
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND  

INTERNATIONAL COOPERATION 

PERMANENT MISSION OF THE STATE OF LIBYA 

TO THE UNITED NATIONS - NEW YORK 

 

 والتعاون ادلويل    وزارة اخلارجية 

 ليبيا ادلامئة  دوةل  بعثة  

مم املتحدة    نيويورك  -دلى الأ

309-315 East 48th Street, New York, NY, 10017 ⚫Tel: 212-752-5775 ⚫Fax: 212-593-4787 ⚫E-mail: info@libyanmission-un.org 

 
 

 لدى األمم المتحدةالدائمة  بعثة ليبيا  

 نيويورك

 

 

 بيان وفد ليبيا 

 أمام لجنة السكان والتنمية

 الدورة الرابعة والخمسين
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الرئيس،السيد  
 

الدورة  لقيادة أعمال  انتخابكم  على  المكتب  هيئة  أهنئكم وأعضاء  أن  بدايةً  أود 
الرابعة والخمسين للجنة السكان والتنمية، ونحن على يقين من أن جهودكم ستصل 
بهذه اللجنة، ونشكر  تحقيق األهداف المناطة  ناجعة تسهم في  بنا إلى نتائج توافقية 

 المعروضة في إطار أعمال هذه الدورة. األمين العام على تقاريره  
 

كنغو   به ممثل  أدلى  للبيان الذي  أن يضم صوته  بالدي  وفد  باسم  ويود  الموقر 
 المجموعة اإلفريقية، وأن يتقدم بهذا البيان بصفته الوطنية.

 
 السيد الرئيس،

 

والخمسين للجنة السكان والتنمية    الرابعةيؤكد موضوع الدورة الحالية 
ى تحديات  "السكان واألمن الغذائية والتغذية والتنمية المستدامة" عل  المعنون

تواجهها بدرجات مختلفة كافة ،  2030لتحقيق خطة التنمية المستدامة  كثيرة  
 .الدول النامية والمتقدمة

 
الذي أنهك العالم بأسره،  ،  19-ه التحديات انتشار وباء كوفيدوما زاد من تفاقم هذ

األمن  تراجع  إلى  واالجتماعية، وأدى  االقتصادية  الحياة  نواحي  كافة  على  وأثر 
على البلدان النامية  ،الغذائي انتشار نقص التغذية، واألمر أشد وقعاً  وزاد من معدل 

 خاصة التي تمر بصراعات وحاالت من عدم االستقرار.
 
 
 

 السيد الرئيس،
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 السيدات والسادة،
 

تكاثف الجهود   ،إن التغلب على هذه التحديات وغيرها من المخاطر يحتاج إلى 
  ،وال سيما فيما يتعلق بالرفع من مستوى الرعاية الصحية  ،الدولية على كافة الصعد

وتحسين نوعية حياة الناس ودعم الترابط    ،وتعزيز االستثمار في رأس المال البشري
 األسري واالجتماعي ككل، وهذا ال يتأتى إال بالتأكيد على اآلتي:  

 

عمل  :  أولا  برنامج  بمقررات  االلتزام  للسكان  ضرورة  الدولي  المؤتمر 
تناول مسائل السكان    في، باعتباره المرجعية األساسية  1994والتنمية لعام  

تنفيذها بالتركيز    فيقدماً    المضييجب  و،  الدوليبكافة أبعادها على المستوى  
على النهوض بالمجتمعات عن طريق تحقيق التنمية المستدامة واالهتمام  

النمو   بين  الموازنة  خالل  من  األفراد،  حياة  المطرد    السكانيبتحسين 
 ن.والموارد المتاحة مع مراعاة حقوق اإلنسا

 
عام في القاهرة تم التوصل إليه   الذيضرورة الحفاظ على التوازن  :  ثانياا 
المؤتمر  كافة    في،  94 مؤتمرات وفعاليات  الوثائق المنبثقة مستقبالً عن 

 ىل بهذا التوازن، من خالل فرض رؤللسكان والتنمية، وأي إخال  الدولي
رؤ على  البعض  الكامل    ىوتصور  التنفيذ  تقويض  شأنه  من  اآلخرين، 

 لبرنامج عمل المؤتمر. 
  

بلد في تنفيذ توصيات برنامج  التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية لكل :  ثالثاا 
الوطنيةالمؤتمر  عمل واألولويات  القوانين  مع  يتسق  بما  واحترام    ،، 

، كما  تصية الثقافية والدينية للمجتمعاوالخصو التشريعات الوطنية للدول
 نصت عليه أجندة المؤتمر.  
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التنمية، والمؤسسات المالية والدولية لتوفير الموارد  :  رابعاا  دعوة شركاء 
تنفيذ برنامج عمل القاهرة، بمساعدة   فياإلضافية للدول النامية لمساعدتها  

 .المدنيالقطاع الخاص والمجتمع  
 

به من تحديات وصعوبات،  ليبيا رغم ما تمر أن ، نؤكد على  ختاماا السيد الرئيس
ال زالت حريصة على الوفاء بالتزاماتها نحو نتائج المؤتمر الدولي للسكان، وستظل 

االستراتيجيا في  والتنمية  السكان  قضايا  ادماج  على  اإلنمائية   تتعمل  والخطط 
الوطنية، وهي تتطلع إلى دعم األمم المتحدة والدول الصديقة للجهود الوطنية الرامية 

تعزي من إلى  تتضمنه  وما  الديموغرافية  البيانات  تشمل  التي  اإلحصائية  النظم  ز 
 مؤشرات متنوعة وهامة.

 
 شكراا السيد الرئيس

  

  


