بيان التزام ستوكهولم بشأن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 4102
-1

ضلن ،شلثلي شعوبنا من مجيع مناطق العامل ،اجملتمعني يف ستوكهومل ،السويد ،يف الفًتة من  32إىل  32نيسان/
أبريل  ،3112لتحديد مسار العمل من أجل تنفيذ برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية دلا بعد عام
،3112

-3

إننا صلتمع يف الوقت الذي قررت فيو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،دبوجب قرارىا  ،322/52سبديد أجل
برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية ذي العشرين عاماً إىل ما بعد عام  ،3112وانتهت من إجراء
استعراض لتنفيذ برنامج العمل ’’على أساس أفضل البيانات والتحليالت حلالة السكان والتنمية‘‘’’ ،مع مراعاة
ضرورة اعتماد هنج منتظم شامل ومتكامل يف تناول قضايا السكان والتنمية‘‘؛ وضرورة التصدي ’’للتحديات
اجلديدة ذات الصلة بالسكان والتنمية ،وبالبيئة اإلمنائية ادلتغرية‘‘ ،وتعزيز ’’إدماج خطة السكان والتنمية يف
العمليات اليت تنفذ على الصعيد العادلي يف رلال التنمية‘‘،

-2

ونسلم بضرورة التنفيذ التام لربنامج العمل واإلجراءات األساسية دلواصلة تنفيذه ،كما نقر بالنتائج والتوصيات
اليت سبخض عنها استعراض تنفيذ برنامج العمل ،دبا يف ذلك ما صدر عن االجتماعات ادلواضيعية العادلية عن
الشباب ،وحقوق اإلنسان ،وصحة ادلرأة ،ونتائج عمليات االستعراض اإلقليمية ،اليت تعد دبثابة خطط عمل
للمناطق اإلقليمية ادلعنية،

-2

ونؤكد على أمهية مواصلة تنفيذ برنامج العمل بعد عام  3112على أساس النتائج والتوصيات اليت سبخض عنها
االستعراض ،دبا يف ذلك نتائج عمليات االستعراض اإلقليمية،

-2

وضليط علماً بدورة اجلمعية العامة االستثنائية ادلقبلة ادلعنية دبتابعة برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية إىل
ما بعد عام  ،3112اليت ستعقد يف  33أيلول/سبتمرب  ،3112ونلتزم بالعمل مع حكوماتنا على ضلو يضمن
أن تشكل نتيجة استعراض تنفيذ برنامج العمل دلا بعد عام  3112األساس دلواصلة تنفيذ برنامج العمل
وإدماجو يف خطة التنمية دلا بعد عام ،3112

-5

ونشري إىل ادلسامهة اإلجيابية للربدلانيني من أجل ربقيق أىداف ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية ونشيد هبذه
ادلسامهة ،دبا يف ذلك أعمال ادلؤسبرات الربدلانية السابقة بشأن تنفيذ برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية،
ادلعقودة يف أوتاوا عام  ،3113وسًتاسبورغ عام  ،3112وبانكوك عام  ،3115وأديس أبابا عام ،3119
واسطنبول عام ،3113

-7

ونالحظ أنو على الرغم شلا أحرزتو بلداننا من تقدم صوب بلوغ أىداف وغايات ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية،
ال تزال ىناك ربديات تعًتض سبيل التنفيذ الكامل لربنامج العمل وربقيق األىداف اإلمنائية لأللفية ،وخباصة
الغاية ( 2باء) بشأن تعميم إتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلصلابية،

-8

ونالحظ أيضاً أن ربقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للجميع يقتضي وضع التشريعات والسياسات
والربامج الوطنية ادلالئمة اليت تكفل وتعزز حقوق اإلنسان والكرامة وادلساواة للجميع،

-9

ويساورنا القلق من أنو على الرغم شلا ربقق من مكاسب على مدى العشرين عاماً ادلاضية ،فإن ىذه ادلكاسب
مل يستفد هبا اجلميع بنفس القدر ،وىناك أعداد كبرية من الناس الذين ال يزالون يعيشون يف أوضاع من الفقر
ادلدقع ،دون أن تتحقق ذلم حقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية،
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 - 11ونالحظ أنو على الرغم من اإلمكانات الشاسعة اليت تتيحها أدوات االتصال الرقمي ،ال تزال ىناك أعداد
غفرية من الناس الذين ال تتاح ذلم ىذه األدوات شلا يعوق قدرهتم على االنتفاع بالفرص اليت يتيحها االقتصاد
اجلديد،
 - 11وندرك الروابط ادلتبادلة اذلامة بني السكان والنمو االقتصادي ادلستدام والتنمية ادلستدامة وما ذلذه الروابط من
أمهية مركزية يف التصدي للتحديات واألولويات اإلمنائية ،وال سيما ربسني نوعية احلياة جلميع الناس ،بال سبييز
من أي نوع،
 - 13وندرك أيضاً أمهية الروابط ادلتبادلة ادلذكورة أعاله يف القضاء على الفقر وأوجو انعدام ادلساواة االجتماعية؛
وتعميم احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي جيد النوعية؛ وربقيق ادلساواة بني اجلنسني؛ وتعميم التغطية
باخلدمات الصحية؛ وربسني صحة األم والطفل ،والتوسع يف خدمات تنظيم األسرة ،وربسني نوعيتها ،وإتاحة
فرص احلصول على مزيج من أساليب منع احلمل احلديثة اليت تراعي خيارات ادلستعملني واالحتياجات الطبية؛
وتعزيز الصحة واحلقوق اإلصلابية؛ والوقاية من األمراض ادلنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ،دبا يف ذلك فريوس
نقص ادلناعة البشرية واإليدز ،وعالج ىذه األمراض؛ والقضاء على العنف اجلنساين وادلمارسات الضارة بالنساء
والفتيات؛ ومعاجلة اآلثار الصحية وغري الصحية إلساءة استعمال الكحوليات وادلخدرات،
 - 12وندرك الفرصة اليت يتيحها وضع خطة جديدة للتنمية الدولية زبلف األىداف اإلمنائية لأللفية من خالل ضمان
ذبسيد رؤية ومبادئ وأىداف وغايات برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية واألولويات ادلنبثقة عن
استعراض تنفيذه يف األىداف احلالية دلا بعد األىداف اإلمنائية لأللفية ويف ادلناقشات حول أىداف التنمية
ادلستدامة ،وإدماجها يف خطة التنمية دلا بعد عام ،3112
 - 12وربقيقاً ذلذه الغاية ،نلتزم حبشد دوائرنا وحكوماتنا دعماً لنموذج للتنمية دلا بعد عام  3112يقوم على حقوق
اإلنسان ويكفل ادلساواة بني اجلنسني ،والصحة واحلقوق اجلنسية واإلصلابية للنساء وادلراىقات ،والتنمية الشاملة
للشباب،
 - 12وندعو إىل إدراج غايات ومؤشرات بشأن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلصلابية يف أىداف قائمة بذاهتا عن
ادلساواة بني اجلنسني وسبكني النساء والفتيات؛ وإىل وضع ىدف صحي عادلي يشمل تعميم التغطية باخلدمات
الصحية ،وىدف يتعلق حبقوق الشباب ،دبا يف ذلك االستثمار يف تعليمهم اجليد ،وتوفري فرص العمل الالئق
ومهارات كسب الرزق الفعالة ذلم كجزء من خطة التنمية دلا بعد عام ،3112
 - 15وندعو كذلك إىل إدماج الديناميات السكانية يف مجيع مراحل التخطيط اإلمنائي على الصعيدين الوطين ودون
الوطين باعتبارىا أسساً ىامة لتحقيق التنمية ادلستدامة ،مع مراعاة ضرورة األخذ بنهج دورة احلياة من ادليالد
وحىت الشيخوخة لضمان توفري القدرات وادلرونة طيلة احلياة،
نحن البرلمانيين ،اتساقا مع مبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،قد عقدنا العزم على القيام بدورنا على
النحو التالي:

السياسات والبرامج والقوانين لتعزيز وحماية الحقوق للجميع
نلتزم بأن نعمل على ربقيق ما يلي:
سن القوانني والسياسات اليت تقضي باحًتام ومحاية الصحة واحلقوق اجلنسية واإلصلابية جلميع األفراد ،والدعوة
ّ - 17
إىل إنفاذىا؛
 - 18وضع القوانني دلنع وقوع جرائم الكراىية وادلعاقبة عليها دون سبييز من أي نوع ،والدعوة إىل إنفاذ ىذه القوانني،
وازباذ إجراءات فعالة حلماية مجيع األشخاص من أي سبييز أو وصم أو عنف؛
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السياسات والبرامج والقوانين لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والشباب
 - 19نلتزم بأن نعمل على ربقيق ما يلي:
أ) اعتماد القوانني لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والقضاء على التمييز بكافة أشكالو؛
ب) تصميم السياسات والربامج اليت من شأهنا تسخري العائد الدميغرايف من خالل ربسني قدرات
الشباب على ادلسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ويف االبتكار؛
ج) تعزيز فرص احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلصلابية واحلقوق ادلتعلقة هبا جلميع
األشخاص ،دبا يف ذلك فرص احلصول على الرعاية الصحية اجليدة وخدمات الصحة اجلنسية
واإلصلابية ادلالئمة للشباب ،مع إزالة العوائق القانونية والتنظيمية واالجتماعية اليت تعًتض سبيل
تقدًن ادلعلومات واخلدمات للمراىقني؛ وضمان فرص احلصول على وسائل منع احلمل وطائفة
عريضة من الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة والوسائل العاجلة دلنع احلمل على النحو الذي أوصت
بو منظمة الصحة العادلية؛
د) تعزيز ومحاية حقوق الشباب يف احلصول على التعليم اجليد يف مجيع ادلراحل ،دبا يف ذلك التثقيف
اجلنسي الشامل ،على أن يؤخذ يف االعتبار الشباب ادلنقطعون عن الدراسة ،وأن تكفل يف
الوقت نفسو معدالت االلتحاق بادلدارس والبقاء فيها على قدم ادلساواة بالنسبة للبنات والبنني يف
التعليم االبتدائي والثانوي ومراحل التعليم العليا؛
ه) دعم السياسات اليت تبقي على الطفالت ،دبا يف ذلك الفتيات ادلتزوجات واحلوامل ،يف ادلدارس
يف مجيع مراحل التعليم دون سبييز ،وضمان قبوذلن أو إعادة التحاقهن بالدراسة بعد الوضع؛
و) تشجيع السياسات والربامج الفعالة اليت توفر ادلهارات ادلالئمة للشباب لتمكينهم من احلصول
على الوظائف والعمل الالئق طويل األجل ،دبا يتمشى مع أحكام االتفاقيات الدولية؛
ز) تعزيز ادلساواة بني اجلنسني وسبكني النساء والفتيات وضمان ادلشاركة الكاملة للمرأة يف العمليات
السياسية وعمليات ازباذ القرار؛
ح) تعزيز سن وتنفيذ القوانني اليت تكفل التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة من خالل توفري
فرص احلصول ادلتكافئ على ملكية وإدارة ادلوارد االقتصادية ،والتكنولوجيا ،واألسواق ،دبا يف
ذلك األراضي وادلمتلكات وحقوق الوراثة؛
ط) الدعوة إىل وضع األطر القانونية العادلية واإلقليمية اليت تقضي دبكافحة العنف اجلنساين ،أو
التصديق على ىذه األطر ،وضمان توفري خدمات الصحة اجلنسية واإلصلابية واحلقوق ادلتعلقة هبا
كجزء من االستجابات األولية حلاالت الطوارئ ،ومراجعة القوانني اليت تربئ مرتكيب أعمال
العنف ضد النساء والفتيات ،دبا يف ذلك العنف اجلنسي ،واستبعاد العنف اجلنسي من أحكام
العفو العام يف حاالت النزاع أو بعدىا يف إطار إنفاذ تشريع معزز إلهناء اإلفالت من العقاب
وفقاً لقرار رللس األمن 1232؛
ي) اعتماد التشريعات والسياسات والتدابري دلنع العنف اجلنساين داخل األسرة وخارجها ،وداخل
اجملتمعات احمللية ،ويف حاالت النزاع وما بعدىا ،وادلعاقبة عليو ،وإهنائو؛
ك) تشجيع وضع التشريعات الرامية إىل إهناء زواج األطفال والزواج ادلبكر والزواج القسري ،من
سن وإنفاذ القوانني جبعل احلد األدىن لسن الزواج  18سنة؛ والقضاء على ادلمارسات
خالل ّ
الضارة من قبيل تشويو/بًت األعضاء التناسلية لإلناث؛
ل) تشجيع وضع التشريعات دلنع محل ادلراىقات والقضاء على اإلجهاض غري ادلأمون بسبل تشمل
ربسني وضع النساء والفتيات والتصدي للنتائج السلبية للقوالب النمطية اجلنسانية ،ومن خالل
التثقيف اجلنسي الشامل للبنني والبنات .وينبغي أن يشمل ىذا التثقيف معلومات دقيقة تأخذ يف
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االعتبار البيانات والشواىد العلمية عن األمور اجلنسية البشرية دبا يف ذلك األمور ادلتعلقة بالنمو
والنماء والتشريح والفسيولوجيا؛ واإلصلاب واحلمل والوالدة؛ وفريوس نقص ادلناعة البشرية
واألمراض ادلنقولة عن طريق االتصال اجلنسي؛ واحلياة األسرية والعالقات الشخصية؛ والثقافة
واجلنس؛ ومحاية حقوق اإلنسان وربقيق الذات والتمكني؛ وعدم التمييز وادلساواة وأدوار
اجلنسني؛ والسلوك اجلنسي؛ واإليذاء اجلنسي والعنف اجلنساين وادلمارسات الضارة؛
م) العمل مع احلكومات بشأن ازباذ تدابري عاجلة وزلددة لزيادة خفض معدالت ادلضاعفات
والوفيات ادلتصلة باإلجهاض من خالل تعميم توفري الرعاية غري التمييزية بعد اإلجهاض وفقاً
للمبادئ التوجيهية دلنظمة الصحة العادلية؛ وإزالة العوائق القانونية اليت ربول دون سبكني النساء
وادلراىقات من احلصول على اإلجهاض ادلأمون ،دبا يف ذلك تنقيح التقييدات يف إطار قوانني
اإلجهاض احلالية ،والعمل حيثما يكون اإلجهاض مصرحاً بو قانوناً على ضمان توافر خدمات
اإلجهاض ادلأمونة وجيدة النوعية ضماناً ألرواح النساء والفتيات؛
ن) مراجعة ونقض القوانني اليت تعاقب النساء والفتيات الاليت قمن بعمليات إجهاض غري قانونية،
وإهناء أحكام السجن الصادرة عن القيام بذلك مع مراعاة أال يعترب اإلجهاض بأي حال من
األحوال وسيلة من وسائل تنظيم األسرة؛

تخصيص الميزانيات وتهيئة بيئة مواتية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
نلتزم دبا يلي:
 - 31الدعوة إىل زبصيص ادلوارد ادلناسبة ،وهتيئة البيئة ادلواتية لتنفيذ برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية
وتوصيات استعراض برنامج العمل دلا بعد عام 3112؛
 - 31الدعوة إىل زيادة ميزانيات ادلساعدة اإلمنائية ادلقدمة للمساعدة يف رلال السكان ،وضمان بلوغ اذلدف احملدد
بنسبة  1.7يف ادلائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية على النحو ادلتفق عليو يف ادلؤسبرات
الربدلانية الدولية السابقة ادلعنية بتنفيذ برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية؛
 - 33الدعوة إىل وضع السياسات والربامج ذات األىداف الواضحة وادلخصصات وادلؤشرات الواضحة يف ادليزانية
لقياس مدى االمتثال حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
 - 32الدعوة إىل تعميم فرص احلصول على التعليم العام واجملاين وعايل النوعية وادلشًتك بني الثقافات وعلى أساس
غري سبييزي للشباب لضمان مشوذلم اجتماعياً وربقيق القدرة على الصمود بني سلتلف األجيال؛

تعزيز الرقابة البرلمانية

سنعمل كذلك مع بردلاناتنا من أجل ربقيق ما يلي:
 - 32ضمان وجود التزام سياسي قوي دبواصلة تنفيذ برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية والتوصيات ادلنبثقة
عن استعراضو وسنستخدم دورنا الرقايب يف مساءلة احلكومات عما تعهدت بو من التزامات؛
 - 32ضمان التوافر العام للبيانات ادلناسبة عن السكان والصحة واجلنسني والتنمية وادلصنفة ،يف مجلة أمور ،حسب
نوع اجلنس ،والسن ،والعجز ،بغية تيسري تقاسم ادلعارف واستخدامها وربسني ادلساءلة العامة؛
 - 35ضمان الرقابة الفعالة على الربامج والعمل مع حكوماتنا من أجل تشجيع وتيسري ادلشاركة النشطة جلميع
دوائرنا ،دبا يف ذلك اجلهات الفاعلة من غري الدول ،بغية ضمان الشفافية وسيادة القانون وربسني احلوكمة على
كل من ادلستوى احمللي والوطين واإلقليمي والعادلي؛
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 - 37إخضاع دولنا للمساءلة عن إقامة مؤسسات وآليات احلوكمة ادلالئمة والشفافة اليت سبنع انتهاكات حقوق
اإلنسان وتعاقب عليها واليت تكفل حق مجيع الضحايا ،وخاصة ضحايا العنف اجلنساين ،يف التعويض والعدالة؛

االلتزام السياسي وبناء الشراكات
نلتزم دبا يلي:
 - 38تأييد دور اجملتمع ادلدين ،دبا يف ذلك ادلنظمات غري احلكومية ومجاعات الشباب ،يف صياغة ورصد وتقييم
السياسات والربامج السكانية واإلمنائية ،سعياً إىل بلوغ أىداف الصحة واحلقوق اجلنسية واإلصلابية؛

 -39تشجيع إقامة الشراكات القوية مع القطاع اخلاص يف رلال تصميم برامج وسياسات السكان والتنمية،
وتنفيذىا ،وتنسيقها ،ورصدىا ،وتقييمها ،وخباصة يف رلاالت تقدًن اخلدمات وإنتاج السلع األساسية وتأمينها
وتوزيعها؛
 - 21إخضاع دولنا للمساءلة عن إقامة مؤسسات وآليات احلوكمة ادلالئمة والشفافة اليت تكفل ادلشاركة الفعالة
للمراىقني والشباب ،بدون أي شكل من أشكال التمييز ،يف ادلناقشات العامة وعمليات صنع القرار ويف مجيع
مراحل وضع السياسات والربامج ،وخباصة يف ما يتعلق بالشؤون اليت زبصهم مباشرة؛
 - 21ضمان االلتزام الثابت بالعدالة والشفافية والنزاىة وادلشاركة ادلتساوية يف مجيع عمليات احلوكمة ،على ضلو يتيح
للجميع ادلشاركة يف عملية التنمية الوطنية؛
 - 23تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والقضاء على التمييز بكافة أشكالو ،مع االعًتاف بأن إعمال حقوق اإلنسان
للجميع أمر أساسي لبلوغ أىداف برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان و التنمية؛
 - 22تعزيز الشبكات الربدلانية ادلتعددة األحزاب على كل من ادلستوى القطري واإلقليمي والعادلي بغية تيسري تبادل
أفضل ادلمارسات وتعزيز فعالية الربدلانات وربقيق التزامات برنامج عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية؛

تعهد

نحن البرلمانيين من جميع المناطق ،وقد اجتمعنا في ستوكهولم

 - 22هنيب باجلمعية العامة لألمم ادلتحدة أن تتخذ إجراءات بشأن النتائج والتوصيات ادلنبثقة عن استعراض برنامج
عمل ادلؤسبر الدويل للسكان والتنمية بعد عام  3112وإدماجها يف خطة التنمية دلا بعد عام 3112؛
 - 22نلتزم بالقيام بصورة منتظمة ونشطة برصد ما حيرزه عملنا من تقدم وما حيدثو من أثر من خالل ىياكلنا الربدلانية
الوطنية واإلقليمية بالتعاون مع الشركاء يف األمم ادلتحدة واجملتمع ادلدين والشباب؛
 -25نعرب عن تصميمنا على ضمان سبتع اجلميع بكل احلقوق واحلريات ادلذكورة يف اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان
دومنا سبييز من أي نوع ،دبا يف ذلك الصحة واحلقوق اجلنسية واإلصلابية سعياً إىل البسط الكامل دلبادئ ادلساواة
والكرامة واحلقوق لتشمل األجيال ادلقبلة ،ولضمان ربقيق التنمية ادلستدامة.
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