
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 ا	مانة العامة
  القطاع ا�جتماعي

 ـــــــــــــ

  كلمــة

  جامعـة الـدول العربيـة

  ايناس الفرجاني

  مديرة ادارة السياسات السكانية 

 والمغتربين والهجرة 

  في

  للجنة السكان والتنمية  48الدور 

 في االمم المتحدة 

  2015ابريل  17- 13 -نيويورك
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  ة واالربعون للجنة السكان والتنميةالسيد رئيس الدورة الثامن

  أصحاب المعالي 

  السيدات والسادة

يشـــرفني فـــي البدايـــة أن أشـــارك فـــي أعمـــال هـــذا اإلجتمـــاع بإســـم جامعـــة الـــدول العربيـــة 

  مين العام للجامعة الدكتور/ نبيل العربي. وباإلنابة عن معالي األ

يمــر العــالم هــذه الســنة بــأدق المراحــل منــذ األلفيــة الماضــية، حيــث تضــافرت الجهــود علــى 

كافــة المســتويات الدوليــة واالقليميــة والوطنيــة للنهــوض بمســتقبل شــعوب العــالم ولتحقيــق مــا تعــذر  

كحكومــات ومنظمــات دوليــة واقليميــة  تفــرض تحقيقه في الفترة السابقة. ان مسؤوليتنا تجاه شعوبنا 

علينــا ان نتعــاون جميعــا مــن اجــل تــوفير الحيــاه  الكريمــة  للجميــع، وهــذا لــن يــتم اال اذا توحــدت 

  رؤيانا وعملنا معنا من منظور واحد يرتكز على االنسان وحقوقه وكرامته وحقه في الحياة. 

" بلوغ المســتقبل الــذي نريــد : ورة هذه الدموضوع اهمية ونود في هذا االطار التأكيد على 

 عملنــاحيث  "2015التنمية الستدامه بما في ذلك خطة التنمية لما بعد ان في السك ماج قضايا اد

والعمل علــى  2014السكان والتنمية ما بعد عمل  رنامجب نقرمعا في السنة السابقة لكي  جاهدين

والتي تضمنت اهدافا اساسية خاصة بالسكان.  2015التنمية لما بعد  خطةتضمين ابعاده ضمن 

العمل على ضمان دمج ها عدة محطات مفصلية نتحمل جميعنا مسؤلية تجاهها من أهموتنتظرنا 

بـــالنظر لتاثيراتهـــا علـــى  ،2015التنميـــة لمـــا بعـــد  خطـــةالمؤشـــرات الخاصـــة بالبعـــد الســـكاني فـــي 

  واالنسانية.االبعاد االقتصادية واالجتماعية 

إننا في جامعة الدول العربية وانطالقا من وعينا وٕايماننــا العميــق بأهميــة قضــايا الســكان ، 

نعمل علــى المســتوى االقليمــي مــع المجــالس واللجــان الوطنيــة للســكان فــي الــدول العربيــة علــى كــل 

حــدة المســتويات وكافــة االصــعدة ومــن خــالل الــدول االعضــاء فــي اللجــان المتخصصــة لالمــم المت

 2015التنميــة لمــا بعــد  خطــةادمــاج البعــد الســكاني فــي  العربيــة مــن اجــل ضــمان ىلــرؤ التوحيــد 

  وضع مؤشرات خاصة لألولويات السكانية في الدول العربية. و 
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لقد جدد رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في إجتماعهم السادس عشر في مارس 

وبـــاإلعالن الصـــادر عـــن لجنـــة الســـكان  2013والتنميـــة التـــزامهم بـــاعالن القـــاهرة للســـكان  2015

  :  وأكدوا على  2014وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد  ،47والتنمية الدورة 

وضــرورة تضــمين  2015أهمية إدماج  مؤشرات البعد السكاني في خطة التنمية لما بعــد  •

لتنســـيق مـــع األجهـــزة اإلحصـــائية ى ا. كمـــا ودعـــوا الـــ48ذلـــك فـــي البيـــان الختـــامي للـــدورة 

تلــك المتعلقــة بقضــايا وتطــوير قــدراتها االحصــائية وخاصــة  الوطنيــة ودعمهــا فنيــا لتعزيــز

 السكان.

االلتفات الى االثــار الســلبية طويلــة االمــد للهجــرة القســرية الجماعيــة الناتجــة عــن الحــروب  •

، ال ســـيما التـــدفق العربيـــةوالنزاعـــات المســـلحة واالرهـــاب علـــى التنميـــة فـــي دول المنطقـــة 

التأكيــد علــى أهميــة حمايــة و الهائل لالجئين وما يشكله من ضغط على البلدان المضــيفة. 

حين والالجئــين وضــحايا اإلتجــار ورعاية حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين بمن فــيهم النــاز 

 . البشرب

االرتباط المتبادل بين السلم واالمن والتنمية و  على العالقة ةفي جامعه الدول العربيونؤكد 

وكــذلك  لالراضــي الفلســطينية ســرائيلياالحــتالل االمــن ال سيما ان المنطقــة العربيــة ال تــزال تعــاني 

  ، وان تحقيق الغايات واالهداف الخاصة بالمجتمعات المستقرة يشمل انهاء االحتالل. االرهابمن 

  أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

بالعمــل مــع الــدول االعضــاء  جامعــة الــدول العربيــة اجــدد التــزامننــي وفــي ختــام كلمتــي، إ

 لوصــول الــى تحقيــق االهــدافوالمنظمــات الدوليــة واالقليميــة والوطنيــة وتقــديم كــل الــدعم الممكــن ل

فــي المنطقــة  مصــندوق األمــم المتحــدة للســكان لجهــودهنا فــى ء. واتوجــه بالشــكر الــى شــركاالمرجــوة

العربيــة علــى المســتويات الوطنيــة ومــن خــالل المكتــب االقليمــي للــدول العربيــة كمــا أود أن أرحــب 

فــي مشــاريعنا  ي آســيا والتــي تعمــل يــدًا بيــد معنــابالشــراكة مــع اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغربــ

  .المستقبلية في المنطقة العربية

علــى كــل مــا تقومــون بــه  تنــان للجنــتكم الكريمــةمواسمحوا لي أن أتقــدم بجزيــل الشــكر واإل 

 مان. أفي العيش بكرامة و  على حقه االنسانحصول من عمل دؤوب  وجاد في سبيل 


