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إعالن القاهرة لمكونات المجتمع المدني بالمنطقة العربية لمناصرة برنامج عمل المؤتمر 

 0202واالستعداد إلطار التنمية العالمي لما بعد  02الدولي للسكان والتنمية +

نحن ممثلو الجمعيات أعضاء التحالف اإلقليمي للجمعيات العاملة على قضايا المرأة ، 

من أجل مناصرة برنامج عمل المؤتمر الدولي وأعضاء تحالف الشباب وشبكة اإلعالميين 

ضمن ورشة  6102مارس  62/62المجتمعون بالقاهرة خالل الفترة  ،للسكان والتنمية

للتشاور  ركز المرأة العربية للتدريب والبحوث " كوثر " التي نظمها م العمل اإلقليمية

والتنسيق من أجل دعم قضايا السكان والتنمية في المنطقة وإدماجها ضمن أولويات األجندة 

 ، 6102التطلعّية للتنمية لما بعد 

نتائج المراجعات الوطنية واإلقليمية والعالمية لبرنامج عمل المؤتمر، وإثر استعراض 

تقرير الشامل الذي سيعرض على لجنة السكان والتنمية لألمم المتحدة خالل ومحتوى ال

، ورؤية األمين العام لألمم المتحدة حول " المستقبل الذي 6102أبريل  00إلى  2الفترة من 

 نريد للجميع" ومبادئها األساسية المتمثلة في : حقوق اإلنسان والمساواة واستدامة التنمية

  والبيئية والسالم واألمن، واإلقتصادية  بأبعادها االجتماعية

 قضايا وأولويات المنطقة العربية  والتكامل الواضح بينعلى االتساق الكبير  نؤّكد

 6102لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فيما بعد التطلعّية جندة األو

 :والمتمّثلة في المحاور الخمسة التالية

 الكرامة وحقوق اإلنسان -

 الصحة والصحة اإلنجابية والجنسية وحقوقها -

 المكان والتنقل  -

 الحوكمة والمساءلة -

 اإلستدامة -

  نسّجل االنجازات التي تحقّقت خالل العقدين األخيرين بأغلب دول المنطقة في مجال

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وغايات  وتجسيدتكريس الحقوق 

أهداف األلفية للتنمية، ونثّمن موقف الحكومات العربية الداعمة لهذا البرنامج والذي و

 وفي ،6102في يونيو  ةالقاهرالمؤتمر اإلقليمي المنعقد بتجلّى خاصة في إعالن 

 (6102 مارس القاهرة) للسكان الوطنية واللجان للمجالس عشر الخامس االجتماع

 وبراهين أدلة إلى ومستندة  واقعية أكثر مواقف ىتتبنّ  أن العربية بالحكومات ونهيب

 والمؤسسات السياسات تطّور وأن ،ومستقبال حاضرا العربية المنطقة وأولويات تتفق
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 الفئات لكافة الشاملة التنمية لتأمين الموازنات من يكفي ما تخّصص وأن واآلليات

 . االجتماعي والنوع اإلنسان حقوق مقاربتي إلى واستنادا

 

  كافة مكونات المجتمع المدني ذات العالقة بقضايا السكان والتنمية والحقوقندعو، 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية العمل من أجل مناصرة قضايا  لتعزيز واإلعالميين 

كل بلدان  تمّر بها يات الكبيرة التي دالتح مواجهةوالمساهمة في  6102ما بعد 

لمّتسمة بكثرة الصراعات وعدم االستقرار االمنطقة في هذه المرحلة االنتقالية 

التي انعكست باألساس على الفتيات والنساء وزادت من تعرضهّن، أو ووالتهجير 

احتمال تعرضهّن للفقر والمرض ولمخاطر العنف المبني على أساس النوع 

وإلى مزيد من الضغط على الجهات المعنية من أجل إدماج األجندة  االجتماعي،

ضمن األجندة الدولية واألهداف المستدامة لما  61تمر السكان والتنمية +التطلعّية لمؤ

، وندعو على وجه الخصوص إلى إدماج األهداف التالية في أجندة التنمية 6102بعد 

 الدولية :

 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -

التغطية الشاملة وحصول الجميع على الصحة اإلنجابية والجنسية والحقوق  -

 تصلة بها.الم

 من أجل التنمية المستدامة.واالستثمار فيها قدرات المراهقين والشباب تعزيز  -

تعزيز القدرات الوطنية لتوليد وتوفير وتحليل البيانات االجتماعية والديمغرافية  -

 والصحية المصّنفة عبر الخصائص المختلفة. 

  للجنة  22ندعو ممثلي المجتمع المدني الذين سيشاركون في اجتماعات الدورة

 مع أكثر  العملالسكان والتنمية لألمم المتحدة وفي التظاهرات الموازية لها إلى 

الوفود الرسمية العربية من أجل اعتماد مواقف تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين 

ة الفقر أة والشباب وحقوقهما ومحاربلمراإلنجابية والجنسية لصحة الوتعزيز 

 واستدامة التنمية بأبعادها المختلفة.وضمان التماسك االجتماعي 

  نطالب كل الفاعلين الوطنيين واإلقليميين، من مؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع

المدني وإعالميين وغيرهم، بمواصلة الجهود واستنباط الطرق واألساليب العملية 

ما تحقق من إنجازات خالل العقدين األخيرين واستخالص  الناجعة الستثمار

من أجل تكريس الحقوق وحمايتها، والقضاء على  والثغراتالدروس من النقائص 

كل أشكال التمييز وتعظيم فرص المشاركة للجميع وإقرار الحوكمة الرشيدة والعدالة 

 االجتماعية.

 


