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 "السكان واألمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة "

  

  

  



  

 لتنمية،والخمسون للجنة السكان وا رابعةالسيد رئيس الدورة ال
 السيدات والسادة،

  

جيوسياسية تشهدها المنطقة العربية تؤثر مباشرة جيوسياسية تشهدها المنطقة العربية تؤثر مباشرة صحية واقتصادية و صحية واقتصادية و أتي هذا االجتماع في ظل ظروف أتي هذا االجتماع في ظل ظروف يي
أظهرت أظهرت في حدوث أزمة صحية عالمية في حدوث أزمة صحية عالمية   ت بهت بهما تسببما تسببو و جائحة جائحة الالانتشار انتشار   انان. . السكان بمختلف اطيافهمالسكان بمختلف اطيافهمعلى على 

ات عامة والسياسات الصحية واالستشفائية ات عامة والسياسات الصحية واالستشفائية األهمية العظمى للتخطيط السكاني الجيد عند وضع السياساألهمية العظمى للتخطيط السكاني الجيد عند وضع السياس
خاصة وذلك من خالل الثغرات التي واجهتها الحكومات في التصدي للجائحة والضغط الحاصل على خاصة وذلك من خالل الثغرات التي واجهتها الحكومات في التصدي للجائحة والضغط الحاصل على 

  أنظمتها الصحية.أنظمتها الصحية.
العديد من العديد من   معمعأيًضا أيًضا   ترابطترابطالنظام الصحي للدولة والتدابير السياسية، بل تالنظام الصحي للدولة والتدابير السياسية، بل تببفقط فقط   رتبطرتبطفخطورة الوباء ال تفخطورة الوباء ال ت  

    ..، والسلوك االجتماعي للسكان، والسلوك االجتماعي للسكانجغرافيجغرافيمثل التركيبة العمرية، التوزيع المثل التركيبة العمرية، التوزيع الالعوامل الديمغرافية العوامل الديمغرافية 
المجلس العربي للسكان والتنمية المجلس العربي للسكان والتنمية   إنشاءإنشاءتصادف تصادف في خضم هذا المشهد الصحي العالمي البالغ التعقيد، في خضم هذا المشهد الصحي العالمي البالغ التعقيد، و و 

في في ، ، لجامعة الدول العربيةلجامعة الدول العربية  كأحد آليات العمل العربي المشترك التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعيكأحد آليات العمل العربي المشترك التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي
    ..والذي تصادف شهرين قبل حدوث الجائحةوالذي تصادف شهرين قبل حدوث الجائحةبعمان/ األردن؛ بعمان/ األردن؛   22001199  ررأكتوبأكتوب
واحد من أهم إنجازات المنطقة العربية على الصعيد اإلقليمي واحد من أهم إنجازات المنطقة العربية على الصعيد اإلقليمي انشاء المجلس العربي للسكان والتنمية انشاء المجلس العربي للسكان والتنمية   يعديعد

في دعم في دعم مأسسة العمل العربي المشترك مأسسة العمل العربي المشترك   له منله من  بما يهدفبما يهدفوذلك وذلك   ،،في مجال قضايا السكان والتنميةفي مجال قضايا السكان والتنمية
السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول االعضاء لمواكبة المستجدات الدولية السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول االعضاء لمواكبة المستجدات الدولية ومساندة القضايا ومساندة القضايا 

  واإلقليمية.واإلقليمية.
خطة البرامج واألنشطة الخاصة به بما يتواكب ويستجيب لمتطلبات خطة البرامج واألنشطة الخاصة به بما يتواكب ويستجيب لمتطلبات   الجائحة بتعديلالجائحة بتعديلبعد بعد   قام المجلسقام المجلس  لقدلقد

وضعت وضعت و و   . كما. كماالجائحةالجائحةهذا الظرف العالمي الطارئ ولمساعدة الدول األعضاء في التخفيف من آثار هذه هذا الظرف العالمي الطارئ ولمساعدة الدول األعضاء في التخفيف من آثار هذه 
يتماشى مع يتماشى مع خطة المجلس للسنة الحالية برنامجًا حافال يعزز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان بما خطة المجلس للسنة الحالية برنامجًا حافال يعزز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان بما 

في ظل جائحة كورونا ليكون لهذه المجالس القدرة الفنية والتقنية على مساندة الحكومات في ظل جائحة كورونا ليكون لهذه المجالس القدرة الفنية والتقنية على مساندة الحكومات المستجدات المستجدات 
  اجل تحقيق التنمية المستدامة. اجل تحقيق التنمية المستدامة.   العربية في وضع الخطط والبرامج السكانية المساندة منالعربية في وضع الخطط والبرامج السكانية المساندة من

  
  السيدات والسادة السيدات والسادة 

أطلقت أطلقت   التيالتي  22000099خالل قمة الكويت خالل قمة الكويت   تجلىتجلىالعربية قضية االمن الغذائي اهتماما خاصا العربية قضية االمن الغذائي اهتماما خاصا لقد اولت الدول لقد اولت الدول 
  كةكةوذلك بمشار وذلك بمشار   ،،22003300--  22001100مراحل خالل الفترة مراحل خالل الفترة   ةةثالثثالث  ، ينفذ على، ينفذ علىالطارئ لألمن الغذائيالطارئ لألمن الغذائي  المشروعالمشروع

لتحقيق األمن الغذائي لدى المواطن لتحقيق األمن الغذائي لدى المواطن و و   ..ل منهال منهاككفي ضوء التزامات في ضوء التزامات بين الحكومات والقطاع الخاص بين الحكومات والقطاع الخاص 



اإلستراتيجية العربية للتنمية الزراعية التي ترتكز على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة اإلستراتيجية العربية للتنمية الزراعية التي ترتكز على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة وضعت وضعت العربي العربي 
  ..وقف انتشار التصحروقف انتشار التصحرو و   رصد الموارد الطبيعية الزراعية واستصالح األراضيرصد الموارد الطبيعية الزراعية واستصالح األراضيلل

إعادة ترتيب األولويات وتعديل السياسات والبرامج بما يتناسب إعادة ترتيب األولويات وتعديل السياسات والبرامج بما يتناسب   ي كيفيةي كيفيةوختامًا يجب علينا التفكير سويًا فوختامًا يجب علينا التفكير سويًا ف
وضع قضايا السكان في قلب الخطط التنموية وضع قضايا السكان في قلب الخطط التنموية ، وكذلك ، وكذلك لمواجه االزمة الحالية واي ازمات اخرى محتملةلمواجه االزمة الحالية واي ازمات اخرى محتملة

فمن المتوقع ان يكون للفيروس عواقب وآثار مباشرة على قطاع السكان على المدى الطويل، فمن المتوقع ان يكون للفيروس عواقب وآثار مباشرة على قطاع السكان على المدى الطويل،  . . الوطنيةالوطنية
ن اآلثار الناجمة عن الفيروس في أسواق العمل والهجرة، إلى السلوك المرتبط باألسرة بما في ن اآلثار الناجمة عن الفيروس في أسواق العمل والهجرة، إلى السلوك المرتبط باألسرة بما في تتراوح بيتتراوح بي

ذلك اآلثار المتعلقة بسلوكيات االسرة من معدالت الخصوبة واالنجاب، وأنماط السفر الدولية وسياسات ذلك اآلثار المتعلقة بسلوكيات االسرة من معدالت الخصوبة واالنجاب، وأنماط السفر الدولية وسياسات 
فضاًل فضاًل ، ، لسكانلسكانالرعاية االجتماعية والصحية، وكذلك كيفية تقاسم العبء االقتصادي بشكل عادل بين االرعاية االجتماعية والصحية، وكذلك كيفية تقاسم العبء االقتصادي بشكل عادل بين ا

نحو نحو   بشق األنفسبشق األنفس  ن تعكس مسار التقدم الذي احرزته الدولن تعكس مسار التقدم الذي احرزته الدوللهذه الجائحة أو غيرها بألهذه الجائحة أو غيرها بأعدم السماح عدم السماح عن عن 
  22003300المستدامة المستدامة تحقيق أهداف التنمية تحقيق أهداف التنمية 

  
  والسالم عليكم ورحمة هللا والسالم عليكم ورحمة هللا 


