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  موجز  
عقدت الـدورة اخلامـسة واألربعـون للجنـة الـسكان والتنميـة يف مقـر األمـم املتحـدة يف                       

هـو   وكـان موضـوعها اخلـاص        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ إىل   ٢٣ ومن   ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٥
  .“املراهقون والشباب”

الــدورتني  ونظــرت اللجنــة يف تقريــر مكتــب اللجنــة عــن اجتماعاتــه املعقــودة بــني           
)E/CN.9/2012/3(الذي شرح بالتفصيل عمل املكتب يف تنظيم الدورة ،.  

وتناول األمني العام يف تقريـره      . ونظرت اللجنة يف وثيقتني حول املوضوع اخلاص للدورة         
ية االجتاهــات الدميغرافيــة بــني هــذه الفئــة الــسكان     ) E/CN.9/2012/4(بــشأن املــراهقني والــشباب   

 نـسمة   بليـون  ١,٦ن هناك أكثر من     فذكر أ . ملية انتقاهلم إىل مرحلة البلوغ    وجوانب منتقاة من ع   
، وهـو أكـرب جيـل       ٢٠١٢ سنة على مستوى العـامل يف عـام          ٢٤ سنة إىل    ١٢من  تتراوح أعمارهم   

مــن املتوقــع أن يبقــى عــدد الــسكان مــن املــراهقني والــشباب مــستقرا    و. مــن الــشباب يف التــاريخ 
ومــع ذلــك، ختتبــئ وراء هــذا االســتقرار . يــة آخــذة يف التراجــعدامــت معــدالت اخلــصوبة العامل مــا

املتوقــع أن يتزايــد عــدد املــراهقني والــشباب يف أفريقيــا مــن و. تفاوتــات إقليميــة يف معــدالت النمــو
، بينمـا يف منـاطق أخـرى سـتتراجع أعـداد الـسكان              ٢٠٤٠ يف املائـة حبلـول عـام         ٦٣قدرها  بنسبة  

  . خالل الفترة نفسها سنة٢٤إىل  سنة ١٢ن مالذين تتراوح أعمارهم 
وقد خلص األمني العام األدلة املتعلقة بالزواج واإلجنـاب بـني الـشباب وخلـص إىل أن                   

. مـن األرجـح أن يـؤخروا موعـد تكوينـهم أسـرة مقارنـة بوالـديهم                احلـايل   الـشباب   جيل  أفراد  
مبكــرة جــدا يف ســن  يف عــدد مــن البلــدان يتــزوجن  أن نــسبة كــبرية مــن النــساء والفتيــات  إال
واملراهقـون  .  بصرف النظر عن القوانني املتعلقة باحلد األدىن لسن الـزواج          ،) سنة ١٥من   أقل(

فــإن  ، لــذاةالــذين لــديهم فرصــة احلــصول علــى التعلــيم يقــل احتمــال زواجهــم يف ســن مبكــر  
االستثمارات يف جمال التعليم ستساعد على منع الزواج املبكر جـدا، خاصـة بالنـسبة للفتيـات،         

الـزواج املبكـر    ويـرتبط  .إنفاذ القوانني املتعلقة باحلد األدىن لسن الـزواج ضـرورة حتميـة         ثل  ميو
 مبــا لــه مــن نتــائج ســلبية بالنــسبة لــصحة ورفــاه األم   ،ارتباطــا شــديدا باحلمــل يف ســن مبكــرة 

وأكد األمني العام على ضرورة حصول الشباب، سـواء كـانوا متـزوجني أم غـري                . والطفل معا 
ضـرورة تـوفري التعلـيم    علـى   و،ى املعلومـات املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة     متزوجني، علـ  
 أكثـر مـن مخـس    توجد حاجة غـري ملبـاة ملنـع احلمـل لـدى     وعلى سبيل املثال،    .واخلدمات هلم 

. أو املقترنـات  سـواء املتزوجـات      ،سـنة  ٢٤ سـنة إىل     ١٥ مـن النساء الالئـي تتـراوح أعمـارهن        
رعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية جـزءاً ال يتجـزأ مـن احلـد األدىن              وينبغي أن تشكّل خدمات ال    

  .جملموعة تدابري الرعاية الصحية املقدمة للمراهقني والشباب
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وحبــث األمــني العــام أيــضا األدلــة املتعلقــة مبعــدالت االعــتالل والوفيــات بــني الــشباب    
 ســنوات إىل ١٠ مــنوأشــار إىل أن معظــم الوفيــات بــني األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم  

ففي مناطق كثرية من العامل، ترتفع معـدالت الوفـاة           .اتقاؤهاأسباب ميكن   إىل  ترجع   سنة ٢٤
 وقـوع  مـن قبيـل   عن معـدالت وفـاة الـشابات، ويرجـع ذلـك إىل أسـباب خارجيـة               نالشبا بني

عاليـة   الـشابات يف أفريقيـا وجنـوب آسـيا     ومع ذلك ظلت معدالت وفيات . احلوادث والعنف 
وذكــر األمــني العــام بالتفــصيل جمموعــة  . العــدوى وألســباب تتعلــق باحلمــل والــوالدة بــسبب 

متنوعة من التدخالت لتحسني الـصحة واحلـد مـن الـسلوكيات احملفوفـة باملخـاطر يف سـياقات         
ــة مــن  إىل موجهــةخمتلفــة،  ــشرية  الوقاي ــدز / فــريوس نقــص املناعــة الب ، ومكافحــة وعالجــهاإلي

املنخفـــضة الـــدخل، ومنـــع اســـتخدام التبـــغ وإســـاءة اســـتعمال  األمـــراض املعديـــة يف البلـــدان 
ــاجم     ــرق والعنـــف النـ ــى الطـ ــرور علـ ــوادث املـ ــن حـ ــد مـ ــات، واحلـ ــتخدام  الكحوليـ ــن اسـ  عـ

  .النارية األسلحة
 املميـزة للمهـاجرين الـدوليني مـن الـشباب،            الـسمات  وأبرز األمـني العـام أيـضا بعـض          

 يف املائـة  ١٦ون مهـاجر دويل، ميثلـون    مليـ ٣٥، كـان هنـاك حنـو      ٢٠١٠مشريا إىل أنه يف عام      
ويهـاجر الـشباب    .  سـنة  ٢٤ سنوات إىل  ١٠ منمن اجملموع العاملي، كانت تتراوح أعمارهم       

بـشكل  أيـضا    يتنقلـون    وهـم .  معهـم  أو مجـع مشلـهم    غالبا ملرافقة والديهم    و،  سبابلعدد من األ  
 .كتـساب املهـارات   ستقل من أجل العثور على عمل، أو لتحـسني مـستواهم التعليمـي، أو ال              م

لتعلــيم وأشــار إىل أن بلــدان املنــشأ ميكــن أن اوأوصــى األمــني العــام بتــسهيل اهلجــرة مــن أجــل 
مـن خـالل احلفـاظ علـى     وذلـك  يف اخلـارج  من تدريب ومهـارات    الشباب  مما يكتسبه   تستفيد  

  .الصالت معهم أثناء وجودهم يف اخلارج وتسهيل إعادة دجمهم يف سوق العمل عند عودهتم
نظرت اللجنة أيضا يف تقريـر األمـني العـام عـن رصـد الـربامج الـسكانية الـذي ركـز                      و  

استعرض األمني العام يف تقريـره اإلجـراءات        قد  و). E/CN.9/2012/5( على املراهقني والشباب  
اليت اختذهتا احلكومات واملنظمات غري احلكومية وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان وشـركاؤه               

 ،شباب وهـم بـصدد االنتقـال إىل مرحلـة البلـوغ؛ واالسـتثمار يف الـشباب                بيئة داعمة للـ   لتهيئة  
ــة      املعلومــات احلــصول علــىوتعزيــز حقــوقهم وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني؛ وتــوفري إمكاني

واخلدمات ذات الصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة؛ وتـشجيع تعلـيمهم وإدمـاجهم االجتمـاعي         
 الـذين   أولئـك ، مبـن فـيهم       األكثـر ضـعفا    لفئـاهتم ماكن آمنة   أ وضمان اختاذ تدابري وقائية وتوفري    

؛ وتـوفري الـدعم الـالزم لوضـع سياسـة متكينيـة و إطـار                 صـعبة  حـاالت إنـسانية   يف ظل   يعيشون  
  . السياساتوضعمشاركتهم يف من أجل قانوين 
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وقدم أيضا لنظر اللجنة تقرير األمني العام عن تدفق املوارد املالية للمـساعدة يف تنفيـذ                  
 املـساعدة  ورد فيـه أن  وقـد   ).  E/CN.9/2012/6(برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة            

مـستويات التمويـل احلاليـة أقـل مـن           ، إال أن  متواضـعة  زيـادة    اجلهـات املاحنـة زادت    املقدمة من   
ك وينطبـق ذلـ  . املبالغ الالزمة للتنفيذ الكامل لربنامج العمل وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

: ، وهـي   يف إطـار املـؤمتر     اليت ُحددت تكاليفها   األربعة جملموعة التدابري السكانية      املكوناتعلى  
الـصحة اإلجنابيـة األساسـية؛ وأنـشطة الوقايـة مـن األمـراض املنقولـة                وخـدمات   تنظيم األسـرة؛    

ا اإليـدز؛ وحتليـل الـسياسات الـسكانية واإلمنائيـة وبياناهتـ           /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      /جنسيا
املساعدة املقدمة مـن اجلهـات املاحنـة، الـيت           وبدت بوادر التباطؤ تظهر على     .وحبوثها األساسية 

 دوالر يف   باليـني  ١٠,٦فقـد بلغـت     : كانت تزداد باطراد على مدى الـسنوات القليلـة املاضـية          
ــصل إىل   ٢٠٠٩عــام  ــة لت ــادة طفيف ــني ١٠,٧ وزادت زي ــام  دوالر يف بالي ــشري . ٢٠١٠ع وي

 بليـون   ٣٣,٧ مجموع إىل أن هذه املـوارد بلغـت       كد اليت حشدهتا البلدان النامية      لموارلتقدير  
ل ثلثــي وهكــذا، ففــي حــني دعــا برنــامج العمــل البلــدان الناميــة إىل حتمُّــ  . ٢٠١٠دوالر لعــام 

لتنفيذه، كشفت احلالة الفعلية أن البلـدان الناميـة مل متـول سـوى ثالثـة أربـاع                   النفقات الالزمة 
 نـصف املـوارد احملليـة       علـى يزيد   ينفقون ما كانوا  تلك البلدان   األفراد يف    وأن   السكايناإلنفاق  

  .اإلنفاق من أمواهلم هممن خالل 
واستعرضت اللجنة تقرير األمني العام عـن تنفيـذ برنـامج عمـل شـعبة الـسكان بـإدارة             

طـار  ، وأحاطـت علمـا باإل     ) E/CN.9/2012/7 (٢٠١١ الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف عام    
، ٧ السكان، مـن الربنـامج   - ٥ للربنامج الفرعي  ٢٠١٥-٢٠١٤االستراتيجي املقترح للفترة    

  .الشؤون االقتصادية واالجتماعية
أسـتاذ االقتـصاد جبامعـة      وهـو    رئيسية أدىل هبا أندرو ميـسون،        كلماتواستمعت اللجنة إىل      

أسـتاذ  وهـو   رج بـاتون،    جملـس الـسكان؛ وجـو     يف  هاواي؛ وشريين جيجيبهوي، باحث منتسب أقدم       
إىل عرضــني مقــدمني مــن متحــدثني مــن   أيــضا اســتمعت و. حبــوث صــحة املــراهقني جبامعــة ملبــورن  

  .ندونيسياإ دو ندوي من السنغال، وأجنا دوي مارثا منعاالشباب، مها س
وعند النظر يف إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، فإن اللجنـة،               

، ٢٠١٤  بـشأن متابعـة املـؤمتر إىل مـا بعـد عـام      ٦٥/٢٣٤ قـرار اجلمعيـة العامـة    إذ أشـارت إىل 
الــذي أكــدت فيــه اجلمعيــة ضــرورة التــزام احلكومــات جمــددا، علــى أعلــى مــستوى سياســي،    
بتحقيق غايات وأهداف برنـامج عمـل املـؤمتر، اعتمـدت مقـررا يوصـي اجلمعيـة بعقـد الـدورة               

رة التاسـعة والـستني للجمعيـة لتقيـيم حالـة تنفيـذ برنـامج               خالل الدو عقدها   املقرر   ،االستثنائية
  .مباشرة العمل، قبل املناقشة العامة للدورة التاسعة والستني
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، أكـدت فيـه مـن جديـد     “املـراهقني والـشباب  ”بـشأن  واعتمدت اللجنـة أيـضا قـرارا          
ه، وأعربـت  برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واإلجـراءات األساسـية ملواصـلة تنفيـذ          

جمــددا عــن التزامهــا القــوي بتنفيــذمها تنفيــذا كــامال وبــاحلق الــسيادي لكــل بلــد يف تنفيــذ            
 باحلكومات أن تعّزز اإلنصاف والتضامن بني األجيال مبراعاة آثـار            اللجنة  وأهابت .توصياهتما

يــة يف ولواأل تنميــة الــشباب تــويلالتخطــيط للتنميــة، وأن عنــد اهلياكــل العمريــة الــسكانية تغيُّــر 
وحثــت اللجنــة احلكومــات أيــضا علــى محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان         . مجيــع القطاعــات 

جية، بـسبل منـها القـضاء علـى مجيـع           اواحلريات األساسية بصرف النظر عن العمر واحلالة الزو       
م أشــكال التمييــز ضــد البنــات والنــساء، وكــذلك علــى محايــة حقــوق اإلنــسان املتعلقــة بــتحكُّ 

وحثــت الــدول . حبريــة ومــسؤولية يف املــسائل املتــصلة بنــشاطهم اجلنــسي املــراهقني والــشباب 
مـن جانـب مـن      الكامـل احلـر بالرضـا  األعضاء علـى سـن قـوانني تكفـل عـدم إمتـام الـزواج إال           

 وإنفاذ هذه القوانني بكل دقة، وسن قوانني تتعلـق باحلـد األدىن للـسن القانونيـة                 ،يعتزم الزواج 
ن الزواج، ورفع احلد األدىن لسن الزواج عنـد اللـزوم، وإنفـاذ             الزواج واحلد األدىن لس   للرضا ب 

  . تلك القوانني بكل دقة
ويف ذلــك القــرار، حثــت اللجنــة احلكومــات أيــضا علــى كفالــة متتــع الــشباب، علــى      

أساس منصف وشـامل، بـأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة عـن طريـق              
أيــضا وحثــت . مة واخلــدمات االجتماعيــة هلــم دون متييــزإتاحــة نظــم الرعايــة الــصحية املــستدا 

حتسني الصحة النفاسية واحلد من األمراض والوفيـات        هبدف  احلكومات والشركاء يف التنمية،     
ــشرية واإليــدز           النفاســية وأمــراض ووفيــات األطفــال والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة الب

احلــصول علــى ة لتعمــيم ويــاألولالــصحية وضــمان إيــالء  الــنظم والتــصدي هلمــا، علــى تعزيــز  
وإضــافة إىل ذلــك، أهابــت . املعلومــات والرعايــة الــصحية املتعلقــة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة

اللجنــة باحلكومــات أن تــوفر للــشباب تثقيفــا شــامال وقائمــا علــى األدلــة فيمــا يتعلــق باحليــاة     
اواة بــني اجلنــسني، اجلنــسية لإلنــسان، والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وحقــوق اإلنــسان واملــس   

  .بإجيابية ومسؤولية مع حياهتم اجلنسيةالتعامل لتمكينهم من وذلك 
التعلـيم وتعزيـز    حتـسني نوعيـة     وعالوة على ذلـك، حثـت اللجنـة الـدول األعـضاء علـى                 

عليــه، وأهابــت هبــا أن تكفــل حــق التعلــيم للنــساء والفتيــات علــى قــدم    جلميــعافــرص حــصول 
وحثـت احلكومـات علـى أن حتـّسن وتـدعم بـشكل فعـال فـرص                 . ناملساواة مـع الرجـال والفتيـا      

حصول الـشباب علـى العمالـة املنتجـة والعمـل الكـرمي، بـسبل منـها االسـتثمار يف بـرامج عمالـة                        
وإضــافة إىل ذلــك، أهابــت اللجنــة باحلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا أن  . الــشباب

يهم وأن  ا والـيت تركـز علـ      وهنـ لـيت يقود  زيـادة مـشاركة الـشباب واملنظمـات ا        نـشط   تدعم بشكل   
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، مع مراعاة املساواة بـني اجلنـسني ومتثيـل الـشباب مـن خمتلـف اخللفيـات                  تستثمر يف تلك الزيادة   
ــة الــيت هتــم       ــة واحمللي ــة والوطني ــة واإلقليمي ــة الدولي ــسياسات اإلمنائي يف صــوغ االســتراتيجيات وال

  .وتنفيذها ورصدها وتقييمهاتعلق هبا امل حسب االقتضاء، وكذلك يف اختاذ القرارات ،الشباب
يف تقريـر األمـني العـام    يقـضي بـأن تنظـر يف سـنوات زوجيـة        واعتمدت اللجنـة مقـررا        

أن يكـون التقريـر     لكفالـة   وذلـك    ،الذي يصدر كل سنتني عن االجتاهات الدميغرافيـة يف العـامل          
رر أن تنظر اللجنـة يف      وبناء على ذلك، تق   . مع أحدث التقديرات والتوقعات الدميغرافية    متسقا  

 يف   واألربعـني، الـيت ُتعقـد      التقرير القادم عن االجتاهات الدميغرافية يف العـامل يف دورهتـا الـسابعة            
  .٢٠١٤عام 

واستمعت اللجنة إىل بيان أدىل به نائب رئيس اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي بـشأن              
ــوزاري    ــة يف موضــوع االســتعراض ال ــسكان والتنمي ــسنوي لعــام  مــسامهة قــضايا ال ، ٢٠١٢ ال

تعزيز القدرات اإلنتاجية والعمالة وتوفري العمل الكرمي من أجل القضاء على الفقر يف سـياق               ”
منــو اقتــصادي شــامل للجميــع ومــستدام ومنــصف علــى مجيــع املــستويات لتحقيــق األهــداف     

ــة ــة لأللفيـ ــا    . “اإلمنائيـ ــة والـــدول الـــيت هلـ ــاعلي مـــع أعـــضاء اللجنـ ــوار تفـ ــان حـ وأعقـــب البيـ
  .مراقب كزمر

ووافقت اللجنة علـى مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا الـسادسة واألربعـني                    
  .واعتمدت تقريرها عن دورهتا اخلامسة واألربعني
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  الفصل األول
املـــسائل الـــيت تـــستدعي اختـــاذ إجـــراء مـــن جانـــب اجمللـــس االقتـــصادي     

  ه انتباهه إليهاوّجيواالجتماعي أو اليت 
  

  مشاريع املقررات  - ألف  
  :ات التاليةتوصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشاريع املقرر  - ١
  

الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بــشأن متابعــة نتــائج املــؤمتر الــدويل للــسكان     
  *٢٠١٤والتنمية إىل ما بعد عام 

 بـشأن  ٦٥/٢٣٤قرار اجلمعية العامـة   إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إذ يشري إىل          
، الــذي أكــدت فيــه اجلمعيــة ٢٠١٤متابعــة املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة إىل مــا بعــد عــام  

ضرورة التزام احلكومات جمددا، على أعلى مستوى سياسي، بتحقيق غايات وأهداف برنـامج             
اإلمنائيـة املتفـق عليهـا      عمل املؤمتر، وإذ حييط علمـا مبـسامهة برنـامج العمـل يف تنفيـذ األهـداف                  

 املقــرر ،دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يوصــي اجلمعيــة بعقــد الــدورة االســتثنائية   
خالل الدورة التاسعة والستني للجمعية لتقييم حالة تنفيذ برنـامج العمـل، قبـل املناقـشة                عقدها  

  .مباشرة العامة للدورة التاسعة والستني
  

  **تقرير املتعلق باالجتاهات الدميغرافية يف العاملتوقيت النظر يف ال    
 ١٩٩٦/٢ مـــن قـــراره ٩إن اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، إذ يـــشري إىل الفقـــرة   
مــع متــسقا تقريــر األمــني العــام عــن االجتاهــات الدميغرافيــة يف العــامل أن يكــون لكفالــة وتوخيــاً 

قيـت نظـر جلنـة الـسكان والتنميــة يف     أحـدث التقـديرات والتوقعـات الدميغرافيـة، يقـرر تغـيري تو      
عــن املقبــل التقريــر إىل ســنوات زوجيــة ويقــرر، بنــاء علــى ذلــك، أن تنظــر اللجنــة يف التقريــر    

  .٢٠١٤ يف عام ، اليت تعقداالجتاهات الدميغرافية يف العامل يف دورهتا السابعة واألربعني
  

 
  

  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين  *  
 .اخلامسلالطالع على املناقشة، انظر الفصل   **  
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ول األعمــال املؤقــت تقريــر جلنــة الــسكان والتنميــة عــن دورهتــا اخلامــسة واألربعــني وجــد 
  *لدورهتا السادسة واألربعني

  :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
  ؛)١(علما بتقرير جلنة السكان والتنمية عن دورهتا اخلامسة واألربعنيحييط   )أ(  
بـصيغته   على جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنـة     يوافق  )ب(  
  :أدناهالواردة 

  
   املؤقتجدول األعمال    

  .)٢(انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  

  
  الوثائق  
  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة  
  مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة  
   رتنيتقرير مكتب جلنة السكان والتنمية عن اجتماعاته املعقودة بني الدو  
  .تابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنميةملاإلجراءات املتخذة   - ٣  

  
  الوثائق      

اجلوانـــب : االجتاهـــات اجلديـــدة يف اهلجـــرة  ”تقريـــر األمـــني العـــام عـــن موضـــوع       
  “الدميغرافية

االجتاهـات  ”تقرير األمني العام عن رصد الربامج السكانية، مع التركيز على موضوع              
  “اجلوانب الدميغرافية: اهلجرةاجلديدة يف 

__________ 
  . الفصل السابعلالطالع على املناقشة انظر  *  

 ).E/2012/25 (٥، امللحق رقم ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )١(  
، سوف تعقد اللجنـة، بعـد اختتـام دورهتـا اخلامـسة واألربعـني مباشـرة، اجللـسة              ٢٠٠٤/٢وفقا ملقرر اللجنة      )٢(  

اجلديـد وغـريه مـن أعـضاء     اللجنـة   األوىل من دورهتـا الـسادسة واألربعـني لغـرض واحـد هـو انتخـاب رئـيس                   
 . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس١٥املكتب، وذلك وفقا للمادة 
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تقرير األمـني العـام عـن تـدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                          
  الدويل للسكان والتنمية

االجتاهـات اجلديـدة   ”: مناقشة عامة بشأن اخلربة الوطنية يف املسائل الـسكانية      - ٤  
  .“اجلوانب الدميغرافية: يف اهلجرة

امة بشأن إسهام مـسائل الـسكان والتنميـة يف موضـوع االسـتعراض              مناقشة ع   - ٥  
  .٢٠١٣عام يف الوزاري السنوي 

  .تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان  - ٦  
  

  الوثائق      
  ٢٠١٢تقرير األمني العام عن تنفيذ الربامج وسري العمل يف ميدان السكان لعام   
  .مال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنةجدول األع  - ٧  

  
  الوثائق      

  مذكرة من األمانة العامة تتضمن جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة واألربعني  - ٨  

  
  انتباه اجمللس إليها يوجه املسائل اليت   -باء   

  :املقررات التالية اليت اختذهتا اللجنةإىل والتايل جمللس إىل القرار ُوجه انتباه اي  - ٢
  

  ٢٠١٢/١القرار     
  *املراهقون والشباب

  إن جلنة السكان والتنمية  
 واإلجـراءات األساسـية   )٣(إىل برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة         إذ تشري     

  ،)٤(ملواصلة تنفيذه
__________ 

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

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املبيع 
للجمعيــة العامــة، الــدورة االســتثنائية احلاديــة  الوثــائق الرمسيــة، املرفــق؛ ٢١/٢-انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة دإ  )٤(  

  .A/S-21/PV.9؛ و (A/S-21/5/Rev.1) ٣والعشرون، امللحق رقم 
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 والتزامات الـدول األطـراف يف       )٥(ملي حلقوق اإلنسان  ن العا إىل اإلعال وإذ تشري أيضا      
ــة والـــسياسية   ــاحلقوق املدنيـ ــاحلقوق  )٦(العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـ ، والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـ

، )٧(، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         )٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
، واالتفاقيــة الدوليــة )٩(شــخاص ذوي اإلعاقــة، واتفاقيــة حقــوق األ)٨(واتفاقيــة حقــوق الطفــل 

، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال        )١٠(للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
  ،)١١(املهاجرين وأفراد أسرهم

إىل نتائج االجتماعات واملؤمترات الرفيعة املستوى ذات الـصلة الـيت           وإذ تشري كذلك      
 والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة     )١٢(فيها إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة    عقدهتا األمم املتحدة، مبا    

ــام   ــاملي لع ــيجني  )١٣(٢٠٠٥الع ــل ب ــهاج عم ــالن   )١٤(، ومن ــذ إع ــتعراض تنفي ــد   واس ــيجني بع ب
، والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع الرفيـع املـستوى           )١٥(سنوات، وبرنامج العمل العاملي للـشباب      ٥

، واإلعالن السياسي بشأن فـريوس      )١٦(حلوار والتفاهم املتبادل  ا: للجمعية العامة املعين بالشباب   
تكثيـف جهودنـا مـن أجـل القـضاء علـى فـريوس نقـص املناعـة              : نقص املناعـة البـشرية واإليـدز      

ــدز  ــشرية واإلي ــستوى املعــين      )١٧(الب ــع امل ــة الرفي ــة العام ــسياسي الجتمــاع اجلمعي ، واإلعــالن ال
، والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع           )١٨(ابالوقاية من األمراض غـري الـسارية ومكافحتـه        

متحـدون  : الوفـاء بالوعـد  ”املستوى للجمعيـة العامـة بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املعنونـة            
__________ 

 ).٣-د (٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٥(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠معية العامة انظر قرار اجل  )٦(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٨(  
 .٤٤٧١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، اجمللد   )٩(  
  .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )١٠(  
  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )١١(  
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )١٢(  
  .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )١٣(  
منـشورات األمـم املتحـدة،     (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلـول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،           )١٤(  

  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 
 .٦٢/١٢٦ و ٥٠/٨١انظر قراري اجلمعية العامة   )١٥(  
 .٦٥/٣١٢انظر قرار اجلمعية العامة   )١٦(  
 .، املرفق٦٥/٢٧٧قرار اجلمعية العامة   )١٧(  
 .، املرفق٦٦/٢١قرار اجلمعية العامة   )١٨(  
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، واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك                )١٩(“لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
  األهداف اإلمنائية لأللفية،

أن التنميــة هــدف أساســي يف حــد ذاتــه وأن التنميــة املــستدامة   مــن جديــد وإذ تؤكــد  
متثــل، يف جوانبــها االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة، عنــصرا رئيــسا مــن عناصــر اإلطــار العــام    

  ألنشطة األمم املتحدة،
ــسلّم    ــاريخ،      وإذ ت ــشباب علــى اإلطــالق يف الت ــراهقني وال ــل مــن امل بوجــود أكــرب جي

االجتاهات الدميغرافية واهلياكل العمرية يـؤثر مباشـرة علـى حيـاهتم وتتبـاين       وتدرك أن اختالف    
آثــاره علــى التنميــة، تبعــا للظــروف الــسائدة يف كــل بلــد، وتبعــا حلجــم االســتثمارات الالزمــة   
لــضمان صــحة ومنــاء أجيــال احلاضــر واملــستقبل، وتــدرك تطــور قــدرات املــراهقني والــشباب     

ات املتعلقــة هبــم، وأن تــصنيفات وتعــاريف الفئــات العمريــة واحتياجــاهتم ومــسامهاهتم والتحــدي
  ختتلف وفقا للتشريعات الوطنية لكل بلد،

بأن السبل اليت ميكن هبـا للـشباب حتقيـق طموحـاهتم والتـصدي للتحـديات                وإذ تسلّم     
اليت تواجههم وحتقيق إمكاناهتم ستؤثر يف الظروف االجتماعيـة واالقتـصادية الراهنـة ويف رفـاه                

ل املقبلة ومصادر رزقهـا، وتؤكـد علـى ضـرورة بـذل املزيـد مـن اجلهـود لتعزيـز مـصاحل                       األجيا
الشباب، مبا يف ذلك التمتع التام مبا هلم من حقوق اإلنسان، وذلك بـسبل منـها دعـم الـشباب                    

  يف تنمية قدراهتم ومواهبهم والتصدي للعقبات اليت يواجهوهنا،
ــضا     ــسلّم أي ــامج  وإذ ت ــام لربن ــذ الت ــأن التنفي ــة   ب ــسكان والتنمي ــدويل لل ــؤمتر ال  عمــل امل

ــة         ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــصلة بال ــا تلــك املت ــا فيه ــذه، مب واإلجــراءات األساســية ملواصــلة تنفي
واحلقوق اإلجنابية، اليت من شأهنا أيضا أن تسهم يف تنفيذ منهاج عمـل بـيجني، وكـذلك تلـك                  

، مـرتبط ارتباطـا عـضويا بـاجلهود         املتصلة بالـسكان والتنميـة، والتعلـيم واملـساواة بـني اجلنـسني            
املبذولة على الصعيد العاملي للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، وبأن دينامية الـسكان              

  ذات أمهية بالغة للتنمية،
بـأن املـراهقني والـشباب يف مجيـع البلـدان يـشكّلون مـوردا رئيـسيا                 وإذ تسلّم كذلك      

 االجتمـاعي والتنميـة االقتـصادية واالبتكـار التكنولـوجي،           للتنمية وعناصر فاعلة رئيسية للتغيري    
وأن زيادة إحراز تقدم لتحقيق التنمية تتطلب مشاركة كاملـة وفّعالـة مـن الـشباب واملنظمـات         

  اليت يقودها الشباب على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي،

__________ 
 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة   )١٩(  



E/2012/25
E/CN.9/2012/8

 

12-33715 6 
 

يف أزمات متعـددة ومترابطـة، مـن        بأن اجملتمع الدويل يواجه حتديات تتمثل       وإذ تسلّم     
بينها األثر احلايل لألزمة املالية واالقتصادية، وتقلب أسـعار الطاقـة واملـواد الغذائيـة، والـشواغل              
املستمرة بشأن األمن الغذائي، وكذلك تزايد التحديات النامجة عن تغّير املناخ وفقدان التنـوع              

ــها عوامــل زادت مــن جوانــب الــضعف وعــد    م املــساواة وأثّــرت ســلبا علــى  البيولــوجي، وكل
ــود        ــضافر اجله ــز التعــاون وت ــستدعي تعزي ــة، وت ــدان النامي ــة، وال ســيما يف البل مكاســب التنمي
للتـــصدي لتلـــك التحـــديات مـــع مراعـــاة الـــدور اإلجيـــايب الـــذي ميكـــن أن يؤديـــه التعلـــيم يف   

  الصدد، ذلك
علـى وجـوب   التزامها بإعمال حق كل فرد يف التعلـيم، وتؤكـد           وإذ تؤكد من جديد       

التعليم حنو اإلمناء الكامل لشخصية اإلنسان وشعوره بكرامته ووجـوب تعزيـزه الحتـرام مجيـع                
ــات األساســية، وتــشري إىل أن االلتزامــات املتعهــد هبــا علــى املــستوى       ــسان واحلري حقــوق اإلن
ــة املبكــرة،       ــة الطفول ــيم الــشامل مبــا يف ذلــك التعلــيم يف مرحل الــدويل تؤكــد علــى جــودة التعل

ول اجلميــع علــى التعلــيم االبتــدائي اجملــاين واإللزامــي والكامــل، وكــذلك احلــصول علــى وحــص
التعليم الثانوي والعايل واملهين والتدريب والتعلّم املـستمر مـدى احليـاة، فـضال عـن املـساواة يف        

  فرص احلصول على التعليم والدراسة املدرسية الناجحة بالنسبة للفتيات والنساء،
معـدالت البطالـة والعمالـة الناقـصة والعمالـة غـري املـستقرة والعمالـة            الرتفـاع   وتصديا    

غــري الرمسيــة بــني الــشباب عــن طريــق وضــع وتنفيــذ سياســات وطنيــة حمــددة اهلــدف ومتكاملــة 
لعمالة الشباب من أجل إجياد فرص عمل للجميع وحتسني القابليـة للتوظيـف وتنميـة املهـارات                 

 العمـل احملـددة بالنـسبة للـشباب، مبـن فـيهم الـشباب               والتدريب املهـين لتلبيـة احتياجـات سـوق        
املهاجرون، وزيادة فرص مزاولة األعمال احلرة، مبـا يف ذلـك إنـشاء شـبكات ملـزاويل األعمـال                   
احلرة من الشباب على كل مـن الـصعيد الـدويل واإلقليمـي والـوطين واحمللـي، ممـا ينّمـي معرفـة                 

  الشباب حبقوقهم ومسؤولياهتم يف اجملتمع،
أن احلق يف أن يتمتع كل فرد بأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن        تالحظ مع القلق     وإذ  

الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك احلـصول علـى األدويـة، مـا زال هـدفا بعيـد املنـال بالنـسبة           
ــن احلــاالت،           ــثري م ــه يف ك ــة حتقيق ــل إن إمكاني ــامل، ب ــاء الع ــف أحن ــني األشــخاص يف خمتل ملالي

  طفال والشباب ومن يعيشون يف حالة فقر آخذة يف التضاؤل؛سيما بالنسبة لأل وال
علـى احلاجـة إىل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني الفتيـات                 وإذ تؤكد من جديـد        

ــة الــشباب، وإذ تقــر بأوجــه ضــعف املراهقــات والــشابات،      والــشابات يف مجيــع جوانــب تنمي
ن البالغ األمهية يف كفالـة املـساواة   وبضرورة القضاء على التمييز ضدهن، وبدور الفتيان والشبا     

  بني اجلنسني،
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مــن أن للــزواج املبكــر والــزواج بــاإلكراه، والعالقــات اجلنــسية   وإذ يــساورها القلــق   
القسرية تأثريات جسدية واجتماعيـة ونفـسية سـلبية علـى املراهقـات والـشابات، وأهنـا تنتـهك                    

والزواج بـاإلكراه هـي أمـور تقلـل مـن           حقوقهن اإلنسانية، وأن اإلجناب املبكر والزواج املبكر        
فرص الفتيات املراهقات والشابات يف إكمال تعليمهن وتنمية مهاراهتن اليت تؤهلـهن للتوظـف              

  ومشاركتهن يف تنمية اجملتمع احمللي،
بـأن احلقـوق اإلجنابيـة تـشمل بعـض حقـوق اإلنـسان املعتـرف هبـا فعـال يف                     وإذ تسلّم     

ية حلقوق اإلنسان وغريها من الوثـائق األخـرى املعتمـدة بتوافـق             القوانني الوطنية والوثائق الدول   
اآلراء، وتــستند إىل االعتــراف بــاحلق األساســي جلميــع األزواج واألفــراد يف أن يقــرروا حبريــة    
ومسؤولية عدد أطفـاهلم واملباعـدة بـني والدات األطفـال وتوقيتـها، وأن تتـوافر هلـم املعلومـات                

 واحلـــق يف أن يبلغـــوا أعلـــى مـــستويات الـــصحة اجلنـــسية  والوســـائل الالزمـــة للقيـــام بـــذلك، 
واإلجنابية، واحلـق يف أن يتخـذوا القـرارات املتعلقـة باإلجنـاب بـدون أي متييـز وإكـراه وعنـف،                      
ــة ومــسؤولية يف      ــائق حقــوق اإلنــسان، واحلــق يف أن يتحكمــوا حبري ــوارد يف وث علــى النحــو ال

صحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة، بـــدون إكـــراه املـــسائل املتـــصلة حبيـــاهتم اجلنـــسية، مبـــا يف ذلـــك الـــ 
  وعنف ومتييز

 ســنة ٢٤ ســنة إىل ١٥بــأن الــشباب الــذين تتــراوح أعمــارهم مــن   وإذ تــسلم أيــضا   
 يف املائــة مــن مجيــع احلــاالت اجلديــدة لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة  ٤٠يــشكلون أكثــر مــن 

االجتماعيـــة  عامـــا أو أكثـــر وذلـــك بـــسبب العوامـــل  ١٥البـــشرية بـــني مـــن تبلـــغ أعمـــارهم  
واالقتصادية وأوجه الغنب األخرى اليت تزيد من ضعفهم، مبا يف ذلـك وصـمة العـار، والتمييـز،                  
ــهاكات، وعــدم وجــود       ــسني، واالنت ــساواة بــني اجلن ــدام امل ــسي، وانع ــساين واجلن والعنــف اجلن
معلومات دقيقة عـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وغـريه مـن األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال                        

نسي، وانعدام إمكانية احلصول بسهولة على خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، مبـا فيهـا                  اجل
  اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية،

 مــن أن الــشابات املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    وإذ تــشعر بقلــق عميــق   
ن وسيلة فعالـة مـن وسـائل        يرغنب يف املباعدة بني فترات احلمل أو احلد منه لكنهن ال يستخدم           

منــع احلمــل احلديثــة بــسبب حمدوديــة قــدرهتن علــى احلــصول علــى اخلــدمات الطوعيــة لتنظــيم    
األسرة، وأن معاجلـة الـصحية اإلجنابيـة وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية معـا مـن شـأهنا أن تلـيب                         

يـة مـن   بشكل أفضل احتياجات الزبائن ومقـدمي الرعايـة الـصحية علـى حنـو أكثـر مشـوال وفعال           
  حيث التكلفة ومن حيث الكفاءة،
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أن مجيع أشكال العنف ضد املراهقني والشباب تنتـهك حقـوقهم، وتـدرك             وإذ تدرك     
يف هذا الصدد احلاجة إىل اختاذ إجراءات مناسبة ملعاجلة العوامل اليت تزيد من تعرُّض املـراهقني                

  والشباب بوجه خاص جلميع أشكال العنف،
ع جـرائم الـشباب، ومـن بينـها اجلـرائم املتـصلة باملخـدرات،               أمهية منـ  وإذ تدرك أيضا      

والتصدي هلا وألثرها على الشباب وعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات، وأمهيـة            
ــشباب، والــشهود وأســرهم، وكــذلك دعــم أنــشطة إعــادة تأهيــل اجملــرمني       ــة الــضحايا ال محاي

  يتسىن هلم االضطالع بأدوار بناءة فيه،الشباب وإعادة إدماجهم وإشراكهم يف اجملتمع ل
علـــى أن التنفيـــذ التـــام خلطـــة األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة االجتـــار    وإذ تـــشدد   

 سيسهم يف التـصدي جلميـع العوامـل والعوامـل اجلذريـة الـيت تعـزز علـى ذلـك                     )٢٠(باألشخاص
الجتـار، وكـذلك    االجتار، وجتعل املـراهقني والـشباب، وال سـيما الـشابات والفتيـات، عرضـة ل               

محايــة الــضحايا وإعــادة تأهيلــهم، وسيــشجع، يف مجلــة أمــور وحــسب االقتــضاء، علــى زيــادة   
 والربوتوكــول )٢١(التــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 

  فيذمها،امللحق هبا ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه وتن
بلدان املنشأ واملقـصد، وأوجـه      من   مسامهات املراهقني والشباب املهاجرين      وإذ تدرك   

الضعف اخلاصة هبم، وظروفهم واحتياجاهتم، وقدرهتم على بنـاء جـسور اجتماعيـة واقتـصادية               
وثقافيــة للتعــاون والتفــاهم بــني اجملتمعــات، ويف هــذا الــصدد، تــشجيع الــدول علــى النظــر يف     

  تماعية واالقتصادية واالحتياجات احملددة للمهاجرين الشباب،الظروف االج
كــثريا ممــا يــرتبط باملالريــا مــن اعــتالل الــصحة ومــن    احلــد إمكانيــة وإذ تــدرك أيــضا  

وفيات يف مجيع أحناء العامل، وخاصة بني األطفال واملراهقني والشباب، بوجـود التـزام سياسـي                
وعيته بـشأن املالريـا، وتـوفري اخلـدمات الـصحية           وموارد متناسبة، إذا جرى تثقيف اجلمهور وت      

  املناسبة، ال سيما يف البلدان اليت يتوطن فيها املرض،
 أن التنفيذ الكامل لربنامج العمل يتطلب قـدرا كافيـا ومطـردا مـن تعبئـة            وإذ تشري إىل    

املوارد وتوافرها على الصعيدين الـدويل والـوطين، وكـذلك مـوارد جديـدة وإضـافية مـن أجـل                    
لدان النامية من مجيع آليات التمويل املتاحة، مبا يف ذلك املصادر املتعـددة األطـراف والثنائيـة             الب

توقــع أن تــتمكن احلكومــات مــن بلــوغ أهــداف ومقاصــد برنــامج العمــل   واخلاصــة، وأنــه ال ُي
  ، وتعرب عن القلق من أن مستويات التمويل ال تليب االحتياجات الراهنة،مبفردهاو

__________ 
 .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )٢٠(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، اجمللد ة املعاهداتجمموعاألمم املتحدة،   )٢١(  
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، وعـن رصـد الـربامج       )٢٢(بتقرير األمني العام عـن املـراهقني والـشباب         وإذ حتيط علما    
، وحتيط علمـا أيـضا بتقريـر األمـني العـام عـن       )٢٣( على املراهقني والشباب  مع التركيز السكانية  

  ،)٢٤(تدفق املوارد املالية للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
 واإلجـراءات   )٣(عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية     برنامج   تؤكد من جديد    - ١  

  ؛)٤(األساسية ملواصلة تنفيذه
ــضا    - ٢   ــد أي ــا تؤكــد مــن جدي ــشديد التزامه ــامج العمــل   ال ــذ الكامــل لربن  بالتنفي

واإلجــراءات األساســية ملواصــلة تنفيــذه املتفــق عليهــا يف االســتعراض الــذي جيــري كــل مخــس   
  ؛)٢٥(امج عمل كوبنهاغن للتنمية االجتماعيةسنوات لربنامج العمل، وإعالن وبرن

 احلق السيادي لكـل بلـد يف تنفيـذ توصـيات برنـامج              تؤكد من جديد كذلك     - ٣  
 مـع القـوانني الوطنيـة وأولويـات     يتـسق العمل أو املقترحات األخرى الواردة يف هذا القرار، مبا       

اخللفيــات الثقافيــة لــشعبه، مــع االحتــرام الكامــل ملختلــف القــيم الدينيــة واألخالقيــة ووالتنميــة، 
  قوق اإلنسان املعترف هبا دوليا؛وطبقا حل
، يف سـياق وضـع وتنفيـذ اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة           أن تـويل    باحلكومات هتيب  - ٤  

يزانيــات واســتراتيجيات القــضاء علــى الفقــر، األولويــة لإلجــراءات الراميــة إىل التــصدي         املو
مراعــاة أن مــع  علــى الفقــر والتنميــة املــستدامة، يةديناميات الــسكانالــللتحــديات املتــصلة بــأثر 

مسائل من قبيل خـدمات رعايـة الـصحة اإلجنابيـة الـشاملة، والـسلع واإلمـدادات املرتبطـة هبـا،                     
الـسكان  يف جمال   قدرات  ال للمهارات، وبناء    تنميةفضال عما يتعلق هبا من معلومات وتثقيف و       

 واملعارف املالئمة وإىل البلـدان الناميـة، تتـسم           التكنولوجيا نقلعلى الصعيد الوطين، و   والتنمية  
   واألهداف اإلمنائية لأللفية،)١٤(مجيعها باألمهية لتحقيق برنامج العمل ومنهاج عمل بيجني

احلكومــات، نظــرا حلالــة التنميــة يف كــل بلــد، تعزيــز كــل مــن    ب أيــضا هتيــب  - ٥  
 اهلياكـل العمريـة للـسكان يف       تغّيـر  اآلثـار املترتبـة علـى     مبراعـاة   املساواة والتضامن بـني األجيـال       

 يف نتــائج الــسياسات االجتماعيــة وبــالنظر األجلــني املتوســط والطويــل علــىالتخطــيط للتنميــة 

__________ 
  )٢٢(  E/CN.9/2012/4. 
  )٢٣(  E/CN.9/2012/5. 
  )٢٤(  E/CN.9/2012/6. 
منــشورات األمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )٢٥(  

 .ان األول والثاين، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 
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احلكومـات والـشركاء يف التنميـة جعـل تنميـة        ب كذلك   هتيبواالقتصادية ذات الصلة بالعمر، و    
  الشباب أولوية يف مجيع القطاعات؛

زيـز تكـافؤ الفـرص للجميـع، ومكافحـة التمييـز            الدول األعضاء علـى تع    حتث    - ٦  
مبا يف ذلك التمييز القـائم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو اجلـنس          ضد الشباب جبميع أشكاله،     

ــة أو  ــاعي أو      أو اللغ ــومي أو االجتم ــريه أو األصــل الق ــسياسي أو غ ــرأي ال ــدين أو ال ــروة   ال الث
، مــن قبيــل تمــاعي للفئــات املهمــشةاملولــد أو أي وضــع آخــر، وعلــى تعزيــز اإلدمــاج االج  أو

 ، الــشعوب األصــليةالــذين ينتمــون إىلالــشباب ذوي اإلعاقــة واملهــاجرين الــشباب، والــشباب 
  على قدم املساواة مع غريهم؛

 احلكومــات علــى محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية   حتــث  - ٧  
القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       الزواجية، جبملة وسائل منها بغض النظر عن العمر واحلالة      

حتقيـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع       علـى   ضد الفتيات والنساء، والعمـل بفعاليـة أكثـر          
، ومحايـة   جبميـع مراحلـه   يف احلياة اجلنسية واإلجنابية، ويف التعلـيم        ، و جماالت مسؤوليات األسرة  

 حبريــة ومــسؤولية يف املــسائل  والبــتاملتعلقــة بــالتحكم حقــوق اإلنــسان للمــراهقني والــشباب  
  املتصلة حبياهتم اجلنسية، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية؛

ــزواج إال برضــا        حتــث  - ٨   ــتم ال ــل أالّ ي ــوانني تكف ــّن ق ــى س ــضاء عل ــدول األع  ال
الطرفني العازمني على الزواج على حنو تام وحبرية، وإنفاذ هذه القوانني بصرامة، وسـن قـوانني     

، وإنفــاذ هــذه األدىن للــسن القانونيــة للرضــا بــالزواج واحلــد األدىن لــسن الــزواج تتعلــق باحلــد 
   ورفع احلد األدىن لسن الزواج، عند الضرورة؛القوانني بصرامة،

 مجيع الدول على وضع قوانني واعتمادها وتنفيذها تنفيذا كـامال واختـاذ             حتث  - ٩  
لقـضاء علـى املمارسـات      عيـة ل  توسياسـات وبـرامج     مـن قبيـل     تدابري أخرى، حسب االقتـضاء،      

، الـيت تـشكل انتـهاكات        بـاإلكراه  الـزواج و، والـزواج املبكـر      ختان اإلنـاث  من بينها   والضارة،  
تكثيــف اجلهــود، بالتعــاون مــع اجلمعيــات النــسائية  علــى حلقــوق اإلنــسان للنــساء والفتيــات، و

 املمارسـات   هبـا نتـهك    اليت ت   بالكيفية احمللية، لزيادة الوعي اجلماعي والفردي     ومجعيات الشباب 
  الضارة حقوق النساء والفتيات؛

 بـاجملتمع الـدويل دعـم الـسبل الراميـة إىل زيـادة فـرص احلـصول بأسـعار                    هتيب  - ١٠  
 مكافحــة نــاقالت املــرض، مبــا يف ذلــك رش وســائلعلــى منتجــات رئيــسية مــن قبيــل ، معقولــة

ات املعاجلة مببيدات احلـشرات      والناموسي ،مبيدات احلشرات اليت تظل آثارها باقية داخل املباين       
رصــد املراقبــة مــن خــالل فــضال عــن ذات األثــر الطويــل األجــل، واإلدارة البيئيــة واللقاحــات، 

إجراء فحوص تشخيصية سريعة، والعالجات املركبـة املكونـة أساسـا مـن مـادة األرتيميـسينني                 
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ن فيهـا املالريـا، وخباصـة       للسكان املعرضني خلطر اإلصابة باملالريا اخلبيثة يف البلـدان الـيت تتـوط            
 منـها   مجلـة أمـور   لتحقيـق بطـرق منـها تـوفري أمـوال إضـافية وآليـات مبتكـرة       وذلك يف أفريقيا،   

   وزيادة إنتاج مادة األرتيميسينني وشرائها، حسب االقتضاء، لتلبية احلاجة املتزايدة؛  متويل
ريــا وأعمــال  بقيــام اجملتمــع الــدويل بزيــادة متويــل أنــشطة مكافحــة املالترحــب  - ١١  

ــه       ــرض ومكافحت ــن امل ــة م ــأدوات الوقاي ــصلة ب ــيت البحــث والتطــوير املت ــال  ال ــستهدف األطف ت
  واملراهقني والشباب؛

 مجيـــع الـــدول علـــى ســـّن وإنفـــاذ تـــشريعات حلمايـــة مجيـــع املـــراهقني  حتـــث  - ١٢  
 حــاالت الــرتاع املــسلح أو الكــوارث الطبيعيــة      مــن يعيــشون يف ظــل   والــشباب، مبــن فــيهم   

 والعنـف   اجلنـساين  الطوارئ اإلنسانية، من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك العنـف             حاالت أو
اجلنــسي، واالجتــار باألشــخاص، والتــورط يف أنــشطة إجراميــة، وتــوفري اخلــدمات االجتماعيــة    
والصحية، مبا يف ذلك خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وآليات تقـدمي الـشكاوى واإلبـالغ               

   انتهاك حقوقهم اإلنسانية؛حالة لتوفري سبل االنتصاف يف
للقــانون الــدويل حلمايــة طبقــا  الــدول األعــضاء علــى اختــاذ تــدابري فعالــة حتــث  - ١٣  

 أو املــستغلني يف هــذا  ،التحــريض عليــه مــن املــراهقني والــشباب املتــضررين مــن اإلرهــاب و    
  السياق؛
ــضا   - ١٤   ــضافرة    حتــث أي ــدول األعــضاء علــى اختــاذ إجــراءات مت ــا ال ــانطبق ون  للق

الدويل إلزالة العقبات اليت حتول دون اإلعمال التام حلقوق املراهقني والشباب الـذين يعيـشون                
   على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛وذلك عماليف ظل االحتالل األجنيب 

الــدول األعــضاء تعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية جلميــع   بهتيــب   - ١٥  
بغــض النظــر عــن وضــعهم كمهــاجرين، ومحايتــها بفعاليــة،       املهــاجرين، وخباصــة الــشباب،   

ــدويل أو اإلقليمــي          ــصعيد ال ــى ال ــاون واحلــوار عل ــق التع ــة عــن طري ــهجرة الدولي ــصدي لل والت
اتبـاع هنـج شـامل ومتـوازن، مـع اإلقـرار بـأدوار ومـسؤوليات البلـدان                  مـن خـالل      و ،الثنائي أو

إلنـسان جلميـع املهـاجرين، وخباصـة      األصلية وبلـدان العبـور وبلـدان املقـصد يف تعزيـز حقـوق ا              
ؤدي تـ  قـد    الـيت ج  ُهالشباب، ومحايتها ومعاجلة األسباب اجلذرية هلجرة الشباب، مع تفادي الـنُ          

  إىل تفاقم قلة منعتهم؛
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احلكومــات اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال    بهتيــب  - ١٦  
ت اليت تعترض حتقيق املساواة بني اجلنـسني،        التمييز ضد الفتيات والشابات، وإزالة مجيع العقبا      

مجيــع جوانــب تنميــة الــشباب، وتــشجيع الفتيــان   إطــار وتعزيــز متكــني الفتيــات والــشابات يف  
  املساواة بني اجلنسني؛الرامية إىل حتقيق والشباب على املشاركة الكاملة يف مجيع اإلجراءات 

 يقومـوا، يف إطـار أداء   على أناحلكومات دعم وتشجيع الرجال   ب  أيضا هتيب  - ١٧  
دورهم اهلـام كآبـاء ويف إطـار مـساعدهتم ألطفـاهلم علـى االنتقـال بنجـاح إىل مرحلـة البلـوغ،                       

يف ذلك من خالل توفري الدعم املايل الكايف لألطفـال وأسـرهم، بـالترويج ملـن ميثلـون قـدوة              مبا
عـني بـالفوارق بـني      إجيابية للذكور وللربامج الـيت تـساعد الفتيـان علـى أن يـصبحوا راشـدين وا                

اجلنسني، ومتكني الرجال من دعم وتعزيز واحترام الصحة اجلنسية للمـرأة وحقوقهـا اإلجنابيـة،               
  ومع االعتراف بكرامة مجيع البشر املتأصلة،

 الدول األعضاء على حتسني إتاحة الفرص للشباب للحصول على عمـل         حتث  - ١٨  
ن خـالل االسـتثمار يف بـرامج توظيـف          ، مبـا يف ذلـك مـ       وكرمي ودعم تلك الفرص بنشاط    منتج  

 األعمـــال احلـــرة وغريهـــا مـــن مزاولـــةالـــشباب، وإقامـــة شـــراكات بـــني الـــشباب والكبـــار، و
ــام        ــشطة، وإقامــة شــراكة بــني القطــاعني الع ــدخل، وأســواق العمــل الن ــد ال اســتراتيجيات تولي

وانني واخلــاص، وغريهــا مــن التــدابري لتــسهيل مــشاركة الــشباب يف أســواق العمــل، وفقــا للقــ    
ــروابط بــني اســتراتيجيات      ــة وااللتزامــات والتعهــدات الدوليــة، وتعزيــز ال الوطنيــة للــدول املعني
وسياسات التنمية الوطنية بشأن التعليم والتدريب واالندماج االجتمـاعي والتنقـل، مـع مراعـاة               

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
فـاع معـدالت البطالـة والعمالـة         الدول األعضاء على التصدي الرت     وحتث أيضا   - ١٩  

سياسات وتنفيذ  الناقصة والعمالة غري املستقرة والعمالة غري الرمسية بني الشباب عن طريق وضع             
وطنية حمـددة اهلـدف ومتكاملـة لعمالـة الـشباب مـن أجـل إجيـاد فـرص عمـل للجميـع، وحتـسني                         

ات سـوق العمـل احملـددة       إمكانيات التوظيـف، وتنميـة املهـارات والتـدريب املهـين لتلبيـة احتياجـ              
ــيهم الــشباب املهــاجر يتعلــق بالــشباب فيمــا ــادة فــرص و، مبــن ف ــة ن، وزي األعمــال احلــرة، مزاول
 الـدويل   كـل مـن الـصعيد     الـشباب علـى     مـن    األعمـال احلـرة      ملـزاويل ذلـك إنـشاء شـبكات        يف مبا

 يف اجملتمـع،    ينّمي معرفة الـشباب حبقـوقهم ومـسؤولياهتم       األمر الذي   واإلقليمي والوطين واحمللي،    
والقطاع اخلـاص   املتخصصة   األمم املتحدة    كياناتوتطلب، يف هذا الصدد، إىل اجلهات املاحنة و       

  ، حسب االقتضاء؛يمواصلة تقدمي املساعدة، مبا يف ذلك الدعم التقين والتمويل
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الدول األعضاء على تلبية احتياجات وتطلعات الـشباب، ال سـيما يف             تشجع  - ٢٠  
 بـرامج التـدريب     وسائل منها ملة  جبوالعمل وتوليد الدخل ومشاركة املواطنني،      جماالت التعليم   

اليت تنجم عن احلوار بني احلكومات وأرباب العمـل والعـاملني يف خمتلـف قطاعـات االقتـصاد،                  
  حسب االقتضاء؛

 بالــدول األعــضاء أن تكفــل للنــساء والفتيــات احلــق يف احلــصول هتيــب أيــضا  - ٢١  
دم املـساواة مـع الرجـال والفتيـان، وأن تكفـل إمتـامهن مرحلـة التعلـيم                  على تعليم جيد، على قـ     

ــها، وأن جتــدد   ــدائي بأكمل ــة إىل  االبت ــساء   جهودهــا الرامي ــات والن ــاح للفتي ــيم املت حتــسني التعل
وتوســيع نطاقــه يف كــل املراحــل، مبــا فيهــا مرحلتــا التعلــيم الثــانوي والتعلــيم العــايل، وكــذلك    

، لتحقيـق أمـور عـدة منـها املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                تقينالـ التعليم املهين والتـدريب     
  والقضاء على الفقر؛

 الــدول األعــضاء علــى زيــادة اجلهــود الراميــة إىل حتــسني نوعيــة التعلــيم   حتــث  - ٢٢  
 والـشباب   نياملـراهق إمكانيـة اكتـساب      أي متييـز، لكفالـة       بـدون وتعزيز توفري التعلـيم للجميـع،       

املهــارات والقــيم األخالقيــة الالزمــة، بــسبل منــها إتاحــة فــرص مالئمــة    املعــارف والقــدرات و
  للحصول على منح دراسية وبرامج تنقل أخرى؛

 احلكومات واجملتمع الدويل على كفالة أن يتمتـع الـشباب، علـى أسـاس               حتث  - ٢٣  
تــوفري اخلــدمات ب وذلــكعــادل وشــامل، بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة البدنيــة والعقليــة    

 اهتمــام خــاص للتغذيــة،  وبــإيالءدون متييــز؛ بــاخلــدمات االجتماعيــة املــستدامة هلــم  الــصحية و
 اضـطرابات األكـل والـسمنة، والوقايـة مـن األمـراض غـري الـسارية واملعديـة، وتعزيـز                يشمل مبا

 مـن األمـراض    الراميـة إىل الوقايـة    دعم التـدابري    بـ الصحة اجلنسية واإلجنابية، والـصحة العقليـة، و       
ا، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز، واحلـد مـن وفيـات حـوادث        املنقولة جنسي 

الطرق واإلصابات، ومنع التدخني وتعـاطي العقـاقري غـري املـشروعة واسـتخدام الكحـول علـى                  
، فضال عـن إزالـة مجيـع أنـواع احلـواجز الـيت حتـول دون                 الترويححنو ضار، وتشجيع الرياضة و    
   محاية صحتهم؛قدرة املراهقني والشباب على

 احلكومات علـى تعزيـز الـبىن التحتيـة األساسـية، واملـوارد البـشرية                حتث أيضا   - ٢٤  
والتقنية، وتوفري املرافق الصحية لتحسني النظم الصحية، خاصة للمراهقني والـشباب، وضـمان     
االســتفادة مــن خــدمات الرعايــة الــصحية والقــدرة علــى حتمــل تكاليفهــا وجودهتــا، خاصــة يف  

ــاطق ــق       املن ــشرب املأمونــة ومراف ــاه ال ــى مي ــة، واحلــصول عل ــة والنائي ــصرف الــصحي   الريفي ال
األساسية على حنو مستدام، مع مراعاة االلتـزام خبفـض نـسبة الـسكان الـذين ال حيـصلون علـى            
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 األساسـية بـصورة مـستدامة إىل النـصف حبلـول            مرافق الـصرف الـصحي    مياه الشرب املأمونة و   
  مراض املنقولة عن طريق املياه؛ كوسيلة ملكافحة األ٢٠١٥عام 

 مبا للوالدين واألشخاص اآلخـرين املـسؤولني قانونـا عـن املـراهقني مـن                 متسلّ  - ٢٥  
حقوق وما عليهم من واجبـات ومـسؤوليات فيمـا يتعلـق بتقـدمي التوجيـه واإلرشـاد املناسـبني،          

أن بـ  واإلجنابيـة و   على حنو يتسق مع قدرات املراهقني اآلخذة يف التطور، بشأن املسائل اجلنسية           
 تــؤدي بــرامج ومواقــف جهــات تــوفري الرعايــة الــصحية إىل تقييــد    العلــى البلــدان أن تكفــل أ 

إمكانيــة حــصول املــراهقني علــى اخلــدمات واملعلومــات املناســبة الــيت حيتاجوهنــا، مبــا يف ذلــك     
ومـن   املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي            مـراض أل والعالج مـن ا    خدمات ومعلومات الوقاية  

ــسي، وجيــب   اإل ــذاء اجلن ــصوني ــك اخلــدمات حــق ا  أن ت ــراهقني تل ــسرية  مل  يف اخلــصوصية وال
واالحترام واملوافقة عن علم واحترام القيم الثقافية واملعتقدات الدينية، وأنـه ينبغـي للبلـدان، يف                
هذا السياق، وحـسب االقتـضاء، إزالـة احلـواجز القانونيـة والتنظيميـة واالجتماعيـة الـيت تعـوق                    

  ؛اإلجنابية الصحةراهقني على املعلومات والرعاية يف جمال حصول امل
، مبشاركة كاملة مـن الـشباب وبـدعم مـن اجملتمـع             تويل باحلكومات أن    هتيب  - ٢٦  

الـــدويل، االهتمـــام التـــام لتلبيـــة احتياجـــات املـــراهقني مـــن اخلـــدمات واملعلومـــات والتثقيـــف   
صوصيتهم والـسرية وعـدم التمييـز وتـوفري         االحترام الكامل خل  مع  يتعلق بالصحة اإلجنابية،     فيما

 شــاملة هلــم عــن احليــاة اجلنــسية البــشرية والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة وحقــوق    يفيــةبــرامج تثق
اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، ومتكينهم من التعامـل مـع اجلانـب اجلنـسي يف حيـاهتم بطريقـة                   

  إجيابية ومسؤولة؛
، بـسبل منـها التعـاون        علـى القيـام    التنمية احلكومات والشركاء يف     حتث أيضا   - ٢٧  
حتــسني الـصحة النفاســية واحلـد مــن األمـراض والوفيــات النفاسـية وأمــراض     مــن أجـل  الـدويل،  

بتعزيـز  ووفيات األطفال والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز والتـصدي هلمـا،                     
ــنظم ــالء   ال ــصحية وضــمان إي ــة ال ــى  عمــيم لتأولوي ــااحلــصول عل ــة   املعلوم ت وخــدمات الرعاي

الــصحية املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة واجلنــسية، مبــا فيهــا تنظــيم األســرة، والرعايــة قبــل الــوالدة، 
، صحة املولود واملـرأة   والوالدة املأمونة، والرعاية بعد الوالدة، خاصة الرضاعة الطبيعية ورعاية          

العـالج املالئـم لـه، وتقـدمي         تـوفري ورعاية حاالت الوالدة الطارئة، والوقاية من عدم اخلصوبة و        
 عـن اإلجهـاض، واحلـد مـن     النامجـة خدمات جيـدة النوعيـة مـن أجـل التعامـل مـع املـضاعفات            

مــن خــالل توســيع نطــاق خــدمات تنظــيم األســرة وحتــسينها،    وذلــك اللجــوء إىل اإلجهــاض 
تــدريب وإعــداد مقــدمي ب ن،يف الظــروف الــيت ال يعتــرب فيهــا اإلجهــاض خمالفــا للقــانو  القيــام و

ــة        ــصورة مأمون ــة حــدوث اإلجهــاض ب ــدابري لكفال ــصحية واختــاذ غــري ذلــك مــن الت ــة ال الرعاي
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 علــى أنــهومتيــسرة، مــع التــسليم بأنــه ال ينبغــي يف أي حــال مــن األحــوال التــرويج لإلجهــاض 
وسيلة من وسائل تنظيم األسرة والوقاية من األمراض اليت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي                   

 اإلجنابيـة،   املتعلقـة بالـصحة   وس نقص املناعة البشرية، واحلاالت األخرى       وعالجها، مبا فيها فري   
وتوفري املعلومات والتثقيـف واملـشورة، حـسب االقتـضاء، فيمـا يتعلـق باحليـاة اجلنـسية للبـشر،                    

 والوالدية املسؤولة، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ملن يعيـشون يف ظـروف      ،والصحة اإلجنابية 
هم يف تنفيـذ برنـامج العمـل للمـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، ومنـهاج                   أن يس  ميكنهشة، مما   

  عمل بيجني، واألهداف اإلمنائية لأللفية؛
 مجيـــع النـــساء والرجـــال علـــى حـــصول ضـــرورة كفالـــة تؤكـــد مـــن جديـــد  - ٢٨  

ــة،       ــسرة واملقبول ــة واملي ــة والفعال ــة واملأمون معلومــات شــاملة عــن وســائل تنظــيم األســرة احلديث
 علـى  كفالـة حـصوهلم  تأثريهـا والواقيـات الذكريـة واألنثويـة، و    أمد لوسائل اليت يطول   فيها ا  مبا

 مــن لكــي يتمكّنــوا علــى أوســع نطــاق ممكــن، وذلــك  هاتلــك الوســائل وإمكانيــة االختيــار منــ 
، وتؤكد أنه ينبغي للحكومـات والـشركاء يف التنميـة أن           مستنريةممارسة خيارات إجنابية حرة و    

وسائل حديثة ومأمونـة    من   ة ومستمر إمدادات كافية اون الدويل، توافر    يكفلوا، عن طريق التع   
  ؛ ملنع احلمل ومقبولةميسورة التكلفةوفعالة و
 إىل إيــالء اهتمــام خــاص للمــراهقني والــشباب، وال ســيما احلكومــاتبهتيــب   - ٢٩  

لــة توســيع نطــاق اجلهـود الراميــة إىل حتقيــق اهلـدف املتمثــل يف كفا  عنـد  الـشابات واملراهقــات،  
  والرعايـة والـدعم  وعالجـه حصول اجلميع على سبل الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

مــع مراعــاة املنظــور اجلنــساين، وتــوفري و والتمييــز، لعــارالتحــرر مــن وصــمة امــع ، املــتعلقني بــه
 املـشورة والفحـص الطـوعي للمـراهقني والـشباب املـصابني بفـريوس              تـوفري معلومات شـاملة، و   

   البشرية عند انتقاهلم إىل مرحلة البلوغ؛نقص املناعة
احلكومـات تعزيـز الـنظم الوطنيـة للحمايـة االجتماعيـة ومحايـة              ب  أيـضا  هتيبو  - ٣٠  

، ال سـيما اإلنـاث واملراهقـات املتـضررات        للمـراهقني والـشباب   الطفل وبرامج الرعاية والدعم     
 والقـائمني   م بـه، وأسـره    ن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية واملعرضـات خلطـر اإلصـابة            م

 فــرص متكافئــة لــدعم تنــشئة اليتــامى وغريهــم مــن األطفــال تــوفري منــها، بــسبل معلــى رعايتــه
املتضررين من اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية واملـصابني بـه وتنميـة قـدراهتم إىل أقـصى                    

ة آمنـة للـتعلم   حد ممكن، ال سيما من خالل ضمان املساواة يف احلصول على التعليم وهتيئـة بيئـ     
 وتزويـد  ، تـشمل نظـم التـسجيل املـدين        ، قانونيـة داعمـة    محايـة ال متييز فيها، وتوفري نظم وسـبل        

بواســطة األطفــال وأســرهم والقــائمني علــى رعايتــهم مبعلومــات وافيــة ودعمهــم، مبــا يف ذلــك  
مراكز صحية مالئمة للشباب، وعلى األخص تزويد األطفـال املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة                 
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 مرحلة املراهقة، مبا يتفق مـع       ثناءلبشرية مبعلومات مالئمة ألعمارهم عن الفريوس ملساعدهتم أ       ا
  قدراهتم اآلخذة يف التطور؛

ــات، حــسب    بهتيــب   - ٣١   احلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة، وغريهــا مــن اهليئ
 لــشباب زيــادة مــشاركة الــشباب واملنظمــات الــشبابية واملنظمــات الــيت يقودهــا ادعــماالقتــضاء، 

مراعاة املساواة بني اجلنسني ومتثيل الشباب من خمتلف اخللفيات         مع  ،  واالستثمار يف تلك الزيادة   
اليت تـؤثر علـى       والسياسات اإلمنائية الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية      راتيجياتيف صياغة االست  

   حسب االقتضاء؛، وتنفيذها ورصدها وتقييمها،القرارات املتعلقة هبااختاذ يف الشباب، و
احلكومات على حتسني املعلومات لتمكني الشباب من االستفادة علـى        ب هتيب  - ٣٢  

 وتعزيـز فـرص إطـالع       تنميـة حنو أفـضل مـن الفـرص املتاحـة هلـم للمـشاركة يف صـنع القـرار، و                  
ــشباب علــى حقــوقهم ومــسؤولياهتم   ــسياسية  ،ال ــة وال ــز مــشاركتهم االجتماعي ــذليل ، وتعزي  وت

ــؤ  ــيت ت ــةثر علــى مــسامهتهم ا العقبــات ال ــشباب   لكامل ــات ال  يف اجملتمــع، وتــشجيع ودعــم مجعي
   األعمال احلرة؛مزاولةواجلمعيات الطوعية و

 األسـر   ومـن بينـهم    جمموعة واسعة من أصحاب املـصلحة ذوي الـصلة،           تدعو  - ٣٣  
ــ ــديني وواملعلم ــاء ال ــديون والزعم ــونن ون والتقلي ــة، واملنظمــات واجملتمعي ر ، إىل أداء أدوااألهلي
ــة  ــزإجيابي ــيم     لتعزي ــشطة التعل ــشباب، وتعظــيم االســتفادة مــن املعلومــات وأن ــراهقني وال  منــاء امل

 الراميـة إىل  دعمـا لإلجـراءات  االجتمـاعي، وتعبئـة الـرأي العـام        االتـصال   واالتصاالت ووسائل   
  حتسني رفاه الشباب وقدرهتم على ممارسة حقوقهم اإلنسانية؛

واجملتمــع الــدويل واجملتمــع املــدين، وكــذلك   وكــاالت األمــم املتحــدة تــشجع  - ٣٤  
تعزيـز  علـى  ملـراهقني والـشباب و  االقطاع اخلاص، على تعزيز ودعم تنفيذ جدول أعمال تنميـة    

باعتبـار أن ذلـك     فعالة  النشطة  األربامج و السياسات و الالتعاون الدويل وتبادل املعلومات بشأن      
  مسألة ذات أولوية؛

أمهيــة علــى شراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة و للــاملركــزي الــدور تؤكــد علــى  - ٣٥  
 يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتـسلم بـأن العديـد مـن األهـداف لـن يتحقـق                        ٨اهلدف  

  دون توفري دعم دويل كبري؛بعلى األرجح يف كثري من البلدان النامية 
ــشجع  - ٣٦   ــى جعــل اســتثماراهتم يف جمــال     ت ــة عل ــشركاء يف التنمي  احلكومــات وال

فيمـا يتعلـق    املنقحـة الـيت عرضـها األمـني العـام           التكـاليف   صحة اإلجنابية متسقة مع تقـديرات       ال
 احملـددة يف الفـصل الثالـث عـشر مـن برنـامج عمـل املـؤمتر                  مكون من املكونـات الربناجميـة      بكل

علــى حــد الناميــة البلــدان  البلــدان املتقدمــة وومــات، وهتيــب حبك)٢٦(الــدويل للــسكان والتنميــة
__________ 

 .، الفصل اخلامسE/CN.9/2012/6انظر   )٢٦(  
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كــل جهــد ممكــن لتعبئــة املــوارد الالزمــة لــضمان بلــوغ األهــداف املتــصلة بالــصحة بــذل ســواء 
يف برنـامج العمـل، وحتـث احلكومـات والـشركاء يف التنميـة              الـواردة   والتنمية وحقوق اإلنسان    

 ويتـسق  الفعاليـة  استخدام املوارد علـى حنـو يكفـل أقـصى قـدر مـن       لضمانوثيق العلى التعاون  
  ويات البلدان النامية؛بالكامل مع احتياجات وأول

 احلكومات على رصد ما حتـرزه مـن تقـدم صـوب تنفيـذ برنـامج العمـل            حتث  - ٣٧  
 مــن األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا تنفيــذ غــري ذلــك ملواصــلة تنفيــذه واألساســيةواإلجــراءات 

نظــم دوليــاً، علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين، وبــذل جهــود خاصــة، يف هــذا الــصدد، لتعزيــز   
 املؤسسات واآلليات الوطنيـة املعنيـة       ةتنمية قدر لولديها  ت احليوية واملعلومات الصحية     لسجالا

 املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس والعمـر وغـري ذلـك مـن الفئـات،                   ، البيانات الـسكانية   على إنتاج 
رصد رفاه املراهقني والشباب، واستخدام تلك البيانات لـصياغة وتنفيـذ           لحسب احلاجة إليها،    

   والتنمية؛سياسات السكان
ــب  - ٣٨   ــل       تطل ــل، العم ــامج العم ــذ برن ــار تنفي ــام أن يواصــل، يف إط ــني الع  إىل األم

عمـــري منظـــور املوضـــوعي بـــشأن املـــراهقني والـــشباب، مبـــا يـــشمل إدراج منظـــور جنـــساين و
ومنظورات أخرى ذات صلة يف التحليالت والتوصيات، بالتعاون والتنسيق مـع وكـاالت األمـم               

إيــالء االعتبــار و الدوليــة األخــرى املعنيــة، ملنظمــاتراجمهــا ذات الــصلة وااملتحــدة وصــناديقها وب
  .والشامل الالزم آلثارها بالنسبة للتنمية والقضاء على الفقر والنمو االقتصادي املطرد واملنصف

  
  ٢٠١٢/١٠١املقرر     
    *الوثائق اليت نظرت فيها جلنة السكان والتنمية خالل دورهتا اخلامسة واألربعني    

  :يط جلنة السكان والتنمية علما بالوثائق التاليةحت  
تقرير األمـني العـام عـن تنفيـذ الربنـامج وسـري العمـل يف ميـدان الـسكان لعـام                      )أ(  
  ؛)٢٧( الشؤون االقتصادية واالجتماعيةشعبة السكان، إدارة: ٢٠١١

: ٢٠١٥-٢٠١٤ مذكرة من األمني العام عن اإلطار االستراتيجي املقترح للفتـرة           )ب(  
  .)٢٨(، الشؤون االقتصادية واالجتماعية٧، السكان، من الربنامج ٥الربنامج الفرعي 

__________ 
  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل السادس  *  

  )٢٧(   E/CN.9/2012/7. 
  )٢٨(   E/CN.9/2012/CRP.1.  
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  الفصل الثاين
  

   املؤمتر الدويل للسكان والتنميةإجراءات متابعة توصيات    
إجــراءات ” مــن جــدول أعماهلــا املعنــون ٣ اللجنــة مناقــشة عامــة بــشأن البنــد أجــرت  - ٣

ــسكان    ــدويل لل ــؤمتر ال ــةمتابعــة توصــيات امل ــستيها“والتنمي ــة املعقــودتني  ، يف جل ــة والثالث  الثاني
  :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣ يف

  ؛)E/CN.9/2012/4(تقرير األمني العام عن املراهقني والشباب   )أ(  
تقريــر األمــني العــام عــن رصــد الــربامج الــسكانية مــع التركيــز علــى املــراهقني    )ب(  

  ؛)E/CN.9/2012/5(والشباب 
تقرير األمني العام عن تـدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل                     )ج(  

  ).E/CN.9/2012/6(املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
أبريل، أدىل ببيانات استهاللية رئـيس قـسم        / نيسان ٢٣ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        - ٤

ــشؤو    ــإدارة ال ــسكان ب ــصادية واالجاهلجــرة يف شــعبة ال ــة   ن االقت ــشعبة التقني ــدير ال ــة؛ وم تماعي
صندوق األمم املتحدة للسكان؛ ورئيس فرع السكان والتنميـة يف الـشعبة التقنيـة بـصندوق                 يف

  .األمم املتحدة للسكان
 ،ويف اجللــستني الثانيــة والثالثــة، اســتمعت اللجنــة إىل بيانــات أدىل هبــا ممثلــو إندونيــسيا  - ٥

ــدا ــصني،وفنلن ــا وأ، وال ــا،ملاني ــاد الروســي ، وبلجيك ــا، واالحت ــرويج   ، وكوب ــن الن ــون ع  واملراقب
ــه (والــسويد واالحتــاد األورويب  وكــذلك املراقــب عــن منظمــة شــركاء   ، )والبلــدان املنتــسبة إلي

  .جمال السكان والتنمية وممثل جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا يف
  

  الكلمات الرئيسية    
أبريل، إىل بيـانني رئيـسيني      / نيسان ٢٣لستها الثانية، املعقودة يف     استمعت اللجنة يف ج     - ٦

وأنغــا دوي مارثــا  ) الــسنغال(أدىل هبمــا ممــثالن خمتــاران مــن الــشباب، مهــا ســعادو نــدويي        
ــسيا( ــة     )إندوني ــات املتحــدة األمريكي ــو الوالي ــه ممثل ــاعلي، شــارك في  ،، واخنرطــت يف حــوار تف

  . وجنوب أفريقيا،ن عن النرويجا واملراقب،ني والفلب، وهولندا، وأوغندا،وإندونيسيا
أبريل، ألقى املتكلم الرئيسي أنـدرو ماسـون،        / نيسان ٢٣ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٧

أعـدادهم  : املـراهقني والـشباب   ”أستاذ االقتصاد جبامعة هاواي، كلمة أمام اللجنة عـن موضـوع            
ممثلــي كوبــا، وجامايكــا، وهنغاريــا،    وشــارك يف حــوار تفــاعلي مــع    “ وأدوارهــم االقتــصادية 



E/2012/25 
E/CN.9/2012/8 
 

19 12-33715 
 

والــسنغال، وهولنــدا، واملــراقبني عــن النــرويج، وبوتــسوانا، وأوغنــدا، ومــع ممثــل صــندوق األمــم  
  .املتحدة للسكان

أبريـل، قـدمت املتكلمـة الرئيـسية، شـريين      / نيـسان ٢٤ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف     - ٨
تـأمني الـصحة اجلنـسية      ”ان، عرضـا عـن      جيجيبهوي، العضو املـشارك األقـدم يف جملـس الـسك          

 ، وكرواتيــا،وشــاركت يف حــوار تفــاعلي مــع ممثلــي أوغنــدا “ واإلجنابيــة للمــراهقني والــشباب
  . والنيجر ومع ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واملراقبْين عن النرويج، وأملانيا،وكوت ديفوار

قـدم املـتكلم الرئيـسي، جـورج        أبريـل،   / نيـسان  ٢٥ويف اجللسة السادسة، املعقـودة يف         - ٩
اآلمـال واإلمكانيـات الـيت      ”باتون، أستاذ حبوث صـحة املـراهقني جبامعـة ملبـورن، عرضـا عـن                

 ، وكوبـا  ،وشارك يف حوار تفاعلي مـع ممثلـي اليابـان         “ تنطوي عليها صحة املراهقني والشباب    
  . واملراقب عن جنوب أفريقيا، وتونس، وكوت ديفوار،والسنغال

  
  اليت اختذهتا اللجنةاإلجراءات     
الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن متابعة نتائج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية إىل                

  ٢٠١٤ما بعد عام 
أبريل، كان معروضا على اللجنـة مـشروع        / نيسان ٢٧يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف        - ١٠

ســتثنائية للجمعيــة العامــة بــشأن الــدورة اال”لــس االقتــصادي واالجتمــاعي بعنــوان مقــرر للمج
) E/CN.9/2012/L.4 (“٢٠١٤ان والتنميـة إىل مـا بعـد عـام           متابعة نتـائج املـؤمتر الـدويل للـسك        

  . مشاورات غري رمسيةاستناداً إىلقدمه الرئيس 
ة علـــى مـــشروع املقـــرر ، تـــال أمـــني اللجنـــة بيانـــا لآلثـــار املترتبـــ نفـــسهاويف اجللـــسة  - ١١
  .ةالربناجمي امليزانية يف
ــة مــشروع املقــرر       - ١٢ ــضا، اعتمــدت اللجن ــسة التاســعة أي انظــر الفــصل األول،  (ويف اجلل

  ).الفرع ألف، مشاريع املقررات
  

  املراهقون والشباب    
شروع أبريل، كان معروضا على اللجنـة مـ       / نيسان ٢٧يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف        - ١٣

مـشاورات غـري رمسيـة، وُعمـم     تنادا إىل اسـ ، قدمـه الـرئيس   “املراهقون والـشباب  ”قرار بعنوان   
  .باللغة اإلنكليزية فقط

ــى      - ١٤ ــه ال تترتـــب علـ ــة بأنـ ــسها، أُبلغـــت اللجنـ ــسة نفـ ــار  ويف اجللـ ــرار آثـ ــشروع القـ  مـ
  .الربناجمية امليزانية يف
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  .وعقب تعليق اجللسة، قدم الرئيس مشروع قرار منقح  - ١٥
ــة مــشرو     - ١٦ ــضا، اعتمــدت اللجن ــسة التاســعة أي ــنقح  ويف اجلل ــرار امل انظــر الفــصل  (ع الق

  ).٢٠١٢/١األول، الفرع باء، القرار 
ــر         - ١٧ ــا، واجلزائ ــو كيني ــات ممثل ــرار، أدىل ببيان ــشروع الق ــاد م ــد اعتم ــة  (وبع باســم اجملموع

، والواليـات املتحـدة األمريكيـة، وغواتيمـاال، وهنغاريـا، وتـونس، والـصني، وبلجيكـا                 )األفريقية
ــدامنرك، وإســتون  ( ــضا باســم ال ــا، و أي ــسا، وأملاني ــدا، وفرن ــسويد،  أيا، وفنلن ــدا، وال ــسلندا، وهولن ي

 والربازيـــل، واالحتـــاد الروســـي،   ،) وأيرلنـــدا الـــشمالية ىواململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــ   
، وشـيلي،  )باسـم اجملموعـة العربيـة     (وإندونيسيا، واملراقبون عن أوغندا، ومالطة، وبولندا، ومصر        

  .)٢٩(وكوستاريكا، ونيوزيلندا
  .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن الكرسي الرسويل أيضا ببيان  - ١٨
  

__________ 
 .www.un.org/esa/population/cpd/cpd2012/cpd45.htm: تتوافر، عندما تقدم إىل األمانة العامة، يف املوقع اإللكتروين  )٢٩(  



E/2012/25 
E/CN.9/2012/8 
 

21 12-33715 
 

  الفصل الثالث
  

  املراهقون والشباب: مناقشة عامة بشأن اخلربة الوطنية يف املسائل السكانية    
مناقـشة عامـة   ” مـن جـدول أعماهلـا، املعنـون         ٤أجرت اللجنة مناقشة عامـة بـشأن البنـد            - ١٩

 يف جلساهتا من الثالثة إىل الثامنـة،  “املراهقون والشباب :  املسائل السكانية  بشأن اخلربة الوطنية يف   
وكان معروضا عليها عدد مـن البيانـات        . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢٣املعقودة يف الفترة من     

  .املقدمة من منظمات غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
أبريل، استمعت اللجنة إىل بيانات أدىل هبـا        / نيسان ٢٣الثة، املعقودة يف    ويف اجللسة الث    - ٢٠

 ،)باسـم اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي         ( وأنغوال   ،)باسم اجملموعة األفريقية  (ممثلو اجلزائر   
 ،)باسم جمموعـة الـدول العربيـة    ( واملراقبون عن اإلمارات العربية املتحدة       ، وغابون ،وإندونيسيا
  . وأوروغواي،وسوازيلند

أبريـل، اسـتمعت اللجنـة إىل بيانـات أدىل          / نيـسان  ٢٤ويف اجللسة الرابعة، املعقـودة يف         - ٢١
هبــا ممثلــو كولومبيــا، وكرواتيــا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وفنلنــدا، وأوغنــدا، والربتغــال، 

ــوب أفري       ــن جنـ ــون عـ ــا، واملراقبـ ــصني، وأملانيـ ــسرا، والـ ــان، وسويـ ــسلفادور، واليابـ ــا، والـ قيـ
  .واجلمهورية الدومينيكية، والنرويج، وكندا، وبنن، وشيلي

أبريل، استمعت اللجنة إىل بيانات أدىل هبـا        / نيسان ٢٤ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        - ٢٢
ــالوي،         ــا، وم ــيالروس، وماليزي ــونس، وب ــرائيل، وت ــسنغال، وإس ــنغالديش، وال ــدا، وب ــو هولن ممثل

ــا، واملراقبــون عــن ز  ــدا،   وكينيــا، وغان ــدامنرك، وبولن ــا، وبوتــسوانا، واملكــسيك، ومالطــة، وال امبي
  .واألردن، وأستراليا، وبريو

  .ببيان ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن الكرسي الرسويل  - ٢٣
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أيضا ممثلو هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني                - ٢٤

قتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا،   ومتكــني املــرأة، واللجنــة اال
  .واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

أبريل، استمعت اللجنة إىل بيانات أدىل هبا       / نيسان ٢٥ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف        - ٢٥
ــا،  ممثلــو الربازيــل، ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، واالحتــ   اد الروســي، وباكــستان، والفلــبني، وكوب

وغواتيماال، وجامايكـا، واملراقبـون عـن األرجنـتني، ودولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات، وترينيـداد           
ــال    ــدوفا، ونيب ــة مول ــا، ومجهوري ــاغو، ونيجريي ــدان منــوا  (وتوب ــشاد، )باســم جمموعــة أقــل البل ، وت

  .وبوركينا فاسو
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أبريـل، اسـتمعت اللجنـة إىل بيـانني أدىل          / نيـسان  ٢٥قـودة يف    ويف اجللسة السابعة، املع     - ٢٦
  .هبما املراقبان عن غامبيا وأوزبكستان

ــة والعلــم       - ٢٧ ويف اجللــسة نفــسها، أدىل ببيانــات أيــضا ممثلــو منظمــة األمــم املتحــدة للتربي
منظمـة  اإليـدز، و /والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية          

  .الصحة العاملية
أبريـل، أدىل ببيانـات   / نيـسان ٢٦ و ٢٥ويف اجللستني السابعة والثامنـة، املعقـودتني يف           - ٢٨

أيضا ممثلـو املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة ذات املركـز االستـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي              
ــة األســرة؛ وآي   : واالجتمــاعي ــة لرعاي ــاس؛ واالحتــاد منظمــة أنــصار الــشباب؛ واملنظمــة الدولي ب

الدويل لتنظيم األسرة؛ ومركز آسيا واحمليط اهلادئ للموارد والبحوث املتعلقة بـاملرأة؛ ومنظمـة              
رسالة املرأة؛ ومؤسسة ستيكتنغ راتغرز العاملية للسكان؛ والطائفة البهائيـة الدوليـة؛ والتحـالف               

لكنديـة للعمـل مـن أجـل        العاملي للشباب؛ ومنظمـة احليـاة واألسـرة يف غواداالهـارا؛ واملنظمـة ا             
الـسكان والتنميـة؛ ومنظمــة العفـو الدوليــة؛ وحمفـل املــرأة والتنميـة؛ والرابطــة الدوليـة ألخــوات       
احملبــة؛ ومركـــز احلقــوق اإلجنابيـــة؛ ومؤســـسة الدراســات والبحـــوث املعنيــة بـــاملرأة؛ ومجعيـــة     

يقــي؛ والــشبكة الدراســات النفــسية للقــضايا االجتماعيــة؛ والرابطــة الدوليــة لعلــم الــنفس التطب  
ــة؛       ــسالم؛ ومنتــدى املــسعى؛ ومؤســسة الرســالة العاملي ــة وال ــة والعدال ــسائية مــن أجــل التنمي الن

املواطنــة والعمــل واألســرة؛ والــشبكة الــصحية لنــساء أمريكــا  : ومنظمــة املــساواة بــني اجلنــسني
  .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ورابطة املتقاعدين األمريكية

  



E/2012/25 
E/CN.9/2012/8 
 

23 12-33715 
 

  الفصل الرابع 
ــوع          ــة يف موضـ ــسكان والتنميـ ــسائل الـ ــهام مـ ــشأن إسـ ــة بـ ــشة عامـ مناقـ

  ٢٠١٢االستعراض الوزاري السنوي يف عام 
مناقــشة عامــة بــشأن إســهام ” مــن جــدول أعماهلــا املعنــون ٥نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٢٩

ــام       ــسنوي يف عـ ــوزاري الـ ــتعراض الـ ــوع االسـ ــة يف موضـ ــسكان والتنميـ ــسائل الـ  “٢٠١٢مـ
، واسـتمعت إىل بيـان أدىل بـه نائـب          ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٥ملعقودة يف   جلستها السابعة ا   يف

ــة يف موضــوع       ــسكان والتنمي ــشأن إســهام قــضايا ال رئــيس اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ب
تعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة والعمالــة وتــوفري  ”: ٢٠١٢االســتعراض الــوزاري الــسنوي يف عــام 

سـياق منـو اقتـصادي شـامل للجميـع ومـستدام            مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر يف            الكـرمي   العمل  
وقدم رئيس قـسم الـسكان   . “ومنصف على مجيع املستويات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      

  . أيضاإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عرضابوالتنمية يف شعبة السكان 
ــرائيل،  وأدىل ببيانـــات أيـــضا   - ٣٠ ــاد الروســـي، وإسـ ــو االحتـ ــل، وإندونيـــسياممثلـ ، والربازيـ
  .واملراقب عن االحتاد األورويب، وكوت ديفوار ، واجلزائر،وسروبيال
 ويف اجللسة نفـسها، أدىل ممثـل اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                  - ٣١
  . أيضاببيان
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  الفصل اخلامس
  تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان    

تنفيـذ الـربامج   ” من جـدول أعماهلـا املعنـون       ٦اللجنة مناقشة عامة بشأن البند      أجرت    - ٣٢
ــسكان     ــدان ال ــة يف مي ــة العام ــل لألمان ــامج العمــل املقب ــة “ وبرن ــستها الثامن ــودة يف ،يف جل  املعق

  :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦
نــامج وســري العمــل يف ميــدان الــسكان يف  تقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ الرب   )أ(   

  ؛)E/CN.9/2012/7(شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية : ٢٠١١ عام
ــرة       )ب(    ــرح للفتـ ــتراتيجي املقتـ ــار االسـ ــشأن اإلطـ ــة بـ ــة العامـ ــن األمانـ ــذكرة مـ   مـ

، الـــشؤون االقتـــصادية  ٧لربنـــامج مـــن ا، الـــسكان، ٥الربنـــامج الفرعـــي  : ٢٠١٥-٢٠١٤
  ).E/CN.9/2012/CRP.1(جتماعية واال
 بـإدارة بيان استهاليل قدمه ممثل شعبة السكان       إىل  واستمعت اللجنة يف اجللسة نفسها        - ٣٣

  .الشؤون االقتصادية واالجتماعية
والـــصني  إندونيـــسيا والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة و، أدىل ممثلـــ نفـــسهاويف اجللـــسة  - ٣٤

  . ببيانات أيضاواملراقب عن النرويج
ــة البحــر        - ٣٥ ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــل اللجن ــة، أدىل ممث ــسة الثامن ويف اجلل

  .أيضاببيان  الكارييب
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
   من جدول األعمال٧الوثائق اليت نظرت فيها اللجنة يف إطار البند     

 علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أبريــل، وبنــاء/ نيــسان٢٧يف اجللــسة التاســعة، املعقــودة يف   - ٣٦
 مـــن جـــدول األعمـــال ٧أحاطـــت اللجنـــة علمـــا بعـــدد مـــن الوثـــائق املقدمـــة يف إطـــار البنـــد 

  ).٢٠١٢/١٠١الفصل األول، الفرع باء، املقرر  انظر(
لمجلـس االقتـصادي   لويف اجللسة نفسها، كـان معروضـا علـى اللجنـة مـشروع مقـرر          - ٣٧

 “ريــر املتعلــق باالجتاهــات الدميغرافيــة يف العــامل    توقيــت النظــر يف التق ”ن اعنــوبواالجتمــاعي 
)E/CN.9/2012/L.3 ( مشاورات غري رمسيةاستنادا إىل قدمه الرئيس.  

ويف اجللسة نفسها أيـضا، أُبلغـت اللجنـة بـأن مـشروع املقـرر ال تترتـب عليـه آثـار يف                         - ٣٨
  .امليزانية الربناجمية

ــسة التاســعة    - ٣٩ ــضاويف اجلل ــة مــش أي انظــر الفــصل األول،  (روع املقــرر ، اعتمــدت اللجن
  ).الفرع األول، مشاريع املقررات
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  الفصل السادس
  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة    

، كـان معروضـا علـى       ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٢٧يف اجللسة التاسعة للجنة، املعقودة يف         - ٤٠
  ).E/CN.9/2012/L.2( للجنة اللجنة جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني

ويف اجللــسة نفــسها، أقــرت اللجنــة جــدول األعمــال املؤقــت بــصيغته املنقحــة شــفويا      - ٤١
  ).انظر الفصل األول، الفرع ألف(
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  الفصل السابع
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني    

ــودة يف     - ٤٢ ــسة التاســعة، املعق ــسان٢٧يف اجلل ــل / ني ــرئيس   ٢٠١٢أبري ــة ال ، عرضــت نائب
 مـشروع تقريـر عـن أعمـال الـدورة اخلامـسة           ،)كرواتيـا ( مارتينا تيدجاك بوديـشيتس      ،واملقررة

  ).E/CN.9/2012/L.5(واألربعني للجنة 
ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مـشروع التقريـر وأذنـت لنائبـة الـرئيس واملقـررة                    - ٤٣

  .اور مع األمانة العامةبوضع التقرير يف صيغته النهائية، بالتش
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  الفصل الثامن
  تنظيم أعمال الدورة    

  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   
ــم املتحــدة يف           - ٤٤ ــر األم ــني مبق ــسة واألربع ــا اخلام ــة دورهت ــسكان والتنمي ــة ال ــدت جلن عق
ــسان ١٥ ــل /ني ــرة  و٢٠١١أبري ــسان٢٧ إىل ٢٣مــن يف الفت ــل / ني ــد عقــدت  . ٢٠١٢أبري وق

  ).وىل إىل التاسعةاأل(اللجنة تسع جلسات 
، افتـــتح الـــدورة رئـــيس ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٢٣ املعقـــودة يف ،ويف اجللـــسة الثانيـــة  - ٤٥

  .، الذي أدىل أيضا ببيان)إندونيسيا(اللجنة، حسن كاليب 
 ورئـيس اجلمعيـة    ،األمـني العـام   كـل مـن     اللجنـة   ألقـى كلمـة أمـام       ويف اجللسة نفسها،      - ٤٦

ــة  واألمــني العــام،العامــة بالنيابــة  واملــدير التنفيــذي ، املــساعد للــشؤون االقتــصادية واالجتماعي
  .لصندوق األمم املتحدة للسكان

  احلضور  - باء  
أيــضا مراقبــون عــن ها وحــضر. اللجنــةمــن الــدول األعــضاء يف  دولــة ٤٥حــضرت الــدورة   - ٤٧

يانات األمم املتحدة، ودولة واحدة غري عضو، وممثلون عن مؤسسات وك يف  الدول األعضاء األخرى    
. ومنظمـات غـري حكوميـة    أخرى يف منظومة األمـم املتحـدة ومراقبـون عـن منظمـات حكوميـة دوليـة            

  .E/CN.9/2012/INF/1وستكون قائمة املشاركني متاحة لالطالع عليها يف الوثيقة 
  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   

ــة   -  ٤٨ ــت اللجنـــ ــةانتخبـــ ــة املع   بالتزكيـــ ــة والثامنـــ ــساهتا األوىل والثانيـــ ــودة يف ، يف جلـــ قـــ
  :أمساؤهم ، أعضاء املكتب التالية٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦  و٢٣يف  و٢٠١١أبريل /نيسان ١٥

  الرئيس
  )إندونيسيا(حسن كاليب   

  نواب الرئيس
  )الربازيل( سانتوس وسسريجيو رودريغس د  
  )كرواتيا(مارتينا تيدجاك بوديشيتس   
  )غانا(كانيريجيي  - وليام أوينادور  
  )راسويس(بيو وينوبست   

أبريل، عّينت اللجنة نائبـة الـرئيس، مارتينـا         / نيسان ٢٣ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        - ٤٩
  .للدورةأيضا ، مقررة )كرواتيا(تيدجاك بوديشيتس 
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رئيــسا ) سويــسرا(ويف اجللــسة نفــسها، عّينــت اللجنــة نائــب الــرئيس بيــو وينوبــست      - ٥٠
  .للمشاورات غري الرمسية

  
  للجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتنيتقرير مكتب ا  - دال  

يف اجللــسة الثانيــة، عــرض الــرئيس تقريــر مكتــب اللجنــة عــن اجتماعاتــه املعقــودة بــني    - ٥١
  ).E/CN.9/2012/3(الدورتني 

  .ويف اجللسة نفسها، أحاطت اللجنة علما بتقرير املكتب  - ٥٢
  

  جدول األعمال  - هاء  
، )E/CN.9/2012/2(جــــدول األعمــــال املؤقــــت نــــة اللجيف اجللــــسة الثانيــــة، أقــــرت   - ٥٣
  :نصهيلي  وفيما

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
  .إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  - ٣  
  .شباباملراهقون وال: مناقشة عامة بشأن اخلربة الوطنية يف املسائل السكانية  - ٤  
إسهام مـسائل الـسكان والتنميـة يف موضـوع االسـتعراض            بشأن  مناقشة عامة     - ٥  

  .٢٠١٢الوزاري السنوي يف عام 
  .تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان  - ٦  
  .جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة  - ٧  
  . عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعنياعتماد تقرير اللجنة  - ٨  

ــصوبة شــفويا           - ٥٤ ــصيغته امل ــدورة ب ــال ال ــيم أعم ــة تنظ ــرت اللجن ــسها، أق ــسة نف ويف اجلل
  ).E/CN.9/2012/L.1الوثيقة  انظر(
  

  الوثائق  - واو  
قائمة الوثائـق املعروضة علـى اللجنة يف دورهتا اخلامـسة واألربعـني متاحـة علـى املوقـع                 - ٥٥

  ).www.un.org/esa/population/cpd/cpd2012/cpd45.htm(الشبكي لشعبة السكان 
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	تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
	موجز
	عقدت الدورة الخامسة والأربعون للجنة السكان والتنمية في مقر الأمم المتحدة في 15 نيسان/أبريل 2011 ومن 23 إلى 27 نيسان/أبريل 2012 وكان موضوعها الخاص هو ”المراهقون والشباب“.
	ونظرت اللجنة في تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته المعقودة بين الدورتين (E/CN.9/2012/3)، الذي شرح بالتفصيل عمل المكتب في تنظيم الدورة.
	ونظرت اللجنة في وثيقتين حول الموضوع الخاص للدورة. وتناول الأمين العام في تقريره بشأن المراهقين والشباب (E/CN.9/2012/4) الاتجاهات الديمغرافية بين هذه الفئة السكانية وجوانب منتقاة من عملية انتقالهم إلى مرحلة البلوغ. فذكر أن هناك أكثر من 1.6 بليون نسمة تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 24 سنة على مستوى العالم في عام 2012، وهو أكبر جيل من الشباب في التاريخ. ومن المتوقع أن يبقى عدد السكان من المراهقين والشباب مستقرا ما دامت معدلات الخصوبة العالمية آخذة في التراجع. ومع ذلك، تختبئ وراء هذا الاستقرار تفاوتات إقليمية في معدلات النمو. ومن المتوقع أن يتزايد عدد المراهقين والشباب في أفريقيا بنسبة قدرها 63 في المائة بحلول عام 2040، بينما في مناطق أخرى ستتراجع أعداد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 24 سنة خلال الفترة نفسها.
	وقد لخص الأمين العام الأدلة المتعلقة بالزواج والإنجاب بين الشباب وخلص إلى أن أفراد جيل الشباب الحالي من الأرجح أن يؤخروا موعد تكوينهم أسرة مقارنة بوالديهم. إلا أن نسبة كبيرة من النساء والفتيات في عدد من البلدان يتزوجن في سن مبكرة جدا (أقل من 15 سنة)، بصرف النظر عن القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج. والمراهقون الذين لديهم فرصة الحصول على التعليم يقل احتمال زواجهم في سن مبكرة، لذا فإن الاستثمارات في مجال التعليم ستساعد على منع الزواج المبكر جدا، خاصة بالنسبة للفتيات، ويمثل إنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج ضرورة حتمية. ويرتبط الزواج المبكر ارتباطا شديدا بالحمل في سن مبكرة، بما له من نتائج سلبية بالنسبة لصحة ورفاه الأم والطفل معا. وأكد الأمين العام على ضرورة حصول الشباب، سواء كانوا متزوجين أم غير متزوجين، على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وعلى ضرورة توفير التعليم والخدمات لهم. وعلى سبيل المثال، توجد حاجة غير ملباة لمنع الحمل لدى أكثر من خمس النساء اللائي تتراوح أعمارهن من 15 سنة إلى 24 سنة، سواء المتزوجات أو المقترنات. وينبغي أن تشكّل خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية جزءاً لا يتجزأ من الحد الأدنى لمجموعة تدابير الرعاية الصحية المقدمة للمراهقين والشباب.
	وبحث الأمين العام أيضا الأدلة المتعلقة بمعدلات الاعتلال والوفيات بين الشباب وأشار إلى أن معظم الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 24 سنة ترجع إلى أسباب يمكن اتقاؤها. ففي مناطق كثيرة من العالم، ترتفع معدلات الوفاة بين الشبان عن معدلات وفاة الشابات، ويرجع ذلك إلى أسباب خارجية من قبيل وقوع الحوادث والعنف. ومع ذلك ظلت معدلات وفيات الشابات في أفريقيا وجنوب آسيا عالية بسبب العدوى ولأسباب تتعلق بالحمل والولادة. وذكر الأمين العام بالتفصيل مجموعة متنوعة من التدخلات لتحسين الصحة والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في سياقات مختلفة، موجهة إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه، ومكافحة الأمراض المعدية في البلدان المنخفضة الدخل، ومنع استخدام التبغ وإساءة استعمال الكحوليات، والحد من حوادث المرور على الطرق والعنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية.
	وأبرز الأمين العام أيضا بعض السمات المميزة للمهاجرين الدوليين من الشباب، مشيرا إلى أنه في عام 2010، كان هناك نحو 35 مليون مهاجر دولي، يمثلون 16 في المائة من المجموع العالمي، كانت تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 24 سنة. ويهاجر الشباب لعدد من الأسباب، وغالبا لمرافقة والديهم أو جمع شملهم معهم. وهم يتنقلون أيضا بشكل مستقل من أجل العثور على عمل، أو لتحسين مستواهم التعليمي، أو لاكتساب المهارات. وأوصى الأمين العام بتسهيل الهجرة من أجل التعليم وأشار إلى أن بلدان المنشأ يمكن أن تستفيد مما يكتسبه الشباب من تدريب ومهارات في الخارج وذلك من خلال الحفاظ على الصلات معهم أثناء وجودهم في الخارج وتسهيل إعادة دمجهم في سوق العمل عند عودتهم.
	ونظرت اللجنة أيضا في تقرير الأمين العام عن رصد البرامج السكانية الذي ركز على المراهقين والشباب (E/CN.9/2012/5). وقد استعرض الأمين العام في تقريره الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه لتهيئة بيئة داعمة للشباب وهم بصدد الانتقال إلى مرحلة البلوغ؛ والاستثمار في الشباب، وتعزيز حقوقهم وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ وتوفير إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية؛ وتشجيع تعليمهم وإدماجهم الاجتماعي وضمان اتخاذ تدابير وقائية وتوفير أماكن آمنة لفئاتهم الأكثر ضعفا، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في ظل حالات إنسانية صعبة؛ وتوفير الدعم اللازم لوضع سياسة تمكينية و إطار قانوني من أجل مشاركتهم في وضع السياسات.
	وقدم أيضا لنظر اللجنة تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (E/CN.9/2012/6). وقد ورد فيه أن المساعدة المقدمة من الجهات المانحة زادت زيادة متواضعة، إلا أن مستويات التمويل الحالية أقل من المبالغ اللازمة للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وينطبق ذلك على المكونات الأربعة لمجموعة التدابير السكانية التي حُددت تكاليفها في إطار المؤتمر، وهي: تنظيم الأسرة؛ وخدمات الصحة الإنجابية الأساسية؛ وأنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وتحليل السياسات السكانية والإنمائية وبياناتها وبحوثها الأساسية. وبدت بوادر التباطؤ تظهر على المساعدة المقدمة من الجهات المانحة، التي كانت تزداد باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية: فقد بلغت 10.6 بلايين دولار في عام 2009 وزادت زيادة طفيفة لتصل إلى 10.7 بلايين دولار في عام 2010. ويشير تقدير للموارد التي حشدتها البلدان النامية كمجموع إلى أن هذه الموارد بلغت 33.7 بليون دولار لعام 2010. وهكذا، ففي حين دعا برنامج العمل البلدان النامية إلى تحمُّل ثلثي النفقات اللازمة لتنفيذه، كشفت الحالة الفعلية أن البلدان النامية لم تمول سوى ثلاثة أرباع الإنفاق السكاني وأن الأفراد في تلك البلدان كانوا ينفقون ما يزيد على نصف الموارد المحلية من خلال الإنفاق من أموالهم هم.
	واستعرضت اللجنة تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في عام 2011 (E/CN.9/2012/7)، وأحاطت علما بالإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2014-2015 للبرنامج الفرعي 5 - السكان، من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	واستمعت اللجنة إلى كلمات رئيسية أدلى بها أندرو ميسون، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة هاواي؛ وشيرين جيجيبهوي، باحث منتسب أقدم في مجلس السكان؛ وجورج باتون، وهو أستاذ بحوث صحة المراهقين بجامعة ملبورن. واستمعت أيضا إلى عرضين مقدمين من متحدثين من الشباب، هما سعادو ندوي من السنغال، وأنجا دوي مارثا من إندونيسيا.
	وعند النظر في إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، فإن اللجنة، إذ أشارت إلى قرار الجمعية العامة 65/234 بشأن متابعة المؤتمر إلى ما بعد عام 2014، الذي أكدت فيه الجمعية ضرورة التزام الحكومات مجددا، على أعلى مستوى سياسي، بتحقيق غايات وأهداف برنامج عمل المؤتمر، اعتمدت مقررا يوصي الجمعية بعقد الدورة الاستثنائية، المقرر عقدها خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية لتقييم حالة تنفيذ برنامج العمل، قبل المناقشة العامة للدورة التاسعة والستين مباشرة.
	واعتمدت اللجنة أيضا قرارا بشأن ”المراهقين والشباب“، أكدت فيه من جديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه، وأعربت مجددا عن التزامها القوي بتنفيذهما تنفيذا كاملا وبالحق السيادي لكل بلد في تنفيذ توصياتهما. وأهابت اللجنة بالحكومات أن تعزّز الإنصاف والتضامن بين الأجيال بمراعاة آثار تغيُّر الهياكل العمرية السكانية عند التخطيط للتنمية، وأن تولي تنمية الشباب الأولوية في جميع القطاعات. وحثت اللجنة الحكومات أيضا على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصرف النظر عن العمر والحالة الزواجية، بسبل منها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات والنساء، وكذلك على حماية حقوق الإنسان المتعلقة بتحكُّم المراهقين والشباب بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بنشاطهم الجنسي. وحثت الدول الأعضاء على سن قوانين تكفل عدم إتمام الزواج إلا بالرضا الحر الكامل من جانب من يعتزم الزواج، وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند اللزوم، وإنفاذ تلك القوانين بكل دقة. 
	وفي ذلك القرار، حثت اللجنة الحكومات أيضا على كفالة تمتع الشباب، على أساس منصف وشامل، بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية عن طريق إتاحة نظم الرعاية الصحية المستدامة والخدمات الاجتماعية لهم دون تمييز. وحثت أيضا الحكومات والشركاء في التنمية، بهدف تحسين الصحة النفاسية والحد من الأمراض والوفيات النفاسية وأمراض ووفيات الأطفال والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتصدي لهما، على تعزيز النظم الصحية وضمان إيلاء الأولوية لتعميم الحصول على المعلومات والرعاية الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وإضافة إلى ذلك، أهابت اللجنة بالحكومات أن توفر للشباب تثقيفا شاملا وقائما على الأدلة فيما يتعلق بالحياة الجنسية للإنسان، والصحة الجنسية والإنجابية، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وذلك لتمكينهم من التعامل بإيجابية ومسؤولية مع حياتهم الجنسية.
	وعلاوة على ذلك، حثت اللجنة الدول الأعضاء على تحسين نوعية التعليم وتعزيز فرص حصول الجميع عليه، وأهابت بها أن تكفل حق التعليم للنساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجال والفتيان. وحثت الحكومات على أن تحسّن وتدعم بشكل فعال فرص حصول الشباب على العمالة المنتجة والعمل الكريم، بسبل منها الاستثمار في برامج عمالة الشباب. وإضافة إلى ذلك، أهابت اللجنة بالحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها أن تدعم بشكل نشط زيادة مشاركة الشباب والمنظمات التي يقودونها والتي تركز عليهم وأن تستثمر في تلك الزيادة، مع مراعاة المساواة بين الجنسين وتمثيل الشباب من مختلف الخلفيات في صوغ الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية التي تهم الشباب، حسب الاقتضاء، وكذلك في اتخاذ القرارات المتعلق بها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
	واعتمدت اللجنة مقررا يقضي بأن تنظر في سنوات زوجية في تقرير الأمين العام الذي يصدر كل سنتين عن الاتجاهات الديمغرافية في العالم، وذلك لكفالة أن يكون التقرير متسقا مع أحدث التقديرات والتوقعات الديمغرافية. وبناء على ذلك، تقرر أن تنظر اللجنة في التقرير القادم عن الاتجاهات الديمغرافية في العالم في دورتها السابعة والأربعين، التي تُعقد في عام 2014.
	واستمعت اللجنة إلى بيان أدلى به نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مساهمة قضايا السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2012، ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل الكريم من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“. وأعقب البيان حوار تفاعلي مع أعضاء اللجنة والدول التي لها مركز مراقب.
	ووافقت اللجنة على مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والأربعين واعتمدت تقريرها عن دورتها الخامسة والأربعين.
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	الفصل الأول
	المسائل التي تستدعي اتخاذ إجراء من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو التي يوجّه انتباهه إليها
	ألف - مشاريع المقررات
	1 - توصي اللجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشاريع المقررات التالية:
	* للاطلاع على المناقشة، انظر الفصل الثاني.
	** للاطلاع على المناقشة، انظر الفصل الخامس.
	الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن متابعة نتائج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014*
	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/234 بشأن متابعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014، الذي أكدت فيه الجمعية ضرورة التزام الحكومات مجددا، على أعلى مستوى سياسي، بتحقيق غايات وأهداف برنامج عمل المؤتمر، وإذ يحيط علما بمساهمة برنامج العمل في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، يوصي الجمعية بعقد الدورة الاستثنائية، المقرر عقدها خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية لتقييم حالة تنفيذ برنامج العمل، قبل المناقشة العامة للدورة التاسعة والستين مباشرة.
	توقيت النظر في التقرير المتعلق بالاتجاهات الديمغرافية في العالم**
	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى الفقرة 9 من قراره 1996/2 وتوخياً لكفالة أن يكون تقرير الأمين العام عن الاتجاهات الديمغرافية في العالم متسقا مع أحدث التقديرات والتوقعات الديمغرافية، يقرر تغيير توقيت نظر لجنة السكان والتنمية في التقرير إلى سنوات زوجية ويقرر، بناء على ذلك، أن تنظر اللجنة في التقرير المقبل عن الاتجاهات الديمغرافية في العالم في دورتها السابعة والأربعين، التي تعقد في عام 2014.
	تقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الخامسة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والأربعين*
	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
	(أ) يحيط علما بتقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الخامسة والأربعين()؛
	(ب) يوافق على جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والأربعين للجنة بصيغته الواردة أدناه:
	جدول الأعمال المؤقت

	1 - انتخاب أعضاء المكتب().
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	الوثائق
	جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والأربعين للجنة
	مذكرة من الأمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة
	تقرير مكتب لجنة السكان والتنمية عن اجتماعاته المعقودة بين الدورتين
	3 - الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن موضوع ”الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديمغرافية“
	تقرير الأمين العام عن رصد البرامج السكانية، مع التركيز على موضوع ”الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديمغرافية“
	تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	4 - مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: ”الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديمغرافية“.
	5 - مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2013.
	6 - تنفيذ البرامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن تنفيذ البرامج وسير العمل في ميدان السكان لعام 2012
	7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة.
	الوثائق
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	باء - المسائل التي يوجه انتباه المجلس إليها 
	2 - يوُجه انتباه المجلس إلى القرار التالي وإلى المقررات التالية التي اتخذتها اللجنة:
	القرار 2012/1المراهقون والشباب*
	إن لجنة السكان والتنمية
	إذ تشير إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية() والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه()،
	وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والتزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(6)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل()، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()،
	وإذ تشير كذلك إلى نتائج الاجتماعات والمؤتمرات الرفيعة المستوى ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها إعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، ومنهاج عمل بيجين() واستعراض تنفيذ إعلان بيجين بعد 5 سنوات، وبرنامج العمل العالمي للشباب()، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالشباب: الحوار والتفاهم المتبادل()، والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز()، والإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها()، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تؤكد من جديد أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة تمثل، في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عنصرا رئيسا من عناصر الإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة،
	وإذ تسلّم بوجود أكبر جيل من المراهقين والشباب على الإطلاق في التاريخ، وتدرك أن اختلاف الاتجاهات الديمغرافية والهياكل العمرية يؤثر مباشرة على حياتهم وتتباين آثاره على التنمية، تبعا للظروف السائدة في كل بلد، وتبعا لحجم الاستثمارات اللازمة لضمان صحة ونماء أجيال الحاضر والمستقبل، وتدرك تطور قدرات المراهقين والشباب واحتياجاتهم ومساهماتهم والتحديات المتعلقة بهم، وأن تصنيفات وتعاريف الفئات العمرية تختلف وفقا للتشريعات الوطنية لكل بلد،
	وإذ تسلّم بأن السبل التي يمكن بها للشباب تحقيق طموحاتهم والتصدي للتحديات التي تواجههم وتحقيق إمكاناتهم ستؤثر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وفي رفاه الأجيال المقبلة ومصادر رزقها، وتؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز مصالح الشباب، بما في ذلك التمتع التام بما لهم من حقوق الإنسان، وذلك بسبل منها دعم الشباب في تنمية قدراتهم ومواهبهم والتصدي للعقبات التي يواجهونها،
	وإذ تسلّم أيضا بأن التنفيذ التام لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه، بما فيها تلك المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، التي من شأنها أيضا أن تسهم في تنفيذ منهاج عمل بيجين، وكذلك تلك المتصلة بالسكان والتنمية، والتعليم والمساواة بين الجنسين، مرتبط ارتباطا عضويا بالجهود المبذولة على الصعيد العالمي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وبأن دينامية السكان ذات أهمية بالغة للتنمية،
	وإذ تسلّم كذلك بأن المراهقين والشباب في جميع البلدان يشكّلون موردا رئيسيا للتنمية وعناصر فاعلة رئيسية للتغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، وأن زيادة إحراز تقدم لتحقيق التنمية تتطلب مشاركة كاملة وفعّالة من الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي،
	وإذ تسلّم بأن المجتمع الدولي يواجه تحديات تتمثل في أزمات متعددة ومترابطة، من بينها الأثر الحالي للأزمة المالية والاقتصادية، وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والشواغل المستمرة بشأن الأمن الغذائي، وكذلك تزايد التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وكلها عوامل زادت من جوانب الضعف وعدم المساواة وأثّرت سلبا على مكاسب التنمية، ولا سيما في البلدان النامية، وتستدعي تعزيز التعاون وتضافر الجهود للتصدي لتلك التحديات مع مراعاة الدور الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه التعليم في ذلك الصدد،
	وإذ تؤكد من جديد التزامها بإعمال حق كل فرد في التعليم، وتؤكد على وجوب التعليم نحو الإنماء الكامل لشخصية الإنسان وشعوره بكرامته ووجوب تعزيزه لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشير إلى أن الالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي تؤكد على جودة التعليم الشامل بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وحصول الجميع على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي والكامل، وكذلك الحصول على التعليم الثانوي والعالي والمهني والتدريب والتعلّم المستمر مدى الحياة، فضلا عن المساواة في فرص الحصول على التعليم والدراسة المدرسية الناجحة بالنسبة للفتيات والنساء،
	وتصديا لارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمالة غير المستقرة والعمالة غير الرسمية بين الشباب عن طريق وضع وتنفيذ سياسات وطنية محددة الهدف ومتكاملة لعمالة الشباب من أجل إيجاد فرص عمل للجميع وتحسين القابلية للتوظيف وتنمية المهارات والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحددة بالنسبة للشباب، بمن فيهم الشباب المهاجرون، وزيادة فرص مزاولة الأعمال الحرة، بما في ذلك إنشاء شبكات لمزاولي الأعمال الحرة من الشباب على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي، مما ينمّي معرفة الشباب بحقوقهم ومسؤولياتهم في المجتمع،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن الحق في أن يتمتع كل فرد بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحصول على الأدوية، ما زال هدفا بعيد المنال بالنسبة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، بل إن إمكانية تحقيقه في كثير من الحالات، ولا سيما بالنسبة للأطفال والشباب ومن يعيشون في حالة فقر آخذة في التضاؤل؛
	وإذ تؤكد من جديد على الحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والشابات في جميع جوانب تنمية الشباب، وإذ تقر بأوجه ضعف المراهقات والشابات، وبضرورة القضاء على التمييز ضدهن، وبدور الفتيان والشبان البالغ الأهمية في كفالة المساواة بين الجنسين،
	وإذ يساورها القلق من أن للزواج المبكر والزواج بالإكراه، والعلاقات الجنسية القسرية تأثيرات جسدية واجتماعية ونفسية سلبية على المراهقات والشابات، وأنها تنتهك حقوقهن الإنسانية، وأن الإنجاب المبكر والزواج المبكر والزواج بالإكراه هي أمور تقلل من فرص الفتيات المراهقات والشابات في إكمال تعليمهن وتنمية مهاراتهن التي تؤهلهن للتوظف ومشاركتهن في تنمية المجتمع المحلي،
	وإذ تسلّم بأن الحقوق الإنجابية تشمل بعض حقوق الإنسان المعترف بها فعلا في القوانين الوطنية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الأخرى المعتمدة بتوافق الآراء، وتستند إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين ولادات الأطفال وتوقيتها، وأن تتوافر لهم المعلومات والوسائل اللازمة للقيام بذلك، والحق في أن يبلغوا أعلى مستويات الصحة الجنسية والإنجابية، والحق في أن يتخذوا القرارات المتعلقة بالإنجاب بدون أي تمييز وإكراه وعنف، على النحو الوارد في وثائق حقوق الإنسان، والحق في أن يتحكموا بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتهم الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، بدون إكراه وتمييز وعنف
	وإذ تسلم أيضا بأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 24 سنة يشكلون أكثر من 40 في المائة من جميع الحالات الجديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين من تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر وذلك بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأوجه الغبن الأخرى التي تزيد من ضعفهم، بما في ذلك وصمة العار، والتمييز، والعنف الجنساني والجنسي، وانعدام المساواة بين الجنسين، والانتهاكات، وعدم وجود معلومات دقيقة عن فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وانعدام إمكانية الحصول بسهولة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية،
	وإذ تشعر بقلق عميق من أن الشابات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يرغبن في المباعدة بين فترات الحمل أو الحد منه لكنهن لا يستخدمن وسيلة فعالة من وسائل منع الحمل الحديثة بسبب محدودية قدرتهن على الحصول على الخدمات الطوعية لتنظيم الأسرة، وأن معالجة الصحية الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية معا من شأنها أن تلبي بشكل أفضل احتياجات الزبائن ومقدمي الرعاية الصحية على نحو أكثر شمولا وفعالية من حيث التكلفة ومن حيث الكفاءة،
	وإذ تدرك أن جميع أشكال العنف ضد المراهقين والشباب تنتهك حقوقهم، وتدرك في هذا الصدد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة العوامل التي تزيد من تعرُّض المراهقين والشباب بوجه خاص لجميع أشكال العنف،
	وإذ تدرك أيضا أهمية منع جرائم الشباب، ومن بينها الجرائم المتصلة بالمخدرات، والتصدي لها ولأثرها على الشباب وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وأهمية حماية الضحايا الشباب، والشهود وأسرهم، وكذلك دعم أنشطة إعادة تأهيل المجرمين الشباب وإعادة إدماجهم وإشراكهم في المجتمع ليتسنى لهم الاضطلاع بأدوار بناءة فيه،
	وإذ تشدد على أن التنفيذ التام لخطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص() سيسهم في التصدي لجميع العوامل والعوامل الجذرية التي تعزز على ذلك الاتجار، وتجعل المراهقين والشباب، ولا سيما الشابات والفتيات، عرضة للاتجار، وكذلك حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، وسيشجع، في جملة أمور وحسب الاقتضاء، على زيادة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكول الملحق بها لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه وتنفيذهما،
	وإذ تدرك مساهمات المراهقين والشباب المهاجرين من بلدان المنشأ والمقصد، وأوجه الضعف الخاصة بهم، وظروفهم واحتياجاتهم، وقدرتهم على بناء جسور اجتماعية واقتصادية وثقافية للتعاون والتفاهم بين المجتمعات، وفي هذا الصدد، تشجيع الدول على النظر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات المحددة للمهاجرين الشباب،
	وإذ تدرك أيضا إمكانية الحد كثيرا مما يرتبط بالملاريا من اعتلال الصحة ومن وفيات في جميع أنحاء العالم، وخاصة بين الأطفال والمراهقين والشباب، بوجود التزام سياسي وموارد متناسبة، إذا جرى تثقيف الجمهور وتوعيته بشأن الملاريا، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة، لا سيما في البلدان التي يتوطن فيها المرض،
	وإذ تشير إلى أن التنفيذ الكامل لبرنامج العمل يتطلب قدرا كافيا ومطردا من تعبئة الموارد وتوافرها على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك موارد جديدة وإضافية من أجل البلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة، وأنه لا يُتوقع أن تتمكن الحكومات من بلوغ أهداف ومقاصد برنامج العمل وبمفردها، وتعرب عن القلق من أن مستويات التمويل لا تلبي الاحتياجات الراهنة،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المراهقين والشباب()، وعن رصد البرامج السكانية مع التركيز على المراهقين والشباب()، وتحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()،
	1 - تؤكد من جديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(3) والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه(4)؛
	2 - تؤكد من جديد أيضا التزامها الشديد بالتنفيذ الكامل لبرنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه المتفق عليها في الاستعراض الذي يجري كل خمس سنوات لبرنامج العمل، وإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية()؛
	3 - تؤكد من جديد كذلك الحق السيادي لكل بلد في تنفيذ توصيات برنامج العمل أو المقترحات الأخرى الواردة في هذا القرار، بما يتسق مع القوانين الوطنية وأولويات التنمية، ومع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبه، وطبقا لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
	4 - تهيب بالحكومات أن تولي، في سياق وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية الوطنية والميزانيات واستراتيجيات القضاء على الفقر، الأولوية للإجراءات الرامية إلى التصدي للتحديات المتصلة بأثر الديناميات السكانية على الفقر والتنمية المستدامة، مع مراعاة أن مسائل من قبيل خدمات رعاية الصحة الإنجابية الشاملة، والسلع والإمدادات المرتبطة بها، فضلا عما يتعلق بها من معلومات وتثقيف وتنمية للمهارات، وبناء القدرات في مجال السكان والتنمية على الصعيد الوطني، ونقل التكنولوجيا والمعارف الملائمة وإلى البلدان النامية، تتسم جميعها بالأهمية لتحقيق برنامج العمل ومنهاج عمل بيجين(14) والأهداف الإنمائية للألفية،
	5 - تهيب أيضا بالحكومات، نظرا لحالة التنمية في كل بلد، تعزيز كل من المساواة والتضامن بين الأجيال بمراعاة الآثار المترتبة على تغيّر الهياكل العمرية للسكان في التخطيط للتنمية على الأجلين المتوسط والطويل وبالنظر في نتائج السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالعمر، وتهيب كذلك بالحكومات والشركاء في التنمية جعل تنمية الشباب أولوية في جميع القطاعات؛
	6 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز تكافؤ الفرص للجميع، ومكافحة التمييز ضد الشباب بجميع أشكاله، بما في ذلك التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وعلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة، من قبيل الشباب ذوي الإعاقة والمهاجرين الشباب، والشباب الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية، على قدم المساواة مع غيرهم؛
	7 - تحث الحكومات على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغض النظر عن العمر والحالة الزواجية، بجملة وسائل منها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء، والعمل بفعالية أكثر على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات مسؤوليات الأسرة، وفي الحياة الجنسية والإنجابية، وفي التعليم بجميع مراحله، وحماية حقوق الإنسان للمراهقين والشباب المتعلقة بالتحكم والبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتهم الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛
	8 - تحث الدول الأعضاء على سنّ قوانين تكفل ألاّ يتم الزواج إلا برضا الطرفين العازمين على الزواج على نحو تام وبحرية، وإنفاذ هذه القوانين بصرامة، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وإنفاذ هذه القوانين بصرامة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج، عند الضرورة؛
	9 - تحث جميع الدول على وضع قوانين واعتمادها وتنفيذها تنفيذا كاملا واتخاذ تدابير أخرى، حسب الاقتضاء، من قبيل سياسات وبرامج توعية للقضاء على الممارسات الضارة، ومن بينها ختان الإناث، والزواج المبكر والزواج بالإكراه، التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان للنساء والفتيات، وعلى تكثيف الجهود، بالتعاون مع الجمعيات النسائية وجمعيات الشباب المحلية، لزيادة الوعي الجماعي والفردي بالكيفية التي تنتهك بها الممارسات الضارة حقوق النساء والفتيات؛
	10 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم السبل الرامية إلى زيادة فرص الحصول بأسعار معقولة، على منتجات رئيسية من قبيل وسائل مكافحة ناقلات المرض، بما في ذلك رش مبيدات الحشرات التي تظل آثارها باقية داخل المباني، والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات الأثر الطويل الأجل، والإدارة البيئية واللقاحات، فضلا عن رصد المراقبة من خلال إجراء فحوص تشخيصية سريعة، والعلاجات المركبة المكونة أساسا من مادة الأرتيميسينين للسكان المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا الخبيثة في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، وبخاصة في أفريقيا، وذلك بطرق منها توفير أموال إضافية وآليات مبتكرة لتحقيق جملة أمور منها تمويل وزيادة إنتاج مادة الأرتيميسينين وشرائها، حسب الاقتضاء، لتلبية الحاجة المتزايدة؛  
	11 - ترحب بقيام المجتمع الدولي بزيادة تمويل أنشطة مكافحة الملاريا وأعمال البحث والتطوير المتصلة بأدوات الوقاية من المرض ومكافحته التي تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب؛
	12 - تحث جميع الدول على سنّ وإنفاذ تشريعات لحماية جميع المراهقين والشباب، بمن فيهم من يعيشون في ظل حالات النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الإنسانية، من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنساني والعنف الجنسي، والاتجار بالأشخاص، والتورط في أنشطة إجرامية، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وآليات تقديم الشكاوى والإبلاغ لتوفير سبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم الإنسانية؛
	13 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة طبقا للقانون الدولي لحماية المراهقين والشباب المتضررين من الإرهاب ومن التحريض عليه، أو المستغلين في هذا السياق؛
	14 - تحث أيضا الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات متضافرة طبقا للقانون الدولي لإزالة العقبات التي تحول دون الإعمال التام لحقوق المراهقين والشباب الذين يعيشون في ظل الاحتلال الأجنبي وذلك عملا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	15 - تهيب بالدول الأعضاء تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، وبخاصة الشباب، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، وحمايتها بفعالية، والتصدي للهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي، ومن خلال اتباع نهج شامل ومتوازن، مع الإقرار بأدوار ومسؤوليات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وبخاصة الشباب، وحمايتها ومعالجة الأسباب الجذرية لهجرة الشباب، مع تفادي النُهُج التي قد تؤدي إلى تفاقم قلة منعتهم؛
	16 - تهيب بالحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والشابات، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز تمكين الفتيات والشابات في إطار جميع جوانب تنمية الشباب، وتشجيع الفتيان والشباب على المشاركة الكاملة في جميع الإجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين؛
	17 - تهيب أيضا بالحكومات دعم وتشجيع الرجال على أن يقوموا، في إطار أداء دورهم الهام كآباء وفي إطار مساعدتهم لأطفالهم على الانتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ، بما في ذلك من خلال توفير الدعم المالي الكافي للأطفال وأسرهم، بالترويج لمن يمثلون قدوة إيجابية للذكور وللبرامج التي تساعد الفتيان على أن يصبحوا راشدين واعين بالفوارق بين الجنسين، وتمكين الرجال من دعم وتعزيز واحترام الصحة الجنسية للمرأة وحقوقها الإنجابية، ومع الاعتراف بكرامة جميع البشر المتأصلة،
	18 - تحث الدول الأعضاء على تحسين إتاحة الفرص للشباب للحصول على عمل منتج وكريم ودعم تلك الفرص بنشاط، بما في ذلك من خلال الاستثمار في برامج توظيف الشباب، وإقامة شراكات بين الشباب والكبار، ومزاولة الأعمال الحرة وغيرها من استراتيجيات توليد الدخل، وأسواق العمل النشطة، وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من التدابير لتسهيل مشاركة الشباب في أسواق العمل، وفقا للقوانين الوطنية للدول المعنية والالتزامات والتعهدات الدولية، وتعزيز الروابط بين استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية بشأن التعليم والتدريب والاندماج الاجتماعي والتنقل، مع مراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	19 - وتحث أيضا الدول الأعضاء على التصدي لارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمالة غير المستقرة والعمالة غير الرسمية بين الشباب عن طريق وضع وتنفيذ سياسات وطنية محددة الهدف ومتكاملة لعمالة الشباب من أجل إيجاد فرص عمل للجميع، وتحسين إمكانيات التوظيف، وتنمية المهارات والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحددة فيما يتعلق بالشباب، بمن فيهم الشباب المهاجرون، وزيادة فرص مزاولة الأعمال الحرة، بما في ذلك إنشاء شبكات لمزاولي الأعمال الحرة من الشباب على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي، الأمر الذي ينمّي معرفة الشباب بحقوقهم ومسؤولياتهم في المجتمع، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الجهات المانحة وكيانات الأمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص مواصلة تقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم التقني والتمويلي، حسب الاقتضاء؛
	20 - تشجع الدول الأعضاء على تلبية احتياجات وتطلعات الشباب، لا سيما في مجالات التعليم والعمل وتوليد الدخل ومشاركة المواطنين، بجملة وسائل منها برامج التدريب التي تنجم عن الحوار بين الحكومات وأرباب العمل والعاملين في مختلف قطاعات الاقتصاد، حسب الاقتضاء؛
	21 - تهيب أيضا بالدول الأعضاء أن تكفل للنساء والفتيات الحق في الحصول على تعليم جيد، على قدم المساواة مع الرجال والفتيان، وأن تكفل إتمامهن مرحلة التعليم الابتدائي بأكملها، وأن تجدد جهودها الرامية إلى تحسين التعليم المتاح للفتيات والنساء وتوسيع نطاقه في كل المراحل، بما فيها مرحلتا التعليم الثانوي والتعليم العالي، وكذلك التعليم المهني والتدريب التقني، لتحقيق أمور عدة منها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر؛
	22 - تحث الدول الأعضاء على زيادة الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز توفير التعليم للجميع، بدون أي تمييز، لكفالة إمكانية اكتساب المراهقين والشباب المعارف والقدرات والمهارات والقيم الأخلاقية اللازمة، بسبل منها إتاحة فرص ملائمة للحصول على منح دراسية وبرامج تنقل أخرى؛
	23 - تحث الحكومات والمجتمع الدولي على كفالة أن يتمتع الشباب، على أساس عادل وشامل، بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وذلك بتوفير الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية المستدامة لهم بدون تمييز؛ وبإيلاء اهتمام خاص للتغذية، بما يشمل اضطرابات الأكل والسمنة، والوقاية من الأمراض غير السارية والمعدية، وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، والصحة العقلية، وبدعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والحد من وفيات حوادث الطرق والإصابات، ومنع التدخين وتعاطي العقاقير غير المشروعة واستخدام الكحول على نحو ضار، وتشجيع الرياضة والترويح، فضلا عن إزالة جميع أنواع الحواجز التي تحول دون قدرة المراهقين والشباب على حماية صحتهم؛
	24 - تحث أيضا الحكومات على تعزيز البنى التحتية الأساسية، والموارد البشرية والتقنية، وتوفير المرافق الصحية لتحسين النظم الصحية، خاصة للمراهقين والشباب، وضمان الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية على نحو مستدام، مع مراعاة الالتزام بخفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية بصورة مستدامة إلى النصف بحلول عام 2015 كوسيلة لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق المياه؛
	25 - تسلّم بما للوالدين والأشخاص الآخرين المسؤولين قانونا عن المراهقين من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات فيما يتعلق بتقديم التوجيه والإرشاد المناسبين، على نحو يتسق مع قدرات المراهقين الآخذة في التطور، بشأن المسائل الجنسية والإنجابية وبأن على البلدان أن تكفل أﻻ تؤدي برامج ومواقف جهات توفير الرعاية الصحية إلى تقييد إمكانية حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات المناسبة التي يحتاجونها، بما في ذلك خدمات ومعلومات الوقاية والعلاج من اﻷمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن الإيذاء الجنسي، ويجب أن تصون تلك الخدمات حق المراهقين في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة عن علم واحترام القيم الثقافية والمعتقدات الدينية، وأنه ينبغي للبلدان، في هذا السياق، وحسب الاقتضاء، إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعوق حصول المراهقين على المعلومات والرعاية في مجال الصحة الإنجابية؛
	26 - تهيب بالحكومات أن تولي، بمشاركة كاملة من الشباب وبدعم من المجتمع الدولي، الاهتمام التام لتلبية احتياجات المراهقين من الخدمات والمعلومات والتثقيف فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، مع الاحترام الكامل لخصوصيتهم والسرية وعدم التمييز وتوفير برامج تثقيفية شاملة لهم عن الحياة الجنسية البشرية والصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتمكينهم من التعامل مع الجانب الجنسي في حياتهم بطريقة إيجابية ومسؤولة؛
	27 - تحث أيضا الحكومات والشركاء في التنمية على القيام، بسبل منها التعاون الدولي، من أجل تحسين الصحة النفاسية والحد من الأمراض والوفيات النفاسية وأمراض ووفيات الأطفال والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتصدي لهما، بتعزيز النظم الصحية وضمان إيلاء أولوية لتعميم الحصول على المعلومات وخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، بما فيها تنظيم الأسرة، والرعاية قبل الولادة، والولادة المأمونة، والرعاية بعد الولادة، خاصة الرضاعة الطبيعية ورعاية صحة المولود والمرأة، ورعاية حالات الولادة الطارئة، والوقاية من عدم الخصوبة وتوفير العلاج الملائم له، وتقديم خدمات جيدة النوعية من أجل التعامل مع المضاعفات الناجمة عن الإجهاض، والحد من اللجوء إلى الإجهاض وذلك من خلال توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها، والقيام في الظروف التي لا يعتبر فيها الإجهاض مخالفا للقانون، بتدريب وإعداد مقدمي الرعاية الصحية واتخاذ غير ذلك من التدابير لكفالة حدوث الإجهاض بصورة مأمونة ومتيسرة، مع التسليم بأنه لا ينبغي في أي حال من الأحوال الترويج للإجهاض على أنه وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعلاجها، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، والحالات الأخرى المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتوفير المعلومات والتثقيف والمشورة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالحياة الجنسية للبشر، والصحة الإنجابية، والوالدية المسؤولة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لمن يعيشون في ظروف هشة، مما يمكن أن يسهم في تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية؛
	28 - تؤكد من جديد ضرورة كفالة حصول جميع النساء والرجال على معلومات شاملة عن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمأمونة والفعالة والميسرة والمقبولة، بما فيها الوسائل التي يطول أمد تأثيرها والواقيات الذكرية والأنثوية، وكفالة حصولهم على تلك الوسائل وإمكانية الاختيار منها على أوسع نطاق ممكن، وذلك لكي يتمكّنوا من ممارسة خيارات إنجابية حرة ومستنيرة، وتؤكد أنه ينبغي للحكومات والشركاء في التنمية أن يكفلوا، عن طريق التعاون الدولي، توافر إمدادات كافية ومستمرة من وسائل حديثة ومأمونة وفعالة وميسورة التكلفة ومقبولة لمنع الحمل؛
	29 - تهيب بالحكومات إلى إيلاء اهتمام خاص للمراهقين والشباب، ولا سيما الشابات والمراهقات، عند توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في كفالة حصول الجميع على سبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه والرعاية والدعم المتعلقين به، مع التحرر من وصمة العار والتمييز، ومع مراعاة المنظور الجنساني، وتوفير معلومات شاملة، وتوفير المشورة والفحص الطوعي للمراهقين والشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عند انتقالهم إلى مرحلة البلوغ؛
	30 - وتهيب أيضا بالحكومات تعزيز النظم الوطنية للحماية الاجتماعية وحماية الطفل وبرامج الرعاية والدعم للمراهقين والشباب، لا سيما الإناث والمراهقات المتضررات من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمعرضات لخطر الإصابة به، وأسرهم والقائمين على رعايتهم، بسبل منها توفير فرص متكافئة لدعم تنشئة اليتامى وغيرهم من الأطفال المتضررين من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابين به وتنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن، لا سيما من خلال ضمان المساواة في الحصول على التعليم وتهيئة بيئة آمنة للتعلم لا تمييز فيها، وتوفير نظم وسبل حماية قانونية داعمة، تشمل نظم التسجيل المدني، وتزويد الأطفال وأسرهم والقائمين على رعايتهم بمعلومات وافية ودعمهم، بما في ذلك بواسطة مراكز صحية ملائمة للشباب، وعلى الأخص تزويد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بمعلومات ملائمة لأعمارهم عن الفيروس لمساعدتهم أثناء مرحلة المراهقة، بما يتفق مع قدراتهم الآخذة في التطور؛
	31 - تهيب بالحكومات ووكالات الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات، حسب الاقتضاء، دعم زيادة مشاركة الشباب والمنظمات الشبابية والمنظمات التي يقودها الشباب والاستثمار في تلك الزيادة، مع مراعاة المساواة بين الجنسين وتمثيل الشباب من مختلف الخلفيات في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية التي تؤثر على الشباب، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بها، وتنفيذها ورصدها وتقييمها، حسب الاقتضاء؛
	32 - تهيب بالحكومات على تحسين المعلومات لتمكين الشباب من الاستفادة على نحو أفضل من الفرص المتاحة لهم للمشاركة في صنع القرار، وتنمية وتعزيز فرص إطلاع الشباب على حقوقهم ومسؤولياتهم، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية، وتذليل العقبات التي تؤثر على مساهمتهم الكاملة في المجتمع، وتشجيع ودعم جمعيات الشباب والجمعيات الطوعية ومزاولة الأعمال الحرة؛
	33 - تدعو مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ومن بينهم الأسر والمعلمون والزعماء الدينيون والتقليديون والمجتمعيون، والمنظمات الأهلية، إلى أداء أدوار إيجابية لتعزيز نماء المراهقين والشباب، وتعظيم الاستفادة من المعلومات وأنشطة التعليم والاتصالات ووسائل الاتصال الاجتماعي، وتعبئة الرأي العام دعما للإجراءات الرامية إلى تحسين رفاه الشباب وقدرتهم على ممارسة حقوقهم الإنسانية؛
	34 - تشجع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، وكذلك القطاع الخاص، على تعزيز ودعم تنفيذ جدول أعمال تنمية المراهقين والشباب وعلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن السياسات والبرامج والأنشطة الفعالة باعتبار أن ذلك مسألة ذات أولوية؛
	35 - تؤكد على الدور المركزي للشراكة العالمية من أجل التنمية وعلى أهمية الهدف 8 في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن العديد من الأهداف لن يتحقق على الأرجح في كثير من البلدان النامية بدون توفير دعم دولي كبير؛
	36 - تشجع الحكومات والشركاء في التنمية على جعل استثماراتهم في مجال الصحة الإنجابية متسقة مع تقديرات التكاليف المنقحة التي عرضها الأمين العام فيما يتعلق بكل مكون من المكونات البرنامجية المحددة في الفصل الثالث عشر من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، وتهيب بحكومات البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء بذل كل جهد ممكن لتعبئة الموارد اللازمة لضمان بلوغ الأهداف المتصلة بالصحة والتنمية وحقوق الإنسان الواردة في برنامج العمل، وتحث الحكومات والشركاء في التنمية على التعاون الوثيق لضمان استخدام الموارد على نحو يكفل أقصى قدر من الفعالية ويتسق بالكامل مع احتياجات وأولويات البلدان النامية؛
	37 - تحث الحكومات على رصد ما تحرزه من تقدم صوب تنفيذ برنامج العمل والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه وتنفيذ غير ذلك من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، على الصعيدين المحلي والوطني، وبذل جهود خاصة، في هذا الصدد، لتعزيز نظم السجلات الحيوية والمعلومات الصحية لديها ولتنمية قدرة المؤسسات والآليات الوطنية المعنية على إنتاج البيانات السكانية، المصنفة حسب نوع الجنس والعمر وغير ذلك من الفئات، حسب الحاجة إليها، لرصد رفاه المراهقين والشباب، واستخدام تلك البيانات لصياغة وتنفيذ سياسات السكان والتنمية؛
	38 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في إطار تنفيذ برنامج العمل، العمل الموضوعي بشأن المراهقين والشباب، بما يشمل إدراج منظور جنساني ومنظور عمري ومنظورات أخرى ذات صلة في التحليلات والتوصيات، بالتعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية، وإيلاء الاعتبار اللازم لآثارها بالنسبة للتنمية والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي المطرد والمنصف والشامل.
	المقرر 2012/101
	الوثائق التي نظرت فيها لجنة السكان والتنمية خلال دورتها الخامسة والأربعين*
	تحيط لجنة السكان والتنمية علما بالوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام عن تنفيذ البرنامج وسير العمل في ميدان السكان لعام 2011: شعبة السكان، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية()؛
	(ب) مذكرة من الأمين العام عن الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2014-2015: البرنامج الفرعي 5، السكان، من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية().
	الفصل الثاني
	إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	3 - أجرت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند 3 من جدول أعمالها المعنون ”إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية“، في جلستيها الثانية والثالثة المعقودتين في 23 نيسان/أبريل 2012. وكان معروضا عليها الوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام عن المراهقين والشباب (E/CN.9/2012/4)؛
	(ب) تقرير الأمين العام عن رصد البرامج السكانية مع التركيز على المراهقين والشباب (E/CN.9/2012/5)؛
	(ج) تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (E/CN.9/2012/6).
	4 - وفي الجلسة الثانية، المعقودة في 23 نيسان/أبريل، أدلى ببيانات استهلالية رئيس قسم الهجرة في شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ ومدير الشعبة التقنية في صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ورئيس فرع السكان والتنمية في الشعبة التقنية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	5 - وفي الجلستين الثانية والثالثة، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو إندونيسيا، وفنلندا، والصين، وألمانيا، وبلجيكا، والاتحاد الروسي، وكوبا، والمراقبون عن النرويج والسويد والاتحاد الأوروبي (والبلدان المنتسبة إليه)، وكذلك المراقب عن منظمة شركاء في مجال السكان والتنمية وممثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
	الكلمات الرئيسية

	6 - استمعت اللجنة في جلستها الثانية، المعقودة في 23 نيسان/أبريل، إلى بيانين رئيسيين أدلى بهما ممثلان مختاران من الشباب، هما سعادو ندويي (السنغال) وأنغا دوي مارثا (إندونيسيا)، وانخرطت في حوار تفاعلي، شارك فيه ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وأوغندا، وهولندا، والفلبين، والمراقبان عن النرويج، وجنوب أفريقيا.
	7 - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 23 نيسان/أبريل، ألقى المتكلم الرئيسي أندرو ماسون، أستاذ الاقتصاد بجامعة هاواي، كلمة أمام اللجنة عن موضوع ”المراهقين والشباب: أعدادهم وأدوارهم الاقتصادية“ وشارك في حوار تفاعلي مع ممثلي كوبا، وجامايكا، وهنغاريا، والسنغال، وهولندا، والمراقبين عن النرويج، وبوتسوانا، وأوغندا، ومع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
	8 - وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 24 نيسان/أبريل، قدمت المتكلمة الرئيسية، شيرين جيجيبهوي، العضو المشارك الأقدم في مجلس السكان، عرضا عن ”تأمين الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب“ وشاركت في حوار تفاعلي مع ممثلي أوغندا، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وألمانيا، والمراقبيْن عن النرويج، والنيجر ومع ممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
	9 - وفي الجلسة السادسة، المعقودة في 25 نيسان/أبريل، قدم المتكلم الرئيسي، جورج باتون، أستاذ بحوث صحة المراهقين بجامعة ملبورن، عرضا عن ”الآمال والإمكانيات التي تنطوي عليها صحة المراهقين والشباب“ وشارك في حوار تفاعلي مع ممثلي اليابان، وكوبا، والسنغال، وكوت ديفوار، وتونس، والمراقب عن جنوب أفريقيا.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة
	الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن متابعة نتائج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014

	10 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 27 نيسان/أبريل، كان معروضا على اللجنة مشروع مقرر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان ”الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن متابعة نتائج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014“ (E/CN.9/2012/L.4) قدمه الرئيس استناداً إلى مشاورات غير رسمية.
	11 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا للآثار المترتبة على مشروع المقرر في الميزانية البرنامجية.
	12 - وفي الجلسة التاسعة أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر (انظر الفصل الأول، الفرع ألف، مشاريع المقررات).
	المراهقون والشباب

	13 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 27 نيسان/أبريل، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”المراهقون والشباب“، قدمه الرئيس استنادا إلى مشاورات غير رسمية، وعُمم باللغة الإنكليزية فقط.
	14 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأنه لا تترتب على مشروع القرار آثار في الميزانية البرنامجية.
	15 - وعقب تعليق الجلسة، قدم الرئيس مشروع قرار منقح.
	16 - وفي الجلسة التاسعة أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار المنقح (انظر الفصل الأول، الفرع باء، القرار 2012/1).
	17 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كينيا، والجزائر (باسم المجموعة الأفريقية)، والولايات المتحدة الأمريكية، وغواتيمالا، وهنغاريا، وتونس، والصين، وبلجيكا (أيضا باسم الدانمرك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وهولندا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، والبرازيل، والاتحاد الروسي، وإندونيسيا، والمراقبون عن أوغندا، ومالطة، وبولندا، ومصر (باسم المجموعة العربية)، وشيلي، وكوستاريكا، ونيوزيلندا().
	18 - وفي الجلسة نفسها، أدلى المراقب عن الكرسي الرسولي أيضا ببيان.
	الفصل الثالث
	مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: المراهقون والشباب
	19 - أجرت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند 4 من جدول أعمالها، المعنون ”مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: المراهقون والشباب“ في جلساتها من الثالثة إلى الثامنة، المعقودة في الفترة من 23 إلى 26 نيسان/أبريل 2012. وكان معروضا عليها عدد من البيانات المقدمة من منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	20 - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 23 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو الجزائر (باسم المجموعة الأفريقية)، وأنغولا (باسم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي)، وإندونيسيا، وغابون، والمراقبون عن الإمارات العربية المتحدة (باسم مجموعة الدول العربية)، وسوازيلند، وأوروغواي.
	21 - وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 24 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو كولومبيا، وكرواتيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفنلندا، وأوغندا، والبرتغال، والسلفادور، واليابان، وسويسرا، والصين، وألمانيا، والمراقبون عن جنوب أفريقيا، والجمهورية الدومينيكية، والنرويج، وكندا، وبنن، وشيلي.
	22 - وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في 24 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو هولندا، وبنغلاديش، والسنغال، وإسرائيل، وتونس، وبيلاروس، وماليزيا، وملاوي، وكينيا، وغانا، والمراقبون عن زامبيا، وبوتسوانا، والمكسيك، ومالطة، والدانمرك، وبولندا، والأردن، وأستراليا، وبيرو.
	23 - وفي الجلسة نفسها، أدلى المراقب عن الكرسي الرسولي ببيان.
	24 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
	25 - وفي الجلسة السادسة، المعقودة في 25 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو البرازيل، وجمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وباكستان، والفلبين، وكوبا، وغواتيمالا، وجامايكا، والمراقبون عن الأرجنتين، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وترينيداد وتوباغو، ونيجيريا، وجمهورية مولدوفا، ونيبال (باسم مجموعة أقل البلدان نموا)، وتشاد، وبوركينا فاسو.
	26 - وفي الجلسة السابعة، المعقودة في 25 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانين أدلى بهما المراقبان عن غامبيا وأوزبكستان.
	27 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنظمة الصحة العالمية.
	28 - وفي الجلستين السابعة والثامنة، المعقودتين في 25 و 26 نيسان/أبريل، أدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي: منظمة أنصار الشباب؛ والمنظمة الدولية لرعاية الأسرة؛ وآيباس؛ والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة؛ ومركز آسيا والمحيط الهادئ للموارد والبحوث المتعلقة بالمرأة؛ ومنظمة رسالة المرأة؛ ومؤسسة ستيكتنغ راتغرز العالمية للسكان؛ والطائفة البهائية الدولية؛ والتحالف العالمي للشباب؛ ومنظمة الحياة والأسرة في غوادالاهارا؛ والمنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية؛ ومنظمة العفو الدولية؛ ومحفل المرأة والتنمية؛ والرابطة الدولية لأخوات المحبة؛ ومركز الحقوق الإنجابية؛ ومؤسسة الدراسات والبحوث المعنية بالمرأة؛ وجمعية الدراسات النفسية للقضايا الاجتماعية؛ والرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي؛ والشبكة النسائية من أجل التنمية والعدالة والسلام؛ ومنتدى المسعى؛ ومؤسسة الرسالة العالمية؛ ومنظمة المساواة بين الجنسين: المواطنة والعمل والأسرة؛ والشبكة الصحية لنساء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ورابطة المتقاعدين الأمريكية.
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