
افتتحت اجللسة الساعة 13/05 

البند 1 من جدول األعمال املؤقت 

افتتاح رئيس وفد أوغندا للدورة 

افتتاح دورة  ُأعلن  باإلنكليزية(:  )تكلم  املؤقت  الرئيس 
املؤمتر  عمل  برنامج  مبتابعة  املعنية  االستثنائية  العامة  اجلمعية 

الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014. 

االستثنائية عمال  الدورة  تعقد هذه  املمثلون،  يعلم  كما 
بالقرار 234/65 املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب 2010، 
والقرار 250/67، املؤرخ 21 شباط/فرباير 2013، وتعمل 
السياسي  الدعم  وجتديد  العمل  برنامج  تنفيذ  حالة  لتقييم 

لإلجراءات املطلوب اختاذها لتحقيق غاياته وأهدافه كاملة. 

البند 2 من جدول األعمال املؤقت 

دقيقة صمت للصالة أو التأمل

الرئيس املؤقت )تكلم باإلنكليزية(: أدعو املمثلني اآلن 
إىل الوقوف مع التزام الصمت ملدة دقيقة للصالة أو التأمل. 

أو  للصالة  دقيقة  الصمت  العامة  اجلمعية  أعضاء  التزم 
التأمل. 

املتحدة  األمم  نفقات  لقسمة  املقررة  األنصبة  جدول 
)A/S-29/2(

الرئيس املؤقت )تكلم باإلنكليزية(: أود، وفقا للممارسة 
 ،A/S-29/2 املتبعة، أن أسترعي انتباه اجلمعية العامة إىل الوثيقة

فيما يتعلق باملادة 19 من ميثاق األمم املتحدة. 

هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة قد أحيطت علما على 
النحو الواجب باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. 

تقرر ذلك. 

البند 3 من جدول األعمال املؤقت 

تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض

للمقرر  وفقا  باإلنكليزية(:  )تكلم  املؤقت  الرئيس 
505/69 ؛ املؤرخ 19 أيلول/سبتمرب 2014، مت تعيني جلنة 
وهي  والعشرين  التاسعة  االستثنائية  للدورة  التفويض  وثائق 
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تتألف من نفس أعضاء الدورة العادية التاسعة والستني للجمعية 
وبنغالديش،  والربازيل،  الروسي،  االحتاد  وحتديدا:  العامة، 
وجامايكا، والدامنرك، والسنغال، والصني، وناميبيا، والواليات 

املتحدة األمريكية. 

ويف هذا السياق، أود أن استرعي انتباه أعضاء اجلمعية إىل 
مذكرة شفوية من األمني العام بتاريخ 11 متوز/يوليه 2014، 
يف  املمثلني  جلميع  تفويض  وثائق  إصدار  وجوب  على  تنص 
الدورة االستثنائية وفقا للمادة 27 من النظام الداخلي للجمعية 
العامة. وأحث مجيع األعضاء على تقدمي وثائق تفويض ممثليها 

إىل األمني العام يف أقرب وقت ممكن. 

البند 4 من جدول األعمال املؤقت 

انتخاب الرئيس 

اجلمعية  أدعو  باإلنكليزية(:  )تكلم  املؤقت  الرئيس 
اآلن إىل الشروع يف انتخاب رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا 

االستثنائية التاسعة والعشرين. 

ُينتخب  أن  مفاده  باقتراح  التقّدم  مت  الصدد،  هذا  ويف 
سام  السيد  معايل  والستني،  التاسعة  العادية  الدورة  رئيس 
االستثنائية  للدورة  رئيسا  أوغندا،  مجهورية  ممثل  كوتيسا، 

التاسعة والعشرين بالتزكية.

انتخاب  يف  ترغب  العامة  اجلمعية  أّن  أعترب  أن  يل  هل 
السيد سام كوتيسا رئيسا للجمعية العامة يف دورهتا االستثنائية 

التاسعة والعشرين بالتزكية؟

تقرر ذلك.

الرئيس املؤقت )تكلم باإلنكليزية(: أتقدم خبالص التهنئة 
إىل معايل السيد سام كوتيسا، وأدعوه إىل تويل الرئاسة. 

أطلب إىل رئيس املراسم أن يصطحب الرئيس إىل املنصة.

شغل السيد كوتيسا مقعد الرئاسة.

دورهتا  العامة يف  اجلمعية  رئيس  سام كوتيسا،  السيد  بيان 
االستثنائية التاسعة والعشرين

للسكان  الدويل  املؤمتر  يف  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
قبل  القاهرة  يف  انعقد  الذي  التارخيي  املؤمتر  وهو  والتنمية، 
مسألة  ليسوا  السكان  أن  حكوماتنا  أكدت  عاما،  عشرين 
أعداد. إهنم بشر. وقد توصلوا إىل توافق يف اآلراء على برنامج 
وتوسيع  للجميع،  احلياة  نوعية  حتويل  إىل  دعا  الذي  العمل، 
والتنمية  االقتصادي  النمو  وحتقيق  البشرية،  اخليارات  نطاق 

املستدامة.

ملؤمتر  التارخيية  واملرامي  باألهداف  نذّكر  حنن  واليوم، 
القاهرة لعام 1994 ونؤكد عليها من جديد، بغية التحضري 
بشكل أفضل للمستقبل الذي نريده - املستقبل الذي ميكن 
اإلنسان  حقوق  ُتحترم  وأن  تطلعاهتم،  حيققوا  أن  للناس  فيه 
وأن  بالدعم،  وكرامتهم  رفاهيتهم  حتظى  وأن  هبم،  اخلاصة 

تتوفر احلماية لبيئة هذا اجليل واألجيال املقبلة. 

تنفيذ  تتوجيا الستعراض  تأيت  الدورة االستثنائية  إن هذه 
والتنمية على مدى 20  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج عمل 

عاما، وهي مناسبة للنظر يف متابعته إىل ما بعد عام 2014.

وتظهر نتائج استعراض املؤمتر الدويل للسكان والتنمية إىل 
ما بعد عام 2014 أن بلداننا قد أحرزت تقدما كبريا يف تنفيذ 
برنامج عمل القاهرة خالل العقدين املاضيني. ومن املستحيل 
أظهرهتا  اليت  بالقيادة  التنويه  دون  التقدم  هذا  عن  الكالم 
احلكومات، واملسامهات اليت قّدمها املجتمع املدين، مبا يف ذلك 
النسائية،  واملنظمات  الشباب،  وجمموعات  الدينية،  الطوائف 
والعديد من اجلهات األخرى. وال بد من التنويه أيضا بقرارات 
اآلباء واألمهات اليت تقضي بتعليم أبنائهم، ال سيما الفتيات، 
الكامل والفعال جبميع حقوق اإلنسان اخلاصة هبم،  ومتتعهم 
وهتيئة بيئة تساوي بني أبنائهم وبناهتم حىت يتمكنوا من حتقيق 

أقصى إمكاناهتم والعيش يف كرامة، من دون عنف ومتييز. 
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احلياة  منط  حتويل   - املحرز  بالتقدم  واعترافا  لذلك، 
واحلفاظ عليها - ميكننا أن حنتفل جبهودنا اجلماعية. وامسحوا 
األمم  إىل صندوق  الشكر  لتوجيه  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  يل 
املتحدة للسكان على الدعم اهلام الذي قّدمه للجهود الوطنية، 

وعلى تنفيذ برنامج عمل القاهرة. 

استقصائية  دراسات  بإجراء  بدأت  اليت  اخلطة  ولكن 
وعقد  ووزارية،  إقليمية  مؤمترات  عقد  ومشلت  وطنية، 
يف  العاملي  الصعيد  على  احلكومات  بني  املشترك  االجتماع 
نيسان/أبريل من هذا العام، ال تنتهي اليوم. فالتقدم امللحوظ 
الذي شهده العامل منذ انعقاد املؤمتر التارخيي، ومؤمترات القمة 
يف التسعينات، ومؤمتر قمة األلفية لعام 2000، ما زال أقل من 
طموحاتنا واحتياجاتنا. وجيب أن نفعل أكثر بكثري بغية حتسني 
نعاجل  أن  الضروري  من  لذلك،  احلياة جلميع شعوبنا.  نوعية 
على وجه االستعجال نتائج استعراض املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية إىل ما بعد عام 2014، اليت ُتبّين أنه على الرغم من 
النمو  وحتقيق  الفقر  على  القضاء  يف  كبرية  مكاسب  إحراز 
االقتصادي منذ انعقاد املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، هناك 
العديد من السكان الذين ُتركوا وراءنا - حبيث مل ُيعمل على 
اخلاصة  اإلنسان  وإعمال حقوق  األساسية،  احتياجاهتم  تلبية 

هبم، وحتقيق ما لديهم من إمكانات. 

إن الفقر والتمييز وعدم املساواة يف الدخل والثروة أمور 
هتدد النمو االقتصادي ورفاه األفراد، واملجتمعات، وكوكبنا. 
وهذه التحديات املشتركة ذات صلة باملناقشات اليت ستجري 
غدا يف مؤمتر قمة املناخ لعام 2014، ويف املناقشة العامة اليت 
تليه، وينبغي خلطة التنمية ملا بعد عام 2015 أن تتصدى هلا.

وخيلص تقرير استعراض املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا 
بعد عام 2014 إىل أن االستثمار يف حقوق اإلنسان الفردية 
حياته،  فترة  وطوال  القطاعات  مجيع  عرب  وكرامته،  وقدراته 
إليها  توصل  اليت  والنتائج  املستدامة.  التنمية  أساس  يشّكل 

االستعراض تؤثر تأثريا كبريا على سياسة التنمية. ويتعني علينا 
الثروة والدخل،  التفاوت يف  تزايد أوجه  اإلسراع يف معاجلة 
والعنف  املرأة،  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  وعدم 
والتمييز القائمني على نوع اجلنس، واحلاجة إىل التعلم مدى 
احلصول  وعدم  الشباب،  قدرات  بناء  يف  واالستثمار  احلياة 
بالتساوي،  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية  الرعاية  خدمات  على 
وتعزيز النظم الصحية. وباملثل، إن اهلياكل األسرية والترتيبات 
املدن  بتخطيط  نقوم  أن  تستدعي  تنوعا  تزداد  اليت  املعيشية 
املستدامة وبنائها، وتعزيز الروابط احلضرية الريفية. ومن املهم 
إىل  حنتاج  حبيث  السكان  ديناميات  عن  الناجم  التأثري  جدا 
الوطنية  املستويات  االمنائي على  التخطيط  إدماجه يف  حتسني 

واإلقليمية والدولية. 

وتتطلب التحديات االمنائية املاثلة أمامنا مواجهة منسقة 
والقيادة  والشراكة  التعاون  من  املزيد  طريق  عن  ومنتظمة 
للجمعية  رئيسا  بصفيت  تعزيزه  زيادة  ما أعتزم  وهو  العاملية، 
العامة. وال بد لنا من البناء على الدروس املستفادة واحلفاظ 
يساعد  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  ومع  القائم.  الزخم  على 
جدول أعمال املؤمتر على متهيد الطريق أمام خطة التنمية ملا 

بعد عام 2015، وحتقيق التنمية املستدامة.

الدويل فرصة  الدورة االستثنائية توفر للمجتمع  إن هذه 
هامة وحسنة التوقيت لتبادل األفكار، وتعزيز التزامه بتحسني 
النمو  وكفالة  والكرامة،  املساواة  وتوطيد  الناس،  حياة 
االقتصادي املستدام والشامل، وحتقيق التنمية املستدامة. فلنلزم 
أنفسنا باختاذ إجراءات أقوى تسترشد باستعراض املؤمتر الدويل 
الكامل  وبالتنفيذ   ،2014 عام  ما بعد  إىل  والتنمية  للسكان 
إىل  وأتطلع  والتنمية.  بالسكان  املعين  القاهرة  أعمال  جلدول 
بيانات املشاركني الذين يتشاطرون رؤى حكوماهتم إزاء تنفيذ 

نتائج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014.

أعطي الكلمة اآلن ملعايل األمني العام بان كي - مون.
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األمني العام )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أرحب باجلميع 
يف هذه الدورة االستثنائية اهلامة. وأود أن أشكر كل من وّفر 
ما متارسه من  والتنمية على  السكان  هلا. وأحّيي جلنة  الدعم 

قيادة. 

وأثين على وكيل األمني العام واو هونغبو، وإدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية، خاصة شعبة السكان التابعة هلا، على 

دراساهتم املوثوق هبا ذات الشهرة العاملية.

الدويل  املؤمتر  انعقاد  اليوم مبرور 20 عاما على  وحنتفل 
على  حتّول  نقطة  املؤمتر  وكان  بنجاح.  والتنمية  للسكان 
الصعيد العاملي. فقد ارتكز برنامج عمله على املبادئ األساسية 
الناس. وشدد  ينبغي أن تتمحور حول  التنمية  اليت تؤكد أن 
أمهية  على  وأكد  والفتيات،  النساء  يف  االستثمار  قيمة  على 
يف  العامل  وأقّر  اإلجناب.  وحقوق  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 
القاهرة بأنه عندما حتصل النساء والفتيات على التعليم الذي 
تتوفر  وعندما  إنتاجية.  أكثر  املجتمعات  تصبح  يستأهلنه، 
احلماية حلقوقهن، تصبح املجتمعات أكثر عدال. وعندما جيري 
املجتمعات  تصبح  بأنفسهن،  مستقبلهن  تقرير  بغية  متكينهن 

أكثر منعة.

)تكلم بالفرنسية(

وبعد عشرين عاما، ال تزال تلك املبادئ احلكيمة توجه 
أعمالنا. ففي غضون العقدين املاضيني، جنا قرابة بلیون إنسان 
النفيسات  األمهات  وفيات  معدل  واخنفض  الفقر.  براثن  من 
بنسبة 50 يف املائة تقريبا. ولقد أحرزنا تقدما يف حتقيق املساواة 
بني اجلنسني، ال سيما التوصل إىل التكافؤ يف التعليم االبتدائي 
بني البنني والبنات. وهناك عدد أكرب من النساء اللوايت أصبحن 
اإلجناب.  تاريخ  وحتديد  أطفاهلن،  عدد  اختيار  على  قادرات 
من  الناس  من  أكرب  عددا  متّكن  اليت  القوانني  من  املزيد  ومثة 
العاملي  اإلعالن  يف  عليها  املنصوص  احلقوق  مبمارسة  التمتع 

حلقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة.

)تكلم باإلنكليزية(

إن برنامج عمل القاهرة أحدث فرقا جمديا يف حياة الناس 
- مثل زينابو من النيجر، ذات اخلمس عشرة سنة من العمر، 
اليت كانت متزوجة من رجل عنيف أكرب سّنا. ومبساعدة من 
األطفال؛  زواج  إهناء  عن  اآلن  تدافع  باتت  املتحدة،  األمم 
املدرسة  ترك  إىل  اضطرت  اليت  تونس  من  فجره  األم  ومثل 
عندما كان عمرها جمرد مثاين سنوات، لكن مبساعدة من األمم 
املتحدة، ختّرجت ابنة فجره من اجلامعة؛ ومثل مرسا البالغة من 
العمر 25 سنة، اليت تعني عليها أن تلد يف خميم للمشردين يف 
السيطرة،  نزفت على حنو خرج عن  فلقد  السودان.  جنوب 
ولكن مثة قابلة أنقذت حياهتا بعدما كانت قد تعلمت مهارات 
إنقاذ األرواح من خالل برنامج يدعمه صندوق األمم املتحدة 
للسكان. وهناك أيضا نساء مثل لينا، وهي أم يف الفلبني قالت 
بوضوح شديد ما نعرفه مجيعا أنه صحيح: “ينبغي للمرأة أن 
يكون هلا احلق يف اختيار عدد األطفال الذين تريدهم. إنه حق 

أساسي لإلنسان”.

يتصدر  الذي  للسكان  املتحدة  األمم  بصندوق  وأشيد 
مفيد  تغيري  إىل  القاهرة  عمل  برنامج  لترمجة  العاملي  الزخم 
السيد  التنفيذي،  مديره  على  وأثين  الناس.  من  للكثريين 
العديدون  وهناك  النشيطة.  لقيادته  أوسوتيمهن،  بابوتوندي 
من احلاضرين هنا قد ساعدوا على دفع عجلة التقدم العاملي، 
وأنا أحّيي اندفاعهم واألنشطة اليت يقومون هبا. وأطلب إليهم 

القيام حىت مبا هو أكثر من ذلك. 

وال يزال ماليني الناس يعانون من اجلوع والفقر، وميوتون 
احتياجاهتم  تلبية  بإمكاهنم  ليس  منها.  الوقاية  ميكن  ألسباب 
اخلدمات  على  احلصول  أو  جمد،  عمل  إجياد  أو  األساسية، 
الذين ال  الناس  بالصحة والتعليم. وهناك املاليني من  املتعلقة 
يزالون حىت اآلن غري قادرين على التمتع حبقوقهم األساسية. 
وبينما شهدنا صعود الطبقة املتوسطة على الصعيد العاملي، فقد 
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حصل ذلك وسط عدم املساواة داخل البلدان ويف ما بينها. 
ومنذ عام 1994، مل يتحقق سوى حتسينات حمدودة يف حياة 
ما يقّدر ببليون نسمة يعيشون يف أشد البلدان فقرا. وال تزال 

أعمارهم املتوقعة منخفضة إىل حد غري مقبول.

مؤمتر  النعقاد  العشرين  السنوية  بالذكرى  حنتفل  وبينما 
أمهية  من  ننتقص  أن  يسعنا  املستقبل، ال  إىل  ونتطلع  القاهرة 
حتقيق التنمية. هلذا السبب، حنن نواجه ثالثة حتديات كربى. 
أوال، تكثيف اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
حبلول املوعد النهائي يف عام 2015. ثانيا، العمل على حتديد 
عام 2015،  بعد  ملا  التنمية  جمال  وطموحة يف  جريئة  خطة 
حبيث تضع العامل على مسار التنمية الشاملة واملستدامة. ثالثا، 
العمل إلبرام اتفاق جمد يتعلق بتغري املناخ قبل هناية العام املقبل. 
وينبغي ملؤمتر قمة املناخ الذي سينعقد يف الغد أن يوّلد إرادة 

سياسية قوية، مع صدور بيانات جريئة.

وفيما حنرز تقدما على مجيع اجلبهات الثالث، علينا أن 
إعطاؤه  القاهرة، ال سيما  مؤمتر  هبا  اليت خرج  الرؤية  نتذكر 
األولوية للصحة اإلجنابية. وجيب علينا أن نواجه حقيقة أّنه ال 
يزال هناك قرابة 800 امرأة مينت كل يوم من أسباب تتعلق 
باحلمل أو الوالدة. ومن املقّدر بأنه مثة 8,7 مليون امرأة شابة 
كل  يف  املأمون  غري  اإلجهاض  إىل  يلجأن  النامية  البلدان  يف 
عام. فهّن حباجة إىل محايتنا على وجه السرعة. وجيب أيضا أن 
نسترشد حبكمة مؤمتر القاهرة بينما نواجه اجتاهات دميغرافية 
رئيسية، مبا يف ذلك التحضر، واهلجرة، وشيخوخة السكان، 

وأكرب جيل من الشباب يف التاريخ.

وجيب علينا أن جندد تعهدنا حبماية الناس، ال سيما النساء 
والفتيات، يف سعينا للقضاء على الفقر املدقع، ومحاية حقوق 
ألجيال  كوكبنا  مستقبل  وتأمني  وكرامتهم،  الناس  مجيع 
املستقبل. إننا ننظر اليوم باعتزاز إىل السنوات العشرين املاضية، 

ونتطلع بعزم إىل حتقيق تقدم أكرب بكثري لألجيال املقبلة.

 ،250/67 للقرار  وفقا  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
املدير  أوسوتيمهن،  بابوتوندي  للسيد  اآلن  الكلمة  أعطي 

التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان.

أشكر  أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  أوسوتيمهن  السيد 
رئيس اجلمعية العامة على مالحظاته االفتتاحية، وعلى إعطائي 
اخلاصة.  املناسبة  هذه  يف  العامة  اجلمعية  ملخاطبة  الفرصة 
لربنامج  الثابت  دعمه  على  العام  األمني  أشكر  أن  أود  كما 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وعلى استعراض املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية لعام 2014، وعلى تقريره عن هذا 

.)A/69/62( االستعراض

اللحظة  هذه  إىل  الوصول  على  الكثريون  ساعَدنا  لقد 
السعيدة. وأود أن أشكر احلكومات املمثلة هنا على التزامها 
الناس  الذي أحرزناه يف حتسني حياة  التقدم  ودعمها، وعلى 
يف تلك البلدان. وكما احلال يف مؤمتر القاهرة، فإن املجتمع 
املدين كانت له أمهية يف جناح استعراض املؤمتر الدويل للسكان 

والتنمية، وأريد أن أعرب عن امتناننا لتفانيه ودعمه.

يف عام 1992، التّف العامل حول مفهوم التنمية املستدامة 
يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو. 
القائل إن البشر هم يف  وقد متحور ذلك املفهوم حول املبدأ 
القاهرة،  ويف  املستدامة.  بالتنمية  املتعلقة  االهتمامات  صميم 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  قام  عامني،  جمرد  وبعد 
جتاه  نظرتنا  وغّير  عمليا،  حتديدا  املبدأ  هذا  بتحديد  والتنمية 
السكان والتنمية إىل األبد. فقد حتّول من التركيز على أعداد 
البشر، وحقوق  البشر، ورفاه  أرواح  التركيز على  البشر إىل 

اإلنسان. 

األساسية  املبادئ  أحد  يكون  أن  القاهرة  مؤمتر  وكفل 
للتنمية حتقيق كرامة مجيع البشر وحقوهم اإلنسانية باعتبارها 

وسيلة لبلوغ أهدافنا اجلماعية.
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مئات  انتشال  شهدنا  املاضية،   20 الـ  األعوام  وخالل 
التعليم  يف  اجلنسني  بني  واملساواة  الفقر،  براثن  من  املاليني 
االبتدائي، وخفض عدد النساء الالئي ميوتن وهن يهنب احلياة، 
تبني  للتقدم  العمل. وتلك األوجه  قوة  النساء يف  واملزيد من 
مدى القوة اليت ميكن أن حيظى هبا حتقيق التنمية القائمة على 
أساس الكرامة وحقوق اإلنسان. ولكن ال يزال يتعني علينا أن 

نقطع شوطا طويال.

ويف  متزايد،  بشكل  املتفاوت  النمو  يف  آخذ  عاملنا  إن 
األقل  النصيب  على  والفتيات  النساء  حتصل  األحيان  أغلب 
البيئة  وتدهور  املناخ  تغري  تسارع خطى  ويبني  احلقوق.  من 
قمته  يف  هم  من  يزال  ال  نظام  على  حنافظ  أن  ميكننا  ال  أنه 
يستهلكون املزيد من مواردنا املحدودة. وما مل نستطع اإلجناز 
البشر من  البشر بصورة منصفة ومتكني مجيع  من أجل مجيع 

حتقيق إمكانيتهم، لن نتمكن من حتقيق التنمية املستدامة.

العامة  فاجلمعية  الصحة.  يف  احلق  يف  اجلدال  ميكن  وال 
اختذت قرارات عديدة بشأن أمهية ضمان أعلى معايري الصحة 
املستدامة للجميع. وتشكل الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق 
حمورية  أمهية  ذات  أهنا  كما  عاملية.  إنسان  حقوق  اإلجنابية 

لالستدامة واملساواة بني اجلنسني ولتمكني النساء. 

ولكن للكثريين، ال يزال احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية 
تزوج قسرا  اليت  أعوام  للطفلة يف سن 10  ليس  واقعا -  ليس 
من رجل عمره 62 عاما وتنجب له أطفاال قبل أن تستعد عقال 
وجسما. وليس للمراهقة غري املتزوجة اليت، لعدم توافر املعلومات 
غري  إجهاض  إىل  تلجأ  فيه،  مرغوب  غري  ملنع محل  واخلدمات 
عسرية  والدة  تواجه  اليت  الفقرية  الريفية  للمرأة  وليس  مأمون. 
بدون قابلة ماهرة وبعيدا عن أقرب مرفق صحي. وليس لعشرات 
آالف الشباب الذين يفتقرون إىل الوسائل واملعرفة حلماية أنفسهم 
من فريوس نقص املناعة البشرية أو غريه من اإلصابات املنقولة عن 
طريق االتصال اجلنسي. وليس للمتأثرين باألزمات والزناعات، 

اليت كثريا ما تعرض النساء والفتيات خلطر العنف اجلنسي وتقيد 
وصوهلن إىل األماكن األمنة واخلدمات والدعم. وميكن أن تصبح 
النتائج مبثابة حكم باإلعدام: إذ متوت 800 إمرأة كل يوم من 
أسباب متصلة باحلمل، والعديد منهن مراهقات غري متزوجات. 
ومقابل كل وفاة نفاسية، ينتهي األمر بـ 20 امرأة وفتاة أخرى 

إىل تعقيدات ميكن منعها، مبا يف ذلك ناسور الوالدة.

حيدد  أال  ينبغي  فقرية  أو  غنية  إمرأة  أية  كانت  وسواء 
الشامل  احلصول  ولتحقيق  متوت.  أو  ستعيش  كانت  ما إذا 
احلقوق  ولكفالة  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  على 
اإلجنابية للجميع، علينا تعزيز النظم الصحية اهلشة لكي نتمكن 
اليت  والسلع  اخلدمات  مع  والفتيات  النساء  إىل  الوصول  من 
حيتجن إليها يف الوقت املناسب وحيث يعشن. وبكل بساطة 
ال يعقل يف الوقت احلايل أن أكثر من 200 مليون امرأة يرغنب 

يف خدمات تنظيم األسرة ولكن ال ميكنهن احلصول عليها.

ومنذ مؤمتر القاهرة أحرزنا تقدما هاما يف جمال املساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة. بيد أنه ال يوجد أي جزء يف العامل 
حتققت فيه املساواة الكاملة بني اجلنسني، ويف بعض األماكن 
جيري التراجع عن املكاسب القائمة. وتلتحق املزيد من النساء 
املعرضة  العمالة  األحيان يف  أغلب  العمل، ولكن يف  بأماكن 
يف  التمثيل  ناقصات  النساء  تزال  وال  الرمسية.  وغري  للخطر 
مناصب السلطة وصنع القرار. وال يزال يتعني حتقيق املساواة 
بني اجلنسني يف التعليم الثانوي والعايل. وستعاين إمرأة واحدة 
البلدان ومن مجيع  العامل، ويف مجيع  نساء يف  من كل ثالث 
اخللفيات، من أعمال العنف البدين أو العنف اجلنسي يف فترة 
آمنات  وغري  املدرسة،  يف  آمنات  غري  منهن  والكثري  حياهتا. 
وهن جيلنب املياه، وغري آمنات وهن يف حرم اجلامعة، بل وغري 

آمنات على درج قاعة حمكمة أو يف منازهلن بالذات.

الضارة مثل زواج  التقليدية  التمييز واملمارسات  ويستمر 
األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ويعمل اجلناة بإفالت 



7/131 1454455

A/S-29/PV.1 22/9/2014

املمارسات.  تلك  مكافحة  قوانني  وجه  يف  العقاب، حىت  من 
حالة   - حية  بتفاصيل  الواقع  ذلك  أنباء  يوم  كل  إلينا  وتنقل 
اغتصاب مجاعي وحشية أخرى، وتعرض إمرأة أخرى للضرب، 
بصون  البتة  هلا  عالقة  ال  قتل  عملية  من  أخرى  فتاة  وموت 
الشرف، وخسارة روح شابة أخرى بسبب إجهاض غري مأمون 
أو متالزمة فقدان املناعة املكتسب )اإليدز(، أو مدرسة أخرى 
خالية. وتقع أعمال العنف اجلنسي على نطاق مذهل وتستخدم 

يف بعض األحيان سالحا للحرب، وأسلوبا للحرب.

“كفى”  أخريا  نقول  عندها  حامسة،  نقطة  هناك  هل 
ألعمال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات؟ ومىت نعيد أخريا 
فتياتنا - مجيع فتياتنا ونساءنا - إىل املدارس وقوة العمل، وإىل 
مكاهنن املناسب إىل جانب الرجال والصبيان على الطاولة اليت 
تتخذ حوهلا القرارات؟ ومىت سنبعدهم عن زواج األطفال وعن 
احلمل املبكر وعن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وعن 
أعمال العنف واملمارسات الضارة اليت تسلبهم كرامتهم ويف 

أسوأ احلاالت حترمهم من حياهتم؟

ففي ذلك الوقت وحده سنتمكن من بناء املستقبل الذي 
نريده مجيعا. وال ميكننا املضي قدما بترك نصف السكان - 

نساؤنا وفتياتنا - متخلفني. 

ولدينا يف الوقت احلايل أكرب جيل للشباب عرفه العامل أو 
شهده يف أي وقت مضى. وال ميكن الكالم عن التنمية املستدامة 
بدون االستثمار الكايف يف صحته وتعليمه وبدون متكينه وجتهيزه 

باملهارات والقدرة على العمل والقدرة على الصمود.

املنخفضة  للبلدان  اخلصوبة  معدالت  اخنفاض  ويتيح 
واملتوسطة الدخل فرصة ساحنة لتحقيق عائد دميغرايف، بيد أن 
الوقت  ويف  التنمية.  جهود  من  مستبعدون  البشر  من  العديد 
احلايل يشكل الشباب نسبة 40 يف املائة من العاطلني عن العمل 
يف العامل، ويظل 60 يف املائة من مجيع الشباب يف املناطق النامية 
بدون عمل، أو ال يدرسون أو منخرطني يف عمالة غري منتظمة.

اجلنسية  الصحة  حالة  لدينا عن  املتوفرة  القليلة  والبيانات 
واإلجنابية للشباب وحصوهلم على اخلدمات واملعلومات تظهر 
قلق رئيسية. فقد وقعت أكثر من 7, 8 مليون حالة  دواعي 
إجهاض غري مأمونة فيما بني الشباب يف سن 15 إىل 24 عاما 
النامية - وذلك يف عام 2008 وحده - ووقعت  البلدان  يف 
نقص  بفريوس  اإلصابة  حاالت  مجيع  من  املائة  يف   41 نسبة 
عام 2009.  نفسها يف  العمرية  الفئة  تلك  يف  البشرية  املناعة 
املناعة  نقص  بفريوس  اجلديدة  اإلصابات  مجيع  تقع  وفعال، 
البشرية اليت نشهدها فيما بني غري املتزوجني أكثر من وقوعها 

فيما بني أي فئة أخرى. 

ومن هم هنا يف اجلمعية حيملون مستقبل شباب العامل يف 
أيديهم. فاستثمروا فيهم، ألن مستقبل العامل يف أيديهم.

وحنن حباجة أيضا إىل أن حيصل الكبار على نظام احلماية 
االجتماعية والرعاية الصحية وفرص التعليم مدى احلياة. وإذ 
بإجياد  ثانيا  دميغرافيا  عائدا  جنين  أن  ميكننا  جمتمعاهتا،  تشيخ 
الفرص للكبار ليعيشوا حياهتم على أكمل وجه. ونقول اآلن 
إن “سن السبعني هي سن الـ 40 اجلديدة”، ولذلك يلزم أن 

ننخرط معهم وأن نستفيد منهم بصورة فعالة.

ويف صباح هذا اليوم افتتح املؤمتر العاملي للشعوب األصلية 
يف هذه القاعة. وسيواصل صندوق األمم املتحدة للسكان العمل 
الوفاء  على  مساعدهتا  بغية  األعضاء  الدول  مع  وثيق  بشكل 
املؤمترات  خالل  األصليني  لسكاهنا  قطعتها  اليت  بااللتزامات 
لكي  والتنمية  للسكان  الدويل  للمؤمتر  اإلقليمية  االستعراضية 
السكان، على غرار غريهم، حبقوقهم اإلنسانية  يتمتع هؤالء 

الكاملة.

السكان  وتطلعات  احتياجات  بتلبية  االستدامة  وتتعلق 
يف الوقت احلايل مع التخطيط ووضع السياسات للسكان يف 
املستقبل. وال يتضح ذلك يف أي جمال بصورة أكثر جالء من 

وضوحه يف جمال السكان والتنمية.
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من   - فرص  إىل  السكانية  االجتاهات  حنول  أن  وجيب 
ومن  الشباب،  يف  املتمثلة  املنحة  إىل  الشباب  أعداد  تضخم 
حتميل املناطق احلضرية فوق طاقتها إىل إنشاء املراكز احلضرية 
احليوية والكفؤة، ومن أزمات التشريد الداخلي واللجوء إىل 
تسخري العمالة املهاجرة من أجل التنمية. وبإمكاننا أن نستفيد 
استفادة كاملة من تلك الفرص بدعم حقوق األفراد ومتكينهم، 
وبفهم ديناميات السكان وهي تتبدى للعيان وباحلكم بصورة 

فعالة وشاملة.

حتدي  من  أكرب  البعيد  املدى  يف  حتديا  نواجه  ال  ورمبا 
تغري املناخ. وغدا، سيستضيف األمني العام مؤمتر قمة املناخ 
بغية بناء الزخم حنو التوصل إىل اتفاق عاملي واإلقناع باختاذ 
للسكان  الدويل  املؤمتر  لنا  وسيبني  الواقع.  أرض  على  إجراء 
والتنمية ملا بعد عام 2014 أننا حباجة إىل تغيري أساسي ألمناط 
وإىل  الطبيعية  للموارد  املحموم  اهلدر  إبطاء  وإىل  استهالكنا، 
إثراء آفاق الكرامة واملساواة لألجيال احلالية واملقبلة. ويشكل 
اإلجراءات  أكثر  أحد  الشاملة  العامة  اخلدمات  اإلستثمار يف 
الفعالة والعادلة اليت ميكن أن تتخذها احلكومات إلرساء أساس 

للمساواة وكفاءة إستخدام املوارد.

وكما أظهرت املناقشات والسياسات املعنية بالسكان قبل 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف عام 1994، فإن املخاوف 
العاملية الواسعة النطاق طغت يف أغلب األحيان على حقوق 
احلاالت  أسوأ  ويف  واملجتمعات،  لألفراد  واحلريات  اإلنسان 
استعراض  لنا  اإلنسان. وبني  قيود على حقوق  بررت فرض 
تنفيذ جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد انقضاء 
20 عاما أن علينا متكني األشخاص ليحددوا مسار حياهتم، 
والتحديات  املناخ  لتغري  للتصدي  االبتكارات  وليوجدوا 
األخرى وليضعوا السياسات اليت متضي بنا بشكل مجاعي إىل 
حتقيق االستدامة. وأدرك أسالفنا ذلك يف مؤمتر القاهرة حينما 

أقروا بأن البشر يكمنون يف صميم التنمية املستدامة.

وخالل األعوام الـ 20 املاضية، شهدنا قوة اإلنسان مرة 
بعد أخرى - قوة النساء القادرات على حتديد اختيار، وليس 
مصادفة، ما إذا كن سينجنب أطفاال ومىت، وكم عددهم؛ قوة 
بالتعليم واملهارات والفرص، لإلسهام يف  املجهزين  الشباب، 
لتحدي  املراهقات  الفتيات  قوة  منها؛  الفوائد  وجين  التنمية 
املبكر،  الزواج  وملقاومة  الصعاب  كل  رغم  الراهن  الوضع 
واألمومة املبكرة وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبدال من 
ذلك التمسك بالتعليم والفرص اليت ميكن أن يوجدها؛ وقوة 
الرجال - األزواج واآلباء - للدفع حنو تعليم فتياهتم؛ وقوة 

الكبار يف املجتمعات اليت حتترم إسهاماهتم وتقدرها.

وال ميكن أن نتكلم عن التنمية املستدامة بدون ضمان تلبية 
احتياجات الشباب، والتعبري عن تطلعاهتم وإدماجهم يف صنع 
القرار. وال ميكن أن نتكلم عن التنمية املستدامة بدون معاجلة 
متكني النساء واملساواة بني اجلنسني والتمييز والعنف. وال ميكن 
اجلنسية  الصحة  كفالة  بدون  املستدامة  التنمية  عن  نتكلم  أن 
تلك  تكمن  أن  وجيب  للجميع.  احلقوق  واستيفاء  واإلجنابية 
املسائل يف صميم خطة ما بعد عام 2015 لضمان أن تشكل 
األجيال احلالية واملقبلة من أشخاص لديهم القدرة على الصمود 
والتكيف واالبتكار واإلبداع وقادرين على بناء جمتمعات قادرة 
على الصمود. فإذا استطعنا القيام بذلك، فإننا سنكون قادرين 

على التصدي ألي حتد يواجهه عاملنا اليوم وغدا.

البند 5 من جدول األعمال املؤقت

تنظيم الدورة

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: بغية التعجيل بأعمال الدورة 
االستثنائية الثامنة والعشرين، ووفقا للممارسات املتبعة، أقترح 
أن يكون نواب رئيس الدورة االستثنائية التاسعة والعشرين هم 

نفس نواب رئيس الدورة العادية التاسعة والستني للجمعية.

هل يل أن أعترب أن اجلمعية توافق على ذلك االقتراح؟
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تقرر ذلك.

يعمل  أن  أقترح  وباملثل،  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
والستني  التاسعة  العادية  الدورة  يف  الرئيسية  اللجان  رؤساء 

بنفس صفتهم يف الدورة االستثنائية التاسعة والعشرين.

هل يل أن أعترب أن اجلمعية توافق على ذلك االقتراح؟

تقرر ذلك.

اكتمل  قد  يكون  بذلك  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
تشكيل مكتب الدورة االستثنائية التاسعة والعشرين للجمعية 

العامة.

مبشاركة  تتعلق  مسألة  إىل  املمثلني  انتباه  ألفت  أن  أود 
الكرسي الرسويل ودولة فلسطني بصفتهما دولتني مراقبتني، يف 
أعمال اجلمعية العامة. وسيشترك املراقب عن الكرسي الرسويل 
بالقرار  عمال  والعشرين  التاسعة  االستثنائية  الدورة  أعمال  يف 
314/58 املؤرخ 1 متوز/يوليه 2004، دومنا حاجة إىل توضيح 
فلسطني يف  املراقب عن  ببيانه. وسيشارك  إدالئه  قبل  متهيدي 
أعمال الدورة االستثنائية التاسعة والعشرين وفقا للقرار 3237 
والقرار   ،1974 الثاين/نوفمرب  تشرين   22 املؤرخ  )د-29( 
177/43 املؤرخ 15 كانون األول/ديسمرب 1988، والقرار 
 19/67 والقرار   ،1998 متوز/يوليه   7 املؤرخ   250/52
املؤرخ 29 تشرين الثاين/نوفمرب 2012 بدون أن تكون هناك 

حاجة إضافية إىل تعليل متهيدي قبل أن يأخذ الكلمة.

وفقا للقرار 250/67، فإن الدول األعضاء يف وكاالت 
املتحدة  اليت ليست أعضاء يف األمم  املتخصصة  املتحدة  األمم 
مدعوة إىل االشتراك، بصفة مراقب، يف أعمال الدورة االستثنائية 
ختصص   ،250/67 للقرار  وفقا  وأيضا  والعشرين.  التاسعة 
ممثلني  مخسة  هبا  يديل  بيانات  إىل  لالستماع  العامة  اجللسات 
خمتارين من منظمات غري حكومية ذات مركز استشاري لدى 
املجلس االقتصادي واالجتماعي، خيتارها رئيس اجلمعية العامة.

أود اآلن أن أطلب تعاون املتكلمني يف الدورة االستثنائية 
الدورة  مدة  لقصر  ونظرا  البيانات.  بطول  يتعلق  فيما 
املتكلمني  مجيع  إىل  االستماع  أجل ضمان  ومن  االستثنائية، 
املمثلون  أبقى  لو  ممتنا  القائمة، سأكون  أمساؤهم يف  املدرجة 
البيان  يتجاوز  أال  ويفضل  املستطاع،  بقدر  خمتصرة  بياناهتم 

ثالث دقائق. وأناشد املمثلني بقوة مراعاة هذا القيد الزمين.

البند 6 من جدول األعمال املؤقت

إقرار جدول األعمال

املؤقت  األعمال  جدول  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
يف  وارد  العامة  جلمعية  والعشرين  التاسعة  االستثنائية  للدورة 
ترغب  قد  بأعماهلا،  التعجيل  أجل  ومن   .A/S-29/1 الوثيقة 
يف  مباشرة  املؤقت  األعمال  جدول  يف  ُينظر  أن  يف  اجلمعية 
أن  أعترب  أن  يل  هل  املكتب.  إىل  إحالته  بدون  عامة  جلسة 

اجلمعية العامة توافق على هذا اإلجراء؟

تقرر ذلك.

أن  أعترب  أن  إذن  يل  هل  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
اجلمعية العامة ترغب يف إقرار جدول األعمال املؤقت كما هو 

وارد يف الوثيقة A/S-29/1؟

تقرر ذلك.

البند 7 من جدول األعمال

متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد 
سنة 2014

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: تستمع اجلمعية اآلن خلطاب 
فخامة السيد إيفو موراليس أياما، رئيس دولة بوليفيا املتعددة 

القوميات.

الرئيس موراليس أميا )تكلم باإلسبانية(: يشرفين أن أديل 
هبذا البيان باسم جمموعة الـ 77 والصني.
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انتخابكم  على  الرئيس،  سيدي  هننئكم،  أن  نود  أواًل، 
رئيسا للجمعية العامة يف دورهتا االستثنائية التاسعة والعشرين.

اتفق  القاهرة حيث  العامل يف  اجتمع  قبل عشرين عاما، 
القضايا  من  طائفة كاملة  يغطي  برنامج عمل  على  باإلمجاع 
االجتماعية واملسائل املتعلقة بالسكان والتنمية وحقوق اإلنسان 
الضرورية لكفالة أن يعيش كل شخص حياة صحية وكرمية.

هو  عليه  والقضاء  اإلنسانية،  للكرامة  إهانة  الفقر  إن 
الـ 77  وجمموعة  اليوم.  عاملنا  يواجهه  الذي  األكرب  التحدي 
والصني تقر بأن برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
دفع املجتمع الدويل إىل معاجلة الفقر من خالل تدابري حمددة. 
وبالرغم من التقدم املحرز، تواجه مكافحة الفقر اآلن قيودًا 
واستمرار  العاملية،  واالقتصادية  املالية  األزمات  بسبب  مجة 
وشدة  املال،  رأس  تدفقات  وتقلب  الغذائي،  األمن  انعدام 
التقلبات يف أسعار السلع األساسية وحمدودية فرص احلصول 
هذه  ويف  املناخ.  تغري  يطرحها  اليت  واملشكالت  الطاقة  على 
النامية يف جهودها  البلدان  الظروف، من األمهية مبكان دعم 

الرامية للقضاء على الفقر وعدم املساواة.

والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  هيأ  لقد 
السبيل إلطالق األهداف اإلمنائية لأللفية. وبالرغم من التقدم 
الكبري الذي حتقق، فإن املجموعة يقلقها عدم املساواة والتفاوت 
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتحديات االجتماعية - 
االقتصادية والبيئية اهلائلة اليت تواجه البلدان النامية. لذلك، فإننا 
ندعو الدول املتقدمة النمو إىل الوفاء بالتزاماهتا الرمسية بتقدمي 
املساعدة اإلمنائية والتزامات التعاون الدويل األخرى، مع مراعاة 
أن البلدان النامية سوف حتتاج إىل موارد مالية جديدة وإضافية 

ومستدامة لتنفيذ جمموعة واسعة من األنشطة اإلمنائية.

وينبغي إتاحة املساعدة املالية بدون شروط، دائمًا، ألن 
قيادة االستراتيجيات اإلمنائية ينبغي أن تكون للبلد املعين وأال 
واحتياجاهتا  النامية  البلدان  ظروف  سوى  االعتبار  يف  تأخذ 

وأولوياهتا. كما ينبغي أن تستند إىل مبدأ املسؤولية املشتركة 
ولكن املتباينة، على أن يكون التعاون بني الشمال واجلنوب هو 
العنصر األساسي، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 

الثالثي عناصر تكميلية مفيدة.

وقبل أيام قليلة، اختذت اجلمعية العامة القرار 304/68، 
الذي يستهدف إرساء إطار قانوين متعدد األطراف للعمليات 
الرامية إىل إعادة هيكلة الديون السيادية. وهذا اإلجناز التارخيي 
جيلب األمل للبلدان النامية اليت ترغب يف إعادة هيكلة ديوهنا 
على أساس قدرهتا الفعلية على السداد. واهلدف من ذلك تعزيز 
النمو االقتصادي والتنمية، إىل جانب حتقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية وتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.

والصني   77 الـ  جمموعة  تلتزم  للمستقبل،  واستشرافًا 
عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  تشكيل  يف  ريادي  بدور  بالقيام 
2015، وتؤكد أن القضاء على الفقر جيب أن يظل اهلدف 
املركزي األمسى. وجيب أن نكون قادرين على اجتثاث الفقر 

حبلول عام 2030.

وإذ نفكر مليًا يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
الـ 77 والصني  والتنمية ملا بعد عام 2014، تؤكد جمموعة 
بالسكان  املتعلقة  املسائل  معاجلة  يف  االستمرار  ضرورة  على 
بطريقة شاملة، كما أهنا جيب أن تكون يف صميم خطة التنمية 
ملا بعد عام 2015. وينبغي االعتراف الكامل بأوجه الترابط 
بني السكان واملوارد والبيئة والتنمية وأن تدار بشكل صحيح، 

كما ينبغي حتقيق توازن متناغم وديناميكي فيما بينها.

وينبغي أن يوجه املنظور اجلنساين قراراتنا وأعمالنا. وقد 
اخنفض معدل وفيات األمهات إىل حد كبري يف بعض املناطق 
مناطق  يف  النساء  تواجه  ذلك،  ومع  نامية.  بلدانا  تضم  اليت 
أخرى مماثلة معدالت أعلى خلطر الوفاة نتيجة احلمل والوالدة. 
وتشمل وفيات األمهات عددًا متزايدًا من الفتيات واألمهات 
يف سن املراهقة. وقد اخنفض عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس 
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نقص املناعة البشرية على مستوى العامل. ولألسف، فإن انتشار 
فريوس نقص املناعة البشرية يكاد يكون قد تضاعف يف بعض 
بعض  النساء يف  منذ عام 2001، وتشكل  منوًا  البلدان  أقل 

املناطق ثلثي املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية.

ر الفريق بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية  وُيذكِّ
املستدامة )القرار 288/66(، الذي أكد من جديد على الدور 
ملشاركتها  الكاملة  الفرص  ضمان  وضرورة  للمرأة  احليوي 
وقيادهتا على قدم املساواة يف مجيع جوانب التنمية املستدامة. 
وقد قرر املجتمع الدويل تسريع تنفيذ تعهداته يف هذا الصدد. 
ووردت تلك الفكرة الرئيسية يف برنامج عمل املؤمتر الدويل 
التمييز  القضاء على مجيع أشكال  للسكان والتنمية، واتفاقية 
ضد املرأة، وجدول أعمال املرأة للقرن 21، وإعالن ومنهاج 
)القرار  األلفية  بشأن  املتحدة  األمم  وإعالن  بيجني،  عمل 
القضاء  أيضًا هبدفنا بشأن  السياق، نذكر  2/55(. ويف هذا 
على مجيع املمارسات الضارة ضد النساء والفتيات، مثل زواج 

األطفال القسري املبكر وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

شخص  لكل  يتسىن  أن  ينبغي  بأنه  املجموعة  وتسلم 
الوصول، دون متييز، إىل جمموعة من اخلدمات الطبية األساسية، 
إىل  باإلضافة  التأهيل،  وإعادة  والعالج  الوقاية  ذلك  يف  مبا 
بأسعار  واملأمونة  األساسية  واألدوية  االستشارية  اخلدمات 
بد من وجود  اجلودة. وال  وعالية  فعالة  تكون  وأن  معقولة، 
نظام صحي يعمل بكامل طاقته وعلى درجة عالية من اجلودة 

والفعالية وأن تكون التغطية شاملة.شو

وندعو البلدان املتقدمة النمو واملنظمات الدولية ذات الصلة 
إىل أن توفر للبلدان النامية املوارد املالية الكافية والتكنولوجيا 
لتوفري  البلدان  تلك  تبذهلا  اليت  اجلهود  تكمل  أن  ينبغي  اليت 
التغطية الصحية الشاملة واخلدمات الصحية األساسية للجميع.

اهلجرة  بني  العالقة  معاجلة  جيب  أنه  املجموعة  وترى 
االقتصادية  األبعاد  تؤخذ  أن  على  شاملة،  معاجلة  والتنمية 

أيضا  تشمل  أن  وينبغي  االعتبار.  يف  والبيئية  واالجتماعية 
منظورًا ثقافيًا وإنسانيًا، مع اإلقرار بدور بلدان املنشأ والعبور 
اإلنسان  حقوق  ومحاية  تعزيز  يف  ومسؤولياهتا  واملقصد 
واحلريات األساسية جلميع املهاجرين وأسرهم، ال سيما النساء 
واألطفال، بشكل فعال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

وحنن نستكشف إمكانية وضع اتفاقية ملزمة قانونا بشأن 
اهلجرة والتنمية من أجل حتسني إدارة اهلجرة الدولية ومحاية 
التنمية،  يف  ومسامهتهم  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 

بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. 

ويف اخلتام، جيب على املجتمع الدويل والدول األعضاء 
ومقاصد  مببادئ  التزامهم  جتديد  املتحدة  األمم  يف  واملراقبني 
اجلهود.  وتكثيف  اآلن  حىت  أدائهم  وتقييم  العمل  برنامج 
واجلهات املاحنة وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات 
الدولية مدعوة إىل تعزيز دعمها املايل والتقين للبلدان النامية. 

اآلن  اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
رئيس  موسيفيين،  كاغوتا  يويري  السيد  فخامة  خطاب  إىل 

مجهورية أوغندا. 

أبدأ  أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  موسيفيين  الرئيس 
بتوجيه الشكر إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على 
ما أولته من ثقة ودعم ألوغندا بانتخاب وزير خارجية أوغندا 
العامة  للجمعية  رئيسا  كوتيسا،  سام  املقام  السابق، صاحب 
يف دورهتا التاسعة والستني. وأهنئ الرئيس كوتيسا على توليه 
رئاسة اجلمعية العامة يف وقت يركز فيه العامل على خطة التنمية 

التحويلية ملا بعد عام 2015. 

لعرض  كربى  فرصة  االجتماع  هذا  نعترب  أوغندا،  يف 
تواجهها  اليت  والتحديات  أوغندا  حققتها  اليت  اإلجنازات 
خبصوص برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واملؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014، فضال عن خطة 
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التنمية ملا بعد عام 2015. فمنذ أوائل التسعينات من القرن 
املاضي، حققت أوغندا عددا من اإلجنازات يف جهودنا الرامية 
إىل حتسني الرفاه االجتماعي واالقتصادي لشعبنا. وامسحوا يل 

أن أقدم بضعة أمثلة. 

لقد خفضنا نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر 
من 56 يف املائة يف عام 1992 إىل 19,5 يف املائة يف عام 
2013. وأدى ذلك إىل حتسينات كبرية يف الرفاه االجتماعي 
واالقتصادي لشعبنا. وأسفرت احلملة ضد فريوس نقص املناعة 
اإلصابة  معدالت  يف  ملحوظ  اخنفاض  عن  البشرية/اإليدز 
بالفريوس/اإليدز وانتقاله من نسبة مرتفعة بلغت 18 يف املائة 
يف التسعينيات من القرن املاضي إىل املستوى احلايل وهو 7,3 
يف املائة. ويسعدين أن أشري إىل أننا نكفل حاليا حصول مجيع 
األشخاص املصابني بالفريوس حديثا واملستحقني للعالج على 

األدوية املضادة للفريوسات العكوسة. 

ولدينا عمل إجيايب لصاحل املرأة يف صلب دستورنا الذي 
املناصب  املائة من مجيع  ينص على ضرورة ختصيص 30 يف 
كبري  بشكل  أيضا  واستثمرنا  للنساء.  باالنتخاب  ُتشغل  اليت 
زيادة عدد  وقد مكننا ذلك من  االبتدائي.  التعليم  تعميم  يف 
 1996 عام  يف  طفل  مليون   2,4 من  املدارس  يف  املقيدين 
إىل 8,2 مليون طفل حىت اآلن، حيث تتساوى نسبة البنات 
والبنني يف املدارس. وقد شرعنا اآلن يف تعميم التعليم الثانوي. 

كما حسنا نوعية التعليم. 

البيانات  واستخدام  مجع  على  حتسينات  ُأدخلت  كما 
الوطين  التعداد  من  لتوها  حكوميت  فرغت  وقد  السكانية. 
للسكان لعام 2014، والذي يوفر أحدث البيانات من أجل 
التخطيط. وحكومتنا تعطي األولوية لصحة املرأة والطفل. ويف 
هذا الصدد، زادت حكومتنا استثماراهتا يف جمال تنظيم األسرة 
والصحة اإلجنابية. ونتيجة لذلك، شهدنا استخدام عدد متزايد 
من النساء لتنظيم األسرة الطوعي. ونتيجة للسياسات املناصرة 

متوسط  يف  ومطردة  مستمرة  زيادة  أوغندا  للفقراء، شهدت 
العمر املتوقع من 42 سنة يف عام 1990 إىل 55 سنة حاليا. 
وشأن العديد من البلدان النامية، يشكل الشباب يف أوغندا 
نسبة 78 يف املائة من جمموع السكان. وتدرك حكومتنا أن 
املهارات  تعليمهم  وجرى  أصحاء  كانوا  إذا  ميكن،  الشباب 
املطلوبة لشغل الوظائف املتاحة، أن يكونوا قاطرة فعالة للغاية 
للنمو االقتصادي. ويف هذا الصدد، أطلقنا يف 28 حزيران/

يونيه خطة متعددة القطاعات يف أوغندا ليتسىن لنا االستفادة 
من العائد الدميغرايف الناتج عن الزيادة الكبرية يف عدد الشباب 
أجل  من  كلل  بال  العمل  حكومتنا  وستواصل  أوغندا.  يف 
زيادة الثروة واحلد من التفاوت يف الدخل وتعزيز املساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة. واحلكومة تدرك متام اإلدراك ضرورة 

ضمان محاية البيئة، فضال عن التعامل مع تغري املناخ. 

وتؤكد أوغندا من جديد دعمها للتنفيذ الكامل لربنامج 
ونالحظ  والتنمية.  للسكان  الدويل  للمؤمتر  التارخيي  العمل 
)انظر  العام  األمني  تقرير  يف  الواردة  املفيدة  التوصيات 
A/69/62، املرفق(، واليت سندرسها يف سياق قوانيننا وسياساتنا 

الوطنية. 

بالعمل  ألشيد  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود  اخلتام،  ويف 
اهلام الذي يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان هبدف حتسني 
العامل بقيادة صديقنا، السيد باباتوندي  نوعية احلياة لشعوب 

أوسوتيميهني. 

إىل  اآلن  اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
خطاب فخامة السيدة ميشيل باشلي خريّيا، رئيسة مجهورية 

شيلي. 

الرئيسة باشلي خريّيا )تكلمت باإلسبانية(: أود اإلعراب 
عن امتناين هلذه الدعوة والتنويه، على وجه اخلصوص، بعمل 
وقيادة السيد باباتوندي أوسوتيميهني الذي حاز تقديرا عامليا 

يف سياق مناقشة السكان والتنمية. 
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استعراض  إىل  احلاجة  هو  اليوم  الجتماعنا  الدافع  إن 
األهداف اليت ُحددت يف القاهرة يف عام 1994، وذلك بغية 
الدولية  التحديات  إىل  بالنظر  متسقة  توجيهية  مبادئ  وضع 
اجلديدة، وضمان حتقيق تنمية منصفة وتوفري الفرص لشعوبنا. 

وحنن نعلم أن هناك عددا كبريا من املسائل املعلقة. وال 
ميكننا أن ننسى أن 1,2 بليون شخص ما زالوا يعيشون يف فقر 
مدقع اليوم، فيما يعاين 842 مليون شخص من سوء التغذية 
ويعاين 99 مليون طفل دون سن اخلامسة من نقص التغذية 

ونقص الوزن بالنسبة ألعمارهم. 

كان  إذا  العامل  لشعوب  التنمية  حتقيق  املستحيل  من  إن 
 - العامل  سكان  ثلث  من  أكثر  أي   - نسمة  بليون   2,5
مليون  يضطر 748  فيما  مناسبة  مرافق صحية  إىل  يفتقرون 
شخص ال ستخدام مصادر مائية مل ُتعاجل على النحو املالئم. 
العمل منذ عام  برنامج  تنفيذ  الذي استفدناه من  والدرس 
1994 هو أن احلكومات ال ميكن أن تنفذ أهدافها بصورة إنتقائية 
أو قطاعية. ومن واجبنا أن نضطلع مبواجهة ذلك التحدي وأن 
نضع خطة جديدة ميكن تنفيذها بصورة متكاملة وشاملة تتماشى 
الصدد، ترحب شيلي  بلد على حدة. ويف ذلك  مع واقع كل 
متابعة  أعمال  أطر  العام عن  تقرير األمني  ترحيبا حارا بصدور 
 2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج 
األركان  على  السياسي  التركيز  بكفالة  وسنقوم   .)A/69/62(
املواضيعية اخلمسة للسكان والتنمية - الكرامة وحقوق اإلنسان، 

الصحة، االستدامة، احلوكمة واملساءلة، واملكان والتنقل.

ونؤيد املبدأ املتمثل يف وجوب أن يعيش كل فرد يف بيئة 
الدولة  فيها  والنفسية، وتضمن  البدنية  الراحة  توفر  اجتماعية 
قدراهتم  استخدام  فرصة  للجميع  ُتتاح  أن  وينبغي  احلقوق. 

باملشاركة يف املجتمع بدون خوف أو متييز.

وفيما يتعلق بالركن األول - الكرامة وحقوق اإلنسان 
بناء ثقافة دولية الحترام حقوق اإلنسان بدعم  - فقد حتقق 

وحتت إشراف هيئات دولية مثل مفوضية األمم املتحدة السامية 
مكاسب  تلك  الدولية.  اجلنائية  واملحكمة  اإلنسان  حلقوق 
هامة، لكن الزناعات املسلحة، واإلرهاب، واألنظمة املستبدة، 
تشكل  والظلم،  التمييز  وأخريا،  النساء،  حقوق  وانتهاكات 
هتديدات مستمرة تتطلب منا أن نعزز جهودنا يف جماالت املنع 

والتوعية واملراقبة.

وفيما يتعلق باملسائل اجلديدة يف جمال الصحة، فإن نظامي 
الصحة واحلماية االجتماعية جيب أن يكونا معادلني للتغيريات 
العميقة اليت يواجهها الناس يف مجيع أحناء العامل. وقد قدرت 
منظمة الصحة العاملية أن عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 
60 سنة سيتضاعف يف عام 2050 مقارنة مبا كان عليه يف 

عام 2000، مما سيشكل لنا حتديات شاملة دون شك. 

االقتصادي  النشاط  فإن  باالستدامة،  يتعلق  فيما  وأما 
جيب أن ينطوي على سلوك مسؤول إزاء تداعياته على تغري 
للتدبري واإلدارة ملواردنا  املناخ. وجيب وضع أشكال جديدة 
تضطلع  أن  للعلوم  وميكن  الطاقة،  جمال  ويف  والبحرية  املائية 
عنا الشراكات لتعزيز  عنا نطاق تعاوننا وشجَّ بدور هام إن َوسَّ
االبتكار. لكن من األمهية مبكان أن يتعهد كل طرف فاعل 

دويل بالتزامات حمددة وقابلة للقياس بكفالة املساءلة أيضا.

وحييلنا ذلك إىل الركن الرابع خلطتنا ملا بعد عام 2004 
املواطنني يف  يطالب هبما مجيع  اللتني  واملساءلة،  احلوكمة   -
تعزيز  من  بد  إحلاحًا. وال  أكثر  العامل كافة على حنو  أرجاء 
قدرة املواطنني على مساءلة حكوماهتم إن كنا نريد االستجابة 
حنو  على  التوقيت  حسنة  بصورة  ومواطنينا  شعوبنا  ملطالب 

أكرب.

آخر  واضح  مثال  األخري،  الركن  وهو  السكان،  وتنقل 
واقعا  اليوم  الدول. وتشهد شيلي  بني  فيما  التنسيق  لضرورة 
اهلجرة  بأن  راسخا  اعتقادا  ونعتقد  اهلجرة.  الزدياد  جديدا 
الناحية  من  سواء  البلدان،  تنمية  يف  إجيايب  عامل  الدولية 
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االقتصادية أو عن طريق احلوار فيما بني الثقافات والشعوب. 
فإننا  واستنادا إىل احلالة يف بلدنا ويف أمريكا اجلنوبية قاطبة، 
ُيعَتَبَر  وأن  شاملة  بصورة  للتحديات  التصدي  يتم  أن  نقترح 
مجيع املهاجرين أشخاصا خاضعني للقانون. ونود أن ندعو إىل 
إبرام اتفاقية دولية بشأن اهلجرة تضع احلد األدىن من املعايري 
التنمية. وكما أشار األمني  لتنقل األفراد وتعزز إسهامهم يف 
العام إىل ذلك، ينبغي أال ننسى أن التنمية هي توسيع نطاق 

الفرص املتاحة لألشخاص وحرياهتم.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: تستمع اجلمعية اآلن خلطاب 
يلقيه فخامة السيد إدريس دييب إتنو، رئيس مجهورية تشاد.

بدء،  بادىء ذي  بالفرنسية(:  )تكلم  إتنو  الرئيس دييب 
املنتخب  العامة  اجلمعية  رئيس  أخي  وأشكر  أهىنء  أن  أود 

مؤخرا، على توجيهه ألعمالنا.

يتشرف بلدي، تشاد، بدعوته إىل هذه الدورة االستثنائية، 
الصعد  على  أشهر  عدة  استغرقت  مثرية  عملية  تتوج  اليت 
الوطنية ودون اإلقليمية والقارية. وأود أن أعرب عن امتنان 
بلدي لصندوق األمم املتحدة للسكان على ما قدمه من دعم 
خالل خمتلف العمليات لتقييم تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية يف تشاد.

على  نعمل  بأن  الرمسي  بااللتزام  تعهدنا  عاما،   20 قبل 
اإلجنابية،  الصحة  خدمات  على مجيع  سكاننا  كفالة حصول 
ومحاية حقوق اإلنسان األساسية لألشخاص، والتخفيف من 
شدة الفقر، وضمان املساواة بني اجلنسني، والوقاية من فريوس 
طريق  عن  املنقولة  األخرى  واألمراض  البشرية  املناعة  نقص 
االتصال اجلنسي، ومحاية البيئة. وحنن اآلن بصدد تقييم أعمالنا.

آراء  توافق  على  وقعت  اليت  البلدان  معظم  غرار  وعلى 
القاهرة التارخيي، أحرزت تشاد تقدما كبريا يف تنفيذ برنامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وميكن أن نشري، من مجلة 

أمور، إىل توطيد الدميقراطية، وختفيض معدل الفقر بنسبة 8,3 
حلماية  خطة  وتنفيذ  و 2011،   2003 عامي  بني  املائة  يف 
البيئة، واعتماد وتنفيذ خمتلف االستراتيجيات املعنية باألطفال 
والسياسية  القانونية  املبادرات  بتعزيز  ونقوم  واملراهقني. 
واالستراتيجية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني 
اإلجنابية،  الصحة  جماالت  يف  التدابري  من  عددا  وننفذ  املرأة. 
العنف ضد  ومكافحة  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  وفريوس 
النساء، ونعزز تعليم األطفال، ال سيما الفتيات، على املستويني 

النوعي والكمي.

القانونية  بيئتنا  وكما هو واضح، فإننا عملنا على جعل 
أكثر مواءمة حلقوق اإلنسان على مجيع مستويات املجتمع يف 
الشباب من احلصول  دولتنا. وأحرزنا تقدما كبريا يف متكني 
على التعليم واخلدمات الصحية ويف جمايل محاية الفتيات ومتكني 
املرأة. وبفضل قانوننا لعام 2002 الذي يعزز صحة األم، فإن 
فرص حصول النساء واألزواج على خدمات الصحة اإلجنابية 
وقامت  األشكال.  من  شكل  بأي  مقيدة  تعد  مل  واجلنسية 
حكومة تشاد على حنو منتظم بزيادة ميزانية هذين القطاعني 
االجتماعيني، التعليم والصحة. وتبلغ األموال املخصصة هلذين 
املجالني يف عام 2014 13 يف املائة من ميزانية الدولة، وننوي 

زيادة ذلك إىل 15 يف املائة يف عام 2015. 

وكما قلت، ينبغي أن ننوه ونشيد مبا حققه بلدي حىت 
اآلن، لكننا لألسف مل حنقق سوى جزء مما كنا نصبو إليه يف 
عام 1994. فمعدل وفيات األمهات ما زالت متثل مأساة ال 
املحلية، وما برحت نساؤنا  املجتمعات  العديد من  تطاق يف 
وفتياتنا يفقدن يف أحيان كثرية أطفاهلن رضائعن أثناء الوالدة. 
كما أن شبابنا غري حممي متاما من أضرار األمراض املنقولة عن 

طريق االتصال اجلنسي أو فريوس نقص املناعة البشرية.

فتيات  تزال  وال  الكاملة.  العمالة  هدف  بعد  حنقق  مل 
كثريات هدفا للعنف غري املقبول يف قرانا ومدننا. 
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إن تلك املالحظات الصعبة، اليت أدلت هبا على حنو يتسم 
املجتمع  ومنظمات  احلكومية  الكيانات  خمتلف  باملسؤولية 
الذي أعربنا  املوقف املشترك  املدين يف تشاد، دفعتنا إىل تبين 
عنه يف اإلعالن الذي اعتمدناه يف كانون الثاين/يناير املاضي 
يف أعقاب مؤمتر قمة االحتاد األفريقي بشأن مستقبل برنامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ما بعد عام 2014. ويف 
ذلك اإلعالن، الذي صدر يف أديس أبابا، أكدنا جمددا التزامنا 
مبواصلة جهودنا على مدى العقود املقبلة لكي نضمن لشعوبنا 
اخلدمات  على  احلصول  سبل  وحتسني  واملساواة  الكرامة 
الصحية، مبا يف ذلك يف جمال الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، 

من خالل التعاون الدويل والشراكات املعززة. 

ويسرنا بشكل خاص أن نالحظ أن آراءنا وثيقة الصلة 
العاملية  االستقصائية  الدراسة  استنتاجات  مع  متاما  وتتماشى 
 )A/69/62( وتوصياهتا، على النحو املبني يف تقرير األمني العام
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  متابعة  إجراءات  “إطار  املعنون 

للسكان والتنمية بعد عام 2014”. 

لذلك، أود أن أشري إىل أن حكومة تشاد وشعبها ملتزمان 
متام االلتزام باإلطار اجلديد لعمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
بعد عام 2014، ويأمالن بصدق أن تنعكس أيضا شواغلهما 

وثيقة الصلة وتدرج يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: تستمع اجلمعية اآلن إىل بيان 
دولة السيد كيث ميتشل، رئيس الوزراء ووزير املالية والطاقة 
ووزير األمن الوطين واإلدارة العامة وإدارة الكوارث والشؤون 

الداخلية واملعلومات والتنفيذ يف غرينادا. 

هذه  أغتنم  باإلنكليزية(:  )تكلم  )غرينادا(  ميتشل  السيد 
الفرصة، باسم حكومة وشعب غرينادا، للترحيب بتقرير األمني 
املعنون “إطار إجراءات متابعة برنامج عمل   ،)A/69/62( العام
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014”، والتقرير عن 
احلوار التفاعلي للدورة السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية. 

ويسرنا أن أسهمنا يف الدراسة االستقصائية العاملية بشأن 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014، 

ونالحظ أننا حققنا تقدما ملحوظا يف تنفيذ برنامج العمل. 

غري أننا ندرك التحديات اليت ال تزال قائمة من أجل حتسني 
واإلنصاف  املساواة  وكفالة  شعوبنا،  أبناء  مجيع  حياة  نوعية 
الصفة  نتشاطر  فإننا  ولذلك،  املقبلة.  لألجيال  البيئة  ومحاية 
امللحة لنتائج االستعراض، اليت توضح أنه على الرغم من حتقيق 
مكاسب كبرية يف احلد من الفقر والنمو االقتصادي منذ انعقاد 
املؤمتر، فإن العديد من البلدان واألشخاص ختلفوا عن الركب. 
يفتقر العديد من الناس إىل االحتياجات األساسية، فهم بدون 
عمل جمد أو ال حيصلون على احلماية االجتماعية أو اخلدمات 
التعليم. وباإلضافة إىل ذلك، فإن  أو  العامة يف جمايل الصحة 
أمام  يواجهون حواجز كبرية  ما زالوا  العديد من األشخاص 
متتعهم حبقوق اإلنسان األساسية. هذه املسائل، واستنتاج أن 
مستدامة  غري  والثروة  الدخل  يف  التفاوت  من  الراهنة  احلالة 
املجتمعات  ومتاسك  املستقبل  يف  االقتصادي  النمو  وهتدد 
وأمنها وقدرة الناس على التكيف واالبتكار استجابة للظروف 
أثناء  اليت ستدور  باملناقشات  املتغرية، كلها ذات صلة  البيئية 

قمة املناخ اليت ستعقد غدا ويف املناقشة العامة اليت تليها. 

تعزيز  على حنو شامل سبل  يتناول  التقرير  أن  ونالحظ 
القدرات الفردية والقدرة على التكيف وكفالة التنمية املستدامة 
حيددان  واملساواة  اإلنسان  نرى حقوق  أن  ويسرنا  للجميع. 
االستنتاج  مع  نتفق  وحنن  التقرير.  يف  التحليلي  النهج  معامل 
االستثمار يف حقوق  أن  املتمثل يف  التقرير  إليه  الذي خلص 
اليت  املتعددة  القطاعات  وقدراته وكرامته عرب  للفرد  اإلنسان 
يغطيها املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وطوال حياة الفرد هو 

يف الواقع أساس التنمية املستدامة. 

حتقيق  وعدم  والدخل  الثروة  يف  التفاوت  أوجه  وزيادة 
إىل  واحلاجة  املرأة  متكني  إىل  واحلاجة  اجلنسني  بني  املساواة 
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التعلم مدى احلياة وبناء القدرات البشرية، ال سيما يف أوساط 
الشباب، واحلاجة إىل معاجلة أوجه التفاوت يف احلصول على 
خالل  من  ذلك  يف  مبا  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  خدمات 
تعزيز النظم الصحية يف كل من املناطق الريفية واحلضرية - 

لكل هذا آثار كبرية على السياسات اإلمنائية. 

املعيشية  األسر  هياكل  يف  املتزايد  التنوع  منا  ويتطلب 
وترتيبات العيش ختطيط وبناء مدن مستدامة وتعزيز الروابط 
على  السكانية  الديناميات  أثر  يتطلب  الريفية. كما  احلضرية 
املستويني اجلزئي والكلي إدماج الديناميات السكانية يف التنمية 

والتخطيط على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية. 

تتطلب  نواجهها  اليت  التنمية  حتديات  أن  على  ونتفق 
مشاركة منهجية من جانب مجيع أصحاب املصلحة يف صياغة 
االستجابات للتحديات اليت ذكرهتا يف وقت سابق. ويتطلب 
األمم  نواحي  مجيع  يف  عاملية  وقيادة  شراكات  إقامة  ذلك 
املتحدة. ويف ذلك الصدد، يسر غرينادا أن تؤكد من جديد 
الدعم الذي أعربنا عنه يف سياق االستعراض اإلقليمي لتنفيذ 
مؤمتر السكان والتنمية ملا بعد عام 2014، حيث اشتركنا يف 
املؤمتر  برنامج عمل  تنفيذ  إقليمية ملواصلة  اعتماد خطة عمل 
مبواصلة  تاما  التزاما  نلتزم  لذلك،  والتنمية.  للسكان  الدويل 
الذي  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ 
ينبغي أن يأخذ يف االعتبار نتائج استعراضنا اإلقليمي والنتائج 
والتوصيات الواردة يف استعراض مؤمتر السكان والتنمية ملا بعد 
عام 2014. وعليه، فإننا ندعو إىل إدراج النتائج والتوصيات 
العام )A/69/62( ونتائج االستعراض  الواردة يف تقرير األمني 

اإلقليمي يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

وأخريا، يشعر بلدي بالفخر النضمامه إىل املجتمع الدويل 
يف التأكيد من جديد على دعمه لربنامج العمل التارخيي للمؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية، فضال عن الرؤية التحويلية املقدمة يف 

تقرير األمني العام. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: تستمع اجلمعية اآلن إىل بيان 
املكلف  والوزير  الوزراء  رئيس  براون،  ألفونسو  السيد  دولة 

بشؤون املالية واحلوكمة يف أنتيغوا وبربودا. 

السيد براون )أنتيغوا وبربودا( )تكلم باإلنكليزية(: قبل 
20 عاما، يف عام 1994، حينما ُعقد املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية يف القاهرة، اتفقت الدول األعضاء على برنامج عمل، 
التنمية وتأمني مستقبل أفضل  قيل إن من شأنه تسريع وترية 
النتائج  تكن  مل  عقدين  مرور  بعد  ولكن،  القادمة.  لألجيال 
ناجحة بالقدر املتوقع. وما زال العديد من الدول النامية تعاين 

من التخلف اإلمنائي والفقر. 

فقد أدت األزمة االقتصادية العاملية يف عام 2008، اليت مل 
يكن سببها الفقراء ولكن األغنياء - إىل اهنيار النظام االقتصادي، 
وعمت آثارها معظم البلدان النامية، ويف مقدمتها منطقة البحر 
إعادة  يف  تدمريا  األكثر  أثرها  ومتثل  اإلقليمية.  دون  الكارييب 
عام 1994.  ما قبل  ظروف  إىل  والشعوب  الدول  من  العديد 
واحلالة الراهنة للثروة وانعدام املساواة يف الدخل بني الدول الغنية 
والفقرية، بل وحىت بني األغنياء والفقراء داخل الدول، يصفها 
 ،)A/69/62(  2014 شباط/فرباير   12 يف  الصادر  التقرير  حبق 
بأهنا “ال ميكن حتملها”. وقد ختلف عدد كبري جدا من سكان 
الشباب  أعداد كبرية جدا من  الركب، ومل تؤخذ  األرض عن 
ليست  الكارييب،  البحر  يف  منطقتنا  ويف  احلسبان.  يف  واملسنني 
تتمثل يف رفض املؤسسات  املشكلة مشكلة منو سكاين، لكنها 
املالية الدولية منحنا التمويل بشروط ميسرة، الذي حنتاجه بصورة 
عاجلة لتهيئة الظروف اليت من شأهنا أن ختلق فرص عمل لشعوبنا 
الصغرية. كما تكمن املشكلة يف رفض اإلعفاء من الديون، أو 
على األقل إعادة جدولة الديون على حنو ُمجد، األمر الذي من 

شأنه أن يتيح لنا استعادة ما خسرناه يف معركة التنمية. 

تواجهها  اليت  العديدة  التحديات  أخطر  هي  البطالة  إن 
املجتمعات كافة. وبطالة الشباب من أكثر األمور اليت تبعث 
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على الرعب. إذ أهنا تدمر رأمسالنا البشري، وهو أمثن مواردنا 
االبتكار  على  القادرين  الشباب  على  حتكم  وهي  البشرية. 
واإلبداع بأن يعيشوا حياة على هامش املجتمع أو حياة اجلرمية 
احلضارات  مجيع  أساس  النواة،  األسرة  وتتعرض  والعنف. 
من  للخروج  الشباب  األزواج  يضطر  لضغط كبري حيث   -
رهون  على  احلصول  يستطيعون  ال  ألهنم  العقارية  األسواق 
فهل من  املستقبل.  الثقة يف  ويفقدون  بل  ائتمان،  أو  عقارية 
املستغرب أن يكون هناك استياء وإحباط لدى الشباب جتاه 
احلوكمة على الصعيد العاملي؟ وينبغي القول واإلشارة، بكل 
جدية، إىل أنه حينما حتاول الدول الصغرية مثل بلدي دخول 
املجاالت اإلنتاجية، مثل اخلدمات املالية، وهو ما يشكل حتديا 
إرهابنا  النمو، تكون االستجابة  املتقدمة  البلدان  هليمنة بعض 
أو  نستسلم  حىت  السوداء  القوائم  يف  واإلدراج  بالتهديدات 
هنلك. والضحايا الرئيسيون هم الشباب ذوو املؤهالت العالية 
يتسىن هلم  التعليم حىت  على  الدوالرات  أنفقوا ماليني  الذين 

التنافس يف عامل تسوده العوملة. 

ولكن اقتصاداتنا ككل تعاين أيضا، مما جيعلنا غري قادرين 
على توفري القدر الكايف من خدمات الرعاية الصحية ملرضانا 
ومسنينا أو محاية سكاننا من األمراض غري املعدية. وتنتشر يف 
الوقت الراهن محى ِشيُكوْنُغوْنيا عرب منطقة البحر الكارييب دون 
ونعيش  اقتصاداتنا.  على  وخيمة  عواقب  من  هلا  مبا  اإلقليمية 
اآلن يف ذعر جراء انتشار فريوس اإليبوال، ألن التكلفة بالنسبة 
لبلداننا الصغرية ستتجاوز بكثري نفقات العالج الطيب الضخمة. 
وسيكون تأثر ذلك على السياحة، اليت متثل اآلن 60 يف املائة يف 
املتوسط من الناتج املحلي اإلمجايل للعديد من بلداننا، مدمرا. 
بيد أن املجتمع الدويل مل يستجب للمرض يف أجزاء من غرب 

أفريقيا بالصورة العاجلة الذي يتطلبها هذا األمر. 

اإلجراءات  جتاه  باالمتنان  يشعر  أن  العامل  على  وجيب 
ولكن  املتحدة،  والواليات  وكوبا  الصني  اختذهتا  اليت  املفيدة 

املطلوب استجابة على الصعيد العاملي. فالناس ميوتون والناس 
خائفون، والناس لديهم أمل ضئيل أو فقدوا األمل. وإذا انتظر 
العامل انتشار وباء على الصعيد العاملي قبل أن نعمل مجيعا معا، 
سيعيدنا تأثري ذلك إىل فترة أبعد من الفترة اليت شهدناها خالل 
اليت  الركود  فترات  خالل  أو   2008 عام  يف  املالية  األزمة 
سبقتها. ال بد أن تتصدى أسرة األمم لألمر بالرعاية والرفق 

اللذين تستطيع األمم املتحدة تقدميهما. 

على  التغلب  إىل  بلدي،  مثل  الصغرية،  البلدان  وتتوق 
تتهدد  اليت  األخطار  من  والوقاية  شبابنا  بني  البطالة  مشكلة 
البشرية  السعادة  لتحقيق  الظروف  هتيئة  وإىل  شعبنا  صحة 
والنهوض العام لشعوبنا. ولكننا ولئن كنا نبذل جهودا كبرية 
من أجل حتقيق النجاح، سيتحقق النجاح على أفضل حنو إذا 
ُبذل اجلهد على الصعيد العاملي. وينبغي أن يكون ذلك السبب 
يف أننا جئنا مجيعا إىل اجلمعية العامة اليوم. ألن املطلوب هو 
جهد عاملي مستدام. وهذا ما جيب أن يعرب عنه أي استعراض 
لربنامج العمل. فال شئ أقل من ذلك ميكن أن حيقق النجاح. 

ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
احتاد  مجهورية  يف  اخلارجية  وزير  لوين،  الونغ  وونا  السيد 

ميامنار. 

أواًل أن  أوّد  باإلنكليزية(:  )ميامنار( )تكلم  السيد لوين 
أهنئكم، سيدي، على تولِّيكم رئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا 
االستثنائية التاسعة والعشرين، حول موضوع “متابعة برنامج 
 .”2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 
الشامل  تقريره  على  العام  باألمني  اإلشادة  بلدي  وفد  ويوّد 
عمل  برنامج  متابعة  إجراءات  “إطار  بعنوان:  واالستشرايف، 
 .)A/69/62( ”2014 املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام
املفهرس  بالتقرير  تزويدنا  على  العامة  األمانة  نشكر  كما 
السابعة  الدورة  يف  التفاعلية  املناقشة  بشأن   )A/69/122(

واألربعني للجنة السكان والتنمية. 
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إنَّ وفد بلدي يعترب تقريراألمني العام أساسًا جيدًا لدراستنا 
املتأنية. ويسرنا أنَّ التقرير يناقش، على نطاق واسعكيفية تعزيز 
القدرات واملناعة الفردية وضمان التنمية املستدامة. وُنشري إىل 
أنَّ النهج التحليلي للتقريريستند إىل حقوق اإلنسان واملساواة. 
د أيضا على أمهية احلق  ويف ذلك الصدد، يوّد وفد بلدي أن يشدِّ
يف التنمية، الرعاية الصحية الكافية والتعليم النوعي للسكان يف 
البلدان النامية. ويتشاطر وفد بلدي الفكرة اليت ُسلِّط الضوء 
أنَّ االستثمار يف احلقوق  التقرير، ومفادها  عليها يف خالصة 
الفردية وقدرات تعزيز الكرامة عْبر القطاعات املتعددة لربنامج 
املرء هو  والتنمية، وطوال حياة  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 

أساس التنمية املستدامة. 

جلميع  املنهجية  املشاركة  أنَّ  على  كليًا  نوافق  وإننا 
الشراكات  عن  فضاًل  الردود،  صياغة  يف  املصلحة  أصحاب 
يف  بالغة  بأمهية  تتَّسم  املتحدة،  األمم  عْبر  العاملية،  والقيادة 
التصدي لتحديات التنمية. ويف هذا الصدد، يسّر وفد بلدي 
أن يؤكد دعمه خلطط العمل اإلقليمية للمزيد من تنفيذ برنامج 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

إنَّ اللجنة الوطنية للسكان والتنمية يف ميامنار أيَّدت فعليًا 
على املستوى الوطين استنتاجات التقرير االستعراضي العاملي 
بعد عام 2014، الصادر عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 
وقد قَدر استعراض هذا املؤمتر التقدم الكبري الذي أحرزته ميامنار 
يف بعض املجاالت يف إطار والية املؤمتر. وحنن ندرك أيضا يف 
الوقت نفسه حاجتنا إىل بذل جهود أكرب لسدِّ الثغرات اليت 
ُتقيِّد حتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واألهداف 
اإلمنائية لأللفية. ونعتقد أنَّ التعاون واملساعدة املعزَّزين من ِقَبل 

شركائنا الدوليني سيساعداننا على جتاوز االنتكاسات. 

ميامنار،  بأنَّ  اجلمعية  إلبالغ  الفرصة  هذه  أغتنم  وإنين 
تعدادًا  بنجاح  أجرت  سنة،   30 من  أكثر  يف  األوىل  للمرة 
سكانيًا يف مجيع أحناء البلد من 29 آذار/مارس إىل 10 نيسان/

أبريل، هبدف تأمني معلومات دقيقة مستكَملة وأساسية بشأن 
على  التعداد  نتائج  وستساعدنا  املعيشية.  وأسرها  سكاهنا 
حتسني التخطيط والتنمية ونوعية احلياة. ويف هذا الصدد، يوّد 
املتحدة للسكان  امتنانه لصندوق األمم  وفد بلدي أن يؤكد 
املالية والتقنية يف جْعل  البلدان املاحنة على مساعدهتا  وجلميع 

مشروع التعداد السكاين جناحًا عظيمًا. 

ُتظِهر  واإلسكاين  السكاين  للتعداد  األولية  النتيجة  إنَّ 
وعدد  نسمة.  مليون   51،42 هو  ميامنار  سكان  عدد  أنَّ 
اإلناث بينهم يساوي 26،59 مليونًا، بينما السكان الذكور 
يقاربون 24،82 مليونًا. ومبا أنَّ السكان اإلناث أكثر، فإنَّ 
التنمية  أنشطة  على  أكرب  بشكل  ز  تركِّ الوطنية  تنميتنا  برامج 
الشاملة للمرأة، فضاًل عن األطفال والشباب. وباإلضافة إىل 
ل التعداد أيضًا بيانات أساسية ملسألة  البيانات السكانية، سجَّ
السكان والتنمية، مبا يشمل الُبنية الُعْمرية، اخلصوبة، االعتالل 
الناجح  والتجميع  املعيشية.  األسر  اهلجرة وحجم  والوفيات، 
هلذه البيانات سُيسهم يف جهودنا لردم الثغرات املتبقية يف جمال 
السكان والتنمية، وسيجعل ميامنار أقرب إىل حتقيق األهداف 

السكانية واإلمنائية الوطنية والدولية. 

الدعم  ميامنار  تأكيد  إعادة  عن  أعرب  أن  أود  ختاما، 
نتائجها  مراعاة  ينبغي  اليت  اإلقليمي،  االستعراض  حلصائل 
عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  تنفيذ  من  املزيد  يف 

2014، وإدماجها يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

إىل  اآلن  اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
وزراء  رئيس  غاريباشفيلي،  إيراكلي  السيد  دولة  ُيلقيه  بيان 

جورجيا.

باإلنكليزية(:  )تكلم  )جورجيا(  غاريباشفيلي  السيد 
من  عددًا  عاَلمنا  يواجه  بينما  ُتعَقد  اخلاصة  اجللسة  هذه  إنَّ 
التحديات احلامسة. فيجب أن نقوِّي عزميتنا وننفِّذ خطة املؤمتر 
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لتحقيق األهداف  ُتعتَبر حيوية  اليت  الدويل للسكان والتنمية، 
اإلمنائية لأللفية وحتديد خطتنا ملا بعد عام 2015. 

برنامج  اعتماد  منذ  املاضية،   20 الـ  السنوات  وخالل 
قُدمًا يف  باخلطة  املضي  كبريًا يف  تقدمًا  بلدي  أحرز  العمل، 
السكانية حىت  أولوية. وقد كانت خطتنا  عدة جماالت ذات 
اآلن ناجحة جدًا. فعدد أقل من النساء يتوفَّْين أثناء الوالدة، 
عت  وجيري منع املزيد من حاالت احلْمل غري املحبَّذة، وقد اتسَّ

فرص الشباب. ولكن يبقى الكثري ممّا جيب عمله. 

ز على  إنَّ بلدي يعمل على جمموعة من الربامج اليت تركِّ
رعاية سكاننا وحتسني رفاههم. ويف السنة املاضية على وجه 
بالرعاية  املتعلق  الرئيسي  برناجمها  أطلقت حكوميت  التحديد، 
من  أساسية  رزمة  توفري  يضمن  الذي  الشاملة،  الصحية 
وحاالت  والداخليني  اخلارجيني  للمرضى  الصحية  اخلدمات 
اجتماعية  محاية  استراتيجية  أيضا  جورجيا  ولدى  الطوارئ. 
سن  يف  الفقر  من  احلماية  على  الرئيسي  تركيزها  شاملة، 
الشيخوخة، واملساعدة حمددة األهداف للفقراء والضعفاء من 
سيحشد  جديد  عام/خاص  تضامين  صندوق  وهناك  الناس. 

موارد خارج امليزانية لدعم الفئات األكثر ضعفًا. 

ويف كانون األول/ديسمرب 2013، صادق برملان جورجيا 
على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وفيما بعد، يف 
عملنا  خطة  احلكومة  اعتمدت   ،2014 الثاين/يناير  كانون 
اإلعاقات.  ذوي  لألشخاص  متكافئة  فرص  لضمان  اجلديدة 
للتصدي  وتأسيسية  تشريعية  خطوات  عدة  بلدي  اختذ  وقد 
لتحديات حقوق اإلنسان، مبا يشمل اعتماد استراتيجية وطنية 
حلقوق اإلنسان لألعوام 2014-2020، وخطة عمل وطنية 
حلقوق اإلنسان للعامني 2014-2015، وقانونًا جديدًا ضد 

التمييز. 

لكنَّ حتديًا كبريًا آخر يبقى يف مسألة األشخاص املشردين 
داخليا. فقد ُشرِّد يف جورجيا أكثر من 000 450 شخص 

العودة  يف  يزال حقهم  وال  الزناع.  من  موجات  عدة  خالل 
إىل بيوت منشئهم منتَهكًا، ألهنم مل ُيمنحوا الظروف لعودة 
مأمونة وطوعية وكرمية. ويبقى اهلدف الرئيسي للحكومة تعزيز 
نة  املعيشية املحسَّ االندماج االجتماعي االقتصادي والظروف 
لألشخاص املشردين داخليا، بانتظار أن تصبح عودهتم املأمونة 
والكرمية ممكنة. وحنن ننفِّذ خططًا خمتلفة لبلوغ هذا اهلدف. 

جيب  ممَّا  الكثري  يبقى  اهلامة،  إجنازاتنا  من  الرغم  وعلى 
يف  أمامنا  ماثلة  تزال  ال  اليت  التحديات  ندرك  وحنن  عمله. 
املساواة  لشعبنا كله، وضمان  احلياة  نوعية  لتحسني  جهودنا 
إحلاح  نتشاطر  فإننا  لذا،  املقبلة.  لألجيال  البيئة  ومحاية 

استنتاجات االستعراض. 

يفخر بلدي النضمامه إىل املجتمع الدويل بتأكيده جمددا 
والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  لربنامج  دعمه  على 

ويعرب عن استعداده ملواصلة اإلسهام يف ذلك املسعى.

إىل  اآلن  اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(  تكلم  الرئيس 
خطاب صاحب الفخامة، فوري إيسوزمنا غناسينغيب، رئيس 

مجهورية توغو.

بلدي،  يرحب  بالفرنسية(:  )تكلم  غناسينغيب  الرئيس 
اليت  للمسائل  املكرسة  االستثنائية  الدورة  هذه  بعقد  توغو، 
أثارها املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة عام 1994. 
بعد مرور عشرين عاما على اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل 
املزيد من  للسكان والتنمية، اُتخذت عدة مبادرات، وكرس 
اجلهود لتحسني حياة شعوبنا. ومع ذلك، ال تزال هناك عدة 

ثغرات تعيق تنفيذ أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.

على الرغم من أن بعض البلدان حققت جناحا أكرب من 
جهدا  نبذل  أن  مجيعا  لنا  ينبغي  املجاالت،  بعض  يف  غريها 
بناء  طريق  عن  العمل  برنامج  تنفيذ  أجل حتسني  من  إضافيا 
القدرات وزيادة املوارد املخصصة ملجاالت التنمية الضرورية. 
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ونرى أن برنامج عمل القاهرة ال يزال مناسبا، وبالتايل، جيب 
على املجتمع الدويل أن يواصل تنفيذه.

يغطيها  اليت  املجاالت  معظم  بكد يف  توغو  لقد عملت 
تعزيز رفاه  العمل مما مكننا من إحراز تقدم كبري يف  برنامج 
شعبنا. لكن ظهور التحديات اجلديدة الناشئة عن العوملة املطلقة 
العنان، واألزمات املالية، واآلثار السلبية لتغري املناخ، واألوبئة 
اجلديدة، والنمو السكاين السريع، كل ذلك يقوض اقتصادنا 

اهلش، ومن مث يعرقل اجلهود الرامية إىل تنفيذ الربنامج.

لتحقيق  الالزمة  الوسائل  توغو  خصصت  ذلك،  ومع 
أطرا  أنشأنا  فقد  والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  أهداف 
بني  واملساواة  االقتصادي،  للنمو  مواتية  وقانونية  مؤسسية 
اجلنسني، والتمتع بالصحة اجلنسية واإلجنابية. إن جهود بلدي 
املبذولة يف ذلك الصدد قد أسفرت عن نتائج هامة يف الفترة بني 
1998 و 2013، مبا يف ذلك تقليص معدل وفيات األمهات 
بنسبة 17 يف املائة يف ؛ وتقليص معدل وفيات الرضع مبا يزيد 
على 70 يف املائة ؛ وتقليص معدل وفيات األطفال دون سن 
مؤشر  يف  طفيف  اخنفاض  عن  فضال  النصف؛  إىل  اخلامسة 
اخلصوبة؛ وحتقيق زيادة كبرية يف استخدام وسائل منع احلمل 
احلديثة؛ وختفيض كبري يف معدل انتشار فريوس نقص املناعة 
األعضاء  تشويه  على  القضاء  يف  املشجعة  والنتائج  البشرية؛ 

التناسلية لإلناث وحظر العنف القائم على نوع اجلنس.

البلدان  معظم  يف  احلال  هو  وكما  ذلك،  على  وعالوة 
مما  توغو،  سكان  من  عالية  نسبة  الشباب  يشكل  األفريقية، 
أمامنا فرصا يف آن واحد. فيما  يفرض علينا حتديات ويفتح 
يتعلق بالتحديات، تتطلب تلك الفئة من السكان استثمارات 
تعد  نفسه،  الوقت  ويف  احتياجاهتا.  تلبية  أجل  من  ضخمة 
لوحظ  توغو،  ويف  دولة.  ألي  هاما  مدخرا  الشباب  حيوية 
مفهوم العائد الدميغرايف بشكل سريع، على النحو الذي أكده 
استعراض املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. لذلك، اختذنا تدابري 

إجياد  خالل  من  سيما  ال  الطاقات،  تلك  استخدام  لترشيد 
حوافز ملباشرة األعمال احلرة، وبرنامج ضخم يف جمال األعمال 

التطوعية الوطنية، ودعم الوظائف يف جمال العمل اليدوي.

ندرك بأن العديد من التحديات ال تزال قائمة من حيث 
وزيادة  الوالدة،  حديثي  واألطفال  األمهات،  صحة  حتسني 
ختفيض معدل وفيات األطفال. ويف ذلك الصدد، نعتقد أننا 
التعاون  خالل  من  إال  للتحديات  احللول  إجياد  نستطيع  لن 
الدويل. وتضطلع منظمتنا بدور هام يف ذلك الصدد. لذلك 

أرحب ببيان األمني العام الواضح بشأن تلك املسألة.

القدرات،  بناء  إىل  السعي  توغو،  بلدي،  سيواصل 
واملرونة الفردية، ويرحب بدعم املجتمع الدويل لتحقيق التنمية 
املستدامة. ومن هنا نؤيد تأييدا كامال موقف االحتاد األفريقي 
بشأن مواصلة تنفيذ برنامج العمل ملا بعد عام 2014. ولذلك 
التنمية  أهداف  أن  أيضا من  التأكد  الضروري  أن من  أعتقد 
تتوائم  النهائية  اليت جيري حاليا وضعها يف صيغتها  املستدامة 
مع التزامات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. ويف اخلتام، أود 
أن أناشد املجتمع الدويل بأسره العمل هبمة أكرب، وبروح من 
نتائج أكرب يف هذه  املتني من أجل حتقيق  التضامن والتعاضد 
املرحلة اجلديدة من تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 

والتنمية.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن للسيدة 
ووزيرة  الرئيس  نائبة  ألبارادو،  دي  مالو  سان  دي  إيزابيل 

اخلارجية يف مجهورية بنما.

)تكلمت  )بنما(  ألبارادو  دي  مالو  سان  دي  السيدة 
باإلسبانية(: يسرين أميا سرور أن أتكلم يف هذا االجتماع الرفيع 
املستوى للدورة االستثنائية املخصصة للسكان والتنمية. تشكر 
مجهورية بنما األمم املتحدة، وصندوق األمم املتحدة للسكان 
مما ميكننا من  اجللسة،  على وجه اخلصوص، على عقد هذه 
التأمل وإمعان النظر يف التقدم املحرز بشأن االلتزامات اليت مت 
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التعهد هبا يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة يف عام 
1994. إن األهداف املحددة يف برنامج عمل املؤمتر الدويل 
األعمال  به  تسترشد  الذي  السبيل  وفرت  والتنمية  للسكان 
الوطنية والعاملية الرامية إىل القضاء على الفقر وهتيئة فرص أكثر 
الرغم من مرور 20 عاما على  العامل. وىل  وأفضل لشعوب 
االجتماع الذي عقد يف القاهرة، ميكننا القول بثقة أن برنامج 

العمل ال يزال صاحلا.

ويف عام 2010، اعتمدت اجلمعية العامة ملحقا لربنامج 
العمل ملا بعد عام 2014، وطالبت بتقدمي تقرير شامل يتضمن 
بيانات عن احلالة، وحتليال هلا، فضال عن تنمية سكان العامل. 
يوضح أحدث تقرير عاملي بأن ت املاليني من الناس قد تغلبوا 
على الفقر، وحصلوا على اخلدمات الصحية وبأن نسبة التعليم 
قد ازدادت إىل حد كبري يف العقدين املاضيني. مع ذلك، يشري 
تأثريا  تؤثر  عميقة  تفاوتات  وجود  استمرار  إىل  ذاته  التقرير 
غري متناسب على النساء والفتيات. إن التحدي الذي نواجهه 
اليوم يتمثل يف سد تلك الثغرات من أجل ضمان نيل احلقوق 

االقتصادية واالجتماعية على الوجه األكمل.

ويف ذلك الصدد، فإن برنامج العمل ملا بعد عام 2014، 
هذه  تعمل  ُملح. سوف  أمر  هو  بل  فحسب،  ليس ضرورة 
الدورة االستثنائية على تشجيع الدول واحلكومات وشعوب 
العامل على العمل معا من أجل حل املشاكل الناشئة، وزيادة 

الوعي بالقضايا السكانية العاملية.

وسيشمل ذلك معاجلة أوجه عدم املساواة القائمة فيما بني 
البلدان وداخل املجتمعات، مع االستفادة من اإلرادة السياسية 
باملثل، مشفوعا حبوار  باملعاملة  املتعلق  الدويل  احلقيقية واملبدأ 
يأخذ يف احلسبان احتياجات البشر باعتبارهم موضوعا وهدفا 

للتنمية. 

كل  وقبل  أوال  ولكوين،  بالدي،  لرئيس  نائبة  وبصفيت 
شيء، امرأة وأم، أود أن أطلب إىل الدول األعضاء أن تعي 

وعيا تاما وأن تويل اهتمامها إىل مسائل من هذا القبيل هبدف 
إعطاء زخم أكرب وطابع أكثر إحلاحا إلمتام العمل غري املنجز 
املتعلق بالتنمية وسد الثغرات املتبقية فيما يتعلق باملساواة بني 
األم  واإلجنابية، وصحة  اجلنسية  والصحة  والتعليم،  اجلنسني، 
السكانية  سياساهتا  بنما  مجهورية  حكومة  وترى  والطفل. 
تشارك  واإلنصاف،  املساواة  حتكمها  شاملة  عملية  بوصفها 
والشعوب  اإلعاقة،  وذوو  والنساء،  الضعيفة،  الفئات  فيها 
األصلية، والسكان املنحدرون من أصول أفريقية، واملسنون. 

تولت الرئاسة نائبة الرئيس السيدة باروو )كرييباس(. 

وندرك متام اإلدراك أن التنمية ليست مسألة تتعلق باألرقام 
فحسب، بل وبالبشر أيضا. وهناك أوجه مستترة متأصلة لعدم 
ارتفاع  اليت جتسد  الوطنية  اإلحصاءات  وراء  تكمن  املساواة 
مستوى النمو االقتصادي املطرد. ففي حني يلتحق من يعيشون 
يف املدن باملدارس ملا متوسطه تسعة أعوام، تتراجع هذه املدة 
يف املناطق اليت يقطن فيها السكان األصليون يف بنما إىل ثالثة 
أعوام فقط. ويف املناطق احلضرية، تتم مجيع حاالت الوالدة 
هذا  يصل  حني  يف  مهنية،  مبساعدة  صحية  مرافق  يف  تقريبا 
املعدل إىل 40 يف املائة فقط يف املناطق األخرى. إننا نعلم أن 
قائما يف  يزال  واملواليد ال  األمهات  وفيات  معدالت  ارتفاع 
املناطق الريفية ويف مناطق الشعوب األصلية بسبب االفتقار إىل 
فرص  وحمدودية  االقتصادية،  للعقبات  ونتيجة  النقل،  وسائل 
احلصول على اخلدمات الصحية. ويف املتوسط فإن واحدة من 
كل مخس نساء حوامل تكون دون التاسعة عشرة من العمر. 

وتلتزم إدارتنا بتغيري هذا الوضع. فهدفنا يتمثل يف ترمجة 
النمو االقتصادي املرتفع الذي متتع به بلدنا يف السنوات األخرية 
إىل محلة تنمية مستدامة شاملة للجميع ترمي إىل سد الثغرات 
السكان يف  الكامل جلميع  اإلدماج  دون  اليت حتول  الرئيسية 
عملية التنمية. وهذا هو السبب يف أن أولويات حكومة بلدي 
تشمل تعزيز نظام احلماية االجتماعية، يواكبه استثمار قوي 
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يف رأس املال البشري، األمر الذي سيمكن األفراد واملواطنني 
وبالتايل  األجيال،  عرب  املتوارثة  الفقر  دوامة  من  اخلروج  من 
الناس  حول  املتمحور  النهج  هذا  الكاملة.  إمكاناهتم  حتقيق 
اليت تسعى إىل توسيع نطاق  يعمل مبثابة األساس للسياسات 
إمكانية حصول اجلميع على التعليم واألنشطة الثقافية، والرعاية 
الصحي؛  الصرف  وخدمات  الشرب  ومياه  األولية،  الصحية 

واحلد من سوء التغذية؛ وتوليد مصادر دخل مستدامة. 
وتعمل برامج من قبيل الزمالة العاملية وشبكة الفرص على 
الصعيد  على  املدرسة  يف  والبقاء  الدراسة،  على  املواظبة  تعزيز 
األساسية.  الصحية  اخلدمات  على  الطلب  وتشجيع  الوطين، 
الوسطى  أمريكا  يف  الصحة  مبادرة  قبيل  من  مبادرات  وتتيح 
حتسني  إىل  هتدف  مركزة  استباقية  استثمارات   ،2015 لعام 
فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية وحتسني 
الثغرات املوجودة يف جمال خدمات  نوعيتها، وذلك للحد من 
تنظيم األسرة، واحلد من معدالت وفيات األمهات واملواليد يف 
مناطق السكان األصليني، يف األجلني القصري واملتوسط. وتركز 
خدماتنا الصحية يف املقام األول على الوقاية، وبالنسبة للمراهقني 
تركز على تطوير خدمات سهلة االستعمال. ونعلم أن برنامج 
عمل القاهرة ال ميكن أن يكون فعاال ملا بعد عام 2015 إال من 

خالل اتباع هنج شامل إزاء الديناميكيات السكانية واإلمنائية. 

الدويل  املؤمتر  عمل  بربنامج  التزامها  جمددا  بنما  وتؤكد 
للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014، وبتوافق آراء مونتفيديو. 
وبوصفها دولة عضوا يف األمم املتحدة، تؤيد بنما تأييدا تاما 
الدويل من أجل وضع سياسات،  يبذهلا املجتمع  اليت  اجلهود 
واستراتيجيات، وبرامج هبدف محاية احلقوق املدنية والسياسية 
إىل  يؤدي  مما  وتعزيزها  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 

حتقيق الرخاء والتنمية لشعوبنا. 

اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
سيبوسيسو  بارناباس  السيد  دولة  خطاب  إىل  اآلن  العامة 

دالميين، رئيس وزراء مملكة سوازيلند. 

بالنيابة  باإلنكليزية(:  السيد دالميين )سوازيلند( )تكلم 
عن صاحب اجلاللة امللك موسوايت الثالث، وصاحبة اجلاللة 
وشعبا،  حكومة  سوازيلند  ومملكة  إندلفوكازي،  األم  امللكة 
إنه ملن دواعي سروري البالغ أن أكون جزءا من هذه الدورة 
العشرين  السنوية  الذكرى  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية 
الدويل للسكان والتنمية ووضع  املؤمتر  برنامج عمل  العتماد 
خريطة طريق للمضي قدما يف تنفيذه بعد عام 2014، بعد 
متديده إىل أجل غري مسمى من قبل اجلمعية العامة. وإنين على 
اآلراء  يف  توافق  إىل  سنتوصل  مداوالتنا،  بنهاية  أنه  من  ثقة 
بشأن أفضل السبل الكفيلة بإدماج برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية كجزء ال يتجزأ من خطة التنمية التحولية ملا 

بعد عام 2015.

لقد قطعنا شوطا طويال منذ انعقاد املؤمتر الدويل للسكان 
القاهرة،  يف   1994 عام  بارزة  عالمة  شكل  الذي  والتنمية 
مبصر، حيث توصلت فيه 179 دولة من دول العامل إىل توافق 
يف اآلراء بشأن وضع برنامج عمل تطلعي، الذي شكل دليال 
العشرين  للسنوات  السكانية  الربامج  تنفيذ  يف  به  لالسترشاد 
التالية. ويف الواقع، فقد كان برنامج عمل املؤمتر إطارا توجيهيا 
للتنمية وتنفيذ السياسات والربامج السكانية على مدى العشرين 
سنة املاضية وسيستمر على هذا النحو يف املستقبل، حيث إنه 
قد حول التركيز من جمرد حتقيق األهداف الدميغرافية إىل وضع 
الناس يف صميم التنمية مع التركيز بشدة على حقوق اإلنسان. 

سوازيلند  مملكة  حكومة  أحرزت  القاهرة،  مؤمتر  ومنذ 
القانونية  واألطر  الالزمة،  السياسات  وضع  يف  كبريا  تقدما 
الصلة  ذات  النتائج  على  مباشرا  تأثريا  تؤثر  اليت  واملؤسسية 
بالسكان. تشمل هذه السياسات السياسة السكانية الوطنية، 
والسياسة اجلنسانية الوطنية، والسياسة الوطنية بشأن الصحة 
اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. وتستند أطر السياسات 
إىل مبدأ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي ينص على أنه لكل 
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األساسية،  اإلنسان واحلريات  التمتع حبقوق  احلق يف  مواطن 
بصرف النظر عن نوع اجلنس والثقافة والدين والسن والعرق 
والوضع االقتصادي، على النحو املنصوص عليه يف دستورنا. 

وعلى الصعيد التشريعي، فقد سنت اململكة ما يلزم من 
وقانون  والنساء،  الفتيات  قانون محاية  ذلك  يف  مبا  القوانني، 
النفقة، وقانون )حظر( االجتار باألشخاص وهتريب األشخاص، 
وقانون محاية الطفل ورفاهه. وقد صيغ مشروع قانون العنف 
قيد االستعراض. واألهم  املزنيل واجلرائم اجلنسية، وهو اآلن 
من ذلك، فقد اعتمد البلد عام 2005 دستورنا الذي يكرس 

مليثاق احلقوق. 

يتعلق  فيما  خطوناها  اليت  الواسعة  اخلطوات  وتشمل 
بوضع اآلليات املؤسسية إنشاء وزارة خمصصة بالكامل لشؤون 
الشباب، والوحدة الوطنية للسكان، والوحدة الوطنية للمسائل 
واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  ووحدة  واألسرية،  اجلنسانية 
واملجلس الوطين للشباب، ووحدة التنسيق الوطنية لألطفال، 

واجلهود اليت ترمي إىل منع هتريب األشخاص واالجتار هبم. 

عند هذا املنعطف أود أن أشدد على أن حكومة سوازيلند 
اختذت إجراءات، بدعم من شركائنا يف التنمية، من أجل تفعيل 
هذه السياسات من خالل العديد من الربامج اليت تستهدف، 
على وجه اخلصوص، أضعف أفراد املجتمع. وحنن نعمل بال 
كلل من أجل توسيع نطاق الربامج لتلبية احتياجات الصحة 
أفراد شعب سوازيلند، مبا يف ذلك  اجلنسية واإلجنابية جلميع 
األساسي  احلق  ممارسة  من  متكينهم  على  املراهقون، وحنرص 
يف اختاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد أطفاهلم واملباعدة بني 
بذلك.  للقيام  واخلدمات  باملعلومات  تزويدهم  والدهتم، ويف 
العمل الذي جيدر التشديد عليه، والذي اتُّخذ لضمان استفادة 
الذي  اللوجستية،  املعلومات  نظام  إدارة  تعزيز  كان  اجلميع، 
لتنظيم  السلع األساسية  الكفاءة يف توزيع  أدى إىل مزيد من 

األسرة. 

إن مملكة إسواتيين أو سوازيلند قد أحرزت تقدمًا كبريًا 
طريق  عن  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  مكافحة  يف 
الشبكة األفريقية للرصد املصلي بطريقة “إليسا”. تشري نتائج 
آخر دراسة استقصائية وطنية لفريوس نقص املناعة البشرية قبل 
الوالدة إىل اخنفاض يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف 
الفئة العمرية 15-19 سنة، مما أعطى بارقة أمل يف إمكانية 
السيطرة على الوباء إذا مت توسيع نطاق التدخالت احلالية، مبا 
يف ذلك التدخالت اليت تستهدف املراهقني واليافعني، وعلى 
أو  أومهالنغا  مثل  العّفة،  تعزز  اليت  الطقوس  اخلصوص  وجه 
المتناع  علين  عرض  وهو  وأومكواشو  القصب”،  “رقصة 
الفتيات عن ممارسة اجلنس، ولوسيكواين وهو احتفال بلوغ 

الصبيان سن الرشد. 

ويف حني أن حكومة مملكة سوازيلند ملتزمة التزامًا كاماًل 
والتطلعات  األهداف  حتقيق  إىل  جهودنا  تؤدي  أن  بضمان 
اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بربنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية، فإن نتائج االستعراض الوطين للتقدم 
املحرز تشري إىل وجود ثغرات يف تنفيذ برنامج العمل. تلك 
املالية  األزمة  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  عوامل  إىل  تعزى  الثغرات 
واالقتصادية العاملية، األمر الذي أثر تأثريًا سلبيًا على االقتصاد 
املحلي ويتجلى يف بطء معدل النمو السنوي وما يرافق ذلك 
والطاقة  الغذاء  أسعار  تقّلب  أدى  لقد  املالية.  التحديات  من 
املناخ  تغري  يشكلها  اليت  والصعوبات  الغذائي  األمن  وانعدام 
ما زالت  السلبية  التطورات  تلك  احلالة.  تفاقم  زيادة  إىل 
االقتصادي  القطاعني  يف  االستثمار  على  البلد  قدرة  من  حتد 
اآلن عالمات  ُيظهر  االقتصاد  فإن  ذلك،  واالجتماعي. ومع 

االنتعاش، وُيتوّقع حتّسن النمو يف املدى املتوسط. 

الكامل  االلتزام  على  التأكيد  أعيد  أن  أود  اخلتام،  ويف 
الدويل  املؤمتر  عمل  بربنامج  سوازيلند  حكومة  جانب  من 
للسكان والتنمية، الذي يكتسي اليوم نفس األمهية اليت كان 
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عليها حني ظهر إىل حيز الوجود منذ ما يقرب من 20 عامًا. 
ستواصل حكومتنا العمل من دون كلل لكفالة أن الثغرات اليت 
قد متت معاجلتها. ومع  العمليات  استعراض  لوحظت خالل 
ذلك، حيّد من قدراتنا االفتقار إىل املوارد سعيًا إىل حتقيق ذلك 
اهلدف النبيل. وبالتايل، بالنيابة عن حكومة صاحب اجلاللة، 
التنمية  يف  شركاءنا  أناشد  لكي  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود 
االلتزام والوفاء بتعهداهتم جتاه تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية إىل ما بعد عام 2014. 

اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اآلن إىل بيان من سعادة السيدة تارّيا هالونن، الرئيسة السابقة 

جلمهورية فنلندا. 

حنتفل  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )فنلندا(  هالونني  السيدة 
للسكان  الدويل  للمؤمتر  العشرين  السنوية  بالذكرى  اليوم 
والتنمية الذي انعقد يف القاهرة، حيث اجلهود املتواصلة الرامية 
بني  واملساواة  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  تعزيز  إىل 
وحقوق  األفراد  وضعت  قد  والفتاة  املرأة  ومتكني  اجلنسني 

اإلنسان يف حمور التنمية املستدامة. 

يستحق  سنة   20 قبل  القاهرة  يف  أجنز  الذي  العمل 
احترامنا حىت اليوم. التقدم املحرز، على النحو املوثق يف املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية، كان مهمًا يف عملية االستعراض. إال 
أنه مل جيِر على نسق واحد. وتبقى عدم املساواة واألشكال 
املتعددة من التمييز عوائق ذات أمهية حامسة حتول دون حتقيق 
الرفاه والصحة لألفراد. إن العنف ضد املرأة والفتاة؛ والتمييز 
املبكر  والزواج  األطفال  وزواج  اجلنسية؛  األقليات  ضد 
والزواج باإلكراه؛ وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبترها؛ 
املرأة  املأمون كلها ال تزال شائعة جدًا. إن  واإلجهاض غري 

والشباب والفقراء واألقليات هم األكثر تضررًا. 

ال ميكن لالختالفات يف اهلوية اجلنسانية أو التوجه اجلنسي 
أو أي صفة أخرى أن تكون أساسًا للفوارق يف التمتع حبقوق 

اإلنسان. إذا مل يتمّكن الناس من أن يقرروا بأنفسهم شؤوهنم 
األكثر خصوصية - احلياة اجلنسية والزواج وإجناب األطفال 
- فكيف ميكننا أن نتوقع منهم أن يتحّملوا مسؤوليات أوسع 

عن جمتمعاهتم املحلية وعن كوكبهم؟ 

به  يضطلع  الذي  العمل  تقدير  أميا  فنلندا،  بلدي،  تقّدر 
صندوق األمم املتحدة للسكان. وباإلضافة إىل دعمنا السياسي 
الذي ال يتزعزع، يتجّسد دعمنا املادي يف مسامهتنا األساسية 
يف صندوق األمم املتحدة للسكان - مببلغ 58 مليون دوالر يف 
عام 2014، وهو ما يفوق ما نعطيه ألي كيان آخر يف منظومة 
األمم املتحدة. وهننئ صندوق األمم املتحدة للسكان على زيادة 
التركيز على املراهقني والشباب، وخباصة الفتيات الصغريات. 
فهم حيتاجون إىل مهارات حياتية وخدمات صديقة للشباب، 
مبا يف ذلك التعليم الشامل واملعلومات املتعلقة باحلياة اجلنسية. 

يف  نشأ  الذي  الزخم  على  املحافظة  إىل  حباجة  وحنن 
القاهرة، والذي أدى إىل حدوث حتسينات ملحوظة يف حياة 
ماليني البشر. ونرحب باستنتاجات األمني العام وتوصياته يف 
تقريره االستشرايف املعنون “إطار إجراءات متابعة برنامج عمل 
 ،)A/69/62( ”2014 املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام

واالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف املؤمترات اإلقليمية. 

وجيب علينا اآلن أن ندفع قدمًا جبرأة توصيات استعراض 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وأن نبين الشراكات الفعالة من 
واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  للصحة  أقوى  دعم  حتقيق  أجل 
يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. وبلدي، فنلندا، ال تزال 

ملتزمة بقوة بذلك العمل، 

وبصفيت رئيسة فرقة العمل رفيعة املستوى للمؤمتر الدويل 
تكون  أن  اعتزازي  دواعي  من  كان  فقد  والتنمية،  للسكان 
اإلنسان  حبقوق  للنهوض  املكرسة  العاملية  احلركة  من  جزءًا 
الدول  وأشيد جبميع  للجميع.  االجتماعية  والعدالة  واملساواة 
منظمات  من  وغريها  والشباب  املرأة  ومنظمات  األعضاء 
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املجتمع املدين على تفانيهم إلعمال حقوق اإلنسان واحلريات 
يف مجيع مراحل العملية. مل ينته عملنا املشترك حىت يتمتع كل 
الصحة  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  من  ما له  بكامل  فرد 

واحلقوق اجلنسية واإلجنابية. 

اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اآلن إىل بيان من دولة السيد إينيلي سوسيين سوبواغا، رئيس 

وزراء توفالو. 

ترحب  باإلنكليزية(:  )تكلم  )توفالو(  سوبواغا  السيد 
متابعة  إجراءات  “إطار  املعنون  العام،  األمني  بتقرير  توفالو 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014” 
السابعة  الدورة  التفاعلي يف  )A/69/62(، والتقرير عن احلوار 

 .)A/69/122( واألربعني للجنة السكان والتنمية

وإذ ننتقل من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل اإلطار اإلمنائي 
ملا  التنمية  وخطة  املستدامة،  التنمية  ألهداف  اجلديد  العاملي 
بعد عام 2015، فإننا نذكر دائما ما نص عليه ميثاق األمم 
أمهية  يكتسون   - الشعوب  حنن   - السكان  أن  من  املتحدة 
نفسه  الوقت  ويف  للتنمية.  حمورا  يكونوا  أن  وجيب  بالغة، 
جيب علينا - بصفتنا قادة يف مناصب السلطة والنفوذ - تويل 
مسؤولية تيسري واختاذ القرارات التحولية بغرض التأكد من أن 

عاملنا سيكون مساملا وسخيا. 

من  العمل  برنامج   :21 القرن  أعمال  جدول  ويقتضي 
أجل التنمية املستدامة، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، اختاذ 
مسار إمنائي يسّلم بالترابط القائم بني السكان واحلرية والسالم 
استخدام  ومستوى  االقتصادي  النمو  أمناط  ونوعية  واألمن 
املستقبل  السعي إىل  البيئة. ويف سياق  الطبيعية وحالة  املوارد 
الذي نصبو إليه، فإنه ينبغي أال نفّرط يف قدرة األجيال املقبلة 
العاملية  االستقصائية  الدراسة  وتبّين  احتياجاهتا.  تلبية  على 
أنه  عام 2014  ما بعد  إىل  والتنمية  للسكان  الدويل  للمؤمتر 
الفقر  من  احلد  اليت حتققت يف  الكبرية  املكاسب  من  بالرغم 

وحتقيق النمو االقتصادي، فإن الكثري من األشخاص ما زالوا 
والدول  منوا  البلدان  أقل  يف  خاصة  مستبعدين،  أو  مهمشني 

اجلزرية الصغرية النامية، مثل بلدي توفالو. 

املنح  على  املفروضة  بالقيود  توفالو  يف  التنمية  وتتسم 
اإلمنائية حتديات  القيود  هذه  وتشّكل  نتلقاها.  اليت  األساسية 
املناخ.  تغري  آثار  عن  الناشئة  التحديات  ذلك  يف  مبا  هائلة، 
وجيب أن نضع تلك القيود يف صميم مسارنا حنو املضي قدما. 
ومع ذلك، فقد حظينا بدعم قوي من شراكات املجتمع الدويل 
اليت نشعر إزاءها باالمتنان العميق واملستمر، وال سيما الدعم 
والشراكات املقدمة من قبل مكتب صندوق األمم املتحدة يف 
سوفا، فيجي، اليت تشمل العديد من الدول اجلزرية الصغرية 

النامية يف منطقة املحيط اهلادئ. 

أولوية  الشامل  السكاين  النمو  على  السيطرة  وتشّكل 
بالنسبة لتوفالو، بالنظر إىل صغر حجمنا. وما زلنا نويل املزيد 
ذلك،  ومع  السكانية.  واالجتاهات  للديناميات  االهتمام  من 
فإن حكومة توفالو ملتزمة - عرب الشراكة مع وكاالت الرعاية 
احلكومية  وغري  احلكومية  املنظمات  ذلك  يف  مبا  الصحية، 
من  وغريها  األسرة  تنظيم  خدمات  من  االستفادة  بتعزيز   -
وخاصة  شعبنا،  صحة  ضمان  هبدف  للغاية  اهلامة  اخلدمات 

النساء. 

ونشعر بضغوط التوسع احلضري يف جزيرة فونافويت. فما 
يزيد على 57 يف املائة من جمموع السكان يف توفالو أصبحوا اآلن 
يتركزون يف اجلزيرة العاصمة فونافويت. وتتمثل املسائل الرئيسية 
اليت يواجهها الشباب يف توفالو يف ندرة فرص العمل وحمدودية 
آفاق القطاع اخلاص واألعمال احلرة. وتواصل احلكومة تدريب 
الشباب يف املجالني املهين والتقين، وخصوصا يف اإلحبار وفن 
املالحة البحرية، وهو جمال فيه استفاد مواطنو توفالو إىل حد 
كبري من فرص العمل يف السفن األجنبية. ويف اآلونة األخرية 
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للغاية باألزمة  تأثرا سالبا  العمل يف جمال اإلحبار  تأثرت فرص 
املالية العاملية ونقص فرص العمل يف السوق العاملية. 

التعليم.  نوعية  على حتسني  التركيز  على  توفالو  وتوافق 
وحنن نتشاطر االعتقاد الراسخ بأن التعليم يعترب عامال أساسيا 
لضمان التوازن يف التنمية. وعليه، فقد أدخلت حكومة توفالو 
يف اآلونة األخرية ما نسميه سياسة “االستفادة القصوى” من 
فرص  من  املزيد  إتاحة  توفالو، هبدف  ملواطين  الدراسية  املنح 

التعليم للشباب على أعلى مستوى ممكن. 

ويف املجال اجلنساين، فإن املرأة تتوىل اآلن مناصب العمل 
على أساس التفرغ يف القطاعني احلكومي واخلاص على حد 
سواء. واحلكومة ملتزمة بدعم إحراز مزيد من التقدم من أجل 
املرأة. ومبوجب قانون األسرة والعنف املزنيل، والقانون بشأن 
الوطنية،  اجلنسانية  والسياسة   2009 لعام  الشرطة  سلطات 
فإن حكومة توفالو تّتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف 
راسخة،  وثقافية  تقليدية  قيم  ذا  جمتمعا  وبصفتنا  املرأة.  ضد 
فإننا نشدد بقوة على أمهية الثقافة األسرية، ما دامت الوحدة 
األسرية تكتسي أمهية حامسة لضمان إحراز املزيد من التقدم يف 

جمال السكان والتنمية يف توفالو. 

وما تزال األمراض غري املعدية تشّكل حتديا خطريا بالنسبة 
للتنمية يف توفالو. وتعزى حنو 70 يف املائة من جمموع الوفيات 
األمراض  إىل  توفالو،  ذلك  يف  مبا  اهلادئ،  املحيط  منطقة  يف 
غري املعدية اليت تغذيها عوامل اخلطر من قبيل استخدام التبغ 
والسلوك غري الصحي. وحكومة توفالو ملتزمة مبكافحة تلك 
شركائها  مع  والعمل  الصحة  قطاع  طريق  عن  التحديات 
مبوجب خريطة الطريق املتعلقة باألمراض غري املعدية يف منطقة 

املحيط اهلادئ، هبدف مواصلة التصدي لتلك التحديات. 

بل   - السكان  حياة  السلبية  وآثاره  املناخ  تغري  ويهدد 
بقاءهم حبد ذاته - يف توفالو، عالوة على العديد من املاليني 
الدول  فرادى  من  أي  بوسع  وليس  العامل.  أحناء  خمتلف  يف 

إجياد حل هلذا التحدي. ويقتضي التصدي هلذه املشكلة اختاذ 
اّتباع استراتيجيات شاملة جلميع  إجراءات عاملية، فضال عن 
القطاعات. وجيب أن نتصدى على وجه السرعة لتغري املناخ 
جدوى  مثة  فليس  ذلك  عن  وعدا  وتطلعية.  قانونية  بطريقة 
ألهداف  وال  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  لربنامج 
التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 2015، مهما كان 
الكثريون  يتخلف  أن  املتوقع  حسن وضعها وصياغتها. ومن 

عن الركب أيضا.

وستتاح لنا فرصة ذهبية أخرى غدا يف مؤمتر القمة املعين 
بتغري املناخ الذي دعا إليه األمني العام، لكي نضيف خطوات 
عملية إىل العديد من املحادثات اليت شاركنا فيها بشأن تغري 
انبعاثات  للحد من  املناخ. وينبغي أن نتخذ إجراءات جريئة 
غازات الدفيئة، فضال عن مساعدة الفئات األكثر ضعفا على 

التكيف مع آثار تغري املناخ. 

خطة  بوضع  التزامها  على  التأكيد  جمددا  توفالو  وتكرر 
عام  ما بعد  إىل  والتنمية  للسكان  الدويل  للمؤمتر  تطلعية 
2014، وبتعميم مراعاة هذه املسائل يف خطة التنمية ملا بعد 
الدول منوا، وكوهنا  أقل  عام 2015. لكن، بصفتها إحدى 
على   - ماسة  حاجة  هناك  فإن  نامية،  صغرية  جزرية  دولة 
النحو الذي متت الدعوة إليه يف إجراءات العمل املعّجل للدول 
اجلزرية الصغرية النامية - إىل الدعم والشراكات اهلادفني ويف 
القدرات،  وبناء  التمويل  جمال  يف  وخاصة  الطويل،  األجل 
هبدف التمكن من إحداث تغيري ملموس أثناء السري على ذلك 
الطريق التطلعي، وال سيما يف امليدان، لصاحل املجتمعات املحلية 

والسلطات املحلية والسكان، وخاصة النساء واألطفال. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
رئيس  نائب  بازومبانزا،  بروسرب  السيد  املعايل  لصاحب 

مجهورية بوروندي. 
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يف  بالفرنسية(:  )تكلم  )بوروندي(  بازومبانزا  السيد 
بيري  السيد  لفخامة  األخوية  التحيات  أنقل  أن  أود  البداية، 
نكورونزيزا، رئيس مجهورية بوروندي، إىل الرئيس، وأن أهنئه 

على ُحسن إدارته للدورة. 

ترحب بوروندي بتقارير األمني العام عن إطار إجراءات 
عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج عمل  متابعة 
A/69/62( 2014( والتقرير املفهرس عن املناقشة التفاعلية يف 
 .)A/69/122( الدورة السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية

االستقصائية  الدراسة  يف  أسهمت  أهنا  بوروندي  ويسر 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تستعرض  اليت  العاملية 
تنفيذها.  يف  أحرز  الذي  الكبري  بالتقدم  ونرحب  والتنمية، 
ولتوضيح هذه النقطة، فــإن حكومــة بوروندي تـــود تقديــم 

املعلومات اآلتية. 

حكومة  تتشاطر  اإلنسان،  وحقوق  الكرامة  جمال  يف 
القضاء  أن  على  تنص  اليت  العام،  األمني  رؤية  بوروندي 
التمييز وانتهاكات حقوق  املدقع،، والقضاء على  الفقر  على 
اإلنسان، واإلدماج االجتماعي أمور أساسية لتحقيق الكرامة 
تعزيز  بوروندي  وستواصل  للجميع.  اإلنسان  وحقوق 
على  اجليد  التعليم  على  احلصول  يف  الشباب  حقوق  ومحاية 
الدراسة  تركوا  الذين  الشباب  ر  أخذ  مع  املستويات،  مجيع 
يف االعتبار، مع ضمان استمرار الفتيات والفتيان يف املدارس 
االبتدائية والثانوية، وكذلك يف املستويات العليا من التعليم. 
ولدى بوروندي اآلن سياسة جنسانية وطنية، وقانون خاص 
لالنتهاكات  القضائية  واملالحقة  واحلماية،  الوقاية،  بشأن 

القائمة على نوع اجلنس وهو قيد اإلصدار. 

يف مناقشة حقوق اإلنسان، ال بد يل أيضا من أن أسلط 
حكومة  بالفعل  أحرزته  الذي  الكبري  التقدم  على  الضوء 
الباتوا.  شعوب  حقوق  ومحاية  تعزيز  جمال  يف  بوروندي 
شعوب الباتوا ممثلة متثيال جيدا يف مؤسسات الدولة الرئيسية، 

املعنية  الوطنية  الوطنية وجملس الشيوخ، واللجنة  مثل اجلمعية 
للدولة  العامة  التفتيش  وهيئة  األخرى،  واألصول  باألراضي 

واجلمعية العامة جلماعة شرق أفريقيا. 

عموما  بالصحة  يتعلق  فيما  هام  تقدم  إحراز  مت  وقد 
والصحة اجلنسية واإلجنابية على وجه اخلصوص. على سبيل 
الذي  األمومة،  وفيات  معدل  يف  اخنفاض  هناك  كان  املثال، 
يف  األحياء  املواليد  من  لكل 000 100  من 910  اخنفض 
عام 2005 إىل 500 حالة وفاة لكل 000 100 من املواليد 
إىل  أمور،  مجلة  يف  ذلك،  ويرجع   .2010 عام  يف  األحياء 
سياسة الرعاية املجانية للنساء احلوامل والنساء اللوايت ينجنب 
- وهي مبادرة من الرئيس نكورونزيزا - وكذلك إىل زيادة 
ارتفعت  احلديثة.  احلمل  منع  وسائل  على  احلصول  إمكانية 
النسبة املئوية للوالدات مبساعدة موظفني مدربني من 22,9 
يف املائة يف عام 2005 إىل 74,2 يف املائة يف عام 2013، 
وارتفع معدل انتشار وسائل منع احلمل من 8,4 يف املائة يف 
قد حتسن  املائة يف عام 2013.  إىل 30,8 يف  عام 2005 
تعزيز حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
للشباب واملراهقني بشكل ملحوظ، من خالل إدراج التربية 
اجلنسية يف املناهج األساسية يف املدارس، ووضع هنج مبتكر مع 
الشبكات اليت توفر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب 

على صعيد املجتمع املحلي. 

احلكومة  اعتمدت  والتنمية،  السكان  إىل  أنتقل  اوإذ 
إعالنا بشأن السياسة السكانية الوطنية، وأخذت يف االعتبار 
واملحلي.  الوطين  اإلمنائي  التخطيط  الدميغرافية يف  الديناميات 
ينبغي  وملاذا  كيف  يبني  الذي   ،RAPID يدعى  منوذج  لدينا 
للبلد أن يستخدم العائد الدميغرايف من أجل التنمية املستدامة 
إىل  قوي  نداء  لتوجيه  الفرصة  وأغتنم هذه  للجميع.  الشاملة 
املوارد  توفري  إىل  الرامية  ملضاعفة جهودها  بوروندي  شركاء 
التقنية واملالية من أجل ضمان حصول اجلميع بشكل منصف 
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اجلميع  حصول  ذلك  يف  مبا  اجليدة،  الصحية  الرعاية  على 
يتعلق  فيما  واحلقوق  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية  الرعاية  على 

باإلجناب وتنظيم األسرة. 

االستنتاجات  مع  تتفق  بوروندي  حكومة  فإن  وبالتايل 
اليت توصل إليها استعراض برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
التقدم  أنه رغم  تبني  واليت  عام 2014،  ما بعد  إىل  والتنمية 
ال  االقتصادي،  النمو  ويف  الفقر  من  احلد  يف  املحرز  الكبري 
تزال هناك أوجه قصور يف تلبية االحتياجات األساسية وفرص 
والتعليم،  العامة  والصحة  االجتماعية  واحلماية  الالئقة  العمل 
وال يزال العديد من األشخاص يواجهون عقبات خطرية أمام 

التمتع حبقوق اإلنسان. 

وتالحظ حكومة بوروندي أن تقرير األمني العام يتناول 
على  الفردية  القدرات  بتعزيز  الكفيلة  السبل  شاملة  بصورة 
بوروندي  تتفق  املستدامة.  التنمية  ضمان  أجل  من  التحمل 
مع االستنتاج الذي ورد يف التقرير بأن االستثمار يف احلقوق 
الفردية والقدرات والكرامة، يف خمتلف القطاعات، وعلى مدار 
حياة الشخص، هو األساس الذي تقوم عليه التنمية املستدامة. 

جيب على بوروندي، يف السنوات القادمة، أن تضع وتعزز 
وتصدر القوانني الوطنية املالئمة وكذلك السياسات والربامج 
اليت تكفل وحتمي حقوق اإلنسان،والكرامة واملساواة هبدف 
يف  واملستدامة  الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  حتقيق 
مجيع القطاعات. وحنن حباجة إىل مواءمة القوانني الوطنية مع 
الصكوك الدولية اليت صدقنا عليها، والتعجيل بتنفيذ االلتزامات 
الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة. 

وعلى وجه التحديد، حنن حباجة إىل التعجيل بإحراز تقدم 
من أجل حتقيق هدف حصول اجلميع على خدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية ذات اجلودة العالية، والتمتع باحلق يف الصحة 
املعلومات  تكون  أن  ضمان  طريق  عن  واإلجنابية  اجلنسية 
الكاملة والتعليم متاحة للشباب. ال بد لنا من اعتماد وتطبيق 

سياسات واستراتيجيات للحد من الوفيات النفاسية ووفيات 
األطفال واملواليد وزيادة معدل شيوع وسائل منع احلمل إىل 
60 يف املائة على األقل حبلول عام 2025. ويف هذا الصدد، 
يسر حكومة بوروندي إعادة تأكيد دعمها - اليت أعرب عنها 
يف الدورة السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية، واليت ال 
تزال ملتزمة متاما - ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية يف املستقبل. تطلب حكومة بوروندي بأن 
يتم إدراج االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير األمني 

العام يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

فخر  دواعي  من  إنه  أقول  أن  يل  امسحوا  اخلتام،  ويف 
جديد  من  لتؤكد  الدويل  املجتمع  إىل  تنضم  أن  بوروندي 
دعمها إلجراءات متابعة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ما بعد 

عام 2014، والنهج املبتكر يف تقرير األمني العام. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اآلن لدولة السيد رشيد مرييدوف، نائب رئيس جملس الوزراء 

ووزير خارجية تركمانستان.

يف  بالروسية(:  )تكلم  )تركمانستان(  مرييدوف  السيد 
بريدي  قربانغلي  السيد  تركمانستان،  رئيس  وباسم  البداية، 
حممدوف، أود أن أعرب عن امتناننا لألمني العام بان كي - مون، 
ووكيل األمني العام باباتوندي أوسوتيميهني لدعوتنا للمشاركة 
يف أعمال الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن متابعة املؤمتر 

الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014.

إن انعقاد الدورة االستثنائية هو خري شاهد على األمهية 
املتزايدة للمسائل املتعلقة بالسكان يف أيامنا هذه. ونشري بصورة 
خاصة إىل أن هذا االجتماع يعقد مبناسبة مرور عشرين عامًا 
والتنمية يف  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج عمل  اعتماد  على 
عام 1994 يف القاهرة. واليوم، لدينا فرصة الستعراض تنفيذه 
النطاق يف  الواسع  الربنامج  ذلك  فعالية  والتأكيد جمددًا على 

سياق تنفيذ أهدافه وغاياته من قبل مجيع الدول األعضاء.
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لقد اجتزنا مرحلة هامة يف تنفيذ برنامج العمل، وال بد لنا 
اآلن من النظر بدقة وموضوعية يف ما مت إجنازه، وتقييم النتائج 
أنه  ونعتقد  للمستقبل.  املعايري  ووضع  اخلطط  وإعداد  األولية، 
خالل السنوات العشرين املاضية، تراكمت لدى الدول األعضاء 
واملنظمة نفسها خربة واسعة من العمل يف التنفيذ العملي للمهام 
موضوعية  نتائج  وأن  واإلمنائية  السكانية  باألنشطة  املتعلقة 
األمم  مؤمتر  يف  اختذت  اليت  فالقرارات  حتققت.  قد  وملموسة 
املتحدة للتنمية املستدامة واملحافل األخرى لألمم املتحدة وضعت 
األساس للمضي قدمًا يف جمال السكان والتنمية من خالل ضمان 
إحراز تقدم يف جهودنا املشتركة، مبا يعزز ثقتنا بأن األهداف 
األمم  استراتيجية  بأن  مقتنعون  وحنن  تتحقق.  سوف  املتوخاة 

املتحدة للعمل يف هذا املضمار صائبة وحمددة بدقة.

ويف نفس الوقت، نرى أن الدورة االستثنائية هذه اليوم 
تكتسي أمهية خاصة ألهنا تتناول قضايا مهمة تواجه املجتمع 
والتنمية. وتشمل  السكان  التزاماته يف جمال  تنفيذ  الدويل يف 
اجلنسني  بني  واملساواة  والتعليم  العامة  الصحة  القضايا  تلك 
تلك  وتشكل  األخرى.  املسائل  من  وعددًا  الدولية  واهلجرة 
القضايا جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية املستدامة، وحنن نقدر 
للغاية قرار األمم املتحدة بشأن إجراء مشاورات وطنية هبدف 
إعداد خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام 2014. وقد اضطلعت 

تركمانستان بدور فعال يف عملية اإلعداد هذه.

رئيس  من  ومببادرة   ،2013 الثاين/يناير  كانون  يف 
تركمانستان  بني  مشترك  عمل  فريق  أنشأنا  تركمانستان، 
واألمم املتحدة، مهمته الرئيسية إعداد وتقدمي مقترحات للتنمية 
العاملية يف الفترة املقبلة. وباإلضافة إىل ذلك، تقوم تركمانستان 
بدور كبري يف تنفيذ برنامج العمل، وذلك بوصفها عضوًا يف 
املجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة األمم املتحدة للسكان 
املوضوعية،  واآلفاق  للمتطلبات  رؤيتنا  وعند طرح  والتنمية. 
فإننا ننطلق من أولويات حمددة بوضوح ترمي إىل حتقيق أقصى 

أهم  إجناز  يف  واملجتمع  الدولة  إمكانات  من  ممكنة  استفادة 
املهام االقتصادية واالجتماعية، وإدراج أعلى معايري لألخالق 

والثقافة كمعايري رئيسية للتنمية.

اليت كنا نضعها نصب أعيننا عندما  تلك هي األهداف 
حققنا حتوالت اقتصادية واجتماعية جذرية من خالل إطالق 
ومحاية  العامة  الصحة  جمال  يف  النطاق  واسعة  وطنية  برامج 
األمهات واألطفال، والعديد من املجاالت األخرى. وأود أن 
تركمانستان  بني حكومة  الوثيق  للتفاعل  بشكل خاص  أنوه 
التنفيذ  يف  املتحدة  األمم  ومؤسسات  املتخصصة  والوكاالت 
العملي للمشاريع السكانية املشتركة. فمنذ عام 1992، على 
األنشطة  من  واسعة  طائفة  تركمانستان  نفذت  املثال،  سبيل 
للسكان.  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون  املشتركة 
واستندت تلك األعمال املنسقة إىل برامج أعدت على املستوى 
تدابري  جتّسد  الصندوق  مع  املوقعة  الثنائية  والوثائق  الوطين، 

حمددة لتنفيذ االستراتيجيات السكانية على املدى الطويل.

املعيشة  مستويات  حتسني  يف  ملموس  جناح  حتقق  لقد 
لشعبنا من خالل الربامج الُقطرية اخلمسية اليت وقعتها حكومة 

تركمانستان والصندوق.

أواًل، ال بد يل أن أتطرق إىل ما حققناه يف جمال الصحة 
اعتمدت  اليت  الدول  أوائل  من  تركمانستان  كانت  العامة. 
نتائجه إنشاء  برناجمًا وطنيًا للصحة اإلجنابية. وكان من أهم 
للرعاية الصحية اإلجنابية على كل  نظام أقوى وأوسع نطاقًا 

املستويات يف البلد.

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  العمل  خالل  ومن 
املتحدة  األمم  ووكاالت  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق 
األخرى، نعمل بشكل منهجي من أجل ضمان املساواة بني 
مؤمتر  عمل  لربنامج  الرئيسية  املكونات  من  وهي  اجلنسني، 
يف  مهمة  نتائج  حققنا  وقد  والتنمية.  للسكان  املتحدة  األمم 

ذلك املجال أيضا.
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شواغل  من  هامة  مشكلة  الدولية  اهلجرة  قضايا  وحل 
املتحدة  األمم  اتفاقيات  يف  طرفًا  وبوصفها  اليوم.  السكان 
من  عددًا  تركمانستان  اختذت  املضمار،  هذا  يف  الرئيسية 
اخلطوات العملية حلماية حقوق املهاجرين والالجئني وعدميي 
اجلنسية. وقد تراكمت لدينا خربات إجيابية واسعة بشأن كيفية 
التنفيذ الفعلي لصكوك األمم املتحدة املتعددة األطراف ذات 

الصلة، واليت يستخدمها العديد من البلدان حاليًا.

عمل  برنامج  متابعة  إجراءات  بشأن  ُنُهِجنا  حتديد  ويف 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014، حنن مقتنعون 
بأنه لن يتسىن تنفيذ ذلك الربنامج بشكل فعال إال على أساس 
جهود متعددة األطراف ومتضافرة، تضطلع فيها األمم املتحدة 
الذي  العام  األمني  تقرير  تؤيد  وتركمانستان  ريادي.  بدور 
كما  والتنمية  السكان  بشأن  املشتركة  االستراتيجية  يعكس 
املشتركة  أنشطتنا  أن  ونرى  املتحدة.  األمم  إطار  يف  ُأعدت 
من أجل تنفيذها يف املستقبل ستصبح عامل توحيد حقيقي يف 

السياسات العاملية على املدى الطويل.

اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
رئيس  ماهاما،  دراماين  السيد جون  فخامة  إىل خطاب  اآلن 

مجهورية غانا.

حتيات  أمحل  إنين  باإلنكليزية(:  )تكلم  ماهاما  الرئيس 
تقرير  للثناء على  الفرصة  حكومة وشعب غانا، وأغتنم هذه 
عمل  برنامج  متابعة  إجراءات  “إطار  املعنون  العام  األمني 
 ،)A/69/62( ”2014 املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام
وكذلك التقرير املفهرس بشأن النقاش التفاعلي للدورة السابعة 

.)A/69/122 واألربعني للجنة السكان والتنمية )انظر

العاملية  االستقصائية  الدراسة  يف  سامهت  أهنا  غانا  يسر 
الستعراض برنامج العمل للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد 
عام 2014. قد أحرزنا تقدما كبريا يف تنفيذ برنامح العمل 
بعد عام 2014، وشاركنا هبمة يف عملية استعراض املواضيع 

اليت جرى تنظيمها من خالل اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، واالحتاد األفريقي، وغريمها من املنظمات الدولية، مبا 
والسويد،  ديفوار  الربملانيني يف كوت  مع  االشتراك  ذلك  يف 
ومنظمات املجتمع املدين يف جنوب أفريقيا، واملنتديات الدينية 
يف اسطنبول، واالجتماعات الوزارية اليت انعقدت يف نيويورك، 

على سبيل املثال ال احلصر.

تدل  إمنا  اليوم  هلذا  االستثنائية  الدورة  يف  مشاركيت  إن 
عملنا  وعلى  والتنمية  للسكان  الدويل  باملؤمتر  غانا  التزام  على 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  يف  املعلقة  املسائل  حلل  الدؤوب 
والشباب.  بالنساء  املتعلقة  تلك  سيما  ال  والتنمية،  للسكان 
تنفيذ  يف  كبريا  تقدما  أحرزت  غانا  أن  هنا  ذكره  جيدر  مما 
برنامج العمل خالل العشرين سنة املاضية. يف جلسة للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي عقدت يف وقت سابق من هذا العام يف 
نيويورك أكد أيضا وزير الشؤون اجلنسانية، والطفولة، واحلماية 
بوصفهن  النساء  بأمهية  تعترف  غانا  أن  بالدي  االجتماعية يف 
ممثالت للتنمية االجتماعية والتغيري ومستفيدات منهما، وذلك.

وازدياد  املؤسسية،  اآلليات  يف  كبرية  حتسينات  طرأت 
املساواة  وتعزيز  املرأة  أجل متكني  العامة من  السياسة  أطر  يف 
اجلغرافية  املناطق  مشول  عن  فضال  اجلنسني،  بني  واإلنصاف 
باخلدمات، ال سيما املناطق الريفية، كذلك زاد احلصول على 
التخطيط  يف  توسعنا  خالل  من  الصحية  واخلدمات  الرعاية 
الصحي الفعال الذي يليب احتياجات املجتمع، وإنشاء جممعات 
بالنظم الصحية  البلد ُتعىن  خدمات يف كل منطقة من مناطق 
والتخطيط يف املجتمعات املحلية. ارتفع عدد املناطق اليت ُتعىن 
بالنظم الصحية والتخطيط يف املجتمعات املحلية من 868منطقة 
يف عام 2009 إىل 675 1 منطقة يف عام 2011. إن مبادرتنا 
احتياجات  تليب  اليت  الصحي  التخطيط  مبجمعات  تتعلق  اليت 
املجتمع قد جعلت احلصول اخلدمات يف جمال الرعاية الصحية 

األولية وخدمات الصحة اإلجنابية أقرب إىل شعبنا.
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باستمرار  غانا  يف  األمهات  وفيات  معدالت  اخنفضت 
منذ عام 1990، إذ اخنفضت خالل العقد املاضي من 750 
 350 إىل  األحياء  املواليد  من   100  000 لكل  وفاة  حالة 
املتوقع  ومن   ،2010 عام  يف   100  000 لكل  وفاة  حالة 
التاريخ  حبلول  ذلك  من  أكثر  إىل  النسبة  تلك  تنخفض  أن 
عام  لأللفية يف  اإلمنائية  األهداف  أجل حتقيق  من  املستهدف 
2015. ومن أجل حتقيق ذلك التخفيض، ُوضعت العديد من 
اآلليات حيز التنفيذ. والتزمُت شخصيا بتنفيذ محلة لإلسراع 
مبادرة  وهي  أفريقيا،  يف  النفاسية  الوفيات  عدد  ختفيض  يف 
أطلقتها مفوضية االحتاد األفريقي وهتدف إىل احلد من ارتفاع 
معدل الوفيات املرتبطة باحلمل يف قارة أفريقيا واليت تفاقمت 
بلدي يف عام  باإلضافة إىل ذلك، وضعت حكومة  يف غانا. 
2011 إطارا من شأنه أن يعجل يف حتقيق اهلدف اخلامس من 
الوطنية  األنشطة  توجيه  إىل  ويرمي  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 

حنو تسريع احلد من الوفيات النفاسية.

أما يف جمال تطوير اهليكل الصحي، فقد أعلنا قبل بضعة 
أسابيع فحسب عن عملية بناء مخسة عشر مستوصفا جديدا يف 
منطقتني يف غانا، ومها املنطقة األشد حرمانا واملنطقة اليت يقطنها 
األول  املقام  يف  العملية  تلك  هتدف  السكان،  من  عدد  أكرب 
إىل معاجلة القضايا املتصلة بصحة األم، فضال عن املساعدة يف 
حتسني احلصول على الرعاية الصحية. ما حققناه من مكاسب 
مل يتم جبهود احلكومة وحدها ؛ بل ساهم القطاع اخلاص أيضا 
يف عملية ضمان احلصول اعلى خدمات الرعاية الصحية على 
برنامج احلد من  قبيل  أفضل من خالل عدة مشاريع من  حنو 
االعتالل وحاالت الوفاة بني األمهات، بغية دعم احلكومة يف 
جهودها الرامية إىل بلوغ نسبة 39 يف املائة فيما يتعلق مبعدل 
انتشار وسائل منع احلمل، واحلد من وفيات األمهات بسبب 
اإلجهاض غري املأمون. قدم شركاء الربنامج وسائل ملنع احلمل 
رعاية  امرأة، وخدمات  لـ 106 126  ودائمة  املفعول  طويلة 

شاملة يف حالة اإلجهاض لـ 133 291 امرأة، مما أدى إىل تاليف 
املقصود،  غري  احلمل  حاالت  من  حالة   254  000 حدوث 
و 250 1 حالة وفاة نفاسية، و 000 161 عملية إجهاض 
غري املأمون. على مر السنني، توسعت رابطة تنظيم األسرة يف 
غانا لتشمل طائفة كاملة من خدمات الرعاية الصحية اجلنسية 
واإلجنابية، وتقدمي اخلدمات والربامج من خالل 256 1 منفذا، 
مبا يف ذلك 11 عيادة دائمة، و 54 عيادة متنقلة، وأكثر من 

000 1 مركز خدمة يليب احتياجات املجتمع املحلي. 

الشباب بإطالق خطة عمل  املستمر لقضايا  َبّينُت دعمي 
وسياسات تتعلق هبم. وقد اختريت مبادرة دعم منظمي املشاريع 
مشروع  وتنفيذ  تصميم  يف  األكرب  الدور  لتؤدي  الشباب  من 
بأن  االعتقاد  أساس  على  القائم  غانا،  يف  الكربى”  “الفكرة 
البيانات املفتوحة ميكن أن تكون حمركا فعاال للمساءلة والتنمية 
على الصعيدين الوطين واملحلي إذا ما كانت يف متناول الشباب.

املؤمتر  عمل  برنامج  بتنفيذ  تاما  التزاما  ملتزمون  حنن 
اإلقليمي  نتائج استعراضنا  للسكان والتنمية ويف دعم  الدويل 
وما خلص إليه من نتائج وتوصيات. وندعو إىل إدراج النتائج 
والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام، ورؤيتها التحويلية 

يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

تؤكد من  بأن  غانا فخورة  أن  أقول  أن  أود  اخلتام،  يف 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  بتنفيذ  التزامها  جديد 
والتنمية، وبأنين على هذا املستوى السياسي الرفيع أجدد دعم 
ينبغي اختاذه من أجل حتقيق  حكوميت الكامل لإلجراء الذي 
األهداف والغايات املنشودة منه بشكل تام، ال سيما تلك اليت 
وإمكانية حتقيق حلم  الوالدة،  أثناء  نسائنا  تكفل عدم موت 

كل شاب حبياة كرمية.

اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اآلن إىل خطاب صاحب الفخامة خوان أورالندو هرينانديز 

ألبارادو، رئيس مجهورية هندوراس.
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هرنانديز ألبارادو )تكلم باإلسبانية(: تغتنم هندوراس هذه 
الفرصة لترحب بتقرير األمني العام )A/69/62( املعنون”إطار 
إجراءات املتابعة لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
بعد عام 2014” وبالتقرير املفهرس للمناقشة التفاعلية للجنة 
 .)A/69/122( واألربعني  السابعة  دورهتا  يف  والتنمية  السكان 
على  للجنة  شكرنا  عن  هندوراس  شعب  أبناء  حنن  نعرب، 
تنظيمها لتلك املناقشة من أجل استعراض حالة تنفيذ برنامج 
الذي   ،65/234 بالقرار  عمال  القاهرة،  يف  املحدد  العمل 
هتتدي به هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن برنامج 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.
دعمها  جمددا  تؤكد  أن  هندوراس  تود  الصدد،  ذلك  يف 
أمهية  تربز  وأن  والتنمية  السكان  بشأن  مونتفيديو  آراء  لتوافق 
والتضامن،  والشمول،  واإلدماج،  واملساواة،  العاملية،  جدوى 
والزناهة، والكرامة، وحقوق اإلنسان، من أجل تصميم ُنهج ُتعىن 
جبميع الفئات الضعيفة، وكذلك يف تناول القضايا ذات الصلة 
احلكومية،  واإلدارة  واملجتمع،  والتعليم،  الصحة،  جماالت  يف 
واالستدامة لالستمرار يف التنفيذ اإلقليمي لربنامج عمل القاهرة 

وتدابريه الرئيسية، مبا يف ذلك متابعة تنفيذه بعد عام 2014.

يسرنا أننا متكنا من اإلسهام يف تقرير االستعراض العاملي 
للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014، ال سيما أننا 
أحرزنا تقدما كبريا يف تنفيذ برنامج العمل. حيث حققنا من 
خالل مؤسساتنا احلكومية، يف املقام األول، اخنفاضًا كبريًا يف 
املعدل اإلمجايل للوفيات، ويف معدالت وفيات األطفال الرضع 
واألمهات، واملعدل اإلمجايل للحمل غري املرغوب فيه، وسجلنا 
املتوقع، واالستجابة لالحتياجات غري  حتسنا يف إطالة األجل 
األدوية  توفري  نطاق  توسيع  عن  فضال  األسرة،  لتنظيم  امللباة 
اإلصابة  انتقال  من  والوقاية  العكوسة،  للفريوسات  املضادة 

بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز من األم إىل الطفل. 

فيما يتعلق بأطر السياسة العامة، حقق بلدي تقدما كبريا 
يف السنوات اخلمس عشرة املاضية يف جمال رسم السياسة العامة. 

للفترة 2022-2010  العمل  تتبع خطة  املثال،  سبيل  فعلى 
للمحركات  اهلامة  اآلثار  هنجها  يف  بلدي،  رؤية  تترجم  اليت 
الوطنية  وسياساتنا  الوطنية،  اإلمنائية  سياستنا  على  الدميغرافية 
بشأن حقوق اإلنسان، ومحاية الشباب، واحلماية االجتماعية، 
بفريوس  املتعلق  اخلاص  والقانون  لألطفال؛  املتكاملة  والتنمية 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، وقانون املساواة يف الفرص للمرأة.

يف االنتخابات املقبلة، سُتَمثُل املرأة من خالل مرشحات 
املائة على  بنسبة 50 يف  العامة  اخلدمة  مناصب يف  سيشغلن 
األقل. أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعلمكم بأنين كنت رئيسا 
للكونغرس يف هندوراس، عندما اختذ ذلك القرار. فقد وضعنا 
الوفيات  من  األدىن  احلد  بلوغ  سرعة  أجل  من  استراتيجية 
للوقاية  وطنية  استراتيجية  ووضعنا  الرضع،  ووفيات  النفاسية 
للمساواة  ثانية  خطة  ووضعنا  املراهقة،  سن  يف  احلمل  من 
واإلنصاف بني اجلنسني، كل هذه أمثلة على ما قمنا به ملنفعة 

اآلالف من أبناء هندوراس. 

عن  أيضا  تكشف  االستقصائية  الدراسة  نتائج  لكن 
من  للكثري  اإلنسان  حقوق  هتدد  اليت  اإلجحافات  استمرار 
النساء والفتيات. ندرك أن مشكلة الفقر ال تزال تؤثر علينا؛ 
الريفية،  املناطق  رئيسية يف  املدقع بصورة  الفقر  يستبد  حيث 
إذ يعيش 58,7 يف املائة من سكان األرياف يف فقر مدقع. 
الدميغرافية  االجتاهات  بعض  ما زالت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
ذلك،  على  عالوة  االجتماعي.  واإلجحاف  بالفقر  مرتبطة 
توجد مشاكل تتصل بتواجد الفرص الناشئة بسبب التحوالت 
أعمار  وزيادة  احلضرية،  املناطق  يف  نسبيا  القليلة  الدميغرافية 
واستمرار  الدولية،  واهلجرة  األكرب،  العمرية  للفئات  السكان 

الطابع الثنائي لتركز السكان وانتشارهم يف اإلقليم.

يف  لكن  وغريها،  التحديات  لتلك  هندوراس  تتصدى 
الوقت نفسه، توفر هلا تلك التحديات فرصة هامة. إن هيكل 
السكان يف بالدي يف طور عملية انتقالية بفضل التغريات يف 
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معدالت اخلصوبة ومعدالت الوفيات. فتلك العملية االنتقالية 
ستكون  و 2075   2015 عام  بني  الفترة  خالل  أنه  تعين 
النسبة املنتجة من السكان من الفئة العمرية من 15 إىل 64 
هنالك  أن  هذا  يعين  السكان.  من  املعالة  النسبة  من  أعلى 
وزيادة  الثروة  زيادة  حيث  من  االقتصاد،  لتحسني  إمكانية 
التنوع  مع  باملثل،  االستهالك.  وكذلك  املحتملة،  املدخرات 
احلياة  أساليب  االختالف يف  فإن  األسرة،  هياكل  املتزايد يف 
وتعزيز  ودعم  املستدامة  املدن  وبناء  ختطيط  لضرورة  يدفعنا 
الروابط احلضرية - الريفية. إن أثر املحركات السكانية على 
املستويني اجلزئي والكلي يعين أيضا أن مثة حاجة إىل إدماج 
هذه املحركات السكانية من هذا القبيل يف خطط التنمية على 

الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.
للتنمية  جديدا  هيكال  نضع  أن  جيب  السبب،  هلذا 
املهمشة  والفتيات والفئات  النساء  أن نضع  املستدامة. وعلينا 
حكومتنا  إن  أولوياتنا.  صدارة  يف  الشباب  من  والضعيفة 
اجلديدة، يف خطتها حلياة أفضل للجميع، تركز اهتمامها على 
000 800 أسرة، وال سيما األسر اليت تعيلها نساء. بناء على 
مبادرة أطلقتها زوجيت، السيدة األوىل يف بالدي، ويف غضون 
من  للحد  خبطة  بدأنا  احلكومة،  والية  من  األوىل  املائة  األيام 
التوجيهية  املبادئ  إىل  استنادا  املراهقات.  عند  احلمل  حاالت 
للخطة، سنستثمر يف التعليم، ويف ضمان توفري التعليم اجلنسي 
الشامل، ومتكني الرجال من املشاركة يف إجياد احللول، ومتكني 
إن  احلمل.  ملنع  الصحية  اخلدمات  توفري  وضمان  املراهقات، 
الشباب،  تعليم  يف  االستثمار  جانب  إىل  العمل،  فرص  إجياد 
سوف يسهم أيضا يف ختفيض بنسبة 23 يف املائة يف صفوف 
الشباب العاطلني عن العمل واملتخلفني عن الدراسة، حيث أن 
املرأة هي األكثر حرمانا يف تلك الفئة. نود أن نواصل جهودنا 
العنف وعدم وقوعهم  الشباب يف  نكفل عدم مشاركة  لكي 

ضحايا له.

على سبيل املثال، يوجد برنامج ناجح يف هندوراس أطلقنا 
تأمني حوايل  إن  أفضل”  أجل عيش  اسم”وظائف من  عليه 
العمل  العاطلني عن  للشباب  فرصة عمل جديدة   25 000
توصلنا  واليوم،  ممكنا.  أمرا  بات  املدارس  يف  املنتظمني  وغري 
إىل اتفاق من أجل تدريب 000 200 شاب كل عام على 
اللغة اإلنكليزية بوصفها لغة ثانية. وحيدوين األمل يف أن يصل 
ذلك الرقم إىل 000 600 يف السنوات الثالث املقبلة. كل 
ذلك يؤكد من جديد إرادتنا السياسية والتزامنا باعتماد تدابري 
فورية تستجيب لتطلعات السكان، وتنهي اإلجحاف احلايل، 
مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة. باإلضافة إىل 
ذلك، ندرك بأن املسائل اليت تتعلق بالسكان والتنمية ترتبط 
ارتباطا وثيقا باملجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية. لكي 
التعاون  تعزيز  إىل  كله، حنن حباجة  ذلك  معاجلة  من  نتمكن 

الدويل، والتحالفات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية.

نغتنم وجودنا يف قاعة اجلمعية العامة اليوم لنهيب بدول 
تتحمل  وأن  املشكلة،  هذه  حل  على  معنا  تعمل  بأن  العامل 
مسؤوليتها حنو مسأله هجرة اآلالف من األطفال واملراهقني 
بل  فحسب،  هندوراس  من  فقط  ليس  ذويهم،  دون صحبة 
أيضا من غواتيماال والسلفادور والذين يصلون إىل احلدود حبثا 
عن األمل، وهروبا من العنف الناجم عن اجلرمية املنظمة، وال 
باألسلحة،  املشروع  غري  واالجتار  باملخدرات،  االجتار  سيما 
واإلجتار بالدوالرات، تلك مسائل نامجة عن إنتاج املخدرات 
من  سبعة  احلدود  يعرب  الشمال.  يف  واستهالكها  اجلنوب  يف 
االجتار  درب  على  تسري  مدن  من  يأتون  أطفال  تسعة  كل 
والفتيات واملراهقون  الفتيان  ُيقِدُم  باملخدرات يف هندوراس. 
امامهم، وهم يسعون إىل  الفرص  انعدام  على اهلجرة بسبب 

مجع مشلهم مع أسرهم. 

أود أن أكرر التماسي لألمم املتحدة، والواليات املتحدة 
األمريكية على وجه اخلصوص، من أجل تقدمي الدعم لنا على 
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أساس املسؤولية املشتركة. إن أولئك القادمني منا من أمريكا 
والسلفادور، وغواتيماال،  الوسطى، ال سيما من هندوراس، 
قد جاءوا خبطة مت تطويرها بالتعاون مع مصرف التنمية للبلدان 
األمريكية من أجل تقدميها إىل وزير اخلارجية، السيد كريي، 
أوباما.  الرئيس  إىل  ليسلمها  االستثنائية،  الدورة  هذه  خالل 
وهي خطة للتحالف من أجل الرخاء. ألنه عندما تعيش أمريكا 
أسباب  هلا  وتتحقق  الفرص،  هلا  وتتوفر  سالم،  يف  الوسطى 
التنمية االقتصادية، سيصبح ذلك استثمارا رئيسيا ال تستفيد 

منها الواليات املتحدة فحسب، ولكن أيضا البشرية مجعاء.

يف  تدعمنا  أن  األعضاء  الدول  مجيع  من  أرجو  لذلك 
اآلونة  يف  عليها  السيطرة  فقدنا  اليت  الظاهرة  هذه  مواجهة 
للنساء  وعدنا  من  لنجعل  املناسب  الوقت  هو  اآلن  األخرية. 
والفتيات يف هندوراس حقيقة. إن املسار الذي حدده توافق 
العام  األمني  وتقرير  والتنمية،  السكان  بشأن  مونتفيديو  آراء 
)A/69/122( يربهنان على أن برنامج العمل جيب أن يستمر إىل 
ما بعد عام 2014. إن التقرير ومبادئه ال غىن عنهما من أجل 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  وغايات  أهداف  حتقيق 

والتنمية كونه يتصل خبطة التنمية ملا بعد عام 2015.

يف  باإلسهام  بقوة  هندوراس  مجهورية  حكومة  تلتزم 
حتقيق الكرامة واملساواة والتمكني واحلقوق والصحة اجلنسية 
األكثر  الفئات  على  التركيز  مع  النساء،  جلميع  واإلجنابية 
هتميشا، ال سيما تلك اليت توجد يف املناطق احلضرية اهلامشية 

ونساء هندوراس من السكان األصليني ومن أصل أفريقي.

والتنمية  للسكان  الدويل  للمؤمتر  دعمنا  عن  نعرب  إننا 
بعد عام 2014، وإطاره للرصد كأساس للمعلومات الوطنية 
العمل  برنامج  تقييم  لتعزيز  الرامية  العمليات  بشأن  والعاملية، 
االقتصادي  واملجلس  العامة،  اجلمعية  طريق  عن  وتنفيذه 

واالجتماعي وجلنة السكان والتنمية.

إننا نؤكد النفاذ الكامل اللتزامات توافق آراء كيتو لعام 
تلك  سيما  وال   ،2010 لعام  برازيليا  آراء  وتوافق   2007
املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة ومحايتها، والقضاء 
على التمييز وعلى أعمال العنف وتعزيز هياكل الدولة لتعزيز 

تقدمها ومتتعها باملساواة.

إن ضمان تكافؤ الفرص للمرأة يف التعليم وشغل وظائف 
العامة،  احلياة  قطاعات  مجيع  يف  السلطة  ومناصب  الئقة 
ملنع  الالزمة  والتدابري  والسياسات  القوانني  وتنفيذ  واعتماد 
ومعاقبة واستئصال العنف داخل األسرة وخارجها، وحتسني 
مع ضمان  ومنعها،  العنف  أعمال  على  التعرف  على  القدرة 
توفري اخلدمات اليت ميكن أن ختفف من آثارها وإعادة التأهيل 
الكامل ألولئك الذين يعانون منها، ليس هلا مجيعا ما يربرها 
يف سياق حقوق اإلنسان فحسب، ولكنها أيضا حامسة األمهية 

للتنمية.

تود هندوراس التعبري عن تقديرها للعمل املنسق ملنظومة 
للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  سيما  وال  املتحدة،  األمم 
وإسهامه يف وضع اإلجراءات املحددة مبوجب القرار 234/65 

وتلك املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد 2015.

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اآلن ملعايل السيد إيفيكا تاديتش، النائب األول لرئيس الوزراء 

ووزير اخلارجية جلمهورية صربيا.

من  باإلنكليزية(:  )تكلم  )صربيا(  داتشيتش  السيد 
االجتماع  هذا  أخاطب  أن  وارتياحي  اخلاص  شريف  دواعي 

اهلام، بالنيابة عن مجهورية صربيا.

 إن حتسني الظروف املعيشية وحتقيق رفاه مجيع الشعوب، 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  معهما  تعامل  أمران  مها  اللذان 
أمران ملحان ومهمان  للسكان والتنمية طيلة 20 عاما، مها 
اليوم، متاما كما كان عليه احلال عندما اعتمد برنامج العمل. 
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وحتدد مبادئ القاهرة االجتاه املطلوب لنشاط الدول األعضاء 
املرأة حلقوق  املتحدة. وتشري حقيقة كون، ممارسة  األمم  يف 
اجلنسانية  املساواة  من  واستفادهتا  كرامتها  وضمان  اإلنسان 
اإلجنابية،  وحقوقها  صحتها  ومحاية  ومتكينها،  والعمرية، 
وإتاحة احلق يف التعليم للجميع، واعتبار ذلك جزءا من خطة 
التنمية ملا بعد عام 2015، إىل أمهية تلك املسائل. إننا نؤكد 
من جديد من خالل هذا االجتماع، صحة احلقوق املعترف هبا 

عامليا بالنيابة عن الشعوب والبلدان اليت منثلها.

لقد تغري العامل خالل تلك الـ 20 عاما. وظلت القيم اليت 
نؤمن هبا هي نفسها، لكن املشاكل اليت نواجهها تغريت. إن 
حتقيق أهداف برنامج العمل ميثل بكل بساطة، شرطا مسبقا 
الوطين  االنتماء  عن  النظر  بغض  الئقة،  إنسانية  حياة  لتوفري 
حالتهما  عمرمها  أو  جنسهما  أو  املرأة  أو  للرجل  الديين  أو 
سعيها  ويف خضم  صربيا،  إن حكومة مجهورية  االقتصادية. 
دعما  تتلقى  للسكان،  املعيشية  الظروف  لتحسني  الدؤوب 
يف  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مكتب  من  حمدود  غري 
بشأن  نعمل  أننا  كما   .2006 عام  يف  افتتح  الذي  صربيا، 
املهمة املشتركة املتمثلة يف احلد من املشاكل احلالية جراء معدل 
املواليد السليب، وشيخوخة السكان، واهلجرة املكثفة، وانتشار 
البطالة يف صفوف الشباب، إىل جانب آثار املؤشرات السلبية 

على النمو االقتصادي.

االنتعاش  بتحقيق  تاما  التزاما  صربيا  مجهورية  تلتزم 
كل  تبذل  حني  يف  داخلية،  إصالحات  وإجراء  االقتصادي 
جهد ممكن لإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على 
أهداف  صياغة  يف  فعال  بشكل  وتشارك  العاملي،  املستوى 
التنمية املستدامة ملا بعد عام 2015. وال تزال عضوية االحتاد 
األورويب تشكل أوىل أولويات السياسة اخلارجية لبلدي. ونعترب 

عملية االنضمام فرصة لتحسني الظروف املعيشية ملواطنينا.

وحالة السكان يف صربيا اليوم ال ختتلف عن تلك يف بقية 
الدميوغرايف  االجتاه  السكان هي  أن شيخوخة  أوروبا. حيث 
األبرز، ومتوسط العمر يف صربيا هو األعلى يف جنوب شرق 
االقتصادية  احلالة  إىل  املواليد  معدل  اخنفاض  ويعزى  أوروبا. 
الـ 50  السنوات  البلد. واخنفضت خالل  اليت مير هبا  الصعبة 
املاضية، نسبة جيل الشباب مبقدار النصف تقريبا، وتبلغ أعمار 
القلق  يثري  ومما  وأكثر.  عاما   65 السكان  من  املائة  يف   20
بشكل خاص حقيقة أن نسبة العاملني إىل املتقاعدين يف صربيا 
ثالثني  قبل  النسبة  كانت  بينما  واحد.  إىل  واحد  هي  اليوم 

عاما، أربعة إىل واحد.

ممكن  جهد  كل  صربيا  تبذل  الصعوبات،  هذه  ورغم   
لتحسني وضع املسنني. حيث أنشئ جملس شؤون الشيخوخة 
واملسنني يف عام 2007 كهيئة استشارية من اخلرباء مسؤولة 
عن اإلشراف على تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة بكبار السن، 
انتباه  ولتركيز  الدولية.  واالستراتيجيات  السياسات  وتكييف 
الرأي العام على التمييز واملشاكل اليت يعاين منها كبار السن، 
وتسليط الضوء على أمهية توفري بيئة معيشية مالئمة هلم، حنتفل 
تشرين   1 يف  حدد  الذي  للمسنني،  الدويل  باليوم  عام  كل 

األول/أكتوبر مبوجب القرار 106/45.

أعمالنا. وقد  املرأة على رأس جدول  تقع مسألة متكني 
تزايد عدد النساء يف املناصب اإلدارية، بينما اخنفضت نسبتهن 
وفيات  معدل  واخنفض  السكان.  من  تعليما  األقل  اجلزء  يف 
 10 الـ  السنوات  خالل  صربيا  يف  والنوافس  احلوامل  النساء 
املاضية إىل املستوى املتوسط للمنطقة األوروبية، يف حني تراجع 
عدد حاالت اإلجهاض يف حاالت احلمل غري املرغوب فيه إىل 
النصف تقريبا. ومن خالل توفري التوعية واملعلومات للنساء، 
يف  واإلسهام  آمنة  ألمومة  املواتية  الظروف  بتهيئة  نقوم  فإننا 

تعزيز الصحة اإلجنابية ومحايتها.
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أمهية  السكان  هجرة  مسألة  تكتسي  لصربيا،  بالنسبة 
 30  000 ما يناهز  عام،  كل  صربيا  يغادر  حيث  رئيسية. 
التعليم  أو من خرجيي  عاليا  تعليما  تلقوا  قد  شخص، معظمهم 
الثانوي، وعمرهم أقل بـ 10 أعوام عن متوسط عمر السكان. 
وبسبب ذلك، فإننا نواجه هجرة مستمرة لألدمغة. ومن الصعب 
للبيانات  وفقا  بأنه  نذّكر  وأننا  خاصة  األرقام،  تلك  نقبل  أن 
اإلحصائية، حظيت صربيا إىل جانب الواليات املتحدة، بأكرب 
والعشرين.  عشر  التاسع  القرنني  مطلع  يف  للمهاجرين  تدفق 
البارزين  العلماء  من  العديد  أن  لدرجة  كبرية  مكانتها  وكانت 

واألطباء والسياسيني رغبوا يف احلصول على اجلنسية الصربية.

وبغض النظر عن التقدم الذي أحرزناه فيما خيص تعزيز 
وحتسني الظروف املعيشية العامة لسكان صربيا حىت اآلن، فال 

نزال نواجه العديد من التحديات.

للتنمية  وطنية  استراتيجيات  وضع  إىل  حباجة  وحنن 
السكانية ومحاية الصحة اإلجنابية حلل بعض مشاكل السكان. 
ونتوقع من املجتمع الدويل أن يساعدنا يف هذا الصدد. ونعتقد 
أن هذه االستراتيجية ستسهم إسهاما كبريا يف حتقيق األهداف 
بتحقيق  بقوة  ملتزمة  تزال  اليت ال  لأللفية يف صربيا،  اإلمنائية 
هدف التنمية املستدامة، حسبما يتضح من خالل أنشطتها يف 

املجلس االقتصادي واالجتماعي. 

كل فرد منا له احلق أن ُيعامل كما نرغب يف أن ُيعامل 
اآلخرون أبناءنا.

الواليات  رئيس  كالم  من  أقتبس  أن  أود  اخلتام،  ويف 
املتحدة السابق جون كيندي، الذي قال، يف بيانه إىل الشعب 
إذا  تتالشى  اجلماعة  حقوق  بأن  عام 1963،  يف  األمريكي 

تعرضت حقوق الفرد للتهديد. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اآلن ملعايل السيدة ناتاليا غريمان، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة 

اخلارجية واالندماج األورويب يف مجهورية مولدوفا. 

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )مولدوفا(  غريمان  السيدة 
هذه  يف  العامة  اجلمعية  أخاطب  أن  الشرف  عظيم  يشرفين 
الدورة االستثنائية املكرسة ملتابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية. يتيح لنا اجتماع اليوم الفرصة للتأكيد من 
جديد على التزاماتنا بتعميم القضايا السكانية يف إطار أهداف 

التنمية املستدامة اجلديدة وخطة األمم املتحدة للتنمية. 

املؤمتر  عمل  برنامج  أُقّر  أن  منذ  سنة   20 مضت  لقد 
الدويل للسكان والتنمية. وقد تغريت االجتاهات السكانية يف 
مجيع أحناء العامل، خالل تلك الفترة يف نواٍح عديدة. وينبغي 
الدميغرافية يف  التطورات  من  الناشئة  األولويات  على  التركيز 
كل بلد ومنطقة بينما نسعى إىل حتقيق املزيد من تنفيذ تلك 
الوثيقة اهلامة. وتوفر األعمال اليت مل ُتنجز يف سياق أهداف 
بيجني،  القاهرة ومنهاج عمل  اإلمنائية لأللفية وبرنامج عمل 
األساس جلدول أعمال تطلعي دويل بشأن السكان والتنمية. 

لقد أدى تنفيذ أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف 
مجهورية مولدوفا، جنبًا إىل جنب مع جدول أعمال اندماجنا 
يف االحتاد األورويب، إىل إحداث نتائج إجيابية كثرية على مدى 
واتسع  حياتنا،  نوعية  حتسنت  وقد  املاضية.  القليلة  السنوات 
نطاق الفرص املتاحة لألفراد، ومنا دور املرأة يف احلياة االجتماعية 
والسياسية للبلد. وقد ساهم تعميم مبادئ املؤمتر األمم املتحدة 
للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية يف القوانني واللوائح 

الوطنية، إسهاما كبريا يف حتقيق هذه اإلجنازات. 

االقتصادية  العوامل  بني  والتفاعل  الترابط  ندرك  وحنن 
هدفنا يف  ويتمثل  اإلمنائية.  سياساتنا  والدميوغرافية يف صميم 
حتويل النموذج اإلمنائي والسكاين من منوذج يركز على الكمية 
إىل آخر يركز على اجلودة. وحنن عازمون على حتسني الصحة 
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من  املزيد  استهداف  من خالل  السكان،  مبهارات  واالرتقاء 
االستثمار يف رأس املال البشري، مع احلفاظ على محاية حقوق 
اإلنسان بوصفها املبدأ الذي نسترشد به، هبدف إجياد الرخاء 

االقتصادي وحتقيق استقرار السكان. 

إن االستثمار يف الشباب ومتكني املرأة وتشجيع النشاط يف 
فترة الشيخوخة وحتسني الصحة اإلجنابية، بعض من أولوياتنا 
العاجلة. وسوف نواصل العمل يف هذا االجتاه مع شركائنا يف 
التنمية، مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للسكان، بوصفه 

الوكالة الرئيسية يف األمم املتحدة املعنية باملسائل السكانية. 

بني  تأشرية  بدون  السفر  إىل  أكثر  نقترب  حنن  واليوم، 
مجهورية مولدوفا وأعضاء االحتاد األورويب، بعد بدء التطبيق 
املؤقت التفاقية االرتباط بني االحتاد األورويب ومولدوفا، اليت 
فتح  إن  منها.  يتجزأ  ال  كجزء  احلرة  التجارة  منطقة  تشمل 
احلدود لن حيفز النمو االقتصادي فحسب، بل سيعمل أيضا 
على حتسني الرفاه وتعزيز التنمية البشرية. وتنفذ مولدوفا شراكة 
التنقل القائمة مع بلدان االحتاد األورويب منذ عام.2008 وقد 
مت بالفعل تنفيذ أكثر من 160 مشروعا للهجرة التنمية. وحنن 
اليوم نتشاطر خرباتنا وأفضل ممارساتنا مع البلدان األخرى يف 

املناطق الشرقية واجلنوبية لالحتاد األورويب. 

كما أننا نشارك بنشاط يف أعمال املنتدى العاملي املعين 
باهلجرة والتنمية. ونرحب بآخر اقتراح قدمه االحتاد األورويب 
يف االجتماع األخري للمنتدى العاملي، حيث سننظر يف إنشاء 
خطة عاملية للحراك االقتصادي، من أجل تعزيز احلركة الدولية 
الضرورية  البريوقراطية غري  للعمل، ومعاجلة احلواجز  الشفافة 

اليت يواجهها املهاجرون باستمرار. 

أخريا وليس آخرا، تبني جتربتنا السابقة يف تصميم وتنفيذ 
األهداف املتعلقة بالسكان، أن عملية مجع البيانات اجليدة هي 
وجيري  الفعال.  السكاين  والتخطيط  للسياسة  أساسي  عنصر 
حاليا تنفيذ برنامج استراتيجي وطين لألمن الدميوغرايف حىت عام 

من  االستفادة  إىل  وحنن هندف  مولدوفا.  2025 يف مجهورية 
اإلمكانات البشرية املوجودة، واالستثمار يف رأس املال البشري 
وتسهيل مشاركة مجيع الفئات االجتماعية يف العمليات اإلمنائية. 

التزامها  اخلتام، تؤكد مجهورية مولدوفا من جديد  ويف 
نطاق  تعزيز  إىل  الرامية  الدويل  املجتمع  جهود  يف  باملسامهة 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وأهدافه. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
االجتماعية  الشؤون  وزيرة  موما،  ملينة  السيدة  ملعايل  اآلن 

والطفولة واألسرة يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية. 

السيدة موما )موريتانيا(: السيدة الرئيسة، امسحوا يل أن 
اتقدم بتهانينا اخلاصة لكم وألعضاء املكتب بانتخابكم لرئاسة 
هذه الدورة. يف البداية أود أن اغتنم هذه الفرصة ألشيد بتقرير 
السيد االمني العام لالمم املتحدة )A/69/122( الذي تطرق فيه 
ألهم مواضيع احلوار التفاعلي للدورة السابعة واالربعني للجنة 

السكان والتنمية.

عملت اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية كباقي دول العامل 
من أجل تنفيذ برنامج عمل جلنة السكان والتنمية، وذلك حتت 
ولد  حممد  السيد  اجلمهورية  رئيس  لفخامة  الرشيدة  القيادة 
عبد العزيز، الرئيس الدوري لالحتاد االفريقي الذي يويل عناية 
افريقيا كلها.  الربنامج يف موريتانيا، بل يف  لتنفيذ هذا  خاصة 
وقد جتسد ذلك يف العديد من االستراتيجيات السياسية ومنها 
اإلعالن الوطين حول السياسة السكانية سنة 2012، واإلطار 
اإلستراتيجي ملحاربة الفقر يف خطة عمله الثالثة 2015-2011، 
إذ يرمي، من بني أمور اخرى، إىل حتقيق األهداف الواردة يف 
االستراتيجية  هذه  وتويل  والتنمية،  السكان  برنامج عمل جلنة 
العامة للدولة عناية خاصة لتنمية القطاعات االجتماعية كالتعليم 
األمية  باملدارس وحمو  البنات  عناية خاصة اللتحاق  اعطاء  مع 

والصحة مبا فيها اإلجنابية والتشغيل والنوع.
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لشرائح  اخلاصة  االحتياجات  االعتبار  بعني  تأخذ  كما 
املساواة بني اجلنسني ومحاية وترقية  املجتمع اهلشة، كمسألة 
ومكافحة مجيع  للنساء،  اإلقتصادي  والتمكني  املرأة،  حقوق 
أشكال العنف ضد املرأة والفتاة، والتشغيل بالنسبة للشباب، 
وكذلك محاية وترقية االشخاص ذوي االعاقة واملسنني، مع 
ذلك فنحن على يقني بأن املهمة مل تكتمل بعد، وبالتايل علينا 
أن نبذل مزيدًا من اجلهود يف سبيل حتسني الوضعية املعيشية 
على  املحافظة  وكذلك  واملساواة،  العدالة  وترسيخ  للسكان 

سالمة البيئة من اجل حاضرنا ومستقبل أجيالنا القادمة. 
وهنا نتفق مع ااستنتاجات اليت تضمنها تقرير االمني العام 
لألمم املتحدة واليت توصلت إىل أنه على الرغم من املكاسب 
اليت حتققت يف جمال النمو االقتصادي وخفض نسبة الفقر يف 
فال  والتنمية،  للسكان  األول  الدويل  املؤمتر  انعقاد  منذ  العامل 
زالت شرائح هامة من السكان عرب العامل تفتقر إىل االحتياجات 
االساسية واحلماية االجتماعية وكذلك إىل اخلدمات العمومية 

كصحة والتعليم والعمل الالئق.
وستظل هذه التحديات، ما مل ُتتجاوز، متثل يف املستقبل 
عائقًا أمام اإلزدهار االقتصادي للشعوب وكذلك أمام أمنها 

وُلحمتها االجتماعية.
إلعالن  موريتانيا  تأييد  نؤكد  فإننا  املنطلق،  هذا  ومن 
أديس أبابا بشأن السكان والتنمية يف أفريقيا بعد عام 2014. 
كما نؤكد التزامنا بتطبيق برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
توصيات  ومع  اإلقليمي  تقريرنا  مع  ينسجم  الذي  والتنمية، 
بعد  والتنمية  السكان  بشأن  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
دمج  ضرورة  إىل  ندعو  فإننا  املناسبة،  وهبذه   .2014 عام 
االستنتاجات والتوصيات اليت مشلها تقرير األمني العام وكذلك 
السكان والتنمية بعد 2014 ضمن  اإلعالن األفريقي بشأن 

خطة التنمية ملا بعد 2015.
لفخورة  املوريتانية  اإلسالمية  اجلمهورية  فإن  وختاما، 
بأن تضم صوهتا إىل جانب صوت املجموعة العربية وأفريقيا 

وجمموعة الـ 77 والصني واملجموعة الدولية، لتؤكد من جديد 
التزامها ومساندهتا جلميع مسائل السكان والتنمية الواردة يف 
الربنامج التارخيي ملؤمتر القاهرة الدويل بشأن السكان والتنمية، 

وذلك مع مراعاة خصوصيتنا الثقافية والدينية. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد ماهيندرا هبادور باندي، وزير خارجية مجهورية 

نيبال الدميقراطية االحتادية. 

السيد باندي )نيبال( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر الرئيس 
على عقد هذه اجللسة بشأن مسألة ذات أمهية فائقة بالنسبة 

لنا مجيعا. 

يكشف تقرير األمني العام )A/69/62( عن أن العامل قد 
املرأة والرجل،  املساواة بني  إجنازات كبرية يف جماالت  حقق 
والصحة والعمر املتوقع واملستوى التعليمي واحلد من التمييز 
والعنف ضد الفئات الضعيفة من السكان ونظم محاية حقوق 
اإلنسان. وعلى الرغم من التقدم املحرز، فهناك ثغرات كبرية 
يف حتقيق أهداف ومقاصد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
البلدان األقل منوا.  البلدان، وال سيما  والتنمية يف العديد من 
إن معدل النمو السكاين وزيادة اجتاهات اهلجرة والتحضر يف 
تلك البلدان، ما برحا يوجدان مطالب أسرع من خطى معدل 
الوقت  لذلك فقد حان  التنمية.  االقتصادي ومكاسب  النمو 
إلجراء تقييم موضوعي للتقدم املحرز وحشد الدعم السياسي 

عد الوطين واإلقليمي والعاملي.  من أجل العمل على الصُّ

وما فتئت نيبال تنفذ براجمها وفقا ملبادئ وأهداف املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية، بعد املشاركة يف االستعراض العاملي 
ملؤمتر السكان والتنمية بعد عام 2014. وإذ تسترشد مببادئ 
طويلة  سكاين  منظور  خطة  تنفيذ  على  نيبال  دأبت  املؤمتر، 
التنمية  سياسات  والتنمية يف  السكان  مسائل  إلدماج  األجل 
سياسة  وهناك  وبراجمها.  وخططها  الوطنية  ودون  الوطنية 
السكان  بشأن  رأينا  إن  التنفيذ.  قيد  جديدة  شاملة  سكانية 
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والتنمية يف إطار عملية املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، على 
النحو التايل. 

الفقر يف صميم كل  التام على  القضاء  يكون  أن  ينبغي 
اجلهود املبذولة يف التنمية اليت حمورها اإلنسان، واليت نسعى إىل 
حتقيقها. وقد أدى تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من 
التدابري اليت تستهدف تعزيز ومحاية حقوق أشد فئات السكان 
ضعفا - مثل النساء واألطفال واملعوقني وكبار السن - إىل 
التدابري  تلك  أدت  وقد  والبشرية.  االجتماعية  التنمية  حتسني 
وكذلك  تستمر.  أن  هلا  وينبغي  إجيابية،  نتائج  إىل  بالتأكيد 
االعتراف  مستوى  بنفس  التنمية،  يف  احلق  حيظى  أن  ينبغي 
كجزء ال يتجزأ وغري قابل للتصرف من حقوق اإلنسان كافة، 

وذلك من أجل جعل التنمية مستدامة وشاملة يف هنجها. 

وبلدان مثل نيبال، لديها نسبة أعلى من السكان يف سن 
وسيلة  بأنه  اإلقرار  ينبغي  دميغرافيا  عائدا  ُيشكل  مما  العمل، 
يكون  أن  جيب  العاملي.  الصعيد  على  التنمية  لتحقيق  نافعة 
املقصد  بلدان  تنمية  املهاجرون يف  العمال  يؤديه  الذي  الدور 
وبلدان املنشأ موضع تقدير أفضل على الصعيد العاملي، وجيب 
أن تتخذ التدابري املالئمة من أجل محاية حقوقهم األساسية. 
السكانية  األنشطة  يف  املحددة  األهداف  تقترن  أن  وينبغي 
جيب  كما  املتعددين،  املصلحة  أصحاب  مبشاركة  واإلمنائية، 
أن تركز اجلهود املحفزة اليت يبذهلا أصحاب املصلحة، بصفة 
خاصة على تلبية احتياجات البلدان الفقرية، مبا يف ذلك أقل 

البلدان منوا. 

اجلمعية  تستمع  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
العامة اآلن إىل خطاب دولة السيدة كاملة بريساد - بيسيسار، 

رئيسة وزراء مجهورية ترينيداد وتوباغو. 

السيدة بريساد - بيسيسار )ترينيداد وتوباغو( )تكلمت 
هذه  يف  تشارك  أن  وتوباغو  ترينيداد  يشرف  باإلنكليزية(: 

الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية. 

“إطار  بعنوان  العام  األمني  تقرير  التقدير  مع  ونالحظ 
إجراءات متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
للمناقشة  املفهرس  والتقرير   ،)A/69/62(  ”2014 عام  بعد 
التفاعلية للجنة السكان والتنمية يف دورهتا السابعة واألربعني 
)A/69/122(. كرئيسة للوزراء، يشرفين ويسعدين أن أبلغكم 
أن ترينيداد وتوباغو سامهت يف الدراسة االستقصائية املتعلقة 
باالستعراض العاملي للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 
أحرزت  وتوباغو  ترينيداد  أن  على  أشدد  أن  وأود   ،2014
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  يف  كبريا  تقدما 

والتنمية. 

فيها  نفذت  اليت  املجاالت  بعض  أعدد  أن  يل  وامسحوا 
حكوميت برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لصاحل 
مواطنينا. وقبل أن أفعل ذلك، امسحوا يل أن أكرر التأكيد على 
أن تركيز حكوميت ينصّب على التنمية اليت حمورها اإلنسان، 
يف  نتطلع  فإننا  والتنمية،  السكان  إىل  ننظر  عندما  أننا  حبيث 
ليست  فلسفتنا  أن  نرى  وحنن  البشرية.  التنمية  إىل  األساس 
جمرد التركيز على اخلرسانة والفوالذ واملباين،ولكن على املوارد 
البشرية والتنمية البشرية. وبالتايل، أكدنا على التعليم والعمالة 
والصحة وتوفري العديد من شبكات األمان االجتماعي للفقراء 

من خالل وزارة الشعب والتنمية االجتماعية. 

من  كبري  جزء  ختصيص  مت  قد  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 
موارد امليزانية املخصصة للسنة املالية القادمة للتعليم والربامج 
الوحيدات. ومرة  األمهات  النساء، وال سيما  اليت تستهدف 
أخرى، تلقى التعليم نصيب األسد من امليزانية الوطنية؛ وحنن 
نسعى إىل جعل نظامنا التعليمي من األهداف اإلمنائية اإلضافية 
لأللفية، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل أن حتقق ترينيداد 
املبكرة حبلول عام  الطفولة  التعليم يف مرحلة  تعميم  وتوباغو 
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2015. وقد حققنا تعميم التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي 
بالفعل، حبيث يكون التعليم جماين يف بلدنا، وصوال إىل قطاع 

التعليم العايل.

وقد قمت مؤخرا بإعادة تصميم بعض الربامج يف الوزارة 
استفادة  ضمان  هبدف  وذلك  الشباب  شؤون  عن  املسؤولة 
الشباب، ال سيما الفئات املستضعفة، من خالل السبل املتاحة 
والتوجيه  التدريب  مهارات  من  وكذلك  التعليم،  نظام  يف 
وبرامج صحة الشباب. وقد وضعت احلكومة مؤخرا برناجما 
جديدا، يف إطار معاجلة مسائل الفقراء، لتقدمي مساعدات مالية 

ألي طفل يولد ألبوين حمرومني. 

أوجه  من  عددا  وتوباغو  ترينيداد  حققت حكومة  وقد 
النجاح فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 

والتنمية. 

أنه ال تزال توجد حتديات  فإننا ندرك متاما  ومع ذلك، 
بعينها. ومع ذلك، فنحن ملتزمون بضمان املساواة واإلنصاف 
يف ظل بيئة قادرة على تسخري مواهب األجيال احلالية واملقبلة. 

وبالرغم من اخلطوات الواسعة اليت خطوناها عن طريق 
اجلهود  ذلك  يف  مبا  احلكومة،  جانب  من  االستباقي  التدخل 
املبذولة لتحسني فعالية املكتب اإلحصائي املركزي من أجل 
تعزيز وضع سياسات تستند إىل األدلة، فإننا ندرك أنه ال تزال 
اإلمنائيني  قبل شركائنا  املقدمة من  املساعدة  هناك حاجة إىل 
هبدف تعزيز القدرات املؤسسية يف بعض املجاالت، مبا يف ذلك 
مجع البيانات والنظم اإلحصائية. ومن شأن ذلك أن ميّكننا من 
فإن  وبالتايل،  الفعالية.  من  مبزيد  احلكومية  السياسات  تنفيذ 
الدورات االستثنائية من هذا القبيل هامة للغاية، نظرا ألهنا تتيح 
واخلربات  املمارسات  أفضل  لتقاسم  فرصة  األعضاء  للدول 
حاليا  جيري  فإنه  ذلك،  إىل  وباإلضافة  بينها.  فيما  األخرى 
أن  شأهنا  من  وطنية،  سكانية  لسياسة  النهائية  الصيغة  وضع 

تعزز تيسري مستوى حتليل البيانات املتعلقة بالتصدي للمسائل 
السكانية األساسية. 

وقد شرعنا بالفعل يف اختاذ بعض التدابري هبدف ضمان 
الرامية  اجلهود  يف  الركب  عن  وتوباغو  ترينيداد  ختلف  عدم 
إىل تنفيذ خطة التنمية التحولية ملا بعد عام 2015. ويف ذلك 
الصدد، تواصل الوكاالت الوطنية املعنية وضع الربامج اهلادفة 
الوالدة،  قبل  الصحية  بالرعاية  املتصلة  للمسائل  التصدي  إىل 
على  تؤثر  اليت  األخرى  املسائل  عن  فضال  املواليد،  ورعاية 

صحة األمهات والرّضع. 

وتنوه ترينيداد وتوباغو - مع االرتياح - إىل تركيز تقرير 
األمني العام على املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان. ونؤيد متاما 
االستنتاج الذي خلص إليه التقرير من أن االستثمار يف حقوق 
اإلنسان وقدراته وكرامته الفردية على نطاق القطاعات املتعددة 
يف إطار املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ويف مجيع مراحل احلياة 
املستدامة. ونسّلم  التنمية  عليه  تقوم  الذي  األساس  إمنا هو   -
فضال  شامل،  هنج  اتباع  تتطلب  املستدامة  التنمية  بأن  أيضا 
عن االعتراف بأوجه الترابط بني حقوق اإلنسان والديناميات 

السكانية اليت حتققت بالفعل وتلك اليت ال تزال ناشئة. 

وتقتضي اهلياكل األسرية وترتيبات املعيشة املتنوعة على 
حنو متزايد، التخطيط وبناء املدن املستدامة، عالوة على تعزيز 
مبكان  األمهية  من  فإن  وعليه،  الريفية.   - احلضرية  الصالت 
أن نفهم الديناميات السكانية على املستويني اجلزئي والكلي 
هبدف حتقيق التكامل السلس يف التخطيط اإلمنائي على الصعد 
بأن  القائل  الرأي  مع  ونتفق  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية 
التحديات اإلمنائية اليت نواجهها تقتضي املشاركة املستمرة من 
مجيع أصحاب املصلحة يف وضع االستجابات الالزمة للتصدي 
التحديات، األمر الذي يقتضي أيضا الشراكة والقيادة  لتلك 

على الصعيد العاملي من خالل األمم املتحدة. 
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ويعتز بلدي مبشاطرة املجتمع الدويل التأكيد جمددا على 
تأييد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي ميّثل 
معلما تارخييا، فضال عن تأييده للرؤية التحولية املعروضة يف 

تقرير األمني العام. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
والتنمية يف  التخطيط  وزير  كويرنيا،  إيوبا  السيد  ملعايل  اآلن 

مجهورية موزامبيق. 

بداية،  باإلنكليزية(:  )تكلم  )موزامبيق(  كويرنيا  السيد 
أود أن أتقدم، باسم حكومة موزامبيق، بالتهنئة للسيد كوتيسا، 

على توليه رئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني. 

تنفيذ  نشطة  بطريقة  وتدعم  ترصد  موزامبيق  برحت  ما 
اعتماده يف  الدويل للسكان والتنمية منذ  املؤمتر  برنامج عمل 
اإلقليمية  املنطقة دون  القاهرة. وعلى صعيد  عام 1994 يف 
للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، تواصل موزامبيق التعاون 
مع البلدان األخرى يف تنفيذ برنامج عمل القاهرة. وآخر مثال 
على ذلك هو عقد اجتماع الوزراء املسؤولني عن جمال السكان 
والتنمية، يف مابوتو. وقد مكننا ذلك االجتماع من استعراض 
التقدم الذي أحرزته البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية، فضال 
عن إدراج ذلك التوثيق يف صيغة تقرير إقليمي. وباإلضافة إىل 
ذلك، فقد أتاح إصدار إعالن مابوتو إدراج الشواغل اإلقليمية 
الرئيسية يف املناقشات اليت جرت على الصعيد القاري. وقد 
إليه  استندت  الذي  األساس  بدورها  املناقشات  تلك  مّثلت 
يف  املاضي  نيسان/أبريل  يف  عقدت  اليت  العاملية  املناقشات 

نيويورك. 

أحرزته  الذي  التقدم  بعض  نتشاطر  أن  أيضا  ونود 
القاهرة مع احلاضرين يف  برنامج عمل  اعتماد  منذ  موزامبيق 
هذه الدورة احلالية. وقد كان وضع السياسات السكانية يف 
السكانية  الطابع املؤسسي على املسائل  عام 1999 وإضفاء 
من بني أهم املكاسب اليت حتققت. وينبغي إيالء اهتمام خاص 

للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للسكان، وخاصة ما يتعلق 
األمم  مع صندوق  التعاون  والشباب. وعن طريق  باملراهقني 
املتحدة للسكان، والشركاء اآلخرين، مت إنشاء مراكز الشباب 
هبدف مساعدة املراهقني يف املسائل املتعلقة بالصحة اجلنسية 

واإلجنابية، ومت إحلاقها باملدارس واملرافق الصحية. 

وبوسع موزامبيق أن تؤكد - مع الشعور بالفخر - على 
أهنا تواصل احلد من عدم املساواة بني املرأة والرجل، وأن املرأة 
تشّكل نسبة تزيد على 30 يف املائة من أعضاء جملس الوزراء 
ذلك،  على  وعالوة  الربملان.  أعضاء  من  املائة  يف   40 وحنو 
البنات والبنني  نالحظ مع االرتياح، سيادة االجتاه نفسه بني 
التعليم االبتدائي. وعليه ميكننا أن نقول باعتزاز أن هناك  يف 

مساواة بني اجلنسني على ذلك املستوى. 

مع ذلك، وعلى الرغم من التقدم امللحوظ، فإننا ال نزال 
وتوفري  الشباب  بني  البطالة  ذلك  يف  مبا  التحديات،  نواجه 
هذه  املتبقية  التحديات  وحتثنا  والصحية.  التعليمية  اخلدمات 
على التأكيد بقوة أكرب على أن خطة عمل القاهرة وبرنامج 
عمل القاهرة ال يزاالن يشكالن صكني فاعلني وقادرين على 
توجيهنا يف السعي إىل حتقيق اهلدف املتمثل يف حتسني األحوال 

املعيشة للسكان يف بلدنا. 

ويف اخلتام، نود أن نشدد على أن مسألة احترام حقوق 
اإلنسان وحتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، فضال عن التحسني 
حتظى  تزال  ال  بلدنا،  يف  للسكان  املعيشية  لألحوال  املستمر 
باالهتمام من قبل احلكومة يف سياق سعيها إىل حتقيق التنمية 

املستدامة الشاملة. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اخلارجية  التجارة  وزيرة  بلومني،  ليليان  السيدة  ملعايل  اآلن 

والتعاون اإلمنائي يف مملكة هولندا. 
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أذكر  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )هولندا(  بلومني  السيدة 
أهنا حدثتين ذات مرة بقصتها، وهي كما يلي: 

بنايت  قرييت، وقيدوا  أحرقوا  الرجال مث  أتى  “لقد 
وأخذوهن، وضربوا زوجي، وأصابوين جبروح يف ثديي. 
هربت عرب األدغال حىت وجدت قاربا واجتزت الرمال، 

فأتوا يب إىل هنا، إىل مركز االحتجاز”. 

بعبارة  بدأت  الفتيات،  ترويها مجيع  اليت  القصص  مجيع 
“لقد أتى الرجال مث...”. 

على سبيل املثال، تلك هي قصة ليتل يب من نيجرييا - 
وهي بطلة كتاب “اليد األخرى”. تدور قصة ليتل يب حول 
البحث عن األمن، عن العيش حتت التهديد املستمر باخلطر. 
فقصتها عن الضياع، الضياع الذي ال ينتهي. وهي قصة حتكي 
عما حنن على استعداد للقيام به من أجل أحدنا اآلخر - سواء 
كان هذا اآلخر أختا أو زوجا أو طفال أو شخصا غريبا. إهنا 
قصة تدور حول امرأتني حتمي إحدامها األخرى. لقد جالت 
تلك القصة خباطري فيما كنت أعد هلذه الدورة اهلامة، كما 
شغل تفكريي ضرورة البحث عن أولئك الذين هم حباجة إىل 

محايتنا، وال سيما اجليل املقبل من النساء والفتيات. 

إجنازات  من  حققناه  مبا  عظيم  بفخر  نشعر  أن  وميكننا 
يف السنوات العشرين املاضية. فجدول األعمال الذي وضعه 
قد   1994 عام  القاهرة  يف  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر 
العامل.  أحناء  مجيع  يف  الناس  حياة  يف  تغيريا  بالفعل  أحدث 
قد  والوالدة  احلمل  أثناء  اآلن  يتوفني  اللوايت  النساء  فأعداد 
اخنفض. كما ازداد عدد القابالت املاهرات. ومت فتح سبل أمام 
املزيد من النساء للحصول على التعليم والعمل، وخوض غمار 
السياسة. واخنفض عدد املراهقات اللوايت ينجنب قبل األوان. 

وتباطأ النمو السكاين. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن إعجابنا بعملية 
به  يضطلع  الذي  بالثناء  اجلدير  وبالدور  الرائعة  االستعراض 
باباتوندي  السيد  قيادة  إن  للسكان.  املتحدة  األمم  صندوق 
النفس،  عن  للرضا  جمال  ال  ولكن  حامسة.  أوسوتيميهني 
أمهية  يقل  والتنمية ال  للسكان  الدويل  املؤمتر  أعمال  فجدول 
عما كان عليه احلال يف عام 1994. ملاذا؟ ألنه على الرغم من 
اإلجنازات الكبرية اليت حتققت، ينبغي بذل املزيد من اجلهود 

لالرتقاء إىل مستوى تطلعات املؤمتر. 

وال ميكن أن يظل جدول أعمال هبذه األمهية البالغة غري 
ُمنجز. إن أرواح البشر على املحك وينبغي حقا أال نترك أحدا 
تتعلق باحلمل  امرأة ألسباب  وراءنا. فكل يوم، متوت 800 
والوالدة، وحتدث نسبة 99 يف املائة من الوفيات يف البلدان 
يشكل  البلدان،  من  العديد  يف  للمراهقات  وبالنسبة  النامية. 
مليون  من 200  أكثر  وهناك  للوفاة.  الرئيسي  السبب  ذلك 
ال  ولكنهن  احلمل،  منع  يف  ترغب  النامية  البلدان  يف  امرأة 
جيدن سبيال للحصول على وسائل فعالة ملنع احلمل. والنتائج 
كارثية: 80 مليون حالة محل غري مقصود و 30 مليون حالة 
والدة غري ُمخطط هلا و 40 مليون حالة إجهاض، نصفها غري 
العاملي، فإن واحدة من  الصعيد  مأمون ويهدد احلياة. وعلى 
بني كل مخس فتيات ينجنب قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة. 

باملزيد  القيام  ملاذا جيب علينا  تبني  قليلة  أمثلة  هذه جمرد 
من أجل الوفاء بالوعود اليت ُقدمت يف عام 1994. فلنجدد 
التثقيف  التالية:  النقاط  بشأن  سيما  وال  هبا،  ونفي  وعودنا 
اجلنسي الشامل جلميع الشباب؛ وتوفري اخلدمات واملعلومات 
حد  ووضع  واإلجنابية؛  اجلنسية  الصحة  جمال  يف  والتثقيف 
األعضاء  وتشويه  والقسري  املبكر  والزواج  األطفال  لزواج 

التناسلية لإلناث. 

أشعر بتشجيع كبري إزاء النتائج اليت توصل إليها الفريق 
العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة، 
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املؤمتر  أعمال  وجدول  املرأة  متكني  قضايا  تتناول  إهنا  حيث 
العمل  مواصلة  اآلن  علينا  وجيب  والتنمية.  للسكان  الدويل 
الوسائل  من  ما يلزم  وتوفري  الصلة  ذات  األهداف  واعتماد 
بأن جتعل طموحات  كامال  التزاما  هولندا  وتلتزم  لتحقيقها. 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية حقيقة واقعة للجميع؛ يف بلدي 
- هولندا - ويف مجيع أحناء العامل. فهذا أمر هام لتحقيق رفاه 
حتقيق  إىل  تسعى  اليت  للمجتمعات  بالنسبة  وكذلك  األفراد، 
االزدهار. وال ميكننا إهدار ما يتمتع به الشباب من مواهب 

وموارد مثينة. 

باهلينة،  ليست  املسائل  هذه  أن  أدرك  فإنين  ذلك،  ومع 
حيث إهنا تتعلق يف الغالب مبمارسات وتقاليد يصعب مناقشتها. 
ولكن فلنحاول الدخول يف حوار مفتوح. وقد شاركت العام 
املاضي - أثناء املناقشة العامة للجمعية العامة - يف استضافة 
من  العديد  فيه  والقسري حتدث  املبكر  الزواج  بشأن  حدث 
القادة بانفتاح عما يكنونه من آمال لبناهتم. وأظهر هذا احلدث 
عميقا  اهتماما  هنتم  مجيعا  وأننا  مشتركة  إنسانية  جتمعنا  أننا 
مبصري اجليل القادم. فلنتحدث معا ولنعمل جنبا إىل جنب مع 
أبناء اجليل احلايل إلجياد السبل الكفيلة بتجديد أولوياتنا اليت 
يقوم  إجياد عامل  فلنكفل  القاهرة.  أعمال  ترتكز على جدول 
على ضمان احلقوق والفرص هلم. فلنرتق ملستوى الوعد الذي 

قطعناه يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
اآلن ملعايل السيد حممد نسيم، وزير الصحة ورعاية األسرة يف 

مجهورية بنغالديش الشعبية. 

منذ  باإلنكليزية(:  )تكلم  )بنغالديش(  نسيم  السيد 
واألهداف  باملبادئ  ملتزمة  بنغالديش  ما انفكت  القاهرة، 
واملقاصد املتوخاة يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي عقد 
املؤمتر  عناصر  بإدماج  قمنا  وقد  عام 1994.  القاهرة يف  يف 

كبري،  حد  إىل  القومية  خططنا  يف  والتنمية  للسكان  الدويل 
وأعطينا أولوية كبرية لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر.

املتحدة  األمم  مبيثاق  تسترشد  احلكومة  تزال  وال 
مجيع  كرامة  على  واحلفاظ  الرفاه  حتقيق  لكفالة  وبدستورنا 
املواطنني من خالل اجلهود اإلمنائية واالستثمارات يف التنمية 
املستدامة، مبا يف ذلك قطاع الصحة والتعليم وتعزيز املساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة وإجياد فرص العمل والعمل الالئق. 
ويف الوقت نفسه، حنن ندرك أمهية كفالة احلكم الرشيد لتقدمي 

مجيع اخلدمات بفعالية. 

ويتجسد التقدم الذي أحرزته بنغالديش منذ مؤمتر القاهرة 
بشكل جيد يف بلوغ بنغالديش ملعظم األهداف اإلمنائية لأللفية. 
أثبتت  املائة،  يف   1,37 نسبته  سكاين  منو  معدل  وبتسجيل 
بنغالديش قدرهتا على فرض رقابة فعالة على ذلك النمو. ويف 
الوقت احلايل، يبلغ معدل اخلصوبة اإلمجايل 2,3 من املواليد 
عمليات  من  املائة  يف   32 نسبة  وجتري  امرأة.  لكل  األحياء 
الوالدة حتت إشراف اختصاصيني صحيني مهرة. وحبلول عام 
2015، ستصل هذه النسبة إىل 50 يف املائة. وخنطط للوصول 
مبعدل شيوع وسائل منع احلمل من املعدل احلايل البالغ 61 يف 
املائة إىل 72 يف املائة حبلول عام 2015، كما خنطط للحد من 
معدل االحتياجات غري امللباة لتنظيم األسرة من املعدل احلايل 
البالغ 13,5 يف املائة إىل 8 يف املائة، يف اإلطار الزمين نفسه. 
وقد شهدت معدالت وفيات الرضع ومعدالت وفيات األمهات 
على السواء اخنفاضا كبريا. إننا نسري يف الطريق الصحيح حنو 

بلوغ مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة. 

كما هتدف خططنا وأنشطتنا على الصعيدين دون الوطين 
والطفل،  األم  لصحة  املستمر  التحسني  مواصلة  إىل  والوطين 
اإلنصاف  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  اإلجنابية،  والصحة 
واملساواة. ومن بني األمور اليت نركز عليها يف الوقت الراهن 
عيادة   13  000 خالل  من  الصحية،  اخلدمات  يف  التوسع 
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جمتمعية، و 000 4 مركز من مراكز الرعاية الصحية ورعاية 
بنغالديش  أحناء  لتشمل مجيع  الفرعية،  املقاطعات  يف  األسرة 
تتسع شبكة  املحلية. كما  واملجتمعات  الريف  على مستوى 
تقدمي اخلدمات الصحية بسرعة. وحققت اجلهود الرامية إىل 
حتسني تقدمي اخلدمات الصحية بعض النجاح بالفعل من خالل 

إسناد مهام التخطيط على الصعيد املحلي. 

وزراء  جملس  حدد  حتديدا،  املاضي  األسبوع  ويف 
 18 سن  حسينة،  الشيخة  الوزراء  رئيسة  بقيادة  بنغالديش، 
عاما كحد أدىن لزواج الفتيات. وتلتزم احلكومة بإنفاذ مجيع 
القانوين  التدبري  أن  ونرى  األطفال.  زواج  متنع  اليت  القوانني 
األخري الذي يعاقب بالسجن ملدة سنتني اآلباء الذين يرغمون 

بناهتم املراهقات على الزواج من شأنه حتسني احلالة. 

ال تزال بنغالديش تناصر متكني املرأة مبفهومه األوسع. ومن 
املتوقع أن يؤدي إدماج املرأة على مجيع مستويات التخطيط 
إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف البلد. ويظهر حتقيق التكافؤ 
ازدياد  والثانوي  االبتدائي  بالتعليم  االلتحاق  اجلنسني يف  بني 
نسبة الوعي بشأن تعليم الفتيات. وال تزال بنغالديش عازمة 
على إحراز تقدم مبوجب إطار السكان والتنمية. ويتضح ذلك 
من خالل حتقيقنا للغايات املرتبطة باهلدف األول من األهداف 
اإلمنائية لأللفية يف الوقت املناسب. كل هذه احلقائق تكشف 
عما حققناه من حتسينات اجتماعية واقتصادية عامة وعن بلوغ 
األهداف واملعايري الرئيسية للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

ومع ذلك، فإن تطلعنا ألن نصبح بلدا متوسط الدخل ال 
يزال يواجه حتديات وخماطر ونقاط ضعف جديدة. 

والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  أهداف  متويل  لقد كان 
أصعب حتد واجهناه. ويف التصدي للتحديات اجلديدة املتعلقة 
املهم  من  الوطين،  برناجمنا  يف  وإدماجهما  والتنمية  بالسكان 
بنفس القدر أن حتصل أقل البلدان منوا، مثل بنغالديش، على 
الدعم التكنولوجي والتقين واملايل من املجتمع العاملي على حنو 

ما ميكنها من مواجهة التحديات اإلمنائية. فعلى سبيل املثال، 
املناخ  أو تغري  املعدية  قبيل األمراض غري  تشكل حتديات من 
خماطر جسيمة أخرى. ونرى بالفعل أن العديد من املكاسب 
قطاع  ذلك يف  مبا يف  للخطر،  معرض  حققناها  اليت  اإلمنائية 

الصحة. 

توىل الرئاسة نائب الرئيس، السيد إمنادزه )جورجيا(. 

وحيدونا األمل يف أن يتناول إطار التنمية ملا بعد عام 2015 
مسائل الصحة والسكان القائمة والناشئة بشكل حاسم. إن 
حباجة  تواجهنا  اليت  والتحديات  واحتياجاتنا  الفريدة  ظروفنا 
إىل أن ُينظر فيها وإىل هنج يركز على التنمية. وهبذه الطريقة 
سيعمل العامل يف الوقت املناسب على تأمني خطة تنمية عاملية 
حتولية وذات رؤية مستقبلية، تشمل مجيع األبعاد الثالثة خلطة 

التنمية املستدامة. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
الوطنية  اللجنة  رئيس  بيكبوسينوفا،  حمبة  السيدة  ملعايل  اآلن 
لرئيس مجهورية  التابعة  الدميغرافية  والسياسة  واألسرة  للمرأة 

كازاخستان. 

)تكلمت  )كازاخستان(  بيكبوسينوفا  السيدة 
عن  بالنيابة  أتكلم،  أن  يل  عظيم  لشرف  إنه  باإلنكليزية(: 
كازاخستان، يف هذه الدورة االستثنائية املعنية مبتابعة برنامج 
عام  بعد  ملا  والتنمية  للسكان  التارخيي  الدويل  املؤمتر  عمل 
2014. ففي القاهرة قبل عشرين عاما، أي يف عام 1994، 
برنامج  بلدا آخر -  أقرت كازاخستان - إىل جانب 178 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

املتحدة.  األمم  تاريخ  يف  األهم  باملرحلة  أيضا  منر  إننا 
فبعد السنوات اخلمس عشرة التباع املسار الناجح لألهداف 
اإلمنائية لأللفية، حنن اآلن على وشك الدخول يف عهد التنمية 
املستدامة ملا بعد عام 2015. إهنا فرصة لن تتكرر يف جيلنا 
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لتقرير مستقبل أكثر من 7 باليني نسمة يف العامل؛ ولكن على 
الرغم من أننا نصنع السياسات واالستراتيجيات العاملية، علينا 
الصعيد  املتخذة على  اإلجراءات  فعالية  االعتبار  نأخذ يف  أن 
الوطين، حيث إهنا اإلجراءات اليت ستولد - بشكل مجاعي - 

زمخا جديدا عرب الدول. 

اليت  باستعراض اإلجنازات  لنا  إننا اآلن يف وضع يسمح 
املتعلقة  املستقبلية  األولويات  ومبناقشة  كازاخستان،  حققتها 
بالسكان والتنمية يف البلد، كجزء من اجلهود املتعددة األطراف. 
لقد أحرزت كازاخستان تقدما كبريا منذ عام 1994، بعد 
أن حققت اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق 
وميكننا   .2007 عام  يف  واجلوع  املدقع  الفقر  على  بالقضاء 
هذا العام تقدمي تقرير عن حتقيق اهلدف اخلامس من األهداف 
اإلمنائية لأللفية، وهو أننا قد خفضنا معدل وفيات األمهات 
من 55 لكل 000 100 من املواليد األحياء يف عام 1999 
إىل 12,6 يف عام 2013، ليسجل اخنفاضا نسبته أكثر من 
املؤمتر  خطة  تنفيذ  يف  خطوات  اُتخذت  كما  املائة.  يف   75
الدويل للسكان والتنمية، وال يزال برنامج عمله يكتسي بأمهية 

بالغة بالنسبة لنا، كما هو احلال يف مجيع البلدان األخرى. 

ووفقا خلطة املؤمتر، تركز السياسة الوطنية لكازاخستان 
ومراهقينا  أطفالنا  محاية  جمال  يف  االستثمارات  زيادة  على 
قدراهتموفقا  وتعزيز  والشابات،  الفتيات  سيما  وال  وشبابنا، 
األجيال  تزويد  هو  واهلدف  دوليا.  عليها  املتفق  لاللتزامات 
الشابة بالقدرة على حتقيق كامل إمكاناهتم وبالتايل تلبية الطلب 

على اليد العاملة يف اقتصاد اليوم واجليل القادم. 

ويف آخر خطاب وجهه إىل األمة، شدد رئيس كازاخستان 
على أمهية ضمان توفري الدعم القوي والضمانات فيما يتعلق 
بتحسني جودة اخلدمات املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة. 
وقد ُسنت تشريعات وُقدمت برامج هبدف القضاء على مجيع 

أشكال التمييز ومتكني املشاركة الكاملة هلؤالء األشخاص يف 
احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للبلد. 

خفض  جمال  يف  املحرز  التقدم  على  احلفاظ  أجل  ومن 
وفيات األمهات، ويف الوصول إىل مستويات النمو يف البلدان 
املتقدمة النمو، تأمل كازاخستان يف توفري سبل استفادة اجلميع 
من خدمات جيدة النوعية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، 
مع إيالء اهتمام خاص للمراهقني والشباب. وإذ نسلم بأمهية 
فإننا  اجلنسية،  باحلياة  املتعلقة  املسائل  بشأن  الشامل  التثقيف 
نسعى إىل توفريه من خالل نظم التعليم الرمسي وغري الرمسي 
املبذولة يف جمال  السواء، وذلك من أجل تعزيز اجلهود  على 
واألمراض  البشرية،  املناعة  نقص  بفريوس  يتعلق  فيما  الوقاية 
اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، فضال عن تيسري جتنب 

حاالت احلمل غري املرغوب فيه. 

فيما   - املساواة  عدم  أوجه  استمرار  على  التركيز  أما 
على  واحلصول  املرأة،  ومتكني  اجلنسني،  بني  باملساواة  يتعلق 
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية - فقد كشف النقاب عن 

آثار هامة بالنسبة للسياسات اإلمنائية. 

فإهنا  الفعالة،  املؤسسات  أمهية  كازاخستان  تقيم  وإذ 
يف  السكانية  الديناميات  إدماج  لتحسني  استراتيجيات  تضع 
التخطيط اإلمنائي، على الصعيدين الوطين ودون الوطين. وميثل 
النظر يف االجتاهات الدميغرافية على وجه اخلصوص ضرورة من 
أجل حتسني عملية ختطيط وبناء املدن املستدامة وتعزيز الروابط 

احلضرية الريفية. 

األمم  صندوق  إىل  بالشكر  أتوجه  أن  أود  اخلتام،  ويف 
البالغة  االستثنائية  الدورة  هذه  عقد  على  للسكان  املتحدة 
األمهية للجمعية العامة عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا 
بعد عام 2014. وندعو إىل إدراج النتائج والتوصيات الواردة 
يف تقرير األمني العام )A/69/62(، ونتائج االستعراض اإلقليمي 
بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 2015. وتؤكد كازاخستان 
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من جديد التزامها بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
وأهداف التنمية املستدامة من خالل حتقيق املساواة يف الكرامة 
والتنقل.  املكان  وأمن  اجليدة،  والصحة  اإلنسان،  وحقوق 
وسوف نكفل حتقيق تلك األهداف من خالل بناء القدرات، 
إىل  ترمي  حقيقية  شراكات  وإقامة  التقنية،  املساعدة  وتقدمي 
األعضاء  الدول  حنن  وعلينا  واملساءلة.  الرشيد  احلكم  تعزيز 
االستدامة  حتقيق  عن  املسؤولية   - ومجاعية  فردية  بصورة   -
االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتكاملة، ليس اآلن فحسب، 

ولكن حىت عام 2030 وما بعده. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد موغنس ينسن، وزير التجارة والتنمية يف الدامنرك. 

السيد ينسن )الدامنرك( )تكلم باإلنكليزية(: حنتفل اليوم 
حبدث تارخيي؛ إنه الذكرى السنوية العشرين العتماد برنامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي انعقد عام 1994 
يف القاهرة. وأود أن أبدأ بالقول إنين قد أكون سياسيا، ولكن 
تتصدره  بل  األول.  املقام  السياسة يف  تتصدره  اليوم ال  عامل 
احلقوق،  يف  واملساواة  اجلنسني،  بني  واملساواة  اإلنسانية، 
وتتسم  التمييز  من  ختلو  حبياة  التمتع  يف  إنسان  كل  حقوق 
بتكافؤ الفرص. تلك هي حقوق اإلنسان األساسية. كما أهنا 

متثل حجر الزاوية بالنسبة للتعاون اإلمنائي الدامنركي. 

يف  هبا  التقيت  اليت  الصغرية  الفتاة  ديانا،  يوم  هو  اليوم 
عيادة صحية يف غانا. لقد أجرت ديانا سبع عمليات إجهاض 
على  احلصول  هلا  يتوافر  ال  ألنه  عمليات -  لنفسها - سبع 
واملعجزة  املعلومات.  على  احلصول  وال  احلمل،  منع  وسائل 
يوم  هو  اليوم  بالصحة.  يتمتعان  توأمني  أجنبت  قد  أهنا  اآلن 
فارميا ومرمي، إهنما امرأتان التقيت هبما يف قرية كوجنوال، يف 
مايل. ومل تدركا حقوقهما الدميقراطية إال يف اآلونة األخرية. 

ومنذ ذلك احلني، مضت األمور بسرعة. وفارميا مرشحة 
اآلن ملنصب عمدة القرية. 

إن اجتماع اليوم يتعلق أيضا بالشباب املثليني واملثليات 
سالمتهم  على  خيشون  الذين  اجلنسانية،  اهلوية  ومغايري 
الرأس مفعمني باألمل يف  وصحتهم ولكنهم يقفون مرفوعي 
املستقبل. ومن أفضل السبل النتشال الناس من الفقر وتعزيز 
حقوق اإلنسان اإلسهام يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، وكفالة 
انضمام فتيات أخريات كثريات إىل الفتيات الاليت يذهنب إىل 
املدارس بالفعل، وأال يلتحقن باملدارس االبتدائية فحسب بل 
تتمكن  وأن  أجال كذلك،  األطول  والتعليم  الثانوي  بالتعليم 
املرأة من ممارسة حقها يف املشاركة الكاملة يف صنع القرار على 
مجيع املستويات واالستفادة من املوارد واملهارات اليت متكنها 

من السيطرة على حياهتا واإلسهام يف املجتمع. 

وكما ميكن أن نرى، فقد انتقلنا هنا من الشواغل اإلنسانية 
إىل املنطق البسيط والسليم. ملاذا نستثين نصف السكان؟ 

الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  وتنفيذ  معايري  وضع  أدى 
للسكان والتنمية إىل حتسن كبري يف حياة الكثري من األشخاص 
اإلنسان  حقوق  يف  املساواة  أن  على  اإلصرار  خالل  من 
واحترامها وتعزيزها ومحايتها تقع يف صميم التنمية املستدامة. 
بيد أننا تعلمنا من عملية استعراض مؤمتر السكان والتنمية ملا 
علينا  يتعني  طويل  أمامنا شوط  ما زال  أنه  عام 2014  بعد 
للكثري  مدينون  وحنن  قدما.  باملضي  ملتزمة  والدامنرك  قطعه. 
عن  متخلفني  ما زالوا  الذين  والشباب  والفتيات  النساء  من 

الركب. 

وترحب الدامنرك بالنتائج والتوصيات اليت أسفرت عنها 
عملية استعراض مؤمتر السكان والتنمية ملا بعد عام 2014. 
فحقوق اإلنسان والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للجميع 
التنمية  حتقيق  وكفالة  املدقع  الفقر  إلهناء  مسبقة  شروط 
املؤمتر  عمل  برنامج  قدمه  الذي  الشامل  والنهج  املستدامة. 
الدويل للسكان والتنمية يشكل عامال رئيسيا يف ذلك الصدد. 
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ويربز التقرير املفهرس بعض التحديات األكثر إحلاحا اليت ال 
تزال قائمة. 

وإذ يواجه العامل أكرب جيل من الشباب على اإلطالق، 
اجلنسية  وحقوقه  صحته  تأمني  على  نعمل  أن  احلتمي  من 
للشباب، بغض  املالئمة  اخلدمات  توفري  واإلجنابية من خالل 
احلواجز.  إزالة  ذلك  يف  مبا  االجتماعية،  حالتهم  عن  النظر 
وتواجه الفتيات املراهقات على وجه اخلصوص حتديات ألهنن 
للتعامل  التعليم وُيضطررن  يفتقرن إىل إمكانية احلصول على 
مع حاالت احلمل غري املرغوب فيها وخطر الوفيات النفاسية 
وممارسات ضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج 

األطفال والزواج املبكر والقسري. 

احلكومات  أن  إىل  خلص  املفهرس  التقرير  بأن  وأشيد 
من مجيع مناطق العامل تنظر إىل إمكانية حصول اجلميع على 
خدمات شاملة ومتكاملة وذات جودة عالية يف جمال الصحة 
اجلنسية واإلجنابية بوصفها إحدى األولويات العليا خلطة التنمية 
العاملية ملا بعد عام 2014. وعالوة على ذلك، فإنه يعترب أمرا 

ضروريا لتحقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر. 

الوسائل احلديثة ملنع احلمل،  وإىل جانب احلصول على 
اإلجهاض،  بعد  والرعاية  اآلمن،  اإلجهاض  شأن  من  فإن 
طويل  قطع شوط  على  مساعدتنا  الشامل  اجلنسي  والتثقيف 
حنو معاجلة حاالت احلمل العارض وحاالت الوفاة اليت تكون 
وينطبق  لذلك.  للغاية  املأساوية  النتيجة  األحيان  أغلب  يف 
اليت  املأساوية  النفاسية  الوفيات  من  العديد  على  أيضا  ذلك 
القضاء  وبغية  اآلمن.  غري  اإلجهاض  بسبب  يوم  كل  حتدث 
على حاالت الوفاة غري الضرورية هذه، جيب إتاحة اإلمكانية 
ونظرا  اإلجهاض.  بعد  الرعاية  وخدمات  لإلجهاض  اآلمنة 
أن  تنتظرنا، من األمهية مبكان  اليت  التحديات  لنطاق وحجم 
نتمكن من معاجلة التنفيذ الكامل لربنامج عمل املؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014 ومراعاة نتائج وتوصيات 
االستعراض التنفيذي. 

وستواصل الدامنرك تأييد تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية بقوة وإدماج أهدافه الرئيسية يف إطار التنمية 
ملا بعد عام 2015. وإذا كان نريد إلطار التنمية ملا بعد عام 
جيب  فإنه  دائمة،  نتائج  حيقق  وأن  فعاال  يكون  أن   2015
ومبادئه  اإلنسان  الدويل حلقوق  اإلطار  أساس  على  يقوم  أن 
الرئيسية املتمثلة يف املشاركة وعدم التمييز واإلدماج واملساءلة. 
تتناول  اليت  التمييز  مكافحة  بتدابري  التمسك  ذلك  ويشمل 
أشكال التمييز املتداخلة، مبا يف ذلك تلك القائمة على أساس 
السن ونوع اجلنس واحلالة االقتصادية، واللغة، واألصل العرقي 
واإلعاقة، والوضع من حيث اهلجرة أو امليل اجلنسي واهلوية 
التقرير  يف  املدرجة  االجتماعية  الفئات  من  وغريها  اجلنسانية 

املفهرس. 

وجيب أن يويل إطار التنمية ملا بعد عام 2015 األولوية 
ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  يف  املتمثلة  األساسية  لألهداف 
الشامل  االقتصادي  والنمو  الشباب  يف  واالستثمار  املرأة 
اجلنسية  والصحة  احلقوق  من  اجلميع  واستفادة  للجميع، 
واإلجنابية. وجيب أن يكفل أن يتمكن الرجال والنساء، طيلة 
اجلنسية  حياهتم  بشأن  بأنفسهم  قراراهتم  اختاذ  من  حياهتم، 
واإلجنابية، وإتاحة سبل القيام بذلك. وعدم الوفاء بوعد املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية ليس جمرد عدم وفاء حبقوق اإلنسان 
األساسية؛ بل إنه أيضا يشري إىل سوء اإلدارة االقتصادية وميثل 

انتكاسة يف كفاحنا املشترك من أجل التنمية املستدامة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد سليم مسلموف، وزير العمل واحلماية االجتماعية 

يف مجهورية أذربيجان. 

أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أذربيجان(  السيد مسلموف 
الـعشرين  فترة  لتقييم  الفرصة  إتاحة  على  الرئيس  أشكر  أن 
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عاما من تنفيذ برنامج عمل القاهرة لعام 1994. لقد تزامن 
عام 1994مع السنوات األوىل الستقاللنا. وازدادت األزمة 
بفعل  تفاقما  الفترة  لتلك  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
أذربيجان  أراضي  من  املائة  يف   20 حلوايل  أرمينيا  احتالل 
من  وبالرغم  داخليا.  ومشرد  الجئ  مليون  حوايل  ووجود 
القاهرة،  مؤمتر  أذربيجان  رئيس  حضر  الصعبة،  األوقات 
ويف وقت الحق يف بلدنا أدرجت أهداف برنامج العمل يف 

سياساتنا الوطنية. 

ومنذ عام 1995، دخل بلدنا مرحلة جديدة من التنمية 
فترة  النطاق. وخالل  اقتصادية واسعة  من خالل إصالحات 
على صعيد  الرائدة  البلدان  أحد  أذربيجان  أصبحت  قصرية، 
املتحدة  األمم  تقرير  ويضع  واالقتصادية.  االجتماعية  التنمية 
للتنمية البشرية أذربيجان يف املرتبة الـ 76 من بني 187 بلدا. 
املنتدى  يصدره  الذي  العاملية  التنافسية  القدرة  لتقرير  ووفقا 
االقتصادي العاملي، حتتل أذربيجان املرتبة 38 من بني 144 

بلدا يف العامل. 
حتتل  السكانية  القضايا  ظلت  املؤمتر،  ما بعد  فترة  ويف 
مرتبة متقدمة على جدول أعمالنا الوطين. وأصبحت أذربيجان 
السابق  السوفيايت  بلدان االحتاد  بلد من  أول  يف عام 1999 
وكان  الدميغرافية.  التنمية  بشأن  وطنية  استراتيجية  يعتمد 
والتعليم،  والصحة،  الدميغرافيا  على  كبري  إجيايب  أثر  لتنفيذها 
وخالل  اهلجرة.  وتنظيم  اجلنسني،  بني  واملساواة  والعمالة، 
السنوات العشر املاضية، زاد عدد سكاننا بنسبة 26 يف املائة. 
وارتفع  املائة،  يف   1,3 للسكان  السنوي  النمو  معدل  ويبلغ 
عاما   74,2 إىل  سنوات   4,6 مبقدار  املتوقع  العمر  متوسط 
حاليا. واخنفضت معدالت الفقر مبقدار عشرة أمثال، واخنفض 
معدل البطالة مبعامل قدره 3,5 مرة ليصال إىل املعدلني احلاليني 

البالغني 5,3 يف املائة و 5 يف املائة. 
الوطنية.  أولويتنا  تشكل  السكانية  السياسة  تزال  وال 
ولذلك، وضعنا برناجما حكوميا جديدا بشأن السكان والتنمية 

أود  السياق،  ذلك  ويف  عام 2025.  للفترة حىت  الدميغرافية 
وخباصة  الدولية،  املنظمات  مع  التعاون  دور  على  أشدد  أن 
للمبادئ  الفعال  التنفيذ  يف  للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق 

الواردة يف برنامج العمل يف بلدنا. 

وحيدوين األمل يف أن حتافظ توصيات اليوم على استمرارية 
عام  بعد  ملا  التنمية  خلطة  األساس  ترسي  وأن  القاهرة  مؤمتر 

 .2015

ما تزال أذربيجان ملتزمة بأهداف برنامج العمل وسوف 
تبذل املزيد من اجلهود لكفالة تنفيذها. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: تستمع اجلمعية اآلن 
اإلبن،  رميينغيساو،  إيسانغ  تومي  السيد  فخامة  خطاب  إىل 

رئيس مجهورية باالو. 

الرئيس رميينغيساو )تكلم باإلنكليزية(: يشرفين أن أكون 
اهلادئ،  املحيط  جزر  وملنتدى  باالو،  لبلدي  ممثال  اليوم  هنا 

بصفتها الرئيس احلايل. 

املتحدة  األمم  به صندوق  يضطلع  الذي  بالعمل  وأشيد 
للسكان، وخاصة يف سياق برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
املتحدة  األمم  صندوق  تركيز  أمهية  يف  ريب  وال  والتنمية. 
للسكان على رفاه األفراد وعلى الصالت بني السكان وحقوق 
للتنمية  بالنسبة  اإلنسان والتنمية املستدامة والنمو االقتصادي 

عموما، فضال عن أمهيتها بالنسبة للبلدان املتقدمة النمو. 

مل يكن من املرجح أن أكون أحد املتكلمني اليوم، نظرا 
منو  معدل  أي  يسجل  مل  النامي  الصغري  اجلزري  بلدي  ألن 
خالل العقد املاضي، ومع ذلك فقد متكن من حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية، فضال عن التزامه بالسري املستمر على طريق 
ليس  الواضح  النجاح  ذلك  أن  غري  املستدامة.  التنمية  حتقيق 
كافيا لسرد القصة بكاملها. فبالنظر إىل معدل النمو السكاين 
العاملي املقدر بنحو 75 مليون شخص سنويا، أي ما يقرب 
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من 1,1 يف املائة، فإن ذلك يعين اكتظاظ كوكبنا بالسكان 
يواصل  أن  جيب  لذلك،  ونتيجة  املاضي.  القرن  مدى  على 
جممعنا الصناعي النمو، ليس هبدف احلفاظ على معدل نسبة 
1,1 يف املائة فحسب، ولكن يف مستوى أعلى من ذلك بكثري 
لكي نكون قادرين على التصدي ملسأليت املساواة االقتصادية 
حميطاتنا  تلويث  نواصل  أننا  جند  لذلك،  ونتيجة  والتنمية. 
وغالفنا اجلوي ومدننا، وصوال إىل تلويث نوعية حياتنا نفسها 

يف هناية املطاف. 

ويف منطقيت، جزر املحيط اهلادئ تتسم البلدان بقلة عدد 
السكان عموما. ومع ذلك، فإن يف املنطقة نفسها العديد من 
البلدان ذات الكثافة السكانية املرتفعة. ونظرا ألن العديد من 
فإن  املرجانية،  اجلزر  من  بيئات هشة  توجد يف  البلدان  تلك 
ارتفاع الكثافة السكانية يشّكل ضغطا على شبكات إمدادات 
املياه وخدمات الصرف الصحي ونظم إدارة النفايات الصلبة 
احلالية، عالوة على أنه يتسبب مبخاطر بيئية وصحية شديدة. 
وحني جتتمع املسائل املتعلقة باحلجم والنقل، فإن ذلك يؤدي 
بنا يف هناية األمر إىل مشاكل سكانية فريدة على املستويات 
االجتماعية والزراعية والثقافية واالقتصادية والبيئية، باإلضافة 
إىل املشاكل املتعلقة بالسلع األساسية. وعليه، فإننا نواجه أيضا 
الضغوط  تزايد   - لنا  املجاورة  الكبرية  البلدان  مثل  متاما   -

الناشئة عن زيادة منو السكان. 

الساعة يف حتليل خمتلف  مدار  العمل على  وبينما ميكننا 
جوانب االستجابات الدولية لزيادة عدد السكان، فإن ذلك 
لن يعدو عن كونه دوامة مفرغة ريثما نواجه املسألة السكانية 
الذي  السبب  عن  تساءلت  ولطاملا  املطاف.  هناية  يف  نفسها 
لزيادة  التصدي  إىل  حباجة  حنن  صراحة:  القول  من  مينعنا 
السكان، وإال فستحل بنا مجيعا كارثة عاملية. فإذا متكنا من 
احلد من  إىل  فإن ذلك سيؤدي  السكاين،  النمو  زيادة  وقف 
انبعاثات غازات الدفيئة. وإذا ما متكنا من وقف زيادة النمو 

السكاين، فسيكون بوسعنا تنفيذ التنمية املستدامة حبق وعلى 
حنو ال يقتضي السباق يف زيادة معدالت النمو االقتصادي إىل 
ما ال هناية. وإذا ما متكنا من وقف زيادة النمو السكاين، فإن 
شأن ذلك أن ميكننا من حتسني احلالة اإلنسانية ومحاية حقوق 
خلسارة  حد  ووضع  اإلقليمية  الزناعات  من  واحلد  اإلنسان 
التنوع البيولوجي، ومحاية األطفال وحتسني القدرات الطبية، 
وكفالة األمن الغذائي، وختفيض معدالت الوفيات واحلد من 
على  ملستقبلنا  الرشيد  التخطيط  عن  فضال  اهلجرة،  معدالت 

الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

الذي  األكرب  التحدي  احلال،  بطبيعة  هذا،  يكون  ورمبا 
البشري على هذا الكوكب. ورمبا كان  نواجهه حنن اجلنس 
هذا التحدي أكرب من تغري املناخ ومن الزناعات الدولية، بل 
وأكرب من الفقر، ما دام احلد من النمو السكاين يلقي بآثاره 
على تلك التحديات مجيعا. وعليه، فإنه ميثل التحدي الرئيسي 
اليت  التحديات األخرى  يؤثر بشكل مباشر على مجيع  الذي 

نواجهها. 

ولذلك أرى أن الوقت قد حان ألننعيد توجيه تركيزنا 
من  جنعل  لكي  الرئيسي  التحدي  على  أعيننا  ونفتح  العاملي 
احلد من عدد سكان العامل هدفا رئيسيا للمنظمة. ويف ذلك 
السياق، ميكننا أن نواصل العمل بالتأكيد على التصدي لآلثار 
استعداد  على  وإنين  السكان.  منو  زيادة  عن  النامجة  العديدة 

لتقدمي املساعدة املتواضعة يف ذلك اجلهد. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطى الكلمة اآلن 
يف  للتنمية  األورويب  املفوض  بيبالغس،  أندريس  السيد  ملعايل 

االحتاد األورويب. 

السيد بيبالغس )االحتاد األورويب( )تكلم باإلنكليزية(: 
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء 
فيه. ستنشر النسخة الكاملة من هذا البيان يف املوقع الشبكي 
للدورة االستثنائية، ويف املوقع الشكيب لبعثة االحتاد األورويب. 
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يرحب االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه بعقد هذه 
التقدم  يف  للتأمل  فريدة  فرصة  تتيح  اليت  االستثنائية  الدورة 
املحرز منذ انعقاد املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة يف 
عام 1994، واللنظر بصورة شاملة يف العديد من التحديات 
املتبقية إىل ما بعد عام 2014 يف مجيع اجلوانب املتعلقة بربنامج 

عمل القاهرة واملرتبطة مبسائل التنمية وحقوق اإلنسان. 

ويوفر االستعراض العاملي للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
على  قوي  تركيز  من  به  اتسم  مبا   -  2014 عام  بعد  فيما 
حقوق اإلنسان وإجراء البحوث القائمة على األدلة الكافية - 
دليال مقنعا على مدى أمهية حقوق الفرد وقدراته بوصفهما 
قوة دافعة يف مجيع جماالت التنمية. وهو يوفر - جنبا إىل جنب 
مع وثائق األمم املتحدة اليت مت إعدادها مؤخرا - رؤية كلية 
للحكومات متكنها من إبداء اإلرادة السياسية الالزمة للتصدي 

للثغرات والتحديات القائمة. 

وبالرغم من أن حتسينات كبرية قد حتققت، فإن التقدم 
املحرز ما يزال جزئيا وغري كاف وغري متساو. وال ميكننا أن 
نتوقع إحراز التقدم يف جمال التنمية دون تعزيز حقوق اإلنسان 
ومتكني املرأة واملساواة بني اجلنسني بوصفها شروطا أساسية 

لتحقيق التنمية املستدامة بطريقة منصفة وشاملة للجميع. 

على  يواصل  األعضاء  ودوله  األورويب  االحتاد  فتئ  وما 
مدى العشرين عاما املاضية تعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة 
التمييز، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مبا يف ذلك يف 
حقوق  تنتهك  اليت  اجلنساين  العنف  أشكال  جلميع  التصدي 
النساء والفتيات وتلحق هبن الضرر بالعديد من السبل. وقّدمنا 
املؤمتر  عمل  برنامج  لتنفيذ  كبريا  دعما  نفسه،  الصعيد  على 
واخلدمات  التعليم  مثل  جماالت  يف  والتنمية  للسكان  الدويل 
الصحي،  الصرف  وخدمات  املأمونة  الشرب  ومياه  الصحية 
والرجال  النساء  من  املاليني  على  بالنفع  عاد  الذي  األمر 

الفئات  وخصوصا  والشباب،  واملسنني  والفتيان  والفتيات 
األكثر ضعفا، وبالتايل، أسهم يف احلد من أوجه عدم املساواة. 

مترابطتان.  اإلنسان  وحقوق  التنمية  أن  الواضح  ومن 
وحنن ملتزمون باملضي قدما حنو اتباع هنج قائم على حقوق 
أوجه  وإن  األورويب.  لالحتاد  اإلمنائية  السياسات  اإلنسان يف 
عدم املساواة املستمرة هذه تواجهها الفئات اليت تتعرض للتمييز 
العرق أو األصل اإلثين  على أساس السن أو نوع اجلنس أو 
أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية أو احلالة االجتماعية 
أو التوجه اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك عن طريق 
جمحفة  بطريقة  القوانني  تطبيق  أو  التمييزية  القوانني  استمرار 

ومتييزية. 

حنن نظل ملتزمني بتعزيز جممل حقوق اإلنسان ومحايتها 
بيجني،  عمل  ملنهاج  والفعال  الكامل  والتنفيذ  وإعماهلا، 
وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ونتائج مؤمتراهتما 
االستعراضية، مبا يف ذلك حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية. إن 
تعزيز وضمان الوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
الشاملة، وتوفري التثقيف الشامل القائم على األدلة فيما خيص 
الفردية  االحتياجات  مع  يتفق  مبا  لإلنسان،  اجلنسي  السلوك 
حتسني  ذلك  شأن  ومن  األمهية.  بالغ  أمر  القدرات،  وتطور 
صحة األم والوليد والطفل، فضال عن احلصول على خدمات 
تنظيم األسرة، واتباع أساليب منع محل حديثة ذات جودة، 

والتقليل من خطر فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.

إن ديناميات السكان تعكس الفوارق اهلائلة واالجتاهات 
املتنوعة يف العامل، مبا يف ذلك ظهور فئات عمرية ذات احتياجات 
من  وتسخريها  السكانية  الديناميات  معاجلة  وجيب  خاصة. 
على  تقوم  اجلنساين  للمنظور  مراعية  سياسات  اتباع  خالل 
احلقوق، فضال عن االستثمار يف رأس املال البشري. وتشكل 
للتنمية  وحتديا  فرصة  الداخلية،  اهلجرة  ذلك  يف  مبا  اهلجرة، 
على حد سواء. حيث أن للهجرة آثارا اقتصادية واجتماعية 
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وبيئية كبرية على بلدي املنشأ واملقصد، فضال عن املهاجرين 
أنفسهم. وينبغي جلميع الدول حتسني تنظيم اهلجرة القانونية، 
وضمان متكن املهاجرين من ممارسة كامل حقوقهم األساسية.

األعضاء من  ودوله  األورويب  االحتاد  يؤكد  اخلتام،  ويف 
جديد أنه يتعني مواصلة تنفيذ مبادئ وأهداف برنامج عمل 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني، جنبا إىل 
فترة  خالل  تنفيذها،  ملواصلة  الرئيسية  اإلجراءات  مع  جنب 
ما بعد عام 2014، مع التركيز على الثغرات اليت مت حتديدها 
خالل املؤمترات االستعراضية، وضرورة أخذها بعني االعتبار 

عند صياغة خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
ملعايل السيدة باسكال بواستار، وزيرة الدولة حلقوق املرأة يف 

اجلمهورية الفرنسية.

ليس  بالفرنسية(:  )تكلمت  )فرنسا(  بواستار  السيدة 
منع  وسائل  إىل  الوصول  إمكانية  امرأة  مليون   200 لدى 
احلمل. وجترى عشرون مليون حالة إجهاض طوعية كل عام 
غالبا  امرأة،  وفاة 00050  إىل  وتؤدي  آمنة  غري  ظروف  يف 
ما يتركن الكثري من األطفال اليتامى. وتتأثر مثانية ماليني من 
حقا  مميتة  عدوى  وحاالت  املضاعفات  جراء  النساء  هؤالء 
نتيجة عمليات اإلجهاض غري املأمونة تلك. وميثل ذلك معاناة 
هلؤالء اآلالف من النساء الالئي يدفعن مثنا باهظا جدا مقابل 
حرية أن يكون هلن السيطرة على أبداهنن. كما ميثل ذلك عنفا 
إضافيا على أولئك النسوة املنتميات إىل أكثر الفئات فقرا يف 
املجتمع. قبل مائيت عام يف فرنسا، يف يوم من أيام أيلول/سبتمرب 
من عام 1791، صاغت امرأة، هي أوليمب دو غوج، إعالن 
حقوق املرأة واملواطنة. ونظرا الهتمامها مبعاناة النساء الالئي 
ولدن أطفاال غري شرعيني، فإهنا طالبت بضرورة اعتراف اآلباء 
هبم، حبيث ال جيرب إجحاف مهجي النساء على إخفاء احلقيقة.

وحنن نقترب من خطة التنمية ملا بعد عام 2015، فإنين 
أعتقد أنه جيب علينا توضيح التعاريف املشتركة، مثل احلقوق 
اجلنسية واإلجنابية. لقد سعى املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة 
الذي عقد يف بيجني عام 1995 إىل ترسيخ تلك احلقوق. كما 
أكد املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، الذي عقد يف القاهرة يف 
وقت الحق أن احلقوق األساسية للمرأة تشمل حق النساء يف 
التحكم يف حياهتن اجلنسية وأمومتهن، دون اخلضوع ألية قيود 
أو عنف، ومتتعهن حبرية اختاذ قراراهتن بأنفسهن. وعلى هذا 
األساس، تريد فرنسا ضمان تأكيد تلك احلقوق على املستوى 

الدويل، وضرورة أن تنص القوانني الوطنية عليها.

ومن أجل حتكم املرأة يف اختيار حياهتا، جيب أن تكون 
متعلمة ومستنرية حبيث تعرف كيف ختتار. وجيب أن تكون 
على دراية مبختلف وسائل منع احلمل املتاحة، وحتصل عليها 
من دون عوائق. وبالتايل، تقترح فرنسا يف إطار خطة التنمية 
لفترة ما بعد 2015، حصول اجلميع على خدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية، وتدعم كل اجلهود الرامية إىل إتاحة التعليم 
للفتيات وللفتيان. وعندما تكون هناك عودة إىل الفكر املحافظ 
وعصور الظالم، فإن الطريق طويل، والفترة اليت ستتمتع فيها 

املرأة حبق الدفاع عن نفسها، ال تزال بعيدة املنال.

من  املتحدة  األمم  يف  االخنراط  مواصلة  تريد  فرنسا  إن 
أجل حتقيق املساواة احلقيقية، مما سيمكن النساء يف النهاية من 
بذلك،  القيام  من  متكنا  وإذا  ومصريهن.  حياهتن  التحكم يف 
فإننا سنكون قد مضينا مبجتمعاتنا يف اجتاه جمتمع مستدام يتسم 

بالعدالة واحلرية.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة ملعايل 
واألوروبية  اخلارجية  الشؤون  وزير  أسيلبورن،  جون  السيد 

ووزير اهلجرة واللجوء لدوقية لكسمربغ الكربى.

ميثل  بالفرنسية(:  )تكلم  )لكسمربغ(  أسيلبورن  السيد 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبرنامج عمله، خطوة أساسية 
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لتنفيذ  أساسية  لكنها  مواضيع حساسة  ووجدت  األمام.  إىل 
مسائل التنمية املستدامة أخريا املكان الذي تستحقه يف اخلطة 
الدولية. إن لكسمربغ حتترم وتنفذ مبادئ وتوصيات برنامج 
املتعلقة  وسياساهتا  الوطنية  السياسات  مستوى  على  العمل 

بالتعاون يف جمال التنمية والعمل اإلنساين.

ولكن بعد مرور 20 عاما على مؤمتر القاهرة، فإننا ال نزال 
بعيدين عن األهداف اليت حددناها ألنفسنا. وأثين على تقرير 
برنامج  متابعة  إجراءات  إطار  بشأن   )A/69/62( العام  األمني 
بوضوح  يفسر  الذي  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 
فإن  املنطلق،  هذا  ومن  للغاية.  مهمة  املبادئ  تلك  تظل  ملاذا 
لكسمربغ تدعم دمج توصيات واستنتاجات هذا االستعراض 
التنفيذي يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015، اليت ينبغي أن 
تقوم على مبادئ حقوق اإلنسان والكرامة واملساواة للجميع.

إن التنمية املستدامة لن تكون ممكنة من دون األخذ يف االعتبار 
اجلنسية  الصحة  ذلك  يف  مبا  والصحية،  الدميغرافية  الديناميات 
احلضري،  والتوسع  السكان  وحركات  والتعليم،  واإلجنابية، 
وكذلك احلكم الرشيد واملساءلة املتبادلة. ويشكل القضاء على 
إن  وشامال.  عادال  يكون  أن  جيب  ولكن  رئيسيا،  هدفا  الفقر 
ما بعد 2015 هو عامل خال من كل  لفترة  نريده  الذي  العامل 
وصمة عار ومتييز، حيث يتساوى اجلميع ويتمكن كل شخص 
من ممارسة حقوقه األساسية. ويشكل متكني املرأة واملساواة بني 
اجلنسني، عنصرين أساسيني ال بد من تعزيزمها. لألسف، وبعد 
مرور 20 عاما على مؤمتر القاهرة التارخيي، تستمر معاناة النساء 
والفتيات الشديدة من التمييز ومن انتهاك حقوقهن، وعدم تكافؤ 

الفرص، وأعمال العنف، اخل. لقد آن األوان لوضع حد لذلك.
وباملثل، فقد حان الوقت لضمان حصول كل طفل على 
التعليم اإلبتدائي والثانوي اجليد، وضمان انتقاله يف سوق عمل 
حتكمه سياسات وبرامج محاية اجتماعية. وقد حققت األهداف 
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية قدرا ضئيال من التقدم. يتعني 

التأكيد على ذلك. ومتشيا مع األهداف اإلمنائية لأللفية وبرنامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، جيب أن نواصل العمل يف 
اجتاه حصول اجلميع وعلى قدم املساواة على خدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية دون متييز أو وصم بالعار. وال بد من ضمان 
الصحية  والُنظم  الوطنية  السياسات  يف  اخلدمات  هذه  إدماج 
الوطنية. ويشمل ذلك خدمات تنظيم األسرة، وتوفري الوسائل 
املنقولة  األمراض  من  والعالج  والوقاية  احلمل،  ملنع  املالئمة 
جنسيا، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وصحة 

األمهات واألطفال، والتثقيف اجلنسي.
تؤيد لكسمربغ هذه املبادئ يف برناجمها اخلاص بالتعاون 
الثنائي. وقد نشرت هذا العام استراتيجيتها القطاعية اجلديدة 
يف جمال الصحة، اليت تؤدي فيها الصحة اجلنسية واإلجنابية يف 
مجيع أشكاهلا دورًا أساسيًا، فهي من ركائز التغطية الصحية 
الشاملة. وأود أن أؤكد جمددًا اليوم من هذا املنرب على استمرار 
الشامل  التنفيذ  أجل  من  حلكومتنا  واملايل  السياسي  االلتزام 
لربنامج عمل مؤمتر السكان والتنمية وإدماجه يف خطة التنمية 

ملا بعد عام 2015. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
مجهورية  خارجية  وزير  باريا،  رودريغز  برونو  السيد  ملعايل 

كوبا. 

بعد  باإلسبانية(:  )تكلم  )كوبا(  باريا  رودريغيز  السيد 
عشرين عامًا من اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية، برهنت أمهية الربنامج على أهنا ال يرقى إليها شك. 
البلدان  يف  حيدث  العامل  يف  السكاين  النمو  ما كان  وغالبًا 
النامية. ومع ذلك، فإن الثروة العاملية أكثر تركزًا يف البلدان 
املتقدمة  البلدان  يف  الناشئة  الشاملة  لألزمة  وكان  الصناعية. 
النمو تأثري أقوى يف البلدان النامية، اليت تؤوي معظم سكان 

العامل وفيها معظم الفقر املوجود يف العامل. 
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وعدم  بالظلم  الدولية  العالقات  يف  السائد  النظام  يتسم 
والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  بني  الفجوة  وتتسع  املساواة. 
النامية وبني األغنياء والفقراء. إن ماليني من البشر، ال سيما يف 
بلدان اجلنوب، الذين يقعون ضحايا للجوع واألمية، ال تتاح 
هلم إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية والسكن 
املالئم. وحيرمهم الفقر من احلصول على احلياة الكرمية. ميكن أن 
ختتفي البشرية بوقوع انفجار يف جزء صغري فقط من الترسانات 
هتديدًا  ذاته  حّد  يف  وجودها  يشكل  اليت  الضخمة،  النووية 
خطريًا. تنهب البلدان الغنية على كوكبنا املوارد غري املتجددة 
وتفرض أمناطًا يف اإلنتاج واالستهالك ال ميكن أن تدوم، مما زاد 

من حدة تغري املناخ، األمر الذي يهدد احلفاظ على األنواع. 

لقد ضمنت الثورة الكوبية لشعبها ممارسة مجيع حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية، الذي 
الشرعية  وإضفاء  اجلنسي،  والتثقيف  األسرة،  تنظيم  يشمل 
على اإلجهاض واملساواة بني املرأة والرجل. وتواصل املبادئ 
أمهية  إيالء  للبلد  واالجتماعية  االقتصادية  للسياسة  األساسية 
السكان  ملجموع  واإلجنابية  اجلنسية  احلقوق  على  خاصة 
معدل  اهتمام خاص حلفز  إيالء  مع  الدميغرافية،  والديناميات 

الوالدات واالستجابة للشيخوخة السكانية. 

القاهرة  اتفاقات  ملتابعة  الوطين  الربنامج  تنفيذ  إن 
بشّدة  يتأثران  السكان  بشأن  ككل  الوطنية  واستراتيجيتنا 
باحلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي يرقى إىل مستوى 
اإلبادة اجلماعية، والذي واصلته وفاقمته اإلدارات األمريكية 
املتعاقبة ضد الشعب الكويب. ونؤكد من جديد تصميمنا على 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  بربنامج  التزامنا  ترمجة  مواصلة 
مونتفيديو  آراء  وتوافق   ،2014 عام  بعد  واقع  إىل  والتنمية 
على  معَلمًا  يشكل  الذي  األمر  والشيخوخة،  السكان  بشأن 

طريق بلوغ األهداف والغايات املعتمدة يف القاهرة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد غريد مولر، الوزير االحتادي للتعاون االقتصادي 

والتنمية يف مجهورية أملانيا االحتادية. 

أملانيا  ترحب  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أملانيا(  مولر  السيد 
ترحيبا حارا هبذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة. فبعد 20 
عامًا، ما زالت التوصيات الواردة يف برنامج عمل مؤمتر القاهرة 
الدويل للسكان والتنمية ذات صلة كما كانت من قبل. يعيش 
منتصف هذا  الناس على كوكبنا، وحبلول  من  واملزيد  املزيد 
وهم  مليارات.  من 9  أكثر  إىل  السّكان  عدد  القرن سيصل 
يكربون يف السن وأكثر تنقال. هذه الدينامية السكانية تشّكل 

حتدياً كبريًا للتنمية املستدامة. 

أود أن أشكر األمني العام على التقريرين الواضحني جدًا 
)A/69/62 و A/69/122( اللذين ُعرضا على اجلمعية العامة اليوم. 

البلدان  يف  سيما  وال  والوالدة،  احلمل  مضاعفات  إن 
الشابات  للوفاة بني  النامية، هي من األسباب األكثر شيوعًا 
والفتيات. أودت هذه املضاعفات يف عام 2013 حبياة حوايل 
 200 زالت  وما  العامل.  أحناء  مجيع  يف  امرأة   300  000
الوصول  إمكانية  هلن  تتاح  ال  النامية  البلدان  يف  امرأة  مليون 
فتيات  هناك  تزال  وال  النسل.  لتحديد  احلديثة  الوسائل  إىل 
ونساء ُيرَغمن على الزواج. وتعاين النساء من العنف وتشويه 
األعضاء التناسلية. وال ميكننا وال جيوز لنا أن نقبل بذلك. إن 
ما ندافع عنه هو املساواة بني اجلنسني وعدم العنف - ليس 
حربًا على ورق بل يف واقع احلياة؛ وهذا ما نكافح من أجله. 
لذلك، قّدمت أملانيا 4,3 من مليارات الدوالرات على مدى 
عمل  برنامج  تنفيذ  يف  للمساعدة  املاضية  العشرين  السنوات 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

االمتثال  جيب  أنه  يعين  هذا  مقدسة.  اإلنسانية  الكرامة 
حلقوق اإلنسان. جيب أن تصبح املساواة بني اجلنسني حقيقة 
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واإلجنابية.  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  ضمان  وجيب  واقعة، 
تدعم أملانيا برنامج عمل القاهرة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد سيكو تراوري، وزير التخطيط يف مجهورية غينيا. 
السيد تراوري )غينيا( )تكلم بالفرنسية(: يف هذا البيان 
املوجز، أود أن أهنئ معايل السيد سام كوتيسا على انتخابه 
رئيسًا للجمعية العامة يف دورهتااالستثنائية التاسعة والعشرين، 
املخصصة للسكان والتنمية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم 
خبالص الشكر إىل املجتمع الدويل، الذي أثبت حقًا تضامنه مع 

غينيا استجابة إىل تفشي اإليبوال الذي جيتاح بلدي. 

ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به قبل قليل ممثل أوغندا 
بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية. 

إن  أقول  أن  أود  والتنمية،  السكان  بقضايا  يتعّلق  وفيما 
بلدنا قد أحرزت تقدمًا كبريًا يف السنوات القليلة املاضية. ومن 
بني أمور أخرى، أصبحنا أكثر إدراكًا ألمهية املسألة السكانية 
ويف  بأسره،  الغيين  املجتمع  داخل  الواقع  ويف  األسرة،  داخل 
مجيع اإلجراءات اليت تتخذها الدولة، مدعومة بقوة من املجتمع 
الدويل مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة. لقد مت حتقيق نتائج 
لتعزيز  فقط  ليس  جهودنا  مضاعفة  إىل  يدعونا  مما  مشجعة، 
مع  للتعامل  األول  املقام  يف  ولكن  حتققت،  اليت  اإلجنازات 

املؤشرات االجتماعية والدميغرافية، اليت تتميز مبا يلي: 

متثل النساء 52 يف املائة من سكان غينيا، وأغلبهن أميات 
دون سن 15  السكان  من جممل  املائة  يف  و 45  وفقريات؛ 
أثناء الوالدة كل يوم، مبعدل 724  عاما. ومتوت مثان نساء 
حالة وفاة لكل 000 100 والدة. وتعرض 96 يف املائة من 
النساء لتشويه أعضائهن التناسلية. لقد حدثت هجرة داخلية 
كبرية لكن غري معترف هبا كما جيب، مع تسارع وترية التعمري 
املناطق  املصاحب لذلك، مما حيرم  منذ عام 1984 والزنوح 
الذي  البيئة  وتدهور  اقتصاديا،  النشطني  سكاهنا  من  الريفية 

يرجع إىل حد بعيد إىل الضغوط الدميوغرافية والتعدين وبعض 
يعاين  الغيين  املجتمع  يزال  التقليدية. وال  الزراعية  املمارسات 

من معدالت كبرية من انعدام املساواة بني اجلنسني.

لعام  الدميغرايف  التعداد  أتاحها  اليت  البيانات  إىل  واستنادا 
1994 واستعراض عام 2014، فإننا نعتقد بأن عدد سكان 
غينيا قد زاد بـ 8 ماليني نسمة. وهذا يعين بأنه ليس بوسعنا إجياد 
حلول دائمة ملشاكلنا املتعلقة باألمن الغذائي، والبيئة، والصحة، 
دون  من  اجلنساين،  والعنف  الشباب  وبطالة  الفقر  من  واحلد 
املستقبل  إىل  نتطلع  فإننا  عموما،  الدميوغرافية.  مشاكلنا  حل 
بكثري من األمل والصفاء والعزم، إن املجتمع الغيين يشهد اليوم 
نقلة نوعية. حيث يتحسن وضع املرأة، وتصبح مكافحة فريوس 
خدمات  وكذلك  فعالية،  أكثر  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص 
الرعاية الصحية، فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، اليت يستفيد منها 
عدد متزايد من النساء. ويذهب املزيد من األطفال، والفتيات 
على وجه اخلصوص، إىل املدرسة. وأنا مقتنع بأننا شرعنا يف 
إطار حتديد أهدافنا االجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية، يف 

مسار جديد للتنمية املستدامة.

مل  إذا  النتيجة،  تلك  حتقيق  الصعب  من  سيكون  لكن 
نستثمر يف الشباب، ويف تنظيم األسرة وبناء املدن املستدامة، 
والريف.  املدن  بني  املوجودة  الروابط  تعزيز  علينا  وجيب 
ذلك  يتطلب  كما  ذلك.  احلياة  وأساليب  األسر  وتتطلب 
كل  يف  السكان  ديناميات  االعتبار  يف  نأخذ  أن  االستثمار 
إذا  فعالية  أكثر  وسنكون  التنمية،  مستويات  من  مستوى 
حظينا باملزيد من الدعم من جانب املجتمع الدويل، عن طريق 
شركائنا يف التنمية. أخريا، فإننا حنيط علما بأن املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية لفترة ما بعد عام 2015، ال يتعامل فقط مع 
بل يشدد على جوانب أخرى، مثل  ناقشتها،  اليت  املخاوف 
البلدان إىل اختاذ إجراءات من أجل  الفقر، وحاجة  احلد من 
ومحاية  الرشيد،  واحلكم  الدميوغرافية،  الفوائد  من  االستفادة 
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البيئة، وإتاحة بدائل لتمويل التنمية، والنهوض حبقوق اإلنسان 
أهداف  ندعم  فإننا  األسباب،  تلك  جلميع  ونظرا  ومحايتها. 
برنامج املؤمتر الدويل للسكان خالل فترة ما بعد عام 2014.

بأننا  املتغري،  عاملنا  يف  التذكري  علينا  يتعني  اخلتام،  ويف 
نبذل جهودا يف مواجهة التحديات اليت تقابلنا. ويتعني علينا 
إعادة التفكري يف مكانة أفريقيا ودورها يف العالقات الدولية. 
بناء إطار جديد  القارة يف  وسيمكننا ذلك من حتديد إسهام 
قائم على التنمية املستدامة، ميكن أن يستمر يف إطاره برنامج 
املؤمتر الدويل للسكان يف أن يكون مصدر إهلام لنا مجيعا، كما 

قال األمني العام.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
الوزراء ووزير  نائب رئيس  نيكولسون،  آرنولد  السيد  ملعايل 

الشؤون اخلارجية والتجارة يف جامايكا.

من  باإلنكليزية(:  )تكلم  )جامايكا(  نيكلسون  السيد 
دواعي سروري املشاركة يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية 
والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  مبتابعة  املعنية 
توفر  عاملية  بإقامة شراكة  راسخا  التزاما  ملتزمة  جامايكا  إن 
شعوب  حياة  جودة  لتحسني  ومتكامل  شامل  عمل  إطار 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  على  يتعني  وبالتايل،  العامل. 
املال  رأس  ومحاية  لتنمية  األولوية  إعطاء  والتنمية،  للسكان 
وتوفري  والتنافسية  االقتصادي،  االستقرار  وتسهيل  البشري؛ 
والقيام  البيئي،  التكيف  على  القدرة  وتعزيز  العمل،  مناصب 

باالستجابات املالئمة لتغري املناخ.

جمموعة  ضمن  إدراجها  جامايكا  شرف  دواعي  ومن 
للسكان  املتحدة  األمم  جلنة  يف  األعضاء  الدول  من  خمتارة 
والتنمية. لقد كنا أيضا يف طليعة السياسات السكانية واإلمنائية 
يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بوصفنا أول بلد 
يف منطقة البحر الكارييب يضع سياسة سكانية وطنية، نقحت 

خالل عام 1995 وخطة عمل بشأن السكان والتنمية يف عام 
1995، مبا يتفق مع برنامج عمل املؤمتر حىت عام 2015.

ويتمثل موقف جامايكا، فيما يتعلق بعملية املؤمتر الدويل 
التأكيد على  إعادة  بعد عام 2014 يف  ملا  والتنمية  للسكان 
برنامج العمل الذي اعتمد يف القاهرة يف عام 1994، وضمان 
تنفيذ اإلجراءات األساسية اليت مل تستكمل بعد. إننا ال نؤيد 
إعادة التفاوض بشأن االتفاقات القائمة يف النص. ومن دواعي 
سرورنا، إسهامنا يف الدراسة االستقصائية العاملية الستعراض 
برنامج العمل يف فترة ما بعد عام 2014، وقدرتنا على اإلفادة 
بأننا قد حقننا تقدما كبريا فيما خيص تنفيذه. إننا نشيد بعمل 
صندوق األمم املتحدة للسكان، الذي ساهم بشكل كبري يف 
عملية االستعراض يف جامايكا. وال يزال الصندوق يعمل من 
دون كلل على املستوى القطري، لبلوغ األهداف اليت حددها 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.

فيما  تقدما  أحرزت  جامايكا  بأن  االستعراض  وكشف 
خيص أكثر من 80 يف املائة من 110 مسألة وردت يف الدراسة 
االستقصائية. وتباينت اإلجنازات بني وضع وتنفيذ السياسات 
وصول  وحتسني  التحتية  البنية  لتطوير  الالزمة  والتشريعات 
وحمتوى ُنظم تقدمي اخلدمات وتعزيز القدرات البحثية وحتسني 
الشراكات بني  تعزيز  للتطبيق. وشكل  أمهية وقابلية األحباث 
املحلية،  واملجتمعات  الوكاالت  وبني  احلكومية  الوكاالت 

وبني احلكومة ومنظمات املجتمع املدين، إجنازا رئيسيا آخر.

خالل الفترة قيد االستعراض، حققت جامايكا إجنازات يف 
جمال احلد من النمو السكاين وحاالت احلمل بني مجيع الفئات 
يف سن اإلجناب، مبن يف ذلك املراهقني. وسجل اخنفاض أيضا 
يف حاالت انتقال الفريوس من األم إىل الطفل؛ وعدد الوفيات 
النامجة عن فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة 
فيما  تقدم  حتقيق  سرورنا  دواعي  ومن  )اإليدز(.  املكتسب 
وسهل  واألمهات.  واألطفال  الرضع  وفيات  من  احلد  خيص 
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ذلك كله، الوصول الشامل خلدمات صحة جيدة وبتكاليف 
معقولة، مبا يف ذلك يف جمال الصحة اإلجنابية، وتنظيم األسرة، 
والصحة اجلنسية، إىل جانب االستفادة من التعليمني االبتدائي 
واملساواة  اإلنصاف  إطار  يف  أيضا  نعمل  إننا  والثانوي. 
اجلنسانية، ومتكني املرأة، مع اهلدف بشكل عام إىل احلد من 

الفقر.

وإننا نوصي بضرورة أن تكفل خطة التنمية ملا بعد عام 
للسياسة  املستدامة كإطار  التنمية  أقوى على  2015 تركيزًا 
السكانية واألنشطة الربناجمية من خالل مواصلة التركيز على 
وفيات  من  واحلد  والشباب؛  املراهقني  بني  اخلصوبة  خفض 
نقص  بفريوس  اإلصابة  ومن  واألمهات  واألطفال  الرضع 
السكان يف  إدماج شيخوخة  البشرية/اإليدز؛ وضمان  املناعة 
كل سياسات التنمية وخططها وبراجمها. وعالوة على ذلك، 
بالتحضر  وارتباطه  السكان  وتوزيع  لنمو  االنتباه  إيالء  ينبغي 
أنه  أيضًا  رأينا  املناخ. ويف  بتغري  املعنية  واخلطط  والسياسات 
اجلنسانية يف مجيع  واملسائل  اإلنسان  تدرج حقوق  أن  جيب 

السياسات واخلطط والربامج اليت تعاجل القضايا السكانية.

املجتمع  مع  العمل  مبواصلة  ملتزمة  ستبقى  وجامايكا 
التنمية.  أجل  من  فعالية  أكثر  عاملية  شراكة  إلقامة  الدويل 
فلننهض معًا بتحدي تشكيل خطة إمنائية من شأهنا أن حتدث 

التغيري وتؤمن رفاه شعوبنا حقًا.

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اآلن ملعايل السيد غونار براغي سفينسون، وزير اخلارجية يف 

مجهورية أيسلندا.

كان  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أيسلندا(  سفينسون  السيد 
إذ  رائدة.  خطوة  القاهرة  يف  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر 
كانت تلك هي املرة األوىل اليت جنتمع فيها كدول ذات سيادة 
من أجل معاجلة اآلثار املترتبة على تزايد سكان العامل واتفقنا 
خالهلا على تدابري ملموسة إلجياد عامل أكثر مساواة واستدامة 

أنشطتنا  بني  باالرتباط  أقررنا  املؤمتر،  ذلك  ويف  للجميع. 
اليومية واستخدام املوارد الطبيعية، وحالة البيئة ووترية التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وجودهتا. وأدركنا أيضا أن املساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة ينبغي أن يكونا من األولويات العاملية 
وأن قدرة املرأة على الوصول إىل اخلدمات واحلقوق املتعلقة 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية هي حجر األساس يف متكينها، ال 
من منظور حقوق اإلنسان فحسب، ولكن كعنصر أساسي 
للتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واستقرار النمو السكاين. 
وباختصار، فقد اتفق العامل على أن املسألة السكانية ال تتعلق 
بإحصاء عدد السكان فحسب، بل والتأكد من أن كل فرد 

له اعتباره. 

لقد أحرزنا تقدمًا كبريًا يف جماالت عدة خالل السنوات 
متكافئ  غري  التقدم  يكون  قد  ذلك،  ومع  املاضية.  العشرين 
وترية  ولتصعيد  والفتيات.  للنساء  بالنسبة  سيما  وال  وبطيء 
التقدم، من األمهية مبكان زيادة التركيز على الصحة واحلقوق 
األسرة،  تنظيم  وبرامج  والفتيات.  للنساء  واإلجنابية  اجلنسية 
واخلدمات الصحية لألمهات، والوقاية من فريوس نقص املناعة 
البشرية ونشر املعلومات والتثقيف، أمور غري مكلفة نسبيا إال 
عائد  فإن  واقتصاديًا،  ككل.  للمجتمع  واضحة  فوائدها  أن 

االستثمار ميكن أن يصل إىل 150 دوالرا لكل دوالر ينفق.

وأيسلندا ملتزمة متامًا مبواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية. ولدينا فرصة مثينة يف عام 2015، 
والوفاء  للتنمية.  جديدة  خطة  ونعتمد  التزاماتنا  جندد  عندما 
بالوعود اليت قطعت يف القاهرة جيب أن يكون من بني الغايات 
أننا  أن أكرر  أود  الصدد،  املتفق عليها. ويف هذا  واألهداف 
نرحب بالتقرير األخري لألمني العام املتعلق باالستعراض العاملي 
يف  أساسيًا  إسهامًا  باعتباره  ونؤيده  والتنمية  السكان  ملؤمتر 

خطة التنمية ملا بعد عام 2015.
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للسكان  املتحدة  األمم  بصندوق  أشيد  أن  أيضا  أود 
برنامج  تنفيذ  يف  املهم  وعملهما  لريادهتما  التنفيذي  ومديره 
عمل املؤمتر. وأيسلندا تفخر بدعم جهود الصندوق، وخباصة 
من أجل القضاء على املمارسات الضارة ضد النساء والفتيات، 
اليت  الوالدة،  وناسور  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه  مثل 
الدول  من  املزيد  ما قدم  إذا  بسهولة  عليها  القضاء  ميكن 

األعضاء الدعم لعمل الصندوق.

حنن لسنا حباجة إىل التزامات أو مفاوضات أو كلمات 
القاهرة - وأن  به يف  الوفاء مبا وعدنا  جديدة. ويتعني علينا 
نفعل ذلك ليس من منطلق الذكاء فحسب، ولكن ألن تلك 
الوعود تتعلق بإجناز حقوق اإلنسان األساسية لكل واحد منا. 

علينا الـتأكد من أن كل شخص له اعتباره.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة حسناء بركات داوود، وزيرة النهوض بشؤون 

املرأة يف مجهورية جيبويت.

السيدة داوود )جيبويت( )تكلمت باإلنكليزية(: يشرفين 
أن أعرض الوضع يف مجهورية جيبويت فيما يتعلق باملؤمتر الدويل 
بالنسبة  كبرية  أمهية  يكتسي  املؤمتر  فهذا  والتنمية.  للسكان 
جلمهورية جيبويت حىت أن وزير الصحة لدينا يرافقين هنا اليوم.

ولكي  اإلنسان،  حقوق  واحترام  باملساواة  يتعلق  فيما 
حتقق مجهورية جيبويت أهداف التكافؤ املحددة على الصعيدين 
سد  أجل  من  احلصص  نظام  طبقت  فقد  والعاملي،  القاري 
لنا أن نفخر،  القائمة يف هذا املجال. واليوم، حيق  الفجوات 
يف مجلة أمور، لكون رئيس املحكمة العليا لدينا امرأة. وفيما 
يتعلق بالتعليم، وهو جماين وإلزامي للجميع حىت سن 16 سنة، 
يزال  أنه ال  التعليم االبتدائي، يف حني  تامة يف  هناك مساواة 

هناك عمل ينبغي القيام به بالنسبة للتعليم الثانوي.

يف جمال الصحة، فإن معدل انتشار فريوس نقص املناعة 
منذ  ثابت  املعدل  وهذا  املائة،  يف   2,7 يبلغ  البشرية/اإليدز 
عام 2003، ومع ذلك، مثة زيادة طفيفة يف نسبة املتضررين 
املضاد  العالج  يتوفر  اآلفة،  هذه  مكافحة  وبغية  النساء.  من 
األشخاص  جلميع  جمانًا  واالختبارات  العكوسة  للفريوسات 
الذين يعيشون يف جيبويت بغض النظر عن اجلنسية. ومت ختفيض 
معدل وفيات الرضع من 140 لكل 000 1 والدة حية إىل 
من  األمهات  وفيات  نسبة  واخنفضت   .2010 عام  يف   90
740 إىل 306 وفيات لكل 000 100 يف الفترة من 1996 
التأمني  آلية  تطبيق  جيري  اليوم،  هنا  أقف  وإذ   .2013 إىل 

الصحي الشامل.

وعلى الصعيد االقتصادي، ويف حني أن جيبويت ال متلك 
موارد طبيعية، فلديها أصول قيمة تتمثل يف موقعها اجلغرايف 
امليناء  قطاعي  من  واألرباح  البشرية.  ومواردها  االستراتيجي 
لفائدة  تستخدم  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  الدويل 
العوائد  توزيع  إعادة  قرر رئيس اجلمهورية  أن  بعد  السكان، 
يف  هم  من  ملساعدة  القطاعني، خصوصًا،  هلذين  االقتصادية 
عام  يف  ُأطلقت  فقد  الصدد،  هذا  ويف  إليها.  احلاجة  أمس 
2007 املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية، فضاًل عن صندوق 
التضامن الوطين املمول بأموال عامة، حتت رعاية وزير الدولة 
االجتماعية  االستراتيجيات  تنفيذ  وجيري  الوطين.  للتضامن 
اليت تستهدف أشد الفئات فقرًا، وخاصة يف املناطق الريفية. 
اليت  للتحديات  بالتصدي  أيضًا  مكلف  التضامن  وصندوق 

يواجهها األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة وكبار السن.

ومتكني املرأة ركيزة من ركائز رؤية 2035 اليت تنبثق من 
املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية. ونسعى لتنفيذها يف إطار 
السياسة اجلنسانية الوطنية اليت اعتمدت يف عام 2011. وعالوة 
القطاع  إطار  خارج  األسرة  تنظيم  نطاق  اتسع  ذلك،  على 
أتشرف  اليت  املرأة،  عن شؤون  املسؤولة  الوزارة  ليتبع  الطيب 
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استراتيجية  وضع  حاليًا  جيري  السياق،  هذا  ويف  برئاستها. 
لتنظيم األسرة بغية إيالء األولوية للنتائج الدميوغرافية كأدوات 

لتنمية البلد.

للحملة  اإلشارة  دون  مالحظايت  أختتم  أن  يسعين  وال 
عامًا   30 قرابة  منذ  جيبويت  يف  والرجال  النساء  يشنها  اليت 
هبدف القضاء على العنف ضد املرأة، وخاصة تشويه األعضاء 
اليت  األوىل،  السيدة  تقودها  املعركة  وهذه  لإلناث.  التناسلية 
تشمل جهودها عقد عدد من املؤمترات اإلقليمية والدولية يف 

جيبويت والسعي إىل توافق اآلراء بني الزعماء الدينيني.

الفرعوين،  اخلتان  فإن  املوضوعي،  العمل  ذلك  وبفضل 
أكثر األشكال وحشية يف تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مل 

يعد ميارس يف جيبويت.

والعنف  اهلجرة  بشأن  الوطنية  بسياساتنا  يتعلق  وفيما   
واألمن، فإهنا ال ميكن أن تقوم إال على أساس برامج العمل 
االستثنائية هذه،  الدورة  عليه  تقوم  الذي  مثل ذلك  الدولية، 
وبرامج العمل اإلقليمية، على املستوى املتوسط. ويسعد جيبويت 
أن تكون طرفًا يف مجيع الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية، 
مبا يف ذلك اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )إجياد(، ويف 
السياسات اإلقليمية، وخاصة  بتنفيذ  فإننا نقوم  السياق،  هذا 
استراتيجية  اعتمدت  قد  والتنمية. و )إجياد(  للسكان  بالنسبة 

هبذا الشأن.

لذلك، فإن مجهورية جيبويت، جنبًا إىل جنب مع البلدان 
على  املبذولة،  اجلهود  يف  فعال  بشكل  ستشارك  األخرى، 
للسكان  الدويل  املؤمتر  ملتابعة  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين 
أفضل  مستقبل  ضمان  أجل  من   ،2014 عام  بعد  والتنمية 

لشعبنا.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة جويل بيشوب، وزيرة خارجية أستراليا.

إن  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )أستراليا(  بيشوب  السيدة 
النساء واألطفال هم من يتحمل وطأة الزناعات املتزايدة العنف 
العامل.  أحناء  شىت  يف  أمدها  طال  اليت  اإلنسانية  واألزمات 
وهناك أدلة مقلقة على أن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق 
وبيعهن  الفتيات  النساء واألطفال وخطف  يستهدف  والشام 
النساء واألطفال بشكل ممنهج. وقد مضى 161  واغتصاب 
يومًا منذ اختطفت مجاعة بوكو حرام يف نيجرييا 273 فتاة 
لذهاهبن إىل املدرسة. وهناك تقارير تفيد بأن أولئك الفتيات 

جيري بيعهن.

الزناع؛  أثناء  والفتيات  للنساء  العنيف  واالستهداف 
الفقر  بسبب  األطفال  وزواج  واألطفال؛  بالنساء  واالجتار 
وتزايد  املبكر؛  احلمل  معدالت  وارتفاع  األمن؛  وانعدام 
معدالت إصابة الفتيات يف سن املراهقة بفريوس نقص املناعة 
البشرية، كلها أمور ال حتتمل على اإلطالق. ويتأتى كل ذلك 
بينما تواجه املعايري العاملية األساسية اليت حتمي حقوق النساء 

والفتيات بالتحديات والطعون.

ويف وقتنا هذا، فإن برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية واستعراضاته الالحقة ما زال موضوع الساعة مثلما 
الذي أحرزناه.  التقدم  كان قبل 20 عامًا. وجيب أن حنمي 
ونؤكد من جديد التزامنا بتنفيذ برنامج العمل بالكامل. وجيب 
أن نعمل معًا من أجل النهوض حبقوق النساء والفتيات وعدم 

السماح بتآكل تلك احلقوق.

وأستراليا لن حتيد عن ذلك االلتزام يف الداخل ويف منطقتنا 
السنوات  وخالل  منطقتنا،  ويف  سواء.  حد  على  وخارجها 
بنسبة  األمهات  وفيات  معدالت  اخنفضت  املاضية،  العشرين 
50 يف املائة، لكنننا مازلنا نواجه حتديات. وتفيد تقارير منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( إىل أنه يف جنوب آسيا، 
الـخامسة  قبل سن  تتزوج  فتيات  واحدة من كل مخس  فإن 
عشرة، ويف جنوب وجنوب شرق آسيا، فإن واحدة من كل 
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عشرة.  السادسة  سن  بلوغها  قبل  حاماًل  تصبح  فتيات   10
ومضاعفات احلمل هي أحد األسباب الرئيسية لوفاة الفتيات 
آفة  أصبح  املرأة  ضد  والعنف  النامية،  البلدان  يف  والشابات 

عاملية.

ومحاية املرأة من العنف، والنهوض بالتمكني االقتصادي 
وقطاع  واملجتمع  األسرة  يف  القيادي  دورها  ودعم  للمرأة 
األعمال وعلى الصعيد السياسي، كلها أولويات يف أستراليا 
ودوليًا على السواء نشارك يف تنفيذها من خالل دبلوماسيتنا 
ومساعدتنا. وحنن عازمون على ضمان تكريس املساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يف 

خطة التنمية ما بعد عام 2015.

والفتيات  النساء  وتعزيز حقوق  أستراليا حلماية  وتسعى 
والزناعات.  اإلنسانية  احلاالت  مبا يف ذلك  احلاالت،  يف كل 
أجل  من  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مع  نعمل  وحنن 
تقدمي خدمات تنظيم األسرة وخدمات الدعم األخرى. وقد 
شاهدت توزيع اإلمدادات اخلاصة بصحة املرأة عندما زرت 
تاكلوبان يف الفلبني بعد إعصار هايان يف العام املاضي. رأيت 
بنفسي األثر اإلجيايب لدعمنا للمرأة. وهذا يؤكد التزامنا بصحة 
برنامج  من خالل  ذلك  مبا يف  األسرة،  وتنظيم  والطفل  األم 

املساعدات اليت نقدمها.

ويف مناقشة جملس األمن يوم اجلمعة املاضي بشأن العراق 
مليوين  تقدم  أستراليا سوف  أن  أعلنت   ،)S/PV.7271 )انظر 
يواصل  لكي  للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  أخرى  دوالر 
عمله حلماية النساء والفتيات يف العراق. وال بد أن نلتزم مجيعًا 
بضمان محاية النساء والفتيات العراقيات ودعمهن. جيب أن 
أن  وينبغي  العنف.  من  خالية  والفتيات  النساء  حياة  تكون 
أجسادهن  بشأن  اخليارات  اختاذ  يف  حقوقهن  حبرية  ميارسن 
للفتيات  اآلمن  الوصول  كفالة  وينبغي  والصحة.  واخلصوبة 
اللوايت يلتحقن باملدارس ويواظنب على  التعليم. فالفتيات  إىل 

الدراسة ميكنهن احلصول على فرص وظيفية أفضل، واملشاركة 
يف جمتمعاهتن وقيادهتا وأن يصبحن عوامل قوية للنمو والتنمية 

والسالم واألمن.

وقد وضعت استراليا معيارًا لربناجمها للمساعدات، حيث 
تلتزم بشرط تركيز مجيع أنشطتها اإلمنائية بنسبة 80 يف املائة 
على األقل على املساواة بني اجلنسني. وأستراليا لديها أيضًا 
ناتاشا ستوت  سفرية للنساء والفتيات خصيصًا، هي السيدة 
ديسبويا، عضو جملس الشيوخ السابقة. وأستراليا ضمن حفنة 
مكرسة  السفراء  مستوى  على  داعية  لديها  اليت  البلدان  من 
بشأن  التوجهات  تغيري  أجل  من  الدويل  الصعيد  على  للعمل 

دور املرأة وقيمتها وإسهامها يف شىت أحناء العامل.

النساء  حبقوق  استراليا  التزام  أخرى  مرة  أؤكد  وإنين 
والفتيات، والتزامها بالعمل على محاية تلك احلقوق وتعزيزها 

والنهوض هبا يف أستراليا وكل منطقتنا ويف مجيع أحناء العامل.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
السيد سودنومزوندوي إرديين، وزير السكان والتنمية  ملعايل 

واحلماية االجتماعية يف منغوليا.

باسم  باإلنكليزية(:  )تكلم  )منغوليا(  إرديين  السيد 
امتناين  خالص  عن  أعرب  أن  أود  وممثلينا،  منغوليا  حكومة 
عمل  برنامج  تنفيذ  بشأن  االستثنائية  الدورة  هذه  لتنظيم 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014. وأود أيضا 
لتقرير  والتأييد  التقدير  عن  لإلعراب  الفرصة  هذه  أغتنم  أن 
العام بشأن إطار إجراءات متابعة برنامج عمل املؤمتر  األمني 
الدويل للسكان والتنمية بعد عام A/69/62( 2014( والتقرير 
املفهرس الذي أعدته الدورة السابعة واألربعني للجنة السكان 

.)A/69/122( والتنمية

وال  منغوليا،  بذلت  املاضية،  العشرين  السنوات  خالل 
تزال تبذل، كل جهد ممكن لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
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الدويل للسكان والتنمية. ونتيجة  املؤمتر  برنامج عمل  وتنفيذ 
لذلك، حققت منغوليا أهداف احلد من وفيات الرضع وحتسني 
البشرية/ املناعة  نقص  فريوس  انتشار  من  واحلد  األم  صحة 

اإليدز.

الذي  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  يف  كبري  إجناز  وأول 
التنمية  أود ذكره هو دمج مسألة السكان والتنمية يف وثائق 
الوطنية، مبا يف ذلك السياسة الوطنية للسكان، وبالتايل حتقق 
واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  اإلنسان  حلقوق  الكامل  الدمج 
واألهداف اإلمنائية لأللفية على مستوى سياسة الدولة، وأصبح 
أساسًا الستراتيجيتنا للتنمية الوطنية الشاملة. وسياسة التنمية 
اخلضراء، اليت وافق عليها الربملان مؤخرًا، ترمي إىل احلد من 
واحلد  اجلميع  مشاركة  اإليكولوجي، وضمان  النظام  تدهور 
اجلنسية  التربية  إدخال  يف  أيضا  منغوليا  وجنحت  الفقر.  من 

الشاملة يف التعليم الثانوي لدينا.

وحقق بلدي تقدمًا كبريًا يف وضع استراتيجيات وآلية 
تنفيذ بشأن التشريعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني 
املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني وزيادة مشاركة املرأة يف 
احلياة السياسية على مستوى صنع القرارات. وميكن أن نلمس 
التقدم يف هذا املجال األخري يف عدد السياسيني من اإلناث، 

األمر الذي زاد بواقع ثالثة أضعاف.

النساء  ضد  العنف  أشكال  مجيع  على  القضاء  وبغية 
والفتيات، صدر يف عام 1994 عدد من القوانني، مثل قانون 
األسرة، وقانون مناهضة العنف املزنيل، وقانون حقوق الطفل 

ومحاية الطفل.

تعهد رئيس منغوليا بوقف  يف 6 آذار/مارس 2013،، 
العنف العائلي يف بلدنا، األمر الذي ميثل خطوة رئيسية وحسنة 
التوقيت يف منع مجيع أشكال العنف املزنيل ضد النساء والفتيات 

والقضاء عليه.

الرفيع املستوى بشأن  الوطين  وقد وافقت يف االجتماع 
الذي نظم يف منغوليا يف عام 2013، يف  السكان والتنمية، 
إعالن  على  اهلادئ،  واملحيط  آلسيا  السادس  املؤمتر  أعقاب 
أوالنبتار، الذي أصبح وثيقة من الوثائق الرمسية اليت تسترشد 
هبا جهودنا لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 
وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ومتكني املرأة وزيادة مشاركتها 
يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ومكافحة العنف 

القائم على نوع اجلنس.

املؤمتر  برنامج عمل  تنفيذ  تقدما كبريا حنو  أحرزنا  وقد 
من  عدد  مثة  يزال  ال  ذلك،  ومع  والتنمية.  للسكان  الدويل 
التقدم  من  الرغم  وعلى  هلا.  التصدي  ينبغي  اليت  التحديات 
املحرز يف احلد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، ال يزال 
يتعني علينا بذل املزيد من اجلهد من أجل كفالة حتقيقنا هلذا 
حتسني  السكانية  احلياة  أمناط  يف  التغريات  وتتطلب  اهلدف. 
احلضرية  املناطق  بني  الفوارق  من  واحلد  احلضري  التخطيط 
والريفية. ومرة أخرى، نؤكد التزام بلدنا مبواصلة تنفيذ برنامج 
اإلجراءات  وكذلك  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 
والتوصيات من أجل تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية بعد عام 2014، ونتعهد بتنفيذ برنامج العمل بفعالية. 
والبطالة،  الفقر  من  للحد  جهدنا  قصارى  نبذل  وسوف 
محل  وتقليل  اجلنسي  باالتصال  املنقولة  األمراض  ومكافحة 

املراهقات، اليت متثل أكرب التحديات اليت تواجه بلدنا. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة نغوين ثي كيم تيني، وزيرة الصحة يف مجهورية 

فييت نام االشتراكية. 

)تكلمت  نام(  )فييت  تيني  كيم  ثي  نغوين  السيدة 
باإلنكليزية( :يعرب الوفد الفيتنامي عن تقديره الصادق لألمني 
العام على التقارير املمتازة املقدمة إىل هذه الدورة االستثنائية 
إطار  بشأن  التقرير  عاليا  تقديرا  نقدر  حنن  العامة.  للجمعية 
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العمل )A/69/62( والتقرير املفهرس للدورة السابعة واألربعني 
للجنة السكان والتنمية )A/69/122(، مالحظني أن إطار العمل 
يتسق مع قرار اجلمعية العامة 234/65 )2010(، وغريه من 

الوثائق املعتمدة. 

أحرزت فييت نام، خالل السنوات الـ 20 املاضية، تقدما 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  على صعيد  كبريا 
والتنمية. وإىل جانب التنمية االجتماعية واالقتصادية يف بلدنا، 
حتسنت احلالة الصحية للشعب الفييتنامي حتسنا كبريا، خاصة 
نسبة  اخنفضت  وقد  واإلجنابية.  اجلنسية  بالصحة  يتعلق  فيما 
وفيات األمهات مبقدار ثالثة أرباع تقريبا، ومت تقليص معدل 
على 50 يف  تزيد  بنسبة  اخلامسة  دون سن  األطفال  وفيات 
املائة يف الفترة بني عامي 1990 و 2010. واخنفض معدل 
اخلصوبة الكلي مبقدار النصف، وارتفع معدل استخدام وسائل 
الفترة 1994-2013.  املائة، يف  بنسبة 13 يف  احلمل  منع 
كما أن فييت نام واحدة من عدد قليل من البلدان يف مجيع 
أحناء العامل اليت تتبع املسار الصحيح لتحقيق اهلدفني 4 و 5 

من أهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام.2015 
الرامية إىل  السياسات  القادمة، وإىل جانب  السنوات  يف 
حفز النمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية املستدامة والضمان 
االجتماعي، ستركز حكومة فييت نام يف برنامج عمل التنمية 
على اخلطوات التالية. أواًل، ستضع القوانني والسياسات املناسبة 
واهلجرة،  السكان،  شيخوخة  قبيل  من  مشاكل  تعاجل  اليت 
والتوسع العمراين، واختالل التوازن يف النسبة بني اجلنسني عند 
الوالدة، واملساواة بني اجلنسني. ثانيا، ستزيد من تعزيز نظام 
الرعاية الصحية لضمان حصول اجلميع على اخلدمات وحقوق 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، وال سيما بالنسبة لألشخاص الذين 
احلضر.  إىل  الريف  من  واملهاجرين  اإلثنية  األقليات  من  هم 
ثالثا، ستوّسع وحتّسن نوعية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
املالئمة للشباب، مبا يف ذلك إدراج التثقيف اجلنسي الشامل يف 

املناهج الدراسية، فضال عن تعليم املهارات احلياتية. 

وحنن نعتقد أن آلثار املترتبة على الديناميات السكانية على 
املستويني اجلزئي والكلي تتطلب أيضا إدماج قوي يف التخطيط 
اإلمنائي على الُصُعد الوطنية واإلقليمية والدولية، وأن التحديات 
اإلمنائية اليت ما برحنا نواجهها يف العقود املاضية حتتاج إىل مزيد 
من املشاركة املنتظمة من جانب مجيع أصحاب املصلحة يف وضع 
وتنفيذ التدابري للتصدي لتلك التحديات، حيث القيادة والشراكة 

على الصعيد العاملي من خالل األمم املتحدة هلا أمهية بالغة. 

خالص  عن  لنعرب  الفرصة  هذه  نغتنم  أن  نود  أخريا، 
الشكر لألمني العام، وجلنة السكان والتنمية وصندوق األمم 
الدعم  قدموا  الذين  التنمية  شركاء  وسائر  للسكان  املتحدة 
مثمرا  اجتماعا  والتنمية. ونتمىن  السكان  نام يف جمال  لفييت 

جدا للجميع. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
الشؤون  أوميتا ماكلني، وزيرة  باميال  السيدة ماكسني  ملعايل 

اخلارجية والتجارة اخلارجية يف بربادوس. 

السيدة ماكلني )بربادوس( )تكلمت باإلنكليزية(: لقد 
كان اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية نقطة 
حتّول يف تاريخ حقوق اإلنسان ومتكني املرأة، والسعي لتحقيق 
من  العظمى  الغالبية  تسلم  األوىل،  للمرة  املستدامة.  التنمية 
عندما  إال  املستدامة  التنمية  حتقيق  ميكن  ال  بأنه  العامل  بلدان 
يتم التمتع حبقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوق اإلجناب، 
املرأة على قدم املساواة ويتم متكينها. هذه  وعندما ينظر إىل 
ملواصلة  األساسية  اإلجراءات  إىل  باإلضافة  التارخيية،  الوثيقة 
سياسات  وضع  إليه  يستند  الذي  األساس  تزال  ال  التنفيذ، 
والتنمية. جيب  السكان  بشأن  وتقدمية  سليمة  ودولية  وطنية 
إيالء األولوية ملواصلة تنفيذ برنامج العمل يف خطة التنمية ملا 

بعد عام.2015 

واآلثار النامجة عن تنفيذ برنامج العمل واضحة يف بربادوس. 
وقد شهدت العقود األخرية تناقص حجم األسرة وزيادة مشاركة 
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خدمات  وُتقدم  اإلجناب.  وتأخري  الرمسية،  العمل  قوة  يف  املرأة 
نظام  للصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل  ذات جودة وشاملة 
الرعاية الصحية املجانية للمواطنني، وبالشراكة مع املنظمات غري 
منع  وسائل  من  امللباة  غري  االحتياجات  ختفيض  مت  احلكومية. 
احلمل يف صفوف السكان عمومًا، وتسمح التشريعات باإلهناء 
املأمون حلاالت احلمل. ويبلغ معدل الوفيات النفاسية 0,8 لكل 
000 1 من املواليد األحياء. وجيري تنفيد الربامج النشطة الرامية 
إىل احلد من محل املراهقات، بالتنسيق مع إحدى املنظمات غري 

احلكومية، ورابطة تنظيم األسرة يف بربادوس. 

فريوس  ملكافحة  القطاعات  ومتعدد  الشامل  برناجمنا  إن 
للفوارق  وُمراٍع  باألدلة،  معزٌز  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص 
يتناول  وهو  اإلنسان،  حقوق  إىل  ومستند  اجلنسني  بني 
املضاد  العالج  إن  والدعم.  والرعاية  والعالج  الوقاية  جهود 
تقدمي  لدى  جمانا  يعطى  العكوسة  للفريوسات  لفريوسات 
املحتاجني  املائة من  وأكثر من 80 يف  للمواطنني.  اخلدمات 
هذا  على  حيصلون  العكوسة  للفريوسات  املضاد  العالج  إىل 
بشكل  اإليدز  بسبب  الوفيات  معدالت  واخنفضت  العالج. 
حاد، وجيري احلفاظ عليها عند معدل أقل من 5 يف املائة. وقد 
مت احلفاظ على معدل انتقال العدوى من األم إىل الطفل عند 2 

يف املائة أو أقل على مدى السنوات الـ 10 املاضية. 

الكامل  املرأة  بتمتع  التزامها  جمددا  بربادوس  وتؤكد 
الرغم من  حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا. وحنن ُنسّلم بأنه على 
املرأة هو  فإن متكني  املرأة،  امللحوظ يف وضع  الوطين  التقدم 

أحد املسائل اليت جيب أن نوليها االهتمام دوما. 

إن العنف ضد املرأة، وال سيما العنف املزنيل، هو البالء 
الذي حنن نكافح.

وسنواصل العمل مع الرجال والنساء والفتيات والفتيان 
الرامية إىل تشجيع األعراف االجتماعية اإلجيابية،  يف اجلهود 

وإشراك الرجال والصبيان بوصفهم عوامل تغيري.

ويؤكد برنامج العمل على الدور احلاسم للتعاون الدويل 
يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة. والتعاون 
وجه  وعلى  عنه.  غىن  ال  أمر  النامية  للبلدان  بالنسبة  الدويل 
تعزيز  إىل  املستمرة  امللحة  احلاجة  بربادوس  تربز  اخلصوص، 
وضع  يف  حاسم  عنصر  وهي  الوطنية،  اإلحصائية  قدراتنا 
السياسات العامة وتقييمها ورصدها. وتؤيد بربادوس املجتمع 
بتنفيذ  التزامها  على  أخرى،  مرة  جمددا،  التأكيد  يف  العاملي 

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة يل بن، وزيرة الصحة الوطنية وجلنة تنظيم األسرة 

يف مجهورية الصني الشعبية. 

السيدة يل بني )الصني( )تكلمت بالصينية(: يرحب الوفد 
الصيين بتقرير األمني العام بان كي - مون بشأن إطار إجراءات 
عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  متابعة 
A/69/62( 2014(، وحنن نؤيد البيان الذي أدىل به رئيس دولة 

بوليفيا املتعددة القوميات بالنيابة عن جمموعة الـ 77 والصني. 

السكان هي يف  الصينية، فأن مسألة  ويف رأي احلكومة 
هناية املطاف مسألة إمنائية. ومنذ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
إىل ظروفها  واستنادا  الصينية،  احلكومة  اتبعت  عام 1994، 
الوطنية، هنجا متكامال يف معاجلة حجم السكان، ونوعيتهم، 
وتوزيعهم. وقد قمنا بتنفيذ برامج تنظيم األسرة اليت هلا رقابة 
فعالة على منونا السكاين املفرط. ونتيجة لذلك، مت دفع التنمية 
الناس حتسنا  معيشة  واالجتماعية، وحتسنت سبل  االقتصادية 
الصيين  الشعب  املتوقع لدى  العمر  ملحوظا. وارتفع متوسط 
من 69 سنة يف بداية التسعينات من القرن املاضي إىل 75 سنة 
اإلمنائية لأللفية بشأن  حاليا، كما حققنا هدفا من األهداف 

وفيات األطفال دون سن اخلامسة قبل املوعد املحدد. 

عدد  شهد  فقد  سنة،   20 قبل  احلال  مع  وباملقارنة 
تغّيرات  الصني  يف  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  السكان 
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هائلة، وأصبحت العالقة بني التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
أمنت من أي وقت مضى. ويف ضوء ذلك،  السكان  وعامل 
فإن احلكومة الصينية ستواصل تنفيذ روِح برنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية ومبادئه، والعمل من أجل حتقيق تفّهم 
وخصائصها،  ودينامياهتا  سكاننا  لتنمية  الراهنة  للحالة  عميق 
السكان  بشأن  القرار  صنع  إزاء  متكامل  هنج  على  واحلفاظ 
تضطلع  الذي  للدور  كامال  املجال  نعطي  وسوف  والتنمية. 
به خمتلف قطاعات املجتمع، وال سيما املنظمات االجتماعية. 

املتعلقة  األساسية  السياسات  متابعة  نواصل  وسوف 
بتنظيم األسرة والعمل تدرجييا على تعديل سياساتنا اإلجنابية 
وحتسينها، هبدف حتويل عبء عدد السكان الكبري إىل مكاسب 
يف شكل رأس مال بشري. وسزنود املرأة الريفية باخلدمات، 
وال سيما إجراء فحوصات سرطان الثدي. وسنقوم بتعجيل 
التوجه حنو حتقيق املساواة يف حصول املهاجرين على اخلدمات 
العامة األساسية؛ وتعزيز قدرة األسر من أجل التنمية؛ وحتسني 
نظام الضمان االجتماعي؛ والتصدي لشيوخة السكان بفعالية؛ 
األجل  والطويلة  املتوازنة  التنمية  لتحقيق  مواتية  بيئة  وهتيئة 

للسكان ولبناء جمتمع ميسور نسبيا. 

فيما يتعلق مبواصلة تنفيذ إطار اإلجراءات الرامية إىل متابعة 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ما بعد عام 2014، 
النظر جمددا يف  إعادة  ينبغي  التالية. أوال،  النقاط  أتناول  أن  أود 
ثانيا،  والتنمية.  السكان  جمال  يف  اجلديدة  والتحديات  املشاكل 
ومبادئه،  العمل  برنامج  بأغراض  التمسك  نواصل  أن  لنا  ينبغي 
االقتصادية  للتنمية  الشاملة  اخلطة  يف  السكان  مسألة  وإدراج 
االستثمار يف  زيادة  نستمر يف  أن  لنا  ينبغي  ثالثا،  واالجتماعية. 
الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، ومتكني كل فرد يف احلصول على 
الرعاية الصحية اإلجنابية وخدمات تنظيم األسرة. رابعا، ينبغي لنا 
أن نعمل معا من أجل إدراج مسألة السكان يف خطة التنمية ملا 

بعد عام 2015، وتقدمي املزيد من الدعم للبلدان النامية. 

ستعزز  الصينية  احلكومة  فإن  دائما،  احلال  هو  وكما 
التبادل والتعاون الدوليني يف جمال السكان والتنمية، مبا يف ذلك 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وستقدم املزيد من اإلسهامات 
إن  إليه.  نصبو  الذي  املستقبل  وحتقيق  املشترك  بيتنا  بناء  يف 
اآلن  هناك  اجلميع.  على  مباشر  بشكل  تؤثر  العامة  الصحة 
صحة  يعرض  الذي  أفريقيا  غرب  يف  اإليبوال  فريوس  تفشي 
الدعم  تقدمي  الصينية  احلكومة  وستواصل  للخطر.  السكان 
للبلدان املعنية يف مكافحة هذا الوباء. وأخريا وليس آخرا، أود 
للسكان على  املتحدة  األمم  لصندوق  أعرب عن شكرنا  أن 

مساعدهتم ومسامهتهم املستمرة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة ملعايل 
السيد سرتاج عزيز، وزير اخلارجية ومستشار رئيس الوزراء 
باكستان  مجهورية  يف  اخلارجية  والشؤون  القومي  لألمن 

اإلسالمية. 

نثين  حنن  باإلنكليزية(:  )تكلم  )باكستان(  عزيز  السيد 
على دور صندوق األمم املتحدة للسكان يف تعزيز أهداف جلنة 
املتحدة  األمم  صندوق  مع  شراكتنا  تعود  والتنمية.  السكان 
برامج  إجناز سبعة  معا يف  إىل عام 1971. وجنحنا  للسكان 
دعمه  على  للسكان  املتحدة  األمم  بصندوق  ونشيد  قطرية. 
الفين واملايل، ونقر أيضا بدور منظمات املجتمع املدين بوصفها 

جهات شريكة هامة. 

 185 بنحو  سكاهنا  عدد  يقدر  اليت  باكستان،  وحتتل 
العامل  بلدان  أكثر  قائمة  يف  السادسة  املرتبة  نسمة،  مليون 
يف   1,95 حنو  يبلغ  مبعدل  باكستان  سكان  وينمو  سكانا. 
املائة، مما قد جيعل عدد سكاهنا يتجاوز الــ 300 مليون نسمة 
بالسكان  البلدان اكتظاظا  حبلول عام 2050، وتصبح أكثر 
يف العامل. ويف بلد مثل باكستان، الذي يعاين من ندرة املوارد، 
يترتب على االنفجار السكاين آثار خطرية بالنسبة للجهود اليت 
تبذهلا احلكومة من أجل حتسني مستوى املعيشة وتوفري أسباب 
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التخطيط  ويظل  املجتمع.  قطاعات  جلميع  األساسية  الراحة 
السكاين من األولويات بالنسبة لباكستان. لقد كان لباكستان 
دور ريادي يف إطالق برنامج السكان يف منطقة رابطة جنوب 
آسيا للتعاون اإلقليمي، وركزت احلكومات املتعاقبة مواردها 
القدرات  وبناء  الصحية،  الرعاية  وتوفري  الوعي  إذكاء  على 
الستراتيجيات  الفعال  التنفيذ  أجل  من  حتالفات،  وتشكيل 

تنظيم السكان. 

لتقدمي  اإلجنابية،  الصحة  تدابري  جمموعة  اعتماد  ومت 
خدمات تنظيم األسرة ضمن اإلطار الشامل للصحة اإلجنابية 
وطنية  سكانية  سياسة  عن  اإلعالن  مت  كما   .2001 عام 
واضحة سنة 2002. ومت إنشاء خطوط املساعدة اهلاتفية على 
نطاق البلد من أجل تقدمي املشورة لألشخاص املتزوجني. كما 
مت إدراج املحتويات ذات الصلة بالسكان والصحة يف الكتب 
املدرسية. وسّنت تشريعات حلماية املرأة ومتكينها يف املجاالت 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

منذ انعقاد املؤمتر الدويل للسكان والتنمية عام 1994، 
حققت باكستان تقدما ملحوظا يف التخطيط السكاين والصحة 
العامة، وأود أن أسلط الضوء هنا على ما يلي. أوال، تضاعف 
معدل شيوع وسائل منع احلمل ثالث مرات من 11,8 يف 
املائة عام 1990 إىل 35 يف املائة عام 2013. ثانيا، اخنفض 
معدل اخلصوبة الكلي من 5,3 يف عام 1990 إىل 3,8 يف 
عام 2013. ثالثا، اخنفض معدل وفيات اأُلمهات من 490 
لكل 000 100 مولود حّي عام 1990 إىل 276 يف عام 
2007، خالل تلك الفترة. رابعا، هبط معدل النمو السكاين 
من 2,6 يف املائة يف عام 1998 إىل 1,95 يف املائة يف عام 

 .2013

الرقابة اإلدارية لربنامج السكان إىل املقاطعات  ومت نقل 
ككل  املشروع  نقل  مت  الحق،  وقت  ويف   .2003 عام  يف 
إىل املقاطعات من أجل املزيد من الكفاءة ومشاركة السكان 

اخلدمات  وزارة  تقود  االحتادي،  الصعيد  وعلى  املحليني. 
التنسيق فيما بني املقاطعات  الوطنية جهود  الصحية والتنطيم 
الرغم هذه اإلجنازات،  الدويل. وعلى  والتعاون على الصعيد 
هناك  تزال  كبريا.وال  يشكل حتديا  السكاين  التنظيم  يزال  ال 
 20 عن  يقل  ما ال  يف  تتمثل  بعد  تلبيتها  تتم  مل  احتياجات 
يف  كبرية  تفاوتات  وهناك  األسرة؛  تنظيم  خدمات  املائة  يف 
احلصول على اخلدمات بني سكان الريف واحلضر، واألغنياء 
والفقراء. وتدرك احلكومة احلالية هذه التحديات واحلاجة إىل 

استجابة شاملة على مجيع املستويات. 

متابعة   “ وهو:  االستثنائية،  الدورة  موضوع  سياق  يف 
عام  بعد  ملا  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج 

2014، ” تود باكستان أن تبني ما يلي: 

غري  األعمال  جدول  من  باالنتهاء  ملتزمون  حنن  أواًل، 
سيما  وال  لأللفية،  اإلمنائية  لألهداف  ببلوغنا  املتعلق  املكتمل 
احلد من الوفيات النفاسية وحتقيق حصول اجلميع على خدمات 
الصحة اإلجنابية. ثانيًا، حنن مصممون على الوفاء بااللتزامات 
اليت تعهدت هبا باكستان يف إطار شراكة “تنظيم األسرة يف 
عام 2020” وذلك للحد من االحتياجات غري امللّباة وزيادة 
يف  عن 55  يقل  ما ال  إىل  احلمل  منع  وسائل  شيوع  معدل 
املائة حبلول عام 2020. ثالثًا، حنن ملتزمون بكفالة حصول 
يتماشى مع دستور  الصحة اإلجنابية، مبا  املرأة على خدمات 
مبعاجلة  ملتزمون  ورابعًا، حنن  الدولية.  وااللتزامات  باكستان 
احتياجات الصحة اإلجنابية وصحة األم يف املجتمعات املحلية 
املتضررة من الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اإلنسانية. 

ويف اخلتام، أود أن أؤكد من جديد التزام باكستان الثابت 
بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية والرؤية املعروضة 
يف تقرير األمني العام )A/69/62(. وتؤيد باكستان أيضًا إدراج 
قضايا التخطيط السكاين ورفاه السكان على حنو بارز يف خطة 

التنمية ملا بعد عام 2015. 
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الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اآلن ملعايل السيد لويس أملاغرو، وزير العالقات اخلارجية يف 

مجهورية أوروغواي الشرقية. 

تؤكد  باإلسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  أملاغرو  السيد 
الذي  القاهرة  عمل  بربنامج  التزامها  جديد  من  أوروغواي 
اعتمده املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف عام 1994 والذي 
من  نعمل  حنن  الصدد،  هذا  ويف  استشرافية.  أهدافًا  وضع 
تعزيز  املوجودة يف جمال  الالمساواة  أوجه  على  القضاء  أجل 
على  خاص  بشكل  التركيز  مع  ومحايتها،  اإلنسان  حقوق 
الفئات السكانية الضعيفة واألشخاص الذين اُنتهكت حقوقهم 

اإلنسانية. 

تلتزم أوروغواي التزامًا قويًا باحلد من الفقر والقضاء على 
الفقر املدقع، فضاًل عن حتقيق قدر أكرب من العدالة االقتصادية 
ومتماسكا  للجميع  شاماًل  يكون  جمتمع  وبناء  واالجتماعية 
خوسيه  الرئيس  استراتيجية  على  التركيز  مع  اإلمكان،  قدر 
موخيكا من أجل أمن املواطنني والعيش القائم على التعاون. 
وقد خفضنا الفقر مبقدار الثلثني منذ عام 2004، حيث تراجع 
معدل الفقر من 39,9 يف املائة إىل 12,4 يف املائة، والفقر 
املدقع من 4,7 يف املائة إىل 0,5 يف املائة. ومن أجل معاجلة 
للطوارئ  للتفاوت االجتماعي، وضعنا خطة وطنية  التصدي 
االجتماعية والدخل ترمي إىل مساعدة السّكان الذين يعيشون 
يف فقر مدقع ومساعدة أطفال املدارس وإىل رصد األوضاع 
اجلميع  حصول  إمكانية  للمساواة  خطتنا  وتشجع  الصحية. 
هيكلة  وإعادة  االجتماعية  واألمور  الدخل  يف  مساعدة  على 

شبكة األمان االجتماعي لدينا. 

واخنفض معدل الوفيات بني األطفال الُرّضع من 12,2 
إىل 8,6 لكل 000 1 مولود حّي. ومن أجل حتقيق ذلك، 
ذات  السكانية  القطاعات  يف  الصحية  التغطية  بتعزيز  قمنا 
ومن  احلوامل،  والنساء  واملراهقني  األطفال  مثل  األولوية، 

األمثلة على ذلك برنامج احلكومة “أوروغواي تنمو معكم” 
نتائج ممتازة. وبفضل  الذي حيقق   ،Uruguay Crece Contigo

مشول خدماتنا الصحية اجلنسية واإلجنابية، اليت تتراوح يف بلدنا 
بني اإلجهاض الطوعي إىل املساعدة الطبية على اإلجناب، ومن 
وسائل منع احلمل اجليدة املتاحة للجميع إىل التثقيف الشامل 
من  أوروغواي  متكنت  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  جمال  يف 
حتقيق اهلدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن احلد من 

الوفيات النفاسية مبقدار الثلثني. 

وبإصدار قوانني املساواة يف الزواج والشراكات املدنية، 
شّرعنا املعاشرة والزواج بني شخصني من نفس اجلنس، بغض 
النظر عن هويتهما وامليل أو التفضيل اجلنسيني هلما. وحّسنت 
أوروغواي أيضًا من محايتها حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
قوانني  خالل  من  واإلثنيات  األعراق  بني  املساواة  وعززت 
وال  للجميع،  استيعابًا  أكثر  جمتمع  إجياد  إىل  ترمي  وبرامج 
سيما بالنسبة للسكان من أصول أفريقية والسكان األصليني. 
وتواصل أوروغواي أيضًا تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني 
املرأة وتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين بصورة شاملة يف 
ويف  السياسية  احلياة  يف  املشاركة  ويف  العامة  سياساهتا  مجيع 
اهلجرة  بشأن  اجلديد  القانون  خالل  ومن  الدولة.  حكومة 
واللوائح التنظيمية اليت تنشأ عنه، ننّفذ سياسات لتيسري عودة 

األوروغوايني الذين يعيشون يف اخلارج. 

بالصكوك  التزامنا  تعميق  إىل  الرامية  جلهودنا  وبالنسبة 
الدولية، أود أن أشري إىل االجتماع األول املعقود يف تشرين 
يف  والتنمية  للسكان  اإلقليمي  للمؤمتر   2013 األول/أكتوبر 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الذي اعتمدنا فيه توافق 
آراء مونتفيديو التارخيي. ويتجاوز ذلك االتفاق برنامج عمل 
القاهرة يف االعتراف باحلقوق اجلنسية واحترام امليول اجلنسية 
اخلدمات  وأمهية  الشامل  اجلنسي  والتثقيف  اجلنسانية  واهلوية 
الصحية اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك مجيع املسائل املرتبطة 
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ومزدوجي  واملثليني  واملثليات  والنساء  الرجال  وصحة  حبياة 
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية. 

النظم الصحية توفري  ومن املهم بصفة خاصة أن تشمل 
خدمات للنساء الاليت يواجهن حاالت محل غري مرغوب فيها، 
أنه  مبا  للقانون،  خمالفًا  ذلك  فيها  يكون  اليت  احلاالت  حىت 
من واجب الدولة أن تقدم الدعم الكامل للجهود الرامية إىل 
يرّكز  إطار  يف  اخلدمات  وتوفري  النفاسية  الوفيات  من  احلد 
على املساواة واحلماية، فضاًل عن توفري احلماية الكاملة حلقوق 
اإلنسان للجميع دون متييز. كما ترأست أوروغواي الدورة 
السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية اليت اعتمدت بتوافق 
برنامج  مبادئ  تأكيد  يعيد  الذي   ،1/2014 قرارها  اآلراء 
احلقوق  جعل  مبواصلة  جديدا  التزاما  ويتضمن  القاهرة  عمل 
اإلجنابية والصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات يف صميم 

السياسات املتعلقة بالسكان والتنمية. 

إن توّلي بلدنا رئاسة كل من توافق آراء مونتفيديو وجلنة 
للمساعدة  ممتاز  وضع  يف  أوروغواي  جيعل  والتنمية  السكان 
يف تعزيز تعريفنا خلطة التنمية ملا بعد عام 2015، والنهوض 
بالسياسات العامة من منظور حقوق اإلنسان، حبيث يشّكل 
فيها السكان وحقوقهم نقطة التركيز األساسية للتنمية املستدامة 
لشعوبنا. ويف هذا الصدد، نؤيد تقرير الفريق العامل املفتوح 
 ،)A/68/970( املستدامة  التنمية  بأهداف  املعين  العضوية  باب 
التحدي  من  الرغم  اليت حيددها. وعلى  والغايات  واألهداف 
الذي متثله بالنسبة لنا مجيعًا، فإهنا ستدفعنا إىل مواصلة العمل 
اليت حققناها وتكثيف كفاحنا  على توسيع نطاق اإلجنازات 
والعدالة  اإلنسان  حقوق  واحترام  املساواة  أجل  من  املستمر 
الرئيس أن يواصل االعتماد على دعمنا  االجتماعية. وبوسع 

يف هذا كّله. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد أورماس بايت، وزير خارجية مجهورية إستونيا. 

السيد بايت )إستونيا( )تكلم باإلنكليزية(: شّكل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة قبل 20 عامًا معلمًا هامًا 
يف تعزيز حقوق اإلنسان للجميع ومحايتها. وقد غّير جدول 
الطريقة  كبريًا  تغيريًا  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  أعمال 
اليت نعاجل هبا الصالت بني السكان وحقوق اإلنسان والنمو 

االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة. 

أناس كثريين  الكثري وأمكن حتسني حياة  إجناز  ولقد مت 
منذ  والتنمية  السكان  مؤمتر  أعمال  جدول  تنفيذ  خالل  من 
لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  من خالل  وكذلك  عام 1994، 
وشكل جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية أساسًا 
صلبًا للربامج واملشاريع املشتركة املختلفة اليت هتدف إىل متكني 
الصحة  ومحاية  اجلنسية  اجلرائم  ومكافحة  والفتيات  النساء 
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية بوصفها جزءًا من حقوق اإلنسان. 

ومع ذلك، فإن العديد من األشخاص ما زالوا يعيشون 
حلقوقهم  التام  اإلعمال  ودون  املساواة  انعدام  من  سياق  يف 
اإلنسانية. وهنالك عدد كبري جدًا من النساء والشباب، وال 
مستبعدين  يزالون  ال  املهمشة،  املحلية  املجتمعات  يف  سيما 
من وعود املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. إن أهداف الصحة 
بني  واملساواة  والفتيات  للنساء  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق 
اجلنسني ومتكني املرأة واملساواة يف فرص حصول الفتيات على 
اإلنسان  حقوق  ومحاية  املنال.  بعيدة  تبدو  ما زالت  التعليم 
اجلنسني  بني  املساواة  وتعزيز  والتعليم  الصحة  واالستثمار يف 
ومتكني املرأة هي السبل الوحيدة الكفيلة بزيادة الفرص املتاحة 
للجميع. وجيب أن نقر بأننا ال ميكننا حتقيق التنمية املستدامة 

دون بلوغ تلك األهداف أواًل. 

وتعمل إستونيا بنشاط على تعزيز حقوق املرأة واملساواة 
النساء  تقديرًا عاليًا متكني  نقدر  والتعليم، وحنن  بني اجلنسني 
الصراعات، والصحة  منع نشوب  املرأة يف  والفتيات وإشراك 
اجلنسية واإلجنابية. ومنذ عام 2010، وفرت إستونيا متويال يزيد 
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إمجاليه على 1,65 مليون يورو لعدة مشاريع وأنشطة دولية 
ترمي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، 
فضاًل عن مكافحة العنف اجلنسي، مبا يف ذلك خمتلف املشاريع 

ذات الصلة بقرار جملس األمن 1325 )2000(. 

خالل السنوات الثالث املاضية، زادت مبالغ املخصصات 
املالية بنسبة ال تقل عن 10-15 يف املائة سنويًا. ومّولت إستونيا 
على  تركز  اليت  اإلمنائية  املعونة  مشاريع  من  العديد  العام  هذا 
املقبلة،  السنوات  ويف  والفتيات.  للنساء  التعليمية  االحتياجات 
مشاريع  بتنفيذ  حكوميتني  غري  إستونيتان  منظمتان  ستضطلع 
الرعاية  التعليم خبصوص  نوعية  أجل حتسني  من  أفغانستان  يف 
الصحية. ويف اليمن، بدأنا برناجمًا يهدف إىل خفض عدد حاالت 
زواج األطفال للفتيات من األسر األمّية. ويف قريغيزستان، تعمل 
منظمة إستونية غري حكومية على إذكاء الوعي بالصحة اإلجنابية. 
تلك بعض األمثلة على الكيفية اليت نركز هبا على تنفيذ جدول 

أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

جدول  يف  الواردة  واألهداف  املبادئ  تكون  أن  ينبغي 
أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية حجر الزاوية يف خطة 
للتحديات  التصدي  إىل  الرامية   2015 عام  بعد  ملا  التنمية 
امللحة يف جمال القضاء على الفقر، وحقوق اإلنسان والتنمية 
على  قادرين  سنكون  بالتزاماتنا،  وبوفائنا  للجميع.  املستدامة 
اليت  األهداف  على  باستمرار  فلنعمل  التحديات.  مواجهة 

ُوضعت يف القاهرة قبل 20 عامًا. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة كارولني رودريغيز - بريكيت، وزيرة خارجية 

غيانا. 

)تكلمت  )غيانا(  بريكيت   - رودريغيز  السيدة 
االستثنائية  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية  انعقاد  إن  باإلنكليزية(: 
التاسعة والعشرين يصادف الذكرى السنوية العشرين للمؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية. وقد أوىل املؤمتر اهلام املعقود يف عام 

1994 وبرنامج عمله، الذي قدم حتديًا إجيابيًا جلميع البلدان 
لقضايا  خاصا  اهتماما  أهدافه،  تنفيذ  يف  النجاح  أجل  من 
املتعّلقة  املحورية  املسائل  فيه  تتضح  ال  عصر  يف  السكان. 
باألشخاص، كفل ذلك أن ينتقل السّكان بعد ذلك وإىل األبد 
من جمرد رقم إحصائي إىل التأكد من أن كل شخص مهم. 

إهنا خطوة جريئة نظل ملتزمني هبا متامًا اليوم. 

والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  وّفر  لقد 
قضايا  يف  اإلنسان  حول  املتمحور  للنهج  واإلطار  األساس 
السكان والتنمية. وأوضح أن الكرامة وحقوق اإلنسان الفردية 
كانت شروطا مسبقة ضرورية من أجل التنمية املستدامة. إن 
اإلجنازات اليت حتققت على الصعيد العاملي على مدى العشرين 
مكاسب  تشمل  وهي  رائعة.  كانت  ذلك  أعقبت  اليت  عامًا 
والرجل،  املرأة  بني  واملساواة  الفقر،  على  القضاء  تدابري  يف 
ونظم  العلمي،  والتحصيل  املتوقع،  والعمر  السكان،  وصحة 

محاية حقوق اإلنسان. 

املؤمتر  برنامج عمل  تنفيذ  من جانبها،  غيانا،  وواصلت 
الدويل للسكان والتنمية بكل محاس. وقد استندنا إليه بشكل 
كبري يف دفاعنا عن التنمية اليت تتمحور حول اإلنسان وسعينا 
الفقر  على  للقضاء  القصوى  األولوية  وأعطينا  حتقيقها.  إىل 
أشكال  مجيع  معاجلة  طريق  عن  اجلميع  يشمل  جمتمع  وبناء 
أيضًا  مبالغ كبرية  استثمار  املساواة واالستبعاد. وقد مت  عدم 
يف توسيع تقدمي احلماية االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية 

وتعزيزمها، مبا يف ذلك الرعاية الصحية األولية. 

بني  للمساواة  خاصًا  اهتمامًا  غيانا  أولت حكومة  وقد 
اجلنسني ومتكني املرأة عن طريق توفري تكافؤ الفرص بني النساء 
التنمية  والفتيات، حىت يتسىن هلن اإلسهام يف مجيع قطاعات 
بالشباب،  اخلاصة  االحتياجات  معاجلة  ونواصل  الوطنية. 
السن، والشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة،  وكبار 

الذين غالبًا ما يكونون أكثر عرضة لسوء املعاملة والتمييز. 



A/S-29/PV.1

1454455 68/131

22/9/2014

وحنن نشعر بالفخر بشكل مربر للمكاسب اليت حققناها 
يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف غيانا، 
وخاصة بالنظر إىل القيود الكبرية فيما خيص القدرات واملوارد 
اليت نواجهها يف كثري من األحيان. وتعزز ذلك التقدم بالتعاون 
أن  ومبا  املستويات.  مجيع  على  املتعددة  الفاعلة  اجلهات  مع 
مطالب التنفيذ تتجاوز قدرة أي بلد يعمل مبفرده، تقدر غيانا 
اإلمنائيني  شركائنا  دعم  عاليًا  وتثّمن  الشراكات  هذه  قيمة 
املتحدة  األمم  ذلك صندوق  مبا يف  املتحدة،  األمم  ومنظومة 

للسكان. 

وعلى الرغم من أننا قطعنا شوطًا طوياًل يف حتقيق أهداف 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، فإن ذلك مل يكن خاليًا من 
إن  به.  القيام  يتعني  الذي  الكثري  هناك  زال  وما  التحديات، 
قدرات  بناء  يتسىن  لكي  األمهية  بالغ  أمر  االستثمار  زيادة 
العمالة  متطلبات  لتلبية  الالزمة  باملهارات  الشباب وتزويدهم 
احلالية. إن التعليم املبكر والتعّلم مدى احلياة بالنسبة ألطفالنا 
ومراهقينا وشبابنا ومدى صلة تعليمهم باحلياة أمور مهمة لبناء 

الدولة. 

وعلى غرار بلدان نامية أخرى كثرية، فإن اهلجرة اخلارجية، 
مع ما هلا من آثار وما تنطوي عليه من فرص، تشكل معضلة 
خطرية لغيانا. ولقد شهدنا مباشرة واقع العالقة املتبادلة املعقدة 
املبادرات  استكشاف  ونواصل  والتنمية.  الدولية  اهلجرة  بني 
املالئمة لتيسري تداول األدمغة، مبا يف ذلك من خالل اإلسهام 

النشط من قبل الشتات يف التنمية الوطنية. 

األخطار  زادت  تلك،  املاضية  سنة  العشرين  سياق  يف 
اليت هتدد التنمية الشاملة واملستدامة يف نطاقها وشدهتا، مبا يف 
ثغرات  هناك  وتبقى  املشترك.  بيئتنا ومستقبلنا  ما يهدد  ذلك 
فهم  بأن  الواضح  املنظور  مع  نتفق  وحنن  التنفيذ.  يف  حرجة 
اآلثار املترتبة عن الديناميات السكانية، بوصفها ركيزة وشرطًا 
وبناء  مركزية.  أمهية  ذو  أمر  هو  املستدامة،  للتنمية  أساسيًا 

على ذلك، فإن الرؤية الرئيسية ورسالة املؤمتر الدويل للسكان 
اليوم أمهية أكرب، وجيب أن تستمر يف تنشيط  والتنمية حتمل 

جهودنا لوضع جدول أعمال إمنائي جديد. 

لذلك تؤكد غيانا من جديد التزامها بربنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية ونتائج استعراضه. وال بد من التحلي 
بالقيادة واالبتكار من أجل استدامة التقدم املحرز على طريق 
االستقرار املبّين يف اإلطار احلايل. وجيب التصدي ملسائل حامسة 
األمهية من أجل متكني مجيع األشخاص من املسامهة يف التنمية 
واالستفادة منها يف عامل يتسم مبزيد من التكافؤ واالستدامة. 

امللحة  الضرورات  وبّين  ما جنح  استعراضنا  أوضح  لقد 
وشامل  منتظم  هنج  وضع  أجل  من  اجلديد  السياق  هذا  يف 
ومتكامل يف القضايا السكانية. يشمل هذا النهج زيادة التركيز 
على رصد التقدم املحرز واإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق 
من  والتنمية.  للسكان  الدويل  باملؤمتر  الصلة  ذات  باألهداف 
أجل سبعة باليني نسمة يعيشون يف عاملنا ولألجيال القادمة، 
وينبغي أال خنفق يف اختاذ كل ما يلزم لضمان جناح تلك اخلطة 

يف املستقبل. 

الرئيس بالنيابة )تكّلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة ملعايل 
السيدة داتوك سري روحاين عبد الكرمي، وزيرة شؤون املرأة 

واألسرة وتنمية املجتمعات املحلية يف ماليزيا. 

نيابة  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )ماليزيا(  روحاين  السيدة 
اجلمعية  لرئيس  تقديرنا  أعرب عن  أن  أود  ماليزيا،  وفد  عن 
العامة، واألمني العام، واملدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة 
تقييم  بشأن  الشامل  التقرير  على  األعضاء  والدول  للسّكان، 

حالة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

تتشاطر ماليزيا الرأي بأن احلالة الراهنة للسكان يف العامل 
من  ذلك  ويتضح  مثيل،  هلما  يسبق  مل  وتغّيرًا  تنوعًا  تشهد 
األمناط اجلديدة للخصوبة والوفيات واهلجرة والتوسع احلضري 
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والشيخوخة. وسيؤدي استمرار هذه االجتاهات السكانية وما 
إتاحة فرص وطرح حتديات على  نتائج إىل  يترتب عنها من 
حد سواء بالنسبة لصياغة وتنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية 

ملا بعد عام 2015. 

أهداف  معظم  حققت  ماليزيا  بأن  أفيد  أن  ويسرين 
وغايات برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وجيري 
تنفيذ سياسات وبرامج جديدة لالستجابة إىل تغري الظروف 
ملاليزيا  بالنسبة  الناشئة  والتحديات  االقتصادية   - االجتماعية 

لتصبح دولة متقدمة مرتفعة الدخل حبلول عام 2020. 

إن عوامل التمكني األساسية - مثل استقرارنا السياسي 
واخلدمة املدنية اليت تتسم بالكفاءة وبيئة اجتماعية يسودها الوئام 
واملدربة،  املتعلمة  العاملة  والقوة  التنوع،  والقوة يف  والوحدة 
ووفرة املوارد الطبيعية والشراكات الفعالة مع اجلهات صاحبة 
واملنظمات غري احلكومية - أسهمت يف جناحنا يف  املصلحة 
حتقيق برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واألهداف 
اإلمنائية األخرى. وأدى ذلك إىل احلد من الفقر بشكل كبري 
نطاق  وتوسيع  االقتصادية  املشاركة  يف  التوازن  من  واملزيد 
الرعاية  مثل  الوطين،  الصعيد  على  األساسية  اخلدمات  تغطية 

الصحية والتعليم. 

وكانت برامج القضاء على الفقر فعالة للغاية يف ختفيض 
املائة يف عام 1994 إىل  الفقر من 8,7 يف  انتشار  معدالت 
1,7 يف املائة يف عام 2012. وخالل الفترة نفسها، اخنفضت 
معدالت انتشار الفقر املدقع من 2 يف املائة إىل 0,2 يف املائة. 
القضاء  مبادرات  االنتشار بسبب  االخنفاض يف معدل  وكان 
حتسني  إىل  هتدف  كانت  اليت  للجميع  الشاملة  الفقر  على 
كسب  فرص  توفري  عن  فضال  العاجلة  االجتماعية  الرعاية 

الدخل لضمان االستدامة. 

وفيما يتعلق بالتعليم، زادت معدالت االلتحاق بالتعليم 
املائة يف عام 2001 إىل 96,59  االبتدائي من 95,05 يف 

االلتحاق  معدالت  ارتفعت  بينما   ،2013 عام  يف  املائة  يف 
إىل   2001 عام  يف  املائة  يف   85,85 من  الثانوي  بالتعليم 
ماليزيا  حكومة  وأولت   .2013 عام  يف  املائة  يف   91,12
اهتماما خاصا لتعليم املرأة. ويتضح ذلك يف معدالت التحاق 
اجلامعات  يف  األوىل  اجلامعية  الدرجة  على  للحصول  النساء 
الفترة من  املائة يف  اليت كانت دائما أكثر من 62 يف  العامة 
عام 2009 إىل عام 2012. كما يسرين أن أبلغ بأنه من بني 
41573 من الطالب اجلدد للحصول على الدرجة اجلامعية 
األوىل يف السنة الدراسية 2013-2014 يف اجلامعات العامة، 

68,02 يف املائة من اإلناث. 

مشاركة  معدل  لزيادة  خطة  ماليزيا  حكومة  ووضعت 
عام 2015.  املائة حبلول  إىل 55 يف  العاملة  القوة  املرأة يف 
يف  املرأة  مشاركة  معدل  فإن  بذلناها،  اليت  اجلهود  وبفضل 
القوة العاملة قد ازداد من 46,8 يف املائة يف عام 2010 إىل 
49,5 يف املائة يف عام 2012، وإىل 52,4 يف املائة يف عام 
2013. ومع دخول النساء احلاصالت على تعليم أفضل إىل 
القوة العاملة، حققت ماليزيا سياسة تويل املرأة لـ 30 يف املائة 
العام. وأدى  القطاع  القرار يف  على األقل من مناصب صنع 
التنفيذ االستباقي لتلك السياسة إىل زيادة النسبة املئوية للنساء 
الاليت يشغلن مناصب صنع القرار يف القطاع العام من 18,8 
يف املائة يف عام 2004 إىل 33,7 يف املائة يف عام 2013. ومت 
حتديد اهلدف ذاته يف عام 2011 بالنسبة للمرأة يف مستويات 
تلك  تنفيذ  أعقاب  ويف  الشركات.  قطاع  يف  القرار  صنع 
السياسة، ارتفعت نسب متثيل املرأة يف جمالس إدارة الشركات 
إىل   2012 عام  يف  املائة  يف   14 من  احلكومية  االستثمارية 

15,34 يف املائة يف كانون الثاين/يناير 2014. 

تتمتع  ماليزيا  ما فتئت  املمتاز،  الصحي  نظامها  وبفضل 
الذي كان  النامية،  البلدان  بني  فيما  الوفيات  بأدىن معدالت 
عام  يف  السكان  من  نسمة   1  000 لكل  وفاة  حالة   4,6
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عام  يف  نسمة  ألف  لكل  وفاة  حالة   4,7 مقابل   ،2012
عند  املتوقع  العمر  متوسط  بلغ   ،2013 عام  ويف   .2011
الوالدة 72,6 عاما للذكور و 77,2 لإلناث، مقارنة مع 70 

عاما للذكور و 74,7 عاما لإلناث يف عام 2000. 

واخنفضت بشكل مطرد يف ماليزيا أعداد حاالت اإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البشرية. بيد أنه بالرغم من أن الوباء يف 
بادئ األمر غلبت عليه اإلصابة عن طريق تعاطي املخدرات، 
املناعة  كانت هناك زيادة يف حاالت اإلصابة بفريوس نقص 
البشرية نتيجة االتصال اجلنسي مع اجلنس اآلخر، وانتشرت 
 15 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  بني  الظاهرة  تلك 
وضعت  اجلديدة،  للتحديات  التصدي  وبغية  عاما.  و 24 
املناعة  نقص  بفريوس  معنية  وطنية  استراتيجية  خطة  ماليزيا 
اخلطة  وتتضمن   .2015-2011 للفترة  البشرية/اإليدز 
خلطر  الشباب  تعرض  تراعي  القطاعات  متعددة  استراتيجية 
اإلصابة. وتوفر خط العالج األول باملجان جلميع املرضى يف 
التثقيفية  األنشطة  وتقدم  احلكومية،  والعيادات  املستشفيات 
واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية وتشجع على إجراء اختبار 
البشرية من خالل الفحص واالستشارة  املناعة  فريوس نقص 

الطوعيني. 

ماليزيا  فإن  التناسلية،  األعضاء  بسرطان  يتعلق  وفيما 
تلقيح فريوس  برنامج  أدخلت  اليت  البلدان يف آسيا  أوائل  من 
الرحم. ويف  عنق  من سرطان  للوقاية  البشري  احلليمي  الورم 
عام 2010، خصص مبلغ 3,2 مليون دوالر من أجل تنفيذ 
برنامج التلقيح لفتيات املدارس يف سن 13 عاما. ومنذ الشروع 
استفادت   ،2013 أيار/مايو  إىل   2010 عام  يف  تنفيذه  يف 
970 672 فتاة من فتيات املدارس من الربنامج. إضافة إىل 
احلليمي  الورم  فريوس  ضد  للتلقيح  آخر  برنامج  قدم  ذلك، 
فاهتم  الالئي  سنة   18 أعمارهن  تبلغ  الالئي  للنساء  البشري 
البشري.  احلليمي  الورم  فريوس  للتلقيح ضد  الوطين  الربنامج 

ونفذ الربنامج الذي خصص هلذه املجموعة من خالل ختصيص 
مبلغ قدره 15,7 مليون دوالر يف عام 2012، و 3,2 مليون 
دوالر يف عام 2014. واعتمدت حكومة ماليزيا النهج املختلفة 
وتطبيق  للمراهقني.  اإلجنابية  بالصحة  املتعلقة  املسائل  ملعاجلة 
السياسة الوطنية املتعلقة بالصحة اإلجنابية والتثقيف االجتماعي 
وخطة عملها يف تشرين الثاين/نوفمرب 2009 مهد الطريق أمام 
اإلجنابية وتقدمي  بالصحة  التوعية  إىل  الوصول  املزيد من سبل 

املعلومات واخلدمات للمراهقني والشباب. 
وعلى الرغم من حتقيق معظم أهداف املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية، نعمل بشكل متواصل على تقييم الظروف االجتماعية 
واالقتصادية املتغرية، مثل شيخوخة السكان واخنفاض معدالت 
اخلصوبة. واخنفض معدل اخلصوبة الكلي يف ماليزيا من 2,9 
يف املائة يف عام 2000 إىل 2,2 يف املائة يف عام 2006، وإىل 
2,1 يف املائة يف عام 2012. وكانت الخنفاض اخلصوبة آثار 
البلد. ومن شأن ذلك أن  عميقة على حجم وتكوين سكان 
السكان  العمري وشيخوخة  اهليكل  يؤدي إىل حتول كبري يف 
اليت ستحدد العرض من اليد العاملة يف املستقبل. وإضافة إىل 
ذلك، يف عام 2013 بلغت نسبة املسنني يف ماليزيا 8,6 يف 
املائة من جمموع سكان البلد. وحبلول عام 2030، ستصبح 
ماليزيا ضمن فئة البلدان اليت تعاين من الشيخوخة وسيشكل 
كبار السن أكثر من 15 يف املائة من السكان. وميكن النظر 
للشيخوخة من منظور الصحة واملنظور االجتماعي االقتصادي 
وبرامج  سياسات  يف  الشروع  ينبغي  وبالتايل  السواء.  على 

وخدمات شاملة من أجل كفالة رفاه كبار السن وتنفيذها. 

وختاما، أود أن أؤكد من جديد على أن ماليزيا ستدعم 
دعما كامال مجيع املداوالت يف هذه الدورة االستثنائية للجمعية 
العامة املعنية مبتابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

بعد عام 2014. 
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أعطي  أن  قبل  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
الكلمة للمتكلم التايل، أود أن أذكر الوفود أنه ما زال لدينا 

50 متكلما وأحثها على التقيد باحلد الزمين. 

أعطي الكلمة اآلن ملعايل السيد أندريس نافارو غارسيا، 
وزير خارجية اجلمهورية الدومينيكية. 

السيد نافارو )اجلمهورية الدومينيكية( )تكلم باإلسبانية(: 
أود أوال أن أعرب عن امتناننا هلذه الفرصة كي نتشاطر بعض 
األفكار واملالحظات مع اجلمعية. أود أيضا أن أعرب لألمني 

العام عن تنويهنا بقيادته لألمم املتحدة.

العام  األمني  لتقرير  ارتياحنا  تسجيل  يف  نرغب  حنن 
املؤمتر  عمل  برنامج  متابعة  إجراءات  إطار  عن   )A/69/62(
املفهرس  بعد عام 2014، والتقرير  للسكان والتنمية  الدويل 
املعنية  للجنة  واألربعني  السابعة  للدورة  التفاعلي  للنقاش 
بالسكان والتنمية )A/69/122(. وباملثل، نرحب بنتائج توافق 
آراء مونتيفيديو، اليت ستساهم يف وضع أفضل خرائط طريق 
عمل  برنامج  يف  الواردة  االلتزامات  ملتابعة  وإقليمية  وطنية 

القاهرة إىل ما بعد عام 2014.

إن اعتماد برنامج عمل القاهرة يف عام 1994 قد وّسع 
على  وأّثر  الدومينيكية،  اجلمهورية  يف  اإلنسان  حقوق  إطار 
سياساهتا العامة، وساعد يف زيادة توعية مواطنيها جتاه املسائل 
يف  سيما  ال  ملموسا،  بات  فتأثريه  البشرية.  بالتنمية  املتصلة 
عام  يف  إصالحه  مت  الذي  الدومينيكية،  اجلمهورية  دستور 
2010، ويف الرؤية اليت تضمنتها استراتيجيتنا اإلمنائية الوطنية 

لعام 2030. 

اجلمهورية  يف  احلكومة  هذه  أجنزت  لو  أنه  واحلقيقة 
الدومينيكية شيئا، فلكان بالتحديد الفكرة اليت تقضي بتمحور 
مفهوم جتري  األشخاص، وهو  العامة حول  السياسات  مجيع 
مشاطرته يف هذا املنتدى على نطاق واسع. وبينما ال تزال هناك 

اجلمهورية  تستطيع  عليها،  التغلب  جيب  وحتديات  مشاكل 
النهج  هذا  مع  كبري  تقدم  إحراز  إىل  تشري  أن  الدومينيكية 
التقدم  على  الضوء  نسلط  أن  نود  الصدد،  هذا  ويف  اجلديد. 
الذي  األمر  عامة،  الشعب  معيشة  ظروف  حتسني  يف  املحرز 
ينعكس يف مؤشرنا للتنمية البشرية، الذي ارتفع من 0,60 يف 
عام 1994 إىل 0,70 يف عام 2013، وهو ميثل حتسنا نسبته 

10 يف املائة خالل الفترة املشمولة بربنامج عمل القاهرة.

وهذه جمرد البداية، ألننا ملتزمون باالستثمار يف شعبنا. 
هناك مثانية وثالثون دومينيكيا تتراوح أعمارهم بني 10 و 29 
عاما من أصل كل 100 دومينيكي، وجيب أن نفعل كل ما يف 
البلد من االستفادة من هذه األصول االمنائية  وسعنا لتمكني 

الكبرية اليت ميثلها عائدنا الدميغرايف. 

املنهجية  ومع ذلك، أود أن أشدد على شكوكنا حيال 
الدومينيكية  اجلمهورية  تصّنف  واليت  الفقر،  هبا  يقاس  اليت 
املتوسط.  الدخل  فئة  من  العليا  الشرحية  ذات  البلدان  كأحد 
ولكن الواقع هو أن قرابة ثلث سكاننا يعيشون يف ظل ظروف 
غري مقبولة. وقياس الفقر على أساس الدخل أمر مشكوك فيه، 
وكذلك إطالق صفة الفقر على األسر اليت تعيش على أقل من 
دوالرين يف اليوم، والفقر املدقع على األسر اليت تعيش على 
أقل من 1,50 دوالر يف اليوم. ويف كلتا احلالتني، واستنادا إىل 
القوة الشرائية، فإن مسألة بضعة بنسات تشكل احلد الفاصل 
جوعا.  واملوت  البقاء  قابلية  وبني  املدقع،  والفقر  الفقر  بني 
والشعور بالتفاؤل الذي توّلده األرقام املعنية باحلد من الفقر 
حول العامل، بناء على تلك املقاييس، خيالف الشعور السائد 
بني الناس ومفاده أن أرقام النمو االقتصادي، بغض النظر عن 
مدى االجيابية اليت تبدو عليها، تتناقض مباشرة مع التوقعات 

وظروف املعيشة احلقيقية.

إن احلكومة واملجتمع الدومينيكيني ملتزمان التزاما راسخا 
بالقضاء على الفقر، مهما كان، وعلى دورات االستبعاد وعدم 
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املساواة. هلذا السبب، حنن نعمل على إجياد جمتمع حيصل فيه 
اجلميع على اخلدمات الصحية والتعليم. واحلقيقة هي أنه يف 
العامني املاضيني، خطونا خطوات كربى حنو كفالة احلصول 
الشامل واملجاين على الرعاية الصحية ذات النوعية اجليدة، وهو 
حق للجميع غري قابل للتصرف. وأحد األهداف األساسية يف 
هذا الصدد هو احلد من وفيات األمهات النفاسيات والرّضع. 
الغاية، نستثمر بشكل كبري يف حتسني وحدات  وحتقيقا هلذه 
التوليد والطب النسائي يف مجيع أحناء البلد. وميكننا القول إن 
مجيع الوالدات اليت تسّجل اليوم حتدث تقريبا يف املستشفيات. 
يف  اخنفاضا  النتيجة  كانت  احلكومة،  هلذه  األوىل  السنة  ويف 
معدالت وفيات الرّضع واألمهات النفاسيات بنسبة 18 و 4 
الثانية، تسارع هذا االجتاه،  التوايل. ويف سنتنا  املائة على  يف 
فبلغ التراجع نسبة 24 يف املائة خبصوص وفيات الرّضع، ونسبة 

12 يف املائة خبصوص وفيات االمهات النفاسيات.

ومع ذلك، ندرك أن لدينا الكثري من العمل للقيام به يف 
جمال احلمل بني املراهقات. وحتقيقا هلذه الغاية، وبالتعاون مع 
مصرف التنمية للبلدان األمريكية، أطلقنا مؤخرا برناجما يهدف 
إىل معاجلة صحة املراهقات عموما، مع التركيز على احلد من 
النفاس. وهذا مثال على  أثناء احلمل وأثناء  وفيات األمهات 
متابعة  تعزيز  يساعد على  أن  الدويل  التعاون  استطاعة  كيفية 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

مع  اطلقناها  اليت  املشتركة  املبادرة  هو  آخر  مثال  ومثة 
االحتاد األورويب، ابتداء من هذا الشهر، لتقدمي املساعدة إىل 
جارتنا مجهورية هاييت. وبفضل التعاون األورويب، سيتم بناء 
إىل  ما تكون  أقرب  هاييت  من  مناطق  يف  مستشفيات  ثالث 
حدودنا، بغية توفري العناية للقطاعات السكانية الضعيفة فيها. 
وسوف ترّكز هذه املستشفيات على توفري اخلدمات يف جماالت 
التوليد، والطب الداخلي، وخدمات اجلراحة، وطب األطفال. 
هاييت،  املرضى يف  يساعد  الصحية سوف  املراكز  وبناء هذه 

الذين لن يضطروا إىل عبور احلدود حبثا عن هذه اخلدمات، 
وسوف يساعد العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف هاييت على 
حد سواء، الذين سيكون بإمكاهنم حينئذ متابعة ختصصاهتم يف 
بلدهم بالذات. بيد أن التعاون الدويل يف هذه املجاالت يواجه 
القيود على حنو متزايد بسبب التصنيف غري املالئم الذي أشري 

إليه آنفا، والذي خيفي األوضاع احلقيقة اليت يعيشها الناس.

السبل  أفضل  أحد  هو  التعليم  بأن  راسخا  إميانا  ونؤمن 
إمكاناهتم، ال  على حتقيق  والقدرة  بأنفسهم  الناس  ثقة  لتحسني 
سيما الشباب منهم. وقد وّقع املجتمع الدومينيكي مؤخرا ميثاقا 
وطنيا للتعليم اجليد، وهو أيضا ميثاق للشباب وتنميتهم، متشيا مع 
أهداف برنامج عمل القاهرة. ويتمثل هدفنا يف أن نكفل جلميع 
احلصول  يف  احلق  الدومينيكية  اجلمهورية  يف  والشباب  األطفال 
على نوعية تعليم جيدة من خالل تنفيذ سياسات عامة شاملة، من 
قبيل متديد اليوم املدرسي، وتوفري الوجبات املدرسية للجميع. كما 
أطلقت احلكومة مبادرة كوينسكويا إمبيزا كونتيغو - “بلدكم 
يبدأ بكم” - بغرض توفري التعليم واحلماية ألطفال بلدنا يف سن 
مبّكرة وبزخم مل يسبق له مثيل. ويتمثل هدفنا يف متكني آالف 
األطفال من امتالك القدرة على كسر حلقة الفقر اليت تسبب هلم 
يف سنواهتم األوىل سوء التغذية وأوجه النقص جبميع أنواعه. وقد 
شرعنا يف تنفيذ خطة واسعة النطاق لبناء دور للحضانة ومراكز 
جمتمعية، بغية كفالة احلماية والرعاية ألطفالنا الصغار منذ البداية، 

إىل جانب توفري املساعدة ألسرهم يف تنشئتهم.

تقدم  أوجه  حتقيق  بلدنا  شهد  اليوم،  إىل  القاهرة  من 
يف  وإجنازات  حبقوقها،  واالعتراف  املرأة  احترام  يف  ملموسة 
جمال املساواة بني اجلنسني وإمكانية احلصول على التعليم على 
العمل  فرص  يف  املساواة  يف  كبري  وحتسن  املستويات،  مجيع 
للمرأة. بيد أنه، ال تزال هناك الكثري من املسائل املعلقة اليت 
نعمل عليها. وتشمل تلك املسائل القضاء على العنف القائم 
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استجابة  سوى  هلا  ليس  خمزية  آفة  وهو  اجلنس،  نوع  على 
وحيدة وهي عدم التسامح مطلقا. 

هذا ملخص موجز لإلجنازات اليت حققها بلدنا حىت اآلن 
بشأن جدول أعمال القاهرة، وهو أيضا جدول أعمالنا. إنه 
جدول أعمال يضع الشعوب واحتياجاهتا أواًل ويضع السياسة 
واالقتصاد يف خدمة الشعب، وليس العكس إطالقا. وال ميكن 
أن يكون هناك شك يف أننا سنواصل العمل بال كلل من أجل 
التنمية  نوعية حياهتم وحتقيق  ضمان حقوق سكاننا وحتسني 

القائمة على االحترام والتسامح والتعايش السلمي. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: مرة أخرى، أود أن 
أذكر الوفود بالتقيد بالوقت املحدد وهو ثالث دقائق، إذ لدينا 

الكثري من املتكلمني الباقني. 

وزيرة  ييليتش،  لني  السيدة  ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطى 
الدولة للشؤون اخلارجية يف كندا. 

أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )كندا(  ييليتش  السيدة 
الرئيس على إتاحة الفرصة يل ملخاطبة اجلمعية العامة. ويسرين 
للمؤمتر  العشرين  السنوية  بالذكرى  لالحتفال  هنا  أكون  أن 

الدويل للسكان والتنمية وبرنامج عمله. 

ومثل برنامج عمل القاهرة وقتا متكنا فيه من املناقشة - 
واألهم من ذلك، التوصل إىل حلول وسط، إلجياد جماالت أو 
إجراءات نتفق مجيعا على املضي قدما هبا. كان وقتا اتفقنا فيه 
رفاه  بطريقة شاملة تضع  والتنمية  السكان  تناول مسائل  على 
الصدارة. ذلك ما يشكل أساس عملنا بوصفنا هيئة  الفرد يف 
مجاعية: االعتراف باألمهية األساسية حلياة كل إنسان واحلقوق 
األصيلة املجسدة يف تلك احلياة. وبالنسبة لكندا، ذلك هو سبب 

تصدر صحة األم والوليد والطفل أولوياتنا يف جمال التنمية. 

يف وقت سابق من هذا الربيع، عقد رئيس وزراء كندا 
مؤمتر قمة إنقاذ كل امرأة وكل طفل يف تورونتو الذي مجع 

قادة العامل، مبا يف ذلك األمني العام السيد بان كي - مون، 
للتأكيد من جديد على التزامنا بوضع حد ملأساة وفاة النساء 
واألطفال بسبب األمراض اليت ميكن الوقاية منها. ولذلك أيضا 
تعهدت كندا مببلغ إضايف قدره 3,5 بليون دوالر حىت عام 

2020 لدعم تلك اجلهود. 
اآلراء  يف  توافق  ببناء  كندا  قامت  السياق،  ذلك  ويف 
بوصفه  احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل  بشأن 
األساس للمساءلة يف جمال املعونة. وتلك النظم حامسة األمهية 
التدابري  توفر  ألهنا  والطفل  والوليد  األم  بصحة  النهوض  يف 
اليت ميكن من خالهلا تتبع التقدم املحرز، وأساسية بغية وضع 
سياسات مستنرية بشأن ما هو مطلوب إلجناز املراحل النهائية. 
القانونية  اهلوية  لألطفال  املدنية  األحوال  تسجيل  يقدم  كما 
مما يساعدهم يف إمكانية احلصول على اخلدمات مثل الرعاية 
املعاملة،  وسوء  االستغالل  من  ومحايتهم  والتعليم،  الصحية 
وميكنهم يف وقت الحق من حياهتم من أن يكون جزءا من 
لتسجيل  والفعالة  القوية  النظم  أن  ونعتقد  الرمسي.  االقتصاد 
حتقيق  يف  ستساعدنا  احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال 

التغيري التحويلي يف مجيع نواحي خطة التنمية املستدامة. 

وأود أن أختتم باإلشارة إىل أن التوجيهات اليت حددت 
يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ال تزال وثيقة الصلة اليوم. 
كندا  جهود  يف  القاهرة  عمل  برنامج  مواضيع  وستنعكس 
الرامية إىل كفالة وضع النساء واألطفال يف صميم خطة التنمية 

ملا بعد عام 2015. 
يف هذا الربيع، شهدنا بشعور من القلق يف جلنة السكان 
على  املناقشات  بتركيز  املؤمتر  ختتطف  الوفود  بعض  والتنمية 
بعض املواضيع اخلالفية اليت ال أمل يف التوصل إىل حل توفيقي 
لربنامج  داعما  باستمرار  كندا  موقف  كان  بشأهنا.  معقول 
جانب  من  األولية  التوفيقية  احللول  وكفلت  القاهرة.  عمل 
مجيع األطراف أنه ميكننا العمل معا بشأن ما اتفقنا عليه بدال 
أولوية كندا  تلك هي  تقدم يف خالفنا.  أي  إحراز  عدم  من 
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يوجد  ال  والطفل.  والوليد  األم  صحة  بشأن  املفاوضات  يف 
موضوع أقل إثارة للخالف. إهنا جمرد مسألة بناء زخم سياسي 

من أجل االنتهاء من اجلهود. 

يف  وقتنا  باحتكار  إما  اخليار  هنا  املوجودة  الوفود  أمام 
الدويل  الصعيدين  بيننا، على  الفرقة  اليت تبث  املواضيع  بعض 
إثارة للجدل.  البناء واألقل  التركيز على احلوار  واملحلي، أو 
وكندا شريك يرغب يف بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز األهداف 
املتعلقة باألم والوليد والطفل. وميكننا ونستطيع النهوض اآلن 
اليت  األمراض  بسبب  ميوتون  الذين  واألطفال  النساء  مبصاحل 
هذا  يف  إلينا  العامة  اجلمعية  ستنضم  هل  منها.  الوقاية  ميكن 

اجلهد؟ 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة دنيا مأمون، وزيرة اخلارجية يف مجهورية جزر 

املديف. 

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ملديف(  مأمون  السيدة 
أعرب عن هتانئي القلبية إىل مجيع الدول املمثلة هنا اليوم اليت 
واليوم  والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  بربنامج  تؤمن 
يف  أسهمنا  أننا  ونعلم  فخر  بكل  عملنا  إىل  ننظر  أن  ميكننا 

حتسني حياة شعوبنا وجمتمعنا العاملي لألمم. 

هذه  عقد  على  العامة  اجلمعية  برئيس  أشيد  أن  وأود 
الدورة االستثنائية التارخيية املعنية بالسكان والتنمية. كما أود 
على  العام  األمني  إىل  الشكر  لتوجيه  الفرصة  هذه  أغتنم  أن 
جهوده وقيادته، وأن أرحب بتقريره بشأن متابعة برنامج عمل 
 .)A/69/62( 2014 املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام

يف  التنمية.  جمال  يف  جناح  قصة  هي  امللديف  وجزر 
الدول  ضمن  امللديف  كانت  املاضي،  القرن  من  الثمانينات 
العشرين األشد فقرا يف العامل. واآلن، هي بلد متوسط الدخل 
املتحدة ألقل  الذي يتخرج من قائمة األمم  الثالث  - والبلد 

يزيد على 000 6 دوالر  بناتج حملي إمجايل  البلدان منوا - 
للفرد يف عام 2013. واخنفضت معدالت الوفيات النفاسية 
اليت كانت تبلغ 500 لكل 000 100 مولود حي يف عام 
1990 إىل 13 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي يف 
عام 2012، ويف الوقت نفسه اخنفض معدل وفيات الرضع 
لكل   9 إىل  حي  مولود   1  000 لكل  وفاة  حالة   34 من 
000 1 مولود حي خالل الفترة نفسها. وظل معدل اإلملام 
املائة  يف   98 من  أكثر  دائما  امللديف  يف  والكتابة  بالقراءة 
خالل السنوات الثالثني املاضية. ومبوجب قانون العمل لعام 
أمومة مدهتا ثالثة  إجازة  العامالت  2008، كفلنا لألمهات 
متساوي  أجر  دفع  امللديف على  بأجر كامل. ودأبت  أشهر 
عن العمل املتساوي. وقد حققنا بالكامل مخسة من األهداف 
اإلمنائية لأللفية الثمانية ونسري على الطريق الصحيح حنو حتقيق 

األهداف الثالثة املتبقية. 

بيد أن قصة جزر امللديف أبعد ما تكون عن االكتمال. 
املسائل  أصبحت  وبينما  قائمة.  مثة حتدياٌت كربى  تزال  وال 
قائمة.  القدمية  التحديات  تزال  ال  وضوحا،  أكثر  الناشئة 
دائما حتديا مستمرا. ويف  الدخل كانت  توزيع  واملساواة يف 
حني أن نساء امللديف من بني أكثر النساء حتررا يف جنوب 
العمل،  إىل  عراقيل  دون  الوصول  بإمكانية  وحيظني  آسيا، 
والتعليم، والرعاية الصحية واحلراك االجتماعي، لكنهن حيظني 
القائم  والعنف  االقتصادي،  التمكني  بفرص حمدودة يف جمال 

على نوع اجلنس ال يزال ميثل حتديا. 

لقد اعتمدت احلكومة سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن 
قانون  سن  بعملية  أيضا  احلكومة  وتقوم  املرأة.  ضد  العنف 
القانوين  اإلطار  سيضع  الذي  األمر  اجلنسني،  بني  املساواة 
صياغة  ومتت  املرأة.  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  يعاجل  الذي 
استراتيجية شاملة يف جمال الصحة اإلجنابية لتوفري احلصول يف 
املناسبة وذات  الرعاية الصحية اإلجنابية  املناسب على  الوقت 
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النوعية اجليدة. وعالوة على ذلك، مثة حاجة إىل تعزيز التوعية 
طريق  عن  املنقولة  واألمراض  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس 

االتصال اجلنسي وتشجيع السلوكيات الصحية واملسؤولة. 

متثل تبىي احتياجات شباب البلد أولوية سياسة رئيسية من 
أولويات احلكومة. ميثل األطفال والشباب نسبة 44 يف املائة 
من سكان امللديف. والبطالة، اليت تؤدي إىل طائفة واسعة من 
التحديات مثل تعاطي املخدرات واجلنوح، األمر الذي يشكل 
مصدر قلق بالغ للجمهور وحلكومة الرئيس، فخامة السيد عبد 

اهلل ميني عبد القيوم. 

مدينة  بناء  مثل  كربى،  مشاريع  عن  اإلعالن  مت  وقد 
للعمالة  رئيسيا  مركزا  تصبح  أن  املقرر  من  اليت  للشباب، 
واالبتكار، وجتري اخلطوات العملية على قدم وساق لتحقيقها.

السياسات  املالديف سجل حافل يف صياغة  لدى جزر 
التعداد  القائمة على األدلة اإلحصائية. فقد أطلق قبل يومني 
منذ  سنوات  مثان  انقضاء  من  الرغم  وعلى  للسكان،  الوطين 
أخرى،  ومرة   .2006 عام  يف  أجري  الذي  األخري  التعداد 
سيؤدي التعداد الوطين للسكان دورا حموريا يف تفّهم الصورة 
األخرى.  وخصائصهم  واجتاهاهتم  للسكان  والراهنة  احلقيقية 
وستكون هناك سابقة جديدة يف التعداد اجلديد حيث سيتم 
مما  املهاجرين،  بالسكان  املتعلقة  واإلحصاءات  البيانات  مجع 
وخدمة  حلماية  التدابري  من  املزيد  اختاذ  من  احلكومة  ميّكن 
إىل  التقديرات  بعض  تشري  الذين  املهاجرين،  العمال  مصاحل 

أهنم يشكلون أكثر من ثلث السكان املحليني. 

املستدامة  التنمية  تتحقق  لكي  أنه  ملديف  جزر  وتعتقد 
العامل  يف  السكان  إعاشة  باإلمكان  يكون  أن  األساسي  من 
ضمن احلدود اإليكولوجية للكوكب، الذين يتمتعون حبقوق 
اإلنسان األساسية والكرامة والرفاه االجتماعي - االقتصادي. 
ويف هذا الصدد، ندعو إىل إدراج تقرير األمني العام، ونتائج 

االستعراض اإلقليمي يف املناقشات بشأن خطة التنمية ملا بعد 
عام 2015. 

مواطنوها  البشريُة -  موارُدها  األمِة هي  موارَد  أمثَن  إنَّ 
- وال سيما بالنسبة لدولة صغرية مثل جزر املالديف، حيث 
فالتنمية  البشرية،  التنمية  وبدون  حمدودة.  الطبيعية  األصول 
عهد  كتابة  يف  نشرع  إذ  وإننا  متاما.  املنال  بعيدة  املستدامة 
جديد يف قصة املالديف، نظل ملتزمني التزاما كامال مبواصلة 
الدويل للسكان والتنمية. وما زلنا  املؤمتر  برنامج عمل  تنفيذ 
وبتحقيق  والنساء،  الشباب  وخاصة  شعبنا،  جتاه  ملتزمني 

إمكاناهتم بشكل كامل. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة هيليفي إينغستروم، وزيرة التعاون اإلمنائي الدويل 

يف السويد. 

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )السويد(  إينغستروم  السيدة 
تؤيد السويد البيان الذي أديل به بالنيابة عن االحتاد األورويب 

ودوله األعضاء. 

قبل 20 عاما، اتفق 179 بلدا يف املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية الذي ُعِقد يف القاهرة على خطة غّيرت الطريقة اليت 
ننظر هبا إىل اأُلسر ورأس املال. واتفقنا على أن لألطفال احلق 
يف الطفولة. وال ينبغي أن ُتنجب الفتيات الصغريات أنفسهن 
أطفاال أو أن يرغمن على الزواج. واتفقنا على أن هذا األمر 
املميز إىل  تتعلق حبقوق اإلنسان. وأدى ذلك االتفاق  مسألة 
على  التأكيد  جندد  أن  علينا  ولكن  املذهلة،  النتائج  من  قدر 
األهداف. لذلك نرحب بالنتائج اليت توصل إليها املؤمتر الدويل 
التقرير  ذلك  يف  مبا   ،2014 عام  بعد  ملا  والتنمية  للسكان 
املتعلق باالستعراض العاملي ملؤمتر السكان والتنمية ملا بعد عام 
2014، والتقرير املفهرس لألمني العام )A/69/122(. وينبغي 
التقرير التجميعي الذي يعّده  القاهرة يف  إدراج برنامج عمل 

األمني العام بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 



A/S-29/PV.1

1454455 76/131

22/9/2014

النساء  انتهاكات حقوق  إزاء  بالٌغ  قلٌق  السويد  ويساور 
يزال  فال  كوكبنا.  منه  يعاين  ما زال  الذي  األمر  والفتيات، 
احلمل  أثناء  يوم  حتفهن كل  يلقني  النساء  من  حوايل 800 
وعند الوالدة. وميكن الوقاية من ذلك باحلصول على وسائل 
املأمون.  القانوين  واإلجهاض  املأمونة،  والوالدة  احلمل،  منع 
فلنفكر يف ذلك: 800 امرأة مينت يوميا - زوجة أحد ما أو 
أمه أو ابنته أو أخته أو صديقته. وميكن جتنب هذه الوفيات. 
وتتعرض واحدة من كل ثالث نساء يف العامل النتهاك جنسي 
و/أو جسدي. ويعيش ما يقرب من 125 مليون امرأة مع آثار 
التناسلية لإلناث. ولكم أن تتخيلوا لو كان  تشويه األعضاء 
يتم قطع أعضاء 125 مليون رجل. كل ذلك يشري إىل حقيقة 
واحدة: أن النساء تتعرض للتمييز بشكل منهجي يف كل جمتمع 
يف العامل. وذلك أمر مرفوض طبعا. مىت سيتبني لنا بأنه ال ميكن 
أن تكون هناك تنمية مستدامة دون مشاركة فّعالة من 50 يف 

املائة من السكان؟ 

دولًة  من 134  برملانيًا  اعتمد 260  املاضي،  الربيع  يف 
بياَن التزام ستوكهومل. وقد تعهد هؤالء الربملانيون، يف مجلة 
واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  ومحاية  باحترام  أمور، 
جلميع األفراد - األشخاص املغايرين جنسيا فضال عن املثليات 
اجلنسانية.  اهلوية  ومغايرو  اجلنسي  امليل  ومزدوجو  واملثليون 
ووعدوا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،، للقضاء على التمييز 
القانونية  للسن  أدىن  حد  ووضع  نوع،  أي  من  تفريق  دون 
للزواج هو 18 سنة. وبينما حنن نتكلم، يسّن أولئك الربملانيون 

التشريعات يف بلداهنم. 

وجيب أن تتضمن خطة التنمية ملا بعد عام 2015 املساواة 
جنسانيا  ومنظورا  بذاته،  قائما  هدفا  بوصفها  اجلنسني  بني 
متكامال يف مجيع أجزاء اخلطة. جيب علينا أيضا أن نضع أهدافا 
أن  وجيب  اجلنسية.  واحلقوق  اإلجنابية  الصحة  لكفالة  حمددة 
نشدد على على كلمة “احلقوق” - يف هناية املطاف، احلق يف 

اختيار الشريك اجلنسي ويف اختيار َمن نتزوج، وحق الفرد يف 
جسده. املسألة مسألة حقوق اإلنسان. وأعين بذلك على وجه 
التحديد احلقوق التالية: احلق يف احلصول على املعلومات، مبا 
يف ذلك حصول اجلميع على التثقيف اجلنسي الشامل؛ واحلق 
يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، مبا يف ذلك 
وتوقيت  أو ال،  أطفال  له  يكون  أن  يقرر حبرية  أن  احلق يف 
وعلى  احلمل  منع  وسائل  على  واحلصول  وعددهم.  إجناهبم 
الوالدة  على  اجلميع  وحصول  والقانوين.  املأمون  اإلجهاض 
املأمونة؛ واحلق يف اختاذ القرارات املتعلقة حبق الفرد يف جسده 
وحياته اجلنسية، مبا يف ذلك احلق يف أن يقرر ما إذا كان يريد 
اجلنسي؛  امليل  عن  النظر  بغض  سيتزوج،  وَمن  ومىت  الزواج 
وكذلك احلق يف أن يقرر إذا كان يريد ممارسة اجلنس ومىت 

ومع من ميارسه. 

الدويل  للمؤمتر  جديد  عاملي  توافق  إىل  حباجة  وحنن 
للسكان والتنمية ما بعد عام 2014. جيب أن ندرج الصحة 
اجلنسية واإلجنابية باعتبارها حقوقا للجميع ومن أجل مصلحة 

مجيع الناس وكل املجتمعات. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
التنمية االجتماعية  باكا جونز، وزيرة  السيدة سيسيليا  ملعايل 

يف إكوادور. 

باكا جونز )إكوادور( )تكلمت باإلسبانية(: لقد مضى 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  اعتمدنا  أن  منذ  عاما  عشرون 
كثرية  أشياء  إن  الواضح  ومن  القاهرة،  يف  والتنمية  للسكان 
املساواة والفقر  قد تغريت. ومع ذلك، ال تزال مسائل عدم 
جلمهورية  بالنسبة  العاملي.  الصعيد  على  املعلقة  املسائل  من 
إكوادور، فقد كان دستور عام 2008 معلما تارخييا، حيث 
حتويل  أجل  من  إكوادور  لشعب  السيادية  اإلرادة  جيسد  إنه 
يف  بنائها  وإعادة  والقانونية  والسياسية  االقتصادية  اهلياكل 
البلد، وحيدد نظام التنمية القائم على احلقوق والعدالة والعيش 
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بوصفها  إكوادور،  يعزز  إنه  كاوساي(.  )سوماك  الكرمي 
اشتراكية  دولة  والعدالة،  احلقوق  على  تقوم  دستورية،  دولة 
ودميقراطية ومستقلة وموحدة وعلمانية وذات سيادة ومتفاعلة 

ثقافيا ومتعددة القوميات. 

ومكننا هذا امليثاق االجتماعي والسياسي من حتقيق تقدم 
كبري يف جماالت التنمية االجتماعية، مثل ختفيض الفقر املدقع 
إىل 8 يف املائة يف حزيران/يونيه 2014، وحنن ملتزمون التزاما 
وسعنا  وقد  عام 2017.  حبلول  الفقر  على  بالقضاء  راسخا 
تزيد  بنسبة  االجتماعي  بالضمان  املشمولني  السكان  نطاق 
على 20 يف املائة، وسوف نبذل قصارى جهدنا جلعله شامال 
للجميع. ويشمل التعليم األساسي بالفعل اجلميع، وتبلغ نسبة 
االلتحاق الصافية يف املدارس الثانوية 91,8 يف املائة. وعالوة 
بالتعليم  االلتحاق  فرص  على  الدميقراطية  أضفينا  ذلك،  على 
العايل من خالل توفري حرية الوصول إىل املدارس، فضال عن 
مبضاعفة  قمنا  املاضية،  السبع  السنوات  يف  احلكومية.  املنح 
الناتج املحلي اإلمجايل  املئوية، املخصصة للصحة، من  النسبة 
اخلدمات  على  اجلميع  حصول  وحتقيق  تقريبا،  مرات  ثالث 

الصحية مع التركيز على التعزيز والوقاية. 

لربنامج  استراتيجيًة  إكوادور  تنفِّذ  ذلك،  على  عالوة 
وطين مشترك بني القطاعات لتنظيم األسرة ومنع احلمل بني 
املراهقات، يغطي التعليم والصحة واإلدماج من منظور شامل. 
وهو يوفِّر وسائل للتنظيم جمانية وسرِّية ومتاحة للجميع، مبوازاة 

احترام حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية. 

تشكل النساء نسبة 39 يف املائة من املمثلني يف مجعيتنا 
وقد  تارخينا.  يف  األوىل  للمرة  للدولة  رئيسة  ولدينا  الوطنية. 
نقطة   12 بواقع  اجلنسني  بني  األجور  يف  الفجوة  قلَّصنا 
مئوية، وصنَّفنا قتل النساء ضمن اجلرائم. ولضمان املشاركة 
املساواة  تعاجل قضايا  برامج وطنية،  أنشأنا مخسة  واحلوكمة، 

بني اجلنسني واإلعاقة والتنقُّل البشري والعالقات بني األجيال، 
والشعوب والقوميات. 

وتضافر  قوية  سياسية  إرادة  عن  نامجة  اإلجنازات  وهذه 
سياسات اجتماعية واقتصادية عامَّة سليمة. لكنَّها يف املقام األول 
نتيجة مبدأنا األيديولوجي املتمثل يف ضرورة التركيز على البشر 
الطفولة  الفرص واملهارت منذ  املال، وعلى توليد  وليس رأس 
املبكرة. وقد يكون التحدي األكرب الذي نواجهه بصفتنا بلدًا 

وبشرًا هو ضخُّ املزيد من احليوية يف املبادئ األيديولوجية. 

على  القضاء  لنا  ينبغي  إذ  أيضًا حتديات كربى.  امامنا  إنَّ 
التغذية لدى األطفال وبني السكان مجيعًا؛ وحتسني فرص  سوء 
وجمَّانيني  شامَلني  وتعليم  رعاية صحية  وحتقيق  للشباب؛  العمالة 
وتعزيز  املراهقات  بني  احلمل  حاالت  وخفض  جيدة؛  وبنوعية 
خطط حياتية شاملة دائمًا؛ واحلد من عدم املساواة بني اجلنسني 
واملكافأة  أجر  بال  املزنيل  والعمل  بأجر  العمل  أعباء  توزيع  يف 
العنف  على  والقضاء  العنصري؛  التمييز  على  والقضاء  عليهما؛ 
وعدم حصول الفئات ذات األولوية على اخلدمات؛ وتعزيز محاية 
حقوق املهاجرين. وهذا هو حمور جدول أعمالنا للسنوات املقبلة. 

وحنن، الدول األعضاء، مسؤولون عن القرارات السياسية 
اليت نتَّخذها بغية وضع حدٍّ لتلك احلقائق اليت ال ميكن السكوت 
عليها. والنظام العاملي ليس ظاملًا فحسب، بل هو غري أخالقي 

أيضا، وعلينا أن نغيِّره. 

ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
السيد ميشيل بلوكالند، وزير الصحة يف مجهورية سورينام. 

السيد بلوكالند )سورينام( )تكلم باإلنكليزية(: يشرفين 
التاسعة  االستثنائية  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية  يف  أشارك  أن 
ر مليًِّا يف السنوات العشرين املاضية بعد  والعشرين، وحنن نفكِّ

اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 
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وحنن نرحب بتقرير األمني العام املعنون “إطار إجراءات 
بعد عام  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج عمل  متابعة 
املعنون  املفهرس  التقرير  وكذلك   ،)A/69/22(  ”2014
حتديدها  جرى  اليت  الرئيسية  والعناصر  املتكررة  “املواضيع 
خالل دورات جلنة السكان والتنمية” )A/69/122(، ونؤيدمها. 
اجلنسية  للصحة  التقرير  يف  األولوية  إيالء  مواصلة  وندعم 
واإلجنابية، واتباع هنج حموره اإلنسان خلطة التنمية ملا بعد عام 

 .2015

اليت متَّ  املبادئ  تبقى  أيِّ وقت مضى،  أكثر من  اليوم،   
االتفاق عليها يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة عام 
1994 ذات أمهية خاصة - وال سيما مبدأ أنه ينبغي لنا اتباع 
هنج قائم على حقوق اإلنسان ويراعي املنظور اجلنساين، فيما 
نواصل االستثمار يف رأس املال البشري واإلنصاف والكرامة 
مدى احلياة. هذا هو أساس النمو االقتصادي املطرد والتنمية 
والرجال  والنساء  املراهقني  يشمل  مبا  للجميع،  املستدامة 
والشعوب  اإلعاقات  ذوي  واألشخاص  والشباب  واألطفال 

األصلية والفئات املحرومة واملهمَّشة األخرى. 

والتقرير املتعلق باالستعراض العاملي ملؤمتر السكان والتنمية 
ملا بعد عام 2014 يوضح أنه على الرغم من اإلجنازات الالفتة 
يف بعض املجاالت، تبقى هناك حتديات عديدة، بينها اجلديدة 
ُتعيق  العاملية اجلارية  والناشئة. وعالوة على ذلك، إنَّ األزمة 
بشدة قدرة الدول على االحتفاظ باملكاسب اليت أحرزهتا بشق 
األنفس على مرِّ السنني. لذا، تأيت هذه الدورة االستثنائية يف 
وقت مناسب للمجتمع الدويل، لكوننا يف خضّم عملية إعداد 
املستويني  على  اإلمنائي  اخلطاب  ه  سيوجِّ الذي  التنمية  إطار 

العاملي والوطين للسنوات الـ 15 القادمة. 

مستقبلي  إمنائي  إطار  على  نتَّفق  أن  للغاية  املهم  ومن 
طموح، يكون شاماًل للجميع وجيعل اإلنسان حمورا للتنمية. 
وينبغي خلطة التنمية املستقبلية أن تتصدى لعدم املساواة وأن 

تضمن أال نترك أحدا وراءنا. بل ينبغي أن تكون شاملة للجميع 
وأن تعاجل مجيع أنواع التمييز، كتلك اليت تقوم على السّن أو 
نوع اجلنس أو الساللة أو الِعْرق أو املنشأ أو الوضع من حيث 
اهلجرة أو الدين أو الوضع االقتصادي أو أي وضع آخر. وأوّد 
السكان  ملؤمتر  الوطنية  االستقصائية  دراستنا  أنَّ  إىل  اإلشارة 
والتنمية ملا بعد عام 2014 قد ُأجريت مبشاركة ممثلني لشرحية 
واسعة من جمتمعنا. ويف خطايب أمام الدورة السابعة واألربعني 
مع  تشاطرت  أشهر،  بضعة  قبل  والتنمية،  السكان  للجنة 
املجتمع الدويل التقدم املحَرز يف سورينام. وقد أعددنا ونفَّذنا 
برامج ناجحة للمراهقني واألمهات واألطفال وسكان املناطق 
خبطتنا  مسترشدين  للخطر،  عرضة  األكثر  والفئات  الداخلية 
الشباب  وطنية حمددة يف جماالت  الوطنية وسياسات  اإلمنائية 
نقص  وفريوس  املأمونة  واألمومة  واإلجنابية  اجلنسية  والصحة 
املناعة البشرية واإليدز وصحة املراهقني واألمراض غري املعدية. 

فضاًل  دستورنا،  بأحكام  نسترشد  ذلك،  على  وعالوة 
املتعلقة حبقوق اإلنسان،  الرئيسية  عن مجيع أحكام الصكوك 
اليت حنن طرف فيها. وقد حتققت إجنازات هامة يف ما يتعلق 
صحة  وخدمات  التعليم  على  احلصول  إمكانية  بتحسني 
نقص  فريوس  من  الوقاية  بشأن  املعرفة  زيادة  عن  فضال  األم 
املناعة البشرية وإمكانية إجراء اختبارات الكشف عن املرض 
ويف  العكوسة.  الفريوسات  مضادات  وتوفر  ر  املبكِّ والعالج 
سياق جهودنا لتحسني رفاه سكاننا، جيري أيضا توفري الرعاية 
الصحية املجانية لألطفال حىت سن السادسة عشرة ولألشخاص 
فوق سن الستني، فضاًل عن اعتماد تشريع بشأن العنف ضد 
املرأة. وعلى الرغم من هذه املكاسب اهلامة، نعترف باستمرار 
حتديات عديدة، وال سيما يف ما يتعلق باحلصول املتكافئ على 
تعليم ورعاية صحية نوعيني ومحاية اجتماعية ومحاية حقوق 

اإلنسان. 
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واملسائل التالية تبعث على القلق بوجه خاص: املعدالت 
املرتفعة حلْمل املراهقات، واليت ُتلقي عبئًا إضافيًا على الفتيات 
األقصى  احلدِّ  إىل  أنفسهّن  تطوير  إىل  سعيهنَّ  يف  الشابَّات 
حيث  املعدية  غري  لألمراض  املتزايد  واالنتشار  إلمكاناهتن؛ 
يشكل ارتفاع ضغط الدم والسمنة عقبات كربى أمام القدرة 
اإلنتاجية لبلد ناٍم صغري؛ واملعدالت املرتفعة بصورة غري مقبولة 
للعنف ضد النساء والفتيات وعواقب ذلك العنف، اليت تؤدي 
بني  املساواة  على صعيد  املتحققة  املكاسب  تآكل  زيادة  إىل 

اجلنسني ومتكني املرأة. 

وعلى الرغم من التحديات على املستوى الوطين، تبقى 
احلكومة ثابتة يف التزامها بضمان أن يستفيد مجيع املقيمني على 
أراضيها من الربامج االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وخباصة 
يعانون  الذين  واألشخاص  استبعادًا  األكثر  املهمشة  الفئات 
حاالت ضعف. وهتيئة بيئة دولية مواتية أمر أساسي لتحقيق 
مثة  الصدد،  هذا  ويف  الفقر.  على  والقضاء  املستدامة  التنمية 
حاجة إىل بناء شراكة عاملية حقيقية ملتابعة مساعي القضاء على 
الفقر، الذي ُوصف يف مناسبات عديدة بأنه أكرب حتدٍّ عاملي 

يواجه العامل اليوم وبأنه شرط ال بدَّ منه للتنمية املستدامة. 

وينبغي أال تشمل تلك الشراكة احلكومات وحدها؛ وإمنا 
أيضا  الدولية واإلقليمية، أن متتد  املنظمات  ينبغي، بدعم من 
اخلاص  القطاع  ذلك  مبا يف  املجتمع،  قطاعات  لتشمل مجيع 

واملجتمع املدين.

توىل الرئاسة نائب الرئيس، السيد أنطوان )غرينادا(.

ونشدد على أمهية حشد املوارد املحلية يف جهودنا لتحقيق 
ذلك،  ومع  سكاننا.  مجيع  رفاه  وحتسني  املستدامة  التنمية 
نواصل التركيز على ضرورة حتقيق زيادة كبرية يف املوارد، مبا 
يف ذلك من خالل الوفاء جبميع االلتزامات املتصلة باملساعدة 
اإلمنائية الرمسية. كما نعرب عن دعمنا للتعاون فيما بني بلدان 

السياسات  لتنفيذ  إضافية  فرصا  ذلك سيتيح  أن  إذ  اجلنوب، 
والربامج اإلمنائية.

ويف اخلتام، وإذ نتداول بشأن جتديد التزاماتنا العاملية اليت 
قطعت يف ختام املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف عام 1994، 
يتعني علينا أن ندرك أن الشباب على وجه اخلصوص يراقبوننا 
بشكل وثيق للتأكد من أننا نتوصل إىل اإلجراءات وااللتزامات 
من  خالية  حبياة  ويستمتعوا  يعيشوا  أن  من  ليتمكنوا  املناسبة 
التمييز والعنف والفقر. وتود حكومة  أي شكل من أشكال 
سورينام أن جتدد متسكها بااللتزامات العاملية اليت قطعت يف 
والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  اعتمده  الذي  العمل  برنامج 
بعد عام 2015 تستفيد  ملا  ونتطلع إىل وضع خطة متطورة 
من االتفاقات احلكومية الدولية والنتائج والتوصيات الالحقة 
الواردة يف تقرير األمني العام املفهرس، اليت تستند إىل الدروس 
املستخلصة والفجوات املحددة واإلقرار بأن التنمية ينبغي أن 

ترتكز على حقوق اإلنسان وبالتايل تكون شاملة للجميع.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد أوليه موسييه، وزير الصحة يف أوكرانيا.

أن  أود  بالروسية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  موسييه  السيد 
أغتنم هذه الفرصة ألؤكد على األفكار اليت أعرب عنها األمني 
املعنون “إطار إجراءات متابعة برنامج عمل  العام يف تقريره 
 .)A/69/62( ”2014 املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام

عمل  برنامج  تنفيذ  حتليل  إسهامها يف  أوكرانيا  وقدمت 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. ويبني ذلك التحليل أننا خالل 
هامة.  إجيابية  نتائج  حتقيق  من  متكننا  املاضية   20 الـ  األعوام 
والصحة  األسرة  تنظيم  بشأن  الوطنية  الربامج  تنفيذ  وبفضل 
النفاسية ووفيات  الوفيات  اخنفاضا كبريا يف  اإلجنابية، شهدنا 
غري  احلمل  حاالت  يف  كبريا  تقليصا  شهدنا  كما  األطفال. 
املرغوب فيه واالغتصاب. وحققنا أيضا اخنفاضا يف معدالت 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املنقولة 
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عن طريق االتصال اجلنسي. وبدأ الشباب يعتنون بصورة أكرب 
بصحتهم ويعيشون بأسلوب حياة أكثر وعيا. وأصدرنا قانونا 
بشأن منع العنف املزنيل ووضعنا برناجما حكوميا لكفالة احلقوق 

والفرص بني الرجال والنساء على قدم املساواة.

ونشعر بغاية االمتنان لشركائنا يف صندوق األمم املتحدة 
للسكان على دعمهم املستمر والعام جلهود أوكرانيا الرامية إىل 
حتقيق األهداف اليت حددها املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 
املساعدة  على  خاص  شكر  عن  تعرب  أن  أوكرانيا  وتود 
اإلنسانية اليت تقدم لنا من أجل املشردين داخليا الذين اضطروا 
عيشهم  كسب  وسبل  أمنهم  هتديد  بسبب  ديارهم  لترك 
واإلرهابيون  روسيا  تشنها  اليت  املختلطة  احلرب  متثله  الذي 

واالنفصاليون الذين يدعموهنا على أوكرانيا.

وحنن على يقني بأن أهداف ومقاصد برنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية ال تزال صاحلة. وترى أوكرانيا أنه ال 
للبلدان إال من خالل االستثمار  التنمية املستقرة  ميكن حتقيق 
عن  الدفاع  عن  فضال  األشخاص،  جلميع  الفردية  التنمية  يف 
بأن  اقتناع  على  وحنن  حياهتم.  مدى  وكرامتهم  حقوقهم 
والدخول  الرفاه  لزيادة  تسعى  أن  ينبغي  اإلمنائية  السياسات 
اخلدمات  وتقدمي  الوقاية  من خالل  السكان،  وضمان صحة 
الصحية اجليدة النوعية. وما ال يقل أمهية للتنمية هو احلصول 
املساواة  عن  فضال  احلياة،  مدى  للتعلم  اجليد  التعليم  على 
استجابة  وتنفيذ  اجلنسني  املعلنة وحدها، بني  احلقيقة، وليس 

شاملة حيال مشاكل الشيخوخة.

فإهنا إحدى  أوكرانيا،  لسكان  العمري  للهيكل  وبالنظر 
السكان  العامل. وتشكل شيخوخة  الدول شيخوخة يف  أكثر 
وهي  احلديث.  العصر  يف  الدميغرافية  العمليات  أهم  إحدى 

تعكس وجه البشرية يف هذا القرن.

على  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  أشكر  أن  وأود 
مساعدته لنا يف وضع خطط شاملة للسكان على أساس خطة 

أننا  البديهي  ومن  بالشيخوخة.  املتعلقة  الدولية  مدريد  عمل 
أهدافنا.  وبلوغ  اخلطط  تلك  لتنفيذ  كبرية  موارد  إىل  حباجة 
املاحنة  البلدان  من  نطلب  أن  نود  وبالتايل  ذلك  ندرك  وحنن 
زيادة دعمها ألنشطة صندوق األمم املتحدة للسكان يف جمال 

شيخوخة السكان على الصعيد العاملي ويف أوكرانيا.

كاملة  حياة  العيش  ميكن  ال  أنه  على  أؤكد  أن  وأود 
وصحية بدون هتيئة ظروف السالم. ولألسف، نشهد يف العامل 
احلديث العديد من الزناعات املسلحة وأعمال العدوان. كما 
أصبحت أوكرانيا، وهي دولة نامية مساملة، رهينة لعقدة نقص 
يف  تورطوا  فقد  العدوانية.  جارتنا  يف  السياسيون  منها  يعاين 
تدخل عسكري مباشر وهم يدعمون اإلرهابيني. ومن دواعي 
األسف أن ذلك ُيحدث تأثريا على شعبنا، وبعضه يعيش يف 

الوقت احلايل على أرض حمتلة.

وينبغي أن يدان بشدة ذلك العدوان وحماوالت االستيالء 
على أرض اآلخرين من قبل مجيع املنظمات الدولية اليت حتترم 
من  أشكر مجيع  أن  وأود  والكرامة.  البشرية  واحلياة  القانون 
دعموا أوكرانيا، قوال وفعال، يف الوقت العصيب للغاية بالنسبة 

لنا وقدموا لنا املساعدة اإلنسانية.

تقرير  وتوصيات  استنتاجات  إدراج  أوكرانيا  وتناشد 
االستعراضات  ونتائج   )A/69/122( املفهرس  العام  األمني 
والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج عمل  لتنفيذ  اإلقليمية 
بشيخوخة  املرتبطة  اإلقتصادية   - االجتماعية  باملسائل  املعين 

السكان يف خطة التنمية العاملية ملا بعد عام 2015.

احلروب  تعد  ومل  املشترك.  وطننا  األرض  كوكب  إن 
بلد  مشكلة  طويلة  فترة  منذ  البيئية  والكوارث  والزناعات 
مبفرده. وحنن نعيش يف عصر للعوملة. وإذا حدث أمر يف دولة 
أو أخرى، فإنه يهمنا مجيعا. ولذلك علينا االضطالع جبهود 
وجه  على  هم  من  جلميع  واألمن  السالم  لتحقيق  مشتركة 

األرض.



81/131 1454455

A/S-29/PV.1 22/9/2014

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد غ. ل. برييس، وزير خارجية سري النكا.

السيد برييس )سري النكا( )تكلم باإلنكليزية(: أشاطر 
املتكلمني اآلخرين تقدمي التهنئة للرئيس وألعضاء املكتب على 

انتخاهبم.

والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  لفت  لقد 
واملجتمعات  البشر  أنشطة  بني  املعقدة  العالقات  إىل  االنتباه 
استخدام  ومستويات  أمناط  وبني  أمور،  مجلة  يف  والبلدان، 
املوارد الطبيعية والتنمية االقتصادية واالجتماعية ونشوء اهلدر. 
السكان  ديناميات  بأن  أقر  فإنه  العمل،  بذلك  املؤمتر  وبقيام 
احلادي  القرن  يف  الرئيسة  اإلمنائية  التحديات  صميم  يف  تقع 
التنمية  خطة  يف  الواردة  املسائل  ضمن  سيما  ال  والعشرين، 
أساس  القائمة على  اإلجنازات  أن  بعد عام 2015. كما  ملا 

برنامج العمل خالل العقدين املاضيني إجنازات متميزة.

املؤمتر  مبادئ  العتماد  مبادرات  النكا  سري  واختذت 
الدويل للسكان والتنمية من أجل حتسني نوعية حياة سكاهنا. 
سكانية  سياسات  تنفيذ  يف  لذلك  املباشرة  النتائج  وتتمثل 
للصحة  وطنية  سياسات  واعتماد   1998 عام  يف  وإجنابية 

النفاسية وصحة األطفال يف عام 2013.

خطة  بلدنا  يف  للمسنني  الوطنية  األمانة  وضعت  وقد 
العاملية  بالتعاون مع منظمة الصحة  عمل مدهتا عشر سنوات 

وصندوق األمم املتحدة للسكان. 

وتتصف  البشر  حول  تتمحور  اإلمنائية  واستراتيجياتنا 
تآزرية  تفاعالت  من  نستفيد  وحنن  االجتماعية.  باالستدامة 
األساسي  والتعليم  الصحية  الرعاية  لعدة قطاعات، تضم  شاملة 
وحتسني املياه والصرف الصحي ومكافحة املالريا والتنمية الريفية 
بيئة  هتيئة  أجل  من  الريفية،  الطرق  بناء  ذلك  يف  مبا  املتكاملة، 
مواتية لسكان املناطق الريفية الذين يشكلون ما يقرب من 80 

يف املائة من جمموع السكان. كما أدجمنا األهداف اإلمنائية لأللفية 
هذه  معظم  بلوغ  درب  على  ونسري  الوطنية،  التنمية  خطة  يف 
األهداف، فيما أمكن حتقيق بعضها فعال على املستوى الوطين. 

ومن بني اإلجنازات اجلديرة بالذكر تلك املتعلقة بتكافؤ 
واألمهات  األطفال  وبوفيات  االبتدائي  التعليم  يف  الفرص 
واإلملام بالقراءة والكتابة وتوفر سبل الوصول إىل مياه الشرب 
املأمونة واحلصول على خدمات الصرف الصحي. ومن األمور 
ذات الداللة أن تلك اإلجنازات ال ُتظهر وجود أي تفاوت بني 
اجلنسني. وقد زاد متوسط العمر املتوقع للنساء يف سري النكا 
إىل 77 سنة. وبالنظر إىل املستوى اإلجيايب بوجه عام، صنف 
برنامج األمم  الصادر عن  لعام 2013  البشرية  التنمية  تقرير 
املتحدة اإلمنائي سري النكا ضمن البلدان اليت حققت إجنازات 

كبرية يف جمال التنمية البشرية. 

املتوقع  العمر  وزيادة  الدميغرافية  السمات  تغري  ظل  ويف 
يف سري النكا، فإننا نواجه حتديات جديدة، أال وهي، تزايد 
انتشار األمراض غري املعدية وزيادة السكان املسنني حبلول عام 
2030 وضرورة معاجلة القضايا اليت تواجه الشباب واحتواء 

انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

وقد شرعنا يف برنامج شامل للوقاية يف مجيع أحناء البلد 
باألمراض  اإلصابة  من  للوقاية  الوطنية  السياسة  خالل  من 
استراتيجيات  وتنفيذ  صياغة  جيري  كما  املعدية.  غري  املزمنة 
للحد من عوامل اخلطر الرئيسية مثل التدخني واإلدمان على 
الكحول والسمنة والنظام الغذائي غري الصحي وأساليب احلياة 

اليت تتسم بقلة احلركة. 

تؤكد سري النكا تؤكد جمددا أمهية برنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية بوصفه عملية ترمي إىل ضمان إجياد 
باملسامهات  ننوه  كما  للجميع.  واستدامة  إنصافا  أكثر  عامل 
املتحدة  األمم  ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة  من  املقدمة 
يف  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  )اليونيسيف(  للطفولة 
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سري النكا، وكذلك الوكاالت الشريكة األخرى، يف تيسري 
اإلجنازات اليت حققناها يف جمال التنمية البشرية، ونعرب عن 

تقديرنا هلذه املسامهات. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد فاندو سكيليماين، وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

يف بوتسوانا. 

السيد سكيليماين )بوتسوانا( )تكلم باإلنكليزية(: أعرب 
عن امتناين وامتنان وفد بلدي إزاء عقد دورة اجلمعية العامة 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  مبتابعة  املعنية  االستثنائية 

والتنمية ملا بعد عام 2014. 

الرئيسية  املسائل  بشأن  للتداول  الفرصة  هبذه  ونرحب 
الواردة يف تقرير األمني العام املعنون “إطار إجراءات متابعة 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014” 
)A/69/62(، وكذلك الوثيقة اخلتامية للدورة السابعة واألربعني 
املاضي.  نيسان/أبريل  يف  املعقودة  والتنمية،  السكان  للجنة 
وتعتقد بوتسوانا أن هذه املسائل بالغة األمهية لضمان استدامة 

خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

األمم  يف  عضوا  دولة   179 بني  من  بوتسوانا  كانت 
املتحدة التزمت بربنامج العمل الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل 
يرسم  والذي   ،1994 عام  يف  القاهرة  يف  والتنمية  للسكان 
اخلطوط العريضة لتوافق عاملي يف اآلراء حول معاجلة الشواغل 
الصعبة املتعلقة بالسكان والتنمية. وقد مر اآلن 20 سنة على 
لتقييم  الوقت احلايل  االلتزام ولن جند وقت أنسب من  ذلك 
التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر، وال سيما يف سياق 
األهداف اإلمنائية لأللفية اليت يوشك املوعد النهائي اخلاص هبا 
على االنقضاء، وخطة التنمية ملا بعد عام 2015 اليت ستبدأ 

مفاوضات حكومية دولية بشأهنا قريبا. 

والتقرير  العام  األمني  بتقرير  نرحب  الصدد،  هذا  ويف 
والتنمية،  السكان  للجنة  واألربعني  السابعة  للدورة  املفهرس 
املؤمتر  ملسائل  املحورية  األمهية  على  الضوء  يلقيان  واللذين 
الدويل للسكان والتنمية على صعيد وضع خطة تنمية حتويلية 
ومستدامة وشاملة للجميع ملا بعد عام 2015. وقد أحرزت 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  يف  كبريا  تقدما  بوتسوانا 
للسكان والتنمية. ومن أجل حتقيق نتائج إجيابية خالل السنوات 
العشرين املاضية، أدركت بوتسوانا ضرورة االستثمار يف تعزيز 
ومحاية حقوق اإلنسان األساسية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من 

التنمية الوطنية املستدامة. 

جمال  يف  بوتسوانا  نفذهتا  اليت  التدخالت  وأسهمت   
الصحة العامة يف أعقاب مؤمتر القاهرة لعام 1994 يف حتقيق 
اهلدف املتمثل يف إعداد أول سياسة سكانية وطنية، أال وهي، 
 4,7 من  اخلصوبة  مستويات  واخنفضت  اخلصوبة.  من  احلد 
عام  يف  أطفال   3,4 إىل   1990 عام  يف  امرأة  لكل  أطفال 
2001، مث تراجعت إىل 2,9 يف عام 2011، متجاوزة بذلك 
امرأة.  لكل  أطفال   3,3 وهو   ،2011 لعام  املحدد  اهلدف 
وتقر السياسة السكانية الوطنية املنقحة لعام 2010 يف حمورها 
بأمهية رصد وترية اخنفاض معدالت اخلصوبة من أجل احلفاظ 

على مستوى أعلى من مستوى اإلحالل. 
تركز بوتسوانا على زيادة فرص احلصول على اخلدمات 
الصحية العامة مع التصدي يف الوقت ذاته ألوجه عدم املساواة 
يف احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية. وباإلضافة 
إىل ذلك، نواصل تقدمي التثقيف اجلنسي الشامل يف املدارس 
واخلدمات  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  مسائل  تعميم  وتسريع 
املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على نطاق البلد. 

فإن  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس  مسألة  وبشأن 
حكومة بوتسوانا ثابتة على التزامها بتحقيق االستفادة للجميع 
من خدمات الوقاية من الفريوس وتوفري العالج والرعاية والدعم 
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للمصابني به، والقضاء على انتقال عدوى الفريوس من األم إىل 
الطفل. وقد مثلت مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ووباء 
اإليدز أحد الشواغل السكانية الرئيسية منذ مؤمتر عام 1994، 
حيث ظلت معدالت انتشار املرض مرتفعة طوال التسعينات 
والعشرين  احلادي  القرن  تستقر يف  أن  قبل  املاضي  القرن  من 

نتيجة الستخدام العالج املضاد للفريوسات العكوسة. 
للفريوسات  املضاد  العالج  تكلفة  فإن  ذلك،  ومع 
العكوسة ال ميكن حتملها، ألنه من املتوقع أن تزيد زيادة كبرية 
يف السنوات القليلة القادمة. ومن مث، فإننا نواصل العمل مع 
العام  املجالني  يف  والدوليني،  واإلقليميني  املحليني  الشركاء 
واخلاص على السواء، بشأن قضايا تعبئة املوارد من أجل حتقيق 
بالفريوس  اجلديدة  اإلصابات  انعدام  املتمثل يف  الوطين  هدفنا 

حبلول عام 2016 وإهناء اإليدز حبلول عام 2030. 

يتسم اهليكل السكاين لبوتسوانا بارتفاع أعداد الشباب. 
ووفقا لتعداد السكان واملساكن لعام 2011، شكل السكان 
الذين تتراوح أعمارهم بني 10 و 35 سنة نسبة 49,3 يف 
الذين  األشخاص  فيما شكل  بلدنا،  املائة من جمموع سكان 
تتراوح أعمارهم بني 10 و 19 سنة نسبة 20,7 يف املائة. 
ومن بني التحديات املرتبطة بالزيادة الكبرية يف أعداد الشباب 
ضمان توفري تعليم جيد وتنمية املهارات لكي تواكب الطلبات 
يف سوق العمل. ورغم التقدم املحرز يف توفري تعليم جيد، فإن 

االختبار يكمن يف إجياد فرص عمل. 

غري أن احلكومة تدرك الفرصة اليت تتيحها الزيادة الكبرية 
يف أعداد الشباب للنمو االقتصادي والتنمية املستدامة للبلد يف 

املستقبل. 

وبالتايل، فإن بوتسوانا تشارك يف حتديد االستراتيجيات اليت 
متكنها من أن تستفيد استفادة كاملة من ذلك العائد الدميغرايف 
على  تركز  اليت  االستراتيجيات  االستثمار يف  زيادة  من خالل 
الشباب، مثل تعزيز إمكانية احلصول على املعلومات وتكنولوجيا 

يف  بوتسوانا  تركيز  كان  التعليم،  قطاع  وداخل  االتصاالت. 
احلصول  فرص  زيادة  على  منصبا  املاضية  العشرين  السنوات 
على التعليم، وتعزيز التعليم مدى احلياة من أجل مواصلة التنمية 
البشرية  املوارد  تنمية  جملس  أنشئ  الصدد،  هذا  ويف  البشرية. 
ملعاجلة عدم التوافق بني مهارات اإلنتاج ومتطلبات سوق العمل. 

وتدرك بوتسوانا التحديات اليت ال تزال قائمة فيما يتعلق 
باجلهود الرامية إىل محاية البيئة من أجل األجيال القادمة. ويعد 
تطوير البنية التحتية واالستخدام املستدام لرأس املال الطبيعي 
من بني أولوياتنا اإلمنائية الوطنية. أما أثر العوامل السكانية على 
على  التأكيد  يف  املغاالة  ميكن  فال  والتنمية  االقتصادي  النمو 
للديناميات  متسق وشامل  إدماج  يتطلب حتقيق  أمهيته، كما 

السكانية يف اخلطط اإلمنائية الوطنية. 

وال ميكن حتمل احلالة الراهنة النعدام املساواة يف الدخل 
املجتمعات  ومتاسك  االقتصادي  النمو  هتدد  ألهنا  والثروة، 
واالبتكار  التكيف  الناس على  قدرة  أما  املستقبل.  وأمنها يف 
صلة  ذات  أيضا  فهي  املتغرية  البيئية  للظروف  التصدي  يف 
لعام  املناخ  قمة  “مؤمتر  يف  غدا  ستجري  اليت  باملناقشات 
ونرى  ستتبعه.  اليت  العامة  واملناقشة  العمل”  حتفيز   :2014
أن حتديات التنمية اليت نواجهها تتطلب املشاركة املجدية من 
جانب مجيع أصحاب املصلحة يف صياغة استجابات للتصدي 
لتلك التحديات. ويف املقابل، أدى منح بوتسوانا مركز البلد 
املتوسط الدخل إىل تراجع مستويات الدعم املقدم من املاحنني. 
وإننا إذ نتطلع إىل املستقبل، ينبغي أن نبذل جهدا دؤوبا حلشد 
شركاء التنمية من أجل تقدمي الدعم لضمان تنفيذ برنامج عمل 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014. 

وأود أن أختتم كلميت بإعادة التأكيد على التزام بوتسوانا 
الفعال لربنامج عمل  التنفيذ  القاهرة وعلى  العليا ملؤمتر  باملثل 
عام 2014.  بعد  ملا  اجلديد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر 
وحيدوين األمل يف أن تلتزم الدورة التاسعة والعشرين للدورة 
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بالسماح  منها  الغرض  باستيفاء  العامة  للجمعية  االستثنائية 
للبلدان بإبداء آرائها بوضوح على أعلى املستويات السياسية 
بشأن هذه املسائل البالغة األمهية. كما أننا نتطلع بشديد األمل 
إىل إدراج برنامج عمل املؤمتر بالكامل يف خطة التنمية ملا بعد 

عام 2015 مبا حيقق مصلحة األجيال احلالية واملقبلة. 

أذكر  أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
بالوقت املحدد بثالث دقائق؛ ويرجى أخذ مسألة  املتكلمني 

الوقت يف احلسبان. 

سانشيث  ماريا  أولغا  السيدة  ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطي 
يف  االقتصادية  والسياسات  التخطيط  وزيرة  أوبييدو، 

كوستاريكا. 

السيدة أوبييدو )كوستاريكا( )تكلمت باإلسبانية(: لقد 
الدليل  الذي قدم  القاهرة  انعقاد مؤمتر  مر عشرون عاما منذ 
على الصلة بني التنمية ورفاه السكان. فالناس، بتنوعهم، هم 
هذه  من  املستفيدين  هم  يكونوا  أن  وجيب  املجتمعات.  بناة 
أجلها  من  عقد  اليت  التحديات  فإن  ذلك،  ومع  اإلجنازات. 
املؤمتر يف عام 1994 ال تزال قائمة اليوم كما كانت آنذاك. 
فالسعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني، واحلصول على الرعاية 
الصحية اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، وااللتزام الفعلي 
باحلقوق ومتكني املرأة والشباب واملسنني هي الشروط الالزمة 
لتحقيق تنمية داعمة ومستدامة وشاملة للجميع، مبا يتوافق مع 

عصرنا ومبا يتفق مع تطلعاتنا فيما يتعلق مبجتمعاتنا. 

تقدما   ،1994 عام  منذ  كوستاريكا،  أحرزت  لقد 
املؤمتر  برنامج عمل  التزاماهتا مبوجب  تنفيذ  فيما خيص  كبريا 
الدويل للسكان والتنمية. لقد وافقنا على القوانني والسياسات 
اجلنسني،  بني  املساواة  مسائل  ملعاجلة  املؤسسية  واآلليات 
املناعة  نقص  فريوس  ومكافحة  املرأة،  ضد  العنف  ومكافحة 
واملراهقني  األطفال  حقوق  عن  والدفاع  البشرية/اإليدز، 
والبالغني وكبار السن، واعتمدنا تلك القوانني من بني مسائل 

أخرى. وبالتايل، فال نزال يف املجتمع الكوستاريكي ملتزمني 
بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها جبميع أبعادها. 

متواصلة  جهودا  بذلنا  الزمن،  من  عقدين  مدى  وعلى 
من أجل ضمان أن تصبح هذه القوانني، والسياسات العامة، 
الفعال ملا تعهدنا  للتنفيذ  والربامج، واملشاريع أدوات حقيقية 
مبادئ  بلدي  وضع  فقد  الصدد،  هذا  ويف  التزامات.  من  به 
توجيهية حمددة للممارسات واإلجراءات اليت تتخذها الدولة 
أما  الوطنية.  أراضينا  أحناء  الغاية يف مجيع  تلك  هبدف حتقيق 
حكوميت، اليت تسلمت السلطة قبل أربعة أشهر، فهي ملتزمة 
يزال  ال  أنه  وتدرك  األهداف،  تلك  بتحقيق  واضحا  التزاما 
الرامية إىل ضمان  به يف اجلهود  القيام  يتعني  الكثري مما  هناك 
احترام حقوق اإلنسان جلميع األشخاص دون أي شكل من 
أشكال التمييز. ومن مث، فإننا نؤكد من جديد التزامنا باملبادئ 
والقيم اليت اعتمدت يف مؤمتر القاهرة، ومت التصديق عليها من 
خالل توافق آراء مونتفيديو بشأن السكان والتنمية، حيث إهنا 

جتسد حالة التنوع اليت متيز بلدنا. 

ونعمل دون كلل من أجل مكافحة الفقر وعدم املساواة 
واالستبعاد، األمر الذي يؤثر على ُخمس عدد السكان، من 
أجل حتقيق التنمية املستدامة واملنصفة، ومحاية ما ننعم به من 
اليت  الرئيسية  ثروتنا  متثل  إيكولوجية،  ونظم  بيولوجي  تنوع 

توارثها شعبنا. 

مرحلة  منذ  اجلنسي  التثقيف  يبدأ  أن  إىل  حباجة  وإننا 
الطفولة. وأود التأكيد على أنه ينبغي لكل حالة محل أن تكون 
التنمية  حتقيق  كفالة  ينبغي  كما  وآمنة،  فيها  مرغوب  حالة 
بشدة  نعارض  فإننا  ولذلك،  وأطفاهلن.  لألمهات  الكاملة 
الفتيات  وبني  والفتيان،  البالغني  بني  السليمة  غري  العالقات 

واملراهقني. 

احلقوق  عن  الدفاع  على  نعمل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
اإلقليمية للشعوب األصلية وندعو إىل االعتراف باملنحدرين من 
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أصل أفريقي، وال سيما يف منطقة املحيط األطلسي من بلدي، 
ونسعى إىل ضمان احلفاظ على كرامتهم عند تقدمهم يف العمر. 

تتطلب مجيع تلك األمور أن تتخذ الدولة إجراءات قوية 
لكفالة أن تصبح تلك املسائل إحدى أولويات االستثمارات 

العامة على الصعيد االجتماعي. 

ونرى أن املناقشات اليت جتري بشأن خطة التنمية ملا بعد 
عام 2015 متثل حمفال مناسبا لتجديد التزامنا الوطين باملبادئ 
آراء  توافق  ويف  القاهرة،  مؤمتر  يف  عليها  املنصوص  واحلقوق 
على  السري  يف  الشروع  من  سيمكننا  الذي  األمر  مونتفيديو، 
طريق التصدي حبزم للتحديات الكبرية اليت ال تزال ماثلة أمامنا. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد جان - باسكال البيي، وزير املؤسسات العامة 
والتعاون اإلمنائي املسؤول عن السياسة احلضرية يف بلجيكا. 

مبناسبة  بالفرنسية(:  )تكلم  )بلجيكا(  البيي  السيد 
االحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية، تود بلجيكا أن تؤكد من جديد دعمها الثابت للتنفيذ 
الكامل لربنامج عمل املؤمتر. ونود أيضا أن هننئ األمني العام 
على االستعراض التنفيذي الكامل، مبا يف ذلك النتائج الواردة 

يف التقرير املفهرس )A/69/122( الذي عرض اليوم. 

بعد عام  ملا  العمل  برنامج  استمرار  بقوة  بلجيكا  وتؤيد 
2014، مع مراعاة التحديات اليت ال تزال قائمة. وحنن نشعر 
بالقلق البالغ إزاء مسائل ثالث. أوال، حنن حباجة إىل هنج شامل 
حتقيق  يف  التفاوت  أوجه  استمرار  معاجلة  أجل  من  للجميع 
النتائج الذي يشمل مجيع األفراد دون متييز. ثانيا، هناك العديد 
االستثمارات  إن  بالشباب.  األمر  يتعلق  عندما  الثغرات  من 
التعليم  على  احلصول  ذلك  يف  مبا  الشباب،  تستهدف  اليت 
والثقافة اجلنسية اجليدي النوعية، هي أكثر االستثمارات فعالية 
املحرز  التقدُم  كافيا  يكن  مل  وأخريا،  نقدمها.  أن  ميكن  اليت 

إن  واإلجنابية.  اجلنسية  الصحة  يف  واحلق  الصحة  حيث  من 
معدل الوفيات النفاسية الذي يعزى إىل حاالت احلمل املبكر 
أوساط  يف  سيما  وال  مرتفعا،  يزال  ال  النفاسية،  واألمراض 
العشرين  السنوات  تقدما كبريا خالل  لقد أحرزنا  الشابات. 
اليت حتققت حىت  اإلجيابية  النتائج  أن  بلجيكا  املاضية. وتأمل 

اآلن سوف تشجع على استمرار اجلهود. 

يف نيسان/أبريل 2014، اختريت بلجيكا لرئاسة الدورة 
الثامنة واألربعني للجنة السكان والتنمية. إن التنمية املستدامة، 
على  حتقيقها  يتوقف  الدورة،  مواضيع  بني  من  كانت  اليت 
النجاح يف متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
إىل ما بعد عام 2014. ويشدد بلدي على أمهية برنامج عمل 
املؤمتر الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان، فضال عن خطة التنمية 

ملا بعد عام 2015 

ومن دواعي سروري الشديد مالحظة أن املوقف الذي 
قبيل  من  املسائل،  من  العديد  بشأن  األفريقي  االحتاد  اختذه 
 ،2015 عام  ما بعد  خطة  بشأن  املشترك  األفريقي  املوقف 
املناعة  نقص  فريوس  بشأن   12+ أبوجا  قمة  مؤمتر  وإعالن 

البشرية/اإليدز والسل واملالريا يف أفريقيا. 

ويف اخلتام، نظرا للروابط القائمة بني ديناميات السكان 
إدماج  حتسني  الضروري  من  املستدامة،  والتنمية  والبيئة 
الديناميات السكانية يف التخطيط اإلمنائي، مع األخذ يف االعتبار 
مواصلة  إىل  نتطلع  السكاين. وحنن  النمو  املتمثل يف  التحدي 
العمل مع احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واملجتمع املدين 
للسكان  الدويل  مؤمتر  ملتابعة  الواعدة  النتائج  تعزيز  أجل  من 
والتنمية إىل ما بعد عام 2014، بالنسبة جلميع السكان دون 

متييز. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة مرسيدس ديل كارمن غيني فيسنيت، نائب وزير 
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املكسيكية  الواليات  يف  الدينية  والشؤون  واهلجرة  السكان 
املتحدة. 

السيدة غيني فيسنيت )املكسيك( )تكلمت باإلسبانية(: 
إنه ملن دواعي الشرف أن أكون هنا أمام اجلمعية العامة كجزء 
إنريكي  الرئيس  إدارة  فترة  بداية  منذ  املكسيكي.  الوفد  من 
الرئيسية  الثمانية  باألهداف  التزامنا  جمددا  أكدنا  نييتو،  بينيا 
املحددة يف برنامج العمل، وهو ما يعين إحداث تغيري جوهري 
واإلدماج،  واملواطنة،  االجتماعية،  احلقوق  على  احلصول  يف 

والتمكني بالنسبة للماليني من املكسيكيني. 

عملت   ،2015 عام  وهو  النهائي  املوعد  اقتراب  ومع 
اليت  البعيدة املدى  التغريات  املكسيك جاهدًة وشجعت على 
هتدف إىل ضمان جناحها. وخالل ما يزيد قليال عن 13 سنة، 
القائمة  يف  املؤشرات  من  املائة  يف  تقدما يف 94  بلدنا  حقق 
فثمة  املتبقية،  للمؤشرات  بالنسبة  أما  املتحدة.  لألمم  الرمسية 

فرصة كبرية لتحقيقها يف عام 2015. 

احلد  فإن  النجاح،  هذا  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
الفجوات  سد  يف  اإلجيايب  االجتاه  على  واحلفاظ  الفقر،  من 
للمكسيك.  بالنسبة  هامني  أمرين  يظالن  املساواة  عدم  يف 
وتتألف استجابتنا يف هذا الصدد من اإلصالحات اهليكلية اليت 
نفذت خالل األشهر الــ 21 األوىل من فترة اإلدارة احلالية، 
واليت هتدف إىل تسريع وترية النمو االقتصادي، ومتكيننا من 
إنشاء مكسيك تضم اجلميع، بسياسات اجتماعية جديدة - 
سياساٌت اجتماعية تنطوي على تغيريات كبرية، مبا يف ذلك 
مكافحة اجلوع على الصعيد الوطين، وعلى برنامج االندماج 
االجتماعي املسمى “بروسبريا” واملُنّسق على الصعيد الوطين، 
مواجهة  خط  على  ليكون  مؤخرا  تأسيسه  عن  أعلن  الذي 

املكسيك ملكافحة الفقر. 

ويف جمال التعليم، حققنا هدفنا املتمثل يف تعميم التعليم 
االبتدائي. 

وفيما يتعلق هبديف متكني املرأة وحتسني صحة األم حتسينا 
جوهريا، أحرز بعض التقدم، لكن التحديات ال تزال قائمة، 

إذ حققنا 68 يف املائة من اهلدف املراد بلوغه. 

مياه  بتوفري  املتعلقة  أهدافنا  حققنا  بالبيئة،  يتعلق  وفيما 
إزالة  ومعدل  النهائي،  املوعد  قبل  الصحية  واملرافق  الشرب 

الغابات آخذ يف التحسن. 

التزامها املطلق مبواصلة  وتؤكد حكومة املكسيك جمددا 
وسنواصل  الدويل.  اجلهد  هذا  يف  رئيسي  بدور  االضطالع 
العمل على أن نكون مشاركني نشطني يف حتديد خطة التنمية 
ملا بعد عام 2015، وتعزيز التوصل إىل توافق يف اآلراء واسع 
النطاق، ويف تأييد التزامات املكسيكبةوصفهل جهة فاعلة على 

املسرح العاملي. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد حممد صاحل بن عمار، وزير الصحة يف تونس. 

يسعدين  الرئيس،  السيد  )تونس(:  عمار  بن  السيد 
 - كي  بان  السيد  إىل  أتوجه  أن  الكلمة  هذه  مستهل  يف 
مون،األمني العام لألمم املتحدة، ومن خالله إىل كافة اهلياكل 
األممية بأخلص عبارات الشكر والتقدير على اجلهود املبذولة 
يف سبيل حتقيق الرفاه والعيش الكرمي لكافة سكان العامل. إن 
عقد هذه الدورة االستثنائية املكرسة ملتابعة برنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية ليقيم الدليل على األمهية اليت يكتسيها 

هذا املوضوع يف صلب منظومة األمم املتحدة. 

لقد مثل مؤمتر السكان والتنمية الذي عقد يف القاهرة عام 
1994، عالمة فارقة يف وضع رؤية ملقاربة السكان والتنمية. 
وإذ تقّدر تونس ما حتقق من نقلة تنموية نوعية لشرائح سكانية 
واسعة عرب العامل، فإهنا تسجل استمرار وجود عديد النقائص 
يف  اشدد  ودعوين  السكانية.  الفئات  بعض  منها  تعاين  اليت 
هذا اإلطار على أمهية مزيد العمل على دعم النهوض بالتربية 
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اجلنسية للفتيات والفتيان والصحة اإلجنابية للمرأة الذين ميثالن 
من منظورنا جزءا ال يتجزأ من احلقوق األساسية، هذا فضاًل 
واملرأة  الفتيات  املوجه ضد  العنف  أشكال  مقاومة كل  على 

وتكريس مبدأ املساواة بني اجلنسني.

أفرزه مؤمتر  الذي  املزار  بفاعلية يف  تونس  اخنرطت  لقد 
برامج  تنفيذ  الدوري ملستوى  التقييم  القاهرة وحرصت على 
وآخر  بانتظام،  تقاريرها  وإصدار  الوطين  الصعيد  على  عمله 
تقرير هو التقرير الوطين عن السكان والتنمية القاهرة +20. 
وإلن توصلت تونس إىل حتقيق نتائج إجيابية يف أغلب املجاالت 
اجلهات  بني  الفوارق  عديد  نسجل  نزال  ال  فإننا  السكانية 
والفئات اليت يبقى تقليصها من حجم حتديات غري هينة خاصة 

يف ظل تغيري اهليكل السكاين الذي تشهده بالدنا.

يف  اإلنتقايل  الظرف  صعوبة  رغم  تونس  شرعت  ولقد 
واجتماعية مكنت من  واقتصادية  اعتماد إصالحات سياسية 
تثبيت مبادئ اجلمهورية، وإرساء القيم األساسية للدميقراطية 
وحقوق اإلنسان اليت مت تكريسها يف الدستور اجلديد لتونس. 

حنو  اإلصالحي،  النهج  مواصلة  على  حريصون  وإننا 
صياغة وتنفيذ خطة إمنائية لفترة مخس سنوات القادمة، يستند 
العام يف  هذا  أجري خالل  الذي  السكاين  التعداد  نتائج  إىل 
تونس. أمام التحديات، والنقائص اليت ال تزال تواجه العديد 
من الفئات السكانية، يعترب تواصل تفعيل مسار املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014، يف اعتقادنا من الضرورة 
مبكان، وال سيما فيما خيص اعتماد نتائج تقييمات املستويني 
اإلقليمي والدويل يف املداوالت اخلاصة بوضع خطة للتنمية ملا 
بعد عام 2015. ونرحب كذلك، بتقرير األمم املتحدة حول 
مؤمتر األمم املتحدة حول السكان والتنمية، وجندد دعم تونس 
للجهود الدولية الرامية إىل حتقيق غد أفضل للبشرية بأسرها، 

وأمتىن ألعمال هذه الدورة االستثنائية كل التوفيق.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد سامورا كمارا، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 

الدويل لسرياليون.

وفقا  باإلنكليزية(:  )تكلم  )سرياليون(  كامارا  السيد 
للقرار 234/65، شاركت سرياليون بشكل كامل يف عمليات 
االستعراض على مجيع املستويات، مقرة بالتقدم املحرز حىت اآلن، 
وخبطط املستقبل فيما يتعلق بالركائز األساسية اخلمس، املتمثلة 

يف الكرامة وحقوق اإلنسان والصحة واحلوكمة واملساءلة.

ومنذ اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 
يف  بانتظام  سرياليون  شاركت   ،1994 عام  يف  القاهرة  يف 
الدولية والوطنية بشأن  العمل  املؤمترات وحلقات  العديد من 
تنفيذ برنامج العمل. وعلى املستوى الوطين، ال تزال سرياليون 
اخلمس،  الركائز  يف  الواردة  التوصيات  بتنفيذ  متاما  ملتزمة 
املدجمة حاليا يف إطار تنميتنا الوطنية. وفقا لذلك، فقد عربنا 
عن التزامنا خبارطة الطريق املتعلقة بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر 

الدويل بعد عام 2014.

تنفيذ  خيص  فيما  كبريا  تقدما  سرياليون  حققت  وقد 
برنامج عمل املؤمتر الدويل، رغم أن التحديات ال تزال كثرية. 
وتشري الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية اليت أجريت 
يف البلد خالل عام 2013، إىل إحراز بعض التقدم يف اجتاه 
توفري اخلدمات الصحية األساسية لشعبنا. وقد اخنفض معدل 
اخلصوبة الكلي من 5،1 إىل 4،9 يف املائة بني عامي 2008 
استخدام  زيادة  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك  ويرجع  و 2013، 
الذي  األسرة،  لتنظيم  احلديثة  للوسائل  املتزوجات  النساء 
الرعاية  وزادت  املائة.  يف   16 إىل  املائة  يف   7 من  تضاعف 
السابقة للوالدة اليت تقوم هبا قابالت ماهرات، من 87 يف املائة 
إىل 97 يف املائة. وخالل نفس الفترة، زادت الوالدات على 
يد مقدمي رعاية صحية مهرة، من 42 يف املائة إىل 61 يف 
املائة. وتضاعفت الوالدات يف مرافق الرعاية الصحية من 25 
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يف املائة إىل 56 يف املائة. وارتفعت نسبة األطفال املحصنني 
املائة. وتضاعف استخدام  املائة إىل 68 يف  متاما من 40 يف 
الناموسيات املعاجلة مببيد حشري ملكافحة املالريا اليت تصيب 
األطفال دون سن اخلامسة، من 26 يف املائة إىل 49 يف املائة.

ويعوق تفشي االيبوال االحتفاء بتلك اإلجنازات. وتشهد 
احلكومة حاليا اخنفاضا حادا يف حصول النساء واألطفال على 
الرعاية الصحية، مما خفض بشكل كبري من مستويات الرعاية 
قبل الوالدة وبعد الوالدة، والوالدات داخل املستشفيات. ومتثل 
املائة من ضحايا فريوس  النساء يف سن اإلجناب حنو 60 يف 
اإليبوال، ويرجع ذلك أساسا إىل أدوارهن كمقدمات للرعاية 
داخل أسرهن وجمتمعاهتن املحلية. وتتمثل بعض التحديات اليت 
تواجهنا يف اخنفاض معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، واخلوف 
والوصم بالعار، واخلرافات واملعتقدات الثقافية، واملمارسات، 

فضال عن نظام الرعاية الصحية الضعيف.

إننا نناشد كحكومة، اتباع هنج متعدد اجلوانب ومناسب 
تضيع  املرض، حبيث حىت ال  هذا  ملعاجلة  التوقيت  من حيث 
املكاسب اليت حتققت من خالل مبادرة الرعاية الصحية املجانية 
وغريها من التطورات. لكننا نقدر، استخالصنا بعض الدروس 
املفيدة جدا، اليت سترشدنا بشكل أكرب يف جمال تعزيز نظام 
الرعاية الصحية الوطين، من أجل منع تكرار احلالة الراهنة. ويف 
هذه املرحلة، إمسحوا يل أن أشيد بدعم شركائنا الدوليني على 
هذا  والثنائي على حد سواء، يف  األطراف  املتعدد  املستويني 

الوقت احلرج من احلاجة يف تاريخ أمتنا.

يف  شاركن  نساءنا  بأن  إبالغكم  سرورنا  دواعي  ومن 
حديث  استعراض  ويكشف  اإلجنازات.  تلك  بعض  حتقيق 
للتقدم املحرز فيما خيص حتقيق املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة 
بأن هناك اآلن عدد كبري من النساء يف التعليم الثانوي، وتشغل 
املركزية  الرئيسية يف احلكومات  املناصب  العديد من  النساء، 

واملحلية. إن اخنراط اإلناث بشكل عام يف سوق العمل، يف 
األنشطة الرمسية وغري الرمسية هو أعلى بكثري من الرجال.

كما جيري اختاذ إجراءات مدروسة على صعيد السياسة 
املرأة حبقوقها، كما يتضح من سن ثالثة  العامة لضمان متتع 
قوانني يف جمال التمكني اجلنساين. وقد أنشأنا أيضا جلنة برملانية 
معنية حبقوق اإلنسان، مع التركيز على النساء واألطفال. وقد 
مراجعة  عملية  يف  كامل  بشكل  ذلك،  على  عالوة  شرعنا 
ألصوات  بوضوح  اإلصغاء  بالفعل  جيري  حيث  الدستور، 
النساء والفئات املحرومة األخرى. وسيتم قريبا تقدمي تشريع 
إىل الربملان الوطين، ينص على حصة 30 يف املائة لتمثيل املرأة 

يف مجيع املجاالت، ليقوم بسنه.
عمل  احلكومة خطة  إبالغكم وضع  أيضا  املشجع  ومن 
بشأن   )2000(  1325 األمن  جملس  قرار  خبصوص  وطنية 
املرأة والسالم واألمن، والقرار 1820 )2008(، حول العنف 
اجلنسي. كما مت إحراز تقدم كبري يف جماالت اإلعاقة واألطفال 
والشباب والتعليم، وخاصة بالنسبة للفتيات. وعلى غرار العديد 
البيانات  مجع  بتحسني  ملتزمون  فإننا  األخرى،  البلدان  من 
وحتليلها الختاذ القرارات القائمة على األدلة، والتخطيط وإدارة 
يتعني  الذي  الكثري  هناك  بأن  ذلك،  مع  ندرك  وحنن  التنمية. 
القيام به لزيادة متثيل املرأة ومشاركتها يف مجيع جماالت احلياة.

أبابا  أديس  إعالن  سرياليون  إعتمدت  ذلك،  ضوء  ويف 
وسيستمر   .2014 عام  بعد  ملا  أفريقيا  يف  والتنمية  للسكان 
بالسكان  اخلاصة  الوطنية  وبراجمنا  سياساتنا  صياغة  استرشاد 

خالل فترة ما بعد 2014، باإلعالن والدروس املستخلصة.
وهناك إمجاع وطين بالفعل، على التركيز على العديد من 
التحديات املتبقية، وال سيما القضاء على الفقر وعدم املساواة 
وخاصة  الشباب،  ميّكن  أن  ينبغي  مما  والتعليم،  والتمييز؛ 
الفتيات؛ إىل جانب خدمات الصحة وحتسني فرص احلصول 
على اخلدمات األساسية، مع رفع مستوى التدخالت للقضاء 
البشرية/ املناعة  نقص  وفريوس  والسل  املالريا  أمراض  على 
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إتاحة  اإليدز. وال نزال ندرك متاما احلاجة إىل االستثمار يف 
الفرص، وهتيئة بيئة داعمة للشباب من حيث االبتكار واإلبداع 
وريادة األعمال، حىت يتمكنوا من التحول إىل عناصر منتجة، 

واحلصول على فرص عمل وحتقيق كامل إمكاناهتم.
وأود أن أختتم كلميت بالتأكيد على تفاين سرياليون يف 
دعم مبادئ برنامج عمل املؤمتر بشكل كامل، خاصة يف سياق 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015. ونؤكد على أمهية الشراكات 
القوية واستمرار التعاون الدويل يف جمال تنفيذ برنامج العمل.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد سيلستني فنبندي كنيميهيو، وزير التخطيط ورصد 

تنفيذ ثورة احلداثة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

السيد كنيميهيو )مجهورية الكونغو الدميقراطية( )تكلم 
بالفرنسية(: بالنيابة عن مجهورية الكونغو الدميقراطية، أود أن 
التاسعة  االستثنائية  الدورة  ترؤسه  على  حبرارة  الرئيس  أهنئ 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  ملتابعة  العامة  للجمعية  والعشرين 

للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014.

العام  األمني  شكر  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  تود 
ملتابعة  اإلجراءات  بإطار  املتعلق  املستوى  الرفيع  تقريره  على 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014 
عن  ألعرب  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أيضا  وأود   ،)A/69/62(
خالص التهنئة للسيد باباتوندي أوسوتيميهني على إعادة تعيينه 

يف منصب املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان.

الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  أن  إىل  أشري  أن  يسرين 
شاركت يف مجيع مراحل عملية تنفيذ ومتابعة وتقييم برنامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي أدى إىل االستنتاج 
على  وأذكر  اليوم.  علينا  املعروض  التقرير  إليه  خلص  الذي 
للمؤمتر  العاملي  االستعراض  يف  مشاركتنا  اخلصوص  وجه 
التقرير  وصياغة   ،2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل 
عن  فضال   ،20  + والتنمية  للسكان  الدويل  للمؤمتر  الوطين 

للجنوب  اإلمنائية  اجلماعة  عقدهتا  اليت  اإلقليمية  االجتماعات 
األفريقي يف مابوتو، واالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، والدورة 

السابعة واألربعون للجنة السكان والتنمية يف نيويورك.

إن النظر يف استعراض تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية يبني التقدم الكبري املحرز يف بلدنا، رغم أنه 
ال تزال هناك العديد من التحديات اليت ينبغي التغلب عليها. 
نزاع  من  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  خرجت  الواقع،  يف 
مسلح دام ما يقارب العقدين، مما يعين أن اجلهود اليت تبذهلا 
السالم.  توطيد  على  األول  املقام  يف  تركز  كانت  احلكومة 
وبفضل جهودنا متكنت البلد من بلوغ أهداف مبادرة ختفيف 
ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف متوز/يوليه 2010 اليت 
هتدف إىل استئناف النمو االقتصادي الذي يبلغ متوسطه 8,1 
يف املائة يف الفترة بني عامي 2010 و 2013، ومتكنت أيضا 
وواسع  اقتصادي،   - واجتماعي  أساسي،  برنامج  إنشاء  من 

النطاق إلعادة تأهيل البنية التحتية.

والرضع.  األمهات  اخللفية، حتسنت صحة  يف ظل هذه 
وفاة  النفاسية من 800 1 حالة  الوفيات  تراجع معدل  وقد 
إىل   1998 عام  يف  حي  ملولود  والدة   100  000 كل  يف 
ملولود حي يف  والدة  وفاة يف كل 000 100  حالة   846
عام 2014. حتسن معدل القباالت املاهرة عند الوالدة، أيضا 
بدرجة كبرية، حيث ارتفع من 60 يف املائة يف عام 2001 
إىل 80 يف املائة يف عام 2014. اخنفض معدل وفيات األطفال 
من 213 وفاة إىل 104 وفيات يف كل 000 1 والدة ملولود 
حي يف الفترة بني 2001 و 2014. يف جمال التعليم، ارتفع 
متوسط معدل االنتظام يف املدارس االبتدائية من نسبة 50,7 
املائة يف عام 2012. ميكن  املائة يف 2001 إىل 91 يف  يف 
أن يفسر هذا التحسن يف املقام األول بتوفري التعليم االبتدائي 
املجاين، وتشجيع تعليم الفتيات، وتنفيذ برنامج واسع النطاق 

إلعادة بناء املدارس من قبل احلكومة.
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ُبذلت جهود كبرية يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني 
الدولية ذات  القانونية  املصادقة على األطر  املرأة. إىل جانب 
تعزيز  أجل  من  واملؤسسية  القانونية  األطر  مت حتسني  الصلة، 
املساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل. يتضمن دستور مجهورية 
 ،2006 شباط/فرباير  يف  اعتمد  الذي  الدميقراطية،  الكونغو 
املساواة  مبدأ  عن  فضال  والرجل،  للمرأة  املتساوية  احلقوق 
يف إدارة القطاع العام. جتري إصالحات هامة الستئصال أية 

أحكام متيز ضد النساء والفتيات ضمن إطارنا القانوين.

على الصعيد املؤسسي، مت استحداث السياسة اجلنسانية 
الوطنية واالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف القائم على نوع 
قانون  مشروع  عرض  يتم  حاليا.  تنفيذمها  وجيري  اجلنس، 
على  املساواة  تنفيذ  قانون  املنقح شأنه شأن مشروع  األسرة 
ارتكب  الذي  العنف  إىل حجم  بالنظر  فيهما.  للنظر  الربملان 
ضد النساء والفتيات أثناء احلرب، اختذت احلكومة إصالحات 
واألشكال  االغتصاب  جرمية  جترمي  تعزيز  إىل  ترمي  تشريعية 
األخرى من العنف ضد النساء والفتيات، بينما حددت إجراء 

خاصا ملحاكمة املسؤولني عن ذلك بشكل فعال.

على الرغم من التقدم الذي مت إحرازه، ال بد من اإلشارة 
الطويلة من عدم االستقرار االجتماعي -  الفترة  أن  أيضا إىل 
السياسي الذي عانته مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل العقد 
األول من برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية قد أعاقت 
القضايا  من  العديد  نشأت  واليوم،  للربنامج.  السليم  التنفيذ 
الواجب  والتحديات  الوطنية  األولويات  من  وهي  اجلديدة، 
الدويل  املؤمتر  عمل  لربنامج  املناسب  التنفيذ  أجل  من  جماهبتها 
للسكان والتنمية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وتشمل هذه 
التحديات احلاجة إىل إجراء تعداد وطين ثان من أجل استكمال 
بياناتنا الدميغرافية وحتسني ختطيط وتنفيذ براجمنا التنموية؛ وتزايد 
اجلماعات  وحتدي  اجلنس؛  نوع  أساس  على  القائم  العنف 
ال  للسكان،  مجاعي  تشريد  إىل  أدى  الذي  املستمر  املسلحة 

سيما يف اجلزء الشرقي من البلد؛ فضال عن التحدي املتمثل يف 
أن غالبية سكاننا هم من الشباب بكل ما يترتب على ذلك من 
اجلنسية  والصحة  والعمالة،  باملدارس،  االلتحاق  قبيل  آثار من 
واالحتياجات  اخلصوبة،  معدل  ارتفاع  وحتدي  واإلجنابية؛ 
غري امللباة لتنظيم األسرة؛ والكفاح املستمر ضد فريوس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز؛ وأخريا، محاية البيئة ومكافحة تغري املناخ 

والدفاع عن حقوق الشعوب األصلية.

للتصدي هلذه التحديات، قامت احلكومة بتعزيز شراكات 
ثنائية ومتعددة األطراف من جهة، والتعاون مع املجتمع املدين 
الذي  السبب  هو  وهذا  أخرى.  جهة  من  اخلاص،  والقطاع 
جيعل مجهورية الكونغو الدميقراطية تدعو إىل إطار ملا بعد عام 
ويعزز  النطاق؛  واسعة  بصورة  املشاركة  على  يقوم   2015
التزام اجلميع من أجل حقوق اإلنسان، وثقافة سيادة القانون 
أشكاله؛  جبميع  والتمييز  الظلم  ومكافحة  الدولية،  واملعايري 
ويكفل حق كل شخص يف املشاركة الكاملة يف املجتمع ويف 

صنع القرار.

تتفق مجهورية الكونغو الدميقراطية متاما مع االستنتاجات 
برنامج  متابعة  إىل  الرامية  اإلجراءات  إطار  إليها  توصل  اليت 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014. تلتزم 
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية باالستمرار يف جهودها 
أؤكد  أن  أود  الصدد،  هذا  ويف  الربنامج.  تنفيذ  إىل  الرامية 
ما بعد  استعراض  أثناء  عنه  عربنا  كما  دعمنا،  جديد  من 
الكامل  االعتراف  مع  اإلقليمي،  الصعيد  على   2014 عام 
وفقا  التوصيات  لتنفيذ  البلدان  لكافة  السيادية  احلقوق  جبميع 
لقوانينها وأولوياهتا اإلمنائية، ومع االحترام الصارم للقيم الدينية 

واألخالقية والتراث الثقايف لسكاهنا.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
وزير  مومبينغيغوي،  سيمبانيندوكو  سيمبارشي  السيد  ملعايل 

خارجية مجهورية زمبابوي.
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باإلنكليزية(: يف  )زمبابوي( )تكلم  السيد مومبنغيغوي 
البداية، امسحوا يل أن أؤكد على أن برنامج عمل املؤمتر الدويل 
عام  يف  كان  مثلما  اليوم  صلة  ذا  يزال  ال  والتنمية  للسكان 

1994 يف القاهرة.

زمبابوي  أحرزت  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  منذ 
اإلطار  سياق  يف  السكانية  القضايا  معاجلة  يف  كبريا  تقدما 
التنمية  عن  السكانية  القضايا  نفصل  أن  نستطيع  ال  اإلمنائي. 
الداخلية  واهلجرة  للتحضر  الكبري  األثر  ونالحظ  عام.  بوجه 
التنمية.  على  وكذلك  السكانية،  الديناميات  على  والدولية 
بعض  مها  الداخلية  واهلجرة  احلضري  التحول  يف  السرعة  إن 
أهم حتديات السكان والتنمية اليت تواجهها العديد من البلدان 
النامية، مبا يف ذلك زمبابوي. أدت زيادة معدالت منو السكان 
األساسية  اهلياكل  الضغط على  زيادة  إىل  املناطق احلضرية  يف 
املوجودة، اليت ما زال توسعها متخلفا عن الركب. إن سلطات 
من عدم  األحيان  من  الكثري  يعانون يف  املناطق  هذه  وسكان 
كفاية املياه ومرافق الصرف الصحي واهلياكل األساسية للطاقة.

تويل  والتنمية،  السكان  جمال  يف  جهودنا  إطار  ويف 
اهتمامًا كبريًا ألسس حقوق اإلنسان كما وردت  زمبابوي 
يف برنامج العمل. وأدى ذلك إىل حتسن ملحوظ يف جماالت 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واحلصول على خدمات 
تنظيم األسرة وتوسيع فرص الوصول إىل التعليم للجميع. ويف 
إطار مكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، استقينا 

دروسًا أساسية ساعدتنا على تعزيز نظامنا الصحي. 

وكثري من البلدان النامية، ومنها بلدي، ما زالت تشهد 
والرضع  األمهات  وفيات  معدالت  يف  مقبول  غري  ارتفاعًا 
وحديثي الوالدة. ولذلك، نعتقد أن األمر يتطلب مزيدًا من 
شراك  مبثابة  والوالدة  احلمل  يظل  أال  لضمان  امليداين  العمل 

للموت بالنسبة للنساء.

املزيد  بذل  هنا على  املجتمعني  فإنين أحث كل  وعليه، 
من اجلهد يف معاجلة املسائل اهلامة األخرى املحددة يف برنامج 
العمل، مثل احتياجات كبار السن وشبابنا. ويف إطار الوفاء 
بالتزاماتنا مبوجب برنامج العمل، فإن املناقشات بشأن املسائل 
للدول  األساسية  املسؤوليات  دائما  حتترم  أن  جيب  السكانية 

األعضاء عن حتديد أولويات التدخالت والربامج.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة ملعايل 
باملرأة  والنهوض  السكان  وزيرة  كاديدياتو،  مايكييب  السيدة 

ومحاية الطفل يف مجهورية النيجر.

السيدة كاديدياتو )النيجر( )تكلمت بالفرنسية(: يشرفين 
السيد  فخامة  عن  نيابة  الرسالة  هذه  أتقل  أن  الشرف  عظيم 
إىل  النيجر،  دولة  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  إيسوفو،  حممدو 
املعنية  التاسعة والعشرين  العامة يف دورهتا االستثنائية  اجلمعية 

مبتابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.

الدورة  رئاسة  توليه  على  الرئيس  أهنئ  أن  بداية،  أود، 
االستثنائية التاسعة والعشرين، وأؤكد له أن بوسعه أن يعول 
طوال واليته على دعم النيجر، اليت ال يزال التزامها باألهداف 
اليت حددها املؤمتر الدويل للسكان والتنمية أكثر صالبة من أي 

وقت مضى.

إعداد  يف  استخدم  الذي  والشامل  التشاركي  النهج  إن 
التقرير املهم لألمني العام )A/69/62(، يضمن وجاهة الربامج 
واإلجراءات املقرر تنفيذها يف السنوات القادمة. ووفدي يثين 
على األمني العام والشركاء وكل اجلهات املعنية اليت شاركت 
يف هذه العملية، وشاركت فيها النيجر بدور فعال. والتقرير 
املعروض علينا يؤكد الشواغل اليت تتوافق مع أولوياتنا الوطنية، 
فيما  وخاصة  ومحايتها،  اإلنسان  حقوق  احترام  ذلك  يف  مبا 
خدمات  على  اجلميع  حصول  وإمكانية  باإلجناب،  يتعلق 
التثقيف  ذلك  يف  مبا  والتعليم،  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 
اجلنسي، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وبالتايل، 
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خطة  إعداد  يف  فعالية  أكثر  لعمل  قيمًا  أساسًا  التقرير  ميثل 
التنمية العاملية ملا بعد عام 2015.

وبعد عشرين عامًا من اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية وتنفيذه، أحرزت النيجر تقدمًا ملموسًا صوب 
حتقيق األهداف يف جماالت احلوكمة والرعاية الصحية والتعليم 
وتعزيز الكرامة وحقوق اإلنسان. ومع ذلك، فإن النمو السكاين 
القوي بواقع 3,9 يف املائة سنويا، الذي أدى إىل تضاعف عدد 
السكان يف أقل من 18 عامًا، ما زال ميثل حتديًا هائاًل لبلدنا. 
ويف هذا الصدد، حنن ملتزمون بتعزيز النمو االقتصادي القوي 
واملتسارع من خالل السياسات االقتصادية واالجتماعية املالئمة 
برنامج  املكرس يف  النحو  على  البشرية،  التنمية  واالستثمار يف 
مجيع  استكشاف  على  العزم  عقدنا  وقد  للتجديد.  احلكومة 

اخليارات ملواجهة ذلك التحدي، مبا فيها العائد الدميوغرايف.

العاملية ملا  التنمية  والنيجر حتدوها آمال مشرقة يف خطة 
بعد عام 2015. ونرى أن هناك عدة عناصر ينبغي أن تشكل 
األساس لوضع االستراتيجيات وفقًا لإلطار، منها تعزيز تطبيق 
النصوص املؤسسية بشأن الكرامة وحقوق اإلنسان؛ واحلد من 
أوجه التفاوت بني فئات السكان املختلفة؛ وتعزيز السياسات 
الفين  التعليم  أساس  على  القائمة  املستدام  للنمو  االقتصادية 
تستهدف  قوية  تدابري  واختاذ  وتوظيفهم؛  للشباب  واملهين 
وخاصة  السكان،  من  كبريًا  قسمًا  يشكلون  الذين  الشباب 
سيتم  اليت  والربامج  واإلجنابية.  اجلنسية  بالصحة  يتعلق  فيما 
لبلداننا  والثقايف  االجتماعي  التنوع  تأخذ  أن  ينبغي  تطويرها 

العديدة يف االعتبار.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة ملعايل 
يف  االجتماعي  والرفاه  العمل  وزيرة  غيفارا،  ساندرا  السيدة 

مجهورية السلفادور.

السيدة غيفارا )السلفادور( )تكلمت باإلسبانية(: أنقل 
إليكم حتيات رئيس السلفادور وحكومتها. ترحب السلفادور 

بقرار تنظيم هذه الدورة االستثنائية، بالنظر إىل أن القضايا اليت 
فضاًل  وبرنامج عمله،  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  تناوهلا 

عن املسائل الرئيسية يف تنفيذه، ما زالت وجيهة متامًا اليوم.
وحنن، كبلد، نشاطر استنتاجات تقرير األمني العام، املعنون 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  متابعة  إجراءات  “إطار 
والتنمية بعد عام A/69/62( ”2014(، خصوصًا يف إشارته إىل 
أن تغيري النمط السائد وقت انعقاد املؤمتر ما زال يدلل على أن 
التركيز  من  تستفيد  واجلماعية  الشخصية  التنمية  إىل  التطلعات 
حقوق  يف  واالستثمار  اإلنسان.  وحقوق  الفرد  كرامة  على 
جماالت  كل  له  تروج  الذي  وكرامته  وقدراته  للفرد  اإلنسان 
األساس  بال شك  هو  احلياة  دورة  طوال  القاهرة  عمل  برنامج 

لتحقيق التنمية املستدامة.

ويف هذا الصدد، فإننا نعترب من األمهية مبكان أن النتائج 
اليت توصل إليها تقرير األمني العام ونتائج املؤمترات اإلقليمية 
الستعراض تنفيذ برنامج عمل القاهرة ينبغي إدراجها يف املناقشة 
بشأن خطة التنمية ما بعد عام 2015. ونرحب باحليز املنشأ 
لتمكني البلدان من املشاركة يف عملية االستعراض من خالل 
االستطالع  مشل  السلفادور،  ويف  عاملية.  استقصائية  دراسة 
أكثر من 18 مؤسسة وطنية ووفر حافزًا كبريًا لبلدنا إلعداد 
فيه  القاهرة، شاركت  برنامج عمل  تنفيذ  تقرير وطين بشأن 

منظمات املجتمع املدين أيضا.

وامسحوا يل أن أذكر بعض اإلجنازات اليت حققها بلدي 
خالل 20 عامًا لربنامج عمل القاهرة. فبهدف جعل الوصول 
الشامل واملتكافئ إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حقيقة 
للصحة اجلنسية واإلجنابية  الصحة سياسة  تنفذ وزارة  واقعة، 
الرعاية لألمومة واألطفال حديثي الوالدة، مع  عززت نوعية 
ومرض  جنسيَا  املنقولة  األمراض  على  بشكل خاص  التركيز 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
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لدينا خطة وطنية لتحقيق املساواة الفعلية من أجل ضمان 
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات العامة اليت تناصر 
املرأة. لقد وضعنا وطبقنا قانونا شامال من أجل حياة خالية من 
العنف، وقانونا آخر يكفل املساواة واإلنصاف للمرأة والقضاء 
املصنفة حسب  نظام لإلحصاءات  لدينا  التمييز ضدها.  على 
نوع اجلنس، وبرنامج منوذجي، ُيعرف باسم مدينة املرأة يوفر 

خمتلف خدمات الرعاية للمرأة.

أنشأنا مصرفا للمرأة يعزز التمكني االقتصادي هلا. وقمنا 
بسن قانون لألحزاب السياسية يكفل حصة ال تقل عن 30 يف 
املائة ملشاركة املرأة يف االنتخابات وصنع القرار. تتبع ميزانية 
االحتياجات  لتلبية  إجيايب  إجراء  وذلك  جنسانيا  هنجا  الدولة 
العملية للمرأة. فقد وضعنا برناجما لشباب السلفادور من أجل 
تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية لشبابنا. كما أصلحنا الدستور 
األصلية  للشعوب  اإلنسانية  باحلقوق  لالعتراف  الوطين 

واحترامها، من بني غريها من اإلجنازات. 

مثة حتديات كبرية أمام خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 
املساواة  لتحقيق  قدما  املضي  يف  االستمرار  من  لنا  بد  وال 
احلقيقية للمرأة، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، والقضاء 
على خمتلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات. ويتعني علينا 
أيضا مواصلة مكافحة الفقر والتمييز على أساس امليل اجلنسي، 
وضمان احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة. عالوة على ذلك، 
احلياة  يف  املساواة  قدم  على  املرأة  مشاركة  تعزيز  إىل  حنتاج 

السياسية وملكيتها جلسدها. 

برنامج عمل  بتنفيذ  التزاما كامال  حنن، كبلد، ملتزمون 
االعتبار  يف  األخذ  مع  اعتماده،  من  سنة   20 بعد  القاهرة 
التدابري ذات األولوية واالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف املؤمتر 
الالتينية ومنطقة  أمريكا  والتنمية يف  للسكان  األول  اإلقليمي 
البحر الكارييب الذي عقد يف أوروغواي كما جاء يف توافق 
آراء مونتفيديو بشأن السكان والتنمية. ومن األمهية مبكان أن 

نتخذ خطوات فورية لتلبية توقعات شعوبنا والقضاء على أوجه 
الالمساواة السائد، مع التركيز بشكل خاص على املجموعات 

اليت مورس التمييز ضدها تارخييا والفئات الضعيفة.

والتنمية  بالسكان  املتعلقة  املسائل  أن  ننكر  أن  ال ميكننا 
الوطنية ترتبط ارتباطا وثيقا باحلقائق االقتصادية واالجتماعية 
التعاون  تعزيز  الضروري  املسائل، من  تلك  والبيئية. وملعاجلة 
ودون  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  على  والتحالفات  الدويل 
أجل وضع  من  البلدان  بني  اتفاقات  إىل  والتوصل  اإلقليمي، 
صندوق  أشكر  أن  أود  مشتركة.  وإجراءات  استراتيجيات 
األمم املتحدة للسكان على تعاونه ومسامهته يف برنامج بلدي 
للفترة 2012-2015، وأناشد وكاالت األمم املتحدة إدراج 
املحاور الرئيسية لربنامج عمل القاهرة يف خططها االستراتيجية 

ومواصلة تنفيذها يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

يف اخلتام، أود أن أكرر تأكيد التزام مجهورية السلفادور 
بتنفيذ االلتزامات الواردة يف برنامج عمل القاهرة، فضال عن 
إليها  التوصل  مت  اليت  اإلقليمية  واالتفاقات  الرئيسية  التدابري 

بشأن ذلك املوضوع.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
يف  االجتماعية  التنمية  وزيرة  دالميين،  باثابيل  السيدة  ملعايل 

مجهورية جنوب أفريقيا.

السيدة دالميين )جنوب أفريقيا( )تكلمت باإلنكليزية(: 
املحرز  التقدم  الستعراض  االستثنائية  الدورة  هذه  تكتسي 
أمهية  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  يف 
كبرية بالنسبة جلنوب أفريقيا. وذلك أهنا تتزامن مع مرور 20 
الفصل  واضطهاد  التمييز  من  املعاناة  دون  عيشنا  على  عاما 
العنصري. إننا إذ حنتفل بدميقراطيتنا اجلديدة والناشئة، نتذكر 
بأن كفاحنا ضد السياسات والقوانني اليت سعت إىل استبعاد 
وهتميش األشخاص على أساس العرق أوالطبقة أو اجلنس أو 
نوع اجلنس أو الدين أو السن أو اإلعاقة أو التوجه اجلنسي 
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من بني املسائل اليت تشكل جزءا من جدول األعمال احلايل 
للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية.

وفقا لدستور جنوب أفريقيا واهتداء بربنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية، تشدد سياسة جنوب أفريقيا السكانية 
على حتقيق التنمية املستدامة وتضع الناس يف حمور تلك التنمية. 
إذا أردنا حتسني حياة الناس، فإن ضمان حصوهلم على حقوق 
اإلنسان األساسية جزء ال يتجزأ من املثل العليا لتحقيق التنمية 
الكبرية،  باإلجنازات  أفريقيا  جنوب  ُتقر  واملستدامة.  املنصفة 
أن  منذ  املاضية  العشرين  السنوات  طيلة  أحرز  الذي  والتقدم 
املؤمتر  عمل  برنامج  العتماد  القاهرة  يف  حكوماتنا  اجتمعت 

الدويل للسكان والتنمية.

على  الكثري  فعل  يتعني  يزال  ال  أنه  نالحظ  ذلك،  ومع 
الرغم من اجلهود اليت نبذهلا، ال سيما يف القارة األفريقية. فلم 
نتمكن بعد من حتقيق االلتزام بتوفري الرعاية الصحية اجلنسية 
واإلجنابية الشاملة وضمان احلقوق للجميع، أو توفري الفرص 
اليت تلتزم هبا الدول وامللزمة هبا. إن االستعراض األخري لفترة 
والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  لربنامج  سنة  العشرين 
التقدم  عن  فضال  الكبرية،  الفجوات  إىل  بوضوح  يتطرق 
املتفاوت واملجزأ الذي ال يزال قائما من حيث كفالة الرعاية 
مجيع  حقوق  وضمان  الشاملة،  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية 

النساء والفتيات يف ذلك املجال.

من املهم للغاية خالل هذه الدورة االستثنائية، أن نالحظ 
سري تنفيذنا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية خالل 
العشرين عاما املاضية. من الضروري إبراز حقيقة حتمية اختاذ 
املزيد من اإلجراءات من أجل حتقيق األهداف اليت حددناها 
ألنفسنا، مبا يف ذلك من خالل املفاوضات احلكومية الدولية 
املقبلة بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 2015. لذلك ترحب 
جنوب أفريقيا باالستعراض الشامل واألعمال التحضريية اليت 

يضطلع هبا صندوق األمم املتحدة للسكان.

ونؤيد استنتاجات وتوصيات االستعراض العملي الواردة 
إجراءات  “إطار  املعنون   )A/69/62( العام  األمني  تقرير  يف 
بعد عام  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج عمل  متابعة 
2014”. تؤكد جنوب أفريقيا من جديد أيضا على دعمها 
لنتائج االستعراض اإلقليمي، إعالن أديس أبابا بشأن السكان 
أبابا  أديس  إعالن  إن   .2014 عام  بعد  أفريقيا  يف  والتنمية 
مبثابة توافق آراء املوقف األفريقي فيما يتعلق باستعراض برنامج 
الوزراء  اعتمده  الذي  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 
األول/أكتوبر  تشرين  يف  السكان  عن  املسؤولون  األفارقة 
2013، والذي أقره رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة 

االحتاد األفريقي يف كانون الثاين/يناير 2014.

أفريقيا  جنوب  أطلقت  أبابا،  أديس  إعالن  مع  واتساقا 
النساء والفتيات  التالية. قمنا بتحسني فرص حصول  الربامج 
املرتبطة هبا  الصحية اجلنسية واإلجنابية واحلقوق  الرعاية  على 
اإلجهاض  خدمات  على  احلصول  إمكانية  زيادة  طريق  عن 

املأمون وتوفري الوسائل احلديثة ملنع احلمل.

ملنع  برناجما شامال  أطلقنا  العام،  ويف وقت سابق من هذا 
يف  الربامج  تلك  خالل  من  وسنستمر  األسرة.  وتنظيم  احلمل 
إدراج خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية وفريوس نقص 
املناعة البشرية وتنظيم األسرة. كما بدأنا برنامج الصحة املدرسية 
الذي من شأنه توفري خدمات الرعاية الصحية الشاملة للشباب 
واملراهقني. وتقوم إدارة الصحة لدينا بتحسني برامج ترمي إىل 
القضاء على وفيات األمهات اليت ميكن جتنبها عن طريق توفري 
رعاية شاملة لألمهات وحتقيق حصول اجلميع من خدمات الوقاية 
والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية.

يف  مثيل  هلا  يسبق  مل  زيادة  أفريقيا  جنوب  وقد شهدت 
العمر املتوقع منذ عام 2005، وذلك بفضل أكرب برنامج على 
البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  من  للعالج  العامل  صعيد 
عاما   54 من  املتوقع  العمر  متوسط  ارتفاع  وكان  بالعقاقري. 
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أمرا ال حيدث  عام 2011  عاما يف  إىل 60  عام 2005  يف 
على  القضاء  مثل  كبري،  جمتمعي  حتول  حدوث  بعد  إال  عادة 
الرق. وحققنا أقصى استفادة من عائدنا الدميغرايف من خالل 
الوطين  الربنامج  تنفيذ  قبيل حتسني  للتنمية، من  الوطنية  خطتنا 
إعانة  منحة  أن  ثبت  وقد  االجتماعية.  للحماية  األدىن  للحد 
األطفال تقلل من الفقر وعدم املساواة، وقد أدت إىل احلد من 
السلوك اجلنسي املحفوف باملخاطر بني املراهقني. كما نعتزم 
تعميم منحة إعانة األطفال واملعاشات التقاعدية لكبار السن اليت 
تقدمها الدولة لدعم مجيع قطاعات السكان غري الناشطني لدينا. 

ومن أجل احلفاظ على الوعد الذي قطعناه يف إعالن أديس 
على  القائم  والعنف  التمييز  أشكال  مجيع  على  بالقضاء  أبابا 
نوع اجلنس، فإننا بصدد وضع سياسات وبرامج أفضل حلماية 
النساء واألطفال. وتقوم وزارة العدل لدينا حاليا بإنشاء وحدة 
معنية جبرائم الكراهية للتعامل حتديدا مع مسألة التمييز والعنف 
اليت تستهدف الناس بسبب ميوهلم وهوياهتم اجلنسية الفعلية أو 
املتصورة. وبالنظر إىل أمهيتها، فإن جنوب أفريقيا تدعو إىل أن 
تؤخذ نتائج االستعراض اإلقليمية، مثل إعالن أديس أبابا، يف 
احلسبان عند مواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
املفاوضات  عملية  يف  دجمها  وإىل   ،2014 عام  بعد  والتنمية 

احلكومية الدولية بشأن خطة التنمية ملا بعد 2015.

إننا ننظر إىل هذه الدورة االستثنائية باعتبارها فرصة هامة 
للتأكيد جمددا على أمهية برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية، وعلى أمهية مواصلة العمل على ما حققناه، واألهم 
من ذلك، العمل على ما يتعني علينا حتقيقه. يشمل ذلك إنقاذ 
بال  مينت  اللوايت  والفتيات  النساء  من  اآلالف  مئات  أرواح 
داع أثناء الوالدة أو جراء مضاعفات اإلجهاض غري املأمون. 
اليت حتتاج إىل  البارزة األخرى  الثغرات واملجاالت  وتتضمن 
اهتمام خاص التحدي الثالثي املتمثل يف الفقر والبطالة وعدم 
املساواة على الصعيدين الوطين والدويل، اليت تزيد من حدهتا 

أوجه عدم املساواة بني اجلنسني، وعدم متكني النساء والفتيات، 
والعنف القائم على نوع اجلنس، واستمرار أوجه عدم املساواة 

داخل البلدان واملناطق وفيما بينها. 

وتظل جنوب أفريقيا ملتزمة مبواصلة التعاون مع زمالئنا 
اليت  بالنجاحات  االحتفال  أجل  من  األعضاء  الدول  من 
حققناها حىت اآلن، واألهم من ذلك، من أجل تعزيز املزيد 
من التدابري الالزمة لتحقيق أهداف وضعناها ألنفسنا يف املؤمتر 

الدويل للسكان والتنمية يف عام 1994. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملمثل بيالروس بشأن نقطة نظامية. 

أن  أود  بالروسية(:  )تكلم  )بيالروس(  ماكاي  السيد 
أتوجه إليكم، سيدي الرئيس، وإىل مجيع الوفود املوجودة يف 
يلتزم مجيع  أن  نظامية وهي  نقطة  بنداء وطلب بشأن  القاعة 
الواقع،  ويف  دقائق.  بثالث  املحددة  الكالم  مبدة  املتكلمني 
لقد ناشد الرئيس مجيع الوفود مرارا عدم جتاوز مدة الدقائق 
الثالث. وبالنظر إىل تأخر الوقت ومدى انشغال مجيع وفودنا، 
هناك خماطرة بعدم إتاحة فرصة التكلم للممثلني رفيعي املستوى 
الذين حضروا إىل هنا وال سيما من بعيد. وبالتايل، فإننا نطلب 
خالل  من  لآلخر  منها  كل  االحترام  إبداء  الوفود  مجيع  من 
إتاحة نفس الفرصة لكل فرد للتكلم حيث أن كال منها لديه 
الرغبة هو أيضا يف اغتنام هذه الفرصة. ونرى أن هذا يتماشي 

مع روح التعاون اليت نسعى مجيعا إىل دعمها. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أشكر ممثل بيالروس، 
ونأمل أن تكون رسالته قد وصلت. 

أدهانوم  تدروس  السيد  ملعايل  اآلن  الكلمة  أعطي 
الدميقراطية  إثيوبيا  مجهورية  خارجية  وزير  غربييسوس، 

االحتادية. 
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السيد غربييسوس )إثيوبيا( )تكلم باإلنكليزية(: يسرين 
كثريا أن أكون هنا اليوم حلضور هذه الدورة االستثنائية ملتابعة 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014. 

املاضية  عاما  العشرين  مدى  على  إثيوبيا  خطت  لقد 
إىل  تصل  عادلة  أساسية  خدمات  تأسيس  يف  هامة  خطوات 
على  احلصول  من  متكينهم  مت  الذين  ضعفا،  األكثر  الفئات 
التصدي  أجل  من  جهدنا  قصارى  بذلنا  لقد  جديدة.  فرص 
جلميع أشكال التمييز ومحاية احلقوق األساسية للفئات األكثر 
ضعفا. وعمال بالتوصيات الصادرة عن جلنة السكان والتنمية 
يف دورهتا السابعة واألربعني، لدينا اآلن فرصة لكفالة جتسيد 
فيما  نواجهها  اليت  واحلامسة  األساسية  والتحديات  السمات 

يتعلق بالسكان يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

الرغم  على  أنه  احلسبان  يف  نأخذ  أن  علينا  وسيتعني 
وإن  هائلة  تزال  ال  التحديات  فإن  إجنازات،  من  حققناه  مما 
ما تنطوي عليه من خماطر كبري بالفعل. وال يزال استمرار عدم 
املساواة بني اجلنسني يعوق إمكانية حصول املرأة على خدمات 
املمارسات  من  العديد  تزال  وال  اإلجنابية،  الصحية  الرعاية 
التقليدية الضارة تشكل حتديات خطرية، مما جيعل من الصعب 
يف  ملتزمني  نظل  أن  وجيب  والفتيات.  للنساء  الرفاه  حتقيق 
عزمنا املشترك على احلد بدرجة كبرية من املمارسات الضارة 

والقضاء عليها يف هناية املطاف. 

آخر  من  قوية  خرجت  اليت  األخرى  الرسائل  ومن 
مداوالت أجرهتا اللجنة هي أن جدول أعمال املؤمتر الدويل 
من  الرغم  على  وأنه  مكتمل،  غري  يزال  ال  والتنمية  للسكان 
االجنازات اليت حققناها، فإن التقدم املحرز كان متفاوتا، وال 
يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به. وما من شك يف أننا قد 
حصلنا على فرصة عظيمة لالستمرار يف اجلهود اليت نبذهلا من 
إطار عملية  بالسكان. ويف  املتعلقة  للتحديات  التصدي  أجل 

صياغة خطة التنمية ملا بعد عام 2015، فإنين على ثقة بأن 
الدول األعضاء ستأخذ تلك الشواغل بعني االعتبار. 

وحنن يف إثيوبيا أبلينا بالء حسنا يف تنفيذ املسائل البالغة 
والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  يف  عليها  املنصوص  األمهية 
هبدف   1993 عام  يف  الوطنية  السكانية  سياستنا  وصدرت 
التنمية  على  البلد  وقدرة  السكان  منو  معدل  بني  املواءمة 
واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وذلك لتحقيق اهلدف 

النهائي املتمثل يف زيادة رفاه السكان مبرور الوقت. 

وقد كان طريقنا طويال وشاقا حنو كفالة احلصول بشكل 
كامل على خدمات الصحة اإلجنابية والفرصة الكاملة لالختيار 
أساسي يف  وهو جزء  األسرة،  تنظيم  ذلك  مبا يف  بينها،  من 

ضمان صحة ورفاه مجيع أبناء شعبنا. 

لقد عملنا جبد ملعاجلة نقص املعلومات من خالل أنشطة 
التسويق االجتماعي والتوعية املجتمعية.

وحّسنت إثيوبيا، عن طريق تنفيذ استراتيجيات مبتكرة، 
املائة يف عام  االستفادة من خدمات تنظيم األسرة من 3 يف 
وهذا   .2014 عام  يف  املائة  يف   40 من  أكثر  إىل   1990
النمو  وُتويل خطة  التزامنا.  تقدم ملحوظ حقا وشهادة على 
اليت  إلثيوبيا  اخلمسية  الوطنية  اإلمنائية  اخلطة  والتحول، وهي 
هي اآلن يف السنة األخرية من التنفيذ، التركيز املناسب إلدماج 

مسائل السكان يف اخلطط العامة وعموم اخلطط القطاعية. 

والنهوض  واملساواة  اجلنسني  بني  املساواة  أما خبصوص 
وضع  ذلك  يف  مبا  تدابري،  إثيوبيا  أيضا  اختذت  فقد  باملرأة، 
إنشاء  عن  فضال  اإلمنائية،  والربامج  العمل  سياسات وخطط 
اهلياكل األساسية الالزمة من أجل تنفيذها. إن تعميم املسائل 
اجلنسانية يف خطط التنمية الوطنية والقطاعية الشاملة، وعملية 
وضع امليزانية للبلد، وتعزيز البيانات املصنفة جنسانيا لتسترشد 
هبا السياسات والربامج، هي جماالت هامة متت معاجلتها. ومت 
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يف  سائدة  كانت  اليت  اجلنسني  بني  الواسعة  الفجوة  تضييق 
التعليم االبتدائي بتوفري سبل وصول متساوية للفتيان والفتيات، 
واختاذ اإلجراءات الالزمة واحلسنة التوقيت من أجل التصدي 
للعوامل اليت تعرقل التحاق الفتيات باملدارس. وأصبح لقانون 
األسرة املنقح والقانون اجلنائي دور أساسي يف منع املمارسات 
واحلقوق  اجلنسني  بني  املساواة  تعزيز  ويف  الضارة،  التقليدية 
اإلجنابية. ولكن ال بد لنا من فعل املزيد، ولدينا التزام مبواصلة 

السري يف مسار تعزيز هذه األهداف. 

جريئة،  إجراءات  اختاذ  علينا  جيب  النجاح،  وإلحـراز 
وجيب أال حنجم إطالقا عن التحديات الصعبة. وسوف نفعل 
ذلك ألنه أمر يستحق أن نكافح من أجله. وانطالقا من هذه 
الروح، سنمضي يف إثيوبيا واثقني بأن التعاون الدويل يف هذا 
املجال سيستمر تعزيزه من أجل تنفيذ األولويات اليت حددناها 
الدويل  للمؤمتر  املقبلة  التنفيذ  فترة  ناجحة يف  نتائج  وتسجيل 

للسكان والتنمية. 

إىل  تقديرنا  عن  باإلعراب  بياين  أختتم  أن  يل  وامسحوا 
التنمية والقطاع اخلاص الذين كانوا دائما  مجيع الشركاء يف 

على استعداد للعمل معنا يف شراكة وثيقة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة إميريين كابانشي، وزيرة التنمية املجتمعية وصحة 

األم والطفل يف مجهورية زامبيا. 

السيدة كابانشي )زامبيا( )تكلمت باإلنكليزية(: أشارك 
الرئيس وأعضاء هيئة مكتبه على  املتكلمني اآلخرين يف هتنئة 

انتخاهبم. 

الدورة  عقد  على  والرئيس  العام  باألمني  زامبيا  وتشيد 
االستثنائية التاسعة والعشرين للجمعية العامة املعنية مبتابعة برنامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام 1994. وتود زامبيا 
أن تشري إىل تقرير األمني العام A/69/62 عن “إطار إجراءات 

عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  متابعة 
2014”، فضال عن التقرير املفهرس عن املناقشة التفاعلية يف 
 .)A/69/122( الدورة السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية

ويسرنا أننا أسهمنا يف االستعراض الشامل للمؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014، الذي سلط الضوء على 
برنامج  تنفيذ  ختذل  ما زالت  اليت  والتحديات  املحرز  التقدم 
تأييدنا  جمددا  ونؤكد  والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 
لآلراء اليت ُأعرب عنها يف سياق االستعراض اإلقليمي األفريقي 
لتنفيذ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014، حيث 
عمل  برنامج  لتنفيذ  إقليمية  عمل  خطة  اعتماد  إىل  انضممنا 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وألمهية االستفادة من مكاسب 

أفريقيا الدميغرافية كون أغلبية سكاهنا من الشباب. 

لقد سجلت زامبيا منوا اقتصاديا إجيابيا، مبعدل 5,6 يف 
إحراز  وجيري  املاضية.  العشر  السنوات  خالل  سنويا،  املائة 
تقدم يف التقليل من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
النساء  متكني  وزيادة  الرضع،  ووفيات  النفاسية  والوفيات 
والشباب وااللتحاق باملدارس االبتدائية. ومع ذلك، ال تزال 
اجلميع  حصول  إمكانية  توفري  جمال  يف  قائمة  حتديات  هناك 
على املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، 
وارتفاع حاالت محل املراهقات، واحلد من الفقر والتفاوت 

االقتصادي، من مجلة أمور أخرى. 

تتم  اليت  للتحديات  العالجية  التدابري  من  وكجزء 
للنهوض  وبرامج خمتلفة  زامبيا سياسات  مالحظتها، وضعت 
سيما  وال  والشباب،  للمرأة  واالجتماعية  االقتصادية  باحلالة 
الفتيات، وذلك من خالل صندوق متكني املواطنني االقتصادي، 
احلكومة  سياسات  عززت  وقد  للشباب.  تنمية  وصندوق 
واستراتيجياهتا، اليت تشمل السياسة السكانية الوطنية والسياسة 
الصحية الوطنية والسياسة اجلنسانية الوطنية والسياسة الوطنية 
للشباب والصحة اإلجنابية وسياسة إعادة القيد للفتيات الاليت 
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حيملن، الوضع االقتصادي االجتماعي للنساء والفتيات، وإن 
كان ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به. كما تلتزم زامبيا 
للمرأة  وخباصة  األسرة،  تنظيم  استيعاب  بزيادة  قويا  التزاما 
اإلجنابية  الصحة  حقوق  على  احلصول  إىل  باإلضافة  الريفية، 
الثمانية  اخلطة  إطالق  خالل  من  اإلجنابية  واحلقوق  اجلنسية 
لتوسيع التنظيم األسري واستراتيجية صحة املراهقني. وضعت 
من  اإلحصاءات  لتطوير  الوطنية  االستراتيجية  أيضا  احلكومة 
أجل وضع حجر األساس لعملية صنع القرارات القائمة على 
األدلة يف تنفيذ االستراتيجيات املذكورة أعاله. وهتدف هذه 
ونظم  البيانات  مجع  عمليات  مواءمة  إىل  أيضا  االستراتيجية 

الرصد والتقييم يف البلد بشكل كامل. 

التزامها بالقرار الصادر عن الدورة  وتؤكد زامبيا جمددا 
إىل  تدعو  اليت  والتنمية  السكان  للجنة  واألربعني  السابعة 
لتنفيذه  األساسية  واإلجراءات  العمل  لربنامج  الكامل  التنفيذ 
ما بعد عام 2014. وتشمل تلك اإلجراءات الصحة اجلنسية 
واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية والسكان والتنمية والتعليم والعدل 
واملساواة بني اجلنسني، اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء على 

الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. 

تتطلع زامبيا إىل وجود خطة للتنمية ملا بعد عام 2015 
إىل  وتدعو  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  مبادئ  تشمل 
العائد السكاين لصاحل نسائنا وفتياتنا  لعناصر  الكامل  التفعيل 
شركاؤنا  يقدمه  الذي  بالدعم  زامبيا  ُتقر  وشبابنا.  اليافعات 
املتعاونون، مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للسكان، لتنفيذ 

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيدة فاطمة عبد احلبيب فرج، وزيرة الدولة، مكتب 
مجهورية  عن  بالنيابة  زجنبار،  حكومة  األوىل،  الرئيس  نائبة 

تزنانيا املتحدة. 

)تكلمت  املتحدة(  تزنانيا  )مجهورية  فرج  السيدة 
باإلنكليزية(: على الرغم من حقيقة انقضاء عقدين من الزمن، 
فإنَّ رؤيا املؤمتر الدويل للسكان والتنمية تبقى ذات صلة وأمهية 
قصوى للتنمية االجتماعية واالقصادية لكل بلد. وقد أصبحت 
صلتها أكثر وضوحًا وحنن نتفاوض بشأن خطة التنمية ملا بعد 
عام 2015، اليت ينبغي أن ُتدَمج فيها بعض املسائل غري املُنَجزة. 

ويسرُّين إبالغ اجلمعية أنَّ تزنانيا أجرت استعراضًا تنفيذيًا 
لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وأنَّ النتائج 
مًا جيدًا عمومًا بشأن الصحة اإلجنابية واجلنسية، نسبته  ُتظِهر تقدُّ
 82 التعليم  ويف  والوفيات،  االعتالل  يف  ومثله  املائة؛  يف   88
باألهداف  متعلقة  إجنازات كربى  تزنانيا  املائة. وقد حققت  يف 
طويل.  بوقت   2015 عام  قبل  و 4  و 3   2 لأللفية  اإلمنائية 
وقد خفَّضنا معدالت الوفيات لألطفال دون اخلامسة من العمر 
ع من 191 إىل 81 يف الـ 000 1 من الوالدات احلية من  وللرضَّ
عام 1990 إىل عام 2012، بينما اخنفضت نسبة وفيات الرضع 
من 115 إىل 51 يف الـ 000 1 من الوالدات احلية خالل الفترة 

نفسها. 

التحدي  تزنانيا  تواجه  تلك اإلجنازات،  الرغم من  وعلى 
مثل  منها،  الوقاية  ميكن  بأمراض  األطفال  وفيات  يف  املتمثل 
يف  القليل  سوى  حتقق  مل  وهي  والسّل.  واإلسهال  املالريا، 
وفيات األمومة، أي من 529 إىل 432 وفاة لكل 000 100 
لكنَّ حكومة  إىل 2012.  عام 1990  من  الفترة  يف  والدة 
بلدي ملتزمة التزامًا كاماًل بتكثيف اجلهود لتحسني اخلدمات 

الصحية يف مرافق صحة األمومة. 

سالفة  املجاالت  يف  الكبري  التحسني  من  الرغم  وعلى 
الذكر طوال العقدين املاضيني، كانت هناك حتديات يف حتسني 
يبقى  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  أول  وحتقيق  أخرى.  جماالت 
أحد أحجار العثرة الرئيسية دون حتقيق أهداف وغايات املؤمتر 
 12 حنو  برح  وما  عمله.  وبرنامج  والتنمية  للسكان  الدويل 
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مليون تزناين يعيشون حتت خّط الفقر. وقد أّدى الفقر املدقع 
رين بني الشباب التزنانيني.  إىل منط من الزواج واإلجناب املبكِّ
وتشري اإلحصاءات إىل أنَّ 4 نساء من كل 10 قد ُزِوْجَن يف 
عام 2010 بُعْمر 18 سنة، وأنَّ 23 يف املائة من النساء بدأن 
اإلجنابً  من عْمر 19 سنة. ويبقى العدد املرتفع من الوفيات 
استخدام  اخنفاض  عن  نامجة  الوفيات  وهذه  حتديًا.  النفاسية 
الوالدة  الرعاية عند  خدمات تنظيم األسرة، واخنفاض تغطية 

من ِقَبل مقدِّمني مهرة، والرعاية املنخفضة بعد الوالدة. 

اإلمنائية  األهداف  أول  غايات  مجيع  حتقيق  يف  واإلخفاق 
أهداف  حتقيق  دون  الرئيسية  العثرة  أحجار  أحد  هو  لأللفية 
ر أنَّ  وغايات برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وُيقدَّ
12 مليون تزناين يعيشون حتت خط الفقر. وقد أدَّى الفقر إىل منط 
الزواج املبكر واإلجناب بني شباب تزنانيا. وتشري اإلحصاءات إىل 
أنَّ 4 نساء من كل 10 قد ُزوِّْجن يف عام 2010 بعمر 18 سنة، 

وأنَّ 23 يف املائة منهنَّ بدأن اإلجناب بعمر 19 سنة. 

وباإلمجال، فإنَّ التحديات الكربى اليت ُتعيق تنفيذ برنامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية تشمل القدرات غري الكافية 
البشري،  املال  املهارات واهلياكل املؤسسية؛ ونقص رأس  يف 
والبحوث، واستخدام البيانات والتكنولوجيا احلديثة؛ والقيود 
يف  آخرين  شركاء  مع  بالتعاون  جاهدين  نعمل  وإننا  املالية. 
التنمية للتصدي لتلك التحديات، لكي نستطيع تنفيذ برنامج 

العمل بنجاح. 
أخريًا، يود وفد بلدي أن يؤكد النقاط التالية، اليت ينبغي 
مراعاهتا يف خطة ما بعد عام 2014. هناك عمل غري منَجز 
يف  قُدمًا  به  املضيُّ  وسيتعيَّن  وطنية،  بأولوية  حيظى  ما انفكَّ 
جماالت القضاء على الفقر؛ التخلُّص من مظاهر عدم املساواة 
لتمكني  والتعليم  اجلنس؛  أساس  على  ذلك  يف  مبا  والتمييز، 
للتحديات  التصدي  وجهود  الفتيات؛  وخباصة  الشباب، 
علينا  ويتعيَّن  الشباب.  السكان  يشمل  مبا  والناشئة،  اجلديدة 

زيادة املكاسب الدميغرافية باالستثمار يف اجلهود لتهيئة الفرص 
لكي  املشاريع،  وتنظيم  واإلبداع  لالبتكار  الداعمة  واألجواء 
يستطيع الشباب إجياد التعليم وفرص العمل النوعيني واحلصول 

دين بذلك إمكاناهتم الكاملة.  عليهما، جمسِّ
يف  واملطلوب  الصحية.  أنظمتنا  تدعيم  من  لنا  ُبدَّ  وال 
مجيع البلدان نظام صحي وظيفي وكفيٍّ على حنو كامل لتنفيذ 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014 
واألهداف اإلمنائية لأللفية. وإننا حباجة إىل بناء أنظمة صحية 
تستدعي، كما نعلم، وقتًا واستثمارًا إذا أريد هلا أن تثمر نتائج. 
وعلينا حتسني احلصول على اخلدمات األساسية لدى االرتقاء 
مبستوى التدخالت للقضاء على املالريا، والسل ونقص املناعة 
البشرية، ومعاجلة األمراض غري السارية األخرى. وال ُبدَّ من 
التدخالت  متويل  ملوارد  األمهية  وبالغة  الكافية  التعبئة  تسريع 

عالية التأثري، على أساس االحتياجات الالزمة للبلد. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
وزيرة  نيتو،  أومِبلينا  كوستا  دا  بيدرو  ناتاليا  السيدة  ملعايل 
اخلارجية والتعاون واملجتمعات املحلية يف مجهورية سان تومي 

وبرينسييب الدميقراطية. 

السيدة نيتو )سان تومي وبرينسييب( )تكلمت بالفرنسية(: 
إننا نغتنم هذه الفرصة للترحيب بالتقرير االستعراضي العاملي 
والتقرير   ،2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  للمؤمتر 
للجنة  واألربعني  السابعة  للدورة  التفاعلية  باملناقشة  املتعلق 

 .)A/69/122( للسكان والتنمية

وحنن سعداء بأننا سامهنا يف الدراسة االستقصائية الشاملة 
الستعراض املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014، 
ونشري إىل أنَّ حكومة سان تومي وبرينسييب أحرزت تقدمًا 
كبريًا يف تنفيذ برنامج عمل ذلك املؤمتر. وأود إبراز عدة أمثلة 
اجلنسية  بالصحة  متعلقة  شاملة  خدمات  إرساء  ذلك:  على 
جبنسانية  املتعلقني  والتعليم  املعلومات  وتوفري  واإلجنابية؛ 
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للمساعدة  الدميغرافية واالقتصادية  البيانات  املراهقني؛ وزيادة 
يف التخطيط؛ وإعداد إطار قانوين ملسائل اجلنسانية؛ وحتسينات 
األطر املؤسسية والسياسية لتيسري مشاركة الشباب يف عملية 

التخطيط. 

هلا  التصدي  يتعني  اليت  املتبقية  التحديات  ندرك  لكننا 
واإلنصاف  املساواة  وضمان  سكاننا،  حياة  نوعية  لتحسني 
استنتاجات  نتشاطر  وإننا  املقبلة.  لألجيال  البيئة  ومحاية 
االستعراض، اليت توضح أنه يبقى الكثري مّما جيب عمله، بغية 
تلبية االحتياجات األساسية وتوفري الوصول إىل العمالة الكرمية، 
واحلماية االجتماعية، واخلدمات الصحية والتعليم، على الرغم 
من التقدم الكبري يف احلّد من الفقر والنمو االقتصادي منذ املؤمتر 
يواجهون  أناس عديدون  يزال  والتنمية. وال  للسكان  الدويل 

عقبات كربى أمام متتُّعهم حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم. 

وتسرُّنا اإلشارة إىل أنَّ حقوق اإلنسان واملساواة كانتا 
أساس النهج التحليلي للقرار. وإننا نتشاطر استنتاج التقرير أنَّ 
الفردية يف خمتلف  والكرامة  والقدرات  احلقوق  االستثمار يف 
هو  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  يغطيها  اليت  القطاعات 

األساس للتنمية املستدامة. 

يف  املساواة  عدم  زيادة  على  التركيَز  أن  الواضح  من 
الثروة والدخل، وضعف االستجابة لعدم املساواة بني اجلنسني 
وال  البشرية،  القدرات  وبناء  التعلم  وضرورة  املرأة،  ومتكني 
اإلجراءات  يف  املساواة  عدم  أوجه  ومعاجلة  للشباب،  سيما 
اليت تتخذها اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك 
تعزيز النظم الصحية، هي أموٌر هلا آثار كبرية على السياسات 
اإلمنائية. كما أن أثر الديناميات السكانية على املستويني اجلزئي 
والكلي يتطلب إدماج املسائل السكانية يف التخطيط اإلمنائي. 

تتطلب  نواجهها  اليت  التحديات  أن  مع  نتفق  وحنن 
وال  املصلحة،  صاحبة  اجلهات  مجيع  من  منهجية  مشاركة 
يف  السكان،  من  املائة  يف   38 ميثلون  الذين  الشباب،  سيما 

الشراكات والقيادة على  وضع االستجابات - باإلضافة إىل 
الصعيدين اإلقليمي والعاملي - اليت تقتضيها هذه التحديات. 
ويف هذا الصدد، يسرنا أن نؤكد جمددا على تأييدنا املعرب عنه 
للسكان  الدويل  املؤمتر  لتنفيذ  اإلقليمي  االستعراض  يف سياق 
احلني يف  ذلك  عام 2014، حيث شاركنا يف  بعد  والتنمية 
اعتماد خطة عمل إقليمية من أجل املضي قدما بتنفيذ برنامج 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

إىل  الرامية  اجلهود  مبواصلة  تاما  التزاما  ملتزمون  وحنن 
تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، مع األخذ 
يف االعتبار النتائج اليت متخض عنها االستعراض اإلقليمي الذي 
استعراض  عن  الصادرة  والتوصيات  واالستنتاجات  أجريناه، 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014. وندعو إىل 
إدراج النتائج والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام، ونتائج 
االستعراض اإلقليمي بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

تقيم  بأن  فخورة  وبرينسييب،  تومي  سان  وبلدي، 
جديد  من  تؤكد  أن  وتود  الدويل؛  املجتمع  مع  شراكات 
للسكان والتنمية والنهج  الدويل  املؤمتر  تأييدها لربنامج عمل 

املتكامل لإلجراءات املبينة يف تقرير األمني العام. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد ماريو لوبيث دا روسا، وزير اخلارجية والتعاون 

الدويل يف مجهورية غينيا - بيساو. 

السيد دا روسا )غينيا - بيساو( )تكلم بالفرنسية(: أود، 
الدورة  أهنئ رئيس  أن  الذين سبقوين،  املتكلمني  شأين شأن 

االستثنائية بانتخابه. 

األمني  بتقرير  ترحب  أن  بيساو،  غينيا -  بلدي،  ويسر 
العام املعنون “إطار إجراءات متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل 
والتقرير   ،)A/69/62(  ”2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان 
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املفهرس عن املناقشة التفاعلية للجنة السكان والتنمية يف دورهتا 
 .)A/69/122( السابعة واألربعني

للمؤمتر  الشامل  االستعراض  يف  بلدنا  مشاركة  ومثلت 
لتحليل  لنا  فرصة   ،2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم 
من  أمامنا  املاثلة  التحديات  تقييم  من  آنذاك  ومتكنا  والتنمية. 
أجل حتسني نوعية احلياة ملواطنينا. وقد وجدنا أنه ال يزال هناك 
الكثري الذي يتعني القيام به لضمان املساواة واإلنصاف ومحاية 
البيئة من أجل األجيال القادمة، على الصعيدين الوطين والدويل. 

وعلى الصعيد الوطين، لدينا خطة طموحة يقتضي تنفيذها 
حتالف اإلرادات واجلهود الداخلية واخلارجية. أما على الصعيد 
الدويل، فنود أن نؤكد على أننا نتفق متاما مع االستنتاجات اليت 
توصل إليها االستعراض بشأن املكاسب الكبرية اليت حتققت 
يف احلد من الفقر والنمو االقتصادي منذ انعقاد املؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية. 

ويركز تقرير األمني العام على تزايد أوجه عدم املساواة 
يف الثروة والدخل، والصعوبات اليت تواجه حتقيق املساواة بني 
التعلم  املرأة، ويؤكد بشدة على احلاجة إىل  اجلنسني ومتكني 
ويدعو  للشباب.  بالنسبة  سيما  ال  القدرات،  وبناء  املستمر 
على  احلصول  يف  املساواة  عدم  أوجه  مكافحة  إىل  التقرير 
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك دعوة الدول 
لتعزيز النظم الصحية يف املناطق احلضرية والريفية، نظرا ملا هلا 

من آثار هامة على السياسات اإلمنائية. 

تتطلب  اإلمنائية  التحديات  أن  حقيقة  مع  نتفق  وحنن 
وضع  يف  املصلحة  أصحاب  مجيع  من  منهجية  مشاركة 
يقتضي  الذي  األمر  التحديات،  هلذه  للتصدي  االستجابات 
شراكة وقيادة على الصعيد العاملي من خالل األمم املتحدة. 
ولتحقيق ذلك، يسرنا أن نؤكد جمددا على تأييدنا املعرب عنه 
للسكان  الدويل  املؤمتر  لتنفيذ  اإلقليمي  االستعراض  يف سياق 

اعتماد  يف  آنذاك  شاركنا  عندما   ،2014 عام  بعد  والتنمية 
خطة العمل اإلقليمية من أجل املضي قدما بتنفيذ برنامج عمل 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

بيساو   - غينيا  التزام  جمددا  أؤكد  أن  أود  اخلتام،  ويف 
التأكيد من جديد  الدويل يف  املجتمع  إىل  باالنضمام  الراسخ 
تأييدها لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، والرؤية 

الواردة يف تقرير األمني العام. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
للسكان  الشعبية  السلطة  نونييس، وزيرة  ألوها  السيدة  ملعايل 

األصليني يف مجهورية فزنويال البوليفارية. 

السيدة نونييس )مجهورية فزنويال البوليفارية( )تكلمت 
والثورية  اإلنسانية  احلكومة  عن  بالنيابة  باإلنكليزية(: 
موروس،  مادورو  نيكوالس  الرئيس  حكومة  البوليفارية، 
نرحب هبذه الدورة االستثنائية بوصفها فرصة إلطالع اجلمعية 
العامة على آخر التطورات يف سياستنا االجتماعية يف املجاالت 

ذات الصلة باملسألة اليت جنتمع من أجلها. 

ما برحت فزنويال تعمل على بناء منوذج دميقراطي تعددي 
اجتماعي شامل للجميع، ومتكنت من تنفيذ السياسات العامة 
إىل  باالستناد  للتنمية،  االجتماعي  للبعد  األولوية  تعطي  اليت 
والتعاون  االجتماعية،  والعدالة  للتضامن  الدستورية  املبادئ 
وطنية  احلكومة محلة  أطلقت  ولذلك،  واملشاركة.  واملساواة 
للقضاء على الفقر املدقع، من أجل مكافحة هذه اآلفة الرهيبة، 
الكلية  السياسات االجتماعي  يقترن بسلسلة من  الذي  األمر 
االجتماعي  والضمان  والتعليم،  والتغذية،  الصحة،  بشأن 
من  واإلنتاج،  االدخار  وثقافة  والتضامن،  السلمي  والتعايش 
مجلة أمور، مع وضع اهلدف املتمثل يف جعلنا إقليما خاليا من 

الفقر املدقع حبلول عام 2019. 
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فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، مت اعتماد خطة تنفيذ احلقوق 
تشجيع  املبكر هبدف  احلمل  منع  وبرنامج  واإلجنابية  اجلنسية 
محالت التوعية وتعزيز تنظيم األسرة، بدعم من صندوق األمم 

املتحدة للسكان. 

اعتمدنا  اجلنسني،  بني  واإلنصاف  املساواة  وخبصوص 
ونفذنا سلسلة من الصكوك القانونية اليت تشكل أساس النظام 
القانوين احلايل الذي جيعل فزنويال بلدا يتصّدر العاملني على 
محاية حقوق املرأة ونشرها. كما جنحنا يف تعميم مراعاة املنظور 
اجلنساين يف وضع امليزانية الوطنية وللوكاالت االحتادية، ويف 
الدفاع  أجل  من  للخدمات  مؤسسي  أساسي  هيكل  إنشاء 
أجل  الــ 23. ومن  البلد  املرأة يف مجيع واليات  عن حقوق 
إحراز تقدم يف مؤشرات املساواة بني اجلنسني وحتقيق اهلدف 
املرأة  ضد  العنف  من  خاليا  إقليما  فزنويال  إعالن  يف  املتمثل 
حبلول عام 2019، نقترح تعزيز اجلانبني القانوين واملؤسسي 
اللذين يعززان السلطة الشعبية النسائية، ويدعمان ويقويان كل 

أشكال التقدم املحرز من أجل املرأة. 

إن القانون اجلديد املتعلق بتعزيز ومحاية احلق يف املساواة 
البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  لألشخاص 
الذي اعتمد يف 14 آب/أغسطس املاضي، باإلضافة إىل محاية 
املرضى، يقضي على مجيع أشكال التمييز عن طريق االنتماء. 
شخصية  عالقة  له  شخص  أي  يشمل  فإن  أخرى،  وبعبارة 
وثيقة مع شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

جيب أن تعكس خطة التنمية ملا بعد عام 2015 خمتلف 
مناذج التنمية بدون تفضيل بعضها على األخرى، مبا أننا مجيعا 
شعوٌب ذات سيادة. جيب أن تكفل اخلطة الدعم املايل دون 
التزام  مع  النمو،  املتقدمة  البلدان  شرط، وال سيما من مجيع 
من  العديد  هناك  األعضاء.  الدول  مجيع  جانب  من  حقيقي 
التحديات، ألن علينا أن نبدأ باالعتراف باألخطاء املرتكبة من 
وتقييم  التغريات  مع  التكيف  الضروري  ومن  أجل عالجها. 

ليست  اليت  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  إطار  يف  إجنازه  ما مت 
نقاط هناية، بل نقاط انطالق القتراح خطة ما بعد عام 2015 
من أجل متهيد أفضل طريق أو أفضل الطرق املفضية إىل الدفاع 

عن حقوق املجتمع. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
مجهورية  خارجية  وزير  مبوجنو،  موكوكو  بيري  السيد  ملعايل 

الكامريون. 

السيد موكوكو مبوجنو )الكامريون( )تكلم بالفرنسية(: 
من دواعي الشرف والسرور أن أقرأ الرسالة التالية، بوصفها 
بيان الكامريون، اليت أرسلها السيد بول بيا، رئيس مجهورية 

الكامريون إىل هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة. 

يف  بالقاهرة،  اجتمعنا  بالضبط،  عاما   20 “قبل 
والتنمية، من أجل دراسة  للسكان  الدويل  املؤمتر  إطار 
مبسائل  وصالهتا  بالسكان  املتعلقة  األساسية  املسائل 
نسمة  بليون   2,5 وبوجود  عاما،   20 بعد  التنمية. 
إضافية من السكان، ما هو التقييم الذي ميكننا إعطاءه 
يف  أنفسنا  نرى  وكيف  القاهرة،  عمل  برنامج  لتنفيذ 

العشرين سنة القادمة؟ 

“بالنسبة للكامريون، فإن بلدنا يعمل ليضع موضع 
والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  التنفيذ 
ترسم  أن  شيء،  كل  وقبل  أواًل  الكامريون،  وأرادت 
املبادئ  أساس  على  بالسكان  املتعلقة  الوطنية  سياستها 
التوجيهية لربنامج عمل القاهرة بالتركيز على االرتباط 
بني السكان والتنمية. وإذ نقوم بذلك، فإن أوىل أولوياتنا 
الفتيات؛  تعليم  سيما  ال  بالتعليم،  املتعلقة  املسائل  هي 
وتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وحتقيق النمو االقتصادي 
النفاسية؛  الوفيات  وختفيض  املستدامة؛  والتنمية  املطرد 

واحلصول على خدمات الرعاية الصحية االجنابية.
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اليوم،  السياسات  تلك  نتائج  إنكار  ميكن  “وال 
املائة سنويا،  اقتصاديا بلغ حنو 5 يف  حيث حققنا منوا 
األمر الذي عزز اعتماد التدابري اليت حّسنت املؤشرات 
هذه  أدت  لدينا.  املجاالت  خمتلف  يف  االجتماعية 
بني  املساواة  أوجه عدم  من  احلد  إىل  أيضا  السياسات 
وارتفعت  السياسة.  واملرأة، وال سيما يف جمال  الرجل 
املائة  الوطنية من 17 يف  النساء يف اجلمعية  نسبة عدد 
واحدة.  تشريعية  دورة  غضون  يف  املائة  يف   31 إىل 
من  جدا  كبري  عدد  أيضا  هناك  الشيوخ،  جملس  ويف 
املقاعد اليت تشغلها النساء. كما كان هناك خفض يف 
معدل اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ 
فضال عن احلد من الوفيات النفاسية ووفيات األطفال، 
وأوجه التحسني يف معدالت التحاق الطالب، ويف جمال 
التعليم، حيث بلغ مستويات أعلى من تلك يف أي بلد 
إمكانية  يف  وزيادة  الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقي 

احلصول على عمل الئق.

الفعال  النظام  بفضل  اإلجنازات  تلك  “وحتققت 
القاهرة  عمل  برنامج  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  لرصد 
مخس  وكل  الوطنية.  االستراتيجية  السياسات  وملتابعة 
برناجمنا،  تقييم  جيري   ،1999 عام  من  بدءا  سنوات، 
األمر الذي أتاح املجال لرصد ما أجنزه برناجمنا يف حتقيق 
أهداف برنامج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وإلجراء 
أن  يبدو  االقتضاء. ويف حني  املالئمة حسب  التعديالت 
إخفاء  احلال،  بطبيعة  ميكن،  ال  باملالحظة،  التقدم جدير 
التحديات الكبرية اليت ال يزال بلدي يواجهها. تتطلب هذه 
التحديات املزيد من اجلهود يف جماالت الصحة اإلجنابية، 
وال سيما يف حاالت احلمل املبكر؛ ومكافحة العنف القائم 
والتقليل  الناشئة؛  األمراض  ومكافحة  اجلنس؛  نوع  على 
من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز من خالل 

التعليم؛  نوعية  وحتسني  اجلديدة؛  اإلصابات  من  الوقاية 
السبب  يشكل  يزال  ال  الذي  املالريا،  مرض  ومكافحة 
الرئيسي للوفيات يف الكامريون؛ واحلد من بطالة الشباب.

التنمية  مهد  األسرة  تعترب  الكامريون  “إن 
واالستقرار. ويف عامل ينحسر فيه مفهوم األسرة، ال بد 
من محاية هذه املؤسسة، وينبغي لكل طفل أن ينشئه أب 
وأم لديهما القدرة على توفري تعليم ذي نوعية جيدة له. 

ويسّلم برنامج عمل القاهرة 

“بأن ونؤكد جمددا أن األسرة هي وحدة املجتمع 
ينبغي تعزيزها. ومن حقها احلصول  األساسية ومن مث 
على الدعم واحلماية. جيب أن يقوم الزواج على الرضا 
قدم  والزوجة شريكني  الزوج  يكون  وأن  لطرفيه  احلر 

املساواة )A/CONF.171/13، الفصل الثاين، املبدأ 9(.

“بالطبع، ال ميكن ألحد أال يالحظ أن االحتفال 
للسكان  الدويل  للمؤمتر  العشرين  السنوية  بالذكرى 
والتنمية يتزامن مع االحتفال بالذكرى السنوية العشرين 
للسنة الدولية لألسرة. وينغي تفسري هذه املصادفة على 
أهنا إشارة تعزز حتسني محاية األسرة وينبغي أن تؤخذ 

يف االعتبار يف مجيع الربامج املتعلقة بالسكان والتنمية.

“وإذ نضع إطارا خلطة التنمية ملا بعد عام 2015، 
فإن الصلة بني السكان والتنمية ال تزال يف صميم الربنامج 
الدويل الذي يتمثل هدفه النهائي حتقيق االزدهار والرفاه 
للشعوب املعنية. وبالنسبة للكامريون، فإن حتقيق أهداف 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالقضاء على الفقر، األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال 
دعوة  الكامريون  تود  الذي  الدويل  التضامن  خالل  من 

اجلميع إىل التزامهم التام به.” 
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الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطى الكلمة ملعايل 
السيدة نيستورين سانغاري كومباوري، وزيرة النهوض باملرأة 

والشؤون اجلنسانية يف بوركينا فاسو. 

السيدة كامباوري )بوركينا فاسو( )تكلمت بالفرنسية(: 
بعد مرور عشرين عاما على اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل 
تقدما  فاسو  بوركينا  أحرزت  القاهرة،  يف  والتنمية  للسكان 
اليت  الدويل  املؤمتر  الرامية إىل حتقيق أهداف  كبريا يف جهودها 
وضعتها لنفسها. ومن بني أمور أخرى، ميكننا اإلشارة إىل النمو 
االقتصادي املطرد مبعدل 6 يف املائة سنويا منذ عام 1994، أي 
باخنفاض يف معدل الوفيات النفاسية نسبته 39 يف املائة، وحتسني 
فرص احلصول على الرعاية الصحية والصحة اإلجنابية يف املناطق 
احلضرية والريفية، وزيادة معدل االلتحاق باملدارس من 33,8 

يف املائة يف عام 1993 إىل 81,3 يف املائة يف عام 2012. 

فاسو عام 2009  بوركينا  اعتمدت  وإضافة إىل ذلك، 
مع  التعامل  إىل  يهدفان  وطنيني  جنسانيني  وبرنامج  سياسة 
أوجه عدم املساواة بني الرجل واملرأة، والربنامج من الربامج 

اليت حتظى باألولوية يف البلد. 

وبالرغم من التقدم املحرز على مدى السنوات العشرين 
من  العديد  هناك  ما زال  بأنه  االعتراف  من  بد  ال  املاضية، 
التحديات اليت ينبغي التصدي هلا على املستويات االقتصادية 

واالجتماعية والدميوغرافية. 

االقتصادي  النمو  يزال  ال  االقتصادي،  املستوى  فعلى 
الشامل يف إطار التنمية املستدامة من األهداف ذات األولوية، 
من أجل حتقيق احلد السريع من الفقر وعدم املساواة يف توزيع 

الدخل. 

املزيد من  إىل  احلاجة  تقوم  االجتماعي،  املستوى  وعلى 
إذ  الرضع  ووفيات  النفاسية  الوفيات  من  احلد  على  التركيز 
لكل  وفاة  حالة   340 إىل  تصل  النفاسية  الوفيات  تزال  ال 

000 100مولود حي. وحتسني فرص احلصول على خدمات 
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية للشباب واألزواج واجلهود 
الزواج  مثل  الضارة،  الثقافية  املمارسات  ملكافحة  املبذولة 
اليت  املسائل  من  لإلناث،  التناسلية  األعضاء  وتشويه  املبكر، 
تشغل حكومة بوركينا فاسو. وتعزيز تعميم التعليم االبتدائي 
الفين  والتدريب  الثانوي  التعليم  على  الفتيات  ودعم حصول 
هي أيضا جماالت اهتمام. واحلصول على عمل الئق للشباب، 
التمكني  وتعزيز  احلر  العمل  فرص  وإجياد  الفتيات،  وخباصة 
االقتصادي للمرأة سبل حيدونا األمل يف أن نتمكن كذلك، 
تأثرهن  التخفيف من سرعة  النساء، من  الفقر بني  باحلد من 
باألخطار، األمر الذي يعرضهن من بني مجلة أمور أخرى إىل 

حاالت احلمل غري املرغوب فيها. 

النمو  يف  التحكم  يزال  ال  الدميغرايف،  املستوى  وعلى 
اليت  احلكومة،  أولويات  من  أولوية  يشكل  السريع  السكاين 
اعتمدت سياسة سكانية وطنية للتصدي على وجه اخلصوص 
ملسائل اهلجرة واخلصوبة، ولتشجيع إدراج قضايا السكان يف 

خطط التنمية وبراجمها. 
الدعم  إىل  حباجة  سنكون  التحديات،  تلك  نواجه  وإذ 
املستمر واملكثف واملستكمل من املجتمع الدويل من أجل حتقيق 
ترحب  لذلك  املستدامة.  والتنمية  بالسكان  املتعلقة  األهداف 
وصندوق  الدويل  البنك  أبداه  الذي  بااللتزام  فاسو  بوركينا 
األمم املتحدة للسكان، اللذان ردا على الدعوة إىل العمل من 
منطقة الساحل بإطالق مشروع بشأن حتقيق العائد الدميغرايف 
يف املنطقة. وتود بوركينا فاسو أن تكون مثاال حيتذى به وحالة 
النساء  دعم  على  التركيز  خالل  من  املبادرة  لتلك  منوذجية 
الفتيات  إبقاء  وعلى  اقتصاديا؛  املرأة  متكني  وعلى  واألطفال 
التعليم، الذي جيعل  الفعال لقانون  التنفيذ  يف املدارس؛ وعلى 
االلتحاق باملدرسة إلزاميا حىت سن السادسة عشرة؛ وعلى تعزيز 
اجلهود الرامية إىل مكافحة الزواج املبكر والزواج القسري من 
الدعم  والقانونية وخدمات  النفسية  الرعاية واخلدمات  خالل 
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للشابات ضحايا الزواج القسري واحلمل املبكر وغري املرغوب 
النساء  العنف ضد  مكافحة  على  التركيز  سيجري  كما  فيه. 
والفتيات، ألنه حينما تعتمد املرأة سلطتها يف اختاذ القرار بشأن 
حياهتا اجلنسية وحقوقها اإلجنابية، هناك يف كثري من األحيان 
آثار ميكن أن تنطوي على عنف عائلي. ولذلك تود بوركينا 

فاسو تعزيز اجلهود املبذولة يف ذلك املجال. 

ويؤكد وفد بلدي من جديد التزامه بربنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية لعام 1994 واحلق السيادي لكل دولة 
من الدول األعضاء يف تنفيذ التوصيات الواردة يف برنامج العمل 
أو املبادرات األخرى، وفقا للقوانني واألولويات ذات الصلة. 
الدورة  هذه  تتيحها  اليت  الفرصة  يغتنم  أن  بلدي  وفد  ويود 
األمم  صندوق  هبا  يضطلع  اليت  باألعمال  لإلشادة  االستثنائية 
املتحدة للسكان، الذي ما فتئ يؤيد حكومتنا طيلة سنوات يف 
تنفيذ اجلهود املتفق عليها. ويف اخلتام، أود أن أشكر الرئيس 

على قيادته املقتدرة للجمعية العامة يف هذه الدورة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد عمر سي، وزير الصحة والرعاية االجتماعية يف 

مجهورية غامبيا. 

السيد سي )غامبيا( )تكلم باإلنكليزية(: تود غامبيا أن 
تؤيد البيانني اللذين أديل هبما باسم جمموعة ال 77 والصني، 

واالحتاد األفريقي. 

واملواثيق  باملبادئ  التزامها  جديد  من  غامبيا  وتؤكد 
سيما  ال  والسكان،  التنمية  خطة  تعزز  اليت  والربوتوكوالت 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  رعاية  خدمات  بتوفري  يتعلق  فيما 
للنساء والشباب على  القرار  وحقوقها وتعزيز سلطات اختاذ 
غامبيا  تزال حكومة  ال  الصدد،  ذلك  ويف  املستويات.  مجيع 
تؤمن إميانا راسخا مببدأ حصول اجلميع على الصحة اإلجنابية 
البشرية/اإليدز.  املناعة  نقص  فريوس  ذلك  يف  مبا  وخدماهتا، 
املرأة من حقها أن تقرر حبرية عدد األطفال  كما نؤمن بأن 

الذين ترغب يف إجناهبم وتوقيت إجناهبم. وقد أدركنا حقا أن 
ذلك  يف  مبا  اإلجنابية،  الصحة  خدمات  من  اجلميع  استفادة 
لتحقيق  مسبق  شرط  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس 

األهداف اإلمنائية لأللفية. 

السياسات  خمتلف  يف  غامبيا،  تكفل  ذلك،  إىل  وإضافة 
والربامج اإلمنائية، حق املراهقني والشباب يف إمكانية احلصول 
على املعلومات واخلدمات املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 
اإلجنابية  الصحة  مسائل  إلدماج  خطوات  واختذت  الشاملة 
املتعلقة  الوطنية  السياسات  يف  والشباب  واملراهقني  للمرأة، 

بالسكان والصحة وبرناجمنا للتعجيل بالنمو والعمالة. 

حتت القيادة النشطة لرئيس اجلمهورية، ما زالت حكومة 
الصحية  اخلدمات  تقدمي  يف  قوية  سياسية  إرادة  تبدي  غامبيا 
من  ذلك  من  واألهم  معقولة،  بأسعار  غامبيا  سكان  جلميع 
خالل توفري خدمات صحة األم والطفل جمانا يف مرافق الصحة 
األوىل  السيدة  أطلقتها  اليت  املبادرة  عززت  وباملثل  العامة. 
إلنقاذ الطفل اجلهود املجددة واالهتمام مبعاجلة صحة األمهات 
البلد.  يف  تقريبا  للجميع  مكفول  التحصني  تغطية  واملواليد. 
وعالوة على ذلك، الوقاية من املالريا أثناء احلمل، وهي جزء 
ال يتجزأ من خدمات الصحة اإلجنابية يف غامبيا، متثل مصدر 
حسد من باقي البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية. وينطبق األمر 
نفسه على الوصول إىل مواقع تقدمي اخلدمات الصحية، نظرا 
ألن أكثر من 85 يف املائة من السكان على بعد 5 كيلومترات 

من مواقع الرعاية الصحية األولية. 

عام  منذ  حتققت  اليت  الرئيسية  اإلجنازات  أبرز  ومن 
البنات  تعليم  جمال  يف  لإلعجاب  املثرية  التحسينات   1994
واملساكن  السكان  لتعدادات  احلكومة  ودعم  املرأة؛  ومتكني 
مستويات  يف  واخنفاض  الوطنية؛  االستقصائية  والدراسات 
الفقر. وتشارك املرأة يف غامبيا بنشاط يف كل املساعي، من 
الدولة،  آلية  شؤون  إدارة  إىل  املزارع  ويف  املنازل  يف  العمل 
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املنتجة،  املوارد  على  احلصول  فرص  زيادة  من  اكتسبته  ملا 
وخدمات الدعم املؤسسي. 

ويف حماولة لالضطالع بدورنا يف تعزيز التعاون فيما بني 
بلدان اجلنوب، تشاطرت غامبيا التكنولوجيا واملهارات وأفضل 
املمارسات يف جماالت الصحة اإلجنابية، والسكان والتنمية مع 
بلدان أعضاء أخرى يف شراكة الشركاء يف السكان والتنمية. 
جمال  السنني يف  مر  على  كبرية  بصورة  احلكومة  واستثمرت 
على  إجيابية،  نتائج  إىل  أفضى  الذي  األمر  اإلجنابية،  الصحة 
النحو املبني يف املسح الدميغرايف والصحي الذي أجري مؤخرا. 

املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  يف  النجاحات  حنرز  وبينما 
الدويل للسكان والتنمية، ما زلنا نواجه عددا من التحديات، 
اليت تشمل أوجه قصور يف املوارد وتعداد الشباب بني السكان. 

أفريقيا  البلدان كثافة سكانية يف  أكثر  أحد  غامبيا  تظل 
بـ  السكانية  كثافتها  تقدر  حيث  الكربى،  الصحراء  جنوب 
125 نسمة لكل كيلومتر مربع. وجتدر اإلشارة إىل أن الكثافة 
إذا تركت من دون حل، قد تشكل حتديا  العالية،  السكانية 
لالستدامة البيئية واإلنتاج الزراعي. وهناك أيضا حاجة كبرية 

مل جتر االستجابة هلا خلدمات الرعاية التوليدية الطارئة.

الدويل  املجتمع  يف  ما مل  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
مسأليت  ملعاجلة  بالتمويل  املتعلقة  بالتزاماهتم  واحلكومات 
السكان والتنمية، ستجد البلدان النامية على وجه اخلصوص 
صعوبة يف مواجهة التحديات اليت يطرحها سكاننا، وخاصة 
التحديات املتعلقة جبيل الشباب. إنين أريد أن أشكر شركاءنا 
األمم  سيما صندوق  وال  والتنمية،  السكان  جمال  املاحنني يف 

املتحدة للسكان، على دعمهم الثابت.

ورغم كل التحديات املذكورة أعاله، ال تزال حكومة 
التنمية  خطة  سياق  يف  السكان،  قضايا  بإدارة  ملتزمة  غامبيا 

االقتصادية  التنمية  وترية  تسريع  أجل  من   ،2015 بعد  ملا 
واالجتماعية، وبالتايل حتسني جودة حياة مجيع سكان غامبيا.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل فيليب مولر، وزير الصحة يف مجهورية جزر مارشال.

باإلنكليزية(:  )تكلم  مارشال(  )جزر  مولر  السيد 
وشعب  لوك  كريستوفر  الرئيس  عن  بالنيابة  حبرارة  أحييكم 

جزر مارشال.

تعرقل  خطرية  عقبات  كدولة،  مارشال  جزر  تواجه 
معدالت  اخنفاض  يف  تتمثل  األساسية،  االجتماعية  تنميتنا 
الوطنية  الكثافة احلضرية، واملوارد  االقتصادية، وتزايد  التنمية 
املحدودة، ولديها كدولة تنخفض أراضيها عن سطح البحر، 
نقاط ضعف شديدة جراء تأثري تغري املناخ والكوارث الطبيعية. 
ورغم صغر دولتنا، فإن معدالت منونا السكاين هي من بني 
أعلى املعدالت يف العامل. وباإلضافة إىل ذلك، بلغت األمراض 
غري املعدية مستويات وبائية. كما أن معدالت اإلصابة مبرض 

السكري هي من بني أعلى املعدالت يف العامل.

وقد اعتمدت جزر مارشال مؤخرا خطة إمنائية استراتيجية 
وطنية مدهتا ثالث سنوات، تغطي مجيع القضايا والقطاعات 
الرئيسية. وميكن أن نبين على التقدم الذي أحرزناه مؤخرا يف 
االستعراض  نوقشت خالل عملية  اليت  األهداف  اجتاه حتقيق 

اخلاصة باملؤمتر الدويل للسكان والتنمية.

لقد عملنا يف جمال الصحة العامة بالفعل، يف اجتاه نشر الوعي 
العام يف وقت مبكر يف املجتمعات املحلية، ونعمل على وضع 
وذلك  الصحية،  الُنظم  قدرات  لتعزيز  وطنية،  جنسانية  سياسة 
ملعاجلة العنف اجلنساين بشكل أفضل. وليس ذلك سوى مبثابة 
عدد قليل من النقاط يف قائمة أطول بكثري من أدوات السياسة 
وحدها  واألوراق  السياسات  تغري  ال  لكن  اآلن،  املستخدمة 

املؤشرات األساسية. فلدينا الكثري الذي يتعني علينا القيام به.
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الصحي،  املجال  يف  املهرة  باملتخصصني  االحتفاظ  إن 
التقدم  من  املزيد  حتقيق  إىل  الرامية  جهودنا  حتديا يف  يشكل 
فيما يتعلق بضمان سالمة احلمل والوالدات. ويف إطار حتقيق 
التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم، يعامل الفتيان والفتيات على 
قدم املساواة، ولكن ميكن أن يتغري ذلك جراء معدالت احلمل 
والتسرب من التعليم العالية. إن الصحة اإلجنابية هدف رئيسي 
جيري استهدافه بالفعل، من خالل املنظمات املجتمعية املحلية 
لضمان  املوجه  الدعم  من  مزيد  إىل  حباجة  لكننا  والشبابية، 
واختاذ  الصحية،  باخلدمات  املتعلقة  املعلومات  على  احلصول 
أننا  تنظيم األسرة. ورغم  فيما خيص  قرارات حرة ومستنرية 
حققنا تقدما فيما خيص املناصب العليا يف جمال اخلدمة املدنية، 
جيب علينا أن نسعى جاهدين لضمان متثيل املرأة متثيال جيدا 
باملناخ  املعين  القمة  نتطلع إىل مؤمتر  يف املجتمع برمته. وحنن 
بالنسبة  واقعا  أصبح  قد  املناخ  تغري  ألن  غدا،  سيعقد  الذي 
جلزر مارشال، وسوف يستمر تأثريه على التنمية االجتماعية 
بتنفيذنا  يتعلق  فيما  سيما  وال  القطاعات،  مجيع  يف  والتقدم 

املستقبلي خلطة التنمية ملا بعد عام 2015.

ويف مواجهة هذه اهلياكل العاملية، كثريا ما هتمش اجلزر 
والتنمية  اجلميع،  يناسب  واحد  هنج  اتباع  جراء  الصغرية 
املجتمعات  يف  أهدافها  حتقق  ال  اليت  األساسية  االجتماعية 
تبتعد لألسف، يف  اليت  الطيبة  النوايا  الرغم من  املحلية، على 
كثري من األحيان عن واقعنا. لقد شكل مؤمترنا العاملي األخري 
بشأن اجلزر الصغرية الذي عقد يف ساموا عالمة بارزة على 
الفهم الدويل للجزر الصغرية، ولكن سيكشف الوقت واملتابعة 
نتائج الشراكات القائمة، ال سيما مع منظومة األمم املتحدة.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
عن  املسؤول  الوزير  جريو،  أموسوغا  فولربت  السيد  ملعايل 
لأللفية،  اإلمنائية  باألهداف  املتعلقة  السياسات  تنفيذ  تنسيق 

وأهداف التنمية املستدامة يف مجهورية بنن.

السيد جريو )بنن( )تكلم بالفرنسية(: بالنيابة عن شعب 
على  كوتيسا  السيد  أهنئ  أن  أود  بنن،  مجهورية  وحكومة 

انتخابه رئيسا للجمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني.

اليت  االستثنائية،  الدورة  هبذه  ترحب  بنن  مجهورية  إن 
لربنامج  املناسب  املستقبلي  املسار  بشأن  قرار  الختاذ  عقدت 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وتدعم بنن منذ البداية 
متابعة  إجراءات  إطار  بشأن   )A/69/62( العام  األمني  تقرير 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014، 
واألربعني  السابعة  دورهتا  يف  والتنمية  السكان  جلنة  وتقرير 

)A/69/122(، ونظرت بعناية يف املسائل اليت تناوالها. 

وقد ركز التقريران على التقدم الكبري الذي أحرز فيما 
يف  العمل  برنامج  يف  عليها  املنصوص  األهداف  حتقيق  خيص 
بني  القائمة  بالروابط  االعتراف  سيما  وال  املجاالت،  خمتلف 
السكان والنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة، وتعزيز 
الصحة  وحتسني  املرأة؛  وضع  وحتسني  اجلنسني  بني  املساواة 
اإلجنابية؛ وإتاحة التعليم اجليد للجميع. وعلى غرار العديد من 
البلدان األخرى، مل تبق بنن على هامش ما يقوم به املجتمع 

الدويل لتنفيذ قرارات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.

يف الواقع، وبعد فترة وجيزة من عقد املؤمتر يف القاهرة 
يف عام 1994، اعتمدت بنن إعالنه بشأن السياسة السكانية، 
واتبعت  والنمو،  الفقر  من  للحد  استراتيجيات  ووضعت 
سياسات وطنية لتعزيز التعليم والصحة واملساواة بني اجلنسني. 
ومت سن العديد من القوانني واللوائح التنظيمية لتحسني الوضع 
القانوين للمرأة، وتطبيقها. وقد أسفرت هذه التدابري عن حتقيق 
نتائج مشجعة، ال سيما يف جمايل الصحتني اجلنسية واإلجنابية، 
وإدارة  منها،  والتخلص  املخاطر  عالية  السلوكيات  وخفض 
التحرش  وقمع  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس  ومراقبة 
اجلنسي، ومحاية الضحايا. وحققت بنن أيضا تقدما فيما خيص 
الالئي  الفتيات،  تعليم  وتشجيع  املرأة،  ضد  العنف  مكافحة 
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عام  خالل  املائة  يف   108 بنسبة  تسجيلهن  معدالت  زادت 
2011، وتعزيز متكني املرأة وقيادهتا. 

م أاَل يتغاضى عن وجود حتديات  ولكن ينبغي هلذا التقدُّ
الدميغرافية،  املكاسب  بإدارة  أساسي  متعلقة على حنو  عديدة 
فعَّال،  اجتماعية  رعاية  نظام  وإنشاء  الشباب،  عمالة  تعزيز 
والقضاء على مظاهر التفاوت والعنف ضد النساء واألطفال، 
مثل  املدارية،  املناطق  أمراض  بشأن  والتطوير  البحث  وتعزيز 
بغية  الدولية  اهلجرات  وإدارة  إيبوال،  فريوس  ووباء  املالريا 

كسب الفائدة القصوى منها. 

ينا لتلك التحديات، اليت تكمن أيضًا يف تنفيذ  ويف تصدِّ
األهداف اإلمنائية لأللفية، نالحظ بارتياح أنَّ إطار اإلجراءات 
يتعامل بأسلوب متَّسق، ويوفِّر موارد  مة لكي ننظر فيها  املقدَّ
تأخذ  وإذ  ومناعتهم.  للسكان  الفردية  القدرات  لزيادة  كافية 
بنن كل ذلك يف احلسبان، فإهنا تود االنضمام إىل جمتمع األمم 
وُتواصل العمل مع إطار اإلجراءات ملتابعة املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألطمئن الدول األعضاء 
إىل اعتزام بلدي االلتزام الكامل بتنفيذ األهداف املحددة فيه. 

ختامًا، أود أن أحثَّ مجيع البلدان األخرى، وخصوصا 
شركاءنا من الشمال، على زيادة دعمها املايل والتقين لتنفيذ 
اإلطار، بغية متهيد الطريق حنو حتقيق أهداف خطة التنمية ملا 

بعد عام 2015. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملعايل السيد هشام بدر، نائب وزير اخلارجية يف مجهورية مصر 

العربية. 

ه خبالص  السيد بدر )مصر(: بداية، امسحوا يل أن أتوجَّ
والستني  التاسعة  دورهتا  العامة يف  اجلمعية  رئيس  إىل  الشكر 
على عقد هذه اجللسة اخلاصة ملتابعة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر 
استضافته  الذي   ،2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدويل 

يف  فارقة  عالمة  املؤمتر  هذا  مثَّل  لقد   .1994 عام  القاهرة 
تاريخ التعاون الدويل، حيث تناول بشكل منفرد نطاقًا عريضًا 
د  ملواضيع التنمية، مقارنة باملؤمترات السابقة ذات الصلة، وجسَّ
اخلاصة  املواضيع  تشابك  إزاء  املتزايد  الدويل  املجتمع  وعي 
بالسكان، والفقر، والتعليم والبيئة، وإدراكه أنه ال ميكن تناول 

أيٍّ من هذه املواضيع مبعزل عن اآلخر. 

بتناول  ما يتعلق  نقطة حتوُّل يف  القاهرة  ُيَعدُّ مؤمتر  هلذا، 
مواضيع السكان والتنمية، والربط بينهما، حيث متَّ وضع تصوُّر 
عملي ملنهج تعاُمل املجتمع الدويل مع مواضيع السكان، الذي 
متثَّل يف التحوُّل عن التركيز الكمِّي على أعداد السكان، إىل 
التركيز النوعي على احتياجات األفراد وتطلعاهتم وحقوقهم. 
العمل بدوره يف إرساء األسس اليت متَّت  وقد ساهم برنامج 
مبوجبها صياغة األهداف اإلمنائية لأللفية، كما كانت له جهود 
بنَّاءة يف خفض معدالت الفقر والنهوض بالتعليم واملساواة بني 

اجلنسني على مدار العقدين املاضيني.

 1994 عام  القاهرة  عن  الصادرة  اخلتامية  الوثيقة  وُتَعدُّ 
إجنازًا حقيقيًا. فهي وثيقة متوازنة وشاملة، ال تزال إىل يومنا هذا 
على  والتنمية  السكان  مواضيع  بتناول  اخلاص  التوافقي  املرجع 
املستوى الدويل. ومن مثَّ، كان متديد برنامج عمل املؤمتر بعد عام 
2014 خري دليل على الرؤيا التوافقية ملؤمتر القاهرة وُمخَرجاته. 

الذي  سكاهنا  بعدد  مصر،  ُتعتَبر  الوطين،  املستوى  وعلى 
جتاوز الـ 86 مليون نسمة، من أكرب الدول العربية من حيث عدد 
السكان، ومن أكرب الدول األفريقية من حيث الكثافة السكانية. 
دت  هلذا، تويل مصر األمهية القصوى للقضية السكانية. وقد أكَّ
مصر يف دستورها اجلديد، وخباصة يف املادة 41 منه، أنَّ القضية 
السكانية ُتَعدُّ حجر الزاوية يف اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة. 
وترمجة هذا االلتزام جارية ميدانيًا من خالل خطة إمنائية طموحة 
السكان  استراتيجية  بدورها  تتضمَّن  “مصر 2030”،  بعنوان 
والتنمية مبحاورها املختلفة وفق األولويات الوطنية يف هذا املجال، 
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ر، ومتكني املرأة  مبا يف ذلك تعليم الفتيات للحدِّ من الزواج املبكِّ
الذين  بالتركيز على الشباب  وتنظيم األسرة والصحة اإلجنابية، 
لتحقيق  القاطرة  يصبحوا  لكي  السكان،  عدد  ُثلَثي  حنو  ميثِّلون 

العائد الدميغرايف واملحرِّك الرئيسي للتنمية يف املجاالت كافة. 

بعملية  التزامها  مصر  تؤكد  الدويل،  املستوى  وعلى 
االستعراض الدوري ألعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 
برنامج  من  ما تبقَّى  إلجناز  األساليب  أفضل  وباستخالص 
العمل. وسنواصل اجلهد من أجل حشد الدعم الالزم للمؤمتر 
السكانية حنو  بالقضية  الدفع  الدولية، ويف  املحافل  يف خمتلف 
استضافت  اإلطار،  هذا  ويف  الدولية.  التنمية  خطط  أولوية 
القاهرة يف حزيران/يونيه 2013 مؤمتر االستعراض  مصر يف 
التقدم  العريب املعين بالسكان والتنمية، هبدف تقييم  اإلقليمي 
املحَرز يف تنفيذ برنامج العمل. ومتَّ اعتماد إعالن القاهرة بشأن 
السكان والتنمية لعام 2013 باإلمجاع، وقد أمكن بناًء على 
ذلك إرساء املوقف العريب املوَحد من املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية بعد عام 2014. كما كانت ملصر مشاركة فعَّالة يف 
بعد عام  والتنمية  بالسكان  املعين  األفريقي  االستعراض  مؤمتر 
2014، الذي ُعِقد يف أديس أبابا يف أيلول/سبتمرب 2013. 

عنها  التكلم  ميكن  ال  التنفيذ،  متابعة  ملسألة  وبالنسبة 
مبعزل عن مسألة التمويل. لذا، نتطلع إىل شركائنا يف التنمية 
للعمل معًا من أجل توفري مصادر التمويل املطلوبة واإلضافية 
األطراف  متعددة  التمويل  آليات  خالل  من  النامية،  للدول 
تعزيز  هبدف  اخلاص،  القطاع  خالل  من  وكذلك  والثنائية، 
قدرات املؤسسات املعنية بتنفيذ برنامج عمل القاهرة. ويف هذا 
السياق، أود اإلشارة إىل املؤمتر الدويل الثاين لتمويل التنمية، 
الذي توليه الدول النامية أمهية خاصة. ونعوِّل على شركائنا 

مة يف مساندتنا لتحقيق أهدافه.  من الدول املتقدِّ

لقد شهد العامل خالل العقدين املنصرمني تغيريات مجَّة، 
أفرزت حتديات إمنائية جديدة، تطلَّبت جهد املجتمع الدويل 

للعمل على استحداث أمناط استهالك وإنتاج مستدامة. وحنن، 
النامية  الدول  حقِّ  على  نؤكد  الكبري،  اجلهد  هذا  ُنثمِّن  إذ 
اإلنسان  حقوق  من  أصياًل  عامليًا  حقًا  باعتباره  التنمية،  يف 
األساسية، وأنَّ ممارسة هذا احلق لن تتأتى إالَّ من خالل توفري 

األدوات ومصادر التمويل. 

يف اخلتام، إذ حنن هنا اليوم للدفع مستقباًل باملؤمتر الدويل 
حتقيقه  متَّ  مبا  فخورين   ،2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان 
حىت اآلن، علينا أن ندرك معًا أنَّ ما حنتاجه يف هذه املرحلة 
على  قادر  الثقافات،  متعدد  ه  توجُّ اعتماد  هو  قُدمًا  للمضيِّ 
استيعاب اختالفات األعضاء كافة، تأسيسًا على ما متَّ حتقيقه 
يف القاهرة، لكي يتسّنى تنسيق جهود اجلميع وتطلعاهتم، حىت 
نتمَكن من مواجهة التحديات املشتركة بأمل يف غد أفضل. 

وإنين ُأعوِّل على تعاون اجلميع لتحقيق ذلك. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
وزارة  وكيلة  دانديس،   - موشيسكا  هنريكا  السيدة  ملعايل 

الشؤون اخلارجية البولندية.

)تكلمت  )بولندا(  دانديس   - موشيسكا  السيدة 
لعقد  بلدي  تقدير حكومة  عن  أعرب  أن  أود  باإلنكليزية(: 
هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة، اليت هتدف إىل تأكيد 
م املحَرز منذ عام 1994 وأمهية املتابعة الضرورية يف  كال التقدُّ
التقرير االستعراضي الشامل للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

بعد عام 2014. 

من الواضح أنَّ اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية كان خطوة تارخيية يف تزويد املرأة باحلماية الالزمة، 
أولوية عاملية. وحنن  املساواة بني اجلنسني  أن تكون  وضمان 
ز على األنشطة اهلادفة إىل  نقدِّر حقيقة أنَّ برنامج العمل يركِّ
مكافحة خمتلف أشكال التمييز. ونعترب مبدأ املعاملة املتساوية 
مبثابة مبدأ أفقي، وهو بالتايل يؤثر عمليًا على مجيع املجاالت 

االجتماعية حلياتنا اليومية. 
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وإننا ُنشاطر األمني العام مشاطرة كاملة رأيه أنَّ اإلجنازات 
طوال السنوات الـ 20 املاضية كانت رائعة حقًا. وهي تتفاوت من 
املكاسب اهلاّمة يف مساواة املرأة والصحة والعْمر املتوقَّع لسكان 
العامل إىل أنظمة التحصيل التعليمي ومحاية حقوق اإلنسان. ويف 
الوقت نفسه، ندرك أننا ملَّا نصل بعد إىل هناية الطريق على الرغم 
من اإلجنازات غري القابلة لإلنكار. واملسار إىل االستدامة سيقتضي 
إدارة أفضل وهنجًا أكثر ابتكارًا حنو محاية مجيع األشخاص من 
التنمية جبوانبها  املسامهة يف  بالتايل  يتيح هلم  التمييز والعنف، ممَّا 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية واالستفادة منها. 

الن  إنَّ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبرنامج عمله يشكِّ
برناجمًا اجتماعيًا هامًَّا، حدَّدت حكومة بلدي ونفَّذت على 
أساسه العديد من أولوياهتا االجتماعية - االقتصادية. والوضع 
الدستور. ونعتقد  للنساء والرجال يف بولندا يكفله  املتساوي 
أنَّ تعزيز املساواة ومتكني املرأة ينبغي أن يكونا يف ُصلب مجيع 
السياسات الوطنية املعنية مبكافحة العنف. وقد اعتربت بولندا 
لنا القانون املتعلق مبكافحة  ذلك حتميًا. ويف عام 2010، عدَّ
العنف األَسري، واعتمدنا يف عام 2013 خطة العمل الوطنية 
ل  بشأن املعاملة املتساوية للسنوات 2013- 2016، اليت تشكِّ
أساسيًا  جزءًا  اجلنسانية  على  القائم  العنف  مكافحة  جهود 
العمل  على  أيضا  ثابرنا  املاضية  القليلة  السنوات  ويف  منها. 
بكثافة لتمكني استقالل املرأة ودعمه. وقد غيَّرنا أحكامًا يف 
عام  ومنذ  االنتخايب.  والقانون  األسرة  وقانون  العمل  قانون 
عدد  زاد  ممَّا  حني،  املرشَّ قوائم  يف  احلصص  أدرْجنا   ،2010

النساء العامالت ومشاركتهّن النشيطة يف احلياة العامة. 

العام يف تقريره )A/69/62( أنَّ املسارات  ويذكر األمني 
 .1994 عام  يف  منها  تنوُّعًا  أكثر  اليوم  الوطنية  الدميغرافية 
وبولندا جتد نفسها أمام حتديات عديدة يف هذا الصدد. وبناًء 
على التوقُّعات، سيكون حجم السكان البولنديني قد اخنفض 
ُيتوقَّع  لذا،  عام 2030.  حبلول  مليون شخص   1،3 مبقدار 

املزيد من التغيريات السلبية يف الُبنية العْمرية للسكان، وأوجه 
حكومة  اعتمدت  األسباب،  هلذه  العمل.  سوق  يف  النقص 
بلدي يف عام 2012 استراتيجية بشأن سياسة اهلجرة، هتدف 
إزاء احتياجات سوق  السياسة  إىل تعديل سيناريوهات تلك 
العمل وتنافسية االقتصاد البولندي. وبالتزامن مع ذلك، اختذنا 
بني  للتوفيق  أفضل  ظروف  إىل ضمان  هتدف  مبادرات  عدة 

احلياة املهنية واحلياة األَسرية. 

إنَّ مجيع املواطنني البولنديني، بصرف النظر عن حالتهم 
باحلق  القانون  مبقتضى  يتمتَّعون  االقتصادية،  أو  االجتماعية 
الصحية  الرعاية  خدمات  على  واحلصول  الصحية  احلماية  يف 
ذات التمويل العام. وُتمنح محاية خاصة من الدولة للنساء أثناء 
احلْمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة. وجزء هامٌّ من السياسة 
برنامج  وهناك  اإلجنابية.  الصحة  على  ز  يركِّ للدولة  الصحية 
متَّسم بأمهية خاصة يف هذا املجال، وهو يتعلق مبعاجلة العقم 
عن طريق التخصيب املخربي، ويغطي الفترة 2016-2013. 

وقد جرى حتسني هاٌم أيضا يف املناهج املدرسية للشباب، 
اجلنسية يف  األسرة واحلياة  تنظيم  مواّد دراسية حول  بإدراج 
الربامج التعليمية. وحنن نسهم أيضا إسهامًا كبريًا يف اجلهود 
اجلنسية  واحلقوق  الصحة  وتعزيز  حتسني  إىل  اهلادفة  الدولية 
والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر  يف  ُحدَّدت  كما  واإلجنابية، 
وإننا، إىل جانب شركائنا الدوليني، نكافح ضد تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية وندعم بنشاط اجلهود ملنع الناسور ومعاجلته. 

م قد ُأحِرز  وإننا نتفق كليًا مع الرأي بأنَّ الكثري من التقدُّ
بفضل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبرنامج عمله. إالَّ أنه 
أكثر  ما هو  يفعل  أن  يستطيع  ال  وحيد  بلد  العامل  يف  ليس 
أن  املتحدة  لألمم  ينبغي  أنه  ونعتقد  الشأن.  هذا  يف  وأفضل 
ونرى  العامل.  يف  منوًُّا  البلدان  أقّل  دعم  على  التركيز  ُتواصل 
أيضًا أنَّ املساعدة الدولية تشكل عاماًل هامًا، لكنه ثانوي، يف 
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مساعدة البلدان املعوزة بفعالية. واملسؤولية الرئيسية عن التنمية 
املستدامة تقع على عاتق احلكومات. 

وتبقى بولندا ملتزمة بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها 
التنفيذ املعقَّد  والوفاء هبا. وإننا ندعم أيضًا من صميم قلوبنا 
والفعَّال لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وإعالن 
ومنهاج عمل بيجني التابَعني للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة 

والوثائق اخلتامية ملؤمتراهتا االستعراضية. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
يف  اإلمنائي  للتعاون  العام  املدير  كانتيين،  غيامباولو  للسيد 

إيطاليا. 

قبل  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إيطاليا(  كانتيين  السيد 
عقد  على  للرئيس  بلدي  وفد  هتانئ  عن  اإلعراب  كل شيء 
هذه الدورة االستثنائية إلحياء الذكرى السنوية العشرين لعقد 
يف  ُعِقد  الذي  املؤمتر  وهذا  والتنمية.  للسكان  الدويل  املؤمتر 
برنامج عمل حيدد  اآلراء  بتوافق  اعتمد  عام 1994  القاهرة 
السكان،  ديناميات  بني  تربط  األمد،  طويلة  شاملة  أهدافًا 
اجلنسني  بني  واملساواة  اإلنسان،  وحقوق  الشاملة،  والصحة 

والتنمية املستدامة. 

جيد  بشكل  مبيَّن  املاضيني  العقدين  يف  املحَرز  والتقدم 
متابعة  إجراءات  “إطار  بعنوان  العام  األمني  تقرير  يف  جدًا 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014” 
)A/69/62(، فضاًل عن التقرير املفهَرس بشأن املناقشة التفاعلية يف 
 .)A/69/122( الدورة السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية
ز  وترحب إيطاليا بكلتا الوثيقتني، بنهجهما التحليلي الذي يركِّ
على كرامة الفرد وحقوق اإلنسان اخلاصة به واملساواة. وقد 
أبرز برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية العالقة بني 
والتحصيل  واالعتالل  والفقر،  اجلنسني  بني  املساواة  عدم 
الدراسي الضعيف واحلاجة إىل تنمية اقتصادية مستدامة. وأقرَّ 
الوصول  على  غالبًا  قدرة  أقلُّ  والشباب  النساء  أنَّ  الربنامج 

إىل حقوق اإلنسان اخلاصة هبم، وأقل إمكانية لالستفادة من 
من  مزيد  على  البلدان  وحثَّ  االقتصادية،  التنمية  مكاسب 

التركيز على احتياجات النساء والشباب.

وإيطاليا سعيدة بأهنا أسهمت يف االستعراض الشامل بعد 
الذي كشف  والتنمية،  للسكان  الدويل  للمؤمتر  عام 2014 
عن تقدم كبري يف تنفيذ برنامج العمل. فقد اخنفض مثاًل عدد 
الذين يعيشون يف فقر ُمدقع يف البلدان النامية من 47 يف املائة 
إىل 22 يف املائة، ممَّا يعين أنَّ حنو مليار شخص يتمتعون حاليًا 
ل اخنفاض كبري يف معدالت  نة؛ وقد ُسجِّ بظروف معيشية حمسَّ
أو  عشرة  الثامنة  سنُّ  واعُتِمدت  البلدان؛  معظم  يف  الوفيات 
ما فوقها مبثابة أدىن عْمر قانوين للزواج يف 158 بلدًا؛ وعدد 
أكرب من البلدان تقوم بعمل أفضل يف محاية حقوق اإلنسان 

للمهاجرين، باالستفادة من مزايا اهلجرة للتنمية الشاملة. 

الفقر  من  احلدَّ  يف  الكبرية  املكاسب  من  الرغم  وعلى 
اجلماعية  اجلهود  من  مزيد  فاملطلوب  االقتصادي،  والنمو 
والفردية ملجاهبة التحديات املتبقية أمام مكافحة الفقر، وضمان 
املساواة واإلنصاف ومحاية البيئة لألجيال املقبلة. واستنتاجات 
والثروة  الدخل  يف  متفاوت  بنمو  عاَلمًا  ُتظِهر  االستعراض 
كليهما، حيث ما انفّك الكثريون من الناس يواجهون عوائق 

كربى أمام التمتُّع الكامل حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم. 

حتديد  يف  اخلاص  اهتمامنا  تستدعي  املسائل  وهذه 
السياسات املالئمة وختصيص املوارد البشرية واملالية الضرورية. 
وما يتَّسم بأمهية خاصة هو احلاجة إىل ضمان أن يتلقَّى أوسع 
نطاق على اإلطالق من جيل املراهقني والشباب تعليمًا مالئما، 
فضاًل عن العناية باحتياجاهتم الصحية املحددة. وباملقابل، فإنَّ 
واقتصادية  اجتماعية  آثار  له  ناشئًا  واقعا  لون  يشكِّ املسنِّني 
تنطوي على ضرورة ضمان استجابات كافية. ويبقى متكني 
وال  مستوَفيني،  غري  اجلنسني  بني  واملساواة  والفتيات  النساء 

يزال العنف القائم على اجلنسانية منتشرًا. 
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املستويات  خمتلف  على  السكان  ديناميات  رؤية  وميكن 
ويف عدة سياقات. لذا، فإنَّ االستجابة السليمة تقتضي إدماج 
الديناميات الدميغرافية يف التخطيط اإلمنائي على الصُعد الوطنية 
واإلقليمية والدولية. ومن املمكن للحكومات أن تكون أكثر 
على  احلصول  تستطيع  حني  استراتيجياهتا  ختطيط  يف  فعالية 
هات. لكنَّ  إحصاءات شاملة وموثوق هبا وعلى حتاليل التوجُّ
االستنتاجات يف التقارير ُتظِهر أنَّ القدرة على مجع ديناميات 
علينا  ويتعيَّن  ضعيفة.  تزال  ال  وإبرازها  ورصدها  السكان 
السكانية  البيانات  وحتليل  لضمان مجع  الدويل  العمل  تدعيم 

بفعالية وكفاءة أكرب. 

لتحّديات  االستراتيجية  االستجابات  أن  إيطاليا  وترى 
واملنسق  واملنهجي  النشط  اإلسهام  تتطلب  والتنمية  السكان 
من مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا فيذلك احلكومات 
اخلاص  والقطاع  األكادميية،  واملؤسسات  املدين،  واملجتمع 
املتحدة،  لألمم  ميكن  السياق،  هذا  يف  الدولية.  واملنظمات 
اخلصوص،  وجه  على  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق 
سوف  أقوى.  شراكات  إقامة  يف  قيادي  بدور  يضطلعا  أن 
باالستدامة  االهتمام  املستقبل  التنمية يف  أعمال  جيدد جدول 
النتائج  إدراج  إىل  وندعو  واالقتصادية.  واالجتماعية  البيئية 
والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام ونتائج االستعراض 

اإلقليمي بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

من  انبثقت  اليت  املبادئ  أمهية  جديد  من  إيطاليا  تؤكد 
جدول أعمال مؤمتر القاهرة يف عام 1994، وتقدمي الدعم من 
أجل التعجيل بتنفيذ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبرنامج 
املعروضة  الرؤية  أجل  ومن   2014 عام  ما بعد  إىل  العمل 
املبادئ والوثائق  نعتقد أن هذه  العام. وحنن  تقرير األمني  يف 
تشكل إطارًا سليمًا من أجل االستجابة الكاملة لالحتياجات 
أن  املتوقع  من  الذين  العامل،  سكان  تواجه  اليت  والتحديات 
يصل تعدادهم إىل ما يقرب من 9 مليارات نسمة حبلول عام 

2030، حىت يتسىن جلميع األفراد ومجيع البلدان حتقيق كامل 
إمكاناهتم. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
من  الضعيفة  الفئات  وزير  نائب  بوالنيوس،  فرناندو  للسيد 

السكان يف بريو. 

أن  أود  باإلسبانية(:  )تكلم  )بريو(  بوالنيوس  السيد 
أنقل أطيب حتيات حكومة بريو إىل مجيع املشاركني يف هذه 
بشأن  العامة  للجمعية  والعشرين  التاسعة  االستثنائية  الدورة 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية إىل ما بعد عام 2014، الذي 
يصادف االحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية املعقود يف القاهرة يف عام 1994. 

ونؤكد من جديد التزامنا بدعم برنامج عمل املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية واستعراضاته كل مخس سنوات. وباإلضافة 
إىل ذلك، ال نزال ملتزمني باألهداف السياسية خلطة التنمية ملا 
بعد عام 2015. تدرك دولة بريو األمهية احليوية اليت يكتسيها 
املؤمتر  عن  ناجتة  سياسية  أداة  وهي  مونتفيديو،  آراء  توافق 
األول بشأن السكان والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكارييب، املذي عقد يف مونتيفيديو يف عام 2013، والذي 
حقوق  والرجل  املرأة  وممارسة  محاية  بتعزيز  التزامنا  يؤكد 
اإلنسان. ويف الوقت احلاضر، بريو بلد يعزز باطراد سياسات 

اإلدماج االجتماعي. 

فخالل االثنيت عشرة سنة املاضية، اخنفض جمموع معدل 
املطرد،  االقتصادي  النمو  بسبب  املائة  بريو 30 يف  الفقر يف 
األمر الذي مّكن من حتسني نوعية احلياة للسكان، وخصوصا 
العوامل اليت تؤدي إىل احلد  القطاعات. كان أحد أهم  أفقر 
من الفقر هو الزيادة يف اإلنفاق العام على الربامج االجتماعية 
من خالل تدخالت حمددة اهلدف. وفيما يلي بعض السياسات 
القطاعات وتربهن  االهتمام يف خمتلف  اليت تستحق  والربامج 

على االلتزام واإلرادة السياسية يف بريو. 
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للفترة  اإلنسان  حلقوق  وطنية  عمل  خطة  اعتمدنا  لقد 
مراعاة  بتعميم  باألخذ  فيها  بريو  التزمت   ،2016-2014
يف  اجلنساين  املنظور  على  والتركيز  اإلنسان،  حقوق  منظور 
من  اجلديدة  الصحة  سياسة  عززت  وقد  العامة.  السياسات 
وهي  جمانًا،  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية  اخلدمات  يف  الزيادة 
ذلك  يف  مبا  الصحية،  الرعاية  مرافق  إلنشاء  االهتمام  تويل 
ألمهات  البيوت  وبناء  العمودية  والوالدة  الثقافية  املالءمة 
املستقبل مبشاركة املجتمع املحلي. ترمي خطة التنفيذ متعددة 
القطاعات إىل منع احلمل يف سن املراهقة، وهي تغطي الفترة 
من 2013-2021، مشددة على أن التربية اجلنسية الشاملة 
على  احلصول  إمكانية  وتوفري  املدارس،  يف  تدمج  أن  ينبغي 
من  التسعينيات  بعد  املراهقني.  أجل  من  والدعم  املعلومات 
القرن املاضي، مت اعتماد دليل خلدمة اإلجهاض العالجي، وفقًا 
للدستور والقوانني احلالية وذلك للحد من الوفيات النفاسية. 

إن تنفيذ خطة عملنا الوطنية لألطفال واملراهقني للفترة 
مجيع  على  اجلهود  بني  التنسيق  على  يعمل   2021-2012
إىل  هتدف  برامج  أيضًا  وضعت  كما  احلكومة.  مستويات 
برنامج  سياق  يف  واملراهقني،  األطفال  حقوق  استرجاع 
يوفر  املشردين.  األطفال  خيدم  الذي  واسي‘‘،  ’’ياشاي 
برنامج رعاية األسرة املأوى املؤقت لألسر يف حاالت املخاطر 
واإلمهال، ويعمل برنامج ’’احلياة الكرمية‘‘ على خدمة املسنني 

املتخّلى عنهم الذين يعيشون يف الشوارع. 

لقد أنشأنا برامج رامية إىل منع العنف ضد املرأة ومعاقبة 
واخلط  الطوارئ،  مراكز  ووّسعنا  عليه،  والقضاء  مرتكبيه 
املخصصة  واملالجئ  الطوارئ  حاالت  يف  املجاين  الساخن 
للنساء. ولتعزيز هذه اإلجراءات، سنت بريو ستة قوانني من 
شأهنا أن حتّسن محاية حقوق املرأة، مبا يف ذلك متديد إجازة 
عليه  واملعاقبة  اإلناث  قتل  ومنع  احلاالت،  بعض  يف  األمومة 
واستئصاله. وحنن بصدد وضع بروتوكوالت ومحالت كبرية 

من أجل التصدي لالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي لألطفال 
واملراهقني. 

التزمت حكومة بريو من تلقاء نفسها بتعزيز السياسات 
اخلاصة اليت تفيد الشعوب األصلية والسّكان األصليني، مبا يف 
ذلك إنشاء قاعدة بيانات رمسية بشأن مجيع السكان األصليني 
يف بريو، باستخدام التعداد اجلديد ملجتمعات الشعوب األصلية 
يف  باحلق  املتعلق  القانون  وبسّنها  لبريو.  التابعة  األمازون  يف 
السكان  أو  األصلية  بالشعوب  يتعلق  فيما  الواعية  املوافقة 
بريو  أصبحت  به،  امللحقة  التنظيمية  اللوائح  مع  األصليني، 
أول بلد يف املنطقة يضع الصكوك القانونية من أجل االمتثال 
التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 للعام 1989 - وهي 

اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية. 

اليت  السكانية  بالسياسات  ملتزمة  وستظل  ملتزمة  بريو 
يف  عليها  املنصوص  اخلمسة  واألعمدة  اإلنسان  حقوق  تعزز 
إطار اإلجراءات ما تشمل حقوق اإلنسان والصحة واالستدامة 
بالشعار  الوفاء  إىل  نسعى  الطريقة،  وهبذه  واملساءلة.  واإلدارة 
الوطين الذي صيغ عند تأسيس مجهوريتنا: “ثابتون وسعداء من 
خالل االحتاد”. وحنن نعتقد أن مجيع الرجال والنساء يف بريو، 
الكاملة  التنمية  يف  احلق  هلم  الكوكب،  وكذلك مجيع سكان 

والسعادة. وجيب أن نواصل العمل حنو حتقيق ذلك اهلدف. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
للسيد مارتن داهيندن، وزير الدولة يف االحتاد السويسري. 

نشارك  بالفرنسية(:  )تكلم  )سويسرا(  داهيندن  السيد 
بكثري من احلماس يف هذه املناسبة الفريدة إلحياء توافق اآلراء 
الذي حتقق قبل 20 سنة يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 
كان ذلك املؤمتر مبثابة تغيري حاسم، ااختذ شكل برنامج عمل 
تبني  املركز.  يف  ورفاهها  املرأة  حقوق  وضع  لقد  القاهرة. 
التجربة لنا أن متكني املرأة، وتعليم الفتيات، وإمكانية الوصول 
الصحية  واحلقوق  الرعاية  بشأن  واخلدمات  املعلومات  إىل 
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اجلنسية واإلجنابية أمور أساسية. وإذا أعطينا األولوية إىل تلك 
السكان  تطور  على  جدًا  إجيايب  تأثري  هلا  سيكون  العوامل، 
بقوة  التزامها  جديد  من  سويسرا  تؤكد  املستدامة.  والتنمية 
بالرؤية اليت تضع حقوق املرأة والرفاه البشري يف صميم قضايا 
السكان والتنمية. وما زلنا مقتنعني بأن هذا النهج هو السبيل 
إىل إحداث تغيري حقيقي، من أجل حتسني حياة املاليني من 

النساء والفتيات والفئات املحرومة األخرى. 

والشامل.  املكثف  االستعراض  عملية  هناية  إىل  وصلنا  لقد 
صورة  لدينا  أصبح  العمل،  برنامج  تنفيذ  استعراض  وبفضل 
نرحب  وحنن  املتبقية.  والتحديات  أحرزناه  الذي  للتقدم  شاملة 
الوثائق  الواردة يف  بالدروس املستفادة والتوصيات  ترحيبًا حارًا 
 A/69/62( العام  األمني  وتقريري  اإلقليمية  باملؤمترات  املتعلقة 
يف  العمل  إلرشاد  األساس  معًا  يوفران  أهنما  إذ   .)A/69/122 و

املستقبل. 

أشار  عامًا،   20 مدى  على  املحرز  التقدم  من  بالرغم 
االستعراض إىل تباينات كبرية واستبعاد ‘إىل حد كبري، وجيب 
الناس  أكثر  االعتبار  يف  تأخذ  أن  املستقبل  يف  جهودنا  على 
القيام به من أجل  ضعفًا. وال يزال هناك الكثري الذي يتعني 
الذايت للنساء والفتيات،  حتقيق املساواة بني اجلنسني واحلكم 
الصلة  ذات  واحلقوق  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  وضمان 
للتحديات  والتصدي  النفاسية  الوفيات  وختفيض  للجميع، 
فإن  الغاية،  وهلذه  السكانية.  بالديناميات  املرتبطة  اجلديدة 
التعجيل بتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 
بالنسبة  األولوية  هلا  االعتبار  يف  االستعراض  توصيات  وأخذ 

لسويسرا على الصعيد الوطين وبالنسبة للتعاون الدويل. 
تنعقد هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة يف وقت لدينا 
فيه أكرب جيل من الشباب شهده العامل على اإلطالق. ومن 
واجبنا تقدمي الدعم هلم لكي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم، وكي 
تتاح الفرصة هلم لتطوير إمكاناهتم واالضطالع بدور حاسم 

يف تقدم جمتمعاتنا، سواء اآلن أو يف املستقبل. ولذلك، ال بد 
من التصدي للتحديات املتبقية يف تنفيذ برنامج العمل. وينبغي 
أن نعطي األولوية لنوعية التعليم وبناء القدرات، ونعاجل طوال 
هذا الوقت الفوارق القائمة بني اجلنسني. ويف نفس الوقت، 
واعية  قرارات  اختاذ  على  قادرين  يكونوا  أن  للشباب  ينبغي 
وخدمات  املعلومات  على  احلصول  يؤدي  مستقبلهم.  بشأن 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، فضاًل عن احلقوق ذات الصلة مبا 
يف ذلك التثقيف اجلنسي، دورًا أساسيًا يف هذا الصدد. ينبغي 
للمراهقات والشابات على وجه اخلصوص أن يتمكّن من إمتام 
الزواج  يواجهن  أن  دون  املهين  والتدريب  املدرسي  تعليمهن 

القسري أو املبكر أو احلمل يف سن مبكرة أو العنف. 

وأن  املاضي  من  الدروس  استخالص  واجبنا  من  واليوم 
نلتزم ببناء مستقبل أفضل. تتوقف التنمية املستدامة على تنفيذ 
برنامج العمل، وعلى اختاذ اخلطوات الرئيسية الالزمة لتنفيذه 
فريدة  فرصة  لدينا  ذلك،  على  وعالوة  عام 2014.  ما بعد 
اليت  بالتحديات  املرتبطة  املواضيع  إلرساء  املقبل  العام  خالل 
يطرحها املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف خطة األمم املتحدة 

للتنمية ملا بعد عام 2015. 

وهذا األمر فرصة فريدة مللء أنفسنا بالروح اليت استرشد 
هبا توافق اآلراء يف العام 1994، ولنمضقدمًا، متسّلحني هبذه 
اإلرادة الرؤيوية، يف صياغة صك يتيح لنا القضاء على الفقر 
والتمييز وعدم املساواة، ويف جعل التنمية املستدامة يف متناول 

اجلميع. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
التخطيط واالستثمار  نائب وزير  إنتاميث،  للسيد سومشيت 

يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية. 

لسيد إنتاميث )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية( )تكلم 
باإلنكليزية(: يل عظيم الشرف يف املشاركة يف الدورة االستثنائية 
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برنامج عمل  متابعة  العامة بشأن  للجمعية  التاسعة والعشرين 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014. 

يرحب وفد بلدي بتقرير األمني العام )A/69/62( والتقرير 
املفهرس عن املناقشة التفاعلية للدورة السابعة واألربعني للجنة 
السكان والتنمية )انظر A/69/122(. املسائل اليت جرى تناوهلا 
يف التقارير ذات صلة وثيقة ببلدنا، بينما منضي قدمًا حنو رفع 
اسم بلدنا من قائمة أقل البلدان منوًا حبلول عام 2020 وبلوغ 
مركز البلدان املتوسطة الدخل. شرعت حكومة الو يف عدة 
إجراءات استراتيجية مبا يف ذلك اخلطة اخلمسية إلصالح قطاع 
رعاية  خدمات  لتوفري  للفقراء  املناصرة  والسياسات  الصحة، 
تغطي  اليت  التجريبية  الصحي  التأمني  وخطة  جمانًا،  األمومة 
صحة األم، وخطة ‘‘التعليم للجميع’’ الوطنية، وحتليل حالة 
املراهقني والشباب الذي سيشكل أساسًا خلطة عمل متعددة 
القطاعات، ووضع خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد املرأة. 

وباملثل، بوصفها بلدًا يواجه تغيريات اجتماعية واقتصادية 
فإننا نرى  الشباب،  السكان  سريعة مع زيادة اهلجرة وتعداد 
أمهية التخطيط وبناء املدن املستدامة وتعزيز الروابط احلضرية 
- الريفية والشراكات. وباإلضافة إىل ذلك، بالنظر إىل أمهية 
بتنفيذ  الو  حكومة  قامت  ونشرها،  وحتليلها  البيانات  مجع 
استراتيجية لتطوير النظم اإلحصائية الوطنية، اليت تغطي الفترة 
املقبل  العام  سنجري   .2020-2010 عامي  بني  املمتدة 
بالنسبة  كبرية  أمهية  ذا  سيكون  واملساكن،  للسكان  تعدادًا 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية. ويف هذا الصدد، نود التماس 

الدعم من املجتمع الدويل وشركائنا يف التنمية. 

وحنن نرى أن االستجابات االستراتيجية لتحديات التنمية 
تتطلب املشاركة املنهجية والنشطة من جانب مجيع أصحاب 
املصلحة، فضاًل عن الشراكة والقيادة العاملية من خالل األمم 
الديناميات  إدماج  يتعني  أنه  على  متفقون  وحنن  املتحدة. 
السكانية يف التخطيط اإلمنائي على األصعدة الوطنية واإلقليمية 

املؤمتر  عمل  برنامج  أمهية  ندرك  الصدد،  هذا  ويف  والدولية. 
التنمية  أولويات  حتقيق  أجل  من  والتنمية  للسكان  الدويل 
الوطنية، ونؤكد أن تقدمًا كبريًا قد أحرز. إن مجهورية الو 
الدميقراطية الشعبية واحد من بضعة من أقل البلدان منوًا حتسن 
فيها متوسط العمر املتوقع بشكل هائل، من 54 سنة إىل 68 
الدويل  املؤمتر  منذ   - العاملي  املتوسط  ما يفوق  وهو   - سنة 

للسكان والتنمية قبل عقدين من الزمن. 

ومع ذلك، نالحظ أن هناك حاجة إىل عمل املزيد من 
أجل حتقيق الرفاهية جلميع أفراد شعبنا وحتقيق التنمية املستدامة. 
وهذا يشمل زيادة االستثمار يف الشباب وتعزيز مشاركتهم يف 
عملية صنع القرار والتخطيط؛ وتعزيز الربامج الرامية إىل إبقاء 
والفتيات؛  النساء  للعنف ضد  والتصدي  املدرسة  الفتيات يف 
سيما  وال  األسرة،  لتنظيم  امللّباة  غري  االحتياجات  ومعاجلة 
الشباب؛ وزيادة اجلهود الرامية إىل كفالة التنمية العادلة والنمو 

االقتصادي. 

دعمنا  على  التأكيد  بإعادة  أختتم  أن  يل  وامسحوا 
للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  بتنفيذ  قدمًا  للمضي 
والتنمية والتعاون معه، مع مراعاة نتائج االستعراض اإلقليمي 
واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف استعراض املؤمتر الدويل 
للسكان والتنمية إىل ما بعد عام 2014، وبالدعوة إىل مزيد 
من املعاجلة والتفصيل للمسائل السكانية على النحو املبني يف 

خطة التنمية ملا بعد عام 2015 وأهداف التنمية املستدامة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
يف  القومي  التخطيط  للجنة  العام  املدير  ألويندو،  توم  للسيد 

ناميبيا. 

منذ  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ناميبيا(  ألويندو  السيد 
أجل  من  القاهرة  يف  العامل  زعماء  اجتمع  عامًا،  عشرين 
التدابري  التصدي للتحديات السكانية واإلمنائية. واتفقوا على 
الوطنية  احلكومات  جانب  من  اختاذها  الواجب  واإلجراءات 
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واملجتمع الدويل. وأكدوا على حتمية قيام احلكومات بدمج 
القضايا السكانية باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من التنمية املستدامة، 

وبذلك وضع الناس يف صميم الربامج اإلمنائية. 

هذا  يف  للمشاركة  أتيحت  اليت  بالفرصة  ناميبيا  ترحب 
الفارق، الذي يوفر منربًا الستعراض السياسة احلالية  احلدث 
ودراسة السبل واخليارات والوسائل الكفيلة بتعزيز عزمنا على 
مؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  تعترض  اليت  للتحديات  التصدي 

القاهرة الدويل للسكان والتنمية. 

وبينما أحرز تقدم كبري منذ انعقاد املؤمتر يف القاهرة، ال تزال 
بالتصدي  التزامنا  لنا أن جندد  ينبغي  قائمة. لذلك،  التحديات 
لتلك التحديات. تتيح هذه املناسبة أيضا فرصة جلميع أصحاب 
املصلحة للعمل حنو خطة عاملية جديدة ولتحديد التدابري اليت من 
شأهنا أن تكفل إدراج قضايا السكان والتنمية بوصفها جزءا ال 

يتجزأ من خطة التنمية العاملية ملا بعد عام 2015. 

وتؤكد ناميبيا جمددا التزامها بالصكوك الدولية الرئيسية 
اليت صدقنا عليها، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
الذي يضمن الكرامة واملساواة بني مجيع البشر. وبغية ضمان 
بالصحة،  املتعلقة  لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  الناجح  التحقيق 
أطلقت ناميبيا محلة لتعجيل خفض معدل اإلصابة باألمراض 
الوفيات  ومعدل  اجلدد  واملواليد  النفاس  أثناء  األمهات  بني 
للسكان  الرئيسية  املجاالت  بينهم. كما وضعنا سياسات يف 
خريطة  واعتمدنا  اجلنسني.  بني  واملساواة  اإلجنابية  والصحة 
ملواجهة  عمل  خطة  عن  فضال  والطفل،  األم  لصحة  طريق 
العنف القائم على نوع اجلنس، للتصدي على وجه التحديد 
للمأساة اليت تعاين منها النساء الضعيفات ولتعزيز حقوقهن. 

وأسفرت جهودنا الوطنية، إىل جانب الدعم من شركاء 
جوانب  من  العديد  على  إجيابية  آثار  عن  اإلمنائي،  التعاون 
السكان والتنمية يف البلد. وتشمل تلك اجلوانب التحسينات 
إىل  وأدت  األسرة،  تنظيم  توفري خدمات  نطاق  يف  والتوسع 

اخنفاض معدالت اخلصوبة من 4,2 إىل 3,6 طفل لكل امرأة. 
معدالت  أقل  هبا  يوجد  اليت  البلدان  من  ناميبيا  ذلك  وجيعل 
خصوبة يف منطقة اجلنوب األفريقي. وإضافة إىل ذلك، شهدت 
ناميبيا أيضا اخنفاضا يف حاالت احلمل بني املراهقات، فضال 
عن حتسني فرص احلصول على املعلومات اجلنسية واإلجنابية. 
وتشري اإلحصاءات املتاحة إىل اخنفاض كبري يف معدل انتشار 
العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية. وتلد اليوم أكثر من 81 

يف املائة من النساء أطفاهلن يف املرافق الصحية. 

ومتشيا مع التزامات أبوجا بشأن التمويل، ال تزال ناميبيا 
تعمل على زيادة حصة املوارد املحلية املخصصة للقطاع الصحي 
بشكل تدرجيي. وتبلغ تلك املوارد يف الوقت احلايل أكثر من 
10 يف املائة من ميزانيتنا السنوية. وبالرغم من إحراز تقدم، 
التحديات األخرى.  الكثري من  التغلب على  يتعني  أنه  ندرك 
ومن بني تلك التحديات، احلاجة إىل إدماج خدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية مع التركيز على مراعاة االعتبارات اجلنسانية 
التعجيل خبفض معدالت  بغية  وتلبية معايري حقوق اإلنسان، 
الوفيات واملرض يف فترة النفاس ووفيات الرضع، ومتكني املرأة، 
القائم على نوع اجلنس،  واختاذ تدابري فعالة للتصدي للعنف 
وتشجيع بدء تنفيذ املبادرات الرامية إىل حتقيق هدف انعدام 
اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية، وزيادة احلد 
من حاالت احلمل بني املراهقات وغري املخطط هلا واستمرار 
واستدامة التنسيق واحلوار بني مجيع أصحاب املصلحة صوب 

حتسني واستدامة التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

ستواصل   ،2014 عام  ما بعد  مرحلة  حنو  منضي  وإذ 
ناميبيا العمل على حشد املوارد الفنية واملالية الالزمة وتعزيز 

التنسيق ونظم الرصد يف تنفيذ برنامج عمل القاهرة. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطى الكلمة ملعايل 
السيد دنغ ياي، وزير البيئة يف مجهورية جنوب السودان. 
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السيد دينغ ياي )جنوب السودان( )تكلم باإلنكليزية(: 
تود مجهورية جنوب السودان أن تغتنم هذه الفرصة لترحب 
بتقرير األمني العام املعنون “إطار إجراءات متابعة برنامج عمل 
 ،)A/69/62(“ 2014 املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام
التفاعلية للدورة  املناقشة  التقرير املفهرس بشأن  باإلضافة إىل 
السابعة واألربعني للجنة السكان والتنمية )A/69/122(. ويسرنا 
أننا أسهمنا يف إجراء الدراسة االستقصائية العاملية الستعراض 

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ما بعد عام 2014. 

لتحسني  قائمة  تزال  ال  اليت  التحديات  متاما  ندرك  حنن 
واإلنصاف  املساواة  ولكفالة  شعبنا،  أبناء  مجيع  حياة  نوعية 
ومحاية البيئة لألجيال املقبلة. لذلك، نتشاطر الطابع امللحللنتائج 
من  بالرغم  أنه  توضح  اليت  االستعراض،  إليها  توصل  اليت 
االقتصادي  والنمو  الفقر  من  احلد  يف  كبرية  مكاسب  حتقيق 
 ،1994 عام  يف  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  انعقاد  منذ 
االحتياجات  تلبية  الركب، مع عدم  فقد ختلف كثريون عن 
األساسية، والعمالة املجدية واحلصول على احلماية االجتماعية 

أو اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم. 

وما من شك يف أنه ال تزال هناك عقبات كبرية أمام متتع 
العديد من األشخاص حبقوق اإلنسان. تلك املسائل، إضافة 
يف  املساواة  عدم  املتمثلة يف  الراهنة  احلالة  بأن  االستنتاج  إىل 
االقتصادي يف  النمو  والثروة ال ميكن حتملها، وهتدد  الدخل 
املستقبل وحلمة املجتمعات وأمنها. ونشري إىل أن التقرير يعاجل 
بصورة شاملة السبل الكفيلة بتعزيز القدرات الفردية والقدرة 
على التكيف وضمان التنمية املستدامة. ونتفق مع االستنتاج 
الذي خلص إليه التقرير املتمثل يف أن االستثمار يف القدرات 
الفردية والكرامة وحقوق اإلنسان هو األساس الذي تقوم عليه 

التنمية املستدامة. 

وزيادة الثروة وعدم املساواة يف توزيع الدخل؛ وعدم حتقق 
املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة؛ واحلاجة إىل التعلم مدى 

واحلاجة  للشباب،  سيما  وال  البشرية،  القدرات  وبناء  احلياة 
التفاوت يف احلصول على خدمات الصحة  إىل معاجلة أوجه 
اإلمنائية.  السياسات  على  هامة  آثار  هلا  واإلجنابية  اجلنسية 
وترتيبات  املعيشية  األسر  هياكل  تنوع  منا  يتطلب  وباملثل، 
التخطيط وبناء املدن املستدامة وتعزيز  املعيشة بشكل متزايد 
الروابط احلضرية الريفية. كما يتطلب أثر الديناميات السكانية 
على املستويني اجلزئي والكلى إدماج الديناميات السكانية يف 
التخطيط للتنمية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 

اليوم  نواجهها  اليت  اإلمنائية  التحديات  أن  على  ونتفق 
تتطلب املشاركة املنتظمة من جانب مجيع أصحاب املصلحة 
تتطلب  اليت  التحديات  لتلك  للتصدي  استجابات  يف صياغة 
الشراكة والقيادة العاملية من خالل األمم املتحدة. ويف ذلك 
الصدد، يسرنا أن نؤكد جمددا على دعمنا، الذي أعربنا عنه 
لتنفيذ املؤمتر الدويل  يف سياق االستعراض اإلقليمي ألفريقيا، 
للسكان والتنمية ما بعد عام 2014، حيث شاركنا يف اعتماد 
خطة العمل اإلقليمية، إعالن أديس أبابا لعام 2014 اخلاص 

بالسكان والتنمية يف أفريقيا بعد عام 2014. 

وحنن ملتزمون التزاما تاما مبواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر 
االستعراض  نتائج  مراعاة  خالل  من  والتنمية  للسكان  الدويل 
استعراض  يف  الواردة  والتوصيات  والنتائج  ألفريقيا  اإلقليمي 
ولذلك   .2014 عام  ما بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر 
ندعو إىل إدراج النتائج والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام 
ونتائج االستعراض اإلقليمي يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

بالفخر  السودان  جنوب  مجهورية  تشعر  اخلتام،  ويف 
التزامه ودعمه  لالنضمام إىل املجتمع الدويل يف إعادة تأكيد 
لربنامج العمل التارخيي للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية، فضال 

عن الرؤية التحولية املقدمة يف تقرير األمني العام. 



A/S-29/PV.1

1454455 118/131

22/9/2014

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطى الكلمة اآلن 
يف  العامة  الصحة  وزير  نائب  نعيم،  جان  أمحد  السيد  إىل 

مجهورية أفغانستان اإلسالمية. 

السيد نعيم )أفغانستان( )تكلم باإلنكليزية(: بالنيابة عن 
املتحدة  األمم  للجنة  تقديرنا  أعرب عن  أن  أود  بلدي،  وفد 
للسكان والتنمية، إذ قررت يف دورهتا السابعة واألربعني عقد 
هذه الدورة االستثنائية اهلامة للغاية للجمعية العامة بشأن متابعة 

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

كما هننئ صندوق األمم املتحدة للسكان ومجيع هيئات 
األمم املتحدة األخرى اليت دعمت دورات متابعة املؤمتر الدويل 
تعاونه ودعمه  للسكان والتنمية. كما يعرب وفد بلدي عن 
الكاملني إلجراء مناقشة جمدية وحتقيق نتائج ملموسة يف هذه 

الدورة. 

الدويل،  املجتمع  مع  بالتعاون  أفغانستان،  حققت  لقد 
حتقيق  جمال  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  جماالت  يف  هامة  إجنازات 
أجرينا  فقد  املاضية.   12 الـ  السنوات  خالل  الدميقراطية 
الشعب  مشاركة  وكانت  وحملية.  وبرملانية  رئاسية  انتخابات 
مشاركة  مؤخرا  جرت  اليت  الرئاسية  االنتخابات  يف  األفغاين 
يف  املستقلة  االنتخابية  اللجنة  أعلنت  وباألمس،  استثنائية. 
رئيسا  أمحدزي  غين  أشرف  حممد  السيد  فخامة  أفغانستان 
منتخبا جلمهورية أفغانستان اإلسالمية. ويسر أفغانستان أهنا قد 
املتحدة  األمم  العاملية ملؤمتر  االستقصائية  الدراسة  أسهمت يف 
للسكان والتنمية يف فترة ما بعد استعراض عام 2014، وأن 
تالحظ أننا قد أحرزنا تقدما كبريا يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر. 

إجراءات  “إطار  املعنون  العام  األمني  بتقرير  ونرحب 
املتابعة لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية إىل ما بعد 
 )A/69/122 (، والتقرير املفهرس )انظرA/69/62( ”2014 عام
عن املناقشة التفاعلية للجنة السكان والتنمية يف دورهتا السابعة 

واألربعني.

وتشارك أفغانستان بنشاط يف تنفيذ البند األول من برنامج 
اإلقليمية  واملؤمترات  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 
أفغانستان  املعنية مبتابعة برنامج عمله. وقد وضعت  والدولية 
 2012 عام  من  املمتدة  للفترة  اإلجنابية  للصحة  استراتيجية 
إىل عام 2016، متاشيا مع برنامج عمل املؤمتر. ويف الوقت 
نفسه، مت وضع استراتيجية للصحة وحقوق اإلنسان، ومبادئ 

توجيهية متعلقة بأخالقيات مهنة الطب، وميثاق للمرضى. 

املائة  يف   54 االبتدائي  بالتعليم  االلتحاق  نسبة  وبلغت 
يف عام 2003، و 77 يف املائة حبلول عام 2012. واهلدف 
املحدد لعام 2015 هو أن تصل النسبة إىل 82 يف املائة. إننا 
نسري يف الطريق الصحيح صوب بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق 
نسبة 100 يف املائة حبلول عام 2020، وهو أحد األهداف 

اإلمنائية لأللفية بالنسبة ألفغانستان. 

إن أفغانستان دولة طرف يف معظم املعاهدات واالتفاقيات 
والربوتوكوالت الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وال تزال 
ملتزمة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، 
ومتكني املرأة. ومتاشيا مع برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 
يف  باملرأة  املتعلقة  الوطنية  العمل  خطة  ُوضعت  والتنمية، 
أفغانستان للفترة 2008-2017. وتشغل املرأة ربع الوظائف 
احلكومية، وقد ازدادت مشاركتها يف عمليات صنع القرار. 
ويف الوقت الراهن، فإن 27 يف املائة من املشرعني يف الربملان 
يتعلق األمر  فيما  النساء. ونشهد اجتاهات مماثلة  األفغاين من 

بإنفاذ القانون والسلطة القضائية. 

لقد ُوضعت سياسات وطنية متعددة القطاعات للشباب مع 
التركيز بوجه خاص على مشاركة الشباب، وتعليمهم، وتشغيلهم، 
وصحتهم. وقد أويل اهتمام خاص يركز على مشاركة الشباب 

يف حتقيق السالم واملصاحلة ويف وضع السياسات والربامج. 

أمور،  األمن يشكل حتديا، يف مجلة  يزال  ولألسف، ال 
املراكز  إىل  الريفية  املناطق  من  الداخلية  اهلجرة  يف  يتسبب 
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احلضرية. وملعاجلة هذه احلالة، تلتزم احلكومة األفغانية بتحسني 
اهلياكل األسرية وترتيبات املعيشة. 

يف  املتمثل  اهلائل  التحدي  تواجه  أفغانستان  تزال  وال 
الجئيها، الذين يعيش معظمهم يف كل من مجهورييت باكستان 
وإيران اإلسالميتني. وحنن ممتنون هلما على حسن ضيافتهما. 
الطوعية.  وبعودهتم  األفغان  الالجئني  بكرامة  نؤمن  أننا  كما 
ولذلك، فإن حتقيق السالم وهتيئة الظروف للتنمية املستدامة يف 
أفغانستان يوفر التوصل إىل حل دائم ملسائل الالجئني والتنمية 

الشاملة يف أفغانستان. 

وأكثر  خاصة  تليفزيونية  قناة   40 من  أكثر  ولدينا 
من 100 حمطة إذاعية، باإلضافة إىل وسائط اإلعالم املطبوعة. 
ومن خالل تلك التطورات، ميكن أن نبين جمتمعا مدنيا قويا 
وحيويا، بأصوات قوية للمواطنني، اليت ليست مهمة فحسب، 

بل إهنا أيضا متثل جزءا ال يتجزأ من الدميقراطية. 

الدورة  هذه  أن  إىل  باإلشارة  بياين  أختتم  أن  وأود 
االستثنائية قد حققت جناحا كبريا وأسهمت يف اجلهود املبذولة 
على الساحة الدولية من أجل إعمال حقوق اإلنسان الدولية 
لسكان العامل. أما فكرة احترام الثقافات والتقاليد واملعتقدات 
من  مزيدا  حنقق  لكي  أيضا  بأمهية  فتحظى  املختلفة  الدينية 
من  معا  نعمل  أن  لنا مجيعا  املهم  من  فإنه  ولذلك،  النجاح. 
أجل حتسني حياة البشرية، مع احترام آراء ومعتقدات بعضنا 

البعض. 

الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  بتنفيذ  أفغانستان  وتلتزم 
املحلية؛  واملجتمعات  األسر؛  مع  بالتعاون  والتنمية،  للسكان 
الوطنية واإلقليمية والدولية.  وأصحاب املصلحة على الصعد 
وسنقوم بذلك حمترمني الدين والقوانني الوطنية من أجل حتقيق 
التنمية املستدامة وإعمال حقوق اإلنسان جلميع األفغان. ويرى 
وفد بلدي أنه بتوافق آراء مجيع الدول األعضاء، سنحقق نتائج 

مثمرة يف هذه الدورة االستثنائية. 

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اآلن للسيد فالنتني ريباكوف، نائب وزير خارجية مجهورية 

بيالروس. 

السيد ريباكوف )بيالروس( )تكلم بالروسية(: إن السر 
يف جناح االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف القاهرة يكمن يف 
الوطنية.  والتقاليد  اخلصوصيات  احترام  إىل  استنادها  حقيقة 
ولكن لألسف، فبالرغم من اجلهود املبذولة والتقدم املحرز، 
مل يقم املجتمع الدويل حىت اآلن بإجياد حل للعديد من املسائل 
الزواج  حاالت  حتدث  تزال  فال  العمل.  برنامج  يف  الواردة 
وسائل  من  كوسيلة  يستخدم  اإلجهاض  يزال  وال  املبكر، 
منع احلمل. وما فتئت عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية 
العميقة واألبوة غري املسؤولة متثل عقبات رئيسية أمام حتقيق 

رفاه املجتمع. 

وعالوة على ذلك، فقد واجه العامل أيضا حتديات جديدة 
اليوم  فيشيع  املستقبل.  يف  احلضاري  التطور  تعرقل  أن  ميكن 
إنسان  حقوق  باعتبارها  اجلنسية  احلقوق  ما يسمى  تعزيز 
عاملية؛ وهي تعزيز اهلوية اجلنسانية، وزواج املثليني، وحقوق 
األزواج من نفس اجلنس يف تبين األطفال. يستند كل هذا يف 
الغالب إىل أيديولوجية خطرية ميكن أن تدمر األسرة، اليت هي 
املجتمع. كما جيري استخدام األسلوب نفسه إلثارة  أساس 
غري  أهنا  بالقوة يف حني  معينة  سلوكية  مناذج  وفرض  اجلدل 

مقبولة يف مجيع أحناء العامل. 

ولألسف، فإن األسرة هي األكثر عرضة للتأثر بالعوامل 
السلبية يف جماالت الدميوغرافيا والتنمية. وتؤدي تلك العوامل 
التقليدية  األسرية  القيم  وتقويض  األسرة،  مؤسسة  تآكل  إىل 
واستبداهلا. وعلى حنو ما جاء يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
وهي  املجتمع،  أساس  هي  األسرة  فإن  والسياسية،  املدنية 
قطب الرحى يف الدولة القوية واملزدهرة. فمن خالل األسرة 
باجلوانب  املتعلقة  املجاالت  الوطنية يف  أولوياهتا  الدول  حتقق 
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التقليدية شرطا ضروريا  الدميوغرافية واإلمنائية. ومتثل األسرة 
لتنشئة األجيال املقبلة وتنميتها بصورة متينة. 

وحيظى تعزيز مؤسسة األسرة بأولوية رئيسية يف سياسة 
بني  الصلة  وتعزيز  لألسر  املايل  الدعم  توفري  ويعد  بيالروس. 
بيالروس.  يف  األسرة  لسياسات  الراسخة  األسس  األجيال 
وتدرك الدول، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية 
أمهية غايات وأهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املدرجة 
يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015. ونوافق على أنه جيب أن 
التنمية  أهداف  بالكامل يف  واألهداف  الغايات  تلك  تتجسد 

املستدامة. 

وترى بيالروس أنه، عند وضع جدول أعمال التنمية يف 
املستقبل، من الضروري اتباع هنج متوازن يف معاجلة مسائل 
احلصول على الرعاية الصحية والتعليم جبودة عالية، وضمان 
األساسية  االحتياجات  توفري  وكفالة  العمل،  فرص  توفري 
بالكامل. ولتنفيذ اتفاقات القاهرة يف فترة ما بعد عام 2014 
بفعالية، جيب أن يركز مجيع الشركاء جهودهم على احلفاظ 
يسمحوا  أال  وجيب  ودعمها،  التقليدية  األسرية  القيم  على 
بتالشي مؤسسة األسرة. وال ينبغي النظر لألسر التقليدية على 
أهنا قد عفا عليها الزمن أو على أهنا يف حاجة إىل التحديث. 
غري  واملنظمات  الشريكة  الدول  جبهود  بيالروس  وترحب 
التقليدية يف خطة  األسرة  وأولويات  لتعزيز مصاحل  احلكومية 

التنمية ملا بعد عام 2015. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملمثل االحتاد الدويل لتنظيم األسرة. 

)تكلم  األسرة(  لتنظيم  الدويل  )االحتاد  مليسي  السيد 
باإلنكليزية(: أشكر الرئيس على إتاحة الفرصة يل للتكلم اليوم. 
وبالنيابة عن منظمات املجتمع املدين يف مجيع أحناء العامل، وال 
سيما املنظمات غري احلكومية، يشرفين أن أكون هنا للحديث 
عن برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، واالستعراض 

اإلقليمي والدور الذي جيب أن يضطلع به يف خطة التنمية ملا 
بعد عام 2015. واالحتاد الدويل لتنظيم األسرة يعمل يف أكثر 

من 172 بلدا. 

عندما  ألنين  األمل  وأقول  األمل.  عن  أتكلم  أن  وأود 
للنساء  املساعدة  فيه  نقدم  الذي  التأهيل  إعادة  مركز  زرت 
املشتغالت باجلنس ومدمنات املخدرات، طرحت سؤاال على 
فماذا  واحدة،  لساعة  إالها  أصبحِت  “لو  وهو  السيدات، 
كنت لتفعلي؟” قالت إحداهن: “سأمنح األمل، ألنه عندما 
يكون لديك أمل، تنعم بالسالم والرخاء ويصبح لديك حلم 
العمل  برنامج  وفره  الذي  الشيء  هو  واألمل  عليه”.  ترتكز 
الدويل  املؤمتر  العامل. فهدف  أحناء  الناس يف مجيع  للكثري من 
للسكان والتنمية يف جوهره هو بث األمل وكفالة حق الناس 
األساسي يف التمتع بالكرامة. وهو يهدف إىل أن يكون بوسع 
أي أب أن يرى ابنته تكرب يف أمان وحرية. ومن أهدافه توفري 
ما اختارت ذلك ومىت  إذا  أسرة -  تكوين  للمرأة يف  الدعم 
أن  إىل  يهدف  وهو  الوالدة.  أثناء  متوت  اختارته - حىت ال 
يكون بوسع الشباب اختيار من يتزوجون ومىت يتزوجون وأن 
يكون بوسعهم إكمال دراستهم واحلصول على عمل ودعم 

أسرهم وخدمة املجتمع الذي يتطلعون إىل خدمته. 

باملستقبل،  يتعلق  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  إن 
الكرامة  ونكفل  االزدهار  وحنقق  السالم  فيه  نبين  مستقبل 
اإلنسانية لنا وألبنائنا وألحفادنا املنتظرين. وللمرة األوىل، منذ 
20 عاما عندما اعتمد برنامج العمل، شهدنا العامل يتكاتف 
معا لقطع التزام حبماية كرامة اجلنس البشري واألفراد واألسر 
اجلنسية  وحقوقهم  بصحتهم  يتعلق  فيما  حريتهم  ومحاية 
واإلجنابية حبيث ال يتم إكراههم على تكبد األمل واملعاناة حىت 
املوت. وأظهر ذلك أن أوجه التشابه بني البشر أكثر من أوجه 
االختالف. فقد نبدو خمتلفني ومتنوعني من حيث الثقافة ولون 
البشرة والنظام السياسي، ولكننا وحدنا قوانا من أجل نشترك 
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فيما جيمعنا من كرامة وحرية فردية وحترر. واجلنس البشري 
هو حمور إطارنا الدويل - وليس التجارة أو األمور املالية أو 
إلينا  حتتاج  التجارية  األعمال  إن  التجارية - حيث  األعمال 

وإىل بشر مفعمني باألمل والكرامة. 

لقد قطعت اجلمعية العامة التزاما قبل 20 عاما أمام املؤمتر 
بالشباب  ُيعترف  فاليوم  وعززته.  والتنمية،  للسكان  الدويل 
أمر ال  املجتمع، وهو  بوصفهم أصحاب مصلحة عاملني يف 
ميكن إنكاره ألهنم مترابطون ويتواصلون. والتعاريف القانونية 
للصحة واحلقوق اإلجنابية اجلنسية تتطور. ويُنظر إىل التثقيف 
اجلنسي الشامل باعتباره إجراء ُيحدث تغيريا جمديا يف تعزيز 
اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني. وبعد 20 عاما، حان الوقت 
الفردية  الشخصية  ازدهار  بأن  ولالعتراف  تطويرها  ملواصلة 
واالزدهار اجلماعي. وجيب أال نعود للوراء - كما فعلنا يف 
عام 2000- لنهدر سبع سنوات لكي حنقق الغاية 5 )ب( 

بشأن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية. 
يف  التحكم  يردن  النامية  البلدان  يف  امرأة  مليونا  هناك 
وبالنسبة  بذلك.  القيام  يستطعن  ال  ولكنهن  خصوبتهن، 
للفتيات الاليت تتزوجن قبل بلوغهن 18 عاما وعددهن 14 
مليون فتاة وبالنسبة للشابة الليربية اليت قالت يل: “أريد مكانا 
تشعر فيه الفتيات بالسعادة، مكان ميكننا فيه أن حنصل على 
توضيحيا  جند  حيث  املراهقة،  سن  يف  احلمل  ملنع  املساعدة 
للكيفية اليت ميكن هبا أن ننعم حبياة كرمية وسعيدة وأن يكون 
لدينا مستقبل”، هذا هو جوهر املساواة واحلقوق. فاملساواة 
بل  اجلوفاء،  الكلمات  أو  باالجتماعات  تتعلقان  واحلقوق ال 
على  وقدرهتن  والفتيات،  النساء  حياة  حيال  االلتزام  بإظهار 
البقاء يف املدرسة وقدرهتن على إجناب أطفال أصحاء يقدمن 
هلم الرعاية واحلب، وقدرهتن على اللهو يف احلدائق يف جمتمعاهتن 
املحلية ويف املجتمع بوجه عام. وعندما أحتدث إىل النساء يف 
منطقيت - والنساء يف كل منطقة - يتضح أن املستقبل الذي 

يردنه أمر ممكا، ولكن البشرية تواجه اليوم حتديا. 

الدويل  للمؤمتر  اإلقليمية  االستعراضات  أبرزت  وقد 
للسكان والتنمية ما ينبغي أن هنتم به، فيما يلوح إطار ما بعد 
عمليات  ُتدمج  أن  الضروري  ومن  األفق.  يف   2015 عام 
 ،)A/69/PV.122 االستعراض، مبا يف ذلك التقرير املفهرس )انظر
يف إطار التنمية القادم ويف تقرير األمني العام املفهرس بشأن 
فترة ما بعد عام 2015. وعندما نعزز املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية، فإننا ندعم هدف التنمية املستدامة وستصبح النساء 

والفتيات يف حمور عملية التنمية. 

املتكلمني  أشجع  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
الكالم،  يرغبون يف  فهناك آخرون  الزمين،  باحلد  التقيد  على 
الثالث  مبدة  االلتزام  يرجى  االنتهاء.  على  اليوم  قارب  وقد 

دقائق وإال سيتعني علينا أن نطلب منكم إهناء الكلمة. 

الرئيسي  األمني  مانغييت،  بيتر  للسيد  اآلن  الكلمة  أعطي 
لوزارة تفويض السلطات والتخطيط يف مجهورية كينيا. 

أحرزت  باإلنكليزية(:  )تكلم  )كينيا(  مانغييت  السيد 
للسكان  الدويل  املؤمتر  أهداف  حتقيق  يف  كبريا  تقدما  كينيا 
والتنمية الذي انعقد عام 1994. ومع ذلك، فباقتراب هناية 
السنوات العشرين املنقضية، ندرك أنه ال يزال هناك الكثري مما 

ينبغي عمله. 

وشعب كينيا، شأهنا يف ذلك شأن معظم البلدان النامية، 
شعب من الشباب. فوفقا آلخر تعداد سكاين لدينا، يف عام 
2009، فإن نسبة 63 يف املائة من السكان يف كينيا دون سن 
اخلامسة والعشرين. وال نرى تزايد أعداد الشباب بوصفه عبئا، 
التعليم  االستثمار يف  تواصل كينيا  وبينما  فرصة.  بوصفه  بل 
سيمكننا  االقتصادي،  النمو  لتحقيق  التحتية  والبنية  والصحة 
والتعليم  املهارة  من  عال  بقدر  املتمتعون  الشباب  السكان 
والصحة من جين العوائد الدميغرافية. والتحضر السريع هو من 
اخلصائص األخرى لديناميات السكان لدينا. وتشري توقعاتنا 
إىل أن أكثر من نصف سكان كينيا سيقطنون املناطق احلضرية 
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حبلول عام 2030. وتلك الوقائع الوشيكة التحقق هي السبب 
يف تأييد كينيا العتماد برنامج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

ملا بعد عام 2014. 

كينيا  اختذت   ،1994 عام  يف  القاهرة  اجتماع  ومنذ 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ  أجل  من  هامة  خطوات 
السياسة  تلك اخلطوات وضع  أبرز  والتنمية. وكان  للسكان 
العزمية”  اليت حازت “جائزة  لعام 2012  الوطنية  السكانية 
اليت مينحها جملس القادة العامليني للصحة اإلجنابية التابع ملعهد 
إسنب، واليت ُأشيد هبا بوصفها منوذجا للبلدان النامية األخرى. 
وسائل  استخدام  شيوع  زيادة  إىل  الوطنية  السياسة  وهتدف 
املائة حبلول عام  الوطين إىل 70 يف  الصعيد  منع احلمل على 
عام  اإلمجايل من 4,6 يف  اخلصوبة  معدل  2030، وخفض 
2009 إىل 3 أطفال يف عام 2030، وزيادة متوسط العمر 

املتوقع وخفض وفيات األطفال واألمهات. 

تشمل اإلجنازات األخرى يف الفترة بني 1979 و 2009 
احلد من معدل منو السكان يف كينيا فاخنفض من ذروته البالغة 
3,9 يف املائة سنويا إىل 2,9 يف املائة، وختفيض معدل اخلصوبة 
معدل  من  واحلد   ،4,6 إىل  امرأة  لكل  والدة  حالة   8,1 من 
لكل 000 1 من  وفاة  الرضع من 88 حالة  األطفال  وفيات 
املواليد األحياء إىل 52. حققنا إجنازا ملحوظا آخر يف ختفيض 
معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية مبقدار النصف على 
صعيد الوطن، إذ اخنفض من نسبه 13,5 يف املائة يف عام 1998 
إىل 5,6 يف املائة يف عام 2013. اختذت احلكومة تدابري إضافية 
ترمي إىل حتسني تلك املؤشرات يف عام 2013 من خالل إضافة 

خدمات أمومة جمانية إىل مجيع مرافق الصحة العامة.

للتصدي للتحديات اليت ينطوي عليها التوسع احلضري 
السريع الناتج عن زيادة اهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق 
للتنمية  سياسة   ،2011 عام  يف  كينيا،  وضعت  احلضرية 
الرمسية  غري  املستوطنات  حتسني  أجل  من  وبرامج  احلضرية، 

املائة من  التقديرات إىل أهنا ستضم حوايل 60 يف  اليت تشري 
سكان احلضر.

يف هذه املرحلة، أود التركيز على ما قامت به كينيا من 
أجل تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف إطار 
دستور عام 2010. فما تقوم به من جهد يشمل وضع أحكام 
قانونية يف إطار قانون مكافحة االجتار باألشخاص الصادر عام 
2010، وقانون اجلنسية واهلجرة الكيين الصادر عام 2011، 

وسياسة هجرة األيدي العاملة عام 2011. 

توفري  الدستور  فيكفل  اإلجنابية،  الصحة  جمال  يف  أما 
خدمات الصحة اإلجنابية جلميع الكينيني. كما يكفل املساواة 
والعدالة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وكل ذلك يشكل جزءا 
من برنامج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية 
لتيسري عملية متكني  تنفيذ مبادرات ملموسة  لأللفية. وجيري 
الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من عيش 

حياة كرمية ومنتجة.

برنامج  لتمديد  كينيا  تأييد  جديد  من  أؤكد  اخلتام،  يف 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام 1994. وكاملعتاد 
بوسع األمم املتحدة واملجتمع الدويل الركون إىل كينيا بوصفها 
شريكا يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا 

بعد عام 2014. وبالعمل معا سنحقق النجاح.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
وزارة  لديوان  العامة  املديرة  نغوندو،  جيزيل  السيدة  ملعايل 

اخلارجية والتعاون يف مجهورية الكونغو.

يف  باإلنكليزية(:  تكلمت  ))الكونغو(  نغوندو  السيدة 
البداية، أود أن أثين على عقد هذه الدورة االستثنائية للجمعية 
العامة املعنية مبتابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
أوانه  التقييم يف  توقيت هذا  بأن  نعتقد  بعد عام 2014.  ملا 
متاما، إذ أنه جيري يف وقت ننهمك فيه يف رسم مستقبل أفضل 
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للعامل ملا بعد عام 2015 وللقارة األفريقية بعد مرور 50 عاما 
على استقاللنا من أجل أفريقيا على النحو الذي نتمناه هلا يف 

عام 2063.

كما نعلم، فإن قيمة جلسة اليوم تكمن يف الفرصة اليت 
وقتها  اليت جاءت يف  للمسألة  استجابة مجاعية  لتقدمي  تتيحها 
املناسب، إذ أن هناك منوا سريعا يف عدد سكان العامل. فوفقا 
لتقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة الذي نشر يف 12 آب/

أغسطس، سيعيش ما نسبتة 40 يف املائة من األطفال دون سن 
اخلامسة يف القارة األفريقية، حيث ُيتوقع تضاعف عدد السكان 
على مدى الـ 35 سنة املقبلة، وسوف ميثلون 40 يف املائة من 
االستعراض  ذلك  ضوء  يف  القرن.  هناية  حبلول  العامل  سكان 
العام، تستحق أفريقيا اهتماما خاصا. إن التحدي الذي نواجهه 
حيدد الطريقة اليت ميكن أن نضمن هبا نتائج التحول الدميغرايف 
جبعل ذلك النمو السريع فرصة نغتنمها بدال من خطر يدامهنا.

خالل عملية استعراض املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد 
عام 2014، يف 26 متوز/يوليه 2013، يف أديس أبابا، قامت 
املشترك  األفريقي  املوقف  إن  احلالة.  بتقييم  األفريقية  البلدان 
العائد  من  االستفادة  من  ميكننا  املناسبة  تلك  اعتمد يف  الذي 
الفعالة  الدميغرايف من خالل احلصول على مزيد من األدوات 
السكان  قضايا  إزاء  ومتكامل  ومنهجي  شامل  هنج  واتباع 
بشأن  اجلارية  املناقشات  بذلك  تسترشد  أن  ونأمل  والتنمية. 
عام  بعد  ملا  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج  وضع 
2014، وأن يسهم ذلك يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015 
بالنسبة للقارة األفريقية. إن مناقشة موضوع السكان والتنمية 
واملناقشات اجلارية بشأن مستقبل اخلطة اإلمنائية العاملية تتيح لنا 
الفرصة ألن نؤكد من جديد تأييدنا املطلق لربنامج عمل املؤمتر 
الدويل للسكان والتنمية هبدف حتقيق أولويات تنميتنا الوطنية.

إن الكونغو، بوجود ما يزيد قليال عن 4 ماليني نسمة 
يقطنون يف منطقة تبلغ مساحتها 000 342 كيلومتر مربع، 

رمبا يعترب عدد السكان فيها منخفضا. مع ذلك، فإن معدل 
النمو السكاين السنوي الذي يقارب 3 يف املائة يعترب عاليا. يف 
الواقع، مير البلد مبرحلة منو سكاين مرتفعة للغاية، إذ يتضح ذلك 
من تزايد عدد السكان أربع مرات. ذلك النمو يرتب أثرا على 
السياسات اإلمنائية. من بني التحديات الرئيسية اليت يواجهها 
ارتفاع  اليت تعاين من  النامية  البلدان  البلد، شأنه شأن معظم 
املصحوبة  السكانية  الزيادة  مع  التعامل  السكان، كيفية  عدد 
بالفقر، والتدفقات السكانية، وحتقيق التوازن بني األجيال. إن 
التحسن املستمر يف احلالة االقتصادية واملالية يف الكونغو خالل 
السنوات القليلة املاضية عاد على البلد بإيرادات هامة، ومكنه 

من الصمود أمام التحديات اإلمنائية الرئيسية اليت يواجهها.

الرامية إىل متكني  بالتحديد إىل جهودنا  وسوف أتطرق 
املرأة والشباب وحتقيق املساواة بني اجلنسني. تعهدنا باالستفادة 
إىل أقصى حد من العوائد الدميغرافية من خالل االستثمار يف 
هتيئة الفرص وهتيئة بيئة مواتية لالبتكار، والقدرة على اإلبداع 
فرص  يستحدثوا  أن  للشباب  ميكن  حبيث  املشاريع،  وتنظيم 

العمل وأن حيققوا كامل إمكاناهتم.

إن واقع العامل الذي نعيش فيه اليوم يتطلب منا مجيعا أن 
نعمل معا من أجل مستقبل يليب تطلعات كل منا. باإلضافة 
إىل التزامنا اجلماعي، جيب أال حييد بصرنا عن حقيقة أن إحراز 
النجاح يف تنفيذ خطة التنمية على الصعيد العاملي يعتمد إىل 

حد كبري على شراكات قوية. 

بتنفيذ  للمضي  الفرصة  االستثنائية  الدورة  هذه  لنا  تتيح 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014 

بصورة أجنع.

دميغرايف  حل  يوجد  ال  الدميغرافيني،  بعض  يقول  كما 
دون  من  تنمية  هناك  تكون  لن  لكن  التنمية،  ملشاكل  حمض 

األخذ يف احلسبان العوامل الدميغرافية.
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الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: وفقا للفقرة 4 )ب( 
من القرار 250/67 املؤرخ 21 شباط/فرباير 2013، أعطي 
الالتينية  أمريكا  لنساء  الصحية  الشبكة  ملمثلة  اآلن  الكلمة 

ومنطقة البحر الكارييب.

أمريكا  لنساء  الصحية  الشبكة  )ممثلة  فيليس  السيدة 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب( )تكلمت باإلسبانية(: أتكلم 
بالنيابة عن منظمات املجتمع املدين يف أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب يف النظر يف االستعراض العاملي للمؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية.

للسكان  الدويل  املؤمتر  انعقاد  على  عقدين  مرور  بعد 
أكثر  فاعلة  وجهات  حركات  حضور  عززه  الذي  والتنمية 
تنوعا، جنتمع معا يف األمم املتحدة الستعراض التقدم املحرز يف 
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ويف املقام األول، 
سنوات  الثالث  خالل  هنا  جتري  ما انفكت  عملية  لدعم 

املاضية.

لقد كنا هناك. وها حنن هنا. بوصفنا نساء من أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، لقد حضرنا كل مرحلة من 
مراحل العملية، ابتداًء من التقييمات واالجتماعات املواضيعية 
أو اجتماعات اخلرباء إىل اجتماعات املوائد الرئيسية، واملمرات 
واملطاعم حيث جيري الكثري من املناقشات ويتم التوصل إىل 
اتفاقات. كنا حاضرات على الُصعد العاملية واإلقليمية والوطنية 
وكنا على بأن احلقوق اجلنسية واإلجنابية، والكرامة، واملساواة، 
وعدم التمييز ضد النساء بكل تنوعهن برنامج ال ميكن ألي 
جمتمع يسعى إىل العيش يف سالم وبناء تنمية دميقراطية مستدامة 

أن يقبل بتأجيله.

لقد كنا هناك. وها حنن هنا. حيدونا األمل يف أن تساعد 
عملية االستعراض هذه قادة العامل هنا اليوم على االلتزام جمددا 
بأهم قطاع يف أي نقاش يدور حول التنمية، أي عامة الناس 
النساء والرجال من مجيع األعمار، سواء  اليت تشمل ماليني 

البيضاء،  البشرة  ذوي  من  أو  األصلية،  الشعوب  من  أكانوا 
أو متحدرين من أصل أفريقي، أو من خمتلف امليول اجلنسية 
واهلويات وخمتلف املهن. نأمل أن تكون عملية االستعراض قد 
ساعدت بالفعل يف االعتراف بأنه من دون كرامة، ومن دون 
حقوق، ومن دون تعليم أو إفساح املجال أمام مجيع النساء، 

لن تتحقق أية تنمية.

لقد كنا هناك، وها حنن هنا مرة أخرى لنتذكر أنه على 
تعيش  باحلقوق،  املتعلقة  السياسات  التقدم يف  أوجه  الرغم من 
املاليني من النساء يف ظل قوانني جترم قراراهتن بشأن اخليارات 
تتعلق باألمومة  اإلجنابية، وما برح اآلالف منهن مينت ألسباب 
ميكن تفاديها. كنا هناك، وها حنن هنا مرة أخرى لشجب ذلك. 

ما الذي مينعنا من التقدم بشكل أكرب وخبطوات أسرع؟ 
نيجرييا،  يف  فتاة   200 اختطاف  بني  املشترك  العامل  ما هو 
أو قتل اإلناث يف املكسيك أو جامايكا، أو جترمي اإلجهاض 
أو  آسيا،  جنوب  يف  األطفال  زواج  أو  نيكاراغوا،  يف  كليا 
ختان املاليني من النساء أو األعداد الكبرية من النساء اللوايت 
يقتلهن شركاؤهن يف إسبانيا أو الواليات املتحدة أو كولومبيا؟ 
ذلك هو ما يدعى بالنظام األبوي الذي ُييقي على نظام يدعم 
االستبعاد، والعنصرية، واضطهاد املرأة، ورهاب املثليني، وشىت 

أشكال األصولية. 

ومن هنا، وبوصفنا نساء من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكارييب نؤمن باحلركة النسائية يف مجيع أحناء قارتنا، سنناضل 
لكي يصبح توافق آراء مونتفيديو بشأن السكان والتنمية حقيقة 
واقعة بالنسبة جلميع النساء، وللمجتمعات العلمانية حيث ال 
تتخذ السياسات العامة والقرارات احلامسة بشأن اإلجناب فقط 
نواصل  سوف  الوحيد.  أو  السائد  األخالقي  اإلطار  ضمن 

الكفاح من أجل التنفيذ الكامل لربنامج عمل القاهرة.

لقد كنا هناك، وها حنن هنا اليوم، ولن جنعل ذلك يف طي 
النسيان. إن جسدي ملك يل.
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الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: وفقا للفقرة 4 )ب( 
من القرار 250/67 املؤرخ 21 شباط/فرباير 2013، أعطي 

الكلمة اآلن ملمثلة منظمة العمل الصحي.

)تكلمت  الصحي(  العمل  )منظمة  نيامبورا  السيدة 
باإلنكليزية(: يشرفين أن أخاطب اجلمعية العامة اليوم بالنيابة 
عن املنظمات اليت تشكل حتالف املجتمع املدين األفريقي من 

أجل السكان والتنمية.

املؤمتر  عمل  لربنامج  العشرين  السنوية  الذكرى  مبناسبة 
وضعت  اليت  النوعية  النقلة  تلك   - والتنمية  للسكان  الدويل 
حقوق اإلنسان وكرامة الفرد يف قلب عملية التنمية - لدى 
أفريقيا الكثري مما حتتفل به وذلك بسبب التقدم الذي أحرزناه. 
على الرغم من ذلك التقدم املحرز، ما زال فعل الكثري واجبا 

من أجل توفري مستقبل أفضل لشعبنا.

أنا من كينيا، وسأحدثكم عن فطومة، وهي فتاة تبلغ 16 
عاما من ناكورو. عانت فطومة من أمل ال ميكن تصوره بالنسبة 
أجربت  حيث  االنتهاكات،  من  للعديد  تعرضت  إذ  لسنها، 
وتعرضت  التناسلية  ألعضائها  تشويه  لعملية  اخلضوع  على 
البشرية.  املناعة  بفريوس نقص  فأصيبت  بوحشية  لالغتصاب 
بينما جنتمع هنا اليوم، تكافح فطومة كي تنسى ماضيها وجتد 
عزاءها يف مستقبلها اجلديد، لكن املصاعب مل تقف يف طريقها 
فحسب بل يف طريق غريها أيضا. تقف املصاعب أمام ماليني 
القارة األفريقية للحيلولة دون عيشهن  الفتيات املراهقات يف 
فتاة  مليون   3,3 عام  كل  تتعرض  إذ  وكرمية.  سعيدة  حياة 
التناسلية لإلناث. إن  أفريقيا خلطر تشويه األعضاء  تقريبا يف 
الواقع الذي تواجهه الطفلة األفريقية يتمثل يف زواج األطفال 
والوفاة  الوالدة،  بناسور  اإلصابة  خطر  وارتفاع  املحتمل، 

الناشئة عن احلمل.

املجتمع  حتالف  حنن،  نناشد  التارخيية،  املناسبة  هذه  يف 
اعتماد  األعضاء  الدول  والتنمية،  للسكان  األفريقي  املدين 

للسكان  الدويل  املؤمتر  استعراض  عن  الصادرة  التوصيات 
والتنمية بعد عام 2014، وكفالة تنفيذها الكامل، مع التركيز 
على املجاالت الرئيسية الثالثة اآلتية. املجال األول: االستثمار 
تعد  الدميغرايف.  العائد  حتقيق  أجل  من  وشبابنا  مراهقينا  يف 
أفريقيا اآلن القارة الفتية بسبب وجود أكثر من 70 يف املائة 
من السكان دون سن الـ 35 فيها. لذلك، ينبغي أن نستثمر 
يف تعليمهم وصحتهم ورفاههم. املجال الثاين: ضمان إمكانية 
احلصول على معلومات الصحة اجلنسية واإلجنابية، واخلدمات 
للجميع من دون متييز. املجال الثالث: تنفيذ االلتزامات الواردة 
يف املوقف األفريقي املشترك، وضمان جتسيد تلك االلتزامات 
واالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية بعد عام 2014 يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

منر مبرحلة حامسة، ولدينا الفرصة لنحدد كينونة أفريقيا 
والعامل اللذين نصبو إليهما، لنغري مسار التاريخ ونعيد لفطومة 

حقها يف الكرامة واملساواة واإلنصاف. 

 4 للفقرة  وفقا  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
)ب( من القرار 250/67 املؤرخ 21 شباط/فرباير 2013، 
أعطي الكلمة اآلن ملمثلة مركز املوارد للمرأة يف آسيا واملحيط 

اهلادئ.

السيدة ثانانثريان )مركز املوارد للمرأة يف آسيا واملحيط 
هذا  يف  أتكلم  أن  يشرفين  باإلنكليزية(:  )تكلمت  اهلادئ( 
احلدث البارز الذي يستذكر ويؤكد من جديد االلتزام بربنامج 
عام  بعد  العمل  وإطار  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل 
الذي  البيان  من  خمتصرة  نسخة  هو  تقدميه  ما أود   .2014
أدليت به. وحيدوين األمل يف أن يطلع اجلميع هنا على النص 

الكامل للبيان على شبكة اإلنترنت.

جيب علينا أن ندرك أن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  عن  فصلها  ميكن  ال 
مكونات  بوصفها  هبا  االعتراف  وجيب  السياسية،  واحلقوق 
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والتنمية  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  أجل  من  ضرورية 
مسبقا  شرطا  واإلجنابية  اجلنسية  احلقوق  تعترب  ملاذا  املستدامة. 
لتحقيق املساواة، ال سيما املساواة بني اجلنسني؟ ثالثة عناصر 
أساسية جتسد مفهوم احلقوق اجلنسية واإلجنابية وتعترب ضرورية 
لالستقالل الذايت وهي: حرية القرار بشأن املسائل املتعلقة باحلياة 
اجلنسية واإلجنابية، واحلق يف إعطاء املوافقة، والسالمة البدنية. 

ال بد من أن يكون لكل فرد احلق يف اختاذ القرار الختيار 
ومن  ومىت،  بالتراضي  عالقات  هبم  تربطنا  ومن  حيب،  من 

نتزوج ومىت.

جيب أن يكون من حقنا أن نقرر بشأن عدد أطفالنا ومىت 
سننجبهم، إن أردنا اإلجناب أصاًل، وكم مرة. جيب أن يكون 

لنا احلق يف حياة خالية من التمييز والعنف.

ونسترعي االنتباه أيضًا إىل أن الصحة واحلقوق اجلنسية 
واإلجنابية ال توجد مبعزل عن احلقوق األخرى، وأن التحقق 
الكامل للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للجميع يتأثر بشدة 
جراء ارتباطه باستمرار مظاهر عدم املساواة والقضايا اجلديدة 
املناخ،  وتغري  الغذائية،  والسيادة  الغذائي  كاألمن  والناشئة، 
واألصولية الدينية املتصاعدة، وكلها تعمل على تقويض التقدم 

املحرز حىت اآلن.

من  واملواطنني  احلكومات  متكن  التاريخ  من  مرحلة  هذه 
إعادة التفاوض على العقد االجتماعي يف جمتمعاتنا وتصور عامل 
من اإلمكانيات والوعود، واألهم، من األمل. ويثلج صدورنا أن 
تلك التحديات قد اعترف هبا بالكامل تقرير األمني العام، “إطار 
إجراءات متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد 
باإلقرار  احلكومات  بالتزام  ونرحب   ،)A/69/62(  2014 عام 
بتلك الفجوات والتحديات يف مؤمترات السكان اإلقليمية، اليت 
أسفرت عن توافق آراء مونتيفيديو بشأن السكان والتنمية من 
الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة 
من  والتنمية  للسكان  السادس  اهلادئ  واملحيط  آسيا  وإعالن 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط اهلادئ، وإعالن 
أبابا بشأن السكان والتنمية يف أفريقيا بعد عام 2014  أديس 
من اللجنة االقتصادية ألفريقيا. ونأمل أن تؤيد احلكومات وكل 
أصحاب املصلحة بشكل ال لبس فيه الوثائق اخلتامية اإلقليمية 
وتقرير األمني العام بشأن إطار اإلجراءات الذي يرمي للتعجيل 
بالتنفيذ الكامل لرؤية برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

وإدماجها يف حقبة ما بعد عام 2015.

ونطالب بتعميم الوصول إىل املعلومات واخلدمات املتعلقة 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك الوصول إىل جمموعة 
اآلمن،  اإلجهاض  وخدمات  احلمل  منع  وسائل  من  كاملة 
وتقدمي املشورة والعالج اجليد، ويشمل ذلك مقدمي اخلدمات 
يف  الشامل  اجلنسي  والتثقيف  واملدربني،  املتعاطفني  الصحية 
خمتلف البيئات. كما نطالب بسلسلة متصلة من الرعاية اجليدة 

للصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة على احلقوق.

عالوة على ذلك، ندعو الدول األعضاء واملجتمع الدويل 
إىل ضمان عاملية احلقوق اجلنسية واإلجنابية، ووصول اجلميع 
إىل املعلومات واخلدمات الصحية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، 
الفئات املهمشة، مبا يف ذلك  التركيز بشكل خاص على  مع 
التوجهات  ذوي  واألشخاص  والشباب،  واملراهقني  النساء 
والشعوب  واملعوقني،  املتباينة،  اجلنسانية  واهلويات  اجلنسية 
العرقية  واألقليات  واملهاجرين  الريفيات  والنساء  األصلية، 
الكوارث  سياقات  يف  يعيشون  الذين  واألشخاص  والدينية، 
وغريهم،  اجلنسية،  وعدميي  واملشردين  والزناعات  واحلروب 

وذلك وفقًا لاللتزامات واالتفاقيات الدولية القائمة. 

جيب أن يكون اإلنسان والتحقق الكامل حلقوقه - اليت 
األعضاء  الدول  مجيع  عليها  ووقعت  وشهدت  هبا  اعترفت 
احلاضرة هنا - هو هدف أي إطار إمنائي يرمي إىل إجياد عامل 
أكثر مساواة وعداًل وإنصافًا، عامل عادل ومستدام. وال أقل 

من ذلك.
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الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: وفقا للفقرة 4 )ب( 
من القرار 250/67 املؤرخ 21 شباط/فرباير 2013، أعطي 

الكلمة اآلن ملمثلة الشبكة العاملية لعمل الشباب.

السيدة أبو الليل )الشبكة العاملية لعمل الشباب( )تكلمت 
باإلنكليزية(: إنه لشرف يل أن أكون هنا اليوم يف هذه القاعة. 
الشباب  لقيادات  العامل  الفريق  يف  كعضو  اليوم  أتكلم  وأنا 
املعين باملؤمتر الدويل للسكان والتنمية 2014 وكناشطة عربية 
للشباب  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  جمال  يف  شابة 

واملراهقني.

إننا نعيش يف عصر يبلغ فيه عدد من تقل أعمارهم عن 30 
عامًا 3,5 مليار نسمة من إمجايل سكان العامل. نعيش يف عصر 
تتضاءل فيه املوارد، ويرتفع مستوى األمن، ويتباطأ التقدم يف 
لتحقيق  فرصة  باعتبارهم  الشباب  إىل  وينظر  التنمية،  برامج 

النمو االقتصادي عوضًا عن اعتبارهم أصحاب حقوق.

أن  إىل  مؤخرًا  أجريت  اليت  الدراسات  تشري  حني  ويف 
االستثمار يف الشباب أمر ال بد منه وليس ترفا، فإن االستثمار 
ترد  يكون جمرد مجلة  أال  ينبغي  الشباب ومحاية حقوقهم  يف 
احلاضر  أجل  من  فعلي  أثر  له  فعال  جهد  وإمنا  خطاب،  يف 
الشباب ال تؤخذ على  فإن حقوق  املستقبل. مع ذلك،  قبل 
بالكامل.  إمكاناهتم  يعيق قدرهتم على حتقيق  حممل اجلد، مما 
وما زالت الرمزية واقعا يوميًا. وال بد من االعتراف حبقوقنا 
وصوتنا بغية حتقيق مشاركة ذات قيمة للشباب. جيب أن ينظر 

إلينا نظرة جادة يف كل مرحلة من عمليات صنع القرار.

إىل مىت سنستمر يف حماولة تربير العنف القائم على نوع 
اجلنس بأعذار تقوم على أساس الثقافة والدين؟ جيب معاجلة 
العنف القائم على نوع اجلنس بشكل جاد، مبا يف ذلك مجيع 
أعمال العنف اجلنسي والعنف املزنيل واالجتار بالبشر والعنف 
على  احلصول  يف  املشكلة  تقع  أين  اجلنسية.  األقليات  ضد 
املعلومات؟ إن املعرفة هي القوة، أليس كذلك؟ هذا ما تعلمته 

يف املدرسة على األقل. ملاذا، إذن، يصري ذلك من املحرمات 
عندما يتعلق األمر جبسمي؟ لقد بينت الشواهد مرارًا وتكرارًا 
الفائدة الكبرية للتثقيف اجلنسي الشامل. حنن نتكلم هنا عن 

املعلومات املنقذة للحياة، فلنستخدمها إذن. 

على  يوميًا  نراها  اليت  والقتل  العنف  مشاهد  جتعلنا  هل 
شاشات التلفزيون ووسائط التواصل االجتماعي غري مبالني ملا 
جيري حولنا؟ إن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف العراق 
وسوريا ومصر وفلسطني ومناطق أخرى من العامل حتدث أثرها 
يف السكان من الشباب، والشباب يتأثر بذلك على حنو خاص. 
اليت  الصدمة  بسبب  مرة  مرتني:  ذلك  عاقبة  يتحملون  إهنم 
تصيبهم، ومرة أخرى بسبب تقاعس العامل حيال تلك الفظائع.

وأنا  اليوم،  إجنازاهتا  تعدد  البلدان  الكثري من  لقد مسعت 
أهنئها على ذلك. ولكن، منذ أن بدأت كلميت هنا قبل ثالث 
دقائق، فإن أكثر من 100 فتاة حتت سن 18 عامًا قد تزوجن 
 50 أصيبت  األخرية،  الساعة  وخالل  العامل.  أحناء  شىت  يف 
شابة أخرى بفريوس نقص املناعة البشرية، وسوف يضطررن 
إىل مواجهة وصمة عار اإلصابة بذلك املرض والتمييز. ويف 
غضون ما يزيد قلياًل على 8 ساعات، وبينما جيلس املمثلون 
هنا يف القاعة هذه اليوم، أجريت عمليات إجهاض غري مأمونة 
لـ 000 20 امرأة على مستوى العامل، ستموت منهن 200 2 
امرأة قبل هناية اليوم. كيف ميكن أن حنتفل بالذكرى السنوية 
العشرين لربنامج عمل املؤمتر الدويل السكان والتنمية إذا كان 

ذلك ما زال حيدث حىت اآلن؟

إن التغيري آٍت. هناك حركة قوية بني الشباب الذين يناضلون 
من أجل حقوقهم. فلنغتنم فرصة وضع خطة جديدة للتنمية لكي 
تشمل تلك احلقوق األساسية. إذا كنا جادين بشأن اعتماد هنج 
جديد للتنمية املستدامة، فإن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية 
بعد عام 2014،  ملا  املؤمتر  إليها  توصل  اليت  والنتائج  للشباب 
جيب تضمينها يف اخلطة اإلمنائية ملا بعد 2015. جمرد االستماع 
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إىل أصواتنا ال يكفي أبًا. ينبغي أن نتحلى بالشجاعة وأن نتخذ 
من التدابري ما حيسن حياة نصف سكان العامل.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة ملمثلة 
الربازيل بشأن نقطة نظام.

)تكلمت  )الربازيل(  باتريوتا  واتانايب  أمليدا  السيدة 
الدول  ألن  توضيحًا،  أطلب  أن  فحسب  أود  باإلنكليزية(: 
أي  دون  من  هنا،  احلكومية جتلس  غري  واملنظمات  األعضاء 
إخطار أو تفسري بشأن ما جيري. بعض الدول األعضاء جرى 
أن  سيدي،  نرجوكم،  لذلك،  أخريات.  واختريت  ختطيها، 
املستوى  رفيعي  ممثلني  فلدينا  اآلن.  وصلنا  أين  لنا  توضحوا 
هنا، مبا يف ذلك من الدول األعضاء، جاءوا من أماكن بعيدة 

لإلدالء ببياناهتم.

بصدد  اآلن  حنن  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اختتام نظرنا يف البند 7 من جدول األعمال.

واآلن، هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة تقرر أن حتيط 
 A/S-29/3 الوثيقتني  يف  املعممة  العام  األمني  بتقارير  علما 
دورهتا  بشأن  والتنمية  السكان  جلنة  وتقرير   A/S-29/4 و
السابعة واألربعني، الذي عمم يف الوثيقة A/S-29/5، وتود أن 
حتيط علمًا مبداوالت الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن 
النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها والواردة يف تلك الوثيقة؟

تقرر ذلك.

قد  نكون  بذلك  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اختتمنا نظرنا يف البند 7 من جدول األعمال. 

البند 3 من جدول األعمال )تابع(

للجمعية  االستثنائية  الدورة  لدى  املمثلني  تفويض  وثائق 
العامة

)A/S-29/6( تقرير جلنة وثائق التفويض )ب( 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: قبل املضي قدمًا، أود 
أن أبلغ األعضاء بأن وثائق تفويض رمسية بالشكل املطلوب 
قد  العامة  للجمعية  الداخلي  النظام  من   27 املادة  مبوجب 
قدمت من قبل الدول األعضاء التالية بعد اجتماع جلنة وثائق 
بولندا،  بربادوس،  إيطاليا،  أيلول/سبتمرب:   19 يف  التفويض 
كوريا،  مجهورية  التشيكية،  اجلمهورية  وتوباغو،  ترينيداد 
ساموا، فرنسا، كوستاريكا، التفيا، لكسمربغ، ليبيا، ليتوانيا، 

املكسيك، ميامنار، نيبال، هنغاريا.

من  مؤقتة  تفويض  وثائق  وردت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الدول األعضاء التالية بعد اجتماع جلنة وثائق التفويض يف 19 
أيلول/سبتمرب: إسبانيا، أفغانستان، إندونيسيا، أيسلندا، بليز، 
النكا،  سري  الدميقراطية،  الكونغو  فاسو، مجهورية  بوركينا 
لبنان،  الكامريون،  سورينام، سويسرا، طاجيكستان، غامبيا، 

ليسوتو، املغرب، ملديف، نيكاراغوا، هاييت، اليابان، اليمن.

أوصت  الذي  القرار  مشروع  يف  النظر  يف  اآلن  نشرع 
تقريرها  من   14 الفقرة  يف  التفويض  وثائق  جلنة  باعتماده 
مشروع  التفويض  وثائق  جلنة  اعتمدت  وقد   .)A/S-29/6(
القرار بدون تصويت. هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب 

يف أن حتذو نفس احلذو؟

.)S-29/1 اعتمد مشروع القرار )القرار

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
قد اختتمت نظرها يف البند 3 من جدول األعمال.

بيان من الرئيس بالنيابة

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: يف ختام هذه الدورة 
االستثنائية، أود أن أهنئ مجيع املشاركني على نوعية النقاش 

وتبادل اخلربات الوطنية خالل فتريت العصر واملساء.

للدول  القيمة  اإلسهامات  من  استفادت  الدورة  وهذه 
أو  الدول  برؤساء  ممثاًل  منها  كثري  كان  اليت  األعضاء، 
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اليت  تلك  خاصة  املدين،  املجتمع  منظمات  أما  احلكومات. 
فقد كان هلا دور أساسي يف  الشباب وتطلعاهتم،  آمال  متثل 
أبدته  الذي  الطاقة واحلماس وااللتزام  أعمالنا أيضًا. وكانت 
الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  لتنفيذ  دافعة  قوة  املنظمات  تلك 

للسكان والتنمية.

السابعة  دورهتا  يف  والتنمية،  السكان  جلنة  أن  ونذكر 
واألربعني، وبعد أن أخذت نتائج االستعراض التنفيذي للمؤمتر 
الدويل للسكان بعد عام 2014 ونتائج االستعراض اإلقليمي 
بعني االعتبار، اختذت قرارها 1/2014، الذي يعيد التأكيد 
على االلتزام مبواصلة تنفيذ جدول أعمال املؤمتر، األمر الذي 

ينعكس بوضوح يف تقرير األمني العام املعروض علينا.

القادة  مسعنا  الدورة،  هذه  طوال  مناقشاتنا  وخالل 
يؤكدون دعم برنامج العمل يف حني أكدوا أيضا تأييد الكثري 
من التوصيات الواردة يف إطار إجراءات متابعة برنامج عمل 
 .)A/69/62(  2014 بعد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر 
وكانت هذه فرصة ممتازة لكي نلتزم بصوت موحد بالتعاون 
القرن  يف  والتنمية  السكان  تواجه  اليت  التحديات  معاجلة  يف 

احلادي والعشرين.

ومن واقع ما مسعناه، من الواضح أن العامل قد وصل إىل 
نقطة حتول. فالتقدم العاملي يزداد تفاوتًا ويتسم باستغالل موارد 
األرض، إىل جانب االستهالك البشري املتزايد. وهذا النموذج 

يشكل هتديدًا للتنمية الشاملة وللبيئة ومستقبلنا املشترك.

الضوء على طائفة واسعة  الدورة  املشاركون يف  وسلط 
عدم  ذلك  يف  مبا  عاملنا،  تواجه  اليت  اجلسيمة  التحديات  من 
حتقق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واحلاجة إىل إتاحة 
فرص التعلم مدى احلياة، والتفاوت يف احلصول على خدمات 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، على سبيل املثال ال احلصر. وعلينا 
أن نضمن املعاجلة الفعالة لتلك القضايا، نظرًا آلثارها الكبرية 
على سياسة التنمية. وباملثل، مسعنا أن التحضر املتزايد يتطلب 

ختطيط وبناء املدن املستدامة وتعزيز الصلة بني املناطق احلضرية 
مستوى  على  السكانية  الديناميات  أثر  أن  كما  والريفية. 
االقتصاد اجلزئي والكلي يتطلب أيضا دمج تلك العناصر يف 
التخطيط اإلمنائي على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

اإلنسان  حقوق  احترام  ضرورة  على  املتكلمون  وشدد 
والنهوض هبا كوهنا ذات أمهية بالغة يف بناء القدرات الفردية 
التنمية  لتحقيق  ضروري  وكالمها  التكيف،  على  والقدرة 
تنفيذ  مواصلة  أن  املتكلمني  من  العديد  وأكد  املستدامة. 
والتنمية سيكون خطوة  للسكان  الدويل  املؤمتر  برنامج عمل 
أوىل حامسة األمهية، مع ضرورة أخذ االستعراضات اإلقليمية 
املؤمتر  عمل  برنامج  استعراض  وتوصيات  ونتائج  التمثيلية 

الدويل للسكان والتنمية بعد عام 2014 بعني االعتبار.

النتائج  إدراج  إىل  أيضًا  املتكلمني  من  كثري  ودعا 
والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام ونتائج االستعراضات 
بعد عام 2015. ويتضح من  ملا  اإلمنائية  اإلقليمية يف اخلطة 
املناقشات أن حتديات التنمية اليت نواجهها تتطلب التعاون من 
الشراكات  على  بقوة  التركيز  مع  املصلحة،  أصحاب  مجيع 
بسرعة  نعمل  أن  وعلينا  املتحدة.  األمم  من  العاملية  والقيادة 
وحسم لوضع خططنا يف العمل بشأن كل التحديات الرئيسية 
لقد  بلداننا.  يف  املستويات  مجيع  على  التنفيذ  موضع  للتنمية 
عملنا مجيعًا جاهدين من أجل بلوغ هذه النقطة، إال أن العمل 
بعزم  املسعى  هذا  يف  نشرع  أن  وجيب  اآلن.  يبدأ  احلقيقي 

والتزام متجددين وبرؤية جديدة. 

البند 2 من جدول األعمال )تابع(

دقيقة صمت للصالة أو التأمل

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: وصلنا اآلن إىل هناية 
إىل  املمثلني  أدعو  العامة.  للجمعية  والعشرين  التاسعة  الدورة 

الوقوف والتزام دقيقة صمت للصالة أو التأمل.
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أو  للصالة  صمت  دقيقة  العامة  اجلمعية  أعضاء  التزم 
التأمل.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملمثل االحتاد الروسي بشأن نقطة نظام.

)تكلم  الروسي(  )االحتاد  ماكسيميتشيف  السيد 
أن  يتعني  نظام،  نقطة  تثار  عندما  أفهم،  حسبما  بالروسية(: 
تعطى الكلمة فورا للمتكلم. ولكن مبا أن الكلمة أعطيت يل 

اآلن، سأديل ببياين، متاما كما فعل ممثل الربازيل.

 من غري الواضح لنا ما حيدث اآلن. لدينا انطباع، سيدي، 
من  الرغم  على  االستثنائية،  الدورة  اختتام  أنكم على وشك 
الكلمة.  الوفود ألخذ  للعديد من  الفرصة  إتاحة  حقيقة عدم 
هال تفضلتم بتفسري ذلك؟ وهل سيعطى أولئك الذين سجلوا 
من  هل  الكلمة؟  ألخذ  الفرصة  املتكلمني  قائمة  يف  أمساءهم 
املمكن اختتام دورة من الدورات، قبل أن حتصل مجيع الدول 

األعضاء اليت ترغب يف أخذ الكلمة على فرصة إللقاء بيان؟

 الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بالنظر إىل ما عرب 
وافقت  قد  األعضاء  الدول  فإن  الروسي،  االحتاد  ممثل  عنه 
الفترة  ومددنا   ،21/00 الساعة  حىت  اجللسة  متديد  على 
إىل  اإلصغاء  الضروري  من  أنه  شعرنا  ألننا  للجلسة،  الزمنية 
كما  هذا.  بعد  االستمرار  املمكن  من  ليس  ولكن  اجلميع. 
جيب أن نستعد لعقد جلسة يف الصباح. وهذه هي احلالة اليت 
حنن بصددها. وكان من املفترض انتهاء هذه اجللسة الساعة 

21/00. وحنيط علما ببيان االحتاد الروسي.

بشأن  األمريكية  املتحدة  الواليات  ملمثلة  الكلمة  أعطي 
نقطة نظام.

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  بوالك  السيدة 
لدي  الروسي،  االحتاد  من  زميلي  غرار  على  باإلنكليزية(: 
من  يتمكنوا  مل  الذين  منا  أولئك  فيما خيص  فضول ألعرف 

اإلدالء بياناهتم الليلة، هل سنستطيع تقدميها رمسيا لتدرج يف 
حمضر هذه اجللسة؟ أعتقد أنه إذا كنا غري قادرين على إعادة 
يناهز  ملا  بالنسبة  متاما  األدىن  احلد  ميثل  فذلك  الدورة،  عقد 
ما بني 30 و 35 دولة عضوا مل تتمكن من أخذ الكلمة بشأن 

هذا املوضوع.

الدول  نشجع  إننا  باإلنكليزية(  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
وميكنها  اإللكتروين.  املوقع  على  بياناهتا  على وضع  األعضاء 

أيضا أن تطلب إصدار بياناهتا كوثائق لألمم املتحدة.

نقطة  بشأن  الروسي  االحتاد  ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي 
نظام.

)تكلم  الروسي(  )االحتاد  ماكسيميتشيف  السيد 
بالروسية(: لقد كان ذلك نفس السؤال الذي طرحته باألساس. 
بالنيابة عن السبب يف  الرئيس  أريد فقط تفسريا واضحا من 
عدم إعطائه الكلمة ملا يقرب من 30 وفدا. يبدو أنه يقترح 
أن تقدم الدول األعضاء اليت مل يتح هلا الوقت ألخذ الكلمة 
اليوم، بياناهتا كتابة، وستعترب بأهنا قد ألقيت، كما لو كان قد 
مت بالفعل اإلدالء بالبيانات هنا. ومن املهم بالنسبة لنا أن نفهم 

ما حيدث هنا، وما هو وضع اجللسة اليت حنضرها اآلن.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملمثل السنغال بشأن نقطة نظام.

عقب  بالفرنسية(:  )تكلم  )السنغال(  سيال  السيد 
التعليقات اليت أدىل هبا ممثال االحتاد الروسي والواليات املتحدة، 
فإننا مندهشون حقا إزاء طريقة إدارة عملنا. حيث أعطيت 
لكي  الدول  مستوى  نفس  على  ليست  هيئات،  إىل  الكلمة 
مناسبة  إدارة  هذه  أن  نعتقد  وال  املناسبة.  هناية  قبل  تتحدث 

ألعمالنا.

وال يكفي وضع بيانات مل يدل هبا على موقع على شبكة 
أن  فيجب  احلرفية.  املحاضر  يف  أدرجت  لو  اإلنترنت، حىت 
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إذا  التكلم.  من  تتمكن  حىت  األعضاء  للدول  الكلمة  تعطى 
مل نفعل ذلك، فال ميكننا أن نطلب من الدول إرسال بيانات 
األعضاء  الدول  هبا حىت  هتتم  ولن  أحد،  يقرأها  فلن  خطية. 

األخرى. إننا مندهشون حقا.

من  املدين  املجتمع  ممثلي  متكن  واقع  على  حنتج  ال  إننا 
أخذ الكلمة. فهذا أمر مناسب متاما. ولكن ال يبدو لنا هنجا 
الكلمة  إعطاء  استكمال  عدم  هبا  مت  اليت  الطريقة  صحيحا، 
ممثلني  ومنع  القائمة،  يف  أمساؤهم  الواردة  املتحدثني  ملجمل 
مؤهلني متاما من متثيل بلداهنم. أردنا أن نديل ببيان حول هذه 

النقطة ليسجل يف املحاضر احلرفية.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: إن البيان الذي أدىل 
به ممثل السنغال مفهوم. ومع ذلك، فإنه مل يكن واقعيا. ويعين 
خصصناه  الذي  الوقت  ستتجاوز  اجللسة  أن  القائمة  طول 

هلا. وقد جتاوزنا اآلن الوقت املحدد اليت كان علينا أن خنتتم 
اجللسة فيه، وقد بذلنا قصارى جهودنا لدمج أكرب عدد ممكن، 
وحاولنا إعطاء الكلمة لكل دولة عضو. ولكن املتحدثني مل 
الوقت  اجلميع  وجتاوز  منهم.  لكل  املحدد  بالوقت  يلتزموا 
بلغنا هذه  لقد  االعتبار.  بعني  أخذ ذلك  نطلب  إننا  املحدد. 
نشرها على  بياناهتا، سيتم  املعنية  البلدان  قدمت  إذا  املرحلة. 

املوقع اإللكتروين على شبكة اإلنترنت.

اختتام الدورة االستثنائية التاسعة والعشرين

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعلن اختتام الدورة 
االستثنائية التاسعة والعشرين للجمعية العامة.

الثالثاء  يوم  صباح  من   00/25 الساعة  اجللسة  رفعت 
23 أيلول/سبتمرب. 


