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                 السكان والتنمية
                         الدورة الرابعة واألربعون

      ٢٠١١      أبريل  /     نيسان    ١٥-  ١١
   *                      من جدول األعمال املؤقت ٥      البند 

                                   مواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل                              مناقشة عامة بـشأن     
                                                     املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة مبناسـبة الـذكرى         

                     العشرين العتماده
                                            اهلـادئ للمـوارد والبحـوث املتعلقـة                                                    بيان مقـدم مـن مركـز آسـيا واحملـيط              

                                                                             بــاملرأة ومؤســسة الدراســات والبحــوث املعنيــة بــاملرأة واملؤســسة األملانيــة 
                                                                         لسكان العامل واالحتاد الدويل للجامعيات واالحتاد الدويل لتنظـيم األسـرة           
                                                                                    ومنظمـــة آيبـــاس واملنظمـــة اليابانيـــة للتعـــاون الـــدويل يف تنظـــيم األســـرة  

                                             جمــال الــسكان ومركــز شــريكات غــاه ملــوارد                              ومنظمــة العمــل الدوليــة يف 
                                                                              املــرأة والرابطــة الــسويدية للتثقيــف اجلنــسي واالحتــاد الفنلنــدي لألســرة   

              غــري حكوميــة                                               ومؤســسة الــسكان العامليــة، وهــي منظمــات   )             فايــستوليتو (
                                              ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
ــذي ُيعمــم وف         ــان التــايل ال ــني العــام البي ــى األم ــا للفقــرتني                                    ُ                           تلق ــن قــرار    ٣٧    و   ٣٦                ق                م
   .  ٣١ /    ١٩٩٦                   االقتصادي واالجتماعي      اجمللس
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   *    بيان    
        ســبتمرب  /       أيلــول                                                                           إن برنــامج العمــل الــذي اعتمــد يف املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة يف   -   ١

           التنميـة،                                                                                        ، واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان و                    ١٩٩٤
                                                                                                       اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية احلاديـة والعـشرين، الـيت عقـدت يف نيويـورك                  

                                            ، ميـثالن منوذجـا للتحـول مـن منظـور               ١٩٩٩       يوليه   /   متوز   ٢    إىل         يونيه   /      حزيران    ٣٠               يف الفترة من    
       سياسات                                                                                دميغرايف كلي تقليدي إىل منظور للتنمية املستدامة يضع حقـوق اإلنـسان يف صـميم الـ      

                                                                              وبرنــامج العمــل وثيقــة تتطــرق إىل طائفــة واســعة مــن املــسائل، وال ســيما   .                      الــسكانية واإلمنائيــة
ــأثر                                                             ّ                                              الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، واحلقــوق اإلجنابيــة، ومتكــني املــرأة، وتــسلّم يف الوقــت ذاتــه ب

   .                                                                   الشواغل اليت من قبيل السكان والبيئة، مبا يف ذلك تغري املناخ وجوانب اهلجرة
                                                                                        إننــا، إذ نــسلم بــأن حكومــات عديــدة قــد ال تكــون حققــت مجيــع غايــات وأهــداف      -   ٢

                                                                ، نؤيــد بــشدة النــداء املوجـه إىل احلكومــات بــااللتزام جمــددا      ٢٠١٤                              برنـامج العمــل حبلــول عـام   
                                                                                                  على أعلى مـستوى بتحقيـق هـذه الغايـات واألهـداف، وأن تعيـد تأكيـد برنـامج العمـل بـدعم             

                                    ، بغــرض بلــوغ غاياتــه وأهدافــه      ٢٠١٤                        لة تنفيــذه بعــد عــام                                       مبادئــه وإجراءاتــه األساســية ملواصــ 
                                     بشأن متابعة املؤمتر الـدويل للـسكان      ٢٣٤ /  ٦٥                                              كاملة، على حنو ما ورد يف قرار اجلمعية العامة     

   .    ٢٠١٤                       والتنمية إىل ما بعد عام 
                                                                                           إن املنظمــات غــري احلكوميــة الــواردة أعــاله ترحــب بقــرار اجلمعيــة العامــة عقــد دورة     -   ٣

                                                                                   ل دورهتا التاسعة والستني لتقييم حالة تنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان                      استثنائية خال 
ــة ــشباب        .           والتنمي ــسكان وال ــة للمجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك ال ــرى أن املــشاركة الكامل ــا ن                                                                                            إنن

                 ولـذلك فإننـا      .                                                                                 املهمشون، ضرورية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة           
                                                                                       شاركة الكاملـة يف الـدورة االسـتثنائية، وإىل العمـل مـع جلنـة الـسكان والتنميـة يف                         نتطلع إىل املـ   

   .                       اإلعداد هلذا االجتماع املهم
                                                                                                إننا ورفاقنا على الصعيد الوطين سنتعاون مـع احلكومـات يف تقيـيم التقـدم احملـرز حـىت                     -   ٤

               وسـيتم ذلـك      .  ا                                                                                 اليوم، والصعاب اليت ال تزال موجودة، واالستراتيجيات الالزمـة للتغلـب عليهـ            
                          صـندوق األمـم املتحـدة                                                                                  مبا يتفق واالستعراض العملي لتنفيذ برنامج العمل الـذي سيـضطلع بـه              

   .                                ، بالتشاور مع الدول األعضاء وغريها      للسكان

 
  

  .                 يصدر دون حترير رمسي   *  
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                                                                                            وأخريا فإننا، باعتبارنا منظمات غري حكومية، متأهبون لتعزيز التنفيذ الكامـل لربنـامج               -   ٥
                               وما بعده، مع اإلقـرار يف           ٢٠١٤                            األعوام املفضية إىل عام                                         العمل من خالل براجمنا وأنشطتنا يف     

                                                                                                        الوقــت ذاتــه بالــدور املهــم الــذي ميكــن للمجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك الــسكان والــشباب           
                                                                                                           املهمشون، أن يقوم به بـصفة الـشريك الكامـل يف تنفيـذ برنـامج العمـل، مـن منظـور جنـساين                       

   .                    يقوم على حقوق اإلنسان
  


