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♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/65/L.39/Rev.2( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

      ٢٠١٤      عام                 سكان والتنمية بعد    لل           املؤمتر الدويل      نتائج        متابعة   -     ٢٣٤ /  ٦٥
  

   ،             اجلمعية العامة   إن   
      ١٩٩٥          يـــــسمرب  د /      األول          كـــــانون    ٢٠             املـــــؤرخ    ١٢٤ /  ٥٠                  إىل قراراهتـــــا            إذ تـــــشري  

ــؤرخ    ١٧٦ /  ٥١  و ــانون    ١٦           املـ ــسمرب  /      األول        كـ ــؤرخ    ١٨٣ /  ٥٣    و    ١٩٩٦         ديـ ــانون    ١٥           املـ           كـ
                                                                      تنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة املعتمـد يف                   املتعلقة ب       ١٩٩٨       ديسمرب   /    األول

 (    ١٩٩٤            ســــــبتمرب  /           أيلــــــول  يف                القــــــاهرة
 

             كــــــانون    ١٩              املــــــؤرخ    ١٢٨ /  ٤٩                    وإىل قراريهــــــا  )١
   ،    ١٩٩٧      ديسمرب  /      األول     كانون    ١٨        املؤرخ    ١٨٨ /  ٥٢    و    ١٩٩٤      ديسمرب  /    األول

                علــى النحــو      عمــل  ال                                               اإلجــراءات األساســية ملواصــلة تنفيــذ برنــامج       إىل                وإذ تــشري أيــضا  
             يف نيويـورك                  الـيت عقـدت                                                                              الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية احلاديـة والعـشرين            

 (    ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ٢         يونيه إىل  /        حزيران  ٣٠            يف الفترة من 
 

٢( ،   
           املتعلـق      ٢٠٠٣        يونيـه   /        حزيران  ٢٣      املؤرخ        باء     ٢٧٠ /  ٥٧               إىل قرارها                  وإذ تشري كذلك    

                                                           املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة،                 بالتنفيذ واملتابعة
ــامج      أن           وإذ تالحــظ   ــه       عمــل   ال         برن ــا إىل هنايت ــه   ،    ٢٠١٤      عــام    يف                          يــصل رمسي                 لكــن غايات

   ،    ٢٠١٤   ام                    تظل صاحلة ملا بعد ع      أهدافه و
             وأهـداف                مجيـع غايـات           حتقيـق                تـتمكن مـن          ال                                    بأن العديد من احلكومـات قـد         قر      وإذ ت   

   ،    ٢٠١٤         حبلول عام              برنامج العمل 
_______________ 

                           منشورات األمـم املتحـدة،        (    ١٩٩٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٣‐ ٥             ، القاهرة،                  لسكان والتنمية     ل             املؤمتر الدويل        تقرير      )١ (
   .       ، املرفق ١         ، القرار     األول  ل       ، الفص )A.95.XIII.18          رقم املبيع 

  .       ، املرفق ٢ /  ٢١  -             القرار دإ  )٢ (
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           املتفـق            اإلمنائيـة         هـداف     األ            وحتقيـق                    برنامج العمل              بني تنفيذ         األساسية        بالصلة             وإذ تسلم     
                        األهداف اإلمنائية لأللفية،        مبا فيها              عليها دوليا، 

                  برنـامج العمـل                      حتقيق غايات وأهـداف     يف     احملرز         التقدم      من       رغم       ى ال   عل        أنه          وإذ تالحظ   
ــة،   ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــاك      ال                                  واألهـ ــزال هنـ ــرات                 تـ ــبرية يف           ثغـ ــذ  ال          كـ ــىت         تنفيـ ــاالت           يف شـ         جمـ

   ،     العمل       برنامج
                              للمـوارد علـى الـصعيدين      ا         كافيـ           حـشدا            يتطلـب                      برنـامج العمـل                أن تنفيذ    إىل     تشري       وإذ    

ــدويل   ــوطين وال ــد       وحــشد                  ال ــل                     مــوارد جدي ــع آليــات التموي ــة مــن مجي ــدان النامي                                                                 ة وإضــافية للبل
      أن                               ، وإىل أنــه لــيس مــن املتوقــع                                                  املــصادر املتعــددة األطــراف والثنائيــة واخلاصــة      فيهــا     مبــا          املتاحــة، 

   ، ا     مبفرده             برنامج العمل           وأهداف             احلكومات غايات     حتقق
       ديـدة                   للتحـديات اجل                              املـؤمتر الـدويل والتـصدي              جنـازات    إ                احلفـاظ علـى           أمهيـة         تؤكد     وإذ    

     يف                      الـسكان والتنميـة                   إدمـاج خطـة                وتعزيـز                                 وببيئـة التنميـة املـتغرية                               بالـسكان والتنميـة               فيما يتعلق 
   ،                                        اليت تنفذ على الصعيد العاملي يف جمال التنمية         العمليات 
            بتحقيـق    ،                           على أعلى مـستوى سياسـي            جمددا،              احلكومات         التزام       ضرورة       ؤكد ت  -   ١  

 (              لسكان والتنمية               املؤمتر الدويل ل                       غايات وأهداف برنامج عمل
 

   ؛ ) ١
      بعـد        ما   إىل   ) ٢ ( ه                                      عمل واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ      ال                 متديد برنامج       قرر ت  -   ٢  

   ؛             وأهدافه كاملة       غاياته       حتقيق               متابعته بغرض      وتكفل   ،    ٢٠١٤     عام
        لعامـة                                            الدورة التاسـعة والـستني للجمعيـة ا           أثناء                      عقد دورة استثنائية                تقرر أيضا   -   ٣  

           اختاذهـا                                               عمل وجتديد الدعم السياسي لإلجـراءات املطلـوب      ال                                     من أجل تقييم حالة تنفيذ برنامج       
                                                                     وتقرر كذلك أن تقوم جلنة السكان والتنمية اليت مـن املقـرر أن                ،       كاملة   ه     أهداف و           غاياته      تحقيق ل

      ضـوء     يف   ،       عمـل   ال                                                                                دورهتا الرابعة واألربعني مناقـشة عامـة بـشأن مواصـلة تنفيـذ برنـامج                         تعقد يف   
                                                          ، بـإجراء مناقـشة لتبـادل الـرأي بـشأن تقيـيم                                       النعقـاد املـؤمتر الـدويل                                   الذكرى الـسنوية العـشرين      
                        دورهتا السابعة واألربعني؛   يف                        حالة تنفيذ برنامج العمل 

         سـتعقد       عمـل    ال                   تنفيـذ برنـامج         حالـة                                     أن الـدورة االسـتثنائية لتقيـيم                  تعيـد تأكيـد    -   ٤  
        بــشأن                  إعــادة تفــاوض         فيهــا              ، ولــن تكــون          تــام بــه                  يف ظــل التقيــد ال و                              علــى أســاس برنــامج العمــل 

   ؛                    االتفاقات الواردة فيه
      الــيت           املعوقــات                               استعراضــات للتقــدم احملــرز و         إجــراء                   احلكومــات علــى       تــشجع  -   ٥  
                                علــى الــصعيد الــوطين وعلــى        وخباصــة                                                    يف تنفيــذ برنــامج العمــل علــى مجيــع املــستويات،           تواجــه

                      مستوى التعاون الدويل؛
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                            بالتــشاور مــع الــدول              أن جيــري،                تحــدة للــسكان                صندوق األمــم امل   بــ       هتيــب  -   ٦  
                                                         يف منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة                              املؤسـسات املعنيـة                                 األعضاء وبالتعاون مع مجيـع      

       أفـضل                                       تنفيذ برنامج العمل علـى أسـاس         ل       عمليا          استعراضا                  املؤسسات واخلرباء،            املعنية و        األخرى
          شـامل          منـتظم          هنـج                     ضـرورة اعتمـاد           اعـاة         مـع مر                                الـة الـسكان والتنميـة،                        والتحلـيالت حل         بيانات  ال

                                                         ، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا يـستند إىل                                  قضايا السكان والتنمية            يف تناول            ومتكامل  
   ؛                                                           هذا االستعراض إىل جلنة السكان والتنمية يف دورهتا السابعة واألربعني

     كان                          األمـم املتحـدة للـس                        ، بدعم من صندوق              أن يكفل            ألمني العام  ا    إىل     طلب   ت  -   ٧  
          الــيت مت        املهمــة                جتميــع املــسائل   ،                 املعنيــة األخــرى     هــا        وبراجم  ها        صــناديق و                   األمــم املتحــدة        ووكــاالت
                                                إىل احلكومات يف الدورة التاسـعة والـستني                                              دورات جلنة السكان والتنمية وإحالتها       يف        حتديدها  

ــشفوعة ب   ــة، م ــة العام ــر مفهــرس يــ                                  للجمعي ــسية             املواضــيع       شري إىل                     تقري                                    املتكــررة والعناصــر الرئي
   ؛                               إىل جانب نتائج االستعراض العملي   فيه        الواردة 
   ،            إىل اإلسـهام            املعنيـة                   األمـم املتحـدة                                   مؤسـسات وهيئـات منظومـة               سـائر       تدعو  -   ٨  

       هلا؛      اإلعداد  يف    و                     يف الدورة االستثنائية ،           حسب االقتضاء
         خـصوصا     و  ،                اجملتمع املـدين                    اجلهات الفاعلة يف          وإسهام             مشاركة        ضرورة      تؤكد  -   ٩  

     ويف                       لـــدورة االســـتثنائية   يف ا                     علـــى حنـــو فعـــال                      ، حـــسب االقتـــضاء،         كوميـــة                   املنظمـــات غـــري احل
   ؛  هلا       اإلعداد

                                                  اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة والــستني        يــوايف                       إىل األمــني العــام أن       تطلــب  -    ١٠  
                                    األعمال التحضريية للدورة االستثنائية؛    عن       علومات  مب

                       ســعة والــستني بنــدا                                                      أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا التا       تقــرر  -    ١١  
   . “                                             متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ”             فرعيا بعنوان 

  ٧٢اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢٢

  


