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  مـــتقدي

  

بجمھورية مصر  ،ممثلو الدول ا�عضاء في جامعة الدول العربية المجتمعون في القاھرة، نحن

، المشاركون بالمؤتمر ا�قليمي للسكان والتنمية 2013حزيران /يونيو 26-24العربية خ�ل الفترة من 

في القاھرة ر قِ أُ في الدول العربية بھدف مراجعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي 

سراع في تحقيق أھداف وغايات المؤتمر با/ولويات وا/نشطة الرئيسية /جل ا.وا.لتزام ، 1994عام 

، وكذلك ا/ھداف ا.نمائية ل6لفية وأھداف التنمية بعد عام 2014لسكان والتنمية بعد عام الدولي ل

2015. 

  

، 2010في ديسمبر/ كانون أول  65/234قرار الجمعية العامة لمم المتحدة رقم  مستذكرين

لرئيسية لمزيد من التنفيذ بعد عام بتمديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وا/نشطة ا

التي تمت مواجھتھا أثناء  والمعوقاتالمراجعات للتقدم المحرز إجراء ، وطلبت من الحكومات 2014

تنفيذ برنامج العمل على جميع مستويات التعاون الدولي، وتكليف صندوق ا/مم المتحدة للسكان باجراء 

ع جميع منظمات ا/مم المتحدة ذات الع�قة والمنظمات المراجعة العملية لبرنامج العمل، بالتعاون م

على أساس البيانات ذات الجودة العالية والتحليل لحالة السكان  الدولية ا/خرى والمؤسسات والخبراء،

للتحديات المستجدة للسكان والتنمية، وبيئة التنمية ل�ستجابة والتنمية، آخذين بعين ا�عتبار الحاجة 

  .أجندة السكان والتنمية في المسارات الدولية المتعلقة بالتنميةدماج إ ودعمالمتغيرة، 

لتقييم حالة تنفيذ ا.ستثنائية إلى أن الدورة  إلى تأكيد قرار الجمعية العامة المشار إليه وإذ نشير

  فيه.ية إعادة تفاوض بشأن ا�تفاقات الواردة برنامج العمل تكون على أساس التقيد التام بما جاء به دون أ

بما فيھا قرارات  جامعة الدول العربية ذات الع*قةوإع*نات جميع وثائق أيضاً  إذ نستذكرو

لجنة ا/مم وإع�نات ، وما بعدھا اتالتسعينمؤتمرات القمة العربية ومؤتمرات وقمم ا/مم المتحدة خ�ل 

  /فريقيا.ا.قتصادية المتحدة لغربي آسيا ولجنة ا/مم المتحدة 

وا/نشطة الرئيسية  للسكان والتنميةالدولي بأن التنفيذ الكامل لبرنامج عمل المؤتمر  ادراكاً 

والحقوق ا.نجابية الصحة بتحقيق ا.لتزام تتضمن والتي الداعمة لمزيد من التقدم في ھذا المجال 

من  (b)كما ھو محدد ببرنامج العمل والھدف الفرعى الخامس  2015بحلول عام  للجميعا.نجابية 

واضح بالجھود الدولية للقضاء على الفقر وضمان تحقيق  يرتبطان بشكلٍ اللذين ل6لفية ا.نمائية ا/ھداف 

  التنمية المستدامة.
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 والتنمية المستدامة المستمر يقتصادا2 بالترابطات الحاسمة بين السكان والنمو أيضاً دراكاً وإ

وأولويات المنطقة فيما يتعلق بتحسين نوعية الحياة لكل للتحديات  يالتصدالھام فى المحوري  اودورھ

عاقة وال�جئين ا.ذوي السن وا/فراد  ا/فراد، خاصة ا/طفال والمراھقات والشباب والنساء وكبار

وتحقيق التغطية الشاملة بالتعليم جتماعي �ا.نصاف اغياب على والنازحين وذلك للقضاء على الفقر و

رتقاء بالحالة الصحية ل6مھات وا.ا.جتماعي وكذا ضمان المساواة بحسب النوع ا.بتدائي والثانوي 

والقضاء على ا/مراض المنقولة جنسياً بما فيھا ا.نجابية  والحقوقا.نجابية وا/طفال وتعزيز الصحة 

م القضاء على العنف القائوا.جتماعي   فض�ً عن ضمان مساواة النوع فيروس نقص المناعه البشرية 

  .كافة أشكال التمييزوا.جتماعي على النوع 

ات ھائلة يمكن أن تساھم بفاعلية في جھود يمكانإمن  بما يمثله الشباب في المنطقة وإقراراً 

التنمية وتنفيذ خطة العمل للسكان والتنمية، وبأدوارھم ومساھماتھم الفعالة وكونھم شريك فاعل في 

  الداعمة لتمكينھم واحترام مبادراتھم وتفعيل مشاركاتھم.التنمية السكانية يتوجب توفير البيئة 

لغرب آسيا، ولجنة ا7مم جتماعية قتصادية وا2ا2بمساھمة لجنة ا7مم المتحدة  أيضاً  قراراً وإ

بدعم أولويات المنطقة بما فيھا مراجعة  7فريقيا وصندوق ا7مم المتحدة للسكانقتصادية ا2المتحدة 

  .2014للسكان والتنمية ما بعد عام  المؤتمر الدولي

الدولي لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر العربية ا.قليمية بنتائج وخ�صات المراجعة  برحِ نُ  -1

 ؛2014للسكان والتنمية وأنشطته الرئيسية وملحقاتھا لما بعد عام 

برنامج إقرار فذتھا الدول العربية منذ البرامج السكانية التي نالعديد من بنجاح  ب أيضاً رحِ ونُ  -2

بين وا.نجابية وا.نصاف العمل خاصة فى مجال ديناميكات السكان، والصحة الجنسية 

الجنسيٮن وتمكين المرأة والوقاية من ا/مراض المنقولة جنسياً بما فى ذلك فيروس نقص 

 ؛المناعة البشرية، وكذا المعلومات والبيانات

أنه على الرغم من التقدم المحرز نحو تحقيق أھداف وغايات برنامج العمل فى المنطقة  ُنقِر -3

المتعلقة  استمرار التحدياتفإن التنفيذ يبقى متفاوتاً داخل البلدان وفى المنطقة عامة مع 

وحالة النساء  والمسنينوالشباب وا.دماج ا.جتماعي الفقر والثروة  مستويات بالفوارق فى

والھجرة والتحضر وا.نجابية حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والفتيات و

 .والبيئة وتغير المناخالمسلحة  اتوكذلك حا�ت الطوارئ المعقدة والصراع
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عمل القاھرة فيما يتعلق بحق الدولة السيادي في  رنامجببومع إعادة التأكيد على المبادئ الواردة 

وا/خ�قية الكامل لمختلف القيم الدينية ا.حترام مع تنفيذ التوصيات بما يتماشى والقوانين الوطنية 

  نسان المعترف بھا دولياً.لحقوق ا.وفقاً والخلفيات الثقافية للشعوب 

  

  اتــــــــلتوصيا

  السياسات العامة

عن تخصيص  فض&ً  ،مؤسسات وشراكاتوبناء منا لضرورة وضع سياسات وبرامج  إدراكاً 

التي تتناسب مع التحديات وا/ولويات لتحقيق رفاه ا.نسان والتنمية المستدامة، التي ال�زمة الموارد 

 بعدلما  المتابعةعمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتوصيات ة لتنفيذ برنامج ا.قليمي المراجعةھا تحدد

ا.جتماعية الشامل والتنمية ا.قتصادي ، بما في ذلك ضمان اتباع نھج متكامل إزاء النمو 2014عام 

المساواة في ون بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، مكِ الشاملة، وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يُ 

والحاجة إلى  ،الصحيةالرعاية خدمات وا.جتماعية بشكل جيد على الخدمات  وللحصولالفرص للجميع 

  ؛م والس�م وا/منللتقد كأساسبالمساواة والكرامة ا.عتراف 

  :يلي ماعلى  نوافق

  :الكرامة والمساواة: أو�ً 

قتصادية ا.بأنه فى حين أدت بعض السياسات الحكومية التى تعتمد على ربط القضايا  إدراكاً 

على مدى عشرين عاماً إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة والرفاه بالنسبة للكثيرين، فمازال جتماعية وا.

، التي ضرورة لبذل المزيد من الجھود لمكافحة الفقر والحصول على الحقوق والحريات ا7ساسيةھناك 

 قتصاديوا.ي من التقدم ا�جتماعستفادة وا.تمكن الناس من المشاركة الكاملة في المجتمع، 

   حياة �ئقة؛ب والتمتع يوالتكنولوج

ضمان الحد ا/دنى من قد أدى إلى زيادة تقويض أسس  عدم المساواةنطاق اتساع بأن  عترافاً وإ

 وأحبط جھود خفض الفقرساھم في تباطؤ النمو على المستوى الكلي، وللجميع، جتماعية ا.العدالة 

  الجزئي؛على المستوى جتماعي ا.اك الحرستراتيجيات إو

، وأن النساء والفتيات والشباب وكبار السن، بأھمية دور العدالة والمساواةكذلك  ملِ سَ وإذ نُ 

، الدينية العرقية القومية أو ، وا/شخاص المنتمين إلى ا/قلياتوالنازحينوذوي ا�عاقة والمھاجرين 

  والتمييز؛من عدم التمكين متعددة ومتداخلة شكال * ونخضع� يزالون يواللغوية 
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توزيع الحد من سوء ، من خ�ل قتصاديةجتماعية وا2ا2عدم المساواة  مشكلةمعالجة  -1

الثروة وزيادة فرص ضمان ا�ستفادة الكاملة من رأس المال البشري لدفع عجلة التنمية 

 ؛قتصاديةجتماعية وا.ا.

والرفاھية أفرادھا لضمان الحماية بجميع  حقوق ومسؤوليات ا7سرةلال*زم ھتمام ا2توجيه  -2

 ؛وا.نتاجيةستقرار وا.

تستھدف  التي برامجالالحد من الفقر وستراتيجيات إتنفيذ (أو) الدعوة إلى وضع و -3

ر يمن ا�ھتمام للنساء المعي�ت، وتوف امزيد توجيهالنساء، مع  وخاصةً  ا7شخاص المھمشين

 ؛لھنقتصادي وا.الدعم ا�جتماعي 

في الترابط والت�حم ا/سري  وضع خطط وبرامج لتعزيز دور المرأة علىحث الحكومات  -4

 وتربية النشئ على قيم المواطنة.

  المرأة -  ) أ(

أن المساواة  وتأكيداً علىبالدور الھام الذي تلعبه المرأة في جميع أوجه الحياة في المنطقة عترافاً إ

امة ا/ھداف تحقيق واستدتؤدي إلى وا.نصاف وتمكين المرأة  فى الحقوق والفرص سينبين الجن

  السكانية وا.نمائية؛

التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على للنظر فى دعوة الدول التي لم تفعل ذلك بعد،  -5

في  وإدراج أحكامھاوبروتوكولھا ا�ختياري) السيداو جميع أشكال التمييز ضد المرأة (

ل6مم  التابع قرارات مجلس ا/منبلتزام ل� ستراتيجياتإووضع  الفعلية القانون والممارسة

 بما � يتعارض مع سيادة الدولة؛ ،1960و 1188و، 1820و، 1325 أرقام المتحدة

 ؛ية إلى النظر في رفع أي تحفظات متبقية على أي من مواد ھذه ا�تفاقيةالدول العرب ةدعو -6

والفتيات  والثقافية للنساءوا.قتصادية وا.جتماعية بضمان الحقوق السياسية والمدنية ا.لتزام  -7

 ؛ات أو العرق، أو ا/صل القوميدون تمييز على أساس الدين أو المعتقد

اھتمام  توجيهإدماج المساواة بين الجنسين ومبادئ تمكين المرأة في جميع خطط التنمية مع  -8

فرص لكلى تكافؤ والعمل على توفير  التواصلالتعليم ووإستراتيجيات خاص لبرامج 

 ؛الجنسين وخلق مناخ عام مساعد على ذلك
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تدابير وإعتماد القرار إتخاذ مراكز و الشأن العامحماية حق المرأة في المشاركة الفعالة في  -9

 ؛تحفيز يز ذلك بما في ذلك إنشاء آلياتلتعز

في  في الحضر والريف القانونية والثقافية لتعزيز تكافؤ الفرص للمرأةالعراقيل مواجھة  -10

 ؛ت ا.دارية والتنفيذية والسياسيةالحراك المھني، وخاصة في المستويا

ال طفن حماية ورفاھية ا/تضمقوانين الزواج تمنع زواج ا/طفال وفي إص�حات إدخال  -11

حوال ل-تشريعات صدار إو، إلزامياً  ةرسميال تسج&الجعل تسجيل الزواج في تو ا.ناث

 ا/سرة؛الشخصية تعزيزاً لحقوق المرأة والطفل في 

لمعالجة والشباب  وا/ھلية تدابير من خ�ل إشراك قادة المجتمعات المحليةوبرامج  تنفيذ -12

الوخيمة لزواج ا/طفال ا/طفال، ورفع الوعي حول العواقب تزويج ا/سباب الكامنة وراء 

 ؛ةة والبقاء على قيد الحياعلى الصح

زواج ا/طفال، بالمتعلقة  خاصةً يات المجتمع، تستھدف تغيير مواقف وسلوكبرامج تنفيذ  -13

، الحصول على التعليم والمعلوماتفي  الفتيات حقعن ضمان  ، فض�ً وتعليم وعمل الفتيات

 ؛المتزوجاتن بمن فيھ

برامج تنفيذ بما في ذلك  اتالمسؤوليوالمساواة في تقاسم الرجال والفتيان تعزيز مشاركة  -14

 ؛في الحقوق والفرص التي تعزز المساواة بين الجنسين الدعم

سن التشريعات حيث � توجد، وتطبيق التشريعات القائمة ووضع خطط العمل الوطنية  -15

عنف الكل أشكال من  المرأةلحماية  والتجريم لرصد وا.ب�غبما في ذلك تدابير ا ال�زمة

جمع البيانات منھجية ، وتعزيز ةھا كاملمن ممارسة حقوق داخل ا/سرة وخارجھا وتمكينھا

 ؛الدقيقة عن العنف القائم على النوع ا.جتماعى

على نحو  والشباب والمجتمع المدني المنظمات الدوليةمع  والشراكةتعزيز النظم الوطنية  -16

والتعامل مع الوقاية مجال المعنيين في  الشركاءجميع لالوعي زيادة لبناء القدرات و مناسب

تشمل العاملين في و(، كبار السنوإساءة معاملة  ،ا.جتماعيالنوع القائم على لعنف ضحايا ا

 ؛ا/من، الخ)و، والشرطة، النفسيةمجال الصحة بما في ذلك الصحة 

 وشراكات مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وخلق تحالفات التنسيقتعزيز أوجه  -17

  ؛النوع ا.جتماعىالقائم على جھود الوقاية من العنف لحشد  ،والشباب
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  المھاجرين والنازحين - (ب) 

والنازحين، وھو أمر حقوق جميع المھاجرين، بما في ذلك ال�جئين  ورعايةحماية با.لتزام  -18

 ؛سواء والمھجر على حدٍ في بلدان المنشأ  ضروري لتعظيم مساھمتھم

ا.حت�ل خاص /وضاع السكان والتنمية في الدول العربية المتضررة من إھتمام  توجيه -19

والمعرضين للھجرة والنازحين جئين فيما يتعلق بال� والحروب والنزاعات، خصوصاً 

 ؛القسرية

 النازحينحقوق ا.نسان لجميع المھاجرين بمن فيھم  ورعايةالتأكيد على أھمية حماية  -20

في بلدان  مساھماتھملتعزيز في البشر، وھو أمر ضروري ا.تجار ن وضحايا ال�جئيو

 ؛سواء نشأ على حدٍ المھجر والم

وفيما  الدوليين من المنطقة العربيةلمھاجرين لضمان حماية جميع حقوق ا.نسان والعمل  -21

 ؛بينھا

والتأكيد على أنھا تعيق تحقيق  فلسطينخاص /وضاع السكان والتنمية فى إھتمام توجيه  -22

 ،للسكان والتنميةالتنمية المستدامة وتؤدى إلى تراجع التقدم نحو تحقيق برنامج عمل القاھرة 

 ؛ا�سرائيلي وآثاره على التنمية المستدامة وحقوق ا�نسانحت�ل �لنتيجة 

  الشباب  -(ج) 

النافذة الديموجرافية المتمثلة فى الزيادة الكبيرة فى أعداد الشباب من مزايا ستفادة �امن أجل 

وتعزيز رأس المال حقوقھم ومشاركتھم  بوضع السياسات والبرامج والتدريب الذى يضمنلتزام ا.يجب 

  ؛لديھمقتصادي جتماعي وا.بداع ا.ا.بالقدرات ال�زمة لتحفيز تمكينھم البشري لضمان 

أن المشاركة ا/وسع للشباب في صنع القرار سوف تلبي تطلعاتھم وتعزز قدراتھم  كإدرامع و

  ؛وراحة ا/جيال القادمة عن رفاھية ، فض�ً قتصاديةجتماعية وا.ا.للمساھمة في التنمية 

، يمكن السياسي والتنميةستقرار قتصادية وا.ا.الرفاھية  في تحقيقبأن مساھمة الشباب  واعترافاً 

 ؛إدارة الشأن العامالفعالة في  ومشاركتھم في الھياكل السياسية من خ�ل تمثيلھم تعزيزه

في ه ليالحصول عفرص توفير ومع احتياجات سوق العمل يت�ئم بما جودة التعليم تحسين  -23

وخلق فرص  ،لشبابلا.قتصادية التنمية أھداف  من انأساسيھما ھدفان  ،المنطقة العربية
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جودة التعليم  بشأن) 2009إع�ن الدوحة ( ، كما ورد فى والمشاركة المدنية النشطة ،العمل

الضوء على الحاجة مسلطاً الھدف النھائي من ا.ص�حات التعليمية في المنطقة، عتباره إب

 ؛بناء نظم ضمان الجودة والتقييم إلى

توفر فرص عمل فعالة وبرامج ضمان الحق في العمل ال�ئق للشباب من خ�ل سياسات  -24

مناسبة اً أجورتوفر ، ا.جتماعيبالنوع فيما يتعلق  ، وخاصةً ة، وغير تمييزيمستقرة وآمنة

بحقوق الشباب في العمل، بما في ذلك الحق في وا.لتزام ، للتطوير الوظيفي اً وفرص

بما يتفق مع  والحق فى السكن ال�ئق ،إليھاوا.نتماء وتنظيم النقابات التوظيف العادل، 

 ؛الدوليةالمواثيق 

تساعد على منع الصحية التي ا.جتماعية وبناء الع�قات لتفاعل تطوير قدرات الشباب على ا -25

بدعم وتوجيه الوالدين  والجنسيةا.نجابية الفھم الواعي للصحة  وتعززا.جتماعية العزلة 

 ؛وبطريقة تتماشى مع تطور قدراتھم

، بما في ا.ستثمارأولويات خلق فرص عمل وقوة عمل ماھرة عن طريق زيادة با.لتزام  -26

 ھمبناء قدراتوفي البرامج التي تعزز روح المبادرة لدى الشباب والقطاع الخاص، فى ذلك 

وا.رشاد المناھج الدراسية الرسمية وغير الرسمية، وإستخدام تدريبية، الدورات ال لمن خ�

، والتوجيه ا.جتماعيةالحماية  وتوفير، ا/جر عودفوالتدريب الداخلي م، يوظيفالمھني وال

ھم الظروف ضَ عرِ شخاص الذين تُ ا/ذلك  الخبرات حتى يتسنى للشباب، بما في وتبادل

 ؛للوصول إلى فرص العمل ال�ئقال�زمة  والمھارات المعلوماتالحصول على  للتھميش،

بما فى ذلك وا.قليمية إشراك الشباب بفاعلية فى جميع آليات السياسات والبرامج الوطنية  -27

 التخطيط والتنفيذ وصنع القرار والرصد والتقييم؛

التعرض  بدونجتماعى ا.تمكين الشباب من المشاركة الفعالة كمتطوعين وقادة للتغيير  -28

 ستغ�ل أو العنف أو الحرمان من الحقوق؛ل�

تفعيل مختلف ا\ليات والمؤسسات العربية المشتركة المتصلة بقضايا الشباب وتشبيكھا فى  -29

 ؛ىعملھا مزيداً من النجاعة والجدوكساب إاتجاه 
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  كبار السن -(د) 

التدابير المناسبة تخاذ إمع ومن أعظم ا.نجازات البشرية  اً متوسط العمر واحدرتفاع إد عَ إذ يُ 

والقانونية، سوف تستفيد ا/جيال جتماعية ا.لتأمين الرعاية الصحية، والدخل الثابت، وشبكات الحماية 

  ؛الحالية والمستقبلية من زيادة متوسط العمر

للمساھمة في عملية التنمية،  الفرصة لھمتاحة إوالسن  ف كذلك بالخبرة المتراكمة لكبارعترِ وإذ نَ 

 ؛ضرورة تقاسم فوائدھاو

فى  ھمخبراتستثمار إووإحترام قدرات كبار السن المتراكمة تمكين الداعمة لبيئة التعزيز  -30

المرتبطة بالشيخوخة، وبالتالي جني قتصادية جتماعية وا.ا.الفرص بوا�عتراف الحياة 

 ؛وائد طول العمر'ثمار 'ع

، بما في في عمليات التنمية ا/وسع نطاقاً  كبار السن إدراجالعمل مع الجھات المعنية لضمان  -31

المنظمات  تشملعبر جميع القطاعات والوكا�ت التي والحد من الفقر، إستراتيجيات ذلك 

التشريعات التى وإصدار  لك المجتمع المدني والقطاع الخاصالحكومية وغير الحكومية وكذ

 ؛تدعم تمكين ا/سر لرعاية المسنين مع توقع زيادة أعدادھم

جزء � يتجزأ من  الذي ھو، دعم بقاء المسنين فى محيطھم ا/سري الطبيعي التأكيد على -32

في القوانين، كھدف سياسي، وضمان أن الخدمات الحالية، نعكس يما  الثقافة العربية وغالباً 

 ؛والظروف المعيشية والبيئة تستجيب لذلك

شيخوخة بما في ذلك إشراك التركيز على نموذج حقوق ا.نسان لمناصرة وتنفيذ سياسات ال -33

الحق يشمل ذلك عن كبار السن أنفسھم. و القاعدة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، فض�ً 

 ؛والبيئة ا\منة ،ا.جتماعيةوالرعاية  ،والصحة المالي، في ا/من

دون التعرض  العيش بكرامة وأمنالنساء، يمكنھم التأكد من أن جميع كبار السن، و�سيما  -34

تشجيع الحكومات  ، وكذاعلى أساس السن التمييز وعدم، معاملة والعنف ضدھملسوء ال

عتبار ا.في  واأخذن والمھندسين المعماريين إلى أن يمخططي المدووالبلديات المحلية، 

لكبار السن عند تصميم المساكن والمباني العامة  المحددة والقدرات الوظيفيةحتياجات ا.

دعم  وذلك با.ضافة إلىالھواء الطلق والمنازل الخاصة والنقل الجماعي، ومساحات 

 ؛بھمعتناء ل� كبار السنشبكات جمعيات وقيام وتشجيع 
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ة من خ�ل تعزيز الصح يهوالسيطرة علالمرض من لوقاية ل "دورة الحياة" تعزيز منظومة -35

 إص�ح وتتطلب الشيخوخة، وتبني إطار "الشيخوخة النشطة". والرفاه في سن الشيخوخة

النظم الصحية التي تزيد من التركيز على تعزيز الصحة والوقاية من ا/مراض والفحص 

 ً�مواد التثقيف الصحي التي تعلم ز يتعز  ، وكذا"الع�جية" التقليدية الممارساتمن  المبكر بد

 ؛الصحة مدى الحياةلتمتع بل ،ا/ولية"الوقاية " رسائلتدعم و"الرعاية الذاتية" 

طب كبار السن (الشيخوخة) ضمن برامج التعليم فى الجامعات إدراج إختصاص الدعوة إلى  -36

 ؛ أمراض الشيخوخة ضمن السلة الصحيةوإدراج ،  على غرار طب العائلة / ا/سرة

 ا(عاقةذوو ا%شخاص  -(ھـ) 

الذاتي ل6شخاص ذوي ا.عاقة، بما في ذلك حرية ستق�ل ا.ر بالحاجة إلى تعزيز وحماية قِ إذ نُ 

  القرارات التي تؤثر على حياتھم.تخاذ إتقرير خياراتھم بأنفسھم والمشاركة بنشاط في المجتمع وفي 

الصحة ا.نجابية ل6شخاص ذوي ا.عاقة مع ا.قرار حتياجات إبالحاجة إلى تلبية  م أيضاً لِ سَ وإذ نُ 

عرضة لخطر أكبر، داخل وخارج  نّ ما يك فتيات ذوات ا.عاقة غالباً أن النساء والبعلى وجه الخصوص 

ل، وإساءة المعاملة المنطوية على إھما العنف وا.يذاء الجسدي والجنسي وا.ھمال أو نتيجة ،أسرھن

 ؛المعاملة أو ا�ستغ�ل

حقوق تفاقية إإلى التوقيع والتصديق على  ،الدول العربية التي لم تفعل ذلك حتى ا\ندعوة  -37

 في القانون والممارسة وإدراج أحكامھاختياري ا.وبروتوكولھا  ا/شخاص ذوي ا.عاقة

 ؛العملية

جميع التدابير التشريعية وا.دارية إتخاذ إلى  ،الدول العربية التي لم تفعل ذلك بعددعوة  -38

وانين حقوق ا/شخاص ذوي ا.عاقة وتعديل أو إبطال الق لتلبيةوغيرھا من التدابير الم�ئمة 

في  ا.عاقةضد ا/شخاص ذوي  التي تشكل تمييزاً  القائمة وا/نظمة وا/عراف والممارسات

 والثقافية.وا.جتماعية وا.قتصادية أي جانب من جوانب الحياة السياسية 

 :الصحةثانياً: 

بأن تعزيز وحماية الصحة الجنسية وا.نجابية وحماية الحقوق ا.نجابية ليست ضرورية  إعترافاً 

الوطنية لتزامات ا.، ولكنھا أساسية لتحقيق وضمان حياة صحية سليمةجتماعية ا.فقط لتحقيق العدالة 

 ؛لتنمية المستدامةلوالعالمية 
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، في الحضر والريف جعل الصحة الجنسية وا.نجابية من أولويات القطاع الصحي  -39

تخصيص ية والميزانيات العامة، مع � يتجزأ من الخطط الصحية الوطناعتبارھا جزًء و

 ؛موارد ونفقات واضحة يمكن التعرف عليھااعتمادات فى الموازنة من 

والزواج زواج ا/طفال والقضاء على ،  للصحة ا.نجابية ةشامل يةنھجدورة الحياة كمعتماد إ -40

المنطقة تقديم معلومات وخدمات عالية الجودة لمساعدة ا/زواج في  لمبكر.القسري والحمل ا

القرارات ا.نجابية على أساس معلومات دقيقة وموثوق بھا؛ وممارسة إتخاذ على  العربية

 ،عقبات أخرى ةأي مؤسسية أو وأمالية جيدة دون عقبات حقوقھم في الحصول على خدمات 

 ؛ةمع مراعاة الخصوصي

حقوق ا.نسان والمعايير ا/خ�قية والمھنية، بما في بمقدمي الخدمة إلتزام إنشاء آليات تعزز  -41

المعلومات والخدمات بغض  إتاحة تلكالكامل عن المعلومات العلمية، وتنظيم  ا.فصاحذلك 

 ؛بناًء على الظن ا�عتراضأو  لمقدمي الخدمة الشخصيةا\راء النظر عن 

في  وا/فراد ا/زواجفي الدول العربية إلى حق با.نجاب السياسات المتعلقة  تستند أن ضمان -42

أن المباعدة بين الو�دات، وفترات و المرغوب فيه أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد ا/طفال

أن تستند تكون لديھم المعلومات والوسائل ال�زمة لذلك، مع ا/خذ بعين ا�عتبار الحاجة إلى 

 ؛اتات إلى ا/دلة وأفضل الممارسمثل ھذه السياس

/ ية التي تقدم خدمات تنظيم ا/سرةعدد الوحدات الصحزيادة توسيع نطاق التغطية من خ�ل  -43

الصحية ا.ناث وإقامة شراكات مع  الرعاية مقدمي خدماتوجود الصحة ا.نجابية وضمان 

 ؛تمع المدني والقطاع الخاص العربيالمج

الرعاية  وخدماتوإستشارات  والمراھقين إلى معلوماتزيادة إمكانية وصول الرجال  -44

 ا/سرة ؛بما يدعم صحة ، الجنسية وا.نجابيةة يالصح

تنويع وسائل والخدمات من خ�ل تحسين مھارات وقدرات العاملين الصحيين،  جودةتحسين  -45

يئة واحترام حقوق المستفديين وحمايتھا فى ب المتاحة، وضمان المشورة الفعالةتنظيم ا/سرة 

 ؛خالية من كل أنواع التمييز

جميع مقدمي الخدمات العاملين في ل، بالطرق المتاحة كافةتحسين المھارات والقدرات،  -46

لتمكينھم من خدمة والجنسية ة ا.نجابية يالصحالرعاية الوحدات الصحية التي تقدم خدمات 

 ؛جودة أفضلبالنساء 
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 وتحفزيھم للعمل لبقاء في بلدانھملوضع سياسات لتحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي  -47

قدرات جديدة لتوزيع وبناء وإدخال سياسات وحوافز وآليات  تناولينبغي  .النائيةالمناطق فى 

سياسات الموارد البشرية الصحية وبا.ضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعالج  الصحيين. العاملين

 ؛بمقدمي الرعاية الصحيةحتفاظ ل�ھجرة ا/دمغة وتقديم حلول مسألة 

ا�ستدامة  وتضمنالتكاليف يقلل يمكن أن  ،وضع نھج جديد لتقديم الخدمات الصحية ل6مھات -48

رات من بعض الدول العربية إلى مثل نقل الخبوتخفض من نسبة وفيات ا/مھات وا/طفال، 

صحة ا/م رعاية المشاركة المجتمعية في تحسين فرص الحصول على  حولا/خرى 

 فيھا الموارد لتقديم خدمات تنظيم ا/سرة في المناطق التي تكون كوادر مؤھلةوإستخدام 

 ؛البشرية محدودة

وصول الشباب إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بأسعار معقولة والخدمات إتاحة  -49

 المناسبة الصحة الجنسية وا.نجابية ومعلومات بما في ذلك خدمات الصحية الصديقة للشباب

خصيصاً �حتياجاتھم وخالية من جميع للخصوصية والسرية ومصممة ومراعيًة  لسنھم

 ؛أشكال الوصم والتمييز

لقضايا  السلوك غير المسؤولومعالجة النفسي الجانب تعزيز صحة الشباب بما في ذلك  -50

 ؛لطرقالس�مة على او، التدخين، الكحول ، المخدرات 

الوقاية بلصحة ا.نجابية للمراھقين، �سيما فيما يتعلق ل وعاجل خاصھتمام إ توجيه -51

والتشخيص والع�ج من فيروس نقص المناعة البشرية / ا.يدز وا/مراض ا/خرى المنقولة 

مع احترام القيم الثقافية والمعتقدات  المناسبة لسنھم ، من خ�ل الحصول على الخدماتجنسياً 

 ؛دني والمنظمات غير الحكوميةوبالشراكة مع منظمات المجتمع المالدينية 

الفوارق راعي تي توال، فى المدارس وخارجھا ياً وعمرياً ثقاف ةالمناسب ةالجنسي التربيةتوفير  -52

من الحمل  أنفسھمحماية ل أمر ضروري للشبابعتباره إب ،بين الجنسين والمھارات الحياتية

تصال ا.فيروس نقص المناعة البشرية وا/مراض المنقولة عن طريق وغير المرغوب فيه، 

 ؛ونبذ العنف بكافة أشكالهالمتبادل حترام وا.وتعزيز قيم التسامح  ؛الجنسي

المھارات وتشجيع الشباب على تحمل المسؤولية عن تصرفاتھم الخاصة إكتساب تشجيع  -53

المساواة بين وتطوير قيم المساواة وعدم التمييز، من رين حتى يتمكنوا حقوق ا\خوإحترام 
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والممارسات ا.جتماعي نوع اللى الجنسي والعنف القائم عا.عتداء الجنسين، ومكافحة 

 ؛الضارة

فوراً  يحصلنا�جتماعي نوع الضحايا / الناجيات من العنف القائم على الالتأكد من أن جميع  -54

الدعم  ساعة، وتقديماللى الخدمات ا/ساسية، بما في ذلك الخطوط الساخنة على مدار ع

وتوفير الرعاية  والرعاية الصحية الذھنية، والع�ج من ا.صابات،وا.جتماعي النفسي 

، والع�ج الوقائي من فيروس نقص المناعة البشرية ا.غتصاببعد ال�زمة وا\منة 

توثيق الحا�ت، وخدمات الطب و ا\من، والسكن والمأوىالشرطة حماية والوصول إلى 

 ؛ية، وا.حا�ت والدعم طويل ا/جلالشرعي والمساعدة القانون

حقوق ا.نسان جمھور وتعبئة المجتمعات المحلية حول تصميم وتنفيذ حم�ت تثقيف ال -55

ز ثقافة القبول والقوانين المتعلقة بالصحة الجنسية وا.نجابية وحماية الحقوق ا.نجابية وتعزي

 ؛وعدم التمييز ونبذ العنفحترام وا.

القضاء على التمييز بين الجنسين والعنف ضد النساء والفتيات، وإشراك الرجال والفتيان،  -56

خدمات المسؤولين عن إنفاذ القانون والمربين ومقدمي البرلمانيين وواضعي السياسات وو

ھذه بلمساواة في التمتع خلق بيئة مواتية لالصحفيين، في ، والقطاع الخاص والرعاية الصحية

 ؛الحقوق للجميع

ذات إنجابية ة جنسية ويصحرعاية خدمات تعديل، أو سن قوانين وسياسات من أجل توفير  -57

درجات التمتع بأعلى  منوحماية الحقوق ا.نجابية للجميع، وتمكين جميع ا/فراد جودة عالية 

 ؛تمييزأي ة ا.نجابية دون الصح

؛ أسرع وقت ممكناث في �نختان اوقف ووالزواج القسري القضاء على زواج ا/طفال  -58

التعقيم القسري مثل  حظر الممارسات التي تنتھك الحقوق ا.نجابية للنساء والمراھقاتو

أو بسبب العمر أو  عليم والعمل بسبب الحمل وا/مومةوا.جھاض القسري، أو التمييز في الت

 الحالة العائلية؛

، / ا.يدزنقص المناعة البشريةالمتعايشين مع فيروس اية حقوق ا.نسان ل6شخاص حم -59

 ؛العنف ضدھمالتمييز ووالوصمة وحظر جميع أشكال 

للمرأة العاملة مثل نجابية ا.وتنفيذ التشريعات الخاصة بضمان حقوق الصحة حترام إ -60

 أجازات الوضع وأجازات رعاية ا/طفال؛
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   :وا�ستدامة البيئيةمكان ال ثالثاً:

العمري، والتحضر، والھجرة، التركيب ، وتغير و تناقصاً أ نمواً  -ات السكان كيبأن دينامي ادراكاً 

وتعتبر خيارات الناس ل تتحدد وفقاً  بدورھا وعلى فرص التنمية البشرية، تؤثر  -وتغيير ھيكل ا/سر 

 ، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامةجتماعيةا.الشامل والتنمية قتصادي ا.ضرورية للتخطيط الفعال للنمو 

 .وا/من المائي والغذائي

المشاورات جراء �والدولية قليمية ا.دعوة جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمات 

وجھة النظر العربية فى مخرجات الحوار رفيع المستوى دماج إالتمھيدية والتحضيرية ال�زمة لضمان 

  حول الھجرة الدولية والتنمية الذي تعقده الجمعية العامة ل6مم المتحدة دورياً.

  يالداخلالھجرة والنزوح  -(أ) 

التنقل مستوى التحضر المتسارع، نتيجة الھجرة الداخلية، من المناطق الريفية و ولما كان

في المقام ا/ول في المناطق سوف يتركز أن النمو السكاني المستقبلي وينمو بشكل كبير القسري، 

 ؛والمتوسطة الحجمالصغيرة المدن الحضرية، و�سيما 

وسوق العمل،  على مزايا سياسات التوظيف،داخل الدولة لمھاجرين اصول تأمين ح -61

 ؛ندماجھمإتسھيل متساوية لوالصحة، والتعليم، وا/راضي وا.سكان، في ظروف 

لية ال�زمة لوضعھا وضمان الموارد الماوبرامج الھجرة في التخطيط للتنمية سياسات  إدراج -62

 ؛موضع التنفيذ

تنشيط دور المدن المتوسطة والصغيرة من للتخطيط الحضري طموحة لإستراتيجيات وضع  -63

 ؛م والخاصستثمار العاخ�ل تشجيع ا.

 ي المناطق الحضريةلمقيمين فبضمان الدولة ل ،ا.سكان والمرافقخدمات راضي وتوفير ا/ -64

عشوائية في مدن  مناطقيعيشون في ذين للفي المستقبل، سواء في الوقت الحاضر أو 

 ؛العربية المنطقة

، بما في ذلك التعليم والصحة، جيدةإجتماعية وخدمات مرافق خلق فرص العمل وتوفير  -65

 تلك البطالة والفقر فيفي قطاع الزراعة والمناطق الريفية من أجل مكافحة ا.ستثمار وزيادة 

  ؛المناطق
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خطط تغير المناخ والنزوح والھجرة نتيجة تعزيز التفاھم والتنسيق والتعاون فيما يتعلق ب -66

  ؛يد الوطني وا.قليمي والدولي، على الصعالضرورة، عند إعادة التوطين

مع دعم  ؛ق تيسير الھجرة الداخلية الطوعيةالنزوح إلى أقصى حد ممكن عن طريالحد من  -67

ومراعاة ا�حتياجات ، السكان النازحين من أجل تيسير عودتھم إلى مناطقھم ا/صلية

 ؛الخاصة للنساء المھاجرات داخلياً في جميع التدابير

التي تستھدف  لعنفشكال اأكافة  ضد متعددة القطاعاتستجابة وا.تقديم الخدمات طوير ت -68

لضمان التمويل  وتوفير، المسلحةالشباب وا�طفال والمواكب للنزوح والنزاعات والنساء 

جتماعية وا.النفسية وة، يالصح خدماتالمن  القطاعات ةمتعددالمناسبة ستجابة ا.توافر 

لجميع السكان تاحتھا إو، يا.جتماعالنوع لعنف القائم على لمواجھة اوا/منية والقانونية 

غاثة ا.، ويتعين على الحكومات المحلية والوطنية إلى جانب ھيئات المتضررين من النزاع

 تسھيل التواصل الفعال بين المھنيين فى مختلف القطاعات ذات الصلة؛نسانية ا.

أولوية، مع كمعالجة الظروف المعيشية للناس في التجمعات الحضرية الكبيرة ب لتزاما. -69

الجيدة  ا/ساسيةجتماعية وا.الصحية الرعاية ضمان المساواة في الوصول إلى خدمات 

للجميع، بما في ذلك الذين يعيشون في المناطق الريفية وشبه الحضرية،  معقولة وبأسعار

 ؛ا.عاقة يوذو كثر فقراً الفئات ا/ عن  فض&ً 

الجغرافية الكافية في التغطية ضمان المساواة في الحصول على الخدمات، من خ�ل توفير  -70

 ؛وتقديم خدمات مجانية أو بأسعار معقولةالريفية، المناطق الحضرية و

  الھجرة الدولية - (ب) 

بلدان المنطقة، والحاجة للتصدي فى مختلف بأھمية الع�قة بين الھجرة الدولية والتنمية إعترافاً 

وعلى رسلة والمستقبلة للمھاجرين بلدان المعلى الالفرص التي تطرحھا الھجرة من ستفادة وا.للتحديات 

توفر فرص عمل �ئقة   لسبب عدم، والحاجة إلى جعل الھجرة مسألة اختيار حقيقي، وليس العبور دول

  .في أوطانھم

التشاوري ا�قليمي حول الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة جتماع ا.نتائج وبا�شارة إلى 

 : 2013يونيو  ،حول الھجرة الدولية والتنميةالعربية تحضيراً للحوار الثاني رفيع المستوى 
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قتصادية ا.بعادھا أ مختلف فييجابية ا.فوائد الھجرة الدولية ومساھمتھا بعتراف ا. -71

 ؛لة للمھاجرينستقبِ لة والمُ رسِ المُ للبلدان  والثقافيةجتماعية وا.

في خطط التنمية في وا.جتماعية دمج فوائد الھجرة من حيث الموارد المالية والبشرية  -72

 ؛للمھاجرينرسلة بلدان المال

ينبغي توفير الحوافز  لمھاجرين الدوليين وأسرھم،لالتحوي�ت ھي موارد خاصة  لما كانت -73

 ھذه الغاية:تحقيق لولوضعھا في خدمة التنمية؛ 

ن تلتزم بخفض تكاليف التحوي�ت جرين أاللمھالُمرِسلة والُمستقِبلة بلدان الينبغي على  •

 ؛يرھا من قنوات التحوي�ت الرسميةوغ البنوك وتنويعمن خ�ل تشجيع المنافسة 

/موال النظر في ا.عفاءات الضريبية على ا للمھاجرينالُمستقِبلة بلدان الينبغي على  •

 ؛للمھاجرينالُمرِسلة بلدان الحولة إلى المُ 

 ،أنظمة الھجرة ضمنللمھاجرين والُمستقِبلة بلدان الوالُمرِسلة بلدان الينبغي على  •

تراكم فترات الضمان ا�جتماعي للمھاجرين التي تسمح ب النظر في إنشاء أنظمة 

 ؛ستحقاقاتا. وتحويلشتراك ا.

في المشاريع ستثمار ا.النظر في تنويع قنوات  للمھاجرينالُمرِسلة بلدان الينبغي على  •

 ؛ق أقصى قدر من التحوي�ت المالية، وتوفير حوافز لتحقييةالفردية والمجتمع

المھاجرين العائدين ستخدام إتشجيع الخبرات والممارسات التي تھدف إلى تحسين  •

مثل جتماعية ا.العمل في البلدان ا/صلية من أجل تعزيز القطاعات حتياجات إ لسد

 ؛الصحة والتعليم

 من أجل تعظيم مساھمتھا في التنمية:والمھارات ھو مكسب كبير للھجرة الدولية، كتساب إ -74

المھارات التي اكتسبھا عتماد �النظر في إنشاء نظم الُمستقِبلة بلدان الينبغي على  •

 ؛نوالعمال المھاجر

ودعم برامج للمھاجرين الراغبين في  النظر في تنظيمالُمستقِبلة بلدان الينبغي على  •

خدمات التوظيف وقد تشمل ھذه البرامج التدريب على بلدانھم ا/صلية، العودة إلى 

، والتدريب على البحث عن عمل للمھاجرين العائدين، الُمرِسلةبلدان الالعامة في 
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، ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على إقامة المشروعاتوالتدريب 

 ؛ستقبلة للمھاجرينبلدان المالفي قتصادية ا. الجھاتودعم إنشاء ع�قات تجارية مع 

ھاجرين العرب ھي أحد ا/صول ، والمالية والبشرية، المتراكمة للمجتماعيةا.الخبرات  -75

 منھا:ستفادة إالرئيسية للتنمية، ومن أجل تحقيق أفضل 

للمھاجرين، من عبر الحدود الوطنية تشجيع ا/نشطة الُمستقِبلة بلدان الينبغي على  •

 ؛خ�ل تقديم الحوافز الضريبية، والدعم المالي والتكنولوجي وا.داري

 ؛المقارنةينبغي إنشاء سجل لھذه ا/نشطة لتشجيع  •

عبر أيضاً أن تشجع مثل ھذه ا/نشطة لة للمھاجرين رسِ المُ بلدان الوينبغي على  •

 ؛من خ�ل تقديم الحوافز وغيرھا من أشكال الدعمالحدود الوطنية 

رسلة بلدان المالعبر الحدود الوطنية، ينبغي على  رينوبغية تشجيع مساھمة المھاج •

قتصادية وا.لحقوق السياسية والمدنية وضمان تمتعھم الكامل با إقرار للمھاجرين

 ؛والثقافيةجتماعية وا.

تلبية المھاجرين الدوليين ذوي المھارات العالية للمتطلبات الجوھرية للعمل في بعض  -76

؛ من أجل تجنب ا\ثار الضارة لھجرة ذوي المھارات ستقبلةبلدان المالالقطاعات والمھن في 

 العالية وتعظيم مساھماتھم ا.يجابية:

لطلب اتوقعات دورية حول  اتدراسإجراء  لة للمھاجرينستقبِ المُ بلدان اليجب على  •

 لة للمھاجرينرسِ المُ للبلدان  ييالتالفي أسواق العمل الخاصة بھا، والتي تسمح 

 ؛بصياغة سياسات التعليم والتدريب المناسبة

مل آليات إقامة روابط م�ئمة يمكن أن تعزز إدارة ھجرة العمالة الماھرة، وھذا يش •

، وتوفير معلومات عن سوق العمل، وتعزيز التدريب للعمالة توافق المباشرتحقيق ال

لة رسِ المُ بلدان القواعد للتعاون بين تشكل أن  ويمكن لھذه التوقعات أيضاً  ؛والتعليم

 ؛لة للمھاجرينستقبِ والمُ 

لمھاجرين ذوي لالتعاون في إنشاء سج�ت للمھاجرين الُمستقِبلة بلدان الينبغي على  •

 ؛ة في التنمية في بلدانھم ا/صليةللمساھمستدعاؤھم إالمھارات العالية الذين يمكن 
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البحثية وة يالجامعالمؤسسات النظر في دعم للمھاجرين الُمستقِبلة البلدان  علىينبغي  •

يمكن أن  بحيث، والتي ينبغي أن تسمح بزيادة عدد الخريجين لة لھمرسِ بلدان المُ الفي 

 أيضاً ھذا الدعم سمح ويجب أن يلطلب الداخلي والخارجي على ا/يدي العاملة، تلبي ا

تقليل ، والرضا الوظيفي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى العمل ن شروط وظروفيتحسب

 ؛أعداد الراغبين في الھجرة

 ؛ي الدول العربيةالمھاجرة إل ةغدما/ جدوى عودةوينبغي إجراء بحوث للتأكد من  •

ضد جميع أشكال كره ا/جانب، وخاصة ضد المھاجرين العرب وكذلك المنھجية لمكافحة ال -77

 ؛المھاجرين في المنطقة العربية

عبر الجريمة بشأن  2000باليرمو سنة تفاقية إ/حكام  بالبشر وفقاً تجار وا.تھريب مكافحة  -78

 ؛تجاروا.لمكافحة التھريب والبروتوكولين الملحقين بھا  الحدود

 للھجرة والتقليل من التدفق المنظملضمان  بين الشركاء والتعاونبين الدول تحسين التعاون  -79

 ؛الھجرة غير النظاميةواللجوء 

ية وإعداد المھاجرين المحتملين لرحلة الھجرة، النظر في برامج ما قبل المغادرة لتوع -80

 ؛في البشرتجار وا.وتحذيرھم من التھريب 

 ؛2015ما بعد عام ل وفي أجندة التنميةنية الھجرة في صلب سياسات التنمية الوطإدراج  -81

حقوق العمل ولحقوق ا.نسان  ا/ساسية الدوليةتفاقيات ا.تشجيع التصديق على جميع  -82

تفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المھاجرين المتعلقة بالمھاجرين، بما في ذلك ا.

 ؛)2011العمل الدولية (لمنظمة  ة المنزليةالعمالتفاقية إو) 1990وأفراد أسرھم (

وتحليل ونشر المعلومات ا.حصائية الدورية بشأن الھجرة الدولية وذلك لصياغة  إعداد -83

 ؛وتنفيذ السياسات على أساس من ا/دلة والبحوث ذات الصلة

لة لضمان التدفق المنظم للھجرة والحد من الھجرة ستقبِ لة والمُ رسِ دعم التعاون بين الدول المُ  -84

وتكثيف التوعية بمخاطر الھجرة غير النظامية والتحذير من شبكات التھريب غير النظامية، 

 بالبشر؛تجار وا.

 ا�ستدامة البيئية -(ج) 
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، لخلق قتصاديةا.لتفاعل بين السكان والبيئة وتغير المناخ والتنمية لضمان الفھم الكامل  -85

وتوزيعھم ، للسكان والمستقبليالحجم الحالي عتبار ا.ية المستدامة التي تأخذ في أساس للتنم

 ؛وحقوق السكانحتياجات إو

، بما النظيفة التكنولوجياستخدام إمن خ�ل زيادة ستدامة ا.إزالة الحواجز التي تحول دون  -86

ستھ�ك ا.سلوك  حول توعيةال، وخلق الوعي المنھجي والرشيد، والحكم بتكارا.في ذلك 

 ؛البيئةلمستدام التي تعود بالفائدة على العام وا

مدى ضعف ، والتوزيع خ،لتغير المنا ا.قليمية والمحليةستجابة ا.تدابير أن تراعي يجب  -87

 ؛وقدرتھم على البقاء فى أماكنھم المستھدفينالسكان 

حماية ستراتيجية إالشروع في خطة واسعة النطاق لتطوير المناطق الساحلية على أساس  -88

نزوح وتوفير البدائل المناطق، بما في ذلك الحد من ال، مع الدعم الكامل لسكان ھذه واحلالس

 ؛� مفر منه راً أم يكون النزوح التنموية حين

المجتمعات المحلية إلى جانب بناء القدرات المؤسسية حتياجات إوقدرة في  تحديد الثغرات -89

عة لمتابلإ� من خ�ل برامج الرصد  لتحقيق التقدم على المدى الطويل. ولن يكون ھذا ممكناً 

 في المنطقةقتصادية جتماعية وا.وا.البيئية والديموغرافية للجوانب مستمر التقييم الو

 ؛والتخطيط البيئي السليم

تفعيل بشكل أفضل، ھناك حاجة ماسة إلى  ةيإدارة الموارد الطبيعية والبيئمن أجل  -90

ونظام قضائي ، ةوالعالمي ةوا.قليمي ةوالوطني ةمؤسسات على جميع المستويات، المحليال

 ؛ةرشيدوإدارة  مستقل

البحوث المراعية للبيئة وتطويرھا من خ�ل ستھ�ك ا.وأنماط تشجيع أنماط ا.نتاج  -91

 ؛بين الدول والمناطق التعاون التقنيو النظيفة لوجياوالتكنو

في جھود حماية البيئة من خ�ل بصفتھم عناصر للتغيير، الشباب، ينبغي أن يشارك  -92

ومواقف وسلوك أقرانھم اتجاھات التي تؤثر على  والمستمرة الملموسة النشاطات

مواجھة تداعيات الكوارث المھارات العملية في مجال ب ويجب تزويدھم ومجتمعاتھم.

والتكيف مع تغير المناخ، وا\ثار المحتملة لتغير المناخ وتدھور البيئة العالمية، وعلى 

للشباب القيام باختيارات يمكن بحيث ة المستدامة، للتنميجتماعية وا.ا/سس التكنولوجية 
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(صديقة البيئة) كذلك الوظائف الخضراء ووأنماط الحياة ستھ�ك با�مستدامة فيما يتعلق 

 ؛ال�زمة لتحقيق ا�ستدامةبتكارات ا.وتطوير 

  :ةالرشيد ا(دارة رابعاً:

المساءلة والمشاركة للجميع، وسيادة القانون و الشفافية بأن ا.دارة الرشيدة تقوم على إدراكاً 

الوطني وا.قليمي والعالمي، ھو وتعزيز ا.دارة الرشيدة على المستوى المحلي والحد من الفساد، وأن 

  أساس نتائج التنمية ا/مثل، وانعكاساتھا على السلم وا/من؛

ة المستدامة، وأن استجابة الجميع أمر بالغ ا/ھمية لدفع عجلة التنميمشاركة وإذ ندرك كذلك أن 

  قتصادية؛�واجتماعية ا.ستدامة وا.ا.دارة الرشيدة ومرونة المؤسسات مھم للغاية لdدماج 

الدولية ا/ساسية لحقوق ا.نسان إلى تفاقيات وا.ندعو الدول التي لم تصادق على المعاھدات  -93

.جراءات ال�زمة لتحقيق اتخاذ �ت عليھا القيام بذلك وتشجيع الدول التي صدقّ النظر في 

المساواة وا.نصاف بين الجنسين وإقامة ع�قات متوازنة ومحترمة بين الرجال والنساء في 

  على مستوى المجتمع وداخل ا/سرة؛والمنطقة 

، ووضع سياسات حتياجاتھمإإجراء البحوث العلمية لدراسة وضع المسنين وتحديد   -94

دعم جمع البيانات و، والخبرة لكبار السن من السكانمن المعرفة ستفادة ل�الشيخوخة النشطة 

المصنفة حسب السن ونوع الجنس وإجراء البحوث المتعلقة بالشيخوخة، بما في ذلك 

ي ضعاالوطنية التي ترصد حالة كبار السن وجعلھا متاحة .ط�ع وستقصائية ا.الدراسات 

 ؛السياسات

جميع أنواع التمييز بين الجنسين في جميع خطط  للحد منتدابير تخاذ إوتمكين المرأة  إدراج -95

الرعاية تكافؤ الفرص، وخدمات تحقيق التنمية الكلية والقطاعية، وخاصة ستراتيجيات إو

القرارات المالية، ونحث الحكومات على ستق�لية إوالصحية، والتوظيف، وإدارة الموارد 

 ؛القرار السياسي والتشريعي في صنعسن القرارات والتشريعات التي توسع مشاركة المرأة 

متساوية  فرصاً ومنحھن النظام التعليمي بالفتيات لتحاق �وبرامج بديلة ستراتيجيات إوضع  -96

 ؛التعليم الثانوي والتعليم العاليبما في ذلك  مع البنين لمواصلة تعليمھن

إنشاء تمويل من خ�ل الستدامة �لبرامج السكان، وتطوير سبل وآليات  التمويل تأمين -97

� ؛لخاص العربيمشاركة القطاع اب تمان العربيئصندوق ا
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ضع السعي إلى وفي بعض بلدان المنطقة والمرتفع لdنجاب للوضع الحالي ھتمام ا. توجيه -98

 ؛لترشيده سياسات وبرامج م�ئمة

، ونشرھا قضايا السكان حول المحليةبيانات الوطنية ودعوة البلدان العربية إلى توفير ال -99

ا/ساسية للصحة ا.نجابية وتقييم أثر جتماعية ا.وإجراء الدراسات النوعية لتحليل المحددات 

 ؛والمحليعلى الصعيد الوطني السكان ستراتيجية إ

 للعواملالفعال  ا.دراجال�زمة لضمان  بالقدراتالمؤسسات ذات الصلة  وتزويدإنشاء  -100

عن الكفاءة والمساءلة، بما في ذلك ضمان التنسيق  السكانية في التخطيط ا.نمائي فض�ً 

 ؛ية ذات الصلةوالتخطيطجتماعية ا.الفعال بين جميع الھيئات 

من أجل  والمحليالسكانية في التخطيط ا.نمائي على الصعيدين الوطني  العواملدمج  -101

 ؛مواجھة شاملة لقضايا السكان والتنمية

 المناسب في الوقت ھاونشر بيانات دورية للسكانتعدادات جراء إدعوة الدول العربية إلى  -102

بما في  ةالحيوٮحصاءات ا.نظم ھذه البيانات وكذا ستخدام إووتحليل ، ووفق المعايير المتبعة

، وكذا تصنيف البيانات حسب فئات السكانبناًء على تم المواليد والوفيات التي تذلك تسجيل 

 ؛/غراض التخطيط والرصد والتقييم بيانات المسوح وذلك

ذات ينبغي على الحكومات العربية، وجامعة الدول العربية ووكا�ت ا/مم المتحدة والجھات  -103

 جودةالذات  تعدادالبيانات ونشر  وتحليل على المستوى المحلي دعم البحوث وجمعالصلة 

 والتقييم والرصد ض التخطيطاغر*الحيوية والمسوح  اتحصاءوا.، ت المناسبيفى التوق

لظروف ة مع ادّ عَ المُ برامج لضمان توافق المفصلة منھجية عتماد إوالقائم على ا/دلة، 

اطق المنمختلف لتعامل مع التحديات السكانية المختلفة في ل القدراتالمحلية، وتعزيز 

 ؛، وتحديد أولويات السكان والمناطق المحرومةالجغرافية

المفاوضات جراء إعند جتماعية ا.والبيئة والمسؤولية أثر التنمية المستدامة إدراج النظر في  -104

 ،فقراً يات والشباب والفئات ا/كثر على النساء والفتجتماعية ا.التجارية بما في ذلك ا\ثار 

ظروف معيشة الناس في التجمعات الحضرية الكبيرة بمعالجة على سبيل ا/ولوية، لتزام وا.

ا/ساسية ذات جتماعية وا.الصحية  الرعاية اة في الوصول إلى خدماتمع ضمان المساو

 ؛فقراً ة للفئات الضعيفة وا/كثر للجميع، وخاصالجودة وبأسعار معقولة 
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قراطية والعدالة والشفافية والنزاھة والتمثيل المتساوي في جميع ولديمبالتزام ا.ضمان  -105

المشاركة في عملية التنمية  منالطريقة التي تمكن الشباب وكبار السن ب، ا.دارةعمليات 

 ؛للثروة التوزيع العادلوبتكار وا.، ا.دارة، والعملالوطنية، من خ�ل الحصول على فرص 

قراطية بين ووتفعيل الرأى ا\خر وحرية التعبير والممارسة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الديم -106

 ؛/دب وجميع وسائل ا�تصالوالفنون وامن خ�ل التعليم الشباب 

أسرھم بالقرارات المتعلقة بھم وتخاذ إالرئيسيين في  الشركاءبوصفھم  ،الشبابضمان إعتبار  -107

 ؛سلبيينمستفيدين ء على قدم المساواة في التنمية وليسوا شركا ،مجتمعاتھمبو

عن تعزيز فرص  لنساء في السياسة، فض�ً العادل والمتساوي لتمثيل باللتزام ا.ضمان  -108

الممارسات الضارة ضد النساء  ومواجھةحصول الفتيات على مستويات التعليم العالي، 

 يا.جتماعالنوع القسري وزواج ا/طفال، والعنف القائم على الزواج والفتيات، بما في ذلك 

 ؛التمييز وسائر أشكال

في للتھميش  المناطق الريفية والشباب المعرضين من الجنسين فيالشباب مشاركة تشجيع  -109

 ؛العامة المناقشات والقرارات

من خ�ل إنشاء وتعزيز ا\ليات المؤسسية التي تسمح  الشباب تمكينوتوسيع مشاركة  -110

، للتھميش عرضةَ في صنع القرار، و�سيما بالنسبة /ولئك ا/كثر  الفاعلةبمشاركة الشباب 

علومات التي يحتاجونھا لممارسة حقوقھم ا.نسانية، وتعزيز لى المعالشباب حصول وضمان 

التي يقودھا الشباب من أجل تمكينھم من تحقيق إمكاناتھم  والشبكات قدرات المنظمات

 ؛كأعضاء فاعلين ومتساوين في المجتمع

 والمكان، والسن،الجنس، مصنفة حسب ، وحديثة، ديناميكية قاعدة بيانات سكانية إنشاء -111

في المنطقة، السريعة والصحية قتصادية جتماعية وا.وا.غيرات الديموغرافية لمواكبة الت

قة علِ تَ المُ  البحوث ذات الصلة، خاصةوتعتبر  سياسات وبرامج فعالة وناجحة. تنفيذ لضمان

أدوات قوية لتقييم  ،ق للبيانات الموجودةمَ عَ مُ التحليل وال، كبار السنبالفئات الضعيفة مثل 

 ؛السياسات والممارسات

بما في ذلك  يا.جتماعنوع الالقائم على لمنع العنف وضع تشريعات قانونية وأطر سياسية  -112

نظم العدالة الوطنية لضمان المساءلة عن جميع أشكال العنف التي ترتكب أثناء حا�ت 
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ضمان و العام أو التدابير المخففة،العفو ھذه الجرائم من أحكام ستبعاد إوالطوارئ ا.نسانية، 

 ؛دالة والمساعدة القانونية للجميعالوصول دون عائق إلى الع

 ؛التمييز والعنف وإساءة المعاملة التعليم في بيئة خالية منبسن وتنفيذ القوانين التي تسمح  -113

/ اھج التعليم وتعزيز قدرة المدرسةبدء حم�ت وطنية، بما في ذلك عن طريق ا.ع�م ومن -114

مكافحة لعمل على لوالمجموعات المجتمعية غير الرسمية نظم التعليم  وكذاالتعليم النظامي 

توفير  في المدى القصير، وتعزيز برامج الوعي، وتغيير السلوك زيادةو العنف ضد الفتيات،

الممارسات، من أجل تحسين معارفھن ومھاراتھن  إلى أفضل ستناداً إآمنة للفتيات،  مساحات

 ؛ن إليهنتميحياة كريمة في المجتمع ا/وسع الذي ي والثقة بالنفس ليعشن

شامل على جميع المستويات في بيئة وجودة،  وذ، مجاني تعليم ضمان حصول الجميع على -115

ك التعليم نھج قائم على الحقوق في التعليم، بما في ذلعتماد إآمنة وتشاركية من خ�ل 

 ؛الفتيات وخاصةً  ا/كثر فقراً لفئات يشمل االذى الرسمي وغير الرسمي، 

 التعاون الدولي والشراكة -(أ) 

وذلك فى إطار العمل ، بأشكاله كافةينبغي على الدول العربية أن تستفيد من التعاون الدولي،  -116

 ؛وسائر القضايا البيئية والتنموية والسكانية ف مع تغير المناخ ومواجھة عواقبهالتكيعلى 

المحلية والوطنية والدولية بما في ذلك على المستويات تحسين التنسيق بين شركاء التنمية  -117

تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم و: أ) تعزيز من أجلوالمنظمات غير الحكومية المجتمع المدني 

النظام الصحي ومعالجة القضايا  وب) تعبئة الموارد من أجل تعزيز ؛البرامج السكانية

نخفاض إومعدل وفيات ا/مھات رتفاع الخصوص إعلى وجه  ،الصحية ذات ا/ولوية

في بعض البلدان. وتشمل آليات التمويل إع�ن باريس  تنظيم ا/سرةوسائل نتشار إمعد�ت 

التي يمكن أن تكون الجديدة ق التمويل وطرلمساعدات لإع�ن أكرا ولتنسيق جھود المانحين، 

 ا/ھداف ا.نمائية ل6لفيةمن  5الھدف رقم برامج المانحين وتمويل  لزيادة فعاليةبمثابة أداة 

 ؛ا/مھاتحول تحسين صحة 

وضع  وطنية للسكان من أجلالمجالس الجان / لتوفير الدعم المالي والتقني والمؤسسي ل -118

التي ليس لديھا ، وندعو الدول لمعالجة قضايا السكان لعب أدوار نشطة نھا منكِ مَ تشريعات تُ 

 ؛في أقرب وقت ممكن مثل ھذه الھيئات إلي إنشائھا
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إلى ذات الع�قة المنظمات و ا/مم المتحدة للسكان صندوقندعو جامعة الدول العربية و -119

وضع خطط وبرامج لتعزيز قدرات المجالس / اللجان والھيئات المماثلة، وتقديم المساعدة 

 ؛سساتلى البلدان في عملية إنشاء ھذه المؤإ

وتعبئة الموارد  تشجيع المبادرات ا.قليمية المتعلقة بالسكان والتنمية لزيادة التنسيق ا.قليمي -120

 ؛وتعظيم العائدات

 2014بعد عام الدولي للسكان والتنمية توفير الموارد المالية ال�زمة لتحقيق أھداف المؤتمر  -121

لتزاماتھم إبودعوة الممولين الدوليين إلى الوفاء  ؛2015التنمية بعد عام أجندة برتباطه إو

من أجل توفير الموارد ال�زمة لتحقيق أھداف السكان  1994نة فى القاھرة عام علَ المالية المُ 

 التي تعھدت بھا؛ لتزاماتھا إبالدول العربية يفاء إمع ضرورة  2014والتنمية لما بعد 

لدولي، بما في ذلك تطوير البرامج والمبادرات المشتركة، وتعزيز تعزيز جھود التعاون ا -122

وارد الحوار بشأن السياسات والتنسيق، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتخصيص وحشد الم

 ؛الدولي في مجال السكان والتنميةلتعاون المالية والتقنية، من أجل ا

والمنظمات الدولية وا.قليمية ا/خرى  جامعة الدول العربية ومنظمات ا/مم المتحدةدعوة  -123

البيانات من  ونشر الدعم لبناء القدرات ا.قليمية والوطنية في مجال البحوث وجمع لزيادة

خ�ل التعدادات السكانية والمسوح بالعينة التي تركز على الشباب والنساء وا/طفال 

المتعمق تحليل مجال الفي بناء القدرات و، وغيرھموالمسنين وا/شخاص ذوي ا.عاقة، 

 ؛حزم البرمجياتستخدام إب للبيانات

في الموضوعات ذات الصلة بقضايا السكان والنوعية البيانات الكمية التوسع في توفير  -124

وخصائص الھجرة من خ�ل البحوث المتخصصة والدراسات تجاھات إتغطي التي والتنمية 

 ؛المستقبليةتجاھات با�العلمية للتنبؤ 

وتوفير  ھا،عن وحل المشك�ت الناشئة مواجھةات للحد من الھجرة القسرية ودعوة الحكوم -125

 ؛وتسھيل عودتھم وال�جئين والنازحين، المضطرينالحماية والخدمات للمھاجرين 

ة وضمان حقوق تشجيع التعاون الدولي بغية تعظيم مساھمة الھجرة في التنمية، وحماي -126

 ؛المھاجرين الدوليين
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في صياغة وتنفيذ السياسات الرامية إلى تسھيل إعادة للتعاون ستقبال رسال وا.ا.دول  دعوة -127

 ؛وفي المجتمعالعمل  في أسواق العائدينإدماج المھاجرين 

صياغة وتنفيذ السياسات التي تعزز إدماج المھاجرين وأسرھم، دون لستقبال ا.بلدان  دعوة -128

 ؛جتمعاتمالتمييز، في أماكن العمل و

تصميم وتنفيذ ل والمنظمات غير الحكومية مع القطاع الخاصتعزيز الشراكات وتشجيع  -129

ية، و�سيما في مجا�ت تقديم ووتنسيق ورصد وتقييم البرامج والسياسات السكانية والتنم

 الخدمات وإنتاج السلع وتوزيعھا، وتوسيع التعاون والدعم على كافة المستويات بما في ذلك

لتبادل الخبرات التي تؤدي إلى ا.سراع في الجنوب والجنوب  وبينالجنوب وشمال ال بين

  ؛برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكانتنفيذ 

ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية فى المنطقة العربية المجتمعين في  أخيراً فإن

يرفعون الصوت عالياً بالدعوة إلى بذل الجھود  2013حزيران /يونيو 26-24القاھرة في الفترة من 

في المنطقة العربية، ووضع حد للنزاعات والصراعات القائمة والتي تؤثر تأثيراً ستقرار ا.لتحقيق 

ذات الصلة و�سيما غايات ع�نات وا.مباشراً على تطبيق برنامج العمل الدولي للسكان والتنمية 

  الشباب. وما بعده وتنعكس سلباً على أوضاع السكان خاصة النساء و 2015وأھداف التنمية آفاق العام 

الصادرة عن البرلمانيين وتحالف ع�نات عتبار ا.ا.كما أن المؤتمر يدعو إلى ا/خذ في 

الشباب العربي للسكان والتنمية وتحالف الجمعيات ا/ھلية العاملة على قضايا المرأة وجمعيات المجتمع 

  المدني وما ورد فيھا من توصيات.

  

 

 


