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   األمين العام
 رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسكان  

 ٢٠١٥يوليه /تموز ١١
  
مل حيدث منذ هناية  حلرة ا حلاملاة ة  حلايا  ة  ُخ ُ مة   ميةا عةذحل حلاملةدم حلالنةس مة  حلانةا  مة   

مل ةوخ خة م مة  ءة حلء حلانتحلأةا  ُو  60 حلةملمورة. ومع ف حلر مةا يرة ا مة ميارعم يف مج ع ُحناء 
حلالةةوحلرثت عرملةة ن حلانوةةاء وحلة حلعرةةا   لةةلا مةةاك اةةتطر. وي علةة  حلةرو فةةوخ حلاةةذي   ار ةةوخ 
حلاملنةةو وحلاماأةةا  حلةوةةله  حل رفايةةا  في ملةة  عدمةةا نف حلا ةةدم  حلاندوةة   وحلرمةةا  ةةس حلة  ةةوا 

حلانل ي  و ةس  مة  حلرمة حلن. وعرةع حلةوة وا   وحللةتع ألة  أةاع   ف ه وحلإلصا    دسو   رم حلةناأ 
 حلر  ياء. وضوخ مملارك وض مل  م امينفا ُءوامحلاناة وحدعم حلاذي  خي

وعةة  ء حلانوةةاء اوةة  اةة م ضةةهايا. ففةة  يملرةةدخ حلطمةةان ويمةةمل  حللوةة  ويننةة  حلارةةدرحل   
يف طاةةة   صةةةه  حلةةةةُ ةت  ةةةا  ُخ حنمةةةا  رةةةوة اررةةةدس موةةةايا  ءل لةةة  يف موةةةررنلنا حلةلةةة ك. و ةةة

صةةةةهرفا حلانوةةةة   وحلإلأا  ةةةة ت ُوخ  لةةةةس حلحر اءاوةةةةا ألةةةة   ةةةةن ا حلرواويةةةة  يف أمل ةةةةا  حلإل ا ةةةة  يف 
حةا   حلاوةةوحلرو. ويف حلاونةةه  دوةهت  ةة  ُخ  ةةنف   ا ةةرم حلر لرةوأ حلإل وةةاخ المةةُ ة يف ُونةةا  

حلانةةتحل ت وحلا ةةموم  حل ضةةو حلا وحلوةةدوء ألةة  حلاوةةوحلء ارمل نفةةا مةة  عرةةدس حلةوةةاأدة يف منةةع  لةةوا
  روة يف حان ونوأهت وعملتيت حلارملايف حلاذع متس حلراء  نا ه يف حلجملرمملا  حلايت متنرفا حلر ا.

ونط حتردةةا حلرمةةم حلةرهةةدة عةةذحل حلاملةةاا  ااةةذي ر حلاوةةنوي  حلاوةةنمل  ارت  وةةفات مأو ةةا  وةةرمد  
وعرةةدس حلاةةدأم وةةا.  حلارةةوة مةة  ر ةةاارنا حلة  يتوةة  حلاةةيت عرميةةا يف  ةةت حلرمةةا يف حلاد ةةا  حلرييةة  ضةةملدا

 ويف عذحل حلا ةوا حلاملةاةا حلاوةلاخت ُحةت حلانلةدحلخ ألة  حل ارةتحلا  رهر ة   رةاجتع  موحة   ملةا مة  أةاا
فةة ة الملمةةا حلاملةةاةات يملوةة  ف فةةا حلانةةا  حلرواويةة  ل ةةت يرملنةةوخ مةة  عرةةدس حلةوةةاأدة يف  2015
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