف أمهية إعما
فئات النساء واملراهقني والشباب والشعوب األصلية وغريها من اجملموعـات غـري القـادرة علـى     
احلصول على استحقاقاهتا وممارسة حقوقها عموما أو فيما يتعلـق بالصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة.     

الصـادرة عـن أعضـاء اجملتمـع املـدين. وأقـرت الـدول        ويتردد صدى هـذه املواضـيع يف البيانـات    
بالتزامهــا مبعاجلــة هــذه الثغــرات عــن طريــق احتــرام حقــوق اإلنســان ومحايتــها وإعماهلــا، علــى   
النحو املبني يف االتفاقات الوطنية والدوليـة، وكشـروط مسـبقة لتحقيـق كرامـة الفـرد ورفاهـه.        

اإلنســان لألفــراد الــذين يعيشــون حتــت وأُعــرب أيضــا عــن القلــق إزاء الفشــل يف محايــة حقــوق 
  االحتالل والقمع و/أو يف ظل ظروف يتصاعد فيها العنف واإلرهاب.  

ــل عــدم املســاواة          - ٢٤ ــوىل مــن اهتمــام ملســائل مــن قبي ــا ي ــا مل ــدول عــن دعمه وأعربــت ال
االقتصــادية، واملســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني املــرأة، وتعمــيم عــدم التمييــز واإلدمــاج، وتبــاين  

تقدم احملرز داخل البلدان يف حتقيق أهداف برنامج العمل. وأشري باستمرار إىل أمهيـة السـكان   ال
والتنمية بالنسبة لتحقيق االستدامة، كمـا كـان هنـاك تركيـز علـى االسـتثمار يف بنـاء القـدرات         

ذه مدى احلياة باعتباره أحد املسارات املؤدية إىل حتقيق التنمية املستدامة. وكان للعديـد مـن هـ   
  التعليقات صداها يف املناقشات املتعلقة بفرادى املواضيع، على النحو املشار إليه أدناه.  

  
  الكرامة وحقوق اإلنسان    -ألف   

ــال الكرامــة           - ٢٥ ــية يف جم ــة مواضــيع رئيس ــررة لثالث ــام بصــورة متك ــدول االهتم ــت ال أول
ون والشــباب؛ والفقــر وحقــوق اإلنســان هــي: املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة؛ واملراهقــ  

وعـدم املســاواة. وحظيــت باالهتمــام أيضــا مواضــيع ذات صــلة، مبــا يف ذلــك شــيوخة الســكان  
  والتكاليف االجتماعية للتمييز.  
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  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مها عنصران أساسيان لتحقيق التنمية املستدامة     

أعربــت مجيــع البيانــات تقريبــا عــن تأييــد قــوي وشــامل للحاجــة امللحــة إىل النــهوض       - ٢٦
باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، يف حني أكدت غالبية كـبرية منـها علـى أن إدمـاج متكـني      
املرأة يف عملية التنمية أمر أساسي من أجل حتقيق التنمية املسـتدامة. واعتـرب علـى نطـاق واسـع      

بني اجلنسني هو أحد أهم التحديات اليت مل يتم التصدي هلا واليت حتـول دون حتقيـق   أن التمييز 
هـدفا قائمـا بذاتـه     ٢٠١٥التنمية. ودعت بلدان عديدة إىل تضـمني خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       

بشأن املساواة بـني اجلنسـني، يف حـني أعـاد بعضـها التأكيـد صـراحة علـى منـهاج عمـل مـؤمتر            
  باملرأة.   القمة الرابع املعين

  
رغم التقدم احملرز مؤخرا يف التشريعات اجلديدة ضد العنف اجلنسـاين، فإنـه مـن الضـروري         

  تنفيذ هذه التشريعات مع إيالء املزيد من االهتمام إلنفاذ القوانني 
ضمن طائفة من املقترحات اليت طرحتـها الـدول لتحقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني، أويل         - ٢٧

جة امللحة إىل القضاء على العنف اجلنساين، مع االضـطالع بأنشـطة صـحية    أشد االهتمام للحا
واجتماعيــة جديــدة لكفالــة عــالج ضــحايا العنــف ومســاندهتم. ولــئن أشــارت دول كــثرية إىل  
وضع سياسات وتشريعات وتدابري خاصة جديدة، مل تبلغ أي منـها عـن إحـراز تقـدم يف احلـد      

  من العنف اجلنساين.  
  

ق اإلنسان للنساء والفتيات ومحايتها وإعماهلا، وينبغي القضاء على مجيـع  جيب احترام حقو    
ــزواج املبكــر والقســري،      املمارســات التمييزيــة والضــارة، مبــا يف ذلــك زواج األطفــال، وال

  وتشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث  
مــن أقــرت دول كــثرية بــأن احتــرام حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات وتعزيزهــا مهــا     - ٢٨

العوامل احملورية للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. وجـرى علـى نطـاق واسـع تنـاول      
ضــرورة القضــاء علــى املمارســات التمييزيــة والتقليديــة الــيت تعيــق حقــوق اإلنســان للنســاء           
والفتيات والفـرص املتاحـة هلـن مـدى احليـاة، مـع مـا هلـا مـن عواقـب ضـارة خطـرية. وأبلغـت              

ن الكثري من املمارسات الضارة والتقليدية جرت معاجلتها من خالل تشـريعات  بعض الدول بأ
وتدابري حمددة، إال أن ما أحرز من تقدم يف هذا اجملال كان بطيئا. وجرى التأكيـد علـى نطـاق    
واسع على ضرورة حتسني فرص تعليم الفتيات، مبا يف ذلك ضمان أال يتسبب إجبـار األطفـال   

بكر والزواج باإلكراه و/أو احلمل يف أن تتخلى الفتيات عـن الدراسـة.   على الزواج والزواج امل
  وأعيد التأكيد على هذه املواضيع يف البيانات الصادرة عن خمتلف أعضاء اجملتمع املدين.  
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العدالة االقتصادية للمرأة واملشاركة الكاملة يف احلياة السياسـية مهـا مـن احلقـوق األساسـية          
  قيق قدر أكرب من التنمية االقتصادية واالجتماعية  والوسائل احليوية لتح

أقرت غالبية كبرية من البيانات بأن حتقيق العدالة االقتصـادية للمـرأة قـد تـأخر كـثريا،        - ٢٩
وبــأن عــددا غــري متناســب مــن النســاء يعشــن يف حالــة فقــر، مبــا يعــين أن مثــة حاجــة ملحــة إىل   

حلصـــول علـــى املـــوارد، وملكيـــة األراضـــي، القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة يف التعلـــيم، وا
واالئتمان، وحقوق املرياث؛ وإىل حتسني التوازن بني العمـل واحليـاة، واحلـد مـن عـبء العمـل       
غري املـدفوع األجـر الـذي تتحملـه املـرأة؛ وإىل كفالـة األجـر املتسـاوي عـن العمـل املتسـاوي؛            

ض الدول االنتبـاه إىل التمثيـل   وإىل تشجيع النساء على ممارسة األعمال احلرة. كما وجهت بع
ــة صــنع القــرار      ــة الضــعيفة، وإىل ضــرورة حتســني مشــاركتهن يف عملي الزائــد للنســاء يف العمال

  االقتصادي والتحكم يف املوارد.  
وأشــري علـــى نطــاق واســـع إىل ضــمان املشـــاركة الكاملــة للمـــرأة يف احليــاة العامـــة،        - ٣٠

مبا يف ذلك املساواة يف التمثيل يف اهليئات التشـريعية،  ومشاركتها املتساوية يف احلياة السياسية، 
باعتبارها من األمور ذات األولوية والوسائل القيمة الـيت تكفـل حتقيـق قـدر أكـرب مـن املسـاواة        

  بني اجلنسني.  
  

  املراهقون والشباب    
تعــد االســتثمارات االجتماعيــة املوجهــة للشــباب، مبــا يف ذلــك التعلــيم اجليــد وتــوفري فــرص      

لعمالة والرعاية الصحية، ضمن أذكى االستثمارات اليت ميكن أن يسهم هبا اجملتمـع العـاملي   ا
  يف تعزيز التنمية املستدامة 

ــاء قــدراهتم هــو مــن بــني الشــواغل        - ٣١ ــة، ويف بن أشــري إىل أن االســتثمار يف الشــباب كاف
ت أكـرب كتلـة سـكانية    العاملية. وجرى التشديد يف مجيع البيانات على ما تكتسيه تلبية احتياجا

مــن الشــباب شــهدها العــامل مــن أمهيــة وطــابع ملــح، مــع اإلقــرار باألمهيــة املركزيــة للشــباب يف 
جدول أعمال التنمية يف املستقبل، جنبا إىل جنب مـع ضـرورة محايـة حقـوق اإلنسـان اخلاصـة       

يـد حـىت   هبم وتعزيزها. وشددت غالبية الدول على احلاجة إىل حصول اجلميع علـى التعلـيم اجل  
بلــوغ مســتوى التعلــيم الثــانوي، مــع التركيــز علــى املســاواة بــني اجلنســني يف التعلــيم، ومعاجلــة  
األسباب اجلذرية وراء ارتفاع معدالت التسرب املدرسي، وكفالة إمتام التعليم الثـانوي جلميـع   

ن الشباب. وذكرت بعض الدول، يف معرض إشارهتا إىل الصلة بني التعليم اجليد والتخفيـف مـ  
حدة الفقر، أن استفادة اجلميـع مـن التعلـيم أمـر ضـروري لضـمان احلصـول علـى فـرص عمـل           
الئقــة للفئــات احملرومــة مــن الشــباب، مبــن فــيهم فقــراء املنــاطق احلضــرية، والفئــات احملرومــة يف  
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املناطق الريفيـة، وشـباب الشـعوب األصـلية، واألشـخاص ذوو اإلعاقـة. وجـرى التأكيـد أيضـا          
  ب يف شكل إشراكهم يف اختاذ القرارات.على متكني الشبا

ــوفري فــرص العمــل الالئــق واملشــاريع احلــرة أمــران       - ٣٢ ــدة إىل أن ت وأشــري يف بيانــات عدي
أساسيان من أجل االستفادة من العائد الدميغرايف، واحلد من أوجه القلق بني الشـباب، وتـأخري   

أن مثة حاجة علـى نطـاق واسـع إىل     الزواج واإلجناب، وحتقيق التنمية املستدامة. كما أشري إىل
مواءمة املناهج الدراسية مع طلبات سوق العمل من أجل زيادة فرص توظيف الشـباب، بسـبل   
منها التعلم مدى احلياة يف املهارات الناشئة واحلرف اليدويـة، بغـرض هتيئـة سـكان ذوي قـدرة      

  على املنافسة والتكيف.  
  

  ية والتعليم للشباب  أكدت البلدان حاجتها إىل اخلدمات الصح    
ــتثمارات حمـــددة      - ٣٣ مت التشـــديد علـــى نطـــاق واســـع علـــى احلاجـــة إىل االضـــطالع باسـ

األهـداف لكفالـة صـحة الشـباب، مبـا يف ذلـك التركيـز علـى حصـول اجلميـع علـى املعلومــات            
واخلــدمات املتعلقــة بالصــحة اجلنســية واإلجنابيــة. وشــددت الــدول علــى أن التثقيــف اجلنســي     

عنصر أساسي للتعليم، ومسألة بالغة األمهية بالنسـبة جلميـع الشـباب، مبـا يتفـق مـع       الشامل هو 
  قدراهتم املتطورة.  

  
محايــة حقــوق اإلنســان للشــباب وتعزيزهــا، وخباصــة حقــوق الفتيــات، هــي أمــور أساســية        

  التنمية   لتحقيق
ية أشـــري إىل أن محـــل املراهقـــات ال يـــزال يشـــكل حتـــديا قائمـــا بســـبب آثـــاره الصـــح  - ٣٤

واالجتماعيـــة واالقتصـــادية الســـلبية، مبـــا يف ذلـــك اإلجهـــاض غـــري املـــأمون وناســـور الـــوالدة  
  والوفيات النفاسية، وألنه حيد من الفرص ويعزز من تأصل دورات الفقر فيما بني األجيال.  

  
  الفقر وعدم املساواة    
، وأمـن اجملتمعـات   يهدد الفقر وعدم املساواة مسـتقبل النمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة         

  وقدرة الناس على التكيف مع الظروف البيئية املتغرية 
أشــري إىل أنــه علــى الــرغم مــن االخنفــاض الكــبري يف معــدل انتشــار الفقــر املــدقع علــى      - ٣٥

الصــعيد العــاملي، فــإن اســتمرار الفقــر واحلرمــان ال يــزال يشــكل أحــد العقبــات الرئيســية الــيت    
إىل العديــد مــن البلــدان واملنــاطق. وجــرى التســليم علــى نطــاق  تعتــرض ســبيل التنميــة بالنســبة 

ــواطنني،         ــع امل ــة مجي ــأن القضــاء علــى الفقــر واجلــوع هــو شــرط مســبق لضــمان كرام واســع ب
  يسمح هلم بتعزيز قدراهتم الفردية.    مما
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وأبدت الـدول قلقهـا إزاء أوجـه التفـاوت املتزايـد يف الـدخل والثـروة، مشـرية إىل أهنـا            - ٣٦
طر شديدة على االزدهار والتنمية االقتصادية على الصعيدين الوطين والعـاملي. فهـذه   تشكل خما

االجتاهات من شأهنا أن تسهم يف اخلطر املتمثل يف أال يستفيد من الفرص اإلمنائيـة الـيت تتيحهـا    
  التنمية سوى أقلية من السكان، تاركة املاليني يتخلفون عن الركب.  

ن النساء يتأثرن بالفقر بشكل غري متناسب، وشـددت علـى   وأشارت دول كثرية إىل أ  - ٣٧
أمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باعتبارمها من العوامـل ذات األمهيـة األساسـية لتحقيـق     
النمو االقتصادي املستدام والشامل، وإهناء الفقـر املـدقع، وال سـيما انتقـال الفقـر بـني األجيـال        

اء واألطفال يف األسر املعيشية املهمشـة اقتصـاديا. واعتـربت الـدول     املختلفة الذي يؤثر يف النس
أيضا أن الوفاء باألولويات اليت مت حتديدها يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية مـن قبيـل الصـحة    
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، وتوفري التعليم للجميع، أمر أساسي إلهناء الفقـر املـدقع. وأُخـذت    

يضا احلاجة إىل التصدي لعدم املساواة املـرتبط بأوجـه التمييـز علـى أسـاس نـوع       بعني االعتبار أ
  اجلنس أو العرق أو اإلعاقة أو العمر، ضمن عوامل أخرى.  

واقترحــت الــدول ثالثــة أنــواع متكاملــة مــن التــدخالت الراميــة إىل معاجلــة األســباب     - ٣٨
االســتثمارات املراعيــة للفقــراء يف اهليكليــة لكــل مــن الفقــر وعــدم املســاواة، تتمثــل يف مــا يلــي: 

اخلدمات األساسية مثل األمن الغذائي واملياه النظيفـة والرعايـة الصـحية والسـكن؛ واالسـتثمار      
يف رأس املال البشري علـى مـدى احليـاة مـن خـالل زيـادة فـرص احلصـول علـى التعلـيم اجليـد            

ل للمـرأة؛ والنـهوض   وتطوير املهارات (وخصوصا لدى النساء والشـباب)، وإجيـاد فـرص العمـ    
بالسـالم واألمــن مــن أجــل كفالـة اســتقرار البيئــات السياســية الـيت مــن شــأهنا متكــني االســتثمار    

  وحتقيق النمو االقتصادي.    وإجياد فرص العمل
  

  شيوخة السكان    
يعد التخطيط املتعلق باحتياجات كبار السن وبتلبية هذه االحتياجات أمرا بالغ األمهية مـن      

  التنمية املستدامة والشاملة للجميعأجل حتقيق 
أشري إىل أن شيوخة السكان متثـل واقعـا جديـدا وحتـديا يواجـه البلـدان املتقدمـة النمـو           - ٣٩

بـــد مـــن الفهـــم الكامـــل واملعاجلـــة الســـليمة آلثارهـــا االجتماعيـــة  والناميـــة علـــى الســـواء، وال
اإلنسان اخلاصـة هبـم، مـع     واالقتصادية. وشددت الدول على متكني كبار السن والوفاء حبقوق

إتاحـة مشـاركتهم الكاملـة والفاعلـة يف اجملتمـع ويف حتقيـق التنميـة، إضـافة إىل مـا يترتـب علـى            
شيوخة السكان من آثار على معـدل سـري النمـو االقتصـادي يف املسـتقبل، وعلـى تشـغيل نظـم         

ــة األجــل)، و     ــة الطويل ــة (مبــا يف ذلــك الرعاي ــة الصــحية وســالمتها املالي مــدى متتــع نظــم  الرعاي
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املعاشات التقاعدية مبقومات البقاء. كما أبرزت الدول أمهية تلبية احتياجـات كبـار السـن مـن     
خالل سياسات احلماية االجتماعية، حيث أشار العديد مـن البلـدان الناميـة إىل اعتمـاد وتنفيـذ      

ل علـى  برامج أساسية يف جمال احلماية االجتماعية لضـمان رفاهـة كبـار السـن. وشـددت الـدو      
أنه عند االسـتجابة الحتياجـات السـكان املسـنني، ينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار أمهيـة األسـرة،          

ــا ــة         مب ــاع سياســات مالئم ــال، واتب ــني األجي ــا ب ــدعم األســري فيم ــاه األســرة، وال ــك رف يف ذل
  األسرة.  لدعم

  
  عدم التمييز    
  اج مجيع األفراد دون متييزيقتضي التغلب على التحديات اإلمنائية اتباع هنج شامل يتيح إدم    

اتفقت الدول على احلاجة إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز املباشر وغـري املباشـر.     - ٤٠
ورأى العديد منها أن احلد مـن عـدم املسـاواة عـن طريـق سياسـات تعـزز اإلدمـاج االجتمـاعي          

ــق العدالـــة االجتم         ــي مـــن أجـــل حتقيـ ــر وعنصـــر متكـــني رئيسـ ــو أداة ملكافحـــة الفقـ اعيـــة هـ
  املستدامة.    والتنمية

وقدمت البلدان من مجيع املناطق أمثلة على تدابري مكافحة التمييز املنصـوص عليهـا يف     - ٤١
دســاتريها أو قوانينــها أو سياســاهتا، ودعــت إىل وضــع سياســات تعــاجل مجيــع أشــكال التمييــز     

ــتندة إىل الســن أو اجلــنس، أو الوضــع االقتصــ        ــا تلــك املس ــابكة، مبــا فيه ادي، أو اللغــة، املتش
ــة      أو ــي، أو اهلويـ ــل اجلنسـ ــاهلجرة، أو امليـ ــق بـ ــع املتعلـ ــة، أو الوضـ ــي، أو اإلعاقـ ــل العرقـ األصـ

اجلنســانية، أو االنتمــاء إىل فئــات اجتماعيــة أخــرى. وطلبــت الــدول أيضــاً أن ُتمــنح األولويــة    
ك، بصورة حمددة للشعوب األصلية والسكان املنحدرين مـن أصـل أفريقـي. وباإلضـافة إىل ذلـ     

أكدت الدول ضرورة بذل مزيد من اجلهد لتحسـني حيـاة األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن أجـل       
ضــمان العــيش الكــرمي هلــم عــرب اعتمــاد السياســات والــربامج الــيت ميكــن أن تســهم يف حتقيــق      

  دماجهم الكامل يف اجملتمع.  إ
  

  الصحة  -باء   
أبــدت الــدول أكــرب قــدر مــن االهتمــام ملوضــوعني صــحيني رئيســيني ُيثــاران بصــورة       - ٤٢

ذلـك صـحة األم، وتوسـيع نطـاق      يف متكررة ومها: الصحة اجلنسية واإلجنابية بصفة عامـة، مبـا  
  استفادة الشباب من الصحة اجلنسية واإلجنابية.  
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  ذلك صحة األم  يف  الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا    
حلكومـات مـن مجيـع املنـاطق منظـوراً مشـتركاً يـرى أن اسـتفادة اجلميـع مـن الصـحة            تتبىن ا    

اجلنسية واإلجنابية الشـاملة والعاليـة اجلـودة واملتكاملـة تشـكل أحـد األولويـات العليـا خلطـة          
  ، وأمراً أساسياً لتحقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر٢٠١٤التنمية العاملية ملا بعد عام 

 التشــجيع علــى اســتفادة اجلميــع مــن املعلومــات والتثقيــف واخلــدمات يف جمــال    اعُتــرب  - ٤٣
الصحة اجلنسية واإلجنابية وكفالتها أمـرا حاسـم األمهيـة لتحسـني صـحة األم والوليـد والطفـل،        
وتعزيــز الصــحة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة للجميــع وحتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني    

ــم البلــ    ــرأة. وشــدد معظ ــاق      امل ــة إىل توســيع نط ــاجلهود الرامي ــل ب ــة إىل التعجي ــى احلاج دان عل
االســـتفادة وحتســـني مـــدى ونوعيـــة تقـــدمي املعلومـــات واخلـــدمات املتعلقـــة بالصـــحة اجلنســـية  

ذلـك السـلع األساسـية، والقضـاء علـى أوجـه        يف واإلجنابية، بتكلفة زهيدة وبصورة عادلـة، مبـا  
ذلـك األشـخاص الـذين يعيشـون      يف فئـات ضـعفا، مبـا   سيما بالنسبة ألشد ال عدم املساواة، وال

حتت وطأة الفقر، واألشخاص ذوو اإلعاقـة، واملهـاجرون، واملشـردون، واملسـنون، والشـعوب      
األصلية. وُسلّط الضوء أيضا على الفجوات بني املناطق احلضـرية والريفيـة فيمـا خيـص التغطيـة      

تعزيـز تـوفري هـذه اخلـدمات وحتسـني      باخلدمات الصحية اجلنسـية واإلجنابيـة وضـرورة مواصـلة     
  جودهتا يف املناطق الريفية.  

ووجهت الدول االنتباه إىل حقيقة أن عددا كبريا جدا من النساء واألطفال والشـباب    - ٤٤
ــأمون، وأشــارت إىل أن مــن     يف ميوتــون ألســباب ميكــن تفاديهــا، مبــا   ذلــك اإلجهــاض غــري امل

الرضع على حد سواء عن طريق كفالـة متكـني    املمكن خفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات
املرأة من منع حاالت احلمل غري املرغوب فيه ومنحها إمكانية االستفادة مـن خـدمات الرعايـة    

  عالية اجلودة والشاملة لفترة ما قبل الوالدة ويف أثنائها وبعدها.  
  

يـع النسـاء اخليـارات    تدعم الدول رؤية املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة لعـامل ُيتـاح فيـه جلم         
إجنـاهبم، حيـث ال يتـربص املـوت     بشأن عـدد أوالدهـن وفتـرة التباعـد فيمـا بينـهم وتوقيـت        

  امرأة أثناء الوالدة، وحيث يتمتع مجيع املواليد اجلدد بصحة مزدهرة  بأي
ــة            - ٤٥ ــية واإلجنابي ــل الصــحة اجلنس ــق بشــكل كام ــأن حتق ــا ب ــن التزامه ــدول ع ــت ال أعرب
جنابيـة. واُتفـق علـى نطـاق واسـع علـى أن مواصـلة تعزيـز نظـم الصـحة           تضمن احلقـوق اإل  وأن

شرط مسبق لكفالة االستفادة من الصحة اجلنسية واإلجنابية عالية اجلودة يف العديد من منـاطق  
ســيما ألولئــك الــذين يعيشــون يف فقــر مــدقع أو يف منــاطق نائيــة. وشــددت الــدول  العــامل، وال

هتديدا خطريا حلياة املرأة، وعلى أن مجيع النسـاء احلوامـل    على أن احلمل ينبغي أال يظل يشكل
تستحق أن تستفيد مـن شـبكة رعايـة متكاملـة عاليـة اجلـودة وتعاونيـة تكفـل احلمـل الصـحي،           



A/69/122 
 

14-56594 17/28 
 

والوالدة املأمونة، بإشراف قابالت ماهرات ووجود الرعاية يف حاالت الطوارئ عنـد الطلـب،   
حـاالت الطـوارئ، والرعايـة مـا بعـد الـوالدة الـيت         واالستفادة جمانا مـن العمليـات القيصـرية يف   

تؤدي أيضا إىل حتسني رفاه املواليد اجلدد. وباإلضافة إىل ذلك، دعـت البلـدان إىل زيـادة عـدد     
العــاملني الصــحيني املــدربني وعــدد القــابالت، وتوســيع نطــاق االســتفادة مــن الوســائل احلديثــة 

  احلمل.    ملنع
  

  حة اجلنسية واإلجنابية للشباب توسيع نطاق االستفادة من الص    
  كفالة الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب أولوية عاملية      

أُقّر على نطاق واسع باملخاطر الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة الـيت تواجـه الشـباب. وأُقـّر          - ٤٦
سـيما الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، ضـروري لضـمان        بأن ضمان حق الشـباب يف الصـحة، وال  

خرى. وعالوة على ذلك، شددت الدول علـى أن املسـاواة بـني اجلنسـني ال ميكـن      حقوقهم األ
أن تتحقق إال إذا كان الشباب، وخباصة الفتيات، يف منأى من العنف اجلنساين، وأُتيحـت هلـن   
إمكانيــة االســتفادة مــن املعــارف واحلقــوق واخلــدمات الالزمــة حلمايــة ســالمتهن اجلســدية          

نقــص املناعــة البشــرية واألمــراض املنقولــة باالتصــال اجلنســي،  وإبقــائهن يف مــأمن مــن فــريوس 
ــوالدة، وختفيــف خطــر          ــه وال ــن احلمــل املبكــر وغــري املرغــوب في ــأى م ــائهن يف من ــة بق وكفال

ــة، وال     ــأمون. وأعربــت عــدة منظمــات غــري حكومي ســيما تلــك الــيت متثــل    اإلجهــاض غــري امل
  الشباب، عن مواقف مشاهبة.  

كفالـة اسـتفادة اجلميـع مـن تثقيـف شـامل وعـايل اجلـودة          وشددت الـدول بقـوة علـى     - ٤٧
ومتكامل يف جمال الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، ومـن معلومـات وخـدمات عاليـة اجلـودة. ومـن          
املواضـيع املتكــررة األخــرى، أُشــَري إىل احلاجــة إىل التثقيــف اجلنســي الشــامل، الــذي يتســق مــع  

ــارا      ــذ خبيـ ــن األخـ ــباب مـ ــتمكني الشـ ــدرات، لـ ــامي القـ ــاهتم يف   تنـ ــق إمكانـ ــحية وحتقيـ ت صـ
  املطاف.    هناية

  
توجد على الصعيد العاملي حاجة ملحة إىل التعاون الدويل من أجل رفـع مسـتوى خـدمات        

  الصحة اجلنسية واإلجنابية املالئمة للشباب وتوحيد معايريها وتعزيزها  
أشـارت  وصفت الدول برامج مالئمة للشباب جيـري إعـدادها علـى الصـعيد الـوطين و       - ٤٨

ــه نــداء لزيــادة املــوارد البشــرية     إىل احلاجــة إىل رفــع مســتوى الــربامج وتوحيــد معايريهــا. وُوجّْ
واملاليــة مــن أجــل دعــم هــذه اجلهــود، مــع التشــديد علــى أمهيــة الشــراكات الثنائيــة واملتعــددة     

تـها  األطراف لكفالة اتباع ُنُهجٍ مالئمة للشباب وبعيدة عن أي أحكام مسبقة وذات فعاليـة أثبت 
التجربـــة. وســـتوفر تلـــك الـــربامج خـــدمات صـــحية جنســـية وإجنابيـــة شـــاملة وعاليـــة اجلـــودة  
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ومتكاملة، مبا يشمل الوسائل احلديثة ملنع احلمل، ُتتاح جلميع الشباب، بغض النظر عـن احلالـة   
الزوجيــة ألي منــهم. وعــالوة علــى ذلــك، شــددت الــدول علــى احلاجــة إىل التثقيــف يف جمــال  

ذلـك املعلومـات عـن فوائـد التغذيـة والتمـارين البدنيـة، وجتنـب املـواد           يف ية، مبـا املهارات احليات
الضــارة، وخــدمات الصــحة العقليــة. وأقــّرت البلــدان أيضــا بــأدوار ومســؤوليات الوالــدين           
واملدرسـني والعــاملني الصـحيني يف محايــة حــق الشـباب يف الصــحة اجلنسـية واإلجنابيــة بوســائل     

يواجههــا الشــباب عنــدما حيــاولون احلصــول علــى معلومــات دقيقــة تشــمل إزالــة احلــواجز الــيت 
  وخدمات عالية اجلودة بصورة سرية.  

  
  مشاركة املراهقني والشباب يف ختطيط وتنفيذ وتقييم الربامج املوجهة هلم يعزز جناحها      

أكــدت جمــددا دول كــثرية ضــرورة تنفيــذ سياســات وبــرامج صــحية شــاملة ومراعيــة      - ٤٩
ين ومالئمة للشباب على الصعيد الـوطين، مـع التركيـز علـى مشـاركة الشـباب       للمنظور اجلنسا

بصورة كاملة يف وضـع هـذه الـربامج وتنفيـذها. وأشـارت بعـض الـدول إىل احلاجـة إىل رصـد          
ــا     ــباب، مبـ ــة للشـ ــة املوجهـ ــربامج القائمـ ــذ الـ ــوقهم      يف تنفيـ ــة حقـ ــة حبمايـ ــك املتعلقـ ــك تلـ ذلـ

  واإلجنابية.    اجلنسية
  

  الحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرةمنع احلمل، وا    
منح األولوية لوضع حد لالحتياجات غـري امللبـاة يف جمـال تنظـيم األسـرة، وكفالـة اسـتفادة            

  اجلميع من طائفة واسعة من وسائل منع احلمل عالية اجلودة واحلديثة  
الوسـائل  أيدت الدول بأغلبية ساحقة ضـرورة كفالـة تزويـد كـل فـرد وكـل زوجـني ب         - ٥٠

اليت تتيح أن حيددوا حبرية ومسؤولية عدد أوالدهم وتوقيت إجناهبم وفتـرة التباعـد فيمـا بينـهم.     
ــة،          ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــداف امل ــة أله ــة مركزي ــدف بوصــفه ذا أمهي ــك اهل ــّدد ذل وُح

  أمهية حامسة لتنفيذ برنامج العمل.    وذا
يع من خدمات طوعية عالية اجلـودة بشـأن   وُشّدد على أن من األولويات استفادة اجلم  - ٥١

تنظيم األسرة. وشددت احلكومات على احلاجة إىل إزالة احلواجز اليت تعيق توفري وسـائل منـع   
احلمل احلديثة للسكان الذين يصـعب الوصـول إلـيهم، مبـن فـيهم الفقـراء يف املنـاطق احلضـرية،         

واألشــخاص ذوو اإلعاقــة،   وأولئــك الــذين يعيشــون يف أمــاكن نائيــة، والشــعوب األصــلية،       
والشباب، وغـري املتـزوجني. وأُشـَري إىل أن كفالـة االسـتفادة مـن املعلومـات الدقيقـة والتثقيـف          
واملشورة بشأن وسائل منع احلمل املتاحة تشكل عامال أساسـيا يف تـوفري رعايـة عاليـة اجلـودة،      

احلمــل، واحلــد مــن  وخلــق الطلــب عليهــا، وكفالــة االســتعمال الفعلــي للوســائل احلديثــة ملنــع    
  اللجوء إىل اإلجهاض غري املأمون.  
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  فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي     
جيب أن يتواصل رفع مستوى اجلهود الوطنية الرامية إىل القضاء على فـريوس نقـص املناعـة        

ف والوقايـة والفحـص والعـالج    البشرية واإليدز، لكفالة استفادة اجلميع من خدمات التثقيـ 
  والرعاية والدعم يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية، بصورة خالية من التمييز

ــا      - ٥٢ ــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية م ــدول إىل أن وب زال يفــرض حتــديات   أشــارت ال
صــابة بــني صــحية وإمنائيــة بالغــة. فالطبيعــة املــتغرية للوبــاء باتــت تــؤدي إىل تزايــد معــدالت اإل  

السكان الشباب ذوي العالقات مع اجلنس اآلخر، حيـث تكـون املـرأة معرضـة خلطـر اإلصـابة       
به بدرجة أعلى. وشددت الدول على شعورها بالقلق إزاء هذه االجتاهات، وجددت التزامهـا  
ــة الشــاملة        ــوفري الرعاي ــدة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، وت ــالتخلص مــن اإلصــابات اجلدي ب

به، باعتبار ذلك أولوية وطنية، مبا يشمل إزالة مجيع احلـواجز القانونيـة واالجتماعيـة    للمصابني 
والسياساتية أمـام الفئـات السـكانية الرئيسـية األشـد عرضـة خلطـر العـدوى بـالفريوس وتناقلـه،           

  وكفالة الوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة واملهمشة األخرى.  
دعوة قوية إىل كفالة الوقاية والعـالج مـن فـريوس نقـص املناعـة      ووجهت دول عديدة   - ٥٣

البشرية يف سياق بذل مزيد من اجلهود ملكافحة األمراض املنقولة باالتصـال اجلنسـي، وتوسـيع    
نطاق التغطية جبميع اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية. وجيب حتقيق إمكانيـة اسـتفادة مجيـع    

فيات واملهاجرات، من خدمات القضـاء علـى انتقـال املـرض مـن      احلوامل، مبن فيهن النساء الري
  األم إىل الطفل.  

  
محاية الشباب من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشـرية أولويـة       

  تتطلب املزيد من التركيز على تثقيف وإعالم الشباب بشأن الصحة اجلنسية  
املراهقني والشباب باملعلومات املناسـبة يف أطـر رمسيـة    شددت الدول على أمهية تزويد   - ٥٤

وغري رمسية، بوسائل تشمل، على سبيل املثال، إدماج املعلومات املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة   
البشرية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف مناهج شاملة للتثقيف اجلنسـي وتوسـيع نطـاق    

  ا.  نشر اخلدمات املالئمة للشباب ومتويله
  

  تعزيز نظم الصحة    
  تعزيز هياكل نظم الصحة وتنظيمها وإدارهتا مسألة ذات أولوية    

أشارت احلكومات إىل احلاجـة إىل حتسـني نظـم الصـحة يف املنـاطق احلضـرية والريفيـة          - ٥٥
على حد سواء، بوسائل تشمل تعزيز اهلياكل األساسية والتخطيط واإلدارة. وأُقـّر علـى نطـاق    

ه التفـاوت الشـديدة يف جمـال الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة تعكـس أوجـه قصـور          واسع بـأن أوجـ  
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خطــرية يف نوعيــة اخلــدمات الصــحية األساســية وأن حتقيــق إجنــازات يف جمــال الصــحة اجلنســية   
  واإلجنابية سيتطلب تعزيز نظام الصحة على مجيع املستويات.  

  
عـــدد املرشـــدين الصـــحيني مثـــة حاجـــة إىل اســـتراتيجيات مســـتدامة طويلـــة األجـــل لزيـــادة     

  وقدراهتم وتوزيعهم إلتاحة استفادة اجلميع من الرعاية الصحية  
أعربــت الــدول عــن القلــق إزاء الــنقص يف املــوارد البشــرية يف جمــال الصــحة وتفــاوت     - ٥٦

توزيعها بوصفهما يعيقان باستمرار إعمال احلق يف الصحة، وتقدمي اخلدمات الصـحية الشـاملة   
جميــع. وُســلط الضــوء علــى أوجــه عــدم املســاواة يف إمكانيــة االســتفادة مــن   وعاليــة اجلــودة لل

الرعايــة املــاهرة يف املنــاطق احلضــرية واملنــاطق الريفيــة، مــع التشــديد علــى التحــدي املتمثــل يف    
سـيما األخصـائيون، يف املنـاطق الريفيـة. وشـددت       اإلبقاء على املرشدين الصحيني املهـرة، وال 

ة إىل تنفيــذ حلــول مبتكــرة طويلــة األجــل ألزمــة الــنقص العــاملي يف  الــدول علــى احلاجــة امللحــ
  املرشدين الصحيني لتحقيق الغايات واألهداف الواردة يف برنامج العمل.

  
  كفالة استفادة اجلميع من خدمات صحية عالية اجلودة وشاملة مسألة ذات أولوية     

التغطيـة الصـحية الشـاملة    شددت الدول على احلاجة إىل سـبل متويـل مبتكـرة لتحقيـق       - ٥٧
ــة مــن        ــة ملصــاحل الفقــراء تكفــل االســتفادة مــن طائفــة كامل وإجيــاد نظــم ضــمان صــحي مراعي
اخلدمات والسـلع الصـحية العاليـة اجلـودة، والقضـاء علـى أوجـه عـدم املسـاواة واحلـواجز الـيت            

م تقف يف وجه مجيع السكان. وأشارت احلكومات أيضا إىل احلاجة إىل أن جيـري ختطـيط نظـ   
ذلك شـيوخة السـكان، والعـدد املتزايـد مـن       يف الصحة مبراعاة الديناميات السكانية املتغرية، مبا

  األشخاص ذوي اإلعاقة، وتزايد معدالت انتشار األمراض غري املعدية.  
  

  اإلجهاض    
تدعو احلاجة إىل استثمارات بشرية ومالية للقضـاء بطريقـة متكاملـة علـى أسـباب الوفيـات           

  لنامجة عن اإلجهاض غري املأمون النفاسية ا
أُعرب عـن قلـق كـبري إزاء حجـم املأسـاة الـيت تشـكلها الوفيـات النفاسـية النامجـة عـن              - ٥٨

اإلجهاض غري املـأمون. وُشـّدد علـى احلاجـة امللحـة إىل وضـع سياسـات وممارسـات ملنـع تلـك           
ات الرعايـة عقـب   اخلسائر يف األرواح. وُسلط الضوء على حتسني إمكانية االستفادة مـن خـدم  

اإلجهاض، يف الوقت املناسب وبدون متييز وجبودة عالية، وبصرف النظر عـن الوضـع القـانوين    
لإلجهــاض، بوصــفها وســيلة ضــرورية وفعالــة إلنقــاذ األرواح والوقايــة مــن العواقــب الصــحية   
السلبية لإلجهاض غري املأمون. وأشار بعـض الـدول أيضـا إىل أن توسـيع نطـاق االسـتفادة مـن        
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اإلجهاض املأمون والقانوين، وفقاً ملعايري جييزها القانون الوطين، يرتبط خبفـض معـدل الوفيـات    
  النفاسية النامجة عن اإلجهاض غري املأمون.  

وعالوة على ذلك، أُعرب عن تأييد واسع النطاق لكفالة استفادة اجلميع من جمموعـة    - ٥٩
ك الوسـائل العاجلـة ملنـع احلمـل، مـن أجـل       ذلـ  يف كاملة من الوسـائل احلديثـة ملنـع احلمـل، مبـا     

تفادي احلمل غري املرغوب فيه واللجوء إىل اإلجهاض. وأشار بعض الدول إىل أن الوقايـة مـن   
  احلمل غري املخطط له يشكل فائدة مؤكدة للتثقيف اجلنسي الشامل.

  
  املكان والتنقل  -جيم   

  اهلجرة الدولية    
االقتصـادية واالجتماعيـة الشـاملة للجميـع واحلـد مـن       ميكن للهجرة أن تتـيح حتقيـق التنميـة        

  الفقر، ولكن ذلك يتوقف على توفري محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين
إن تنامي نطاق اهلجرة الدولية وتزايد تعقيـدها ميـثالن حقيقـة واقعـة بالنسـبة إىل مجيـع         - ٦٠

لفـرص االقتصـادية لألفـراد    البلدان تقريبا. وأُقرَّ على نطـاق واسـع بـأن اهلجـرة ميكـن أن تعـزز ا      
وأسرهم، وأن حتفز التنمية يف بلدان األصل والعبور واملقصد. وأبلغت الدول عـن تطلعاهتـا إىل   
االستفادة من اهلجرة ألغراض التنمية، مع االعتراف يف الوقت نفسـه بالتحـديات الـيت تنطـوي     

بعض الـدول الضـوء   عليها كفالة حدوث اهلجرة بطريقة آمنة ومنظمة. ويف هذا الصدد، سلط 
ــاجرين      ــام املهـ ــة، وحتســـني إملـ ــويالت املاليـ ــاليف التحـ ــلة خفـــض تكـ ــة إىل مواصـ علـــى احلاجـ
بأساسيات املسائل املالية. وشددت الدول أيضا علـى دور احلـوار والتعـاون الـدوليني يف تيسـري      

ار التنقل ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين. وأُعـرب عـن التـزام واسـع النطـاق مبكافحـة االجتـ       
بالبشــر مــن خــالل مالحقــة اجلرميــة العــابرة للحــدود، مــع العمــل يف الوقــت نفســه علــى تقــدمي  

  املساعدة إىل ضحايا هذه اجلرائم.  
ــة واالقتصــادية         - ٦١ ــة االجتماعي ــوء إدارة اهلجــرة يضــر بالتنمي ــدول إىل أن س وأشــارت ال

مييـز واملخـاطر الصـحية    ويؤدي إىل ظروف غري مأمونة بالنسبة للمهاجرين. وذُكر أيضـاً أن الت 
اليت يواجهها املهاجرون الدوليون هي أمور أخرى مثرية للقلـق. وأشـارت الـدول أيضـا إىل أن     
النجاح يف إدماج املهـاجرين يف اجملتمعـات املضـيفة يتطلـب تـوفري نظـم محايـة اجتماعيـة تكفـل          

، وبصـفة أعـم،   سيما خدمات الرعاية الصـحية والتعلـيم   االستفادة من اخلدمات األساسية، وال
  محاية متتعهم حبقوق اإلنسان.  

يف التنميـة يف بلـدان األصــل،    ةوأُشـري إىل أن جمتمعـات املغتــربني تسـاهم مسـامهة كــبري      - ٦٢
عــن طريــق التجــارة واالســتثمار والعــودة إىل البلــد. وأُشــري يف بعــض البيانــات إىل أن اهلجــرة     
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يف مـن آثـار هجـرة العمـال ذوي املهـارات      الدائرية واهلجرة العائدة ميكن أن تساعدا يف التخف
  العالية من البلدان اليت تعاين نقصا خطريا يف القوى العاملة.

  
  والتوسع احلضري الداخليةاهلجرة     
  يقتضي النمو احلضري تشييد املدن املستدامة وتعزيز الروابط بني املناطق احلضرية والريفية     

السكان والتحّضر واهلجـرة الداخليـة. وأُشـري     أثار أكثر من نصف الدول مسألة توزيع  - ٦٣
إىل أنّ وجود أمكنة آمنة وقابلة للعيش هو من الشروط األساسية لتحقيق التنميـة والرفـاه لكـل    
الناس. وساد علـى نطـاق واسـع اّتفـاق يف الـرأي بـني الـدول علـى أنّ النسـق السـريع للتحضـر            

ــا حيــوالن مــن وجهــة التوزيــع العــ    ــة بات املي للســكان، وأنّ احلكومــات عليهــا  واهلجــرة الداخلي
ــدن،         ــد لســكان امل ــدد املتزاي ــاجرين احلضــريني والع ــة الســتيعاب امله التســلح بالوســائل الالزم

  ولضمان جودة املستوطنات احلضرية.
وأُشري إىل أنّ تزايد عدد سكان املدن، مبن فيهم الفقـراء، يؤكّـد علـى ضـرورة حتسـني        - ٦٤

تكـافؤ فـرص احلصـول علـى السـكن اآلمـن واالسـتفادة مـن          اخلدمات العامة احلضرية وضـمان 
املياه والصرف الصحي واخلدمات الصحية والتعليم والنقل وغري ذلك من اخلـدمات األساسـية   
اليت تعّزز اإلدماج االجتماعي وحتمي حقوق اإلنسان. ودعت الدول إىل حتسـني فـرص التمتـع    

انيات الـيت تتـيح هلـا حتسـني إدارة التجمعـات      هبذه اخلدمات وإىل تزويد السلطات احمللية باإلمك
  احلضرية بالتخطيط احلضري القائم على قدر أكرب من املشاركة واالستدامة والشمول.  

وسلّم العديد مـن الـدول بـأنّ هنـاك روابـط عضـوية بـني التحّضـر والتنميـة املسـتدامة.             - ٦٥
دَرج يف التخطـيط اإلمنـائي،   ذلـك التوسـع احلضـري، جيـب أن تُـ      يف فالديناميات السـكانية، مبـا  

ــة والتكامــل يف ختطــيط وإدارة        ــا يكفــل الفعالي ــد مب ــة جيــب أن ُتوطَّ ــدرات احلكومــات احمللي وق
ــداد واحتياجــات        ــة بأع ــات املتعلق ــا تكتســيه البيان ــة. وأشــارت إىل م ــاطق احلضــرية والريفي املن

ــة يف التخطــيط ويف     ــة بالغ ــيني مــن أمهي ــداخليني والســكان احملل ــر السياســات   املهــاجرين ال تقري
  وحتقيق املشاركة الشاملة يف عمليات احلوكمة.

  
  املناطق الريفية ال ينبغي إمهاهلا    

دعت الدول إىل ضرورة تدارك أوجه التفاوت بني املناطق احلضـرية واملنـاطق الريفيـة،      - ٦٦
مسـألة تعزيـز   وأشارت إىل أنّ جهود حتقيق التنمية جيب أن ُتوجَّه أيضا إىل املناطق الريفية وإىل 

ــة       ــها االســتثمار يف املرافــق الوطني ــة، وذلــك بوســائل من ــاطق احلضــرية والريفي ــروابط بــني املن ال
  واإلقليمية ويف الطاقة والنقل ومنظومات الصحة واالتصاالت.

  



A/69/122 
 

14-56594 23/28 
 

  املشّردون داخليا والالجئون    
سـتعرة يف  الفئات السكانية الواقعة حتت نري التشريد القسري بسبب الرتاعات واحلروب، امل    

  الداخل أو عرب احلدود الدولية، حتتاج إىل مساعدة دولية عاجلة
استرعت الدول االنتباه إىل مدى استفحال ظـاهرة التشـريد القسـري، ودعـت اجملتمـع        - ٦٧

ــا مــن أجــل مســاعدة الالجــئني. وأوضــحت أنّ        ــدان املضــيفة يف جهوده ــدويل إىل دعــم البل ال
حــاالت التشــريد اجلمــاعي، صــعوبات كــبرية يف اســتيعاب   البلــدان الناميــة املضــيفة تواجــه، يف

الوافـــدين اجلـــدد، األمـــر الـــذي يـــدفع إىل ارتفـــاع الطلـــب علـــى املـــوارد احملليـــة ويـــؤثر علـــى  
  االقتصادي.  النمو

  
  احلوكمة واملساءلة  -دال   

ــدرج ضــمن ركــن اإلدارة        - ٦٨ ــة مواضــيع رئيســية تن ــدول جمــددا االهتمــام ألربع أولــت ال
هذه املواضيع هي: التعـاون والشـراكات، واملشـاركة، وإدراج ديناميـات السـكان      واملساءلة. و

  ضمن استراتيجيات التنمية، وتعزيز نظم املعارف واملساءلة.
  

  التعاون والشراكات    
التعاون على مجيع املستويات مسألة يف غاية األمهية بالنسبة ملؤمتر السكان والتنميـة ملـا بعـد        

  )٤(٢٠١٤عام 

ري إىل أنّ التعـاون الـدويل أساسـيٌّ يف حتفيـز واسـتدامة نشـاط العمليـة اإلمنائيـة، ويف         أُش  - ٦٩
إتاحة الفرص بالتساوي أمام اجلميع. ومن بني طائفة املقترحات اليت ذكرهتا الـدول، اسـتأثرت   
املواضيع الثالثة التالية باهتمام كـبري: التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي واإلقليمـي         
ــه اخلصـــوص،     ــدة علـــى وجـ ــم املتحـ ــراف واألمـ ــدد األطـ ــام املتعـ ودون اإلقليمـــي، ودور النظـ
ــارز إىل       والشــراكات والتمــويالت القائمــة علــى تعــدد القطاعــات. وجــرى التطــرق بشــكل ب
مسألة التعاون إقليميا على تنفيذ برنامج العمل، حيث أعربت بلدان كـثرية عـن دعمهـا لنتـائج     

الـيت عقـدت يف سـياق اسـتعراض املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة          مؤمترات السـكان اإلقليميـة  
  ).  A/69/62عاما (انظر  ٢٠بعد  ٢٠١٤بعد عام   ملا
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الشـــراكات بـــني احلكومـــات واجملتمـــع املـــدين واملؤسســـات األكادمييـــة والقطـــاع اخلـــاص        
حملليـة  واملؤسسات اإلقليمية والدولية جيـب أن تـدعم امللكيـة احملليـة وتسـتجيب لألولويـات ا      

  وتضع اإلنسان يف حمور السياسات
ــة،        - ٧٠ ــادئ الشــراكة احلقيقي ــى مب ــدويل ينبغــي أن يقــوم عل ــاون ال ــدول أنّ التع أكــدت ال
ال بد من تعزيز وتوسيع نطاق التنميـة بالتحالفـات دون اإلقليميـة واإلقليميـة والتحالفـات       وأّنه

اون مع األمم املتحـدة. وأشـارت إىل   فيما بني بلدان اجلنوب وبالتحالفات الثالثية، وذلك بالتع
ضرورة أن يسـتجيب هـذا التعـاون لألولويـات الوطنيـة ضـمن برنـامج العمـل واستعراضـه بعـد           
عشرين عاما، وأن يعمل يف الوقت نفسه على بناء القدرات وامللكيـة الوطنيـة. أمـا الشـراكات     

ادل أفضـل املمارسـات،   فينبغي أن تشمل املساعدة التقنية، وتعزيز املؤسسات، والتـدريب، وتبـ  
والنهوض بعملية إنفاذ القوانني، وتعزيز التنسيق على تنفيذ اخلطط، وبناء القدرات مـن املـوارد   
البشــرية، وجتميــع املــوارد. وقــد نــادت الــدول مــرارا وتكــرارا بضــرورة احلــرص علــى أن تلــيب   

أن تضــع  الشــراكات املتعــددة القطاعــات االحتياجــات اخلاصــة بكــل بلــد مــن البلــدان، وعلــى  
األولويات اإلنسانَ يف حمور اخلطط اهلادفـة إىل حتقيـق التنميـة. وواصـلت الـدول الــتأكيد علـى        
أمهيـــة األدوار احملتملـــة ملختلـــف األطـــراف املعنيـــة، ومنـــها القطـــاع اخلـــاص واجملتمـــع املـــدين،  
واملؤسســـات األكادمييـــة، والشـــركاء اإلمنـــائيون الـــدوليون، ودعـــت إىل ضـــرورة أن تعـــزز        

تكـــــارات التعـــــاون مـــــع املســـــتفيدين وحتقـــــق االســـــتخدام األمثـــــل للمـــــوارد وحتّســـــن  االب
  والفعالية.  النجاعة

  
ملنظومة األمم املتحدة دورها الفاعل يف دعم البلدان من أجل حتقيق أهـداف املـؤمتر الـدويل        

    ٢٠١٤للسكان والتنمية ملا بعد عام 
 التصـدي للتحـديات اإلمنائيـة، الـيت     أشارت الـدول إىل أنّ االسـتراتيجيات املعتمـدة يف     - ٧١

تركّز على احلقـوق الفرديـة، تتطلـب إسـهامات منتظمـة ومنسـقة ونشـطة مـن جانـب منظومـة           
األمم املتحدة وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى وجـه اخلصـوص. ولـيس ذلـك فقـط يف           

ــن القطــا         ــة م ــة األطــراف املعني ــل أيضــا يف جمــال تعبئ ــتقين، ب ــاون ال ــدمي التع ــام جمــال تق عني الع
ذلك املؤسسـات األكادمييـة واجملتمـع املـدين واملنظمـات الشـبابية، ضـمن إطـار          يف واخلاص، مبا

شراكة عاملية من أجـل التنفيـذ الكامـل لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة ملـا بعـد            
بة . وعالوة على ذلك، جرى التسليم صراحة بالعمل الفين الـذي تقـوم بـه شـع    )٤( ٢٠١٤ عام

  السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة.  
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االلتزامــات احملليــة وتقــدمي الــدعم مــن الشــركاء هــي أمــور أساســية لنجــاح املــؤمتر الــدويل         
  )٤(٢٠١٤للسكان والتنمية ملا بعد عام 

ميـة هـو مـن التحـديات     أُشري إىل أنّ متويل جدول أعمـال املـؤمتر الـدويل للسـكان والتن      - ٧٢
الرئيسية اليت تفاقمت بسبب األزمـة املاليـة العامليـة. وذكـرت بعـض الـدول أنّ التزاماهتـا حيـال         
املــؤمتر ال تعوزهــا ســوى املــوارد. ورغــم أنّ االلتــزام املتجــدد وعلــى أعلــى املســتويات بربنــامج  

رادة السياسـية جيـب   العمل هو أيضا من األمور األساسية الـيت تكفـل تنفيـذه بالكامـل، فـإن اإل     
سيما يف إطار الدعم املقـدم للبلـدان    أن يصحبها التزام قوي بتوفري املساعدة املالية والتقنية، وال

النامية. وذُكر أن التركيز ينبغي أن ينصب على اجلهود واملوارد املشـتركة يف املنـاطق واألقـاليم    
شـارت الـدول إىل أّنـه ال بـّد، يف     اليت تتقـّدم بـبطء أو الـيت تكـاد تعجـز عـن بلـوغ أهـدافها. وأ        

مواجهة القيود على املوارد احملليـة وتنـاقص الـدعم اخلـارجي، مـن حشـد كـل مـوارد ومصـادر          
 )٤(٢٠١٤التمويل احملتملة من أجل بلوغ أهداف املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة ملـا بعـد عـام      

  وسائر األهداف اإلمنائية األخرى.
  

  املشاركة    
املدين القوية ومبختلف املظاهر هلـا أمهيتـها االسـتراتيجية والعمليـة يف بلـوغ       مشاركة اجملتمع    

  أهداف جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
أعـادت الــدول تأكيــد مـا للــنُّهج القائمــة علــى املشـاركة يف احلكــم مــن دور أساســي،      - ٧٣

ل مــن أنّ قضــايا الســكان لتكــّرر بــذلك مــا جــاء يف إحــدى التوصــيات الرئيســية لربنــامج العمــ 
والتنمية ينبغي أن ُتعالَج بطريقـة قائمـة علـى املشـاركة. وشـددت هـذه الـدول علـى أنّ اإلدارة         
القائمـــة علـــى املشـــاركة تســـتوجب اليقظـــة والقـــدرة علـــى التكيـــف، وأشـــارت إىل أنّ أجنـــع  

راف املعنيـة،  املقاربات يف مواجهة التحديات اإلمنائيـة ال ميكـن حتقيقهـا إال مبشـاركة كـل األطـ      
  ذلك منظمات اجملتمع املدين واملنظمات األهلية والقطاع اخلاص واجلهات املستفيدة.  يف  مبا
  

زيـادة مشـاركة النسـاء والشـباب يف اختـاذ القـرارات ويف العمليـات السياسـية واالجتماعيـة              
يق أهـداف  واالقتصادية على الصعيدين الوطين والعاملي هي من األمور البالغة األمهية يف حتق

  ٢٠١٤املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 
ــنع      - ٧٤ ــادة مشـــاركتها يف عمليـــات التخطـــيط وصـ دعـــت الـــدول إىل متكـــني املـــرأة وزيـ

القرارات املتصلة بالسياسات والـربامج، وأشـارت إىل أنّ هـذا األمـر مـن شـأنه أن حيقـق املزيـد         
أفــراد اجملتمــع وقــدرا أكــرب مــن اإلنصــاف   مــن احلمايــة والــتمكني جلميــع الفئــات الضــعيفة مــن 

واالســتدامة يف حتقيــق التنميــة. وشــّددت الــدول أيضــا علــى أمهيــة مشــاركة النســاء والشــباب    
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وسائر الفئات األخرى يف املشاورات املتعلقة باآلليات اليت من شأهنا أن حتفظ هلـؤالء حقـوقهم   
  على الوجه األفضل.

  
  خطيط اإلمنائيإدماج الديناميات السكانية يف الت    
لكي يكون للديناميات السكانية أثرهـا يف اجملتمـع ال بـّد مـن دمـج االجتاهـات السـكانية يف            

  التخطيط اإلمنائي على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل
ســلّمت الــدول علــى نطــاق واســع بأمهيــة الــديناميات الســكانية يف التخطــيط اإلمنــائي    - ٧٥

يد مـن البلـدان قـد تعـّين عليهـا مواجهـة حتـديات الـتغري الـدميغرايف،          املستقبلي. ولوحظ أن العد
ــا ــدة مــن الشــباب،        يف مب ــة: األعــداد املتزاي ــر مــن الظــواهر التالي ــة ظــاهرة أو أكث ذلــك مواجه

وشيوخة السكان، واهلجـرة الداخليـة والدوليـة، والتوسـع احلضـري، واخنفـاض اخلصـوبة لـدى         
اخلصوبة لدى الـبعض اآلخـر. واعُتـرب الـتغري الـدميغرايف      البعض، واالرتفاع املستمر يف معدالت 

مــن التحــديات وأيضــا مــن الفــرص احملتملــة، فيمــا اعُتــربت السياســات والــربامج الســكانية مــن  
العوامــل املســاعدة علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة. ودعــت الــدول إىل زيــادة إدمــاج االجتاهــات 

  وطين.الدميغرافية يف مجيع جوانب عملية التخطيط ال
  

  تعزيز املعارف والقدرات    
  من األمهية مبكان تعزيز نظم املعارف على توليد واستخدام البيانات الدميغرافية     

ذلـك بيانـات    يف شددت الدول على أمهية مجع البيانات الدميغرافية بصورة دوريـة، مبـا    - ٧٦
ت علـــى وجـــه الســـجل املـــدين واإلحصـــاءات احليويـــة والتعـــدادات الســـكانية العاديـــة. ودعـــ 

االســتعجال إىل ختصــيص املــوارد الكافيــة وإىل العمــل التعــاوين والتنســيق فيمــا بــني احلكومــات  
ووكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــة وســائر أصــحاب املصــلحة اآلخــرين مــن أجــل ضــمان تــوافر   

  القدرة الالزمة إلنتاج واستخدام البيانات السكانية.  
  

علــى مجــع البيانــات واســتخدامها ونشــرها علــى    هنــاك ضــرورة لتــدعيم القــدرات الوطنيــة     
  خمتلف القطاعات املؤثرة يف التنمية

أُشــري إىل أنّ تــوافر القــدرات الوطنيــة ضــمن خمتلــف القطاعــات هــو مــن لــوازم تنفيــذ      - ٧٧
ورصد العمليـة القائمـة علـى األدلـة يف وضـع الـربامج مـن أجـل بلـوغ أهـداف جـدول أعمـال             

ــدويل للســكان والتنم  ــز القــدرات     املــؤمتر ال ــدول علــى احلاجــة امللحــة إىل تعزي ــة. وشــددت ال ي
الوطنية على توليد البيانات الدميغرافية واالجتماعية واالقتصـادية ونشـرها واسـتخدامها بفعاليـة     
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كجــزء مــن جهــود التخطــيط وتقريــر السياســات علــى املســتويات احمللــي اإلقليمــي والقطــاعي، 
  لبشرية.وذلك من خالل حتسني املوارد املؤسسية وا

  
  الرصد والتقييم والشفافية أمور أساسية بالنسبة للمساءلة    

وّجهــت الــدول دعــوة عامــة مــن أجــل تــوخي املزيــد مــن املســاءلة والشــفافية واعتمــاد    - ٧٨
آليات الرصد والتقييم اليت تعمل بشكل جيد. فالضرورة تقتضي تعزيز القـدرات الوطنيـة علـى    

ــام     ــن أجــل القي ــات م ــل البيان ــن      مجــع وحتلي ــك م ــربامج، ألنّ ذل ــدقيقني لل ــيم ال بالرصــد والتقي
مكّونات منظومات املساءلة الناجعة والشـفافة. وال بـد مـن إشـراك كـل أصـحاب املصـلحة يف        

  عملية تعزيز القدرات املتوفرة لدى اخلرباء احملليني واملؤسسات املعنية.
  

  االستدامة  -هاء   
  غري املناخالديناميات السكانية واالستدامة البيئية وت    

سلّمت دول كثرية بأوجه التفاعل بني الديناميات السكانية والبيئة والتنمية املسـتدامة،    - ٧٩
وشددت على ضرورة حتسني إدماج هـذه الـديناميات يف السياسـات والـربامج املعنيـة باحلفـاظ       
على البيئة وبالتكيف مع تغـري املنـاخ والتخفيـف مـن حـدة خمـاطر الكـوارث. وذكـرت الـدول          
أّنها ما فتئت تواجه هتديدات بيئية من بينها الفيضانات واجلفاف وأيضا خماطر أخرى هلـا صـلة   
بتغري املناخ من قبيـل ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر والتصـحر وحتّمـض احملـيط وفقـدان التنـوع           
البيولوجي. فهذه املخاطر هتدد موارد رزق الفئات الضعيفة أكثر مـن غريهـا بـاألخص. وأشـري     

هذا السياق إىل أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـري املسـتدامة، وتـدهور البيئـة، وضـرورة         أيضا يف 
املوازنة بني احتياجات األعداد املتزايدة من السكان من جهة وبني االستخدام املستدام لقاعـدة  

  املوارد الطبيعية من جهة أخرى.
  

لتنبــؤ بــتغري املنــاخ مــن الضــروري القيــام علــى نطــاق واســع بتعزيــز قــدرة احلكومــات علــى ا    
ــا ــدرهتا علــى ا        وم ــة وق ــن كــوارث طبيعي ــوارث والتخفيــف    يتصــل بــه م ــب هلــذه الك لتأّه
  آثارها    من
اســترعت دول كــثرية االنتبــاه إىل دور تغــري املنــاخ واألزمــة البيئيــة يف تشــريد الســكان    - ٨٠

غري املنـاخ.  وهتجريهم، وأيضا إىل ضرورة إجياد القدرات احلكومية الالزمة من أجل التصدي لت
وأعرب البعض عن ختوفه من أن يقوض هذا التغّير عملية التنمية، فيعّرض بـذلك أكثـر شـرائح    
اجملتمــع فقــرا، ومنــهم بــاألخص الــذين يعيشــون داخــل الــنظم اإليكولوجيــة اهلشــة، إىل خمــاطر    
كبرية يف جمال التشّرد وفقدان سبل كسب الرزق. وإضافة إىل ذلك، أُعـرب عـن األمـل يف أن    
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عود االسـتثمارات التكنولوجيـة يف جمـاالت كالطاقـة املتجـددة ومعاجلـة امليـاه وإدارة النفايـات         ت
ــة بفوائــد ال حتمــي البيئــة فحســب، بــل تــوفّر كــذلك الفــرص       وحتليــة ميــاه البحــر ومحايــة البيئ
االقتصــادية ومتكّــن األفــراد. وأشــارت بعــض الــدول إىل أنّ إجيــاد احللــول لــتغري املنــاخ مســألة    

قــدرة الــدول مبفردهــا، وتتطلــب اختــاذ إجــراءات عامليــة مجاعيــة ووضــع اســتراتيجيات   تتجــاوز
  قطاعية شاملة من أجل بناء جمتمعات تتمتع مبقّومات البقاء.

    
  ٢٠١٤ما بعد عام   - خامسا   

  )٤(٢٠١٤حتقيق التنمية املستدامة رهني بنجاح املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد     
خالل املناقشات اليت دارت عن تأييدها الواسع ملسألة أن يظـلّ جـدول    أعربت الدول  - ٨١

أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية حيتل مركـز الصـدارة يف حتقيـق التنميـة العامليـة، وأن يـتم       
 ٢٠١٥التأكد من أنّ عملية صياغة اخلطة اإلمنائيـة واألهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة ملـا بعـد عـام        

هداف برنامج العمل وبـاإلجراءات األساسـية ملواصـلة تنفيـذه، علـى أن ُتراعـى       تأخذ مببادئ وأ
يف ذلك االستنتاجات والتوصيات اليت مت التوصل إليها يف االسـتعراض العملـي. وأعربـت عـدة     

  منظمات غري حكومية عن الرغبة نفسها.  
مل، وباجملـاالت  وسلّمت كل الدول باإلجنازات اهلامة اليت حتققت يف تنفيذ برنامج الع  - ٨٢

الـيت أُحــرز فيهـا تقــّدٌم حمــدود فضـال عــن الصــعوبات الـيت مــا تــزال قائمـة. وتضــّمنت البيانــات      
دعـوات متكـّررة مـن أجــل االسـتمرار يف اجلهـود الراميـة إىل حتســني الظـروف املعيشـية جلميــع         

قتصـادية  الفئات السكانية، والقضاء على الفقر، واحلد من أوجه عدم املسـاواة االجتماعيـة واال  
الكبرية املوجودة يف العـامل. وأشـارت دول كـثرية إىل أنّ اللجنـة تقـوم بـدور أساسـي يف تقيـيم         

  مدى تنفيذ برنامج العمل.
ــامج العمــل علــى أســاسٍ مــن حقــوق         - ٨٣ ــة أن يقــوم برن وشــّددت احلكومــات علــى أمهي

ــذي يضــع اإلنســان يف حمــور خطــة العمــل        ــهج ال ــد  اإلنســان ومــن اســتمرار العمــل بالن ــا بع مل
، وحثّت اجملتمع الدويل علـى مـنح األولويـة لألهـداف األساسـية يف جمـال املسـاواة        ٢٠١٥ عام

بني اجلنسني ومتكني املرأة واالستثمار يف الشباب وحتقيـق النمـو االقتصـادي الشـامل واسـتفادة      
 اجلميــع مــن اخلــدمات واحلقــوق يف جمــال الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، مــع االنتفــاع يف الوقــت  
نفســه مــن الفــرص الناشــئة عــن االجتاهــات الســكانية. كمــا حثتــه علــى التصــدي بســرعة لــتغري 

  املناخ وعلى ضمان االستدامة البيئية.
  


