  


 
ن العام لجامعة الددول العربي
األمين
في إحتفالية إطال
الق

2013    
حدي حمل المراھققات"
عمر الطفولة ،وتح
" األمومة في عم
األمانةة العامة 31 :أكتووبر 2013

ب السعادة مندوبي
أصحاب
ي الدول العربية ااألفاضل،
ت والسادة
السيدات
الحضورر الكريم،

في ھذا الحفل
على مشاركتكم ي
يسععدني أن أرحب بكم في األمانة العامة لجامعة الدول العربية "بيت العرب" ووأن أشكركم ى
على إقامة ھذا
حول حالة سكانن العالم" لھذا االعام  ،2013وولقد دأبت الجاممعة العربية ى
صص الطالق "اللتقرير الدولي ح
المخص
ساھمة في إعالم كل المعنيين ففي الوطن العرببي بصدور
ألمم المتحدة للسسكان بھدف المس
ن مع صندوق األ
سنويا ً وبالتعاون
الحفل س
سة محتوياته وتنتناولھا بصيغ ُتم ّكن المجتمعات العربية من
الد العربية لدراس
ي العام في البال
ھذا التققرير الھام ،وكددعوة كذلك للرأي
االستفاددة منھا.
ت والسادة
السيدات
عمر الطفولة ،وتحدي حمل
السنة يتمحور حول "األمومة في ع
ة
ع الذي يتناوله اللتقرير ھذه
اسمحواا لي أن أبين لككم أن الموضوع
حساسا ً بالنسبة إلى الشعوب ووالمجتمعات في الدول العربية وفي العالم أجممع ،وعندما
المراھققات" ،يُعتبر مووضوعا ً ھاما ً وح
ضر وفي الريف.
على السكان والمجتتمعات في الحض
سنا خطورة ھذهه الظاھرة ،اآلخذذة بالتزايد ،ى
اطلعنا على التقرير لمس

ويبدو واضحا ً أن نقص المعلومات والمعطيات حول ھذه الظاھرة ،في الدول العربية ،ال ينفي وجودھا ،وربما انتشارھا ،وال
يبعد تأثيراتھا السلبية المتعددة على المجتمعات وعلى األسر وبالضرورة على حياة ومستقبل الفتيات الالتي كن ضحية لھا أينما
كان تواجدھن.
تكمن أھمية ھذا التقرير ،الذي يعده سنويا ً صندوق األمم المتحدة للسكان مشكوراً بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة
ومراكز األبحاث المتخصصة ،بالنسبة للمنطقة العربية ولجامعة الدول العربية ،في كونه يعالج بإسھاب وبدقة شديدة قضايا
تمثل تحديات كبيرة وھامة تعاني منھا مجتمعات السكان في مختلف بلدان المعمورة ومن ضمنھا دول الجامعة العربية ،لذلك
يُش ّكل ھذا التقرير آلية معرفية ُتم ّكن من تبادل اآلراء واألفكار بين مختلف البلدان حول مشاكل السكان ومدى انتشارھا
وتأثيراتھا وكذلك الحلول الموضوعة لمواجھتھا في مختلف دول العالم.
السيدات والسادة،
لن اتطرق إلى المعطيات االحصائية جميعھا التي تناولھا التقرير وأترك للمختصين المحاضرين لمناقشتھا اليوم .ولكن
ھناك تحديات كثيرة البد من التصدي لھا ومعالجة األسباب الكامنة واتخاذ التدابير التي تحمي حقوق اإلنسان إلنھاء ھذه الحلقة
المفرغة وتساعد في القضاء على الفقر وعدم المساواة واإلقصاء وحمل المراھقات .إن الحمل في سن المراھقة يأتي في
الغالب نتيجة لقوى مجتمعية وعوامل اقتصادية ،إال أن منعه يتطلب استراتيجيات متعددة األبعاد تتجه نحو تمكين الفتيات
وخاصة المھمشين والمستضعفين .وال يمكن أن يتم ذلك بجھود الحكومات فقط ،وانما بمشاركة أصحاب المصلحة المكلفين
بالواجبات ،كالمعلمين وأولياء األمور وقادة المجتمع بصفة عامة.
السيدات والسادة،
تمر المنطقة العربية حاليا ً بجملة من المتغيرات والتطورات التي كان لھا تداعيات كبيرة على السكان ،ومع ذلك فأنھا
أولت اھتماما ً خاصا ً للمسألة السكانية وحرصت على أن تتمثل وتشارك بكثافة في المؤتمر االقليمي للسكان والتنمية 2013
والذي كان له الدور األھم على مستوى المنطقة لمناقشة االولويات السكانية وإصدار إعالن القاھرة  2013الذي صادقت عليه
حتى اآلن  19دولة عربية.
وبمناسبة صدور ھذا التقرير الھام وباعتبار أھميته بالنسبة إلى المنطقة العربية ،أود أن أؤكد لكم أن جامعة الدول العربية
ومنذ سنة  2009مع اطالق أول تقرير لصندوق األمم المتحدة للسكان "حالة سكان العالم " 2009في مواجھة عالم متغير:
المرأة والسكان والمناخ" على أن تكرسه سنويا ً نظراً لما تحمله ھذه التقارير من أھمية علمية تفيد العالم العربي بشكل خاص
إذ أنھا تعكس من خالله أھم أولويات القضايا السكانية في العالم ،وذلك من خالل دراسات تحليلية معمقة تسلط الضوء على
أھم التحديات لكي تظھر أبعاد ھذه الظواھر السكانية التي اتخذھا التقرير عنوانا ً له .ومن أھمية تعاطينا كجامعة دول عربية
مع ھذه التقارير ھو االستفادة منھا في التعاون المشترك في وضع السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالسكان والتنمية في
الدول العربية .ومن ھنا ومن ھذا المنبر أدعوا الدول العربية لضرورة انجاز وتجميع وحصر كل البيانات والمعطيات المتعلقة
بمواضيع السكان والتنمية بما يساعد في صياغة المعطيات الخاصة بأوضاع السكان بفئاتھا المختلفة من شباب ونساء وأطفال.

ختاما ،أود ان أتقدم بالشكر لكل من ساھم في وضع ھذا التقرير الھام وأن احيي الشراكة المتواصلة والمتعززة بين جامعة
الدول العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان التي كان لھا األثر القيم على فعاليات وأدوار إدارة السياسات السكانية والعديد
من إدارات القطاع االجتماعي ،والوقع االيجابي على العمل العربي المشترك االجتماعي والسكاني والتنموي ،آمالً أن يستمر
ھذا التعاون وأن تتسع فوائده .

والسالم عليكم ورحمة ﷲ تعالى وبركاته

