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 لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي للسكان والتنميةل 50الدورة أمام  بيان جمهورية مصر العربية
 2017بريل أ 5

 الرئيس،  ةالسيد
بالتهنئة على انتخابكم لرئاسة أعمال الدورة ولكافة السادة أعضاء المكتب  إليكمدعوني بدايًة أتقدم 
 في أعمالكم.والسداد متمنيًا لكم كل التوفيق 

، والصين 77عن مجموعة الـنيابة المندوب الدائم لإلكوادور سعادة لي به دأ ذيالالبيان مصر تؤيد 
  .المجموعة العربيةقطر نيابة عن  وفدممثل بيان و 

التنمية المستدامة  أجندةلعام الثاني في مسار تنفيذ مستهل اأتي انعقاد الدورة الحالية للجنة في ي
توصيات وااللتزامات الصادرة عن مؤتمر القاهرة الدولي ال مواصلة البناء علىفي إطار  كما يأتي ،2030

تحقيق  تسعى إليه تلك األطر من تحفيز الجهود من أجل للتأكيد على ما ، 1994والتنمية لعام لسكان ل
العيش الكريم للجميع، وتنبع  لتحقيقم وهدفها النمو المستدا ،ساسها الحقوقأتنمية بشرية شاملة 

من فرصة لفهم تركيبة المجتمعات وتشكيلها وفئاتها  فيما تقدمهخصوصية أعمال اللجنة للعام الجاري 
وضع الخطط جتمع الدولي لوبالشراكة مع المالدول األعضاء دعم مساعدة و العمرية المختلفة من أجل 

 . التنموية وفقًا لمتطلباتهمها و والبرامج التنموية بما يتناسب مع احتياجات سكان
لىًالتركيزًعلىًإنًأنًتعودًلجنةًالسكانًوالتنميةًترىًمصرًأنهًمنًاألهميةًبمكابماًتقدم،ًًواتصالاً

لتيًالقضاياًالخالفيةًاًإقحامالتنميةًبالسكان،ًمعًعدمًدورهاًالحقيقيًالمنوطًبهاًوفقاًلوليتها،ًوهوًعالقةً

ً ًفي ًلها ًمحل ًل ًوأعمال ًاللجنة، ًإهذه ًيمكن ًأخرى ًمحافل ًلها ًفيهانما ًتوحيدًًتناولها ًأهمية ًترى ًكما ،

ًمنعااًًالتقاريرًالصادرةًمنًكلًمنًبرنامجًاألممًالمتحدةًللسكانًوالتنميةًووحدةًالسكانًالتابعةًللسكرتارية،ً

 .فيًالعملًًلالزدواجية
 الرئيس، ةالسيد

فالتزايد السكاني اآلخذ في  ،الناميةمام الدول أالتنموية تحديات القضية السكان في مقدمة  تقف
ويضاف  ،والبيئية في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعيةيتم احرازها  مكتسباتيلتهم أية التصاعد 

جميع تمتع الكفالة في كمن تمعالجة تلك اإلشكالية  وأن، واالستهالكمعدالت اإلنتاج  فيتفاوت الا إليه
 صيل وهدف رئيسي في حد ذاته.  أحق  وهو ،الحق في التنميةب

 جهودالعمل على خفض معدالت النمو السكاني، وتحسين  من خاللزمة السكانية تكون أل ن مواجهة اأ
تعزيز مكانة ودور المرأة، ودعم دور في مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، وايالء االهتمام الالزم بو التنمية 

يجاد الوظائف والتشغيل  التطرق إلى ، كما ال يفوتنا لالرتقاء بمستوي الفرد وزيادة الدخلاالسرة وحمايته، وا 
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حماية ورعاية حقوق جميع المهاجرين، بما في ذلك الالجئين والنازحين، وكذلك االهتمام بأوضاع ضرورة 
 الحروب والنزاعات.وطأة  من تعانيتلك التي االحتالل و تحت  الرازحة السكان والتنمية في الدول

عند لدول النامية مساعدة لجل تقديم الدعم والتقدم ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أ يتطلب تحقيق ما
وتقديم أوجه الدعم المادي  ،وتنفيذ برامجها الوطنية التنموية  وضعمسؤوليتها األصلية في بالعها طاض

 شطتها التنموية. من تنفيذ برامجها وأننها يلتمك والفني الالزم
 الرئيس، ةالسيد

للتنمية المستدامة خطتها الوطنية تنفيذ اتخاذ الخطوات نحو طار إالحكومة المصرية وفي تعكف 
يشمل  2017" القيام منذ مارس الماضي بإجراء التعداد السكاني لعام 2030رؤية مصر "المعنونة بـ

وفقًا للتركيبة السكانية للمجتمع  وضع الخطط والسياسيات التنمويةلاالعداد الجيد المنشئات واالفراد من أجل 
السكانية في إطار تنخرط مصر على المستويين العربي واالفريقي في تنفيذ برامج التنمية ، كما المصري
استضافت مدينة شرم الشيخ في قد و . 2063 اجندة افريقي، وأ2030التنمية المستدامة  أجندةتنفيذ جهود 

تعزيز الشراكة بين المجالس  بهدفبالسكان  ةالوطنية المعني لألليات 17االجتماع الـ ،الماضينوفمبر 
اتخاذ  من خالل االتحاد االفريقي علىمصر  عملكما ت. العمل السكاني التنموي لدعمواللجان العربية 

حول "تسخير العائد الديمغرافي من خالل  2017لعام االتحاد االفريقي ارطة طريق الخطوات الالزمة لتنفيذ خ
تهدف خارطة الطريق االفريقية حيث  ،في يناير الماضياألفريقية مة قالتنفيذًا لقرار فى الشباب" االستثمار 

  االستراتيجيات من أجل النهوض بالفرد ورفاهيته وبخاصة المرأة والشباب. و إلى وضع السياسات 
 السيدة الرئيس،  شكرًا 

 ـــــــ


