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  ،السيد رئيس الدورة السابعة واألربعون للجنة السكان والتنمية

  ،معالي السيدات والسادة 

  الحضور الكريم،

أن ، نبيــل العربــي/  عــن معـالي األمــين العــام للجامعـة الــدكتورًنيابــةيـشرفني باســم جامعــة الـدول العربيــة و

  . م أعمال هذه الدورة الهامة للجنة السكان والتنميةككأشار

وانتهـــز هـــذه الفرصـــة للتأكيـــد علـــى االهتمـــام الـــذي توليـــه األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة للقـــضايا 

ً المستويات، فهي تسعى دائما إلدراجها على جـدول أعمـال كافـة األطـر العربيـة لمتخـذي لالسكانية العربية على ك

خصــصة، ويــسعى القطــاع االجتمــاعي فــي جامعــة القــرار بمــا فيهــا القمــم العربيــة واجتماعــات المجــالس الوزاريــة المت

الــدول العربيــة مــن خــالل ذلــك إلــى تعزيــز التعــاون والــشراكة لتفعيــل العمــل العربــي المــشترك فــي مجــاالت الــسكان 

 اجتماعــــا ســــنويا لرؤســــاء 1998والتنميــــة، حيــــث تعقــــد إدارة الــــسياسات الــــسكانية والمغتــــربين والهجــــرة  منــــذ عــــام 

 للسكان في العالم العربي، يهدف إلى تعميق الشراكة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، المجالس واللجان الوطنية

وتقـــديم الـــدعم العلمـــي لتلـــك المجـــالس باعتبارهـــا المـــسئولة عـــن تنفيـــذ ومتابعـــة الـــسياسات الـــسكانية الوطنيـــة وتنفيـــذ 

  . 1994برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية 

الــسيدات والــسادة، عملــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي العــامين المنــصرمين مــع شــركائها، 

صندوق األمم المتحدة للسكان، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  واللجنة االقتصادية إلفريقيا وشركاء 

 نظمتــه للــسكان والتنميــة رفيــع المــستوى والــذي إقليميــين وخبــراء مختــصين علــى اإلعــداد للمــؤتمر اإلقليمــي العربــي

مثل محطة مفصلية فـي تحديـد األولويـات حيث ، 2013عام  األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في 

ومناقشة التحديات من خالل الحوار الجاد المبني على أسـس علميـة أرسـتها المراجعـة الـشاملة لتنفيـذ برنـامج عمـل 

 والتــي أشــرفت عليهــا االســكوا ودعمهــا صــندوق األمــم المتحــدة للــسكان وســاهمت جامعــة ،1994 يــةالــسكان والتنم

صـدر و. ٕالدول العربية بمتابعتها مع الدول األعضاء وأرستها كذلك الدراسات المتخصصة لخبراء دوليين واقليميـين

ل العربية وأقرته ليكـون الوثيقـة  حول السكان والتنمية  والذي صادقت عليه الدو2013عن المؤتمر إعالن القاهرة 

العربيــة الموحــدة التــي تلتــزم باألولويــات واألنــشطة الرئيــسية مــن أجــل اإلســراع فــي تحقيــق أهــداف المــؤتمر الــدولي 

كمـا حـدد  . 2015، وكـذلك األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة وأهـداف التنميـة بعـد عـام 2014للسكان والتنميـة بعـد عـام 

ــاًيــات وقــضايا قائمــة ومــستجدة تــستوجب عمــالاإلعــالن مجموعــة مــن األولو  وشــراكة حقيقيــة بــين الحكومــات ً حثيث

  . ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اإلقليميين والدوليين
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ًوتأكيدا على أهمية هـذا االجتمـاع وايمانـا    بالتحـديات التـي تواجـه المنطقـة العربيـة، قامـت األمانـة العامـةًٕ
 2014لجامعة الدول العربية بعقد االجتماع الخامس عشر لرؤسـاء المجـالس واللجـان الوطنيـة للـسكان فـي مـارس 

 وتحـضيرات 1994لمناقشة التقـارير اإلقليميـة والدوليـة الخاصـة بالمراجعـة الـشاملة لبرنـامج عمـل الـسكان والتنميـة 
ليميـة رورة ترجمـة إعـالن القـاهرة إلـى خطـط عمـل إقكما أجمع ممثلو الدول العربيـة علـى ضـالدول لهذا االجتماع، 

أهــم هــذه األولويــات والتــي علــى  المــشاركون واتفــق ،األولويــات التــي تواجــه دول المنطقــةووطنيــة تأخــذ باالعتبــار 
  ،وهى 2013للسكان والتنمية   إعالن القاهرةتضمنها

  ة الهجــــرة القــــسرية الناتجـــة عــــن النزاعــــات والحــــروبغرافيــــة بــــصفة عامـــة وخاصــــواثـــر التغيــــرات الديم  :اوال
  واالحتالل على التنمية في المنطقة العربية، وااللتزام بحمايـة ورعايـة حقـوق جميـع المهـاجرين، بمـا فـي  
  ذلك الالجئين والنازحين، وتوجيه اهتمام خاص ألوضاع الـسكان والتنميـة فـي الـدول العربيـة المتـضررة  
 . عاتمن اإلحتالل والحروب والنزا  
  التأكيــد علــى أهميــة تمكــين الــشباب العربــي والتحــديات الجــسام التــي يجابههــا وتكثيــف االهتمــام بقــضايا :ثانيــا

  الشباب وتعزيز سياسات تمكيـنهم وتفعيـل مـشاركتهم، ومـا يمثلونـه مـن إمكانيـات هائلـة يمكـن أن تـساهم       
  .نفيذ خطة العمل للسكان والتنميةبفاعلية في جهود التنمية وت      

ــــــــــا   بــــــــــين الرجــــــــــل والمــــــــــرأة وتــــــــــضييق الفجــــــــــوة بينهمــــــــــا وتمكــــــــــين لعــــــــــدل والمــــــــــساواهتبنــــــــــي مبــــــــــدأ ا :ثالث
  واالجتماعيـــة واالقتـــصاديةالمــرأة مـــن الفـــرص المتكافئـــة، واإللتـــزام بـــضمان الحقـــوق الـــسياسية والمدنيـــة   
 .والثقافية للنساء والفتيات دون تمييز  
  ة الحقــــوق اإلنجابيــــة لــــيس فقــــط لتحقيــــق العدالــــةتعزيــــز وحمايــــة الــــصحة الجنــــسية واإلنجابيــــة وحمايــــ :ًرابعــــا
   أساســـية لتحقيـــق اإللتزامـــات الوطنيـــةيـــة وضـــمان حيـــاة صـــحية ســـليمة، ولكـــن ايـــضا لكونهـــااإلجتماع  
  والعالمية للتنمية المستدامة، وجعلهـا مـن أولويـات القطـاع الـصحي فـي الحـضر والريـف والقـضاء علـى  
  ًوالحمـل المبكـر، واعتبارهــا جـزء ال يتجـزأ مـن الخطـط الـصحية الوطنيــة  زواج األطفـال والـزواج القـسري  

 . والميزانيات العامة  

طلـب ووفقـا لإلجـراءات المتبعـة إيـداع إعـالن القـاهرة ألالسيدات والسادة، يشرفني أن انتهز هذه المناسـبة 
  .  لألمم المتحدة بنسخته العربية المعتمدة من الدول، كإحدى الوثائق الرسمية2013للسكان والتنمية 

كلمتـــي، يـــسعدنى أن أتقـــدم بخـــالص الـــشكر والتقـــدير للجنـــتكم الكريمـــة علـــى الجهـــد والعمـــل وفـــي نهايـــة 
 الجتمـــاعكم المـــوقر الوصـــول إلـــى ًةمج عمـــل الـــسكان والتنميـــة،  متمنيـــالـــدؤوب الـــذي تبذلونـــه لمتابعـــة تنفيـــذ برنـــا

  .األهداف المرجوة منه

  

  


