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 وثیقة التزام أوتاوا

  2030االلتزام بتنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بشأن الطریق إلى عام 

 

 مقدمة

؛ للمشاركة في 2018أكتوبر لعام  23و 22التقینا نحن أعضاء البرلمان من جمیع أنحاء العالم في أوتاوا بكندا في یومي 
) الذي ینعقد في وقت IPCIللبرلمانیین المعني بتنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة (المؤتمر الدولي السابع 

مھم في خضم االستعدادات لالحتفال بالذكرى السنویة الخامسة والعشرین للمؤتمر الدولي للسكان والتنمیة الذي ُعقد في 
 .  1994القاھرة عام 

 
ذي أحرزتھ بلداننا نحو تحقیق غایات المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة وأھدافھ، ال تزال الحظنا أنھ على الرغم من التقدم ال

 .2030ھناك تحدیات ماثلة في سبیل التنفیذ الكامل لبرنامج العمل وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام 
 

ین الماضیة؛ ألن ھذه المكاسب لم یشھدھا ویسارونا القلق على الرغم من المكاسب التي تحققت في السنوات األربع والعشر
الجمیع على قدم المساواة، فقد ازدادت عدم المساواة بین السكان، إذ إن عددًا كبیًرا من الناس ما زالوا یعیشون في ظروف 

 فقر مدقع، دون الوفاء بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة لھم. 
 

یة، بما في ذلك خدمات تنظیم األسرة، یؤدي إلى تقدم أي دولة اجتماعی�ا ونسلّم بأن توفیر خدمات الصحة الجنسیة واإلنجاب
 واقتصادی�ا.

 
 اإلعالن

نحن نُنَوه ونُثني على اإلسھام اإلیجابي للبرلمانیین في تحقیق أھداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ومقاصده، بما  .1
البرلمانیة السابقة بشأن تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان في ذلك العمل الذي اضطلعت بھ المؤتمرات 

 .1والتنمیة
 

نطالب بالتنفیذ الكامل لوعود المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بشأن توفیر خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة للجمیع،  .2
على النحو الذي تؤكده أھداف التنمیة المستدامة، باعتباره أمًرا حیویًا لتحقیق رؤیة إقامة عالم یحد من حاالت وفیات 

ل، وتتحقق فیھ احتیاجات تنظیم األسرة غیر الملباة، ویخلو من حاالت األمھات ووفیات األجنة والرّضع واألطفا
العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات المؤذیة، ویستطیع أن یعیش الشباب فیھ حیاة صحیة ومنتجة، 

 ویخلو من الوصم والتمییز في المجتمع، وتلقى فیھ الحقوق اإلنجابیة الدعم واالحترام والحمایة.  

أن استمراریة تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة أمر أساسي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة،  نرى .3
حیث إنھا تؤكد دوًما على األھمیة البالغة لحقوق اإلنسان في تحقیق األھداف اإلنمائیة التي یكون فیھا الجمیع على 

 قدم المساواة وال یُغض فیھا النظر عن أي شخص. 
 

نُشدد على الحاجة الماسة إلى الحد من وفیات األمھات، وتلبیة الحاجة غیر الملباة بشأن تنظیم األسرة، والحد من  .4
 العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة. 

 
یاجات نُشدد على حقیقة أن العدید من السیدات والفتیات، في كل مكان وباألخص السیدات والفتیات من ذوات االحت .5

الخاصة أو الالتي یعانین من التھمیش أو االستضعاف، یواجھن أشكاًال متعددة ومترابطة من التمییز على أساس 
النوع االجتماعي والجنسانیة، وما زلن یخضعن لقوانین وسیاسات وممارسات ضارة وتمییزیة كما ندرك أن التأثیر 

 ل لكامل إمكاناتھن.الُمدمر للتحرش الجنسي على الشابات یمنعھن من الوصو
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نعتقد باستحالة تحقیق أي تقدم أو إنجازات في ظل الحروب والصراعات؛ لذا فإن تعزیز السالم وإنھاء االحتالل  .6
واحترام القانون الدولي أموًرا أساسیة لتنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة وتحقیق أھداف التنمیة 

 المستدامة.   

قنا إزاء التراجع في التقدم الذي أحرزتھ الدول والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة ومنظمات المجتمع نعرب عن بالغ قل .7
المدني الحترام جمیع حقوق اإلنسان وحمایتھا والوفاء بھا، وندرك أن حاالت التراجع المقصودة قد ترتبط 

أساس النوع االجتماعي والجھود الرامیة  بالتفسیرات السیاسیة أو الدینیة التي تعارض الكفاح ضد التمییز القائم على
 لمنح الحقوق المتساویة للجمیع.  

 
إننا ندرك أن تغیر المناخ یُمثل شاغًال مشترًكا للبشریة بأسرھا، ونعي مقدار التحدیات المتزایدة الناجمة عن تأثیره  .8

خاصة أكثر الفئات ُعرضة على السكان والتنمیة، حیث یكون النساء واألطفال واألشخاص من ذوي االحتیاجات ال
، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التنمیة، 2015لھذه التأثیرات. وعلیھ، فإننا نلتزم باتفاق باریس لعام 

 فضًال عن المساواة بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات والشباب. 
 

إننا نُدرك العدد غیر المسبوق من األشخاص المتضررین والمشردین بسبب حاالت الطوارئ اإلنسانیة التي تتزاید  .9
أعدادھا ونطاقھا وشدتھا، والتي تتجاوز حدود قدرات االستجابة اإلنسانیة. ولذا، فإن ھناك حاجة ُملحة لتعزیز وضع 

-2015تفق مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة وتنفیذ سیاسات شاملة وآلیات األمان االجتماعي بما ی
، من أجل الوصول إلى الخدمات الصحیة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة، التي ال تزال 2030

 تفتقر بشدة إلى التمویل في حاالت األزمات. 
 

الدولي للسكان والتنمیة، عازمون على االضطالع بدورنا نحن، البرلمانیین، اتساقًا مع حقوق اإلنسان ومبادئ المؤتمر 
 كما یلي:

 التعزیز والحمایة  -حقوق اإلنسان مكفولة للجمیع 

 نلتزم بما یلي: .10
 

a(  ضمان احترام حقوق جمیع األفراد، وحمایتھا وتحقیقھا كما ھو منصوص علیھ في إعالن األمم المتحدة
ة الالحقة لھ، دون تمییز من أي نوع؛ من أجل توسیع لحقوق اإلنسان، ومعاھدات حقوق اإلنسان الدولی

 نطاق المساوة، والكرامة، وعدم التمییز، والمشاركة، والعالمیة بالكامل لجمیع األجیال؛   
 

b(  إنفاذ القوانین، والسیاسات، والبرامج؛ لمنع جرائم الكراھیة والمعاقبة علیھا دون تمییز من أي نوع، وأخذ
األفراد من التمییز، والوصم، والعنف، ومنھ العنف القائم على النوع  خطوات فعالة لحمایة جمیع

االجتماعي، وتعدیل القوانین التي تنتھك حقوق اإلنسان والتمییز على أساس النوع االجتماعي والتوجھ 
 الجنسي والعرقیة؛

 
c( ع األفراد وتعمل سن القوانین والسیاسات، والبرامج التي تحترم الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة لجمی

على حمایتھا وتحقیقھا، ومنھا اعتماد النھج القائم على حقوق اإلنسان الذي یعمل صوب تحقیق إمكانیة 
الوصول إلى خدمات ومعلومات عن الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة وتوافرھا، وتقبَّلھا وجودة 

 المجموعة الشاملة الخاصة بھا؛
 

d(  تقتصر على قطاع الصحة فحس بل تغیر األعراف االجتماعیة والقوانین الدعوة إلى إجراءات ال
والسیاسات، لتعزیز حقوق اإلنسان، وال سیما اإلصالحات األشد إلحاًحا التي تعزز المساواة بین الجنسین 
وتمكن المرأة والفتیات للتحكم الكامل في أجسامھن وحیاتھن، بما یتماشى مع اتفاقیة القضاء على جمیع 

 ل التمییز ضد المرأة وإعالن ومنھاج عمل بیجین؛أشكا
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دعم النتائج المتغیرة والمتحولة على الصعید العالمي لتحقیق أھداف كل من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة وأھداف 

 التنمیة المستدامة
 

 نلتزم بما یلي: .11

 ھي تھب الحیاة.ینبغي أال تموت أي امرأة و –الحد من وفیات األمھات التي یمكن تفادیھا 

a(  احترام الحق في الصحة وتعزیزه وحمایتھ بالدعوة إلى توفیر التغطیة الصحیة الشاملة، ومنھا الصحة
الجنسیة واإلنجابیة التي یمكن الوصول إلیھا وتوفیرھا وقبولھا وتیسیر تكلفتھا و جعلھا ذات جودة عالیة، 

لقابالت وتوفیر مختصات بما في ذلك خدمات رعایة الوالدة في حاالت الطوارئ الطبیة وزیادة عدد ا
 التولید الماھرات وتوفیر خدمات تنظیم األسرة؛   

 
b(  العمل مع الحكومة لزیادة الحد من المضاعفات وحاالت الوفاة المتعلقة باإلجھاض من خالل توفیر رعایة

شاملة وغیر تمییزیة بعد اإلجھاض؛ للتخلص من العقبات القانونیة التي تحول دون حصول النساء 
ات المراھقات على اإلجھاض المأمون، وذلك بوسائل منھا تنقیح القیود المفروضة في إطار قوانین والفتی

اإلجھاض الحالیة، وضمان إتاحة معلومات محایدة وقائمة على حقائق حول اإلجھاض وتوفیر خدمات 
النساء  إجھاض مأمونة وذات نوعیة جیدة، حینما یكون ذلك مسموًحا بھ قانونًا، للمحافظة على حیاة

 والفتیات؛
 

c(  اتخاذ التدابیر لمنع الحمل في سن المراھقة واإلجھاض غیر المأمون، بوسائل منھا التثقیف الجنسي
الشامل، ومواجھة األعراف والقوالب النمطیة الجنسانیة، وضمان تقدیم خدمات شاملة للصحة الجنسیة 

 األسرة ووسائل منع الحمل الحدیثة؛واإلنجابیة والوصول حسب الطلب لمجموعة من خدمات تنظیم 
 

d(  مطالبة حكوماتنا بتوفیر الموارد الكافیة لتعزیز أنظمة التغذیة والصحة وتطویر البنیة التحتیة لضمان
 الحصول على رعایة صحیة أساسیة ذات جودة مرتفعة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة؛

 

 یم األسرةتلبیة االحتیاجات غیر الملباة بشأن تنظ

 نلتزم بما یلي: .12
 

a(  ضمان حقوق جمیع األفراد في خدمات تنظیم األسرة الشاملة، وضمان الحصول على وسائل منع الحمل
اآلمنة والحدیثة كجزء من المجموعة الشاملة والمتكاملة لخدمات ومعلومات الصحة الجنسیة واإلنجابیة، 

 ن المرأة وتحقیق التنمیة المستدامة؛  التي تمثل عناصر أساسیة للمساواة بین الجنسین وتمكی
    

b(  الدعوة إلى توفیر خدمات تنظیم األسرة التي یسھل الوصول إلیھا وتكون میسورة التكلفة كجزء من التغطیة
الصحیة الشاملة للنساء والرجال الذین یرغبون في تنظیم أسرھم وال یزالون یواجھون صعوبة في 

 ات؛   الحصول على وسائل منع الحمل الحدیثة لخدمات تنظیم األسرة، والتثقیف، والمعلوم
 

c(  ،َسّن قوانین وسیاسات لتوفیر وسائل منع الحمل الحدیثة واآلمنة، بما في ذلك ما تشھده حاالت الطوارئ
وضمان أن خدمات تنظیم األسرة والمعلومات الخاصة بھا أصبحت جزًءا من االستجابة اإلنسانیة في 

ردات، سلبًا بسبب األزمات مثل حاالت الطوارئ؛ حیث تعاني النساء والفتیات، وال سیما الالجئات والمش
النزاعات المسلحة، أو الحروب وحاالت االحتالل أو الكوارث الطبیعیة، ویكّن أكثر ُعرضةً لخطر العنف 

 الجنسي؛ 
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 الحد من العنف القائم على نوع الجنس والممارسات الضارة

 نلتزم بما یلي: .13
 

a( دیق علیھا، مثل اتفاقیة اسطنبول بشأن منع ومكافحة الدعوة إلى َسّن أطر قانونیة عالمیة وإقلیمیة أو التص
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تحارب العنف القائم على النوع االجتماعي، والتي تشمل 
األوضاع اإلنسانیة، وكذلك تنقیح القوانین التي تبرئ مرتكبي العنف ضد النساء والفتیات، ومنھا العنف 

ریعات للحد من اإلفالت من العقوبة بما یتوافق مع قانون حقوق اإلنسان الجنسي في إطار تعزیز التش
 الدولي والقانون اإلنساني الدولي؛ 

 
b(  اعتماد التشریعات والسیاسات والتدابیر التي تمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف الجنسي

مجتمعات، والعنف اإللكتروني وتعاقب علیھما وتستأصلھما، وتشمل داخل األسرة وخارجھا، وداخل ال
والقائم على اإلنترنت، وفي حاالت النزاع وما بعد النزاع وفي حاالت الطوارئ اإلنسانیة وكذلك ضمان 
أن الناجین من ھذا العنف یمكنھم الوصول إلى خدمات الدعم على نطاق كامل، ومنھا خدمات الصحة 

 ارئ واالستشارة القانونیة؛  الجنسیة واإلنجابیة، ووسائل منع الحمل في حالة الطو
 

c(  اعتماد تشریعات شاملة للقضاء على جمیع الممارسات الضارة، ومنھا زواج األطفال والزواج باإلكراه
وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث، وَسن المزید من القوانین المعنیة برفع الحد األدنى للسن القانوني 

 عاًما؛   18للزواج إلى 
   

d( لوعي، والتثقیف، والتدریب لدى األسر، والمجتمعات دعم وضع السیاسات والبرامج التي تقدم زیادة ا
المحلیة، والزعماء الدینیین، والقیادة السیاسیة، والمؤسسات التعلیمیة، واإلعالم بشأن العواقب واآلثار 
السلبیة للممارسات الضارة على حیاة الشباب وتوفیر التعلیم للرجال والفتیان بشأن المساواة بین الجنسین 

 ة، بما یتفق مع القرارات وااللتزامات المتفق علیھا دولی�ا؛ واحترام المرأ
 

 تلبیة احتیاجات الشباب    

 نلتزم بما یلي: .14
 

a(  التعزیز والدعوة إلى استفادة الجمیع، وكذلك في أثناء األوضاع الھشة، من تعلیم شامل وذي جودة عالیة
للشباب على جمیع المستویات األكادیمیة التي تركز على المتعلم، والتي تعتمد نھج التعلم مدى الحیاة، 

في إستراتیجیة األمم المتحدة للشباب والتي تعزز أسالیب الحیاة المستدامة والتنمیة المستدامة كما ھو مؤكد 
 ؛ 2030لعام 

 
b(  دعم وتأیید السیاسات التي تحافظ على بقاء الفتیات، بما فیھن الفتیات المتزوجات والفتیات الحوامل، في

 مدارس بھا جمیع مستویات التعلیم دون تمییز، وضمان قبولھن وإعادة دخولھن إلى المدرسة بعد الوالدة؛
 

c(  دعم وتعزیز السیاسات والبرامج الفعالة التي توفر للشباب المھارات التي تؤھلھم للتوظیف وریادة
 األعمال، وتعزیز الجھود الرامیة لتوفیر عمل الئق، بما یتسق مع المعاھدات الدولیة؛  

 
d(  ذلك خدمات الدعوة والمطالبة بتوفیر رعایة صحیة جیدة یمكن للشباب والمراھقین الوصول إلیھا، بما في

الصحة الجنسیة واإلنجابیة، وإزالة العقبات القانونیة واالجتماعیة التي تعترض الخدمات والمعلومات 
الخاصة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة للمراھقات، والتثقیف الجنسي الشامل الذي یشتمل على ضرورة 

البشري واإلیدز، واالكتشاف الوقایة من األمراض المنقولة جنسی�ا بما في ذلك فیروس نقص المناعة 
المبكر لسرطان عنق الرحم وعالجھ، وضمان توفیر طرق حدیثة لتنظیم األسرة على نطاق واسع، بما 

 في ذلك وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ؛  
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e(  دعم السیاسات والبرامج التي تسخر العائد الدیموغرافي من خالل تعزیز إمكانات الشباب للمساھمة في
 واالبتكار االجتماعیین واالقتصادیین؛  التنمیة

 
f(  دعم الشباب وتشجیعھم باعتبارھم عامًال محفًزا للسالم واألمن والعمل اإلنساني، ومشاركتھم في صنع

القرار، مما یحقق المساھمة اإلیجابیة للشباب في السالم واألمن، والتصدي للعنف، والحد من مخاطر 
 الكوارث، والعمل اإلنساني؛ 

 

 ابة اإلنسانیة في الوقت المناسباالستج

 نلتزم بما یلي: .15
 

a(  دعم وتأیید إمكانات القوى العاملة المحلیة الُمعززة لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانیة سریعًا، وتوفیر
خدمات متكاملة وذات جودة عالیة خاصة بالصحة اإلنجابیة والجنسیة، بما في ذلك خدمات تخطیط 

 وعة الخدمات األولیة التي تمثل الحد األدنى؛ األسرة، باإلضافة إلى مجم
 

b(  دعم السیاسات والبرامج لتوفیر خدمات متكاملة خاصة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة في حاالت الطوارئ
اإلنسانیة، ولضمان تعزیز سالسل اإلمداد و خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة المستدامة، فضًال عن 

 الوطنیة على التحول من اإلغاثة إلى التنمیة؛بناء قدرة نظم الصحة 
 

c(  التعاون مع الحكومات للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف الجنسي في األزمات اإلنسانیة
وفي مخیمات الالجئین، بإتاحة مجموعة كبیرة من الخدمات التي تتضمن عالج حاالت ما بعد االغتصاب، 

 جابیة، فضًال عن الدعم النفسي والقانوني؛وخدمات الصحة الجنسیة واإلن
 

d(  الدعوة إلى توفیر التمویل الكافي واالستثمار في التأھب وبناء القدرة على التكیف، بما في ذلك داخل
المجتمعات المحلیة، وضمان تخصیص القدر الكافي من التمویالت لخدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة 

باإلضافة إلى الحرص على تأسیس آلیات رصد لمتابعة مسار التمویالت للمیزانیات اإلنسانیة والتنمویة، 
 واالستثمارات الخاصة بخدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة في السیاقات اإلنسانیة؛   

    

 تمویل تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 

 نلتزم بما یلي: .16
 

a(  ،الدعوة إلى تخصیص الموارد المناسبة بما یتفق مع برنامج عمل أدیس أبابا للتمویل من أجل التنمیة
والذي یوفر إطار عمل شامل یضمن أن تكون االستثمارات ذات توجھ طویل األجل لتحقیق نمو شامل 

 ومستدام، ویخلق بیئة مواتیة لتنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة؛  

b(  الدعوة إلى زیادة میزانیات المساعدة التنمویة من أجل المساعدات السكانیة، خاصة لسكان البلدان
في المائة من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة التنمویة  0.7الضعیفة، وضمان تحقیق ھدف تخصیص 

 فیذ برنامج العمل؛  الرسمیة على النحو المتفق علیھ في المؤتمرات البرلمانیة الدولیة السابقة حول تن

c(  في المائة على األقل من میزانیات التنمیة القومیة ومیزانیات المساعدة التنمویة  10المطالبة بتخصیص
لبرامج الصحة الجنسیة واإلنجابیة، بما في ذلك مستلزمات تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة، والوقایة من 

 ؛ األمراض المنقولة جنسی�ا، ومن ذلك مرض نقص المناعة البشریة واإلیدز

d(  الدعوة إلى استحداث نھج وآلیات مبتكرة، بما في ذلك التمویل المبتكر، التي تغیر مشھد تمویالت التنمیة
بصورة سریعة وتوفر فرًصا لزیادة المساھمات من جمیع موارد التمویل؛ بھدف تنفیذ برنامج عمل 

 المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بالكامل وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة؛
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  تعزیز الجھود البرلمانیة، والمساءلة، وااللتزام السیاسي

 لتحقیق التالي:سنواصل التعاون مع البرلمانات  .17
 

a(  ضمان التزام سیاسي أقوى من أجل مواصلة تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، واستغالل
ھد بھا في القاھرة بھدف تحقیق أھداف دورنا بصفتنا البرلمانیة لمحاسبة الحكومة عن االلتزامات المتع

 ؛   2030التنمیة المستدامة بحلول 

b(  ضمان المراجعة الفعالة للسیاسات والبرامج، والعمل مع حكوماتنا المعنیة لتعزیز وتسھیل المشاركة
الفعالة لجمیع الجھات المستھدفة، بما في ذلك الجھات غیر الحكومیة، وذلك لضمان الكفاءة والشفافیة 

 دة القانون، فضًال عن حسن اإلدارة على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والدولیة؛وسیا
 

c(  الحرص على توافر البیانات المناسبة بشأن السكان والصحة والجنس والتنمیة، مفصلة حسب الجنس
والعمر والھویة الجنسیة واإلعاقة ووضع السكان األصلیین بصورة علنیة، وذلك لتسھیل مشاركة 

 المعلومات واستخدامھا، وتحسین المساءلة العامة؛ 
 

d( رتھ، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة ومجموعات الشباب، االستفادة من معرفة المجتمع المدني وخب
في صیاغة سیاسات وبرامج التنمیة والسكان، ومتابعتھا، وتقییمھا لتحقیق أھداف توفیر خدمات وحقوق 

 الصحة الجنسیة واإلنجابیة؛   
 

e( افیة، لتضمن عن وضع آلیات وإقامة مؤسسات حكم مناسبة وتتسم بالشف إخضاع بلداننا المعنیة للمساءلة
المشاركة الفعالة دون أي شكل من أشكال التمییز العنصري ضد المرأه والشباب في المناقشات العامة 
والتخطیط وعملیة اتخاذ القرار في جمیع مراحل البرنامج والسیاسة، وخاصة في الشؤون التي تؤثر 

 ؛علیھم تأثیًرا مباشًرا
 

f(  المختلفة على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة تعزیز الشبكات البرلمانیة الشاملة لألحزاب
والدولیة، وذلك لتسھیل تبادل أفضل الممارسات، وتعزیز فعالیة البرلمانات، وتحقیق االلتزامات المتعھد 

 ؛ بھا في مؤتمر البرلمانیین الدولي
 

 
 نتعھد

 
 والمجتمعین في أوتاوا بما یلي:نحن، البرلمانیین القادمین من جمیع أنحاء العالم 

 

مواصلة تنفیذ التصریحات التي تعھدت بھا مؤتمرات البرلمانیین الدولیة السابقة، وكفالة تطویر البرامج التشریعات 
والسیاسات والبرامج وتعزیزھا وتوفیر تمویل كاٍف ویمكن التنبؤ بھ لمواصلة تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 

 . 2030بینما نمضي قدًما عازمین على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام والتنمیة، 
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