
 

 

 

 رئيس مكتب األمني العام،األمني العام املساعد -معايل السفري / حسام زكي 
 جلامعة الدول العربية.

رئيس قطاع  –األمني العام املساعد  – أبو غزالههيفاء الدكتورة /  السفريةمعايل 
  الشئون االجتماعية جبامعة الدول العربية 

،  املدير اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان  –السيد الدكتور / لؤي شبانه 
 السادة السفراء .. ممثلي األمم املتحدة ..

 ،،احلضور الكريم  

 ، جامعة الدول العربيةفي بيت العرب أرحب بحضراتكم جميعًا  ▪
اعبتر عتس ستعا تي بهواجتدك معبتم وبيت كم واسمحوا لى في مستهل  لممهتى أ   ▪

وتو يت  دتد ع عز تز عمي تا جميعتًا ، احهفاليتة اليتوم العتالمي لمستبا اليوم فتي 
المهحتتتد  المتتتد ر ايمميمتتتي لاتتت دو  ا متتتم  –الستتتيد التتتدلهور ش لتتت ك  تتت ا   

والتت ك  تتلد ا فتتةل فهتتر  عمم تتا معتت  جلتتو  لبيتتر  فدمتتة لم تت اب  ،لمستتبا 
 بمخهمف  رائحلم. 

 الحضور الكر م 
المهحد  مت  ومتس أجت    عار ا مم حس في وزار  ال  اب والر اضة  فع   وما  ▪

ال  اب، ف حس م م يس بتن   ت اب اليتوم جتو جيت  اله ميتة المستهدامة، و   تة 
 . ولة في تح يع ف ط اله مية  ك الهحول 

جملور ة مار العربية، بثرو  ب ر ة وه ة  يموغرافية ، جم "ال  اب" ،  وت عم ▪
ا لبيتًرا متس تعتدا جا الستبا ي ، والت ك يات   حيث ي ب  ال  اب في مار جتزًً



 

 

يتة بهستخير العائتد بالستبا  ، وت توم جملور تة  ماتر العر  ٪ مس حجم67إلى 
 اله مية المسهدامة.مس فةل االسهثمار في ال  اب لهح يع  الديمغرافي

 السيدات والسا   ..

الهعتتاو  متت  بال تترا ة االستتهراتيجية و فتتي وزار  ال تت اب والر اضتتة  ستتعد  ومتتا  ▪
د دو  ا مم المهحتد  لمستبا  فتي م تاعي الت لً وال ت اب والت ك  ستهلد  

، بايضتافة إلتى الهعتاو  مت  المخهمفتةم   تنجيت  وت ميتة ال ت اب فتي ال ضتايا 
 2027-2022عتتدا  االستتهراتيجية الو  يتتة لم تت اب والتت لً الاتت دو  فتتي إ

، فاالستتهراتيجية (2030 تت اب  )والهتتي تهستتع متت  استتهراتيجية ا متتم المهحتتد  
محتتاور رئيستتة، وتتتم  رحلتتا  8اب والتت لً تهضتتمس  الو  يتتة الماتتر ة لم تت

لمحوار المجهمعي في مخهمف محافظات الجملور ة م  مخهمف  رائح ال ت اب 
جتت ا االستتهراتيجية فار تتة  ر تتع لمتتد  فمتتة ستت وات ما متتة والتت لً، وتعتتد 

لهمبيتتة احهياجتتات ومه م تتات ال تت اب والتت لً الماتترك، لتتدمجلم فتتي عمميتتة 
 .اله مية

أ ديتتة الستتبا  بمرا تتز ال تت اب ،   متتا تهعتتاو  التتوزار  متت  الاتت دو  فتتي ت فيتت  ▪
، محافظتة 21 تا ك عمتي مستهوك  400 حيث يات  عتد  أ ديتة الستبا  إلتى 

حيتا  الم تمولة فتي الم تا ر  الرئاستية  رك بالهوست  فتي جت ا ا  ديتة بتالومم ا 
  ر مة وال رك اال ثر احهياجا لمعالجة ال ضايا السبا ية.



 

 

لمرا تز رفت  وعتي مجهمعتي  افت   تعمت أ ديتة الستبا  بن   ،أو  أ  أ ير ج او  ▪
لم  تا ك الستبا  خهمتف محافظتات الجملور تة ، حيتث يستمرا ز ال ت اب فتي م

المجهمتت  ب تتب  فعتتال فتتي   تتر التتوعي حتتول الرلتتائز الستتبا ية الرئيستتية فتتي 
، متس فتةل تاتحيح المفتاهيم المغمو تة عتس مضتايا الاتحة اال جابيتة المحيط

المهعم تتة بتتالع ف ال تتائم عمتتى ال تتو  االجهمتتاعي وزواا اال فتتال وفهتتا  اال تتا  
 وت ظيم االسر  ودحة ال  اب والمراج يس.

باالضافة  ،الغ ائيةالعد د مس الفر  المسرحية و "أ دية السبا "  رو  ممك  مهو  ▪
الر اضتتتة متتتس أجتتت  اله ميتتتة والتتت  س  متتتدربييتتتة و متتتدربيس الاتتتحة اال جاب التتتي

عتةو  عمتى ت فيت   العد تد  ، ا  ت ة ر اضتيةي ومو   به في  جمسات توعو تة و 
 الغ ائية  اف  ا دية السبا  .مس  العروض المسرحية و 

 
 ،الحضور الكر م 

فتتتي معبتتتم فتتتي  لايتتتة لممهتتتي، أو  أ  اعبتتتر مجتتتد ا عتتتس امه تتتا ي بالم تتتارلة  ▪
لهوادت  واله ستيع والعمت   تدا و ستعد  ومتا با، احهفالية اليوم العالمي لمستبا  

تعمت  عمتى اله ميتة ، بمتا الهي م هرلة الجلو  ال، وب ل م  ل  الم سساتبيد 
 .لعالم ا  مضي مدما معا  حو مسه ب  أفض   يجعم ا

 والسةم عميبم ورحمة هللا وبرلات .... برًا 


