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  موجز  
ــدورة  ُ ُع   ــة واأل               قــدت ال ــون                الثالث ــة           ربع ــسكان والتنمي ــة ال ــم املتحــدة يف    مب                              للجن ــر األم                          ق

ــسان    ١٦     إىل   ١٢     مــن    و    ٢٠٠٩        أبريــل  /       نيــسان  ٣                            وكــان موضــوعها اخلــاص      ٢٠١٠        أبريــل  /       ني
   . “                   والوفيات والتنمية  رض         الصحة وامل ”

           ني، الـذي                 بـني الـدورت                               عن اجتماعاتـه املعقـودة                                             ونظرت اللجنة يف تقرير مكتب اللجنة         
   .                    املكتب يف تنظيم الدورة           يت اضطلع هبا                         أورد بشكل مفصل األعمال ال

      ألمــني  ا               وقــدم تقريــر   .        لــدورة  با                املوضــوع اخلــاص      عــن                            نظــرت اللجنــة يف وثيقــتني       كمــا   
  ،  ا                 وفيــات واجتاهاهتــ  ال                                                   والوفيــات والتنميــة حملــة عامــة عــن مــستويات       املــرض                      العــام عــن الــصحة و

           الفــروق يف         اخنفــاض       وإىل     ١٩٥٠                                               العمــر املتوقــع يف مجيــع املنــاطق منــذ عــام           ازديــاد           مــشريا إىل 
            ِّ        يتوقـع أن تعمِّـر                                  وعلـى الـصعيد العـاملي،         .                                                                    الوفيات بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة            

             ثيلــه لــدى  م                                         كمــا أن العمــر املتوقــع لإلنــاث جتــاوز              مــس ســنوات                       أطــول مــن الرجــال خب         النــساء 
             مـراض علـى     األ      عـبء    يف                       يف أسـباب الوفـاة و    ين ري                  ووصف التقرير تغي    .                       الذكور يف مجيع املناطق   

                             األمـراض املعديـة وتزايـد                انتـشار                                     لعمـر املتوقـع، مهـا اخنفـاض          ا          ارتفـاع    ب   ة      رتبطـ                   الصعيد العاملي امل  
                    الـدخل تواجـه      ة                              وأشار إىل أن البلدان املنخفض      .                                              نسبة الوفيات النامجة عن األمراض غري املعدية      

                الوقايـة مـن       يف                        ن األمـراض املعديـة و                            االعـتالل النـاجم عـ                 حلـد مـن                      املتمثـل يف ا        زدوج  امل      تحدي    ال
             اهلادفـة إىل           رئيسية              لإلجراءات ال                وعرض التقرير     .                   األمراض غري املعدية              النامجة عن                   الوفاة املبكرة   

                   وأفـاد التقريـر      .                                                                                   مكافحة وعالج األمراض املعدية ومنـع أو تـأخري ظهـور األمـراض غـري املعديـة                
ٍ     مــستنٍد إ                            شــامل للرعايــة الــصحية       ٍ     بــاع هنــجٍ     ّ أن اّت   بــ ٌ    ضــرورٌي        وليــة                                ىل مبــادئ الرعايــة الــصحية األ         

          التمويـل                      يتطلـب تـوفري                                     ضمان التغطية الصحية للجميـع         بأن                                لتحسني تقدمي اخلدمات الصحية و    
     بـني             القائمـة            الترابط        أوجه             دليل على            بإجياز ال               لتقرير أيضا          وعرض ا   .                         على أساس تقاسم املخاطر   

                الــصحة وتــوفري         يف جمــال                   القــوى العاملــة         قاعــدة                                                 الــصحة والتنميــة وشــدد علــى ضــرورة توســيع 
   ة                                                 الــصحيني يف املنــاطق الريفيــة والبلــدان املنخفــض         خــصائيني                 ذب واســتبقاء األ   جلــ             وافز العمــل    حــ

                حتقيـق األهـداف     يف         للتعجيل          اختاذها               الرئيسية الالزم        جراءات                     استعرض التقرير اإل       كما    .      الدخل
ــة املتــ  ــة لأللفي ــام   ص                         اإلمنائي ــول ع ــصحة حبل ــشريا إىل أن     ٢٠١٥                          لة بال ــوغ                ، م                 تلــك األهــداف         بل
ــدخل                    ضــروري لتحــسني  ــضة واملتوســطة ال ــدان املنخف ــصحي يف البل ــدم  و  .                                                               الوضــع ال ــضا       ق        أي
                           عوامــل اخلطــورة املرتبطــة         تقلــيص        ذهــا ل ا خت ا          لحكومــات  ل        ميكــن        الــيت       تــدابري  ال                 توجيهــات بــشأن 

         ونظــم  ،          الكحــول     شــرب         التبــغ و                          يف مــا يتعلــق باســتخدام                                        بــاألمراض غــري املعديــة، مبــا يف ذلــك  
                 فعالة من حيـث      ال       تدابري          ومشلت ال   .  ة ي      الرياض          التمارين                                     الغذائية غري الصحية وعدم ممارسة           احلمية  

   د ي    رشـ                                                                                                التكلفة التثقيف الصحي، والسياسة الزراعية وتنظـيم املنتجـات الغذائيـة، واالسـتخدام ال             
   .                حلد من حوادث السري             القصوى بغية ا              الصارم للسرعة      نفاذ             للضرائب، واإل
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                           رصـد الـربامج الـسكانية                 تقريـرا عـن            فكانـت                                             الوثيقة الثانية حول موضـوع الـدورة             أما    
                                                                                       علــى الــصحة واملــرض والوفيــات والتنميــة، قــدم حملــة عامــة عــن العمــل الربنــاجمي               الــيت ركــزت 

  .                     االعـتالل والوفيـات            احلد من                   حتسني صحة األم و              اهلادف إىل                                 لصندوق األمم املتحدة للسكان     
       مهـات                                                           فعالية مـن حيـث التكلفـة للحـد مـن وفيـات األ                     جراءات                                 وخلص التقرير إىل أن أكثر اإل     

                       مــساعدة مــن قــابالت                احلــصول علــى   )  ب   ( ،                                      احلــصول علــى خــدمات تنظــيم األســرة   )  أ (     هــي 
  .      ضرورة            عنـد الـ                                 رعاية التوليد يف احلاالت الطارئـة           احلصول على   )  ج (    و  ،                     ماهرات أثناء الوالدة  

                                ة، وتعزيــز أمــن ســلع الــصحة        الــوالد                                                       ق التقريــر أنــشطة الــصندوق يف دعــم تنظــيم األســرة و   َّ ووثَّــ
  ،                              األعضاء التناسلية لإلنـاث           وقطع      تشويه                                    وعالج ناسور الوالدة، والقضاء على                      اإلجنابية، ومنع   

                                                                         محــل املراهقــات، ومنــع زواج األطفــال، ومكافحــة انتــشار فــريوس نقــص                    التــصدي ملــشكلة  و
   .  اين                                       اإليدز، والقضاء على مجيع أشكال العنف اجلنس /              املناعة البشرية

                                     اليــة للمــساعدة يف تنفيــذ برنــامج                          عــن تــدفق املــوارد امل     ٍ   تقريــرٍ  يف                         ونظــرت اللجنــة أيــضا   
              هــات املاحنــة                   املقدمــة مــن اجل  ات                                                                 عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، أشــار إىل أن املــساعد 

                  دوالر يف عـام       ات          مليـار    ١٠  ـ                                 أن تـصل إىل مـا يقـدر بـ              ُ         كان ُيتوقـع     و                      برحت آخذة باالزدياد       ما
               ملحـوظ بعـد            بـشكل        ادة      الزي     هذه             خفض وترية         أن تن       توقع   ُ ُي                      بسبب األزمة املالية،         لكن     ،      ٢٠٠٨
                                                          تعبئـة املـوارد املاليـة مـن جانـب البلـدان الناميـة                  أن تـشهد                              وكـان مـن املتوقـع أيـضا       .         العام    ذلك
                               الـضرورية لتحقيـق األهـداف               غايـات     ال       بلـغ       ت  ن                         مـستويات التمويـل لـ            جممـل      ن              ما يعـين أ     .  ا    ركود

   .       التنمية                                                                اإلمنائية لأللفية واألهداف اليت حددها برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان و
                                                               ألمني العـام عـن تنفيـذ برنـامج عمـل شـعبة الـسكان                ل   ا                             واستعرضت اللجنة أيضا تقرير     

                علمــا مبــشروع        خــذت     ، وأ    ٢٠٠٩                                                              التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة يف عــام     
   .    ٢٠١٣-    ٢٠١٢                               برنامج عمل الشعبة لفترة السنتني 

                   ، كـبري األخـصائيني          ارد بوس  دو                  أدىل هبا كل من إ           ئيسية           بيانات ر                      واستمعت اللجنة إىل      
            للخــدمات  ة    ساعد    املـ    ة         العامــ ة         ، املـدير  ني    تــي إ   .          كاريـسا ف  و                لبنـك الــدويل؛                      يف شـؤون الــسكان با 

                           مسيـث شـامبليه املتميـز              كـارال               أسـتاذ                                                 نظمـة الـصحة العامليـة، وبـاري بـوبكني          مب              لنظم الصحية     وا
   .           يف تشابل هيل     ينا     كاروال     نورث      امعة  جب               لتغذية العاملية  ل

                                                        يف إجــراءات متابعــة توصــيات املــؤمتر الــدويل للــسكان       هــا    نظر        لــدى          اللجنــة،        وقــررت   
                                         اخلامـسة واألربعـني املقـرر عقـدها                        وضـوع دورهتـا    م “          ن والشباب  و    راهق  امل ”      يكون                 والتنمية، أن   

   .    ٢٠١٠    عام 
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          شـاملة      ً   موعـةً    َّ        ضـمَّنته جم                                                 اللجنة قرارا بشأن الصحة واملرض والوفيات والتنمية        واختذت    
         لتـدابري                         ورمست اخلطوط العريضة ل     .  ي     العامل             على الصعيد             الصحة                               من املبادئ التوجيهية لتحسني   

     حـث                عـن طريـق            اصـة    خب                 صلة بالـصحة، و      تـ                                   لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية امل                       اليت يتعني اختاذها    
         األمهـات        لـدى                                خفض معدالت املـرض والوفيـات                  ها يف سبيل                              احلكومات على مضاعفة جهود   

     مـن                    تنظيم األسـرة، و       ها                     اإلجنابية، مبا في                                                من خالل ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة       
ــشرية                           اإلجــراءات املتعلقــة ب        إدمــاج      خــالل  ــة   /                                 فــريوس نقــص املناعــة الب ــرامج الرعاي ــدز يف ب                              اإلي

      ضرورة             على الـ    ت   شدد     كما    .                                           الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األم والطفل      و                 الصحية األولية،   
                          احلكومــات علــى زيــادة  ت     وحثــ   م      فيــاهت و                                            كافحــة األســباب الرئيــسية ملــرض األطفــال و مل  ة     ّ امللّحــ

َ       هَملـة                                              اجلهود ملكافحة أمراض املناطق املداريـة امل                                بـأن األمـراض غـري        ت م  َّ   سـلَّ  و  .      يهـا              والقـضاء عل   
   ت                                         املـرض علـى الـصعيد العـاملي، ودعـ                         النـاجم عـن          عبء    لل                                     املعدية هي السبب الرئيسي للوفاة و     

  .           مكافحتــها و              قايــة منــها               اآليلــة إىل الو        تــدابري   ال                                                 احلكومــات إىل إيــالء مزيــد مــن االهتمــام الختــاذ 
   ت    دعـ       كمـا                                              قـيم ومبـادئ الرعايـة الـصحية األوليـة،               تأكيـد           القرار                           عادت اللجنة مبوجب هذا       وأ

                 تمويـل الـصحي      ال          علـى     ا       تركيـز      شمل                  هنج شامل يـ            اتباع                     الصحية على أساس    ة   نظم             إىل تعزيز األ  
   ان                              على أمهية محاية حقوق اإلنـس                 بشكل إضايف             الضوء    ت   سلط و  .                       القوى العاملة الصحية       على   و

                                إىل اختــاذ تــدابري للحــد مــن  ت     ودعــ  .  ة        والفتــا    رأة                                                   والقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــ 
                                  اصـة عـن طريـق حتـسني نظـم           خب                        أمراض غـري معديـة، و                  اإلصـابة بـ                                     عوامل اخلطـر الـيت تـؤدي إىل         

ــة  ــ        احلمي ــ ة         الغذائي ــارين       ممارســة     شجيع       ، وت ــغ و            الرياضــية              التم ــن اســتخدام التب       شــرب                                    ، واحلــد م
                                     تقـدم احملـرز يف زيـادة املرونـة           ال        أوجـه         يـد              عـادت تأك    وأ  .                 مـان املخـدرات                       الكحول، ومكافحة إد  

         علـى    ت      وشـدد   .                علـى األدويـة            اجلميـع        صول                إمكانيـة حـ          عـزز          مبـا ي                                 ما يتعلق بامللكية الفكريـة        يف
ــصحي           التثقيــف     دور  ــصحية،    و        ال ــائج ال ــيم يف حتــسني النت                     احلكومــات واجملتمــع            وأهابــت ب                                        التعل

          العـاملني           توظيـف           بـشأن                                  لة الصحية، ومدونة ممارسـات                 لقوى العام  ل                         الدويل وضع استراتيجيات    
      عــدد   يف     نقص             عاجلــة الــ  مل  ِّ     حمفِّــزة                  واســتراتيجيات  ،       الــدويل                علــى الــصعيد          الــصحي            يف القطــاع 

   .      احملرومة       املناطق          الصحيني يف        خصائيني   األ
ــصادي واالجتمــاعي         ــيس اجمللــس االقت ــه رئ ــان أدىل ب ــة إىل بي        حــول                                                                                واســتمعت اللجن

  :     ٢٠١٠                                     االستعراض الوزاري السنوي يف عـام                   ضمن موضوع          تنمية                السكان وال       مسائل   م   ا  سه إ
                                                                                                        تنفيذ األهداف املتفق عليها دوليـا وااللتزامـات يف مـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                      ”

   .                                                 البيان حوار غري رمسي مع أعضاء اللجنة والدول املراقبة     أعقب  و  .  “     املرأة
  ت         واعتمـد                          الرابعـة واألربعـني       ا                                              ت اللجنة مشروع جدول األعمال املؤقت لـدورهت          أقر و  

   .                 ا الثالثة واألربعني    دورهت         عن أعمال       تقرير   ال
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  ]٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠[

         احملتويات
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ُ أو اليت و ات بشأهنا املسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي إجراء  -  األول   ١جه انتباهه إليها       
١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قررممشروع   -ألف     
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إليهااجمللسُ           و جه انتباه مسائل   - ـاء ب    

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  -الثاين   
٢٠. . . . .  والوفيات والتنميةاملرضالصحة و:  الوطنية يف املسائل السكانيةةمناقشة عامة بشأن اخلرب  - الثالث   
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . مانة العامة يف ميدان السكانتنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لأل  - الرابع   

٢٣. . . ٢٠١٠موضوع االستعراض الوزاري السنوي يف عام ضمن السكان والتنمية إسهام مسائل   - اخلامس   
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للجنة الرابعة واألربعني جدول األعمال املؤقت للدورة  - السادس   

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثالثة واألربعنيدورهتا أعمال اعتماد تقرير اللجنة عن   - السابع   
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  - الثامن   

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور  - بـاء     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب  - جيم     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتني  - دال     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال  - هاء     
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق  - واو     
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            الفصل األول
   ات                                                                 ائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراء       املــس    

                  جه انتباهه إليها        ُ أو اليت ُو      بشأهنا 
  

       قرر م      مشروع   -     ألف  
   :                                                             توصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع املقرر التايل  -   ١
  

ــ     ــة     ر      تقري ــسكان والتنمي ــة ال ــال      عــن                              جلن ــا        أعم ــة واألربعــني        دورهت    ل     جــدو و                        الثالث
   *                  هتا الرابعة واألربعني               عمال املؤقت لدور  األ
  

   :                       اجمللس االقتصادي واالجتماعي   إن   
 (                 الثالثة واألربعني                                        علما بتقرير جلنة السكان والتنمية عن دورهتا     يأخذ    ) أ (  

 

   ؛ )١
                للجنــة علــى                      الرابعــة واألربعــني                                جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة              يوافــق علــى    ) ب (  

   :                النحو املبني أدناه
  

      ملؤقت             جدول األعمال ا    
 (                  انتخاب أعضاء املكتب  -   ١

 

٢( .   
   .                                     إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -   ٢
  

         الوثائق    
                                                جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة  
                                                مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة  
                                                   تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتني  

   .                                         متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية        إجراءات   -   ٣
__________ 

   .                                    لالطالع على املناقشة، انظر الفصل السادس   *  
    ).E/2010/25   ( ٥            ، امللحق رقم     ٢٠١٠                                              الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام    )١ (  
                                                                                                      ، تعقد اللجنة، يف أعقـاب اختتـام دورهتـا الثالثـة واألربعـني مباشـرة، اجللـسة األوىل مـن                      ٢ /    ٢٠٠٤           للمقرر       وفقا   )٢ (  

ــرئيس اجلديــد وســائر أعــضاء املكتــب، وذلــك وفقــا                                                                                                                              دورهتــا الرابعــة واألربعــني لغــرض وحيــد هــو انتخــاب ال
   .                                       من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس  ١٥       للمادة
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         الوثائق    
                                                    تقرير األمني العام عن اخلصوبة والصحة اإلجنابية والتنمية  
                                                                                            تقرير األمني العام عـن رصـد الـربامج الـسكانية، مـع التركيـز علـى اخلـصوبة والـصحة                

                  اإلجنابية والتنمية
                                          عدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                                                                           تقرير األمـني العـام عـن تـدفق املـوارد املاليـة للمـسا                

                       الدويل للسكان والتنمية
                              اخلـصوبة والـصحة اإلجنابيـة        :                                                   بـشأن اخلـربة الوطنيـة يف املـسائل الـسكانية                        مناقشة عامة     -   ٤

   .        والتنمية
            ة مبناسـبة                                  املؤمتر الدويل للسكان والتنميـ                                                    مناقشة عامة بشأن مواصلة تنفيذ برنامج عمل         -   ٥

   .                      الذكرى العشرين العتماده
ــة ضــمن موضــوع االســتعراض        -   ٦ ــسكان والتنمي ــشأن إســهام مــسائل ال ــة ب ــشة عام                                                                                          مناق

   .    ٢٠١١                     الوزاري السنوي يف عام 
   .                                                             تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان  -   ٧
  

         الوثائق    
                            االجتاهات الدميغرافية يف العامل                    تقرير األمني العام عن   
      ٢٠١٠                                       تنفيذ الربامج وسري العمل يف ميدان السكان،                      تقرير األمني العام عن  

   .             واألربعني للجنة       اخلامسة                          جدول األعمال املؤقت للدورة  -   ٨
  

         الوثائق    
         اخلامـسة                                                                                    مذكرة من األمانة العامة تتـضمن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة                   

               واألربعني للجنة
   .   بعني    واألر        الرابعة                                    اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا  -   ٩
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         إليها    اجمللسُ           ُوجه انتباه       مسائل   -    باء   
   :    لجنة       ختذهتا ال                           قرار واملقررات التالية اليت ا                    جه انتباه اجمللس إىل ال ُ ُو  -   ٢

   ١ /    ٢٠١٠       القرار     
   *                   والوفيات والتنمية  رض         الصحة وامل

                      جلنة السكان والتنمية،   إن   
  

 (                                                        إىل برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة         إذ تــشري  
 

         رئيــسية         راءات ال        واإلجــ )٣
 (             ملواصلة تنفيذه       املتخذة 

 

٤( ،   
ــة ل                األمــم املتحــدة        إعــالن      إىل                 وإذ تــشري أيــضا    (       أللفي

 

            ؤمتر القمــة                         الوثيقــة اخلتاميــة ملــ    و )٥
 (    ٢٠٠٥              العاملي لعام   

 

   ه      يونيـ  /        حزيـران     ٣٠          املـؤرخ     ٢٦٥ /  ٦٠                   قرار اجلمعية العامة    إىل           ، وكذلك    )٦
ــة ملــؤمتر ا        ٢٠٠٦ ــائج املتعلقــة بالتنمي                ، مبــا يــشمل      ٢٠٠٥                        لقمــة العــاملي لعــام                                                           بــشأن متابعــة النت

   ،                                                               األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
                                                                          إىل نتــائج املـؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمـة الــيت تعقــدها األمــم                   وإذ تـشري كــذلك   

   لة  ص              ما تلــك املتــ       وال ســي   ا،                                                االقتــصادي واالجتمــاعي وامليــادين املتــصلة هبمــ        يــدانني              املتحــدة يف امل
                 بالصحة العاملية،

ــرف     وإذ ت   ــذ ال        عتـ ــأن التنفيـ ــام                        بـ ــة           تـ ــسكان والتنميـ ــدويل للـ ــؤمتر الـ ــل املـ ــامج عمـ                                                             لربنـ
ــراءات ال ــسية              واإلج ــا في          رئي ــذه، مب ــا                              ملواصــلة تنفي ــة         ه ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــصلة بال ــك املت                                                   تل

 (   يجني                                    سهم يف تنفيـذ منـهاج عمـل بـ            تـ     أن          أيـضا      ا  أهن     من ش      يت                    واحلقوق اإلجنابية، ال  
 

             ، والـسكان    )٧
                         املبذولة علـى الـصعيد            اجلهود   ب                      رتبط ارتباطا عضويا     م   ،                                والتعليم واملساواة بني اجلنسني     ،        والتنمية

               أمهيـة بالغـة           تكتـسي           الـسكان         حركـة     أن    بـ                                                       العاملي للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، و     
          التنمية،           بالنسبة إىل 
__________ 

   .                           املناقشة، انظر الفصل الثاين         لالطالع على   *  
                                    منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم           (    ١٩٩٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٣‐ ٥                                                  تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،          )٣ (  

   .       ، املرفق ١                     ، الفصل األول، القرار  )A.95.XIII.18      املبيع 
                                                     مـة، الـدورة االسـتثنائية احلاديـة والعـشرون،                                        الوثائق الرمسية للجمعية العا              ، املرفق؛    ٢ /  ٢١-                        قرار اجلمعية العامة دإ      )٤ (  

   .A/S-21/PV.9    ؛ و  )A/S-21/5/Rev.1   ( ٣          امللحق رقم 
   . ٢ /  ٥٥                        انظر قرار اجلمعية العامة    )٥ (  
   . ١ /  ٦٠                        انظر قرار اجلمعية العامة    )٦ (  
        تحــدة،                    منــشورات األمــم امل   (    ١٩٩٥        ســبتمرب  /         أيلــول  ١٥‐ ٤                                                           تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    )٧ (  

   .             ، املرفق الثاين ١                     ، الفصل األول، القرار  )A.96.IV.13      املبيع     رقم



E/2010/25
E/CN.9/2010/9

 

10-34597 4 
 

ــشري   ــة            وإذ ت ــة العام ــرارات اجلمعي ــع ق ــ                                        إىل مجي ــصعيد       صلة      املت ــى ال ــة عل ــصحة العام                                    بال
 (                                           تلك املتعلقة بالصحة العاملية والسياسة اخلارجية   ها              العاملي، مبا في

 

٨( ،   
                  للمجلس االقتـصادي                                الصادر عن اجلزء الرفيع املستوى                  اإلعالن الوزاري    ب     رحب ت    إذ   و  

                                                        تنفيذ األهداف املتفق عليهـا دوليـا وااللتزامـات يف           ”                بشأن موضوع        ٢٠٠٩     عام   ل           واالجتماعي  
   . )٩  ( “                                 ال الصحة العامة على الصعيد العاملي جم

                                                                   اإلعالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل حنــو          بــ               رحــب أيــضا  ت    وإذ   
       اجلــزء            ُ           ، اللــذين اعُتمــدا يف                                     ملكافحــة مــشكلة املخــدرات العامليــة                                  اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة

ــستوى   ــع امل ــة واخلمــسني                      الرفي ــدورة الثاني ــة املخــدرات                               لل ــود يف                  للجن ــن                ، املعق ــا م      إىل   ١١              فيين
 (    ٢٠٠٩     مارس  /    آذار   ١٢

 

١٠( .   
              األول للــسالمة          العــاملي                                         اإلعالن الــذي اعتمــده املــؤمتر الــوزاري    بــ                   وإذ ترحــب كــذلك  

   /                 تـــشرين الثـــاين    ٢٠    و   ١٩        يـــومي            يف موســـكو           املعقـــود                         حـــان وقـــت العمـــل،   :                علـــى الطـــرق
   ،    ٢٠٠٩      نوفمرب

                      ء الرفيـع املـستوى                                                اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي تكـريس اجلـز            قرر         علما مب      أخذ      وإذ ت   
                                                         تنفيـذ األهـداف املتفـق عليهـا دوليـا وااللتزامـات           ”          ملوضوع       ٢٠١٠     عام   ل                     من دورته املوضوعية    

   ، “                                       يف ما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
                   تنظــيم مــؤمتر دويل    إىل                                                    مــع التقــدير مببــادرة حكومــة االحتــاد الروســي         علمــا     أخــذ     وإذ ت  

    ،     ٢٠١١   ه    يوني /        يف حزيران     وسكو  مب                     حول األمراض غري املعدية 
   ة،            واالجتماعيـ    ة        عقليـ   ال و   ة      بدني  ال                اكتمال السالمة          تفترض         ٌ   حالةٌ             َ     إىل أن الصحةَ           وإذ تشري   

                         جمرد غياب املرض أو العجز،  ال 
                                                    والتنمية وحقوق اإلنسان والصحة اجلنسية واإلجنابيـة              لسكان    ا  ة   حرك        بأن             وإذ تعترف   

                                                    ل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة ومنـهاج                                                              واحلقوق اإلجنابية، اليت تسهم يف تنفيذ برنامج عمـ        
                حقـوق املـرأة             إحقـاق                               املـساواة بـني اجلنـسني، و            حتقيق      و  ،                  الشباب والنساء                َ   عمل بيجني، ومتكنيَ  

           ية مبنـأى                    ا اجلنسية واإلجناب   م                    املسائل املتصلة حبياهت   ب             ة ومسؤولية      ّ حبرّي   ّ   يبّتا      و  ا    تحكم ي               والرجل يف أن    
                           بـني املـرأة والرجـل        ة                      واملـساواة يف العالقـ              لتراضـي    ا                                      إكراه أو متييز أو عنف، على أساس                عن أي   

__________ 
   .   ١٠٨ /  ٦٤    و   ٣٣ /  ٦٣                        نظر قراري اجلمعية العامة  ا   )٨ (  
    ).A/64/3/Rev.1 (   ٣                                                          الوثائق للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم      انظر    )٩ (  
          ، الفــصل  )E/2009/28 (   ٨                ، امللحــق رقــم     ٢٠٠٩         لعــام                                                   الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي      نظــر  ا   )١٠ (  

   .     ألف-              ، الفرع الثاين A/64/92-E/2009/98                           األول، الفرع جيم؛ انظر أيضا 
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                 تكتـسي مجيعهـا                                                   وتقاسم املسؤولية عن السلوك اجلنسي وعواقبه،            فرد           لسالمة ال      تام              واالحترام ال 
                                                    حتقيق أهداف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،       أمهية يف 
ــه رغــم إحــراز بعــض التقــدم يف جمــال الــصحة العامــة                    وإذ تالحــظ بقلــق               يف العقــد                                                                 أن
                               ن الــصحة البدنيــة والعقليــة                                                     حــق كــل فــرد يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــ           ، ال يــزال       األخــري

                                                                                          ذلــك، يف مجلــة أمــور، احلــصول علــى األدويــة واللقاحــات والــسلع واملعــدات واللــوازم     يف     مبــا
  ،                                             ، وتعزيز الـصحة والوقايـة مـن املـرض          ة    شامل     ال                               خدمات الرعاية الصحية األولية        على          األخرى و 

                         إمكانيــة حتقيــق هــذا                           هــدفا بعيــد املنــال، وأن                                 ماليــني النــاس يف أحنــاء العــامل             بالنــسبة إىل        يــشكل 
ــذين                               يعيــشون يف فقــر والــسكان                           ســيما بالنــسبة إىل مــن   ال                       يف كــثري مــن احلــاالت،          اهلــدف،          ال
   ،                 تتضاءل شيئا فشيئا   ش،  ي م هت          حاالت ضعف و       يعانون 

              صلة بالـصحة      تـ            قـضايا امل       يف ال    ا            رئيـسي   ا       مـشترك         قامسـا         يـشكل                        على أن الفقـر         شدد      وإذ ت   
                                                         يف البلـدان الناميـة، ملؤشـرات الـصحة الرئيـسية،                   سـيما     ال       طـري،     اخل         تـدهور     ال                املـسؤول عـن        و    وه
                      اسـتمرار، ويف بعـض           عـن                                متوسـط العمـر املتوقـع و               اخنفـاض       ة و  ي               ستويات املعيـش      املـ          تـدهور       عن   و

   ،     ألطفال    دى ا     اصة ل خب          الوفيات، و      منها و                       األمراض اليت ميكن الوقاية          زيادة،      احلاالت
                                                         ئـات اآلالف مـن النـساء سـنويا نتيجـة مـضاعفات                       لوفـاة م                          عن بـالغ قلقهـا                وإذ تعرب   

         ، يعــاين       وفــاة                   ألنــه مقابــل كــل  و  ؛                    باحلمــل أو الــوالدة        متــصلة       كــبري         إىل حــد                        ميكــن الوقايــة منــها 
       عاقــة   اإل        ، ومــن                  باحلمــل والــوالدة       تــصلة    م  ات           مــن إصــاب         إضــافية                 امــرأة وفتــاة         عــشرين  ب   َّ    يقــدَّر      مــا

          إمكانيـة                                                          مليون امرأة يف مجيع أحنـاء العـامل يفتقـرن إىل                ٢٠٠             ن أكثر من     أل و   ؛                والعدوى واملرض 
       ضاعفات     املـ    ن   أل                 منـع احلمـل، و                          التكلفة من أشـكال             معقولة                                    احلصول على أشكال آمنة وفعالة و     

   ن                 تـراوح أعمـاره              اللـوايت ت           لنـساء    ا                                   من األسـباب الرئيـسية لوفـاة            هي                 احلمل والوالدة               النامجة عن   
                       من البلدان النامية،      العديد       اصة يف خب   ، و     سنة  ١٩  و    ١٥   بني 

                                   مـا ورد يف تقريـر منظمـة الـصحة                 علـى حنـو                             أسباب وفيات األمهـات،            أن    الحظ ت     وإذ    
ــة،  ــشارها يف              العامليـ ــامل، تـــشمل                                 حبـــسب ترتيـــب انتـ ــاء العـ ــ       رتيـــف   ال                           أحنـ ــهابات ل       اد، واال     احلـ    ،         تـ

       تــسمم  (                                         وارتفــاع ضــغط الــدم أثنــاء احلمــل       مــن،                اإلجهــاض غــري اآل              النامجــة عــن        ضاعفات     املــ و
              يف املائـة      ٨٠        نـسبة            ما يقدر ب        تشكل                                                 الوالدة املتعسرة، وغريها من األسباب املباشرة،        و   ،   )   حلمل ا

                                                                من وفيات األمهات يف مجيع أحناء العامل، فضال عن أسباب أخرى غري مباشرة،
                  ضـروري لتحقيـق                         املتصلة بالـصحة                    اإلمنائية لأللفية               بلوغ األهداف               على أن       شدد      وإذ ت   

                                        تــشعر بــالقلق إزاء التقــدم البطــيء        ، وإذ                                  تــصادية والقــضاء علــى الفقــر                           التنميــة االجتماعيــة واالق
ــسبيا يف                                                      يف جمــال احلــد مــن وفيــات األمهــات، وإذ تــضع يف           ســيما                           بلــوغ هــذه األهــداف ال           ن

   ، ا     خاص ا              أفريقيا اهتمام  يف                                                  اعتبارها أنه ينبغي إيالء احلالة يف أقل البلدان منوا و
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                                       مــا حــول الــوالدة ال تــزال مرتفعــة            يف فتــرة        وفيــات   ال                  بقلــق أن معــدالت            وإذ تالحــظ   
            احلـد مـن                                 يف عدم إحراز تقـدم يف         ة  بري        بدرجة ك      سهم       مما ي                  من البلدان،          العديد               بشكل مروع يف    
              حتسني صحة األم،   من               وفيات األطفال و

                                                          حنـو تـسعة ماليـني طفـل دون سـن اخلامـسة ميوتـون                       من أن                       عن بالغ قلقها              وإذ تعرب   
    يف  ،                  تؤكـد مـن جديـد       وإذ   ،                  ا إىل حـد كـبري           عاجلتـه      وم  ا                            ظروف ميكن الوقاية منـه         جراء         كل عام   

             فــض وفيــات            املتعلقــة خب                                                            أهــداف برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة                   هــذا الــسياق،
                                                       ألمهية تعزيز واحترام حقوق الطفل من أجـل حتقيـق األهـداف         منها                         الرضع واألطفال، وإدراكا  

   ،        ة لأللفية             األهداف اإلمنائي     من  ٤     اهلدف                    لة بالصحة، وال سيما  ص   املت
                         األهداف اإلمنائية لأللفية،                      أعطيت األولوية يف            اليت    ،                     أن األمراض املعدية                وإدراكا منها   

                                                                    اإليدز واملالريا والسل، فضال عـن غريهـا مـن األمـراض املعديـة               /                           كفريوس نقص املناعة البشرية   
       حتقيـق                جديـة أمـام                           لعـامل بأسـره وحتـديات     ل                             لة، تـشكل أخطـارا شـديدة       َ هَم         دارية امل   امل        األمراض   و
   ،     منائية       هداف اإل  األ

                ، ممــا يــشري إىل  ا         وبائيــ             حاليــا حتــوال       تــشهد                            أن مجيــع منــاطق العــامل         أيــضا                وإدراكــا منــها  
         األمـراض          لتفـشي          عاليـة    ال       ستويات     املـ            ال تـزال              يف وقـت       ،           نتكاسـية                                زيادة يف األمراض املزمنـة واال     

                             اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة                                       يف العديد من البلدان النامية والبلدان             على ارتفاعها                   املعدية والطفيلية  
      تلـك                                  األمـراض املعديـة املـستجدة و                                املتمثـل يف مكافحـة           زدوج  امل     عبء             نوء حتت ال           اليت ت   ،        انتقالية

          التهديـد            مبـوازاة                             اإليدز والسل واملالريـا،      /                          فريوس نقص املناعة البشرية    ك                       اليت عادت إىل الظهور   
                  ألمراض غري املعدية،            الذي تشكله ا        املتزايد 

                                       فـرض عبئـا ثقـيال علـى اجملتمـع          ي                    مراض غري املعديـة       األ          أن ظهور            كذلك                وإدراكا منها   
                مـراض القلـب                          من الضروري التصدي أل                وخيمة، وأن                               عواقب اجتماعية واقتصادية               تترتب عليه   

                                         السكري واألمـراض التنفـسية املزمنـة،                            باإلضافة إىل مرض            السرطان       أمراض                     واألوعية الدموية و  
               سان والتنمية،        لصحة اإلن             هتديدا رئيسيا         اليت متثل 
                بـني البلـدان       ي        الـصح                                  أوجه عدم املساواة يف امليـدان                         إزاء استمرار                       وإذ يساورها القلق    

                حـاالت وفـاة،     و                                  جنمت عنها تبعات صـحية ضـارة                اليت    ،                  التفاوت بني اجلنسني        أوجه            وداخلها و 
     دات  ِّ   حمـدِّ                                أوجه عدم املساواة هذه نامجة عـن    ن  أ  ىل    إ  شري    إذ ت   و ،                            واليت تعوق حتسني صحة النساء    
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                                             للتوصــيات الــيت وضــعتها اللجنــة املعنيــة           ســتجابة      ا باال            التــصدي هلــ                              اقتــصادية واجتماعيــة ميكــن  
 (                   دات االجتماعية للصحة    ِّ باحملدِّ

  

١١( ،   
            اجلمـع بـني                                        الصحة العامة على حنو أفضل من خالل           قيق                أنه ميكن حت               عيد التأكيد       وإذ ت   

                  ّ           ة القطاعـات الـيت تركّـز                                                                                      السياسات اجليدة يف جمال الـصحة العامـة، مبـا فيهـا الـسياسات املتعـدد               
          والتوسـع                                         لشرب والنظافة الصحية والصرف الصحي               الصاحلة ل      ياه    امل                          على حتسني التغذية وتوفري     

   ،                                 ّ   حتارب عوامل اخلطر الرئيسية بصورة فّعالة    اليت    ، و               العمراين املستدام
                            أمـراض القلـب واألوعيـة          ها                                                الزيادة يف انتشار األمراض غري املعدية مبا في              إىل     شري      وإذ ت   

                       إىل مـا متثلـه مـن                                                                                     موية، واألمراض التنفسية املزمنة والسرطان والـسكري، يف مجيـع البلـدان و               الد
                           الرئيـسية لألمـراض غـري                                                       بأمهيـة احلـد مـن انتـشار عوامـل اخلطـر                               واعترافـا منـها        ،          إمنائيـة        حتديات  

                          يف األمـاكن الـيت ال يكـون                                الكحـول علـى حنـو ضـار          شـرب                     اسـتخدام التبـغ، و       هـا           مبـا في       عديـة   امل
ــا لل        شــرهبا خم ــا في             الف ــة مب ــؤثرات العقلي ــانون، وإســاءة اســتعمال املخــدرات وامل ــا                                                                       ق ــشطات      ه           املن

                                                                             الغذائية غري الـصحية، والـسمنة وقلـة النـشاط البـدين، علـى النحـو                   مية    احل       أنواع                  األمفيتامينية، و 
                                  نظمـة الـصحة العامليـة ملنـع         مل                           لالستراتيجية العامليـة         ٢٠١٣-    ٢٠٠٨        للفترة                       احملدد يف خطة العمل     

                   األمراض غري املعدية،        ومكافحة 
 (                      والوفيـات والتنميـة           املـرض                                        بتقارير األمني العام عن الصحة و                    وإذ حتيط علما    

  

   ن       وعـ   )١٢
 (          والتنميـة                                                                          رصد الربامج الـسكانية، مـع التركيـز علـى الـصحة واملـرض والوفيـات         

  

         إذ حتـيط     ، و )١٣
                ج عمـل املـؤمتر                                                    تدفق املوارد املالية للمـساعدة يف تنفيـذ برنـام                                     علما أيضا بتقرير األمني العام عن    

 (                     الدويل للسكان والتنمية
  

١٤( ،   
ــد  ت  -   ١   ــد التأكيـ ــى                   عيـ ــة             علـ ــسكان والتنميـ ــدويل للـ ــؤمتر الـ ــل املـ ــامج عمـ    ) ٣ (                                                            برنـ

   ؛ ) ٤ (             ملواصلة تنفيذه       رئيسية             واإلجراءات ال
  

__________ 
                               اإلنـصاف الـصحي مـن خـالل          :                            سد الفجوة على مدى جيـل                                                      نظر اللجنة املعنية باحملددات االجتماعية للصحة،        ا   )١١ (  

                                                                   التقرير النهائي للجنة املعنية باحملددات االجتماعيـة للـصحة          :                                               اختاذ إجراءات تتعلق باحملددات االجتماعية للصحة     
    ).    ٢٠٠٨                           جنيف، منظمة الصحة العاملية،  (

  ) ١٢(   E/CN.9/2010/3.   
  ) ١٣(   E/CN.9/2010/4.   
  ) ١٤(   E/CN.9/2010/5.   
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                        ملـؤمتر الـدويل للـسكان     ا              ام لربنامج عمل  ت         لتنفيذ ال  با        ا القوي  ه      التزام       تأكيد     عيد   ت  -   ٢  
      عمــل   ال                          ملواصــلة تنفيــذ برنــامج          رئيــسية                      ضال عــن اإلجــراءات ال     ، فــ    ١٩٩٤               املعقــود عــام            والتنميــة 

                   إعـالن كوبنـهاغن                    ربنـامج عمـل    ل و                                         االستعراض الذي جيرى كل مخـس سـنوات،            يف               املتفق عليه 
 (                 للتنمية االجتماعية

  

   ؛ )١٥
                                                أن حتقيـق األهـداف املتعلقـة بالـصحة أساسـي           بـ                 الفقر والصحة و             بترابط      ّ تسلّم  -   ٣  

                   ألهـداف اإلمنائيـة                  يف انتباهها ل           األولوية       يالء                 احلكومات على إ                                    لتحقيق التنمية املستدامة وتشجع     
                    اخلامــسة والــستني                           الرفيــع املــستوى للــدورة        املقبــل         العــام           االجتمــاع            بالــصحة يف          املتــصلة          لأللفيــة 

   ؛             لجمعية العامة ل
                         رفــع مــستوى اإلجــراءات       علــى                                         الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة       تــشجع  -   ٤  

                    األهـداف اإلمنائيـة       يف                          ذات الـصلة بالـصحة                               لـوغ مجيـع الغايـات              حنـو ب                       إىل تسريع التقـدم           ادفة    اهل
                                                                               حـــــصول اجلميـــــع علـــــى خـــــدمات الـــــصحة اإلجنابيـــــة والتحـــــصني            ســـــيما     وال             لأللفيـــــة، 

ــسية            اإلجــراءات و ــشرية     ،               بقــاء الطفــل               الــيت تكفــل             الرئي ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة الب                                                      والوقاي
        وتقـدمي     ،      هـا     وعالج        هملـة             اريـة امل                      أمراض املنـاطق املد       من               والوقاية     ه،    وعالج          آثاره               والتخفيف من 

                                                                                             الوقايــة والعــالج مــن املالريــا والــسل، واحلــصول علــى امليــاه املأمونــة بأســعار معقولــة         خــدمات 
ــق   و ــى مرافـ ــصحي، و                  علـ ــصرف الـ ــيكون ل                      الـ ــيت سـ ــ                  الـ ــر  ا         تحقيقهـ ــصحة    األ          األثـ ــى الـ ــرب علـ                        كـ

           والتنمية؛       العامة
                صحية األوليــة،              الرعايــة الــ                     الــيت تقــوم عليهــا        بــادئ   امل       قــيم و                مــن جديــد ال      تؤكــد  -   ٥  

                                                                                        والتـضامن والعدالـة االجتماعيـة، وتـوفري اخلـدمات للجميـع، واختـاذ اإلجـراءات                              وهي املساواة   
                                                                                                         على مـستوى القطاعـات املتعـددة، والـشفافية واملـساءلة، وإشـراك اجملتمعـات احملليـة ومتكينـها،                   

         إعـالن                                                               تعزيـز الـنظم الـصحية، ونـشري يف هـذا الـصدد إىل                                        الـذي يـستند إليـه           سـاس   األ           باعتبارها  
 (     آتـا     أملا

  

                    التـشجيع علـى                    مبـا فيهـا     ،                                                                  ونـدرك أمهيـة خـدمات الرعايـة الـصحية األوليـة الـشاملة               .  )١٦
ــراض والرعايــ            صــون ــن األم ــة م ــى خــدمات الوقاي ــع عل ــصحة، وحــصول اجلمي ــا       لعالج ة                                                                                 ال      ه

                                     ، وذلــك بــصورة متكاملــة ومنــسقة           املرضــى                  وإعــادة تأهيــل                                    والتخفيــف مــن اآلالم الــيت تــسببها 
              توجيه املرضى؛                      ّ      مع كفالة توافر نظم فّعالة ل          لالحتياجات،     وفقا

__________ 
                            منـشورات األمـم املتحـدة،      (    ١٩٩٥       مـارس   /      آذار  ١٢                                                             تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنـهاغن،           )١٥ (  

   .                     ، املرفقان األول والثاين ١                     ، الفصل األول، القرار  )A.96.IV.8          رقم املبيع 
        جنيـف،     (    ١٩٧٨         سـبتمرب    /       أيلـول     ١٢‐ ٦                                                                                تقرير املؤمتر الدويل للرعاية الـصحية األوليـة، أملـا آتـا، كازاخـستان،                    نظر   ا   )١٦ (  

    ).    ١٩٧٨                     منظمة الصحة العاملية؛ 
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               الـذي ميكـن                                                        الطب الشعيب أحد موارد خدمات الرعاية الـصحية األوليـة         تعترب  -   ٦  
          الـصحية،            النتـائج                                                               ساهم يف حتسني خدمات الرعاية الصحية اليت تؤدي بـدورها إىل حتـسني          أن ي 
                            ث الــدول، وفقــا لقــدراهتا    حتــ و   ،                           األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة                     يف اجملــاالت املــشمولة ب        يف ذلــك      مبــا

               مـن حيـث                                                                                              وأولوياهتا الوطنية، وتشريعاهتا ذات الصلة، وظروفهـا، علـى احتـرام الطـب الـشعيب              
              م ظـروف كـل    ء                                           واحلفاظ عليه، واالستناد يف ذلك إىل مـا يـال    ،      مارسات  امل    و                 املعلومات والعالج 

                             الطب الشعيب وفعاليته وجودته؛                              بلد، وإىل الدالئل اليت تثبت سالمة 
        كأسـاس                          املنصفة يف قطاع الصحة                                         احلكومات على تعزيز النظم الصحية          حتث    -   ٧  
                                                      إيـالء االهتمـام املناسـب جلملـة أمـور منـها متويـل                                    يف هذا اجملال، عن طريـق              هنج شامل         العتماد  

                                                                           ، والقـــوى العاملـــة يف اجملـــال الـــصحي، وشـــراء األدويـــة واللقاحـــات                             قطـــاع الرعايـــة الـــصحية
                                                                      ونظـم املعلومـات، وتقـدمي اخلـدمات، وتـوافر اإلرادة الـسياسية                                           وتوزيعها، واهلياكل األساسية،    

   ؛    ّ  واحلكّام              لدى القيادات
                        عـن طريـق القيـام                                                  حلد مـن عـدم املـساواة يف جمـال الـصحة            ا         احلكومات      ب    هتيب  -   ٨  

                         باحملــددات االجتماعيــة                                                            النظــر يف التوصــيات الــيت وضــعتها اللجنــة املعنيــة              منــها              ملــة أمــور  جب
ــصحة ــدويل          اجملتمــع ا     حتــث  و  ،  )  ١١ (       لل ــدول     ع       ل ــذهلا ال ــيت تب ــى دعــم اجلهــود ال ّ        احملــّددات        ملعاجلــة                                            ل    

                                  فرص احلصول على احلماية الـصحية           منح                                                          االجتماعية للصحة وتعزيز سياساهتا العامة الرامية إىل        
                     اجملتمع، وذلـك عـن                                                                 مبجملها جملموعة من الشرائح السكانية، وال سيما أضعفها يف                      واالجتماعية  

ّ                      طريق سبل تتضّمن، حـسب االقتـضا       ّ                                        ء، خطـط العمـل الـيت تعـّزز التـشارك يف املخـاطر و                                   انتـشار                     
        احلـدود         إقامة                                       دعم جهود البلدان النامية يف جمال            وإىل           لفقراء،            املناصرة ل                         نظم احلماية االجتماعية    

           ورفعها؛       األساسية                         الدنيا للحماية االجتماعية 
                             خـدمات الرعايـة الـصحية                      سـتفادة مـن                           زيـادة إمكانيـة اال             ضـرورة           على       تشدد  -   ٩  

             اهلادفـة إىل                                                    جلميـع النـاس وفقـا لاللتزامـات الوطنيـة                 هـا                    وحتمـل تكاليف    ا        وقبوهل   ها        وتوفر       رافقها م و
                زيـادة فتـرة             ضـرورة                                                                                توفري فرص احلصول على الرعاية الـصحية األساسـية للجميـع، فـضال عـن                

                                                                                     وحتـسني نوعيـة احليـاة جلميـع النـاس، وتقلـيص الفـوارق يف متوسـط العمـر                                          طول العمـر املعـاىف      
                     البلدان وداخلها؛          املتوقع بني
                            البلــدان الناميــة، مبــا يف        بــذهلا                       اجلهود الكــبرية الــيت ت   بــ                   يف هــذا الــصدد،       عتــرف ت  -    ١٠  

                                                                                                           ذلك من خـالل التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي، وتـشجع اجملتمـع الـدويل علـى                        
            هلذه اجلهود؛      املقدم       الدعم       تعزيز 

                      بني عوامل أخرى، علـى      ،       تعتمد               يف جمال الصحة          احملرز          التقدم        أوجه         أن       تؤكد  -    ١١  
                                                                                              تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والقـضاء علـى                
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             يف التعلـيم                    رجـل واملـرأة                                                                ، ال سيما مـن خـالل ضـمان تكـافؤ الفـرص بـني ال                ني    اجلنس    بني           التمييز  
ــص        ــا اخلــدمات ال ــا فيه ــة، مب ــى اخلــدمات االجتماعي ــل واحلــصول عل ــن خــالل   و   ؛   حية                                                                               والعم             م

                                                            العنــف ضــد النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك املمارســات        إزاء      قــا   طال إ                عــدم التــسامح            التأســيس ل
ــشويه    ــل ت ــضارة مث ــة ال ــاث          أو قطــع                                      التقليدي ــع                ؛ ومــن خــالل                               األعــضاء التناســلية لإلن      زواج       من

                                وسـائل حتديـد عـدد األطفـال             مـن                      املـرأة والرجـل                             ؛ وكفالـة اسـتفادة                               األطفال والزواج القـسري   
                   باعدة بني الوالدات؛   وامل

                                                             ضـمان مـسامهة برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان                    بغية               احلكومات،     حتث  -    ١٢  
      علـى                             األهداف اإلمنائية لأللفيـة،    ها                                            حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا في  يف           والتنمية  
                        يـات األساسـية بغـض                             حلقوق اإلنـسان واحلر       تام                         محاية وتعزيز االحترام ال         منها             ملة أمور            القيام جب 

                                    القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد           عن طريق                ، مبا يف ذلك                 وضع العائلي       وال   سن             النظر عن ال  
                                         حتقيق املساواة بني املـرأة والرجـل يف مجيـع        على                                والعمل على حنو أكثر فعالية     ؛                الفتيات والنساء 

ــة   يف                              جمــاالت املــسؤولية األســرية و  ــاة اجلنــسية واإلجنابي ــز                ومتكــني املــرأ ؛                            احلي ــات، وتعزي                        ة والفتي
        لـشباب                          التثقيـف الـشامل ل           وتـوفري    ؛                                    الـتعلم علـى مجيـع املـستويات                     والفتـاة يف             املـرأة         حـق          ومحاية  

    طي                                             ، واملساواة بـني اجلنـسني وكيفيـة التعـا              جنابية                  الصحة اجلنسية واإل   و   ،        لإلنسان   ة     اجلنسي     ياة     باحل
         ا احلـر       رضـ   ال             الزواج إال ب             تكفل عدم                      سن وإنفاذ قوانني        ؛ و                                     بإجيابية ومسؤولية مع حياهتم اجلنسية    

                                                                    وضــمان حــق املــرأة يف أن تــتحكم وأن تبــت حبريــة ومــسؤولية                عــازمني؛           لــزوجني ال          والتــام ل
                                    إلجنابيـة، دون إكـراه أو متييـز                                                                                 املسائل املتصلة حبياهتـا اجلنـسية، مبـا يف ذلـك الـصحة اجلنـسية وا                ب
                      تقليديـة والعرفيـة                                                                         ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املمارسـات ال             ؛   عنف   أو

                                                            ووضع استراتيجيات للقضاء على القوالب النمطيـة بـني           ؛                                    مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
                                                                                         اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلياة السياسية وصـنع القـرار،            

                         نميـة، ومنـهاج عمـل                                                                      سهم يف تنفيذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والت              ي          شأنه أن           ما من   
                              بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية؛

                 والوفيـات بـني        رض                                                احلكومات على مضاعفة اجلهود خلفض معدالت امل         حتث  -    ١٣  
                           علـى خـدمات الـصحة           ٢٠١٥                          حصول اجلميع حبلول عـام        :        ما يلي                        األمهات من خالل ضمان     

          الرعايـة                         واصـلة عـرب تـوفري                     رعايـة مت            الصحية  ة   نظم  األ     قدمي                                        اإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة؛ ت      
         خـصائيني    األ        قيـام                                  ديثي الوالدة، مبـا يف ذلـك          احل       ألطفال                    الرعاية الصحية ل                        الصحية قبل الوالدة و   

  ل  و    حــص  ؛                                        رعايـة التوليــد يف احلــاالت الطارئــة               يف التوليــد ويف          املــساعدة         بتقــدمي                  الـصحيني املهــرة  
          اإلجنابيـة   و          اجلنـسية                بالـصحة             املتعلقـة                      املعلومات واخلـدمات                    تغذوي؛ وإدراج                        املرأة على الدعم ال   

        اإليدز؛ /                       فريوس نقص املناعة البشرية       مكافحة                    يف خطط واستراتيجيات 
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      عنـد                     جيـدة النوعيـة                      لتوفري رعاية      ها                على تكثيف جهود        أيضا              احلكومات     حتث  -    ١٤  
  ،    ُ                             ال ُتعـار االهتمـام الـالزم                    غالبـا مـا                  املبكرة الـيت                                                     الوالدة، مبا يف ذلك خالل فترة ما بعد الوالدة          

                 النساء واألطفال؛          صحة كل من             الرعاية حتسن   ه   هذ   ألن 
ــة        رفــع     أن ت          احلكومــات  ب     يــب  هت  -    ١٥   ــة ل                  بدرجــة عالي        بلــوغ                             مــستوى اجلهــود املبذول

   ه                                                           الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وعالجـ                      إمكانية                               هدف ضمان حصول اجلميع على      
        ناعـــة                            انتـــشار فـــريوس نقـــص امل       دحـــر                   ، وهـــدف وقـــف و              يف مواجهتـــه         والـــدعم       منـــه             والرعايـــة 
                         إجـــراءات مكافحــــة                          مـــن خـــالل إدمـــاج            خباصــــة    ، و    ٢٠١٥                           اإليـــدز حبلـــول عـــام     /           البـــشرية 

ــة، و    /      فــريوس  ال ــة، والــصحة اجلنــسية واإلجنابي ــة الــصحية األولي ــرامج الرعاي          الــربامج                                                                                  اإليــدز يف ب
                                                                      تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل القـضاء علـى انتقـال فـريوس                          عن طريـق                     صحة األم والطفل،              املتعلقة ب 

                                                                                    رية من األم إىل الطفل، والوقاية من األمراض األخرى الـيت تنتقـل عـن طريـق                                  نقص املناعة البش  
   ؛  ها                 االتصال اجلنسي وعالج

            اصـة بـني     خب           اإليـدز، و   /                                                تأنيث وباء فريوس نقـص املناعـة البـشرية                   تالحظ بقلق   -    ١٦  
                                فريوس يف مجيـع أحنـاء العـامل                   صابني بـال                           يف املائـة مـن املـ         ٥٠     يوم                   النساء يشكلن ال      أن             الشابات، و 

           التزامهــا           تأكيــد        الــصدد        يف هــذا        تعيــد                    فريوس يف أفريقيــا، و          صابني بــال                     يف املائــة مــن املــ  ٦٠  و     وحنــ
                  لظـروف احملليـة،        ة ل       راعيـ   امل      يـة    ئ           ربامج الوقا     الـ                         جمموعـة واسـعة مـن               بوضـع           لكفيلة       جلهود ا  ا       تكثيف   ب

                                                                                                         واألخالق والقـيم الثقافيـة، مثـل املعلومـات والتثقيـف واالتـصال، فـضال عـن تـشجيع الـسلوك                     
ــا يف   ــسؤول، مب ــسي امل ــك اإلخــالص                              اجلن ــرص      و               ذل ــاع عــن ممارســة اجلــنس، وتوســيع ف                                                   االمتن

                                                            الواقيـات األنثويـة ومبيـدات امليكروبـات، مـن خـالل                  هـا                                          احلصول على السلع األساسـية، مبـا في       
     فر؛ ا  تو  ال              التكاليف وحتسني       تقليص        تدابري ل    ختاذ  ا

ــ  -    ١٧   ــسية        شدد   ت ــضرورة امللحــة ملكافحــة األســباب الرئي ــى ال ــ                                                           عل ــات     رض و   مل         وفي
                      مـن خـالل التلقــيح،                                                            االلتـهاب الرئـوي واإلســهال واملالريـا وسـوء التغذيـة،                            األطفـال، مبـا فيهـا    

         ، وحتــسني        تغــذوي ل         الــدعم ا و                طويلــة األمــد،   ال                                         الناموســيات املعاجلــة مببيــدات احلــشرات          وتــوفري 
      علـى      صول     احلـ            إمكانيـة                                               احلصول علـى ميـاه الـشرب املأمونـة، و                        توفري إمكانية                     املرافق الصحية، و  

           الصحية؛ ة   نظم        تعزيز األ                      والقيام يف الوقت نفسه ب                                 األدوية الفعالة وغريها من العالجات، 
ــشدد  -    ١٨   ــز      صــون        ضــرورة         علــى       ت ــسل                  التقــدم احملــرز             وتعزي                           يف جمــال مكافحــة ال

ــا  ــا                                                وضــع اســتراتيجيات مبتكــرة ملكافحــة الــسل    و          واملالري ــه          واملالري ــة من     ما         وكــشفه  ما                والوقاي
                      فــريوس نقــص املناعــة         الــسل و ب           املتزامنــة          اإلصــابة              للعــالج مــن               اســتراتيجيات             مــا تــشمل      وعالجه
             مبـا يف ذلـك     ،                         شديد املقاومـة لألدويـة       الـ        والسل                                 السل املقاوم لألدوية املتعددة        ، وب      اإليدز /       البشرية

                                                          األدوية واملعدات الفعالة واملعقولة األسعار واجليدة النوعية؛                 من خالل ضمان توافر
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                                 لمكافحة والقضاء علـى أمـراض       ل                                        احلكومات على زيادة اجلهود املبذولة         حتث  -    ١٩  
                                                                          ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل زيــادة اســتخدام األدويــة املوجــودة، وتطــوير        هملــة                     املنــاطق املداريــة امل

                                                    افحـة نـاقالت األمـراض، وتنفيـذ اسـتراتيجيات                                                       أدوية جديدة، والبحث يف أساليب جديـدة ملك       
                                                                                                وقائية مناسبة، فضال عن بذل جهود متضافرة للقضاء على شلل األطفال يف مجيع أحنـاء العـامل                 

                بغيـة تـذليل        ان     بلـد         مـن ال                                                          ٍ         من خالل تكثيف أنشطة التحصني واعتماد استراتيجيات خاصة بكلٍ        
                                      ألطفـال، وتـشدد علـى أمهيـة تعزيـز             شـلل ا        عـدوى             وقف انتقال               اليت حتول دون                   حلواجز املتبقية    ا
       عدية؛                        ُ  الصحية ملواجهة األمراض املُ ة   نظم  األ

                                                                              أيضا احلكومات على إيالء اهتمام متزايد ملنـع ومكافحـة األمـراض غـري                 حتث  -    ٢٠  
       عـن                                                 دات االجتماعية والبيئيـة لألمـراض غـري املعديـة                      ِّ األخذ يف االعتبار احملدِّ       مواصلة             املعدية، مع  

       نظمــة  مل                                                             اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ االســتراتيجية العامليــة           منــها  ر           ملــة أمــو                 طريــق القيــام جب
 (                                          الصحة العاملية ملنع ومكافحة األمراض غري املعدية

  

   ؛ ا                   وخطة العمل املتصلة هب   )١٧
                            سياسـات وبـرامج شـاملة       و                  أطـر قانونيـة              تفعيـل                            احلكومات على وضـع و       حتث  -    ٢١  

                       الوقايــة والرعايــة يف               تــشمل تــوفري   ،  ة             غــري املــشروع                علــى املخــدرات                          ومتكاملــة خلفــض الطلــب 
                                                    مــن الوقايــة األوليــة إىل التــدخل املبكــر للعــالج     ً   بــدءاً                   دمات االجتماعيــة،      واخلــ                   الرعايــة الــصحية 

           تعزيـز        ة إىل   دف ا  اهل                                               دماج االجتماعي، ويف خدمات الدعم ذات الصلة         ن                           وإعادة التأهيل وإعادة اال   
                          املباشرة وغـري املباشـرة             الضارة      قب                            احلد بشكل فعال من العوا          بغية                             الصحة والرفاه االجتماعي،    

                            لالتفاقيات الدولية الـثالث        ّ               برّمته، امتثاال                  األفراد واجملتمع      على                                لتعاطي املخدرات غري املشروعة     
                   لتشريعات الوطنية؛ ل     وفقا  و        املخدرات              املتعلقة بضبط 

                                              الـصحي يف حتـسني النتـائج الـصحية مـدى                   ثقيـف      الت            التعلـيم و               على دور      كد ؤ ت  -    ٢٢  
      علـى                     مـن احليـاة و      ة      مبكـر        مرحلة                     التثقيف الصحي يف                كفالة بدء                حلكومات على                 العمر، وحتث ا  

    راع                 علـى حنـو مـ                              املـراهقني والـشباب             ة بـني       لـصح    ِّ      احملـسِّن ل                 تشجيع السلوك    ب                   إيالء اهتمام خاص    
      شــرب                    اســتخدام التبــغ و                             طريــق تــشجيع اإلقــالع عــن                                         لفــوارق بــني اجلنــسني، وال ســيما عــن   ل

                    ، وتـوفري معلومـات    ة        متوازن ة     غذائي                اتباع أمناط محية      و          نشاط بدين                    احلث على القيام ب             الكحول، و 
           تطور لكــي              اآلخــذة بــال   م                         مــع احتياجــاهتم وقــدراهت       نــسجم                                         عــن الــصحة اإلجنابيــة واجلنــسية مبــا ي 

         رفــاههم    و   تهم                                                                                 يتمكنــوا مــن اختــاذ قــرارات مــسؤولة ومدروســة يف مجيــع املــسائل املتــصلة بــصح
       لصحة؛  با   صل           السلوك املت     أوجه                التآزر بني خمتلف      أوجه      وفهم 

  
__________ 

              ، القـرارات       ٢٠٠٠        مـايو    /       أيار   ٢٠‐  ١٥                        ثالثة واخلمسون، جنيف،                            مجعية الصحة العاملية ال                           منظمة الصحة العاملية،       )١٧ (  
    ).WHA53/2000/REC/1   (                واملقررات، املرافق
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                              الـصحة وإعـادة التأهيـل،                     يف ميـداين                                احتياجات ضـحايا اإلرهـاب            على       تشدد  -    ٢٣  
                              يشمل الصحة البدنية والعقلية؛   مبا 

                                                                              على التزامهـا بـصوغ وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة تعـزز الـصحة                          تشدد أيضا   -    ٢٤  
                                                                                                      العامـــة مـــن خـــالل بـــرامج أو إجـــراءات تتـــصدى للتحـــديات الـــيت يواجههـــا مجيـــع الـــسكان 

                                                                                                    ضررين من آثار الرتاع والكوارث الطبيعيـة وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية، وتقـر                      املت
                                                                                                بأن عدم املساواة يف فرص احلصول على الرعاية الصحية ميكن أن يـزداد يف أوقـات األزمـات،                  
                                                                                                  وبأنه ينبغي بذل جهود خاصة للمضي يف توفري خدمات الرعايـة الـصحية األوليـة خـالل تلـك                   

                                                                                     إىل كفالة تلبيـة حاجـات الـسكان األكثـر فقـرا وضـعفا خـالل الفتـرات الـيت                              الفترات باإلضافة 
                                                                            تلي انتهاء األزمات ويف مرحلة بناء السالم ومرحلة التعايف السريع من آثار األزمات؛

   أو                                                          على حاجة السكان الذين يعيشون يف حاالت نزاع مـسلح                     تشدد كذلك   -    ٢٥  
                                   ذلــك احلــصول علــى الرعايــة          مبــا يف  ،                                                            حتــت احــتالل أجــنيب إىل نظــام فعــال للــصحة العامــة      

     ؛              واخلدمات الصحية
ّ                       ّ             قلق إزاء استمرار الزيادة يف معّدالت الوفيات واإلصـابات جـّراء           ال       عن      عرب ت  -    ٢٦                                

                 تنفيــذ قــرارات      إىل    دعو   تــ                                                                         حــوادث املــرور يف مجيــع أحنــاء العــامل، وال ســيما يف البلــدان الناميــة و
                               وتعزيز التعاون الـدويل يف        يا                    المة على الطرق عامل            سائل الس                         اهلادفة إىل التصدي مل                 جلمعية العامة  ا

 (         هذا اجملال 
  

        فعالـة          إنفـاذ                    تـدابري امتثـال و         اختـاذ                                                  وحتـث احلكومـات علـى سـن قـوانني شـاملة و             ،   )١٨
         القــصوى       سرعات                                   املــشاة، مــن خــالل حتديــد الــ   هم    فــي  ن                   ستخدم الطــرق، مبــ             كــل مــن يــ        حلمايــة 

                                      تـشجيع اسـتخدام آليـات احلمايـة                                        تركيـز الكحـول يف الـدم، و                      القصوى لنسبة        دود    احل          املناسبة و 
         األطفال؛      تثبيت        ومقاعد       األمان        وأحزمة                         املناسبة، مبا يف ذلك اخلوذ

                                                                العامليــة وخطــة العمــل بــشأن الــصحة العامــة واالبتكــار                   باالســتراتيجية ر  ِّ ذكِّ   تــ  -    ٢٧  
 (                وامللكية الفكرية 

  

 ّ                                                                            ثّ الدول واملنظمـات الدوليـة املعنيـة وسـائر أصـحاب املـصلحة علـى                 حت    ، و  )١٩
   ؛                               نشاط لدعم تنفيذمها على نطاق واسع ب      العمل 

  
  
  

__________ 
   .   ٢٥٥ /  ٦٤    و    ٢٤٤ /  ٦٢    و  ٥ /  ٦٠    و    ٢٨٩ /  ٥٨    و  ٩ /  ٥٨    و    ٣٠٩ /  ٥٧                         نظر قرارات اجلمعية العامة  ا   )١٨ (  
              ، القـرارات       ٢٠٠٨      مايو   /   يار    أ   ٢٤‐ ٩ ١                                               مجعية الصحة العاملية احلادية والستون، جنيف،                                  منظمة الصحة العاملية،        نظر ا   )١٩ (  

   .  ٢١-  ٦١                           ، قرار مجعية الصحة العاملية )WHA61/2008/REC/1   (                 واملقررات، املرفقات
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                           املشمولة باالتفاق املتعلـق          حكام         جممل األ                       على احلق يف استخدام                    تعيد التأكيد   -    ٢٨  
 (                                                 وانب حقوق امللكية الفكرية املتـصلة بالتجـارة        جب

  

                                           إعالن الدوحـة بـشأن االتفـاق املتعلـق            بـ     ، و  )٢٠
 (    مــة                                                                    جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتــصلة بالتجــارة والــصحة العا 

  

                      قــرار اجمللــس العــام  ب   ، و )٢١
              مــن إعــالن  ٦                          بــشأن تنفيــذ الفقــرة     ٢٠٠٣        أغــسطس  /  آب   ٣٠                                    ملنظمــة التجــارة العامليــة املــؤرخ 

 (      الدوحة
  

               الـيت تتـضمن     و   ،             من االتفاق    ٣١              تعديل املادة    ب                                         ، وبعد إمتام إجراءات القبول الرمسية،        )٢٢
                   ألدويـة، وتـشجع                                                                                     إجراءات مرنة حلماية الصحة العامة، وخباصـة لتعزيـز حـصول اجلميـع علـى ا               

                      علـى نطـاق واسـع               القيـام،              دعو أيـضا إىل  ت و  ،                                                   تقدمي املساعدة للبلدان النامية يف هذا امليدان          على
                                              وانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة                     املتعلـق جب        تفاق    اال       من     ٣١              تعديل املادة                   وبسرعة، بقبول   

          كـانون   ٦             راره املـؤرخ                                                        اجمللـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة يف قـ                   ة من       قترح          بصيغته امل           بالتجارة  
 (    ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول

  

   ؛ )٢٣
                حقــوق امللكيــة          لتفعيــل                                                  مجيــع الــدول علــى تطبيــق تــدابري وإجــراءات           تــشجع  -    ٢٩  

            علــى مــنح    و ،                                                                                         الفكريــة علــى حنــو يتــيح تفــادي إقامــة حــواجز أمــام التجــارة املــشروعة باألدويــة 
   ؛                                   إساءة استعمال هذه التدابري واإلجراءات   ضد        ضمانات 
          يف اجملـال                      لقـوى العاملـة      ل                                      مات واجملتمع الدويل وضع استراتيجيات          احلكو ب     هتيب    -    ٣٠  

ــه                             الــصحي ومواصــلة العمــل   ــذي تعكــف علي ــة                        ال ــصحة العاملي ــا                           منظمــة ال ــة         يف وضــع          حالي         مدون
                      متهيدا لوضع صـيغتها           دولية                 ي مبوجب عقود        الصح        القطاع                      بتوظيف العاملني يف            متعلقة          ممارسات  
                          مــن أجــل تــوفري حــوافز          ســتبقاء                  يب والتوظيــف واال      لتــدر        سياسات ا             اســتعراض لــ        إجــراء    ، و          النهائيــة

                    االعتبار التحـديات      يف                                                          لبقاء يف املناطق احملرومة والنائية الريفية، مع األخذ          ل        الصحيني          خصائيني    لأل
                           ، وحتـسني ظـروف العمـل                          يف القطاع الصحي                                                           اليت تواجه البلدان النامية يف استبقاء العاملني املهرة       

        الـصحة            املتـصلة ب                             األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                      ا يـضمن بلـوغ            يني مبـ        الـصح          ألخصائيني                وزيادة عدد ا  
          الدخل؛ ة                                 قابالت أكثر مهارة يف البلدان املنخفض        مولدات و      تدريب       سيما ب   وال

                                                                      احلكومــات املاحنــة واجملتمــع الــدويل حتــسني قابليــة التنبــؤ بالتعــاون    ب            هتيــب أيــضا  -    ٣١  
                                   ءمتها بصورة أفضل مع األولويـات                                                              واملساعدة الدوليني، وخباصة التمويل اخلارجي، وضرورة موا      

           ؛ وترحـب               ة الوطنيـة   ي         الـصح   ة     نظمـ   األ               بطرق تعزز            منهما  ة   فيد ت س                                   الوطنية، وتوجيهها حنو البلدان امل    
__________ 

                                                                                                                         الصكوك القانونيـة الـيت حتتـوي علـى نتـائج جولـة أوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف، الـيت                          نظر ا   )٢٠ (  
                                               فاق العام بشأن التعريفات اجلمركيـة والتجـارة،                     منشورات أمانة االت    (    ١٩٩٤       أبريل   /        نيسان   ١٥             مبراكش يف         أبرمت

   . )GATT/1994-7          رقم املبيع 
   .WT/MIN(01)/DEC/2                                 منظمة التجارة العاملية، الوثيقة    نظر ا   )٢١ (  
   .Corr.1    و WT/L/540                                 منظمة التجارة العاملية، الوثيقة    نظر ا   )٢٢ (  
   .WT/L/641                               منظمة التجارة العاملية، الوثيقة    )٢٣ (  
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      أنـه                               ابتكاريـة؛ وتـشدد علـى                                                                           حرز من تقدم يف إجياد هنج ومبـادرات متويـل جديـدة وطوعيـة و                 ُ  ا أُ  مب
       منها؛     بديال                     لتمويل التقليدية، ال                  عنصرا مكمال ملصادر ا       اجلديدة                             ينبغي أن تكون آليات التمويل 

                                       دعم مــن املؤســسات املاليــة اإلقليميــة                 أن تتخــذ، بـ          احلكومــات   ب           يـب كــذلك  هت  -    ٣٢  
                                                                                                     والدولية وغريها من اجلهات الفاعلة على الصعيدين الوطين والـدويل، التـدابري املناسـبة للتغلـب                

      علـى              الـسياسات              حفـاظ              مبا يـضمن          الصحة،     يف                                                   على اآلثار السلبية لألزمات االقتصادية واملالية       
                          األهداف اإلمنائية لأللفية؛  ها                           ية املتفق عليها دوليا، مبا في  ائ من       هداف اإل  األ         االلتزام ب
ــصحة           مواصــلة                  احلكومــات علــى       حتــث   -    ٣٣   ــة العــتالل ال    ،                                            معاجلــة األســباب البيئي

                           الـسكان األكثـر ضـعفا،                 ها شواغل                                                               وأثرها على التنمية من خالل دمج الشواغل الصحية، مبا في         
                                                                لقضاء على الفقر، والتنمية املستدامة، والتكيـف مـع تغـري            ا                              استراتيجيات وسياسات وبرامج       يف  

                          املناخ والتخفيف من آثاره؛
                                                         التمويــل الكــايف مــا زال يــشكل عقبــة كــبرية أمــام                االفتقــار إىل         بــأن       عتــرف ت  -    ٣٤  
              ان الناميـة                   كومـات البلـد           هتيـب حب                                                               ام لربنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، و             ت           التنفيذ ال 
                 بلـوغ األهـداف                                 املـوارد الالزمـة لـضمان                تعبئـة                               بـذل كـل جهـد ممكـن ل                 النمـو            املتقدمة            والبلدان  
                                   وحتـث احلكومـات والـشركاء يف         ،               برنامج العمـل     يف                                  الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان              املتصلة ب 

    املي                 الـصندوق العـ                  هـا مـوارد                    املوارد، مبا في           استخدام       ضمن       مبا ي                                    التنمية على التعاون بشكل وثيق      
     مـع             بالكامـل           يتـسق    و                                                                          ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، على حنو يضمن أقصى قدر من الفعاليـة             

                                    احتياجات وأولويات البلدان النامية؛
                                                                      ضــرورة إنــشاء نظــم وطنيــة للمعلومــات الــصحية وقــدرة وطنيــة                    تعيــد تأكيــد  -    ٣٥  

           التعـاون،           تقـدم              جهات دوليـة           بدعم من          للمقتضى    وفقا                                     للبحوث، واستخدامها وحتسينها، وذلك   
       تتـيح                         حبـسب العمـر واجلـنس،                 بيانات مصنفة                  البلد استنادا إىل                              هبدف قياس مستوى صحة سكان      

               لسياسات علـى    ا               وقياس أثر                      يف ميدان الصحة                                 الكشف عن مواطن عدم املساواة                    ضمن مجلة أمور    
     ؛                     املساواة يف ميدان الصحة

                         مج عمل املـؤمتر الـدويل                                                     األمني العام أن يواصل، يف إطار تنفيذ برنا          من     طلب ت  -    ٣٦  
                                 والوفيـات والتنميـة، مبـا يف               املـرض                                   عمله الفين يف جمـال الـصحة و                االضطالع ب                    للسكان والتنمية،   

                                             ، بالتعــاون والتنــسيق مــع وكــاالت األمــم   ه                      يف حتليالتــه وتوصــيات  اين     جلنــس ا       نظــور   امل            ذلــك دمــج 
                          واصـل تقيـيم التقـدم           أن ي     ، و         املختـصة                                                          املتحدة وصناديقها وبراجمها وغريها من املنظمات الدولية        

           ، املنـصوص                       والوفيـات والتنميـة         املـرض           الـصحة و         يـادين                                       احملرز يف حتقيق الغايات واألهـداف يف م     
                                                                           لمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة، مـع                                          عليها يف الوثائق اخلتامية ل    

   .                                  املراعاة الواجبة آلثارها على التنمية      إبداء 
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     ١٠١ /    ٢٠١٠      املقرر     
   *    ٢٠١٢                                       ملوضوع اخلاص للجنة السكان والتنمية يف عام  ا    

  
                        املوضوع اخلاص للـدورة      “          ن والشباب  و      املراهق ”                                       تقرر جلنة السكان والتنمية أن يكون         

    .     ٢٠١٢            للجنة يف عام                اخلامسة واألربعني 
  

     ١٠٢ /    ٢٠١٠    قرر   امل    
   *                 ا الثالثة واألربعني    دورهت    خالل                                           الوثائق اليت نظرت فيها جلنة السكان والتنمية 

   :                     علما بالوثائق التالية     تأخذ                     جلنة السكان والتنمية    إن   
 (                 والوفيات والتنمية     املرض                            تقرير األمني العام عن الصحة و   ) أ (  

  

   ؛ )٢٤
                                                        رصــد الــربامج الــسكانية، مـع التركيــز علــى الــصحة                                تقريـر األمــني العــام عـن      ) ب (  

 (        والتنمية               واملرض والوفيات
  

   ؛ )٢٥
                                                     املاليـة للمـساعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل                           تدفق املوارد                          تقرير األمني العام عن      ) ج (  

 (                           املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
  

   ؛ )٢٦
                                                                                        تقرير األمني العام عن تنفيذ الـربامج وسـري العمـل يف ميـدان الـسكان يف عـام                      ) د (  
 (                                         السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     شعبة  :     ٢٠٠٩

  

   ؛ )٢٧
-    ٢٠١٢                     جي املقتــرح للفتــرة             ر االســتراتي ا     اإلطــ                                     مــذكرة مــن األمــني العــام بــشأن   ) ـ    هــ (  
 (                           الشؤون االقتصادية واالجتماعية  :  ٧          الربنامج   من          ، السكان،  ٦               الربنامج الفرعي   :     ٢٠١٣

  

٢٨( .   

__________ 
   .                      اقشة، انظر الفصل الثاين             لالطالع على املن   *  
   .                                    لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الرابع   *  

  ) ٢٤(   E/CN.9/2010/3.   
  ) ٢٥(   E/CN.9/2010/4.   
  ) ٢٦(   E/CN.9/2010/5.   
  ) ٢٧(   E/CN.9/2010/6.   
  ) ٢٨(   E/CN.9/2010/7.   
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             الفصل الثاين
                                                   إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية    

          إجـراءات   ”                                 مـن جـدول أعماهلـا، املعنـون      ٣                                                عقدت اللجنـة مناقـشة عامـة بـشأن البنـد           -   ٣
  يف                                                  جلـستيها الثانيـة والثالثـة املعقـودتني              ، يف  “                                               وصـيات املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة                  متابعة ت 

   :                                 وكان معروضا عليها الوثائق التالية  .     ٢٠١٠      أبريل  /     نيسان    ١٢
   ؛ )E/CN.9/2010/3 (                   والوفيات والتنمية     املرض                            تقرير األمني العام عن الصحة و   ) أ (  
                                  نية، مــع التركيــز علــى الــصحة                       رصــد الــربامج الــسكا                            تقريــر األمــني العــام عــن    ) ب (  

   ؛ )E/CN.9/2010/4 (          والتنمية               واملرض والوفيات
                                                                                            تقرير األمني العام عن تـدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل                      ) ج (  

   ؛ )E/CN.9/2010/5 (                            املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
      مثــل                                    موجهــة إىل األمــني العــام مــن امل    ٢٠١٠       مــارس  /    آذار    ٣٠                رســالة مؤرخــة    ) د (  

   ؛ )E/CN.9/2010/8 (                             الدائم للصني لدى األمم املتحدة
                                                                           ن مقدم من االحتاد الدويل لتنظيم األسرة، وهي منظمة غـري حكوميـة ذات                 بيا   )ـ  ه (  

    ).E/CN.9/2010/NGO/1 (                                         مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
             ية كــل مــن         اســتهالل  ت  ا                    أبريــل، أدىل ببيانــ /         نيــسان  ١٢              ، املعقــودة يف            الثانيــة          ويف اجللــسة  -   ٤

  ؛                                  املـدير املـساعد لـشعبة الـسكان       ؛ و                                  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     ب                   مدير شعبة السكان  
        لــسكان        فــرع ا          ورئــيس  ؛                              صندوق األمــم املتحــدة للــسكان               التابعــة لــ                              ومــدير شــعبة الــدعم الــتقين

   .                        صندوق األمم املتحدة للسكان    يف                 شعبة الدعم التقين ب         والتنمية 
                                              أبريل، استمعت اللجنة إىل بيانات أدىل هبـا         /        نيسان   ١٢               ، املعقودة يف          لثالثة    ا          ويف اجللسة   -   ٥

ــن    ــو كــل م ــبانيا  إ                   ممثل ــسبة         باســم  (         س ــدان املنت ــاد األورويب والبل ــه                                     االحت ــصني    )         إلي ــرائيل وال                     وإس
                 أقـل البلـدان          سـم     با (          ونيبـال     )           والـصني    ٧٧  ـ                 جمموعـة الـ        سـم   با (                                  ندونيسيا واملراقبون عن الـيمن       إ و
   .       ستراليا أ و  )    منوا
          التحــالف  ”        كوميـة    احل            نظمـة غـري          عـن امل                                                 ويف اجللـسة نفـسها، أدىل ببيـان أيـضا املراقـب        -   ٦

   . “             العاملي للشباب
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        رئيسية          الكلمات ال    
ــسة  -   ٧ ــة         يف اجلل ــودة يف            الثاني ــسان  ١٢              ، املعق ــل،  /         ني ــدم         أبري ــسي، إدوارد       ق                               املتحــدث الرئي

                     جتاهـات الـسكانية،      اال ”      عـن                    ً   البنك الدويل، عرضاً   ب        السكان                          كبري األخصائيني يف شؤون        ،   بوس
                                                                       ، وأجــاب علــى أســئلة طرحهــا ممثلــو أوغنــدا وإســرائيل والربازيــل   “                              والنتــائج الــصحية والتنميــة
   .                              ن عن النرويج وترينيداد وتوباغو ا                       واملكسيك وفنلندا واملراقب

  ،  ة            الرئيـــسي ة         املتحدثـــ         تكلمـــت           أبريـــل،  /          نيـــسان  ١٣               ، املعقـــودة يف             الرابعـــة           ويف اجللـــسة  -   ٨
ــسا ف ــي إ   .          كاري ــدير ني    ت ــ ة         ، امل ــ   ة         العام ــ أل  وا            للخــدمات  ة    ساعد    امل ــصحية  ة     نظم ــصحة   مب           ال                 نظمــة ال

                                                                 الـصحية ملواجهـة التحـديات احلاليـة واملقبلـة يف جمـال               ة     نظمـ          تعزيز األ  ”    عن        لجنة             ، أمام ال         العاملية
  .                                                     اليابـان وإسـرائيل واملراقـب عـن النـرويج                                         على أسـئلة طرحهـا ممـثال        ت        ، وأجاب  “             الصحة العامة 

          التربــوي          ســتئماين   اال      صندوق     الــ ”        كوميــة   احل            نظمــة غــري   امل  ن                                      كمــا شــارك يف املناقــشة املراقــب عــ
   . “   ياة  احل  يف           احلق الوطين      لدعم 

                             املتحـدث الرئيـسي، بـاري         قـدم          أبريـل،   /         نيـسان   ١٤                ، املعقـودة يف              السادسة          ويف اجللسة   -   ٩
ــوبكني ــث شــامبليه املتميــز ل         كــارال           أســتاذ        ب ــة                              مسي   يف        ينــا     كاروال       نــورث        امعــة  جب                    لتغذيــة العاملي
        مــشاكل   :        الــصحة   و         االقتــصاد                           الــتغري العــاملي يف ميــداين  ”           موضــوع     حــول       عرضــا   ،      هيــل        تــشابل
   .                           على سؤال طرحه ممثل الربازيل     ّ ، ورّد “     وحلول

     “                     التحالف العاملي للشباب ”      كومية   احل        نظمة غري      عن امل                      شارك يف املناقشة املراقب  و  -    ١٠
  

      لجنة  ال                   اإلجراءات اليت اختذهتا     
                   والوفيات والتنمية     املرض        الصحة و    

            مياغـاوا        شـوجي                      أبلغ نائـب الـرئيس          أبريل،  /       نيسان  ١٦             ، املعقودة يف         التاسعة       اجللسة     يف    -    ١١
        عنــوان  ب                           بــشأن نــص مــشروع قــرار         أجريــت                                              عــن نتــائج املــشاورات غــري الرمسيــة الــيت    )          اليابــان (
   . “                   والوفيات والتنمية    املرض       الصحة و ”
       مـن                                                                      أيـضا، كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص مـشروع قـرار مقـدم                     التاسعة         يف اجللسة  و  -    ١٢

   .           نكليزية فقط إل     زع با                                  ُ الرئيس على أساس مشاورات غري رمسية، ُو
                                     نظر الفـصل األول، الفـرع بـاء،         ا (                                                  ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          -    ١٣

    ). ١ /    ٢٠١٠       القرار 
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                                             إسرائيل وبولندا واملراقبون عـن شـيلي              ممثال   ات                                        وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ببيان       -    ١٤
  )          وهولنــدا         املتحــدة         ململكــة   وا                  فرنــسا وفنلنــدا    و                                 أيــضا باســم أملانيــا والــسويد  (   رك                  ومالطــة والــدامن

 (        والنرويج
  

٢٩( .   
   .                                                 ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن الكرسي الرسويل ببيان  -    ١٥
  

      ٢٠١٢                                        املوضوع اخلاص للجنة السكان والتنمية يف عام     
                           ضا على اللجنـة مـشروع                       أبريل، كان معرو   /        نيسان   ١٦               ، املعقودة يف              التاسعة         يف اجللسة   -    ١٦
                           ، قدمـه الـرئيس علـى        “    ٢٠١٢                                                 املوضوع اخلاص للجنة السكان والتنمية يف عـام          ”             قرر بعنوان    م

   .                    أساس مشاورات غري رمسية
ــثال      -    ١٧ ــرر، أدىل مم ــشروع املق ــاد م ــل اعتم ــا                                               وقب ــة الــ     ســم  با (           زامبي ــصني  ٧٧  ـ                جمموع   )          وال

 (       واملكسيك
  

   . ني     ببيان   )٣٠
                                   نظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،      ا (              ة مشروع املقرر                              ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجن   -    ١٨

    ).   ١٠١ /    ٢٠١٠      املقرر 

__________ 
متاحة، لدى تقدميها إىل األمانة العامة، على املوقع   )٢٩(  

http://www.un.org/esa/population/cpd/cpd2010/comm2010.htm..  
                                                                                                                                                                            متاحــــــــــــــــــة، لــــــــــــــــــدى تقــــــــــــــــــدميها إىل األمانــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة، علــــــــــــــــــى املوقــــــــــــــــــع    )٣٠ (  

http://www.un.org/esa/population/cpd/cpd2010/comm2010.htm..   
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              الفصل الثالث
        املـرض           الـصحة و    :                                الوطنية يف املسائل السكانية     ة                       مناقشة عامة بشأن اخلرب       

                   والوفيات والتنمية
                 مناقـشة عامـة     ”                                من جدول أعماهلا، املعنـون        ٤                                      اللجنة مناقشة عامة بشأن البند           أجرت  -    ١٩

             يف جلـساهتا   “                       والوفيـات والتنميـة        املـرض           الـصحة و    :                                  لوطنيـة يف املـسائل الـسكانية       ا   ة             بشأن اخلـرب  
   .    ٢٠١٠      أبريل  /     نيسان    ١٤     إىل   ١٢    من          ، املعقودة          السابعة  إىل        الثالثة 
       مثلـي   مل                                     أبريل، اسـتمعت اللجنـة إىل بيانـات     /       نيسان  ١٢              ، املعقودة يف             ة الثالثة   لس  اجل   يف   و  -    ٢٠

ــات املتحــدة   ــة                     الوالي ــسيا و إ و           األمريكي ــا و             ندوني ــصني وبلجيك ــيالروس                    ال ــسويد           ب ــا وال                       وكرواتي
   .        والربتغال  )         األفريقية      الدول         جمموعة     باسم (                 ن عن الرأس األخضر  ا       واملراقب
                           كمـا أدىل املراقـب عـن         .                                                            ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن الكرسي الرسويل ببيـان           -    ٢١

   .                           املنظمة الدولية للهجرة ببيان
ــس  اجل  يف    و  -    ٢٢ ــة    ل ــودة يف           ة الرابع ــسان  ١٣               ، املعق ــات     /         ني ــة إىل بيان ــتمعت اللجن ــل، اس                                           أبري
                                                                                                كينيا وجنوب أفريقيـا وفنلنـدا وسويـسرا وبولنـدا وباكـستان وإسـرائيل وكوبـا واليابـان           ي   مثل مل

                         باسم منتدى جزر احملـيط      (         ستراليا   أ    عن   ن   ا                                                    وكولومبيا وهولندا وأوغندا واالحتاد الروسي واملراقب     
   .     وغانا  )      اهلادئ
ــس  اجل  يف  و  -    ٢٣ ــسة    ل ــودة يف     ، امل          ة اخلام ــسان  ١٣          عق ــات    /         ني ــة إىل بيان ــل، اســتمعت اللجن                                          أبري
          ســبانيا،  أ                                                        النكــا والربازيــل وغامبيــا وزامبيــا وكــوت ديفــوار و                            اهلنــد واملكــسيك وســري ي     مثلــ مل
ــراقب ل و ــة كوريــا         ني        لم ــرويج ومجهوري ــتني والن ــدا واألرجن ــريو وبوتــسوانا وكن ــبني وب ــن الفل                                                                                           ع

    .            منرك ونيجرييا ا    والد
              ألمم املتحـدة    ا                                       منظمة العمل الدولية واستراتيجية            ممثال  ني         دىل ببيان                     ويف اجللسة نفسها، أ     -    ٢٤

   .                       الدولية للحد من الكوارث
ــسادسة    لــس  اجل  يف  و  -    ٢٥ ــة إىل بيانــات    /         نيــسان  ١٤              ، املعقــودة يف            ة ال ــل، اســتمعت اللجن                                          أبري
   . ة                            بوركينا فاسو وسوازيالند ومالط   عن    ني      لمراقب ل             مثل جامايكا و مل

ــسها، أدىل ا   -    ٢٦ ــسة نف ــان                              ويف اجلل ــة ببي ــسكان والتنمي ــشركاء يف ال      وأدىل   .                                                         ملراقــب عــن ال
         برنــامج  و                                                                                            ببيانــات أيــضا ممثلــو صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وجامعــة األمــم املتحــدة  

        اإليـدز   /                                                                 برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية          و                      األمم املتحدة للبيئة    
                                    اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة  ْ ْي            َ     ، فــضال عــن ممثلَــ        املتحــدة         لألمــم                            منظمــة األغذيــة والزراعــة و

   .                                                                       آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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  :                                                   املراقبـون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة           أيضا                              ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات    -    ٢٧
ــة؛   ــدويل لتنظــيم األســرة      الحتــا  وا                                 رابطــة املتقاعــدين األمريكي ــدويل للدراســات     ؛ و                           د ال                             االحتــاد ال

          التربـوي            سـتئماين     اال       صندوق          ؛ والـ                                                 التحـالف الـدويل مـن أجـل صـحة املـرأة            و                      السكانية العلميـة؛    
    .    ياة  احل  يف           احلق الوطين      لدعم 
                                           أبريـــل، أدىل ببيانـــات املراقبـــون عـــن  /          نيـــسان  ١٤    يف                                اجللـــسة الـــسابعة، املعقـــودة  يف  و  -    ٢٨

                            منظمــة املــساعدة العامليــة  و   ؛                                  مؤســسة الــسكان العامليــة آيبــاس  :                ميــة التاليــة                   املنظمــات غــري احلكو
   .            ومنتدى املسعى                      للنهوض باملرأة والطفل؛ 
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              الفصل الرابع
                                                               تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان    

                  تنفيـذ الـربامج     ”                              من جدول أعماهلا، املعنون       ٥                                      ت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند          أجر  -    ٢٩
              ، املعقــودة يف            الــسابعة            ، يف جلــستها “                                                              وبرنــامج العمــل املقبــل لألمانــة العامــة يف ميــدان الــسكان

   :                                 وكان معروضا عليها الوثائق التالية  .     ٢٠١٠      أبريل  /     نيسان   ١٤
ــسكان يف         ) أ (   ــدان ال ــربامج وســري العمــل يف مي ــذ ال ــام عــن تنفي ــر األمــني الع                                                                                      تقري

   ؛ )E/CN.9/2010/6 (                            لشؤون االقتصادية واالجتماعية               السكان، إدارة ا     شعبة  :     ٢٠٠٩    عام
                                    ر االســـتراتيجي املقتـــرح للفتـــرة  ا      اإلطـــ    أن    ــــ        ام بــش        ـــــــ                          مــذكرة مـــن األمـــني الع    ) ب (  
                        الـــشؤون االقتـــصادية    :  ٧             الربنـــامج      مـــن             ، الـــسكان،  ٦                      الربنـــامج الفرعـــي    :     ٢٠١٣-    ٢٠١٢

   . )E/CN.9/2010/7 (            واالجتماعية
ــ  يف  و  -    ٣٠ ــسابعة س      اجللـ ــودة يف            ة الـ ــسان  ١٤                ، املعقـ ــان   /          نيـ ــة إىل بيـ ــتمعت اللجنـ ــل، اسـ                                           أبريـ

   .                                 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   ب                         لمدير املساعد لشعبة السكان ل       استهاليل 
                                         الواليات املتحـدة وبـيالروس والربازيـل                  و كل من          ممثل   ات    بيان     أدىل     ،                ويف اجللسة نفسها    -    ٣١

   .                                       والصني وكوبا وإسرائيل واملراقب عن النرويج
ــسة  -    ٣٢ ــة البحــر               ويف اجلل ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــل اللجن                                                                                    نفــسها، أدىل ممث

   .             الكارييب ببيان
ــعبة الـــسكان    رد   ،          أيـــضا                    ويف اجللـــسة نفـــسها  -    ٣٣ ــدير شـ ــ                          مـ                              إدارة الـــشؤون االقتـــصادية       بـ

َ     ما أُبدَي من                واالجتماعية على      .      أسئلة     ُ      وما طُرح من         تعليقات     ُ  
  

      لجنة  ال                   اإلجراءات اليت اختذهتا     
  

                من جدول األعمال   ٥    و  ٣                                      اليت نظرت فيها اللجنة يف إطار البندين        الوثائق    
                                     بنــاء علــى اقتــراح مــن الــرئيس،  و         أبريــل،  /         نيــسان  ١٦              ، املعقــودة يف            ة التاســعة    لــس  اجل  يف   -    ٣٤
                       مـن جـدول األعمـال         ٥      و    ٣                                                                              اللجنـة علمـا بعـدد مـن الوثـائق املقدمـة يف إطـار البنـدين                      خذت أ
    ).   ١٠٢ /    ٢٠١٠                                  نظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ا (
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             الفصل اخلامس
                             موضــوع االســتعراض الــوزاري       ضــمن                     الــسكان والتنميــة                 إســهام مــسائل     

      ٢٠١٠             السنوي يف عام 
ــد     -    ٣٥ ــة يف البن ــون    ٦                            نظــرت اللجن ــا، املعن ــن جــدول أعماهل ــسكان    ”                                   م ــسائل ال                            إســهام م

  ،            الثامنــة       اجللــسة    يف  “    ٢٠١٠                                                               والتنميــة ضــمن موضــوع االســتعراض الــوزاري الــسنوي يف عــام 
   .                            رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي ل                واستمعت إىل خطاب   ،      أبريل /       نيسان  ١٥        عقودة يف   امل

ــدا و    -    ٣٦ ــرائيل وهولنـ ــل مـــن إسـ ــو كـ ــدا   إ                                                             وأدىل ببيانـــات ممثلـ ــسيا والربازيـــل وأوغنـ                                     ندونيـ
   .                         ستراليا ومنغوليا والنرويج أ             واملراقبون عن 
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              الفصل السادس
       للجنة                   الرابعة واألربعني                        جدول األعمال املؤقت للدورة    

                                  ، كان معروضـا علـى اللجنـة            ٢٠١٠       أبريل /        نيسان   ١٦               ، املعقودة يف              ة التاسعة   لس  اجل   يف    -    ٣٧
    ).E/CN.9/2010/L.2/Rev.1 (      للجنة                   الرابعة واألربعني                         جدول األعمال املؤقت للدورة

                      نظـر الفـصل األول،      ا (                                                                   يف اجللسة نفـسها، اعتمـدت اللجنـة جـدول األعمـال املؤقـت                و  -    ٣٨
    ).         الفرع ألف
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          ل السابع    الفص
                 الثالثة واألربعني      دورهتا       أعمال                       عتماد تقرير اللجنة عن  ا    

ــسة  -    ٣٩ ــودة يف            التاســعة         يف اجلل ــسان  ١٦              ، املعق ــل /         ني ــ       عرضــت   ،     ٢٠١٠         أبري ــرئيس  ة      نائب            ال
           للجنـة                          ة الثالثـة واألربعـني       دور         أعمال ال            تقرير عن     ال       مشروع     )      بولندا (             يجكا كالوسا     ني    آ  ة      واملقرر

) E/CN.9/2010/L.3.(    
   ة                     الـرئيس واملقـرر     ة                                                                    جللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مـشروع التقريـر وأذنـت لنائبـ                 ويف ا   -    ٤٠
    .               صيغته النهائية    وضع  ب
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              الفصل الثامن
                    تنظيم أعمال الدورة    

  
                     افتتاح الدورة ومدهتا  -    ألف   

                                                                                                  عقـــدت جلنـــة الـــسكان والتنميـــة دورهتـــا الثالثـــة واألربعـــني مبقـــر األمـــم املتحـــدة يف      -    ٤١
                            وقــد عقــدت اللجنــة تــسع   .     ٢٠١٠        أبريــل  /         نيــسان  ١٦     إىل   ١٢  ن       ومــ    ٢٠٠٩        أبريــل  /       نيــسان  ٣

    ).               األوىل إىل التاسعة (      جلسات 
            اللجنـة،                         ، افتتح الـدورة رئـيس      ٢٠١٠      أبريل  / ن      نيسا  ١٢                                ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -    ٤٢

   .            ، وأدىل ببيان )       إسرائيل (              دانيال كارمون 
   .     ببيان  )     ورويب             باسم االحتاد األ (                                ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إسبانيا   -    ٤٣
                                                                                               ويف اجللــسة نفــسها، تكلــم أمــام اللجنــة وكيــل األمــني العــام للــشؤون االقتــصادية            -    ٤٤

   .                                                            واالجتماعية ونائبة املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان
                                                                                                  ويف اجللـــسة نفـــسها أيـــضا، أدلـــت مـــديرة شـــعبة الـــسكان التابعـــة بـــإدارة الـــشؤون     -    ٤٥

   .             حظات استهاللية                       االقتصادية واالجتماعية مبال
  

       احلضور  -    باء   
                                        كمـا حـضرها مراقبـون عـن دول أخـرى        .                            دولة عـضو يف اللجنـة        ٤٠              حضرت الدورة     -    ٤٦

ــم املتحــدة   ــضاء يف األم ــة،                                 أع ــضاء يف املنظم ــري األع ــن غ ــة واحــدة م ــن دول ــن                                                             وع ــون ع                وممثل
                                                                           تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، ومراقبـون عـن منظمـات حكوميـة                                   وكيانـات أخـرى             مؤسسات  

             يف الوثيقـة                                 متاحـة لالطـالع عليهـا                         ائمـة املـشاركني             سـتكون ق   و  .                        ية ومنظمات غري حكومية      دول
E/CN.9/2010/INF/1.   

  
                    انتخاب أعضاء املكتب  -    جيم   

ــودة يف      -    ٤٧ ــستها األوىل املعق ــة، يف جل ــة بالتزكي ــسان ٣                                                             انتخبــت اللجن ــل  /         ني   ،     ٢٠٠٩        أبري
   :                          أعضاء املكتب التالية أمساؤهم

        الرئيس  
   )       إسرائيل (              دانيال كارمون     
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             نواب الرئيس  
   )       الربازيل (       نيتو -             إدواردو ريوس     
   )      بولندا (              آنييجكا كالوسا     
   )       اليابان (             شوجي مياغاوا     
   )            جنوب أفريقيا (              ليزوي نكومبيال     

    ّ                              ، عّينت اللجنة نائبة الـرئيس،          ٢٠١٠       أبريل   /        نيسان   ١٢                                 ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -    ٤٨
   .      للدورة        ، مقررة  )      بولندا (              آنييجكا كالوسا 

ــاوا        -    ٤٩ ــة شــوجي مياغ ــسها، عّينــت اللجن ــسة نف ــسا للمــشاورات    )          اليابــان (                 ّ                                         ويف اجلل                      رئي
   .      الرمسية   غري
  

                                                   تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتني  -    دال   
                                                                                             يف اجللــسة الثانيــة، عــرض الــرئيس تقريــر مكتــب اللجنــة عــن اجتماعاتــه املعقــودة بــني    -    ٥٠

   .E/CN.9/2010/2              ردة يف الوثيقة                    الدورتني بصيغته الوا
   .                                            ويف اجللسة ذاهتا، أخذت اللجنة علما بتقرير املكتب  -    ٥١
  

             جدول األعمال  -    هاء   
           الــوارد  )E/CN.9/2010/1 (                        جــدول األعمــال املؤقــت                                       يف اجللــسة الثانيــة، أقــرت اللجنــة    -    ٥٢

    :         فيما يلي
   .                  انتخاب أعضاء املكتب  -   ١  
   .         يمية أخرى                            إقرار جدول األعمال ومسائل تنظ  -   ٢  
   .                                                 إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  -   ٣  
ــة يف املــسائل الــسكانية     -   ٤   ــ  :                                                                 مناقــشة عامــة بــشأن اخلــربة الوطني            حة واملــرض  ص    ال

   .        والتنمية         والوفيات
   .                                                             تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان  -   ٥  
                            االستعراض الـوزاري الـسنوي                      والتنمية ضمن موضوع                       إسهام مسائل السكان      -   ٦  

   .    ٢٠١٠      يف عام
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   .                                              جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة  -   ٧  
   .                     دورهتا الثالثة واألربعني      أعمال                        اعتماد تقرير اللجنة عن   -   ٨  

                                                                                              ويف اجللــسة نفــسها، أقــرت اللجنــة تنظــيم أعمــال الــدورة بــصيغته الــواردة يف الوثيقــة     -    ٥٣
E/CN.9/2010/L.1.   

  
         الوثائق  -    واو   

      وقـع                  متاحـة علـى امل                واألربعـني             الثالثـة                                                             قائمة الوثائــق املعروضـة علــى اللجنـة يف دورهتـا               -    ٥٤
    ).http://www.unpopulation.org  (            شعبة السكان         الشبكي ل
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