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عقدت  الجمعية  العامة  جلسة  خاصة  بشأن  متابعة  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية ( ICPD )  بعد  2014  يف  قاعة 
 الجمعية  العامة  يف  نيويورك  يوم  22  سبتمرب  2014.  انعقدت  الجلسة  بناء  عىل  قرار  الجمعية  العامة  رقم  /65 234  بشأن  متابعة 
 املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  2014،  وقرار  الجمعية  العامة  رقم  /67 250  بشأن  تنظيم  الجلسة  الخاصة  للجمعية  العامة 

 بشأن  متابعة  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  2014.                                                                   

انعقدت  الجلسة  الخاصة  التي  جمعت  رؤساء  دول  وحكومات  ووزراء  إىل  جانب  مسؤولني  حكوميني  آخرين  رفيعي  املستوى  تتويًجا 
 لعمليات  املراجعة  العملياتية  التي  أطلقها  قرار  الجمعية  العامة  رقم  /65 234  الذي  دعا  إىل  مراجعة  عملياتية  لتنفيذ  برنامج  العمل 
 عىل  أساس  البيانات  والتحليالت  املتاحة  بأعىل  جودة  عن  حالة  السكان  والتنمية،  مع  الوضع  يف  االعتبار  الحاجة  إىل  أسلوب  نظامي 

 وشامل  ومتكامل  يستجيب  للتحديات  الجديدة  ولبيئة  التنمية  املتغرية  ويعزز  دمج  جدول  أعامل  السكان  والتنمية  يف  العمليات 
 العاملية  املرتبطة  بالتنمية.                                                                           

الخلفية
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يستند  هذا  التقرير  إىل  البيانات  الرسمية  للدول  األعضاء  يف  األمم  املتحدة  يف  الجلسة  الخاصة  للجمعية  العامة  بشأن  متابعة  برنامج  عمل 
 املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية.                          

تم  اختيار  146  من  الدول  األعضاء  إجامالً  للتحدث  يف  الجلسة:  تحدثت  143  دولة  كممثلة  لنفسها  وثالث  دول  كممثلني  ملجموعات 
( مجموعة  G-77  والصني،  واالتحاد  األورويب،  ومنتدى  جزر  املحيط  الهادئ).                             

يوضح  الجدول  1  127  من  الدول  األعضاء  التي  إما  ألقت  بيانًا  شفويًا  أثناء  الجلسة ( 88  دولة  عضو)  أو  قدمته  إىل  رئيس  الجمعية  العامة 
 بعد  الجلسة  بسبب  ضيق  الوقت ( 39  دولة  عضو  عليها  عالمة  نجمة).  من  بني  البيانات  السابقة،  مل  تكن  بيانات  سبع  من  الدول  األعضاء 

 متاحة  للتحليل ( عليها  عالمة  نجمتني). 

الجدول 1 قائمة تضم 128 دولة عضو ألقت )أو قدمت( بياًنا أثناء الجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة
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ا وا وباربو تي يا تو و * ما ا * السن

تراليا يوبيا ا ماليز ربيا

ان ربي وروبي ا ا ت ا زر المالد ي * ي

بن ي * في مالي * يراليون

و بربا فنلندا ا * مال يا فر نو 

رو بي سا فر ا ** زر مار ان نو السو

يكا بل ي موعة G-77 وال م يا تا مور كا ر

بني يا ام المكسي * نا ور

بوتان * يا ور وليا * من د وا

ا بوتسوا يا لما ر * الم د ** السو

را * ال ا ا ي م مو سرا و

و ينافا بور ا نا ر مار ميا ة * ة العربية السور ور م ال

د بورو ينيا يا ** امي يكستان * ا

ابو فير * ينيا بيساو ا ي د * تا

ا * و م ا ** ا و ولندا و تو

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد 2014 - التزامات عالمية على مستوى رفيع



10
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يعرض  الجدول  ٢  ١٩  دولة  عضو  متبقية  مل  تلِق  بيانًا  شفويًا  أثناء  الجلسة  ومل  ترسله  لرئيس  الجمعية  العامة  الحًقا  عىل  الرغم  من 
 اختيارها  للتحدث  يف  الجلسة  الخاصة  للجمعية  العامة  لألمم  املتحدة.

الجدول 2. قائمة 18 دولة عضو تم اختيارها للتحدث أثناء الجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة ولم تلٍق بياًنا 

و ابون ال ي ي يت و ا  د مارات العربية المت ا

نتي ر ا العرا يا ا واتو فا

بيليز يا لي ان السو

ية  ع ا ال ور ة  ور م
ية را م الد تا تن لي يا  دو ة م ور م

ة فية الساب و اليو

ا تر ر ر مد يا تر

وبهذا  متت  مراجعة  121  بياناً  إجامالً  81  تم  إلقاؤهم  شفويًا  و40  تم  تقدميهم  لرئيس  الجمعية  العامة  واستخدامهم  لوضع  مصفوفة  من 
  األفكار  املستندة  إىل  فصول  تقريري  األمني  العام  بشأن  إطار  عمل  متابعة  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  

                                             .(Corr.1و  E/CN. 9/2014/4 )و  (A/ 69/62 )

تم  تلخيص  االلتزامات  تجاه  اإلجراءات  املستقبلية  الواردة  يف  كل  بيان  عىل  حدة  داخل  املصفوفة  عىل  يد  محللني  مختلفني؛  ومتت  مقارنة 
 امللخصات  ومناقشتها  لضامن  اتساقها.  أدى  هذا  إىل  تقييم  كمي  ملعدل  تكرار  التعامل  مع  األفكار  وتحليل  نوعي  لإلجراءات  املطلوبة.                                        

مبجرد  اكتامل  املصفوفة،  راجع  املحللون  التزامات  الدول  األعضاء  مبوجب  كل  فكرة  عىل  حدة،  وتم  رصد  االلتزامات  الرئيسية  النهائية 
 املتفق  عليها  يف  صيغة  كل  فكرة.                         

وبذلك  متثل  االلتزامات  الرئيسية  النهائية  يف  التقرير  تجميًعا  لاللتزامات  التي  تعهد  بها  أعىل  مستوى  سيايس  ملواصلة  تنفيذ  برنامج  عمل 
 املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  وإطار  عمل  متابعة  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  2014.                                   
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الكرامة أ.	

تمكين المرأة وعدم المساواة بين الجنسين 

 أقرت  الدول  األعضاء  بأن  من  تعرضوا  لإلقصاء  بسبب  عدم  املساواة  والتمييز،  وخاصة  النساء  والفتيات،  يجب  أن  يحصلوا
  اآلن  عىل  أولوية  مطلقة.                      

وافقت  الدول  األعضاء  عىل  أن  متكني  املرأة  واملساواة  بني  الجنسني  مطلب  أسايس  للتنمية  املستدامة.               

أدركت  الدول  األعضاء  بشكل  تام  أثر  الديناميكيات  السكانية  والصحة  اإلنجابية  والنوع  الجنيس  عىل  الفقر،  حيث  تنظر  إىل  متكني  املرأة 
 واملساواة  بني  الجنسني  ليس  فقط  كوسيلة  للقضاء  عىل  الفقر،  ولكن  أيًضا  كمطلب  أسايس  للتنمية  املستدامة.                                  

  أكدت  الدول  األعضاء  عىل  املكانة  املركزية  للمرأة  يف  التنمية  املستدامة  ودعت  إىل  إدراج  هدف  مخصص  لتعزيز  متكني  املرأة  واملساواة 
 بني  الجنسني  يف  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.  كام  كانت  هناك  أيًضا  دعوات  إلدخال  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  يف  جدول  أعامل 
 التنمية  املستقبلية.                                     أعلنت  الدول  األعضاء  أن  متكني  املرأة  واملساواة  بني  الجنسني  ال  ميكن  أن  يتحققا  بدون  االستثامر  يف  حقوق  املرأة 

 والفتيات؛  والقضاء  عىل  العنف  املستند  إىل  النوع  الجنيس؛  وتوفري  فرص  تعليم  متساوية  للنساء  والفتيات؛  وإيقاف  املامرسات  التقليدية 
 الضارة؛  وزيادة  املشاركة  االقتصادية  والسياسية  للمرأة.                                           

دعت  الدول  األعضاء  إىل  حامية  حقوق  اإلنسان  األساسية  للنساء  والفتيات  وتعزيزها  وتحقيقها  بحيث  تكون  يف  مركز  عملية  التنمية.                   

عّربت  الدول  األعضاء  عن  تأييدها  ملستقبل  تحتل  فيه  حقوق  اإلنسان  األساسية  للنساء  والفتيات  ورفاهيتهن  مكانة  مركزية  يف  مسألة 
 السكان  والتنمية.  اتفقت  الدول  األعضاء  عىل  أن  االستثامر  يف  املرأة  يُعترب  استثامًرا  مهاًم  ألنه  يوفر  مزايا  اقتصادية  ويف  نفس  الوقت 
 يضمن  حقوق  اإلنسان  لها.  تم  التأكيد  عىل  أهمية  تحقيق  الحق  يف  الصحة  بدون  متييز،  مبا  يف  ذلك  الدور  الحيوي  للصحة  والحقوق 

 الجنسية  واإلنجابية  للنساء  والفتيات.  كوسيلة  لتحقيق  حق  املرأة  يف  الصحة،  تعهدت  الدول  األعضاء  بالحد  من  معدل  الوفيات  املرتفع 
 أثناء  الحمل  والوالدة  يف  الكثري  من  الدول  ومنع  حاالت  الحمل  غري  املرغوب  فيها  وحاالت  اإلجهاض  غري  اآلمن،  مبا  يف  ذلك  توفري  اإلمكانية 

 العامة  للحصول  عىل  خدمات  تنظيم  األرسة.                                                                                                          

أدركت  الدول  األعضاء  أنها  ليك  تحمي  حقوق  اإلنسان  للنساء  والفتيات  بحق،  يجب  القضاء  عىل  العنف  املستند  إىل  النوع  الجنيس.                     

أقرت  الدول  األعضاء  بوجود  معدالت  مرتفعة  من  العنف  ضد  النساء  والفتيات  وأكدت  عىل  الحاجة  امللحة  للقضاء  عىل  كل  أشكال 
 العنف  املستند  إىل  النوع  الجنيس.  أكد  عدد  من  الدول  األعضاء  عىل  أهمية  تحسني  القدرة  عىل  اكتشاف  العنف  ومنعه  وضامن  توفري 

 خدمات  ميكنها  أن  تحد  من  عواقب  العنف  وإعادة  التأهيل  الكاملة  ملن  يتعرضون  له. 

الفتاة المراهقة

التزمت  الدول  األعضاء  بالرتكيز  عىل  تعليم  الشابات  وتحقيق  التكافؤ  بني  الجنسني  يف  التعليم  يف  كل  املستويات.                  

دعت  الدول  األعضاء  إىل  ضخ  استثامرات  أكرب  يف  املراهقني  والشباب،  وخاصة  الفتيات.  نبهت  الدول  األعضاء  عىل  أهمية  توجيه  اهتامم 
 خاص  إىل  تعليم  الفتيات  وتحقيق  التكافؤ  بني  الجنسني  يف  كل  مستويات  التعليم.  كام  أنها  اعتربت  تعليم  الفتيات  وسيلة  للحد  من  الزواج 

 املبكر  وتطوير  متكني  املرأة  وتنظيم  األرسة  والصحة  اإلنجابية.                                                 

نبهت  الدول  األعضاء  عىل  أهمية  الرتبية  الجنسية   الشاملة  يف  متكني  الوقاية  من  الحمل  يف سن  املراهقة  والنتائج  الصحية  املناوئة 
 األخرى  لدى  الشابات.                      

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الدور  املحوري  للرتبية  الجنسية  الشاملة CSE)  يف  تعليم  الفتيات  الصغريات.  كام وافقت  الدول  األعضاء  مبا 
 يتفق  مع  احتياجات  األفراد  وقدراتهم  املتطورة  عىل  أن  الرتبية  الجنسية   الشاملة     أمر  حاسم  يف  منع  الحمل  يف  املراهقة  وتحسني  صحة 
 األم  واملواليد  واألطفال  مع  متكني  الشابات  من  اتخاذ  قرارات  واعية  والتخطيط  لحياتهن  وحامية  أنفسهن  من  النتائج  الصحية  الجنسية 

 واإلنجابية  املناوئة.                                                          
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التزمت  الدول  األعضاء  بالقضاء  عىل  املامرسات  التقليدية  الضارة  مثل   تشويه األعضاء التناسلية االنتوية  FGM)  والزواج  املبكر 
 والقرسي  ووافقت  عىل  أن  القضاء  عىل  هذه  املامرسات  أمر  رضوري  لضامن  حقوق  اإلنسان  للشابات  والفتيات  الصغريات.                              

حددت  الدول  األعضاء تشويه األعضاء التناسلية االنتوية  وزواج  األطفال  املبكر  والقرسي  باعتبارها  عوائق  مهمة  أمام  متكني  النساء 
 والفتيات.  ووصفت  تلك  املامرسات  الضارة  بأنها  انتهاك  كبري  لحقوق  اإلنسان  للفتيات  والشابات  وترض  أيًضا  بصحة  الشابات  وتدمر 

 فرصهن  للحصول  عىل التعليم  وتحد  من  فرص  الحياة  مبستوى  جودة  أعىل.                                           

أقرت  الدول  األعضاء  بأن  زيادة  مشاركة  املرأة  واتخاذها  القرارات السياسية  ومتكني  املرأة  اقتصادًيا  أمور  تؤدي  إىل  متكني  النمو 
 االقتصادي.                     

كام  أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الدور  املركزي  للمرأة  والحاجة  إىل  ضامن  مشاركتها  الكاملة  وريادتها  عىل  أساس  املساواة  يف  جميع 
 مجاالت  التنمية  املستدامة.  وشددت  عىل  أن  املشاركة  السياسية  والتمكني  االقتصادي  رضوريان  لتوفري  فرص  متكافئة  للمرأة.  أعلنت 
 الدول  األعضاء  كذلك  أن  القضاء  عىل  الفقر  املدقع  يتطلب  التمكني  االقتصادي  للمرأة  والسكان  املعرضني  للتهميش  واحتوائهم  يف  كل 

 جوانب  الحياة.  عّربت  الدول  األعضاء  عن  االلتزام  بتطوير  دور  املرأة  يف  القيادة  وأشارت  دول  كثرية  إىل  أنها  تبنت  بالفعل  نظام  الحصص 
 لضامن  املشاركة  املالمئة  من  املرأة  يف  القطاعني  العام  والخاص.                                                                                    

المراهقون والشباب

عّربت  الدول  األعضاء  عن  اعرتافها  القوي  باحتياجات  املراهقني  والشباب  وبالفرصة  التي  يتيحها  دعم  الشباب  للنمو  االقتصادي  والتنمية 
 املستدامة  يف  املستقبل.                      

التزمت  الدول  األعضاء  بتعزيز  االستثامرات  متعددة  القطاعات  يف  املراهقني والشباب  لتوفري  رعاية  كاملة  إلمكانياتهم  وتحقيق 
 الحصص  الدميغرافية.                  

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أن  االستفادة  من  الحصص  الدميغرافية  يتطلب  تعزيز  السياسات  واالستثامرات  وتنسيقها  يف  مجاالت  التعليم 
 والتوظيف  والحامية  االجتامعية  والحد  من  الفقر  والصحة،  وخاصة  الصحة  الجنسية  واإلنجابية،  واملشاركة  والحامية  من  العنف.                                 

التزمت  الدول  األعضاء  بتقديم  تعليم  عام  عاملي  عايل  الجودة  وتطوير  للمهارات  بدون  متييز  يف  كل  املستويات.                 

أقرت  الدول  األعضاء  بأن  الفتيات  واملراهقات  والشابات  غالبًا  ما  يتعرضن  للتهميش  من  حيث  الحصول  عىل  التعليم  وأكدت  عىل  الحاجة 
 إىل  تعزيز  املساواة  بني  الجنسني  يف  التعليم  يف  كل  املستويات.  وشددوا  عىل  أن  املراهقات  والشابات  ينبغي  أن  يتمكن  من  استكامل 

 تعليمهن  املدريس  وتدريبهن  املهني  بدون  التعرض  للزواج  املبكر  والقرسي  أو  الحمل  املبكر  أو  العنف  مع  اإلشارة  إىل  أن  الفتيات  الاليت 
 يذهنب  إىل  املدرسة  ويواصلن  الذهاب  إليها  يستطعن  تأجيل  الزواج  واتخاذ  خيارات  واعية  ملستقبلهن  والحصول  عىل  وظائف  أفضل 

 وقيادة  مجتمعاتهن  باعتبارهن  محركات  قويات  للتنمية.                                                                                    

كام  شددت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  ضامن  استفادة  الشباب  وخاصة  املعرضون  للتهميش  من  برامج  التدريب  عىل  املهارات 
 والتدريب  املهني  كوسيلة  للحد  من  الفقر  وتعزيز  االقتصاد.  وعىل  نفس  املنوال،  تم  التنبيه  أيًضا  إىل  الدور  الحاسم  للتعليم  يف  أماكن 

 النزاعات  يف  تطوير  السعي  نحو  املعرفة  واكتساب  املهارات  وتعزيز  املجتمعات  السلمية.                                                   

دعت  الدول  األعضاء  إىل  كل  من  خلق  فرص  العمل  للشباب  والتعليم  عايل  الجودة  الذي  يستجيب  بشكل  أفضل  الحتياجات  سوق  العمل 
 القامئة  والناشئة.                       

التزمت  الدول  األعضاء  بدعم  الشباب  للحصول  عىل  وظيفة  وعمل  محرتم.           

عّربت  الدول  األعضاء  عن  قلقها  العميق  حيال  مستوى  بطالة  الشباب  وبطالتهم  املقنعة  ووصفت  الوضع  بأنه  إهدار  لرأس  املال  البرشي 
 دفع  الشباب  القادرين  عىل  االبتكار  واإلبداع  إىل  العيش  عىل  هامش  املجتمع.                                

ودعوا  إىل  اسرتاتيجيات  إلرشاك  القطاع  الخاص  يف  خلق  الوظائف  للشباب  وتوفري  التدريب  وتطوير  املهارات؛  وتعزيز  االستثامرات 
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 األجنبية  املبارشة  والتعزيز  املبارش  للمشاريع  الصغرية  واملتوسطة  لتحسني  فرص  التوظيف  املربحة  للشباب؛  وتعزيز  العمل  الحر  وخلق 
 البيئات  الداعمة  لالبتكار  واإلبداع  وريادة  األعامل.  كان  هناك  إدراك  أن  زيادة  التعليم  والتوظيف  هام  الطريقان  األكرث  فعالية  للحد 

 من  الفقر  بني  املراهقني  والشباب.  نبهت  بعض  الدول  األعضاء  إىل  منح  الدعم  التي  تقدمها  لهذه  املجموعات  السكانية  كوسيلة  لضامن 
 حد  أدىن  من  الحامية  االجتامعية  مع  اإلشارة  إىل  أن  هذه  التحوالت  أدت  إىل  انخفاضات  يف  الفقر  وعدم  املساواة  وانخفاضات  كذلك  يف 

 السلوك  الجنيس  الخطر.                                                                                              

التزمت  الدول  األعضاء  بدعم  حق  املراهقني  والشباب  يف  الحصول  عىل  معلومات  وخدمات  شاملة  للصحة  الجنسية  واإلنجابية.                 

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أن  الكثري  من  املراهقني  والشباب  يف  العامل  يحصلون  عىل  مستويات  منخفضة  من  الرعاية  الصحية  واالستفادة 
 منها،  مبا  يف  ذلك  معلومات  وخدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.  أعطت  الدول  األعضاء  األولوية  لتحقيق  احتياجاتهم  الصحية  املحددة، 

 وخاصة  املعلومات  الكافية  وخدمات  منع  الحمل  غري  املرغوب  فيه  واملخاطر  املرتبطة  باإلجهاض  غري  اآلمن  والوقاية  من  فريوس  نقص 
 املناعة  البرشية  وأنواع  العدوى  املنقولة  جنسيًا  بهدف  متكني  الشباب  وكرس  دوائر  الفقر  وعدم  املساواة  والحرمان  بني  األجيال.                                                                         

التزمت  الدول  األعضاء  بتعزيز   الرتبية  الجنسية   الشاملة (    CSE)  باعتباره  استثامًرا  رئيسًيا  يف  قطاع  التعليم.             

تم  اعتبار  التعليم  الجنيس  الشامل  أمرًا  حاساًم  لتمكني  الشباب  من  اتخاذ  قرارات  واعية  والتخطيط  لحياتهم  ألنه  يعزز  احرتام  حقوق 
 اإلنسان  واملساواة  بني  الجنسني  إىل  جانب  االحرتام  املتبادل  وعدم  العنف  يف  العالقات  والتسامح  ورعاية  األبوين  لألطفال  مبسؤولية 

 والحقوق  املتساوية  يف  األرس  والعالقات.  حددت  الدول  األعضاء  اسرتاتيجيات  داخل  نظام  التعليم  وخارجه  تشمل  إرشاك  الرجال  يف  
 معالجة  عدم  املساواة  بني  الجنسني  وتطبيق  اسرتاتيجيات  مشرتكة  بني  القطاعات.                                                                  

كام  التزمت  الدول  األعضاء  بتعزيز  مشاركة  الشباب  يف  اتخاذ  القرار  السيايس  والتخطيط  عىل  كل  املستويات.                 

شددت  الدول  األعضاء  عىل  أن  مشاركة  الشباب  مهمة  يف  أماكن  النزاعات  القامئة  واملنتهية،  حيث  يجب  توجيه  اهتامم  خاص  ملشاركة 
 الشباب  يف  السالم  والتصالح  ووضع  السياسات  والربامج.                            

التزمت  الدول  األعضاء  بالقضاء  عىل  العنف  ضد  النساء  والفتيات  واألطفال  والزواج  املبكر  والقرسي  وختان  اإلناث  واملامرسات  الضارة 
 األخرى.                   

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  الفتيات  واملراهقات  والشابات  ما  زلن  يتعرضن  للعنف  واإلساءة  واالستغالل.  والتزمت  بإجراءات  إلنهاء 
 اإلفالت  من  العقوبة  وتحقيق  املساواة  بني  الجنسني.                         

دعت  الدول  األعضاء  إىل  إدراج  احتياجات  املراهقني  والشباب  يف  إطار  عمل  التنمية  بعد  2015.                

حددت  الدول  األعضاء  مجاالت  التعليم  وتطوير  املهارات  والتوظيف  والصحة  الجنسية  واإلنجابية  ومشاركة  الشباب  إلدراجها  يف  إطار 
 عمل  التنمية  بعد  2015.                     

الفقر وعدم المساواة في الدخل/االقتصاد

كان  هناك  إدراك  واسع  أن  القضاء  عىل  الفقر  وعدم  املساواة  يظالن  التحدي  األكرب  أمام  التنمية  العاملية  بعد  عام  2014.                    

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أنه  عىل  الرغم  من  املكاسب  الكبرية  التي  تحققت  يف  مجال  الحد  من  الفقر  والنمو  االقتصادي  منذ  تبني 
 قرارات  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية،  مطلوب  بذل  املزيد  من  الجهود  للقضاء  عىل  الفقر  املدقع  والتخلص  من  عدم  املساواة  يف 

 الدخل  والرثوة  والتكيف  مع  الظروف  البيئية  املتغرية.  لقد  أكدوا  عىل  أن  الفقر  ميثل  إهانة  للكرامة  البرشية  وأن  القضاء  عليه  يظل  هدفًا 
 اسرتشاديًا  يف  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                                                                      

التزمت  الدول  األعضاء  باتخاذ  إجراءات  للقضاء  عىل  الفقر  والحد  من  عدم  املساواة  وتعزيز  النمو  االقتصادي  القوي  وتحسني  ظروف 
 املعيشة  لكل  املجموعات  السكانية.                       
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تم  اعتبار  عدم  املساواة  املتزايدة  يف  الرثوة  والدخل  عقبات  رئيسية  تعيق  التنمية  املستدامة  وتفاقم  االنقسام  االجتامعي  ومتنع  قطاعات 
 كبرية  من  السكان  من  الخروج  من  الفقر.  كان  هناك  اتفاق  واسع  عىل  أن  الوضع  الحايل  لتوزيع  الرثوة  يؤثر  بعمق  عىل  كل  املجتمعات،  ويؤثر 

 بشكل  خاص  عىل  املجموعات  املعرضة  للتهميش  مثل  كبار  السن  واملعاقني  وسكان  الريف  واملرأة  والشباب.  شددت  الدول  األعضاء  عىل  أن 
 الحد  من  عدم  املساواة  بني  املجموعات  السكانية  املتعددة  رشط  مسبق  لضامن  التنمية  االجتامعية  االحتوائية  والنمو  االقتصادي.                                                                              

تم  إبداء  القلق  حيال  العبء  غري  املتكافئ  الذي  يتحمله  الفقراء  بسبب  األزمات  البيئية  الناشئة،  مبا  يف  ذلك  التغري  املناخي  والكوارث 
 الطبيعية.  أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  األزمة  املالية  واالقتصادية  العاملية  والغياب  املتواصل  لألمن  الغذايئ  والتقلب  يف  تدفقات  رأس 

 املال  وأسعار  السلع  األساسية  إىل  جانب  نقص  الحصول  عىل  ماء  الرشب  ومصادر  الطاقة  أدوا  إىل  إعاقة  التقدم  نحو  تحقيق  هدف  القضاء 
 عىل  الفقر.                                                               

أبدت  الدول  األعضاء  دعمها  للربامج  التي  تيرس  النمو  االقتصادي  االحتوايئ  ومتكني  خلق  الوظائف  وتوفري  خدمات  الصحة  األساسية 
 والتعليم  الجيد.                    

حددت  الدول  األعضاء  زيادة  اإلنفاق  العام  عىل  الربامج  االجتامعية  املوجهة  باعتبارها  أحد  العوامل  األهم  يف  الحد  من  الفقر.  ومن  بني 
 هذه  العوامل  االستثامر  لصالح  الفقراء  يف  الخدمات  األساسية  مثل  الحصول  عىل  الرعاية  الصحية  وتشمل  الصحة  الجنسية  واإلنجابية 

 واألمن  الغذايئ  واإلسكان  واملاء  النظيف  والتطهري.  كام  تم  التنبيه  عىل  خلق  فرص  التوظيف  وزيادة  الحصول  عىل  التعليم  الجيد، 
 وخاصة  للمرأة  والشباب.  عّربت  الدول  األعضاء  عن  التزامها  بتيسري  خلق  الوظائف  واالستثامر  يف  رأس  املال  البرشي  وضامن  مشاركة  كل 
 املجموعات  االجتامعية  يف  عملية  التنمية،  ويشمل  ذلك  تبني  القوانني  والسياسات  والربامج  الوطنية  املالمئة  التي  تضمن  حقوق  اإلنسان 

 والكرامة  واملساواة  وتحميهم.

حقوق اإلنسان والمساواة

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أن  توفري  حقوق  اإلنسان  للجميع  رشط  مسبق  لتحقيق  التنمية  املستدامة  وعّربت  عن  دعمها  لربنامج  العمل 
 كجدول  أعامل  يف  مجال  حقوق  اإلنسان.                          

كان  هناك  تأييد  واسع  ملركزية  حقوق  اإلنسان  كرشط  مسبق  رضوري  لتحقيق  التنمية  املستدامة  والقضاء  عىل  الفقر  وضامن  رفاهية 
 كل  الناس.  اعرتفت  الدول  األعضاء  بربنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية ( ICPD)  كمستند  أسايس  يف  تطوير  جدول  أعامل 

 حقوق  اإلنسان  وأشارت  إىل  أن  تنفيذه  أدى  إىل  تحسن  كبري  يف  حياة  الكثري  من  الناس.  وعّربوا  عن  دعمهم  لقرارات  إطار  عمل  اإلجراءات 
( A/ 69/62)  أن  االستثامر  يف  حقوق  اإلنسان  لألفراد  وقدراتهم  وكرامتهم  عرب  عدة  قطاعات  يف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية،  وعرب 

 مسار  الحياة  أمر  أسايس  للتنمية  املتكافئة  والشاملة للجميع                                                                                    

أقرت  الدول  األعضاء  بالتزامها  بدعم  حقوق  اإلنسان  والكرامة  اإلنسانية  واملساواة  وتعزيز  ثقافة  تتسم  باالحرتام  للجميع  والخلو  من 
 التمييز.                    

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  التقدم  مل  يكن  متكافئًا  عرب  القطاعات  املختلفة  يف  املجتمع،  وأكدت  عىل  أهمية  حامية  حقوق  اإلنسان 
 وتعزيزها  للجميع،  وخاصة  األكرث  تهميًشا،  ودعت  بقوة  إىل  دعم  مبادئ  عدم  التمييز  واملساواة.  تم  التنبيه  إىل  أوضاع  املرأة  والشباب 
 والشعوب  األصلية  واملعاقني  وكبار  السن،  وهي  فئات  ما  زالت  تواجه  أشكاالً  من  عدم  املساواة.  عّربت  الدول  األعضاء  عن  قلقها  من 
 أن  التمييز  يتسبب  يف  مواجهة  هذه  املجموعات  يف  الغالب  لعوائق  كبرية  يف  التمتع  بحقوق  اإلنسان  وغالبًا  ما  ينقصها  الحصول  عىل 

 الخدمات  األساسية،  مبا  يف  ذلك  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  والتعليم  والحامية  االجتامعية  وفرص  العمل  الجيد.  ويف  هذا  الخصوص،  متت 
 أيًضا  اإلشارة  إىل  الحاجة  إىل  التنسيق  بني  القوانني  الوطنية  واالتفاقات  اإلقليمية  والدولية.                                                                                                              

كان  هناك  اتفاق  واسع  بني  الدول  األعضاء  عىل  أن  تبني  نهج  يستند  إىل  الحقوق  يف  التنمية  واالستثامر  يف  الصحة  والتعليم  وزيادة 
 املساواة  بني  الجنسني  ومتكني  النساء  والفتيات  أمر  أسايس  للحد  من  عدم  املساواة  االقتصادية  والقضاء  عىل  الفقر.                                      

وصفت  الدول  األعضاء  انتهاكات  حقوق  اإلنسان  بأنها  تؤدي  إىل  الفقر  وتنتج  عنه  يف  نفس  الوقت.  وأشاروا  مجدًدا  إىل  التزامهم  بضامن 
 تحول  السياسات  والربامج  والقوانني  الوطنية  إىل  أدوات  لتنفيذ  مبادئ  حقوق  اإلنسان.  كام  تم  التنبيه  إىل  الحاجة  إىل  تأكيد  الحق  يف 

 التنمية  كجزء  ال  يتجزأ  وال  ينفصل  عن  كل  حقوق  اإلنسان.  عّربت  بعض  الدول  األعضاء  عن  قلقها  من  عدم  حامية  حقوق  اإلنسان  لألفراد 
 املقيمني  يف  مناطق  الحروب  وتحت  االحتالل  األجنبي  ويف  ظل  ظروف  العنف  واإلرهاب  املتصاعدين. 
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كبار السن/ارتفاع سن السكان

اتفقت  الدول  األعضاء  عىل  أن  السكان  الكبار  يف  السن  يحتاجون  إىل  إجراءات  وطنية  ودولية،  وعىل  أن  السياسات  املتعلقة  بكبار  السن 
 ينبغي  أن  تقوم  عىل  أساس  مبادئ  حقوق  اإلنسان.                             

يف  سياق  ديناميات  السكان،  أقرت  الدول  األعضاء  بارتفاع  سن  السكان  وأهمية  تناول  احتياجات  كبار  السن.  تم  اعتبار  التقدم  يف  السن 
 واقًعا  ناشئًا  له  عواقب  اجتامعية  واقتصادية  تتطلب  استجابات  كافية  وطنيًا  ودوليًا  عىل  السواء.                                  

أيدت  الدول  األعضاء  وضع  سياسات  تستند  إىل  الحقوق  وتستجيب  للنوع  الجنيس  يف  التعامل  مع  ديناميات  السكان،  مبا  يف  ذلك  التقدم 
 يف  العمر.   كام  نبهت  إىل  أهمية  دمج  التقدم  يف  العمر  يف  التخطيط  للتنمية  وجدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                                        

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  متكني  كبار  السن  وضامن  رفاهيتهم،  ويشمل  ذلك  وضع  نظم  الحامية  االجتامعية.                  

دعت  الدول  األعضاء  إىل  الرشوع  يف  وضع  سياسات  وبرامج  وخدمات  شاملة  وتنفيذها  لضامن  رفاهية  كبار  السن.  ونظرا  إىل  العواقب 
 االقتصادية  واالجتامعية  للتقدم  يف    عىل  كل  من  الفرد  واملجتمع،  نبهت  الدول  األعضاء  إىل  تقدم  السكان  يف  العمر  باعتباره  تحديًا  وفرصة 

 عىل  السواء.  تم  اعتبار  االستثامر  يف  الناس،  مبا  يف  ذلك  متكني  كبار  السن  من  خالل  التعلم  طوال  العمر  والنشاطات  االقتصادية  املربحة، 
 رشوطًا  رضورية  للتنمية  املستدامة  والشاملة للجميع كام  دعت  الدول  األعضاء  إىل  وضع  نظم  للحامية  االجتامعية  لضامن  رفاهية  كبار 

 السن  مع  اإلشارة  إىل  معاشات  التقاعد  والخدمات  الصحية  باعتبارها  أموًرا  رضورية  يف  هذا  املجال.  أشاروا  إىل  الضغط  املتزايد  عىل  نظم 
 التقاعد  ونظم  الضامن  االجتامعي  والرعاية  الصحية  وتحديات  توفري  الحامية  االجتامعية.                                                                                                           

عدم التمييز

التزمت  الدول  األعضاء  بتبني  إجراءات  وتنفيذها  لتعزيز  عدم  التمييز  واملساواة  للجميع.            

أيدت  الدول  األعضاء  بقوة  الحاجة  إىل  القضاء  عىل  كل  أشكال  التمييز  وإنهاء  عدم  املساواة  مع  التأكيد  بشكل  خاص  عىل  املجموعات 
 التي  كانت  مهمشة  تاريخيًا  ومن  يعيشون  يف  ظل  ظروف  التعرض  للتهميش.  وأقروا  بأن  استكامل  جدول  األعامل  غري  املنتهي  للمؤمتر 
 الدويل  للسكان  والتنمية  سيتطلب  نهًجا  احتوائيًا  لكل  األفراد  بدون  متييز  من  أي  نوع.  تم  إبداء  دعم  قوي  للحاجة  إىل  ضامن  البيئات 

 االجتامعية  التي  توفر  االستقرار  والرفاهية  املادية  والنفسية  وتضمن  حقوقًا  متساوية  وتوسع  الفرص  لكل  األشخاص  ليستفيدوا  من 
 إمكانياتهم  بالكامل  ويطلقوا  قدراتهم  لتساهم  يف  التنمية.                                                                                     

ألزمت  الدول  األعضاء  نفسها  بدعم  قوانني  وسياسات  عدم  التمييز  التي  تتعامل  مع  أشكال  متداخلة  من  التمييز،  مبا  يف  ذلك  تلك  األشكال 
 املستندة  إىل  العمر  والنوع  الجنيس  والحالة  االقتصادية  واللغة  والعرق  واألصل  العرقي  واإلعاقة  وامليل  الجنيس  والهوية  الجنسية  والفئات 

 االجتامعية  األخرى.  تم  التأكيد  بشكل  خاص  عىل  احتياجات  املرأة  واألطفال  والشباب.  كام  تم  التنبيه  إىل  عدم  املساواة  املتواصلة  التي 
 يواجهها  املصابون  بفريوس  نقص  املناعة  البرشية  واملهاجرون.                                                                  

اتفقت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  توفري  خدمات  صحية  واجتامعية  متكافئة  لكل  مجموعات  السكان  بدون  متييز  من  أي  نوع.                    

شددت  الدول  األعضاء  عىل  أن  عدم  املساواة  واألشكال  املتعددة  من  التمييز  تظل  عوائق  مهمة  تقف  أمام  رفاهية  األفراد  وصحتهم. 
 حددوا  نقص  الحصول  املتكافئ  عىل  الخدمات  الصحية  واالجتامعية  والتعليم  واملعلومات  باعتبارها  عوائق  رئيسية  تقف  أمام  القضاء 
 عىل  الفقر  وتحقيق  التنمية  املستدامة.  باإلشارة  إىل  نتائج  مراجعة  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  2014،  شددت  الدول  األعضاء 

 عىل  الحاجة  إىل  االحتواء  االجتامعي  وعدم  التمييز  وحق  األفراد  يف  عيش  حياتهم  بدون  عنف  كأولوية  للتنمية  املستقبلية.                                                                       
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األشخاص ذوي االعاقات

اتفقت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  القضاء  عىل  التمييز  ضد  االشخاص ذوي االعاقات.            

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  تحسني  حياة  االشخاص ذوي االعاقات من  خالل  تبني  اسرتاتيجيات  وطنية  توفر  لهم  فرًصا  متكافئة 
 وتضمن  مشاركتهم  الكاملة  يف  كل  جوانب  الحياة  االجتامعية  واالقتصادية  والسياسية.  تم  التنبيه  إىل  وضع  خطط  عمل  وسياسات  محددة 

 لتعزيز  فرص    والحصول  عىل  الخدمات  لالشخاص ذوي االعاقات، كام  دعت  الدول  األعضاء  إىل  تعزيز  حقوق  اإلنسان،  ويشمل  ذلك 
 وضع  برامج  الحامية  االجتامعية   لالشخاص ذوي االعاقات ، تم  اعتبار  أن  الحاجة  إىل  املداخالت املعنية   باالشخاص ذوي االعاقات ، رشط 

 مسبق  ورضوري  للقضاء  عىل  الفقر.

 الشعوب األصلية

تواصل  الشعوب  األصلية  التعرض  ألشكال  من  التمييز  باملقارنة  مبجموعات  السكان  األخرى  وينقصهم  الحصول  عىل  الخدمات  واملوارد 
 املالمئة.  أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  الشعوب  األصلية  تتعرض  ملعدالت  أعىل  من  الفقر  ومعدالت  أعىل  من  وفيات  املواليد  واألمهات 
 ونتائج  سلبية  للصحة  الجنسية  واإلنجابية  والحاجة  إىل  تنظيم  األرسة  ومحدودية  فرص  املشاركة  الكاملة  يف  جوانب  الحياة  االجتامعية 

 واالقتصادية  والسياسية.                                                       

عّربت  الدول  األعضاء  عن  التزامها  بتعزيز و  حامي ة حقوق اإلنسان  للشعوب  األصلية            

وصفت  الدول  األعضاء  االستثامر  يف  الرأس  املال  البرشي  ، املناصفة والكرامة  عىل  مدار  العمر  بأنه  أساس  للنمو  االقتصادي  املستدام 
 والتنمية  املستدامة.  يف  هذا  السياق،  تم  التنبيه  إىل  دعم  حقوق  الشعوب  األصلية  يف  أرضهم  ومناطقهم  إىل  جانب  تحسني  حصولهم  عىل 
 خدمات  صحة  جنسية  وإنجابية  وخدمات  أخرى  جيدة  باعتبارها  من  األولويات.  دعت  الدول  األعضاء  إىل تبني  سياسات  سكانية  كاملة 

وشاملة لتشجيع  مشاركة  الشعوب  األصلية  يف  الحوكمة  لضامن وجود  التمثيل  الكايف  وسياسات  منصفة  .وعّربوا  عن  التزامهم  بتطبيق 
 اسرتاتيجيات  وطنية  فعالة  ومتكاملة  ومنسقة  ومتجانسة  تستهدف  الشعوب  األصلية  للقضاء  عىل  الفقر  وعدم  املساواة.  تم  اعتبار  أن 

 الحاجة  إىل  بيانات  دقيقة  وتفصيلية  حسب  املجموعة  العرقية  واإلدارة  واإلقليم  واملنطقة  ودرجة  الفقر  ووفيات  املواليد  وحالة  الهجرة 
 واللغة  رضورية  للتعامل  مع  عدم  املساواة  وكذلك  التهميش  االجتامعي  واالقتصادي  الذي  تتعرض  له  الشعوب  األصلية.
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الصحة ب.	

 الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  التقدم  يف  تحقيق  حقوق  اإلنسان  األساسية،  مبا  يف  ذلك  الحقوق  الجنسية  واإلنجابية  كان  بطيئًا  ومتقطًعا،  ونبهت  إىل 
 الحاجة  إىل  ترسيع  التقدم  نحو  تحقيق  الوصول  العام  إىل  خدمات  صحة  جنسية  وإنجابية  جيدة  وتوفري  الحقوق  الجنسية  واإلنجابية  للجميع.                                          

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  توفري  الرعاية  الصحية  الجيدة،  مبا  يف  ذلك  الصحة  الجنسية  واإلنجابية،  لضامن  الكرامة  واملساواة 
 لجميع  الناس،  والتزمت  بالعمل  عىل  تحقيق  هذا  الهدف  يف  إطار  التعاون  الدويل  والرشاكات  املعززة.                                 

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أن  الرشوط  الرضورية  لتحقيق  التنمية  االحتوائية  املستدامة  تشمل  تحقيق  املساواة  بني  الجنسني  والتوفري 
 العام  للصحة  الجنسية  واإلنجابية  والحقوق  اإلنجابية  ومتكني  املرأة  والشباب  وكبار  السن  من  خالل  توفري  حقوق  اإلنسان  لهم.                                   

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  تصميمهم  عىل  ضامن  إدخال  املساواة  بني  الجنسني  ومتكني  املرأة  والصحة  والحقوق  الجنسية  واإلنجابية 
 بحزم  يف  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                         

وأشاروا  إىل  أن  أهداف  الوصول  العام  إىل  خدمات  الصحة  والحقوق  الجنسية  واإلنجابية  والحقوق  لكل  النساء  والفتيات  واملساواة  بني  الجنسني 
 ومتكني  املرأة  ما  تزال  صعبة  املنال  وأكدوا  عىل  الحاجة  إىل  التعامل  مع  الكثري  من  التحديات  املتبقية  إذا  كان  العامل  يريد  مواصلة  التقدم  نحو 

 تحقيق  املساواة  الحقيقية  بني  الجنسني  ومتكني  املرأة  والقضاء  عىل  األشكال  املختلفة  للعنف  ضد  النساء  والفتيات  واملكافحة  للقضاء  عىل  الفقر 
 وعدم  التمييز  عىل  أساس  التنوع  الجنيس  وضامن  الحقوق  الجنسية  واإلنجابية  بدون  متييز  يف  سياق  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                                                                                 

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  ضامن  الحقوق  الجنسية  واإلنجابية  للجميع  بدون  اختالف  أو  متييز  باعتباره  أحد  التحديات  الكثرية  التي 
 يتناولها  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                          

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أن  وضع  األفراد  وتوفري  حقوق  اإلنسان  يف  جوهر  عملية  التنمية  يحتم  الرتكيز  املتواصل  عىل  توفري  الصحة 
 والحقوق  الجنسية  واإلنجابية  وتحقيق  املساواة  بني  الجنسني.                             

شددت  الدول  األعضاء  عىل  أن  العمل  عىل  تحقيق  التنمية  لن  يكتمل  إال  بتمكن  كل  فرد  من  املامرسة  الكاملة  لحقوقه،  مبا  يف  ذلك 
 الصحة  والحقوق  الجنسية  واإلنجابية.  أكدت  بعض  الدول  األعضاء  عىل  أن  تحويل  الصحة  والحقوق  الجنسية  واإلنجابية  إىل  ترشيع 

 وطني  أمر  رضوري  لتحقيق  توفريها  العام.                                              

كام  أقرت  الدول  األعضاء  أن  الوصول  العام  إىل  الصحة  والخدمات  اإلنجابية،  مبا  يف  ذلك  الوقاية  من  فريوس  نقص  املناعة  البرشية/ اإليدز 
 وعالجه  رشط  مسبق  لتحقيق  األهداف  اإلمنائية  لأللفية.                             

وأكدوا  مرة  أخرى  عىل  أن  توفري  حقوق  اإلنسان  لكل  الناس  رشط  رضوري  لتطورهم  وكرامتهم  ورفاهيتهم؛  وأن  الصحة  والحقوق 
 الجنسية  واإلنجابية  وفهم  تبعات  ديناميكيات  السكان  أسس  مهمة  للتنمية  املستدامة.                             

كررت  الدول  األعضاء  تأكيدها  عىل  التزامها  تجاه  تعزيز  كل  حقوق  اإلنسان  وحاميتها  وتوفريها  وتجاه  الصحة  والحقوق  الجنسية  واإلنجابية 
 يف  سياق  التنفيذ  الكامل  والفعال  ملنصة  عمل  بكني  وبرنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  ونتائج  مؤمتراتهم  للمراجعة.                                    

كام  أنهم  أشاروا  إىل  أن  تعزيز  التوفري  العام  لخدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  الشاملة  وضامنها  بتكلفة  معقولة  وعىل  حسب 
 احتياجات  كل  جنس  إىل  جانب  التعليم  الشامل  املستند  إىل  أدلة  عن  امليول  الجنسية  البرشية  مبا  يتفق  مع  االحتياجات  واإلمكانيات 

 املتغرية  للفرد،  مبا  يف  ذلك  الصبية  والفتيات،  أمر  مهم  لتحسني  صحة  األمهات  واملواليد  واألطفال  وتحسني  تنظيم  األرسة  والحصول 
 عىل  أساليب  حديثة  جيدة  ملنع  الحمل  والوقاية  من  فريوس  النقص  املناعة  البرشية  واإليدز  وإدارتهام  بجون  إحساس  بالعار  والتمييز، 

 ولتحقيق  املساواة  بني  الجنسني  ومتكني  النساء  والفتيات.                                                                                 

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أن  الوصول  العام  إىل  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  الشاملة  والتي  تتوفر  ضمن  رعاية  صحية  جيدة 
 متكاملة  كان  أحد  أهم  أولويات  جدول  األعامل  العاملي  بعد  عام  2014  وكان  رضورًيا  للتنمية  املستدامة  والقضاء  عىل  الفقر. 
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الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية والصحة على مدار العمر للشباب 

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  السعي  لتحقيق  املساواة  بني  الجنسني  والحصول  عىل  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  والحقوق  اإلنجابية 
 والتوفري  الفعال  لحقوق  املرأة  والشباب  وكبار  السن  إىل  جانب  متكينهم،  رشوط  رضورية  للتنمية  التعاونية  واملستدامة  والشاملة.                                  

ونبهوا  بقلق  إىل  املعدالت  املرتفعة  للحمل  يف  املراهقة  واالنتشار  املتزايد  لفريوس  نقص  املناعة  املكتسبة (االيدز) بني  الشباب،  وخاصة 
 املراهقات،  وأكدوا  عىل  أن  مستويات  وفيات  األمهات  والحمل  أثناء  املراهقة  يجب  أن  تنخفض  برسعة  أكرب.                                

اقرتحت  الدول  األعضاء  إعطاء  األولوية  لضامن حصول  الجميع عىل  الحق  يف  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  يف  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015 
 و  عّربوا  عن  دعمهم  لكل  الجهود  املتعلقة  بالتعليم  مبا  يف  ذلك  التعليم  الجنيس  الشامل،  وخاصة  للفتيات  وكذلك  األوالد  للتعامل  مع  املعدالت 

 املرتفعة  للحمل  يف  املراهقة  واالنتشار  املتزايد  لفريوس  نقص  املناعة  البرشية  بني  الشباب،  وخاصة  املراهقات،  ووفيات  األمهات.                                                        

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  ضامن  أن  كل  امرأة  وكل  فتاة  تستطيع  مامرسة  حقوقها  األساسية،  مبا  يف  ذلك  حقوقها  الجنسية 
 واإلنجابية،  وأن  كل  امرأة  وكل  فتاة  تستطيع  الحصول  عىل  فرص  متكافئة  وتستطيع  أن  تعيش  حياة  خالية  من  جميع  أشكال  العنف.                                          

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  ترسيع  التقدم  نحو  تحقيق  الوصول  العام  إىل  املعلومات  والتعليم  والخدمات  الصحية  الجنسية 
 واإلنجابية  التي  تحمي  الحقوق  يف  الخصوصية  والرسية  واالختيار  الواعي  واملوافقة  الطوعية  وحظ  أي  شكل  من  التمييز  أو  اإلكراه  أو 

 العنف،  وكان  هناك  تأكيد  عىل  املراهقات،  وخاصة  يف  سياق  إنهاء  وفيات  األمهات  ومرضهن  بسبب  اإلجهاض  غري  اآلمن.                                                       

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  التعليم  الجنيس  الشامل  لكل  الشباب  لتمكينهم  من  اتخاذ  قرارات  واعية  والتخطيط  لحياتهم  وحامية 
 أنفسهم  من  مشاكل  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.                         

وأشاروا  إىل  أن  مثل  هذا  التعليم  يعزز  أيًضا  احرتام  حقوق  اإلنسان  واملساواة  بني  الجنسني  إىل  جانب  االحرتام  املتبادل  وعدم  العنف  يف 
 العالقات  والتسامح  ورعاية  األبناء  مبسؤولية  والحقوق  املتساوية  داخل  األرس  ويف  العالقات.                                 

وأكدوا  عىل  حامية  وتوفري  حقوق  املراهقني  والشباب  يف  املعلومات  الدقيقة  والتعليم  الجنيس  الشامل  والخدمات  الصحية  من  أجل 
 رفاهيتهم  وصحتهم  مدى  الحياة.                      

كام  أشارت  الدول  األعضاء  إىل  الحاجة  إىل  توسيع  وتحسني  جودة  الخدمات  الصحية  الجنسية  واإلنجابية  املالمئة  للشباب،  مبا  يف  ذلك 
 إدخال  التعليم  الجنيس  الشامل  وتعليم  مهارات  الحياة  إىل  املناهج  الدراسية.                              

وكرروا  التأكيد  عىل  أن  الشباب  ينبغي  أن  يتمكنوا  من  اتخاذ  قرارات  واعية  بشأن  مستقبلهم  وينبغي  أن  يحصلوا  عىل  معلومات 
 وخدمات  صحية  جنسية  وإنجابية  إىل  جانب  الحقوق  ذات  الصلة.  كام  أكدوا  عىل  الحاجة  إىل  ضامن  متكن  املراهقات  والشابات  بشكل 

 خاص  من  استكامل  تعليمهن  وتدريبهن  املهني  بدون  التعرض  للزواج  املبكر  والقرسي  أو  الحمل  املبكر  أو  العنف.                                                       

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أن  هناك  أولويات  فورية  تتمثل  يف  الحاجة  إىل  االستثامر  يف  الشباب  ومتكني  املرأة  وتعزيز  النشاط  عند  التقدم 
 يف  العمر  وتحسني  الصحة  اإلنجابية.                           

وأشاروا  إىل  أن  العامل  يشهد  أكرب  جيل  من  الشباب  عىل  اإلطالق  ومن  الالزم  تأمني  الصحة  والحقوق  الجنسية  واإلنجابية  لهم  من  خالل 
 خدمات  مالمئة  للشباب  بغض  النظر  عن  الحالة  االجتامعية  ومن  خالل  إزالة  العوائق.  يعني  هذا  أيًضا  التعامل  مع  التحديات  التي 

 تواجه  املراهقات،  مبا  يف  ذلك  نقص  التعليم  والحمل  غري  املرغوب  فيه  ووفاة  األم  التي  ميكن  الوقاية  منها  واملامرسات  الضارة  مثل تشويه 
األعضاء التناسلية   (FGM)  وزواج  األطفال  والزواج  املبكر  والقرسي.                                                                    

للحفاظ  عىل  التقدم  الذي  تحقق  للحد  من  وفيات  األمهات  ولتحسني  التنمية  املستدامة،  أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  توفري 
 عام  لخدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  الجيدة  مع  االنتباه  بشكل  خاص  للمراهقني  والشباب.  وأقروا  بأهمية  التعليم  الجنيس  الشامل، 
 سواء  داخل  النظم  التعليمية  الرسمية  وغري  الرسمية  لحامية  الشباب  ومتكينهم  ولتجنب  الحمل  غري  املرغوب  فيه  وفريوس  نقص  املناعة 

 البرشية  واألمراض  املنقولة  جنسيًا.                                                           
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ويف  هذا  الخصوص،  أكدت  الدول  األعضاء  مرة  أخرى  عىل  التزامها  باملبادئ  واملواثيق  والربوتوكوالت  التي  تعمل  عىل  التقدم  يف  جدول 
 أعامل  السكان  والتنمية،  وخاصة  توفري  الصحة  والحقوق  الجنسية  واإلنجابية  الشاملة  وتحسني  قدرات  اتخاذ  القرار  لدى  املرأة  والشباب 

 عىل  كل  املستويات.                                        

هنأت  الدول  األعضاء  صندوق  السكان  يف  منظمة  األمم  املتحدة  عىل  تركيزه  املتزايد  عىل  املراهقني  والشباب،  واإلناث  منهم  بصفة 
 خاصة،  مع  التنبيه  إىل  احتياجهم  ملهارات  الحياة  والخدمات  املالمئة  للشباب،  مبا  يف  ذلك  التعليم  واملعلومات  الجنسية  الشاملة.                                    

كام  نبهوا  إىل  النتائج  التي  توصل  لها  تقرير  املؤرش  الصادر  عن  األمني  العام  من  أن  الحكومات  يف  جميع  أنحاء  العامل  تعترب  الوصول  العام 
 إىل  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  الشاملة  والجيدة  واملتكاملة  من  أهم  أولويات  جدول  أعامل  التنمية  العاملية  بعد  عام  2014، 

 واعترب  التقرير  أن  هذا  أمر  رضوري  للتنمية  املستدامة  والحد  من  الفقر.                                                

 تعزيز نظام الصحة  

التزمت  الدول  األعضاء  بتوفري  الحق  يف  الصحة  لكل  الناس  من  كل  األعامر.  وأشاروا  إىل  أنه  ال  ميكن  تحقيق  أهداف  التنمية  املستقبلية  إذا 
 ظلت  أعداد  ضخمة  من  سكان  العامل  بدون  رعاية  صحية  عالية  الجودة،  مبا  يف  ذلك  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.                                          

كان  هناك  إقرار  شائع  بحالة  نظم  الصحة  يف  العديد  من  املناطق  يف  العامل،  مبا  يف  ذلك  هشاشة  نظم  الصحة  يف  العامل  النامي  والتحديات 
 القامئة  يف  جودة  الرعاية  والحصول  عليها  والحاجة  امللحة  لتعزيز  نظم  الصحة  وضامن  التوفري  العام  ملجموعة  كبرية  من  الخدمات  الجيدة، 

 مبا  يف  ذلك  األساليب  الحديثة  لتنظيم  األرسة،  إىل  جانب  الخدمات  الصحية  الجنسية  واإلنجابية  األخرى.                                                         

التزمت  الدول  األعضاء  باالستثامر  يف  تعزيز  نظم  الصحة،  ويشمل  ذلك  جعلها  وسيلة  لضامن  الوصول  العام  إىل  خدمات  الصحة 
 الجنسية  واإلنجابية.                     

وأشاروا  إىل  أن  التعامل  مع  عدم  املساواة  يف  الوصول  إىل  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  بشكل  موجه،  ويشمل  ذلك  تعزيز  نظم  الصحة 
 يف  كل  من  املناطق  الريفية  والحرضية،  كانت  له  تبعات  مهمة  عىل  سياسة  التنمية.  أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أهمية  ضامن  وجود  نظم  صحة 

 قوية  متاحة  باعتبارها  مكونًا  رضوريًا  للقضاء  عىل  العوائق  االقتصادية  واالجتامعية  وأشكال  عدم  املساواة  الهيكلية  األخرى.                                                           

 التزمت  الدول  األعضاء  بالتحقيق  التدريجي  للتغطية  الصحية  العامة،  مع  تنبيه  من  بعض  الدول  األعضاء  إىل  الجهود
  املستمرة  بهذا  الخصوص.                     

كررت  الدول  األعضاء  تأكيدها  عىل  الحاجة  إىل  ضامن  جودة  الخدمات  الصحية  وتكلفتها  املعقولة  وإتاحتها،  وخاصة  للمجموعات 
 املعرضة  للتهميش  والتي  تشمل  األقليات  واملرأة  والشباب  باعتبار  ذلك  رضوريًا  للقضاء  عىل  الفقر  وضامن  صحة  السكان  وتوفري  الحق  يف 

 الصحة.  وأكدوا  عىل  أهمية  التعاون  الدويل  وتعزيز  الرشاكات  التي  توفر  دعاًم  فنيًا  وماليًا  لتحقيق  هذه  االلتزامات.                                                    

كام  أكدت  الدول  األعضاء  عىل  رضورة  وضع  نظم  صحة  تستجيب  للديناميكيات  واالحتياجات  املتغرية  للسكان.                

مع  تزايد  العمر  املتوقع  وزيادة  جامعات  الشباب  كبار  السن  واالرتفاع  الثابت  يف  األمراض  غري  املعدية،  أقرت  الدول  األعضاء  بأهمية 
 الخدمات  الوقائية  والرعاية  األساسية  ورعاية  التمريض  طويلة  املدى  ومساعدات  املعيشة  عند  الحاجة.  كام  تم  اإلقرار  بالحاجة  إىل  ضامن 

 استجابة  النظم  الصحية  لالحتياجات  املتغرية  للجامعات  السكانية  املتعددة.                                              

التزمت  الدول  األعضاء  بالتعامل  مع  تفيش  فريوس  إيبوال  بأسلوب  ممنهج  ومتكامل،  مبا  يف  ذلك  التعامل  مع  أسبابه  الجذرية  التي 
 تشمل  النظم  الصحية  الضعيفة  ونقص  الكوادر  الصحية.                            

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  التفيش  القائم  لفريوس  إيبوال  كان  مفيًدا  يف  إلقاء  الضوء  عىل  حالة  نظم  الصحة،  مبا  يف  ذلك  نقص  البنية 
 التحتية  املالمئة  واملوارد  البرشية  للصحة  يف  املناطق  املصابة.  كام  أقرت  الدول  األعضاء  وأبدت  إعجابها  بالدعم  املستمر  وجهود  اإلغاثة؛ 

 مع  إلقاء  الضوء  عىل  الدروس  املستفادة،  مبا  يف  ذلك  نقص  االستعداد  الكايف  للطوارئ  والحاجة  إليه  مع  االلتزام  بالتعامل  مع  األزمة 
 بأسلوب  ممنهج  ومتكامل.                                                                  
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أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  التقديم  املتكامل  لخدمات  صحة  جنسية  وإنجابية  جيدة  من  األولويات  التي  ستؤدي  أيًضا  إىل  تعزيز 
 نظم  الصحة  وستنقذ  حياة  أشخاص.                         

شددت  الدول  األعضاء  عىل  أن  أهداف  التنمية  املستدامة  يجب  أن  تشمل  مشكالت  السكان  ومن  أهمها  االستجابة  الحتياجات  السكان 
 للرعاية  الصحية  األساسية،  وخاصة  املجموعات  املعرضة  للتهميش.  كام  نبهوا  إىل  أن  النظم  التي  تعمل  بقدرة  كاملة  وبكفاءة  مطلوبة  يف 

 كل  الدول  لتحقيق  جدول  أعامل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  والتنمية  املستقبلية.

صحة األمومة 

أقرت  الدول  األعضاء  بأن  الكثري  من  التقدم  قد  تحقق  ألن  معدالت  وفيات  األمهات  انخفض  بشدة  يف  الدول  النامية  يف  بعض  املناطق؛  إال 
 أن  املرأة  يف  مناطق  أخرى  تواجه  خطرًا  أكرب  من  الوفاة  نتيجة  الحمل  والوالدة  مع  تأثر  عدد  متزايد  من  الفتيات  واملراهقات.                                           

التزمت  الدول  األعضاء  بأن  تجعل  القضاء  عىل  وفيات  األمهات  من  أولويات  التنمية.              

التزمت  الدول  األعضاء  بالحد  من  وفيات  األمهات  وزيادة  التقدم  نحو  تحقيق الهدف رقم 5  لجدول  أعامل  األهدافا  أللفية للتنمية غري 
 املكتملة.  ُوصف الهدف رقم 5 ألهدافا  أللفية للتنمية  بأالهمية القصوى يف  التنمية  والتي تتطلب  سياسات  وبرامج  موجهة  وطنيًا  ودوليًا 
 عىل  السواء.  أقرت  الدول  األعضاء  بأن  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  والحد  من  وفيات  األمهات  أمران  مهامن  لتحقيق  متكني  املرأة  واملساواة 

 بني  الجنسني،  إىل  جانب  أثرهام  اإليجايب  عىل  التنمية  االقتصادية.                                                      

أقرت  الدول  األعضاء  بأن  توفري  حزمة  متكاملة  من  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  يتطلب  نظم  رعاية  صحية  تعمل  بكفاءة  تامة.                     

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أهمية  النهج  املتكامل  يف  التعامل  مع  وفيات  األمهات  يف  نظم  الصحة  الوطنية،  مع  وضع  سياسات  تشمل 
 الرعاية  الصحية  لألمهات  ومنع  الحمل  إىل  جانب  عالج  األمراض  املنقولة  جنسيًا  وفريوس  نقص  املناعة  البرشية.  أقرت  الدول  األعضاء 

 بوجود  فروق  يف  نتائج  صحة  األمهات  عىل  كل  من  املستويني  العاملي  واملحيل.  تم  التنبيه  إىل  الفروق  بني  املناطق  الريفية  والحرضية  إىل 
 جانب  نقص  الوصول  إىل  الخدمات  بني  النساء  ذات  الدخل  املنخفض  باعتبارها  تتطلب  تدخالً  موجًها.  تم  تحديد  توفري  خدمات  جيدة 

 ومتاحة  للمرأة  طوال  فرتة  الحمل  والوالدة  باعتبارها  عامالً  رئيسيًا  يف  الحد  من  وفيات  األمهات.  نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  رعاية  ما 
 قبل  الوالدة  وبعدها  إىل  جانب  إجراء  عملية  الوالدة  عىل  يد  متخصصني  ودعت  إىل  تعزيز  نظم  الصحة  لضامن  توفري  هذه  الخدمات  لكل 
 النساء  مع  توجيه  اهتامم  خاص  لنساء  الريف  والشعوب  األصلية.  وأشاروا  إىل  أن  نظم  الصحة  ينبغي  أن  تكون  مجهزة  أيًضا  إلنهاء  وفيات 

 وأمراض  األمهات  القابلة  للمنع  بسبب  اإلجهاض  غري  اآلمن.                                                                                                                                                      

حددت  الدول  األعضاء  الحاجة  إىل  عمليات  تدخل  موجهة  وتعليم  جنيس  شامل  للقضاء  عىل  معدالت  وفيات  األمهات  املتصاعدة  بني 
 الشابات.                     

أقرت  الدول  األعضاء  بالعدد  املتزايد  دامئًا  لحاالت  الحمل  يف  املراهقة  والنسبة  الكبرية  لوفاة  األمهات  التي  تحدث  بني  الشابات.  وحددوا 
 الحمل  واألسباب  املتعلقة  بالوالدة  بأنها  من  بني  األسباب  األكرث  تكراًرا  لوفيات  الشابات  والفتيات.  تم  اعتبار  التعليم  الجنيس  الشامل  أمرًا 

 مهاًم  للحد  من  الحمل  يف  املراهقة  ووفيات  األمهات. 
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 منع الحمل واالحتياج المطلوب لتنظيم األسرة

أقرت  الدول  األعضاء  بالجهود  والتقدم  الذي  تحقق  يف  توفري  الوصول  إىل  خدمات  تنظيم  األرسة  مع  اإلشارة  إىل  أنه  بالرغم  من  هذا،  تفتقد 
 أكرث  من  200  مليون  امرأة  إمكانية  الوصول  إىل  أساليب  حديثة  ملنع  الحمل.  ونبهوا  إىل  الحاجة  امللحة  للتعامل  مع  هذه  الفجوات  القامئة. 

 كام  أنهم  أكدوا  عىل  أهمية  تنظيم  األرسة  للحد  من  حاالت  الحمل  غري  املرغوب  فيها  ووفيات  األمهات  القابلة  للمنع  وأقروا  بأن  توفري  الوصول 
 العام  إىل  خدمات  تنظيم  األرسة  ميكن  أن  مينع  ما  يقرب  من  ثلث  وفيات  األمهات  التي  تبلغ  300,000  حالة  تحدث  كل  سنة  تقريبًا.                                                                                          

التزمت  الدول  األعضاء  بزيادة  الوصول  إىل  خدمات  تنظيم  األرسة  للقضاء  عىل  وفيات  األمهات  القابلة  للمنع.                

اعتربت  الدول  األعضاء  الوصول  العام  إىل  خدمات  تنظيم  األرسة   أولوية  وعّربت  عن  التزامها  مبواصلة  تنفيذ  السياسات  والربامج  التي 
 تهدف  إىل  زيادة  معدالت  انتشار  وسائل  منع  الحمل.                            

أشارت  بعض  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  ايجاد  طلب  عىل  خدمات  تنظيم  األرسة  والتحول من   النموذج  املعتمد  عىل  األهداف  إىل 
 النموذج  املعتمد  عىل   تلبية  الطلب.  وأشاروا  أيًضا  إىل  أن  االنتباه  املتزايد  لجودة  الحياة  طريقة  فعالة  لتلبية الحاجة  لخدمات  تنظيم 

 األرسة  ومعلومات  وخدمات  الصحة  اإلنجابية  األخرى.                                            

اتفقت  الدول  األعضاء  عىل  أن  خدمات  تنظيم  األرسة  ينبغي  أن  تكون  متاحة  ومقبولة  وعالية  الجودة  بشكل  عام.                  

وصفت  الدول  األعضاء  خدمات  تنظيم  األرسة  بأنها  جزء  ال  يتجزأ  من  حزمة  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.  ودعوا  إىل  إتاحة  وسائل 
 منع  الحمل  الحديثة  مع  اإلشارة  إىل  أن  توفري  مجموعة  متنوعة  من  وسائل  منع  الحمل  الجيدة  أمر  رضوري  لضامن  جودة  رعاية  املرأة. 

 دعت  الدول  األعضاء  إىل  الوصول  العام  إىل  وسائل  حديثة  ملنع  الحمل  كوسيلة  ملنع  الحمل  غري  املرغوب  فيه  وللوقاية  من  األمراض 
 املنقولة  جنسيًا  وفريوس  نقص  املناعة  البرشية  إىل  جانب  الحد  من  الحاجة  إىل  اإلجهاض  غري  اآلمن.  تم  اعتبار  التعليم  الجنيس  الشامل 

 مفيًدا  يف  إزالة  العوائق  التي  تحول  دون  الوصول  إىل  وسائل  منع  الحمل  بني  املراهقني  والشباب  وتزايد  االستخدام  الكايف  لها.                                                                                                     

حددت  الدول  األعضاء  توفري  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية،  مبا  يف  ذلك  تنظيم  األرسة،  باعتبارها  فعالة  يف  التكلفة  ومفيدة  للمجتمع.                    

وصفت  الدول  األعضاء  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية،  التي  يتم  تقدميها  عرب  خدمات  غري  مكلفة  نسبيًا  لتنظيم  األرسة،  وخدمات 
 صحة  األمومة  والوقاية  من  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  واملعلومات  عنه  والتوعية  به  بأنهم  استثامر  اقتصادي  له  فوائد  واضحة 

 للمجتمع  ككل  ويحقق  عائًدا  محتمالً  مرتفًعا  عىل  االستثامر  يصل  إىل  150  دوالًرا  لكل  دوالر  يتم  إنفاقه.

 الحفاظ على حياة المواليد

عىل  الرغم  من  التحديات  القامئة،  أقرت  الدول  األعضاء  بتحقيق  تقدم  عاملي  كبري  يف  الحفاظ  عىل  حياة  األطفال.                  

احتفت  الدول  األعضاء  بالتقدم  امللحوظ  يف  معدالت  الحفاظ  عىل  حياة  األطفال  يف  أنحاء  العامل  نتيجة  التغطية  الصحية  املعززة  يف 
 قطاعات  سكانية  معينة  تشمل  األطفال  واملراهقني  والحوامل،  وذلك  مع  إدراكهم  للحاجة  إىل  زيادة  الجهود  للحد  بشكل  أكرب  من 

 معدالت  وفيات  األطفال  والرضع  وتحسني  خدمات  صحة  األمهات  والرضع  يف  املناطق  التي  ما  زالت  مرتاجعة.                                                      

تشمل  اإلنجازات  املشار  إليها  معدالت  الخصوبة  املنخفظة  بسبب  زيادة  اإلمكانيات  والوصول  إىل  الوسائل  الحديثة  لتنظيم  األرسة 
 وزيادة  الوصول  إىل  الرعاية  املتخصصة  قبل  الوالدة  وزيادة  تغطية  عقاقري  املناعة  والحامية  األفضل  لألطفال  واألمهات  من  املالريا  وفريوس 

 نقص  املناعة  البرشية  واألمراض  املعدية  األخرى.  أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أنه  عىل  الرغم  من  هذه  املكاسب،  ما  زالت  بعض  املناطق 
 تعاين  من  األسباب  الشائعة  لوفاة  األطفال  ومرضهم  يف  سن  مبكرة،  مبا  يف  ذلك  االلتهاب  الرئوي  واملالريا  وسوء  التغذية  وظروف  الوالدة، 

 وجميعها  قابلة  للوقاية  والعالج.                                                                                

التزمت  الدول  األعضاء  بتحسني  خدمات  صحة  األمومة  والطفولة  ووجهت  تركيزًا  كبريًا  إىل  الحد  من  وفيات  األمهات  والرضع  يف  أنحاء  العامل.                     
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حددت  الدول  األعضاء  برامج  وسياسات  واسرتاتيجيات  للحد  من  معدالت  الوفيات  من  خالل  الوصول  العام  إىل  خدمات  الصحة  الجنسية 
 واإلنجابية  الجيدة.  وأشاروا  إىل  أهمية  منع  الحمل  يف  املراهقة  وضامن  إتاحة  خدمات  تنظيم  األرسة  ورعاية  ما  قبل  الوالدة  لتعزيز  سالمة 

 األم  والسامح  للمرأة  والشباب  بالتحكم  يف  خصوبتهم.                                               

التزمت  الدول  األعضاء  بالتعامل  مع  التحديات  التنموية  التي  أدت  إىل  معدالت  وفيات  أعىل  قابلة  للمنع  يف  املناطق  منخفضة  الكوادر.                    

أقرت  الدول  األعضاء  برتكز  معدالت  الوفيات  املرتفعة  يف  املناطق  الريفية  ومناطق  السكان  األصليني  والدول  منخفضة  الكوادر،  وتشمل 
 األسباب  محدودية  الحصول  الفعيل  عىل  خدمات  الصحة  األساسية  إىل  جانب  العوائق  املالية،  والتزمت  الدول  األعضاء  بالحد  من  هذه 

 التحديات  التنموية  من  خالل  مبادرات  عديدة.                                           

ُوصف  تطوير  صحة  األمهات  واملواليد  واألطفال  بأنه  أولوية  أوىل  يف  التنمية  ونبهت  الدول  األعضاء  إىل  الصحة  الجنسية  واإلنجابية،  مبا  يف 
 ذلك  التعليم  الجنيس  الشامل،  باعتبارها  أمرًا  مهاًم.  التزمت  بعض  الدول  األعضاء  بتوفري  خدمات  صحة  أمومة  وطفولة  مجانية  يف  منشآت 

 الصحة  العامة  باإلضافة  إىل  التغطية  العامة  بعقاقري  املناعة  والوقاية  من  املالريا  وإدارة  الحمل.                                                      

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  مشكلة  سوء  التغذية  ونقصها  لدى  الرضع،  حيث  دعت  إىل  توفري  ماء  رشب  نظيف  وتعقيم  وأمن  غذايئ  لكل 
 األطفال.  تم  التأكيد  عىل  إدخال  صحة  األمومة  والطفولة  يف  النظم  الوطنية  مع  وضع  خطط  والتدخل  عىل  املستويني  املحيل  والوطني. 
 كام  التزمت  الدول  األعضاء  بزيادة  عدد  القابالت  املؤهالت  والكوادر  املدربة  ومنشآت  الوالدة  باإلضافة  إىل  وضع  سياسات  للوقاية  من 

 فريوس  نقص  املناعة  البرشية  وأنواع  العدوى  املنقولة  جنسيًا  وعالجها  وتوفري  خدمات  صحة  األم  والرضع  والوالدة. 

 فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز واألمراض المنقولة جنسًيا

التزمت  الدول  األعضاء  مبكافحة  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  عن  طريق  الحد  من  حاالت  العدوى  الجديدة  والقضاء  عليها  متاًما  يف 
 النهاية  للوصول  يف  النهاية  إىل  هدف  القضاء  التام  عىل  الفريوس.                               

وأكدوا  عىل  أهمية  ع  إىل  خدمات  الوقاية  من  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  وعالجه،   والحاجة  إىل  رعاية  ودعم  كافيني  للمصابني 
 بفريوس  نقص  املناعة  البرشية.                        

تم  التنبيه  إىل  الحاجة  إىل  وعي  أكرب  وإجراءات  وقائية  وقوانني  لالختبارات  واالستشارات  الطوعية  وسهولة  الوصول  إىل  العالج  باعتبارها 
 أموًرا  رضورية  يف  مكافحة  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  ومرض  اإليدز.                              

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  احرتام  حقوق  اإلنسان  وحاميتها  وتعزيزها  لكل  املصابني  بفريوس  نقص  املناعة  البرشية  واملعرضني 
 لخطر  اإلصابة  باملرض  لضامن  متكنهم  من  الحياة  بشكل  كامل  ومنتج  بدون  إحساس  بالعار  والتمييز  ومع  إمكانية  الوصول  إىل  خدمات 

 صحية  واجتامعية.                                        

ومتت  اإلشارة  إىل  أهمية  فرض  قوانني  حامية  معينة  تضمن  الحق  يف  املساواة  وحظر  التمييز ضد  األشخاص  املصابني  بفريوس  نقص  املناعة 
 البرشية  ورشكائهم.                       

اتفقت  الدول  األعضاء  عىل  رضورة زيادة  جهود  حامية  الشباب  والنساء من  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  وااللتهابات املنقولة  جنسًيا 
 من  خالل  توفري تربية جنسية شاملة  وخدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.                        

نبهت  الدول  األعضاء  اىل رسعة االنتشار املتزايد  لفريوس  نقص  املناعة  البرشية  وأنواع  العدوى  املنقولة  جنسيًا  بني  الشباب  والنساء.  مع 
 إصابة  أكرث  من  مليوين  شاب  بفريوس  نقص  املناعة  البرشية،  متت  اإلشارة  بقلق  إىل  تعرض  الشباب  لإلصابة  ونقص  حاميتهم  وتم  التأكيد 

 عىل  الدور  املهم  للرتبية الجنسية الشاملة  داخل  كل  من  النظم  التعليمية  الرسمية  وغري  الرسمية  يف  التعامل  مع  هذه  املشكلة.                                                        

كام  الحظت  الدول  األعضاء  أنه  يف  بعض  مناطق  العامل،  تتعرض  النساء  والفتيات  لخطر  أعىل  بكثريلعدوى  فريوس  نقص  املناعة  البرشية، 
 حيث  إن  ثلثا  املصابني  بفريوس  نقص  املناعة  البرشية  من  اإلناث  يف  هذه  املناطق.                                   
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نبهت  الدول  األعضاء  إىل  الحاجة   للولوج   املتكافئ  بني  الجنسني  إىل  خدمات  صحة  جنسية  وإنجابية  جيدة،  ويشمل  ذلك  الوقاية  من 
 فريوس  نقص  املناعة  البرشية  ومرض  اإليدز  وعالجهام.                             

كام  التزمت  الدول  األعضاء  بتكثيف  الجهود  للحد  من  انتقال  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  من  األم  إىل  الطفل  والقضاء  عليه.                     

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  الرابط  بني  اسرتاتيجيات  مكافحة  عدوى  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  وأنواع  العدوى  املنقولة  جنسيًا  لدى 
 الشباب  واالسرتاتيجيات  التي  تهدف  إىل  الحد  من  الحمل  املبكر  وغري  املرغوب  فيه  واألمراض  األخرى  املنقولة  جنسيًا  وتجنبهم.                                     

التزمت  الدول  األعضاء  بتعزيز  نظم  الصحة  وأدركت  الحاجة  إىل  إدخال  الخدمات  املتعلقة  بفريوس  نقص  املناعة  البرشية  ومرض  اإليدز 
 يف  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.                        

اهتمت  الحكومات  بالحاجة  إىل  دعم  كاٍف  يف  الوقت  املناسب  عىل  املستويات  املحلية  واإلقليمية  والدولية  سواء  يف  القطاعني  العام 
 والخاص  لتحسني  إتاحة  البنية  التحتية  واملعدات  واألدوية  واملوارد  البرشية  للتعامل  مع  تحدي  فريوس  نقص  املناعة  البرشية  وتزايد  أنواع 

 العدوى  املنقولة  جنسيًا.                                         

وذكروا  أن  التكلفة  اإلجاملية  تحقق  عائًدا  للمجتمع  الذي  يستثمر  يف  االسرتاتيجيات  الوقائية.  التزمت  الدول  األعضاء  بتحسني  الوصول  إىل 
 الرعاية  الصحية  الجيدة  وتيسري حصول الجميع عىل  العالج  املضاد  للفريوسات  القهقرية ( ART)  من  خالل  عدة  اسرتاتيجيات  وخطط 

 وسياسات  وطنية  شاملة.  كام  أيدت  بعض  الدول  األعضاء  سياسات  تشمل  التوفري  املجاين  لخدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  والعالجات 
 املجانية  لفريوس  نقص  املناعة  البرشية  واألمراض  املنقولة  جنسيًا.  متت  اإلشارة  إىل  العالقة  بني  الدروس  املستفادة  من  وباء  فريوس  نقص 

 املناعة  البرشي  ومرض  اإليدز  وتعزيز  نظام  الصحة  ككل.                                                                             

أدركت  الدول  األعضاء  أثر  التنمية  يف   توفري  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية،  مبا  يف  ذلك  العوامل  التنموية  مثل  الدخل  والرثوة  والتعليم 
 واملساواة  بني  الجنسني  وحالة  التوظيف  والعمر  املتوقع  وجودة  خدمات  ما  قبل  الوالدة  وعندها  واملامرسات  الثقافية  أو  الدينية.                                       

وصفت  الدول  األعضاء  نظام  الرعاية  الصحية  الفعالة  والوصول  العام  إىل  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  باعتبارها  رشوطًا  مسبقة 
 لتحقيق  أهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  وأهداف  التنمية  املستدامة  وعامل  خاٍل  من  الفقر.

 اإلجهاض اآلمن والرعاية بعد اإلجهاض

أأقرت  الدول  األعضاء  بالعبء  الضخم  لعمليات  اإلجهاض  غري  اآلمنة  التي  وقعت  كثريًا  جًدا  وأثرت  عىل  الكثريين  ونسبة  كبرية  منهم 
 من  الشابات  والفتيات  والفقراء  واألقليات  واملجموعات  األخرى  املعرضة  للتهميش.  وأشاروا  إىل  أن  أكرث  من  200  مليون  امرأة  يف  الدول 

 النامية  تفتقد  إىل  األساليب  الحديثة  ملنع  الحمل  مبا  له  من  نتائج  مدمرة  تشمل  وفيات  بسبب  عمليات  اإلجهاض  غري  اآلمن.                                                          

التزمت  الدول  األعضاء  بالتعامل  مع  وفيات  األمهات  وأمراضهن  الناتجة  عن  اإلجهاض  غري  اآلمن.              

كام  حددت  الدول  األعضاء  الوصول  إىل  خدمات  وحقوق  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  الشاملة  املتكاملة  كأولوية  لجدول  أعامل  التنمية 
 العاملية  بعد  عام  2014  واعتربت  هذا  أمرًا  رضوريًا  للحد  من  الفقر  وللتنمية  املستدامة.  وأشاروا  إىل  أنه  بجانب  األساليب  الحديثة  ملنع 

 الحمل،  فإن  الوصول  إىل  خدمات  اإلجهاض  اآلمن  ورعاية  ما  بعد  اإلجهاض  سيقطع  شوطًا  كبريًا  نحو  الحد  من  وفيات  األمهات  وأمراضهن.                                                          

نبهت  بعض  الدول  األعضاء  إىل  التحرر  املستمر  يف  سياسات  اإلجهاض  اآلمن  يف  إطار  السياسات  العامة  التي  تهدف  إىل  حامية  حقوق 
 النساء  والفتيات  لتحقيق  انخفاضات  يف  وفيات  األمهات  القابلة  للمنع  ولضامن  قدرة  النساء  والفتيات  عىل  مامرسة  حقهن  يف  الصحة 

 واملساواة  واالستقالل  يف  اتخاذ  القرار 
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)NCDs( األمراض غير السارية 

أعربت الدول  األعضاء  بقلق  باملعدالت  املتصاعدة  لألمراض  غري  السارية عىل  مستوى  العامل،  مبا  يف  ذلك  البدانة  وارتفاع  الضغط  والسكر 
 والرسطان  وأمراض  أخرى،  وهو  األمر  الذي  وصفوه  بأنه  من  التحديات  الصحية  والتنموية  الخطرية.  وأكدوا  عىل  األثر  الضار  لهذه  األوضاع 

 عىل  صحة  السكان  وخاصة  إنتاجية  القوى  العاملة،  واعتربوها  عوائق  أمام  النمو  االقتصادي.                                                 

التزمت  الدول  األعضاء  بالتعامل  مع  االنتشار  املتصاعد  لألمراض  غري   السارية 

كام  أشاروا  إىل  األعداد  املتزايدة  من  الوفيات  املبكرة  الناتجة  عن  أمراض  غري  سارية   والحاجة  إىل  دعم  مايل  وفني  وتقني  ملجابهة  هذه 
 التحديات.                        

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  نظام  صحي  متكامل  يضم  خدمات  أساسية  للتعامل  مع  احتياجات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية، 
 وفريوس  نقص  املناعة  البرشي،  إىل  جانب  األمراض  غري  املعدية.                            

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  عوامل  الخطر  الكبرية  يف  تطور  األمراض  غري   السارية   الناتجة  عن  سلوك  قابل  للمنع،  مبا  يف  ذلك  التدخني 
 وتناول  الكحول  وعادات  األكل  غري  الصحية  وقلة  النشاط  البدين.  وشددوا  عىل  أهمية  االسرتاتيجيات  والربامج  املخصصة  للتعامل  مع 

 األمراض  غري  املعدية  يف  إطار  اسرتاتيجية  صحية  متكاملة.                                               

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  برامج  رفع  الوعي  والوقاية  كوسيلة  للتعامل  مع  األمراض  غري  املعدية.                 

وأشاروا  إىل  اإلجراءات  واالسرتاتيجيات  الوقائية  القامئة  للحد  من  عوامل  الخطر  الرئيسية  الخاصة  باألمراض  غري  املعدية،  مبا  يف  ذلك  رفع 
 الوعي  باآلثار  الضارة  الستخدام  التبغ  واإلفراط  يف  تناول  الكحول  واألغذية  غري  الصحية  والخمول  البدين،  إىل  جانب  زيادة  الوصول  إىل 

 الخدمات  األساسية  وإجراءات  التحكم  التنظيمية  يف  املواد  الضارة،  مبا  يف  ذلك  زيادة  الرضائب  للحد  من  االستهالك. 
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المكان	وإمكانية	التنقل 	ج.	

الهجرة الداخلية والتحول الحضري

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  الكثري  من  الدول  النامية  تشهد  هجرة  داخلية  وتحوالً  حرضيًا  رسيعني.  تم  تحديد  البطالة  وغياب  الفرص  االقتصادية، 
 وخاصة  يف  أوساط  الشباب،  إىل  جانب  عدم  توفري  الخدمات  وغياب  األمن  باعتبارها  العوامل  الرئيسية  التي  تقف  وراء  الهجرة  من  الريف  إىل  الحرض.                                            

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  تخطيط  مدن  مستدامة  وبنائها.            

وأقروا  بأن  الهجرة  الداخلية  والتحول  الحرضي  سيزدادان  يف  السنوات  القادمة،  وعّربوا  عن  قلقهم  حيال  قدرتهم  املحدودة  عىل  توفري 
 الخدمات  العامة  والبنية  التحتية  األساسية  لكل  سكان  الحرض  الحاليني  واملستقبليني.  اعتربت  الدول  األعضاء  أن  التحول  الحرضي  الرسيع 

 ميثل  تحديًا  ودعت  إىل  إدخال  أحدث  البيانات  الدميغرافية  املتاحة  إىل  جانب  املعلومات  املتعلقة  باحتياجات  املهاجرين  الداخليني 
 والسكان  املحليني  يف  التخطيط  الحرضي  عىل  املستويني  الجزيئ  والكيل.                                                             

كام  التزمت  الدول  األعضاء  بالسعي  إىل  وضع  سياسات  تنموية  احتوائية  ليك  تدعم  حق  الناس  يف  التحرك  داخليًا  وتحسني  جودة  حياتهم 
 يف  املناطق  الحرضية،  مع  استهداف  كل  من  املهاجرين  الداخليني  والسكان  املحليني  بجهود  تهدف  إىل  توفري  وصول  متكافئ  إىل  الخدمات 

 األساسية  مثل  الرعاية  الصحية  واملاء  والتعقيم  ونقل  الطاقة  وإدارة  املخلفات.                                                   

أشارت  الدول  األعضاء  بشكل  خاص  إىل  الحاجة  لتعزيز  نظم  الصحة  لضامن  الوصول  إىل  خدمات  وحقوق  الصحة  الجنسية  واإلنجابية 
 للمهاجرين  من  الريف  إىل  الحرض.  ودعت  إىل  االنتباه  بقدر  أكرب  للسياسات  املتعلقة  بحصول  سكان  الحرض  عىل  أرض  وإسكان  محرتم 

 وحامية  اجتامعية  وتوظيف  وبيئة  آمنة.                                           

دعت  الدول  األعضاء  إىل  تعزيز  الروابط  الحرضية  الريفية  للحد  من  الفروق  بني  الحرض  والريف.               

حددت  الدول  األعضاء  االسرتاتيجيات  التالية  للسياسات  الحرضية/ الريفية  الفعالة:  تشجيع  التضامن  الحرضي؛  وتعزيز  منو  املراكز 
 الحرضية  الصغرية  واملتوسطة  الحجم  والتنمية  املستدامة  للمناطق  الريفية،  مبا  يف  ذلك  تبني  املشاريع  كثيفة  العاملة؛  وتدريب  الشباب 

 عىل  الوظائف  غري  الزراعية؛  وتطوير  نظم  فعالية  للنقل  واالتصال. 

الهجرة الدولية

التزمت  الدول  األعضاء  بتعزيز  وحامية  الحقوق  والحريات  األساسية  للمهاجرين  وأرسهم،  وخاصة  النساء  واألطفال،  عن  طريق  التعامل 
 مع  الهجرة  والتنمية  بأسلوب  شمويل.                       

دعت  الدول  األعضاء  إىل  التعامل بأسلوب متكامل  مع  الروابط  بني  الهجرة  والتنمية   مع  وضع  العوامل  االقتصادية  واالجتامعية  والبيئية 
 التي  تدفع  األشخاص  إىل  الهجرة  يف  االعتبار،  ويشمل  ذلك  املنظور  الثقايف  والبرشي  واالعرتاف  باألدوار  واملسؤوليات  يف  الدول  األصلية 

 والوسيطة  والنهائية.  وأكدوا  عىل  الحاجة  إىل  بذلك  جهود  موجهة  إىل  منع  االتجار  بالبرش.                                                 

دعت  الدول  األعضاء  إىل  املزيد  من  التعاون  والتنسيق  الدويل  البتكار  أدوات  سياسية  وقانونية  ومؤسسية  جديدة  لتحسني  حوكمة 
 الهجرة  الدولية.                     

عّربت  بعض  الدول  األعضاء  عن  دعمها  لتعزيز  ميثاق  دويل  للهجرة  يضع  الحد  األدىن  من  معايري  االنتقال  املالئم  لألشخاص  ويعمل  عىل 
 تحسني  مساهمة  الهجرة  يف  التنمية.                          

تحدث  عدد قليل   من  الدول  األعضاء  عن  اآلثار  السلبية  لهجرة  العاملة  الدولية  يف  السياقات  املحلية  لديهم  مع  اإلقرار  بأن  نزوح  األدمغة 
 يؤثر  عىل  القوى  العاملة  والقدرة  التنافسية  لالقتصاد  ومؤسسة  األرسة.                               

دعت  الدول  األعضاء  إىل  إرشاك  مواطني  الشتات  يف  التنمية  الوطنية  مع  تيسري  عودة  املواطنني  الذين  يعيشون  يف  الخارج  وجمع  بيانات 
 عن  عدد  املهاجرين.
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 النازحون داخلًيا والالجئون

التزمت  الدول  األعضاء  بدعم  الحقوق  وتحسني  ظروف  املعيشة  للنازحني  داخلًيا  والالجئني.            

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  النزوح  القرسي  ميثل  تهديًدا  للكرامة  والتنمية،  وشددت  عىل  الحاجة  إىل  وضع  سياسات  لالعرتاف  بحقوق 
 النازحني  داخليًا  والالجئني  وحاميتها  وتعزيز  دمجهم  االجتامعي  واالقتصادي  وتيسري  عودتهم  طوًعا  بأمان                              

دعت  الدول  األعضاء  إىل  منح  األولوية  لديناميكيات  السكان  عىل  املستوى  الكيل  الهجرة  الداخلية  والتحول  الحرضي،  والهجرة  الدولية 
 والنزوح  يف  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                         

أقرت  الدول  األعضاء  بأن  استمرار  توجهات  السكان  من  حيث  الهجرة  الداخلية  والتحول  الحرضي،  والهجرة  الدولية  والنزوح  وعواقبها 
 ستمثل  فرًصا  وتحديات  عىل  السواء  لصياغة  إطار  عمل  التنمية  بعد  2015  وتنفيذه.                              
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الحوكمة 	د.	

أقرت  الدول  األعضاء  بشكل  ساحق  بديناميكيات  تغري  السكان  ووافقت  عىل  أن  املوضوع  سيتطلب  تركيزًا  أكرب  يف  املستقبل.  ولتحقيق 
 الحكومة  الجيدة  عن  طريق  القدرة  عىل  املساءلة  والشفافية،  نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  التعاون  الدويل  واملشاركة  النظامية 

 واالحتوائية  إىل  جانب  إدخال  ديناميكيات  السكان  يف  التخطيط  التنموي. 

 التعاون الدولي 

أقرت  الدول  األعضاء  تأكيدها  عىل  دور  التعاون  الدويل  يف  تحقيق  أهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014.  وأقرت  بالدور 
 الريادي  لألمم  املتحدة  يف  نشاطات  التنمية  وأِشارت  بشكل  خاص  إىل  دور  صندوق   األمم  املتحدة للسكان   UNFPA)  يف  نشاطات 

 السكان  والتنمية.  أكدت الدول  األعضاء  عىل   أهمية التعاون  الدويل  سواء عىل  املستوى  الدويل  واإلقليمي  والوطني،  مبا  يف  ذلك  أهمية 
املساعدة  متعددة  األطراف  والثنائية.                                                          

كان  هناك  إدراك  قوي  للحاجة  إىل  حشد  املوارد  الكافية  عىل  املستويني  الوطني  والدويل  لتنفيذ  أهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية 
 بعد  عام  2014،  ويشمل  ذلك  املوارد  الجديدة  واإلضافية  من  كل  آليات  التمويل  املتاحة  من  مصادر  متعددة  األطراف  وثنائية  وخاصة، 

 مع  وضع  توصيات  إطار  عمل  متابعة  برنامج  العمل  بعد  عام  2014  يف  االعتبار.                                                     

دعت  الدول  األعضاء  إىل  تعاون  دويل  أكرب،  ويشمل  ذلك  تعاون  الجنوب  مع  الجنوب  والتعاون  الثاليث،  لتحقيق  التنمية  املستدامة  مع 
 التشديد  بشكل  خاص  عىل  الدعم  الفني  واملايل  لضامن  الوصول  العام  إىل  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.  شددت  الدول  األعضاء 

 عىل  أهمية  التحالفات  الدولية  يف  مجابهة  التحديات  القامئة  مع  إقرارها  مبسؤولية  الحكومات  الوطنية  عن  تحقيق  أهداف  التنمية.                                                        

كان  هناك  حث  للدول  املانحة  واملنظامت  الدولية  من  جانب  الدول  األعضاء  لتعزيز  الدعم  املايل  والفني  والتقني  للدول  النامية  ليك 
 تستكمل  الدول  النامية  جهودها  لتوفري  تغطية  صحية  عامة  وخدمات  صحية  أساسية  للجميع.  من  بني  املجاالت  املحددة  املذكورة 

 لتقديم  مساعدة  تنموية  تنظيم  األرسة  وصحة  األم  والطفل  والتجهيزات  اإلنسانية.                                                

حددت  الدول  األعضاء  بعض  املبادرات  التي  تم  وضعها  مبساعدة  املنظامت  اإلقليمية،  مع  التنبيه  إىل  الدور  املهم  للتعاون  عىل  املستوى  اإلقليمي. 
 وأشاروا  إىل  الدور  املهم  ملنظامت  املجتمع  املدين  والقطاع  الخاص  يف  تحقيق  أهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014.                                        

دعت  الدول  األعضاء  إىل  االنتباه  إىل  العوائق  الناتجة  عن  نقص  التمويل  الذي  تم  التعهد  به  والتحديات  الناشئة  مثل  التغري  املناخي 
 واألمراض  غري  املعدية  التي  متثل  خطورة  عىل  مكاسب  التنمية،  ويشمل  ذلك  قطاع  الصحة.                                  

كام  دعوا  املجتمع  الدويل  إىل  اتخاذ  إجراء  عاجل  بشأن  وباء  فريوس  إيبوال  لترسيع  املساعدة  والدعم  الرضوري  لهزميته  وملساعدة  الدول 
 اإلفريقية  املصابة.                      

المشاركة النظامية الشاملة على المستوى الوطني

أقرت  الدول  األعضاء  بدور  أصحاب  املصالح  املختلفني  يف  التنفيذ  املمنهج  واالحتوايئ  ألهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام 
 2014  وشددت  عىل  أن  التحديات  التنموية  الحالية  تتطلب  مشاركة  ممنهجة  من  كل  أصحاب  املصالح  يف  صياغة  االستجابات.  ونبهوا  إىل 
 أهمية  مشاركة  منظامت  املجتمع  املدين  واألكادمييات  والقطاع  الخاص  لزيادة  االبتكار  واالستثامر  بقدر  أكرب  يف  تصميم  وتنفيذ  السياسات 
 والربامج  والخطط  التي  تؤثر  عىل  حياة  األفراد  واملجتمعات  املختلفة  يف  أنحاء  العامل.  أشارت  الدول  األعضاء  إىل  دور  املنظامت  االجتامعية 

 املختلفة  وأهمية  املشاركة  الكاملة  من  الشباب  وكبار  السن  واملجموعات  املهمشة،  وخاصة  املعاقون،  يف  تنفيذ  أهداف  املؤمتر  الدويل 
 للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  وتحقيق  أهداف  التنمية.                                                                                                   

كام  ذكروا  أن  متكني  كل  أصحاب  املصالح  من  تقديم  مشاركة  ممنهجة  أمر  أسايس  للحد  من  عدم  املساواة؛  إىل  جانب  زيادة  الدعم 
 الدويل،  بقيادة  دولية  من  األمم  املتحدة،  لتعزيز  الكرامة  والرفاهية  للجميع  والتنمية  املستدامة.  وأشاروا  إىل  أن  صندوق  سكان  األمم 

 املتحدة  يستطيع  أن  يلعب  دوًرا  يف  إقامة  رشاكات  أقوى  لتنفيذ  أهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014.                                                          

تقوية  قطاع  املعرفة  وتطوير  دمج  ديناميكيات  السكان  يف  التخطيط  التنموي.           
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نبهت  الدول  األعضاء  إىل  بيانات  السكان  باعتبارها  رشطًا  مسبًقا  للمساءلة  ورشطًا  مهاًم  أيًضا  للتخطيط  التنموي.                

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  أهمية  تقوية  نظم  اإلحصاء  الوطنية  ليك  تضمن  توافر  بيانات  جيدة  ويف  الوقت  املناسب  عن  ديناميكيات  السكان.                     

شددت  الدول  األعضاء  عىل  األهمية  الحيوية  إلتاحة  بيانات  السكان  الجيدة  إلدخال  األمور  السكانية  بالشكل  املالئم  يف  التخطيط 
 التنموي  ونبهت  إىل  الحاجة  إىل  كل  من  جمع  البيانات  وتقوية  مؤسسات  اإلحصاء  الوطنية  يف  هذا  السياق.  وأشاروا  إىل  أن  الحكومات 

 ميكن  أن  تكون  أكرث  فعالية  يف  تخطيط  سياساتها  واسرتاتيجياتها  الوطنية  عندما  تتمكن  من  الوصول  إىل  إحصاءات  وتحليالت  اتجاه  شاملة 
 وفعالة.  ودعوا  إىل  تعزيز  كل  من  اإلجراءات  الوطنية  والدولية  لضامن  جمع  بيانات  السكان  وتحليلها  بفعالية  وكفاءة  أكرب.  أكدت  عدة 
 دول  أعضاء  عىل  الدور  املهم  إلحصاء  السكان  والتسجيل  املدين  وجمع  اإلحصاءات  الحيوية  للتطوير  االجتامعي  االقتصادي  واملساءلة. 

 لتمكني  الجمع  الفعال  لهذه  البيانات  يف  كل  البلدان،  كانت  هناك  دعوة  لدعم  تطوير  املوارد  البرشية  وتعزيز  اإلمكانيات.                                                                                                             

دعت  الدول  األعضاء  إىل  إدخال  ديناميكيات  السكان  يف  كل  مستويات  التخطيط  التنموي.             

دعت  الدول  األعضاء  إىل  الربط  بني  السكان  والتنمية،  حيث  وصفت  ذلك  بأنه  مطلب  أسايس  لتحقيق  التنمية  املستدامة.  اتفقت  الدول 
 األعضاء  عىل  أن  أثر  ديناميكيات  السكان  عىل  املستويات  الجزئية  والكلية  يتطلب  إدخال  ديناميكيات  السكان  يف  التخطيط  التنموي  عىل 

 املستوى  الوطني  واإلقليمي  والدويل.                                          

وصفت  الدول  األعضاء  طبيعة  إدخال  ديناميكيات  السكان  بأنها  إما  أن  تكون  عن  طريق  دمج  ديناميكيات  السكان  يف  السياسات 
 القطاعية  أو  إدراجها  يف  سياسات  السكان  العامة.                          

ركزت  بعض  الدول  األعضاء  عىل  املشاكل  املتعلقة  بديناميكيات  السكان  يف  السياقات  الخاصة  بها،  مبا  يف  ذلك  الشباب  والتقدم  يف  العمر 
 والنمو  السكاين  والتحول  الحرضي.  كام  عّرب  عدد  من  الدول  األعضاء  عن  التزامها  بإدخال  ديناميكيات  السكان  يف  التخطيط  التنموي  من 
 خالل  إحدى  وسيلتني،  من  خالل  وضع  السياسات  السكانية  العامة  وتنفيذها  وهي  الوسيلة  األكرث  تكراًرا،  أو  العمل  بدالً  من  ذلك  عىل 

 دمج  ديناميكيات  السكان  ضمن  السياسات  القطاعية.. 

جوانب عدم المساواة االقتصادية في العالم

نبهت  بعض  الدول  األعضاء  إىل  عدم  املساواة  االقتصادية  العاملية  وأكدت  عىل  التحديات  املختلفة  التي  متثلها  عدم  املساواة  كعائق  أمام 
 التنمية.  أكدت  الدول  األعضاء  عىل  الحاجة  إىل  تحويل  النمو  االقتصادي  إىل  تنمية  احتوائية  مع  الرتكيز  عىل  الحد  من  الفجوات  الرئيسية 

 التي  تعوق  الدمج  الكامل  لكل  األشخاص  يف  عملية  التنمية.

بناء نظم مساءلة أفضل

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  ثالث  أفكار  رئيسية  يف  سياق  املساءلة،  وهي  تحديًدا  الشفافية  والحوكمة  الجيدة،  وإتاحة  البيانات  للمساءلة 
 واملساءلة  باعتبارها  من  العوامل  التي  تتيح  تنفيذ  جدول  أعامل  التنمية  املستقبلية  بعد  2015.                                 

دعت  الدول  األعضاء  إىل  املساءلة  كجحر  أساس  للحوكمة  الجيدة.          

دعت  الدول  األعضاء  إىل  زيادة  املساءلة  عىل  كل  املستويات.  ونبهوا  إىل  الشفافية  وتعزيز  قدرة  املواطنني  عىل  مساءلة  حكوماتهم 
 بخصوص  تعزيز  الحوكمة  الجيدة  كأمر  رضوري  لتنفيذ  أهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014.  ورأت  الدول  األعضاء 

 باملثل  أن  الحوكمة  واملساءلة  أمران  رضوريان  لتحديد  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                                                 

وضعت  الدول  األعضاء  عدم  التمييز  وبيانات  السكان  والشفافية  يف  جوهر  املساءلة.            

باإلضافة  إىل  املسؤولية  املتبادلة  بني  املجتمع  الدويل  والحكومات  الوطنية،  حددت  الدول  األعضاء  عدم  التمييز  واالحتواء  باعتبارهام 
 مكونني  مهمني  لتحقيق  املساءلة.  وأعلنوا  أن  املساءلة  ال  ميكن  أن  تتحقق  بدون  جمع  بيانات  فاعلة،  وأن  إتاحة  البيانات  رشط  أسايس 

 لتحسني  الشفافية  واملساءلة. 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد 2014 - التزامات عالمية على مستوى رفيع
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االستدامة هـ.	

ديناميكيات السكان واالستدامة البيئية والتغير المناخي

شددت  الدول  األعضاء  عىل  أنه  يجب  إدراك  العالقة  بني  السكان  واملوارد  والبيئة  والتنمية  وإدارتها  بالشكل  املالئم  وربطها  يف  توازن 
 متجانس  ودينامييك  بالتنوع  الحيوي  والنظم  البيئية  الصحية.                            

دعت  الدول  األعضاء  إىل  دمج  أفضل  لديناميكيات  السكان  يف  التخطيط  التنموي،  وخاصة  ما  يتعلق  بالتكيف  مع  التغري  املناخي  والحد 
 من  خطر  الكوارث  واسرتاتيجيات  اإلدارة،  إىل  جانب  جهود  الحفاظ  عىل  البيئة.                                

حددت  الدول  األعضاء  التغري  املناخي  كمسألة  تتعلق  بحقوق  اإلنسان  والكرامة  اإلنسانية  ألنه  ميثل  تهديًدا  لبقاء  ماليني  البرش  حول 
 العامل  ومستقبلهم  ويؤثر  عىل  السكان  األكرث  تعرًضا  للتهميش  مثل  املرأة  واألطفال  وكبار  السن  إىل  جانب  الفقراء  الذين  تعتمد  نشاطاتهم 

 االقتصادية  عىل  املناخ.  كانت  هناك  دعوة  لتبني  اسرتاتيجيات  للتعامل  مع  املشاكل  الهيكلية  مثل  الفقر  واإلقصاء  االجتامعي.                                                       

كام  التزمت  الدول  األعضاء  مبنع  تدهور  البيئة،  إىل  جانب  ضامن  اإلدارة  املستدامة  للموارد  الطبيعية  واستخدامها.                

نبهت  الدول  األعضاء  إىل  الحاجة  إىل  حامية  البيئة  وتحسني  إدارة  املوارد  الطبيعية  لفائدة  األجيال  الحالية  واملستقبلية.                 

التزمت  الدول  األعضاء  باالستثامر  يف  حقوق  األفراد  وإمكانياتهم  وكرامتهم  عرب  قطاعات  متعددة  يف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية 
 وعىل  مدار  العمر  كأساس  للتنمية  املستدامة.                         

حددت  الدول  األعضاء  االستثامرات  يف  الخدمات  العامة  للجمهور  يف  قطاعات  التعليم  والصحة  والنقل  والطاقة  وتوفري  عمل  ووظائف 
 الئقة  وتيسري  الوصول  إىل  الحامية  االجتامعية  وتعزيز  املساواة  بني  الجنسني  ومتكني  املرأة  باعتبارها  اسرتاتيجيات  أساسية  لتطوير  رأس 

 املال  البرشي  وتيسري  االستقرار  االقتصادي  والقدرة  التنافسية  وتعزيز  املرونة  البيئية  واالستجابات  املالمئة  للتغري  املناخي.                                                 

التزمت  بعض  الدول  األعضاء  بالتحول  إىل  االقتصادات  الصديقة  للبيئة.           

حددت  بعض  الدول  األعضاء  االبتكار  التكنولوجي  إىل  جانب  الدعم  والتعاون  املستمرين  بني  الدول،  وخاصة  لبناء  البنية  التحتية 
 الرضورية  والقدرات  اإلنتاجية،  باعتبارها  أموًرا  أساسية  للتحول  إىل  اقتصادات  صديقة  للبيئة.                              

أكد  عدد  من  الدول  األعضاء  عىل  حاجة  كل  األطراف  الدولية  الفاعلة  إىل  تقديم  التزامات  محددة  وقابلة  للقياس  من  حيث  حامية 
 البيئة  والتعامل  مع  التغري  املناخي  يف  إطار  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.                                  

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  الحلول  لتحديات  حامية  البيئة  والتغري  املناخي  تتجاوز  قدرة  أي  أمة  منفردة  وتتطلب  إجراء  جامعيًا 
 واسرتاتيجيات  عىل  مستوى  قطاعات.
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المؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية	بعد	2014 و.	

أعلنت  الدول  األعضاء  أن  تبني  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية ( ICPD)  إنجاز  بارز  يف  تاريخ  حقوق  اإلنسان  ومتكني  املرأة 
 وتحقيق  التنمية  املستدامة.  وأكدوا  عىل  مركزية  جدول  أعامل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  يف  التنمية  العاملية  كرروا  التأكيد  عىل  التزامهم 
 بتنفيذ  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  مع  وضع  نتائج  وتوصيات  تقرير  األمني  العام  عن  إطار  العمل  والظروف 

 الوطنية  لدى  كل  منهم  يف  االعتبار.  كانت  هناك  دعوة  شبه  عاملية  إلدخال  مشاكل  السكان  يف  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.

االلتزام بالتنفيذ الكامل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد 2014

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أن  جدول  أعامل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  ال  زال  مالمئًا  ويجب  تنفيذه  بشكل  كامل  بعد  عام  2014 
 مع  وضع  نتائج  وتوصيات  مراجعة  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  يف  االعتبار.                                    

أشارت  الدول  األعضاء  إىل  أن  برنامج  العمل  قد  ساهم  بشكل  كبري  يف  تحقيق  الحد  من  الفقر  واملساواة  بني  الجنسني  وتحسينات  يف 
 الصحة  والتعليم  وأكدت  عىل  أن  االتفاق  البارز  إىل  جانب  املراجعات  التالية  له  تظل  إطار  عمل  اسرتشاديًا  إلدخال  جدول  أعامل  السكان 

 والتنمية  يف  السياسات  الوطنية  والدولية.                                               

جددت  الدول  األعضاء  ممثلة  يف  أعىل  مستوياتها  السياسية  التزامها  بربنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  وعّربت  عن  دعمها 
 لتنفيذه  بشكل  كامل  وفعال  بعد  عام  2014.  ودعت  إىل  توجيه  اهتامم  خاص  للنتائج  والتوصيات  الواردة  يف  تقرير  األمني  العام  إىل  جانب 
 الفجوات  والتحديات  الواردة  يف  املراجعة  العاملية  للمؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية.  وأِشاروا  إىل  أهمية  التوصيات  وتعهدوا  بتقديم  الدعم 

 للنتائج  وااللتزامات  ذات  الصلة  باملؤمترات  اإلقليمية  الخمسة  إذا  كانت  تنطبق  عليهم.  اهتمت  الكثري  من  الوفود  بدعم  مركزية  جدول 
 أعامل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  يف  تحقيق  التنمية  املستدامة.                                                                                     

ألزمت  الدول  األعضاء  نفسها  بالتعامل  مع  التحديات  التي  تعيق  التنفيذ  الكامل  لربنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية.                  

مع  إدراك  الدول  األعضاء  لإلنجازات  املهمة  يف  تنفيذ  برنامج  العمل،  عّربت  عن  قلقها  من  التقدم  غري  املتكافئ  واملجزأ  ودعت  املجتمع 
 الدويل  إىل  التعامل  مع  التحديات  املتبقية.  وحددوا  بشكل  خاص  التحديات  املرتبطة  بالحد  من  الفقر  وااللتزام  باالستدامة  والقضاء 

 عىل  التمييز  وتحسني  وضع  املرأة  وزيادة  الفرص  املتاحة  للشباب  وتحسني  الصحة  الجنسية  واإلنجابية.  تشمل  مجاالت  القلق  األخرى 
 االستثامرات  غري  الكافية  يف  املهارات  والهياكل  املؤسسية  ونقص  رأس  املال  البرشي  واألبحاث  والبيانات  والتكنولوجيا  الحديثة  والعوائق 

 املالية.  كام  تم  توجيه  اهتامم  واضح  إىل  أهمية  التعاون  الدويل  املستمر  وإنشاء  رشاكات  للدعم  املتبادل.

 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد 2014 وجدول أعمال التنمية بعد 2015

أكدت  الدول  األعضاء  عىل  أن  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  ينبغي  أن  يكون  جوهر  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.

شددت  الدول  األعضاء  عىل  أهمية  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  ونتائج  مراجعته  بالنسبة  إلطار  عمل  التنمية  املستقبلية 
 واهتمت  بالحاجة  إىل  تحديد  تطلعات  التنمية  املستقبلية  بناء  عىل  مبادئ  حقوق  اإلنسان  واملساواة.  وذكروا  أن  عدم  تنفيذ  وعود  املؤمتر 

 الدويل  للسكان  والتنمية  سيعيق  توفري  حقوق  اإلنسان  األساسية  ومحاربة  الفقر  وعدم  املساواة. 

 نبهت وفود كثرية إىل الرابط الوثيق بني مبادئ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وأهدافه وجدول أعامل التنمية بعد 2015. 
عّربت الدول األعضاء عن التزامها بالتنمية املستدامة وأكدت عىل أهمية إدخال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بعد 2014 يف مناقشات 

ما بعد 2015. تم توجيه دعوة قوية إلدراج نتائج وتوصيات تقرير األمني العام1 ضمن جدول أعامل التنمية بعد 2015. كام أبدت 
بيانات بعض الدول دعمها إلدراج نتائج املراجعة اإلقليمية يف جدول أعامل التنمية املستقبلية. 

) / /A ام عم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عا   ار عم متابعة بر   
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كان  هناك  إدراك  واسع  أن  التنفيذ  الناجح  ألهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  رشط  أسايس  لتحقيق  األعمدة 
 الثالثة  للتنمية  املستدامة. 

تحدثت  الدول  األعضاء  عن  الصلة  بني  جدول  أعامل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  واألبعاد  االجتامعية  واالقتصادية  والبيئية  للتنمية 
 املستدامة،  حيث  دعت  إىل  التعامل  مع  مشاكل  السكان  بأسلوب  متكامل.  كام  طلبوا  اإلقرار  بالعالقة  بني  السكان  واملوارد  والبيئة 

 والتنمية  وإدارتها  بالشكل  املالئم  وبتوازن  متناسق  ودينامييك.

دعت  الدول  األعضاء  إطار  عمل  التنمية  بعد  2015  إىل  منح  األولوية  لألهداف  الجوهرية  املتمثلة  يف  املساواة  بني  الجنسني  ومتكني  املرأة 
 واالستثامر  يف  الشباب  والرعاية  الصحية  عالية  الجودة  والتعليم  والنمو  االقتصادي  االحتوايئ  والوصول  العام  إىل  الصحة  والحقوق  الجنسية 
 واإلنجابية.  حثت  الدول  األعضاء  املجتمع  الدويل  إىل  االعتامد  عىل  إمكانيات  الحصص  الدميغرافية  وضامن  االستدامة  البيئية  والتعامل  مع 

 آثار  التغري  املناخي.  كام  كان  هناك  تأييد  واسع  ألهمية  بيانات  السكان  وزيادة  الدعم  املايل  والفني  للدول  النامية. 

 دعم لتقريري األمين العام

رحبت  الدول  األعضاء  يف  بياناتها  بالتقريرين  املعروضني  عىل  الجلسة  الخاصة -  تقرير  األمني  العام  حول  إطار  عمل  متابعة  برنامج  عمل 
                                (./69A 122/ )و A( /69 /  )201462  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام 

نظرت  الدول  األعضاء  بتقدير  إىل  النهج  االحتوايئ  املتبع  يف  وضع  تقرير  إطار  عمل  متابعة  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية 
 بعد  عام   2014( /A/69 62) ،  ونبهت  إىل  طبيعته  التحليلية  التي  استندت  إىل  مبادئ  حقوق  اإلنسان  واملساواة.  أشارت  الدول  إىل 

 إسهاماتها  الخاصة  يف  التقارير  من  خالل  استبيان  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  عىل  مستوى  العامل.                                                           

عّربت  الدول  األعضاء  عن  اتفاقها  مع  الرسائل  العامة  للتقرير  واتفقت  مع  خامتة  التقرير  التي  تقول  إن  االستثامر  يف  حقوق  األفراد 
 وقدراتهم  وكرامتهم  عرب  قطاعات  متعددة  يف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  هو  أساس  التنمية  املستدامة.                                    

عّربت  الدول  األعضاء  عن  دعمها  لإلجراءات  الواردة  يف  إطار  عمل  الوصول  إىل  عدم  التمييز  والوصول  املتكافئ  للخدمات  والتعليم  واملعلومات 
 للجميع.                      كام  عّربت  الدول  األعضاء  عن  دعمها  القوي  لتقرير  األمني  العام  حول  األفكار  املتكررة  والعنارص  الرئيسية  التي  وردت  يف  جلسات 

 مفوضية  السكان  والتنمية ( A/ 69/122)  وأشارت  إىل  أن  تقرير  املؤرش  يلقي  الضوء  عىل  بعض  التحديات  األكرث  إلحاًحا.                                      

ذكرت  الدول  األعضاء  أن  التقريرين  مًعا  يشكالن  أساس  اإلجراءات  املستقبلية  االسرتشادية  للتنفيذ  الكامل  للمؤمتر  الدويل  للسكان 
 والتنمية  بعد  عام  2014.  وأقروا  بأن  الفجوات  املذكورة  يف  التقريرين  تتطلب  انتباًها  عاجالً،  ودعوا  املجتمع  الدويل  إىل  االعتامد  بشكل 

 أكرب  عىل  النتائج  والتوصيات  كام  وردت  يف  التقريرين،  مبا  يف  ذلك  املعرفة  بحالة  الصحة  الجنسية  واإلنجابية  يف  أنحاء  العامل.                                                        

كانت  هناك  دعوة  شبه  عاملية  إىل  ضمني فحوى  التقريرين  يف  مناقشات  ما  بعد  2015. 

 دعم للنتائج اإلقليمية

أقرت  الدول  األعضاء  يف  بياناتها  بالوثائق  النهائية  اإلقليمية  ذات  الصلة  وأوردت  كذلك  نتائج  إقليمية  فرعية  بخصوص  السكان  والتنمية. 

يف  إعالن  أديس  أبابا،  قالت  بعض  الدول  األعضاء  من  املنطقة  إن  اإلعالن  سيتيح  ملنطقتهم  االستفادة  من  إمكانيات  الحصص  الدميغرافية 
 من  خالل  أدوات  أكرث  فعالية  ونهج  نظامي  شامل  متكامل  يف  التعامل  مع  مشاكل  السكان  والتنمية.  رحبت  دول  أمريكا  الالتينية  وبحر 
 الكاريبي  بإجامع  مونتفيديو  عىل  السكان  والتنمية  ودعوته  إىل  تيسري  تنفيذ  برنامج  عمل  القاهرة  ومتابعته  بعد  عام  2014.  بخصوص 
 النتائج  الواردة  من  املنطقة  العربية،  تم  توضيح  أن  التبني  باإلجامع  أتاح  إمكانية  تأسيس  موقف  عريب  موحد  بخصوص  املؤمتر  الدويل 

 للسكان  والتنمية  يف  مرحلة  ما  بعد  عام  2014.  كام  عّربت  الدول  األعضاء  من  آسيا  وأوروبا  عن  دعمها  لنتيجة  املراجعة  اإلقليمية  وموجز 
 الرئيس  عىل  التوايل،  وعّربت  عن  الحاجة  إىل  دمجهام  يف  مناقشات  ما  بعد  2015.

عّرب  عدد  قليل  من  الدول  األعضاء  عن  الحق  يف  تطبيق  نتائج  مراجعتهم  اإلقليمية  مبا  يتفق  مع  القوانني  الوطنية  وأولويات  التنمية.
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دعم لنتيجة الجلسة رقم 47 لمفوضية السكان والتنمية

عّربت  الدول  األعضاء  عن  تقديرها  لتنظيم  الجلسة  رقم  47  ملفوضية  السكان  والتنمية  وأعادوا  التأكيد  عىل  مشاركتهم  ودعمهم  ملواصلة 
 تنفيذ  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  كام  ظهر  يف  النتائج.                                 

 مواصلة عمل نظام األمم المتحدة

عّربت  الدول  األعضاء  عن  تقديرها  للتنفيذ  املستمر  لربنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية ( ICPD)  والدعم  الذي  قدمه  صندوق 
 سكان  األمم  املتحدة  لتنفيذ  مراجعة  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  عىل  املستويات  الوطنية  واإلقليمية  والعاملية.                                    

التزمت  الدول  األعضاء  بالعمل  مًعا  لتحقيق  أهداف  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  ومقاصده  بعد  عام  2014  وقالت  إن  القيادة  القوية 
 من  األمم  املتحدة  أمر  أسايس  لتحقيق  هذا  الهدف.  ودعوا  إىل  املزيد  من  تعزيز  التعاون  مع  هيئات  التنمية  اإلقليمية  والدولية  مثل 

 صندوق  سكان  األمم  املتحدة،  إىل  جانب  التعاون  بني  الكيانات  والجامعات  عىل  املستوى  اإلقليمي  وشجعت  عىل  تعزيز  التعاون  بني 
 الشامل  والجنوب  والتعاون  بني  الجنوب  والجنوب  والتعاون  الثاليث  والتعاون  اإلقليمي  وبني  األقاليم. 
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ختام	الجلسة	الخاصة	رقم	29	للجمعية	العامة	لألمم	المتحدة ز.	

يف  نهاية  النقاش،  تبنت  الجمعية  العامة  لألمم  املتحدة  قراًرا  شفوًيا  بناء  عىل  طلب  من  رئيس  الجمعية  العامة  كالتايل:

"… هل  أعترب  أن  الجمعية  العامة  قررت  أن  تتابع  تقريري  األمني  العام  الواردين  يف  الوثيقتني   A/S-29/3 و  A/S-29/4 وتقرير  مفوضية 
 السكان  والتنمية  يف  جلستها  السابعة  واألربعني  والوارد  يف  الوثيقة A/S-29/5 ،  وترغب  يف  أن  تتابع  مداوالت  الجلسة  الخاصة  للجمعية 

 العامة  بخصوص  النتائج  والتوصيات  الواردة  يف  تلك  الوثيقة؟"

مبا  أنه  مل  يتم  طرح  اعرتاضات،  فقد  تقرر ذلك2.

/ / / في  - ات  ال  .PV/ -A/S 
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البيان	الختامي	من	رئيس	الجلسة	69	للجمعية	العامة

ملحق	1
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 الرئيس:   
أصحاب  السعادة  والسيدات  والسادة،   

مع  وصولنا  إىل  نهاية  هذه  الجلسة  الخاصة،  أرغب  يف  تهنئة  كل  املشاركني  عىل  جودة  النقاش  وعرض  التجارب  الوطنية  عىل  مدار  فرتة 
 ما  بعد  الظهرية  واملساء  يف  هذا  اليوم.  إن  التزامكم  بضامن  رفاهية  كل  إنسان  وبتحقيق  التنمية  املستدامة  أمر  ملهم.  لقد  استفادت 
 هذه  الجلسة  من  املساهامت  الثمينة  من  الدول  األعضاء  والتي  كان  ميثل  الكثري  منها  رؤساء  دول  أو  حكومات.  كام  كانت  منظامت 

 املجتمع  املدين،  وخاصة  تلك  التي  متثل  آمال  وتطلعات  الشباب،  مفيدة  أيًضا  ألعاملنا.  لقد  كانت  الطاقة  والحامس  وااللتزام  الذي 
 قدمته  هذه  املنظامت  قوة  دافعة  لتنفيذ  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية ( ICPD).  نعلن  أن  الجلسة  رقم  47  ملفوضية 

 السكان  والتنمية ( CPD) ،  ومع  وضع  نتائج  املراجعة  العملياتية  للمؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  ونتائج  املراجعة 
 اإلقليمية  يف  االعتبار،  تبنت  قراًرا  يكرر  التأكيد  عىل  االلتزام  مبواصلة  تنفيذ  جدول  أعامل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  والذي  ينعكس 
 بوضوح  عىل  تقرير  األمني  العام  املعروض  أمامنا.  خالل  مداوالتنا  عىل  مدار  هذه  الجلسة،  سمعنا  تأكيد  القادة  لدعمهم  لربنامج  العمل 

 مع  تكرار  التأكيد  أيًضا  عىل  الكثري  من  التوصيات  الواردة  يف  إطار  العمل.  كانت  هذه  فرصة  ممتازة  لاللتزام  الجامعي  بنيتنا  املشرتكة 
 للتعامل  مع  التحديات  أمام  السكان  والتنمية  يف  القرن  الحادي  والعرشين.  من  الثابت  مام  سمعناه  أن  العامل  قد  وصل  إىل  نقطة  تحول. 

 التقدم  العاملي  غري  متكافئ  بشكل  متزايد  ويتسم  باستغالل  موارد  األرض  إىل  جانب  زيادة  االستهالك  البرشي.  ميثل  هذا  النموذج 
 تهديًدا  للتنمية  االحتوائية  والبيئة  ومستقبلنا  املشرتك.                                                                                                                                                                                                                            

أصحاب  السعادة، 

نبه  املشاركون  يف  الجلسة  إىل  مجموعة  ضخمة  من  التحديات  الهائلة  التي  تواجه  عاملنا،  مبا  يف  ذلك  املساواة  غري  املتحققة  بني  الجنسني 
 ومتكني  املرأة؛  والحاجة  إىل  فرص  تعلم  عىل  مدار  الحياة؛  وعدم  التكافؤ  يف  الوصول  العام  إىل  خدمات  الصحة  الجنسية  واإلنجابية، 

 وغريها  الكثري.   علينا  التأكد  من  التعامل  مع  هذه  املشاكل  بفعالية  نظًرا  آلثارها  الكبرية  عىل  السياسة  التنموية.  سمعنا  كذلك  أن 
 التحول  الحرضي  املتزايد  يتطلب  منا  تخطيط  وبناء  مدن  مستدامة  وتقوية  األوارص  بني  الحرض  والريف.  إن  أثر  ديناميكيات  السكان 
 عىل  املستويات  الجزئية  والكلية  يتطلب  أيًضا  إدخال  هذه  العنارص  يف  التخطيط  التنموي  عىل  املستوى  الوطني  واإلقليمي  والدويل. 

 أكد  املتحدثون  عىل  احرتام  حقوق  اإلنسان  وتعزيزها  باعتبارها  مهمة  لبناء  قدرة  الفرد  ومرونته،  وكالهام  رضوريان  للتنمية  املستدامة. 
 شدد  الكثري  من  املتحدثني  عىل  أن  مواصلة  تنفيذ  برنامج  عمل  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  مع  وضع  املراجعات  اإلقليمية  ونتائج 
 وتوصيات  مراجعة  املؤمتر  الدويل  للسكان  والتنمية  بعد  عام  2014  يف  االعتبار،  ستكون  خطوة  أوىل  مهمة.  كام  دعا  كثريون  إىل  إدراج 

 نتائج  وتوصيات  تقرير  األمني  العام  ونتائج  املراجعة  اإلقليمية  يف  جدول  أعامل  التنمية  بعد  2015.  من  الواضح  من  نقاشاتنا  أن 
 تحديات  التنمية  التي  نواجهها  تتطلب  التعاون  من  كل  أصحاب  املصالح  مع  التأكيد  بقوة  عىل  الرشاكات  والريادة  العاملية  من  األمم  ال

متحدة.                                                                                                                                                                                               

السيدات  والسادة، 

يجب  أن  نتخذ  إجراء  رسيًعا  وحاساًم  لوضع  خططنا  محل  التنفيذ  للتعامل  مع  كل  تحديات  التنمية  الرئيسية  عىل  كل  املستويات  يف 
 بلداننا.  لقد  عملنا  جميًعا  بجد  للوصول  إىل  هذه  النقطة،  لكن  العمل  الحقيقي  يبدأ  فعلًيا  من  اآلن.  يجب  أن  نرشع  يف  بذل  هذا  الجهد 

 بتصميم  والتزام  ورؤية  جدد.  لقد  وصلنا  اآلن  إىل  نهاية  الجلسة  الخاصة  التاسعة  والعرشين  للجمعية  العامة.  اسمحوا  يل  أن  أدعو 
 املمثلني  إىل  الوقوف  والدخول  يف  صالة  أو  تأمل  صامتني  ملدة  دقيقة.                                                                          
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