
	  

بيیانن صحفي  

االمؤتمر ااإلقليیمي للسكانن وو االتنميیة للدوولل االعربيیة :  
تحديیاتت االتنميیة وو االتحوالتت االسكانيیة في عالم عربي متغيیر  

  2013يیونيیو  ٬16،  االقاهھھھرةة

االمؤتمر  نبثق عنهھ برنامج عملإإاالذيي وو ٬، 1994لسنة  االمؤتمر االدوولي للسكانن وو االتنميیة على إإنعقاددقراابة عقديین مروورر بعد  
االمؤتمر ااإلقليیمي للسكانن وو االتنميیة للدوولل  تحتضن االقاهھھھرةة مجددداا ٬،عشريین سنةمداارر االدوولي للسكانن وو االتنميیة االممتد على 

مرااجعة مدىى تنفيید  إإلى االمؤتمر وويیهھدفف. "متغيیر تحديیاتت االتنميیة وو االتحوالتت االسكانيیة في عالم عربي تحت شعارر" االعربيیة
ووصيیاغة خطة عمل للسكانن وواالتنميیة لما  ٬،بلوررةة ررؤؤيیة االمنطقة االعربيیة وو ٬،تمر االسكانن وو االتنميیة في االمنطقةؤبرنامج عمل م

. 2015 عامم بعدما االتنميیة لأللفيیة  أأهھھھداافففي أأفق خطة  ٬، 2014 عامم بعد  

بالتعاوونن بيین جامعة االدوولل االعربيیة٬، وو  االذيي يینعقدهھھھذاا االتقيیيیم محورر االمؤتمر ااإلقليیمي للسكانن وواالتنميیة للدوولل االعربيیة  لكشووسيی
ااإلقتصادديیة ووااإلجتماعيیة لغربب آآسيیا٬، ووصندووقق ااألمم االمتحدةة  لجنة ااألمم االمتحدةة ااإلقتصادديیة ألفريیقيیا٬، وو لجنة ااألمم االمتحدةة

.2013يیونيیو  26إإلى  24للسكانن بالقاهھھھرةة من   

مالئمة لتجديید  فرصة٬، يیوفر االمؤتمرةةجتماعيیة ووسيیاسيیة جديیدإإوو قتصادديیةإإعالم عربي متغيیر يیشهھد تطوررااتت دديیمغراافيیة وو فيف
نسمة  مليیونن 370بالغ تعدااددهھھھم  ستداامة بالنسبة لسكانن االمنطقة االعربيیة االااكثر مساووااةة ووأأأأووضاعع توفيیر االسيیاسي من أأجل  ممااإللتزاا
.2014. وو يینتظر أأنن تعتمد االوفودد االوططنيیة إإعالنا يیعبر عن االتواافق ااإلقليیمي بشأنن آآفاقق االسكانن وواالتنميیة لما بعد في عامم  

سلسلة لقاء ضمن أأوولل  لكشاالقاهھھھرةة مجددداا تحت أأضوااء االعالم٬، إإذذ سيی ٬،وو سيیضع االمؤتمرااإلقليیمي للسكانن وواالتنميیة للدوولل االعربيیة
  صتوواالذيي أأوو ٬، 2014برنامج عمل االمؤتمر االدوولي للسكانن وو االتنميیة لما بعد ل ةاالعالميی ةمرااجعاالمؤتمرااتت ااإلقليیميیة إإستعداادداا لل
إنجاززهه بالتعاوونن وواالتشاوورر مع ب صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن  ٢۲٣۳٤/ ٦٥ من خاللل قرااررهھھھا ررقم االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة

 االدوولل ااألعضاء وو االشركاء االمعنيیيین.

اتت ووتحاليیل بدررجة عاليیة من االدقة٬، في إإططاررمنهھج يیمكن من إإجرااء بيیانلحصولل على إإلى ااهھدفف يی لمسحستماررةة اا إإعدااددوولذلك تم 
ااألعضاء بجامعة االدوولل  22االل  االدوولل ستماررااتت لدىى الاا نجزتتمقاررناتت على االمستوىى االعالمي وو ااإلقليیمي وو االوططني. وو قد أأ

تقديیم االتوجهھاتت االمنبثقة عن  تم خاللل االمؤتمريیسمختلف ااألططراافف االوططنيیة االمعنيیة. وو ةبمشاررك 2012االعربيیة  في أأغسطس 
.االمسحمعطيیاتت   

أأبرزز قضايیا االسكانن وو االتنميیة ووهھھھي: تغطي نتائج بعرضض مجموعة من االتقيیيیماتت ااإلقليیميیة هھھھذهه االسيیتم تعزيیز  ٬،إإضافة لذلك
االعنف  مكافحةتمكيین االمرأأةة وو )٬5، ااإلنجابب )٬4، سرةةتكويین ااأل )3االتحوالتت االديیمغراافيیة ووااإلنتقالل االديیمقرااططي٬،  )2االمسنونن٬، )1

االشبابب. )9االسكانن وو االبيیئة وو االتغيیر االمناخي وو )8االهھجرةة ٬، )7صحة ااألمهھاتت ٬،  )6االقائم على االنوعع٬،   

فهھم أأعمق للوضع االحالي للسكانن وو االتنميیة  بما يیؤدديي إإلىااإلقليیمي وومدااووالتت االمؤتمر  لمسحتكامل هھھھذهه االتقيیيیماتت مع نتائج ااتوو    
سيیاساتت من أأجل تسريیع إإنجازز برنامج عمل االمؤتمر االدوولي في مجالل االخيیاررااتت سيیسمح بإبرااززاالبيیة. كما في االمنطقة االعر

إإنطالقا من ررؤؤيیة االمنطقة االعربيیة  2015 عامم لما بعد تنميیةاال برنامجساهھھھم في إإثرااء إإططارريیوو   2014للسكانن وواالتنميیة لما بعد 
 للمستقبل االذيي نريیدهه للجميیع. 

 

: ٢۲٠۰١۱٤لبرنامج عمل االسكانن وو االتنميیة لما بعد  ةاالدووليی لمرااجعةبشأنن اا للمزيید من االمعلوماتت  
http://icpdbeyond2014.org 

:  ٢۲٠۰١۱١۱٤لبرنامج عمل االسكانن وو االتنميیة لما بعد  ةاالدووليی لمرااجعةللتوااصل مع  اا  
http://icpdbeyond2014.org/connect-with-us 



	  

 
 
 

:عتمادد وو سائل ااإلعالمماااالتوااصل مع /وو   
مراابطينجاةة   

Email: nougim@hotmail.com, Mobile: +20 100 1210663 
  

 فتحي ددبابي
 مركز ااألمم االمتحدةة لإلعالمم

Email: fethi.debbabi@unic-eg.org, Mobile: +20 100 6147530 


