
  

  

  

  
 

  كـلمـــة 

 جــامــعة الــدول الــعربــيـة

  تلقيها

    إيـناس الفـرجـاني السـيدة/

  مـديـرة إدارة السـياسـات السـكانـية والمـغتربـين والهـجرة

  
 

 

 

  
   أمام

  نميةـكان والتـجنة السـلل التاسعة واالربعوندورة ـال

  حدةـألمم المتـل
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  ،،رئيس الدورة التاسعة واألربعون للجنة السكان والتنمية ةالسيد

  ،،،أصحاب المعالي

  ،،،،السيدات والسادة

  

كـون هـذه  االجتماع الهام  اهذ  ول العربية  في أعمالبإسم جامعة الد يسعدني أن أشارك معكم اليوم

  .2030بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة  األولىالدورة هى 

 2030التنميــة  رك فــي العمليــة العالميــة لخطــةان تواكــب وتشــاعلــى ة الــدول العربيــة امعــحرصــت ج

خصوصوية في المنطقة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بهـا بعـض الـدول من وخاصة بما للسكان وقضاياهم 

االعضـاء  مـؤازرة دولنـال  ذات الصـلة تعزيز الشـراكات مـع المنظمـاتالعمل الدؤوب و علينا  والتي تحتم العربية

 ومساعدتهم في تحقيق هذه االهداف. 

ـــدول العربيـــة  ،فـــي هـــذا االطـــار  ـــامج  بالشـــراكة عقـــدت جامعـــة ال مـــع جمهوريـــة مصـــر العربيـــة والبرن

-6فى فى الدول العربية  2030االنمائى لألمم المتحدة االجتماع الوزارى حول تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 

 اجتمعـــت عليـــه خطـــة التنميـــة  علـــى مـــا العربـــي الصـــادر عـــن االجتمـــاعحيـــث اكـــد االعـــالن  2016ابريـــل  7

 ،ورفاهه على اساس واحد وهو كرامة االنسان وحقوقه 2014وبرنامج عمل السكان والتنمية لما بعد ،  2030

كـد علــى ان المسـتقبل فــي ؤ يؤسـس لعملنــا فـي المتابعـة مــع الـدول علــى القضـايا السـكانية بشــكل اوضـح ويممـا 

تعزيــز الوصــول الــى المجموعــات المهمشــة  وخاصــة فــي واليــهالتنميــة والســكان ينطلــق مــن االنســان االقتصــاد و 

 وشـــدد االعــــالن علــــى ان  .وتضـــييق فجــــوة الـــال مســــاواة علـــى صــــعيد الجغرافيـــا واالجيــــال والنـــوع االجتمــــاعي

ة بــالفكر هــداف اإلنمائيــة وتوطينهــا ضــرورة تنمويــة، حيــث تمثــل قيمــة مضــافاألمشــاركة الشــباب فــى تأصــيل 

  .والجهد والوقت لتفعيل تلك األهداف

التنميـة لمـا بعـد عـام  التـى تسـتند اليهـا خطـةالديموغرافيـة  األسس"تعزيز وياتي موضوع الدورة الحالية 

الســتثمار فــي فيمــا يخــص قضــايا الســكان يعتمــد علــى ا الخطــة النجــاح فــي تحقيــق اهــدافان ، ليؤكــد "2015

  . 2014ن والتنمية لما بعد لمعلوماتية الديمغرافية لتنفيذ برنامج السكاأدوات ابتكارية لتوفير االدلة ا
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لـدعم اجهـزة بالشراكة مـع صـندوق االمـم المتحـدة للسـكان  وفي هذا االطار تعمل جامعة الدول العربية

يــة ال تحقيــق شــعار "تنممــن اجــل ربيــة فــي غالبيــة الــدول الع ير البيانــات الديمغرافيــة الالزمــةاالحصــاء فنيــًا لتــوف

اللجــــان والمجـــالس الوطنيـــة للســــكان واالجهـــزة االحصــــائية  مـــع . وكـــذلك التعـــاون والحــــوارتتـــرك خلفهـــا احــــدا"

  جندة السكان في المنطقة العربية.والتنسيق لجعل النظم االحصائية صديقة ال

صـندوق األمـم  ( التنسـيق مـع الـدول االعضـاء ومنظمـات االمـم المتحـدةبتعكف جامعة الدول العربية و 

وممثلـي فـى مجـال االحصـاء والسـكان يضـّم خبـراء  إقليمـي تشـكيل فريـق تقنـي) علـى المتحدة للسـكان واالسـكوا

تسترشد بها السكانية وصياغة قائمة إقليمية للمؤشرات مؤشرات ما وقع التوّصل إليه من  عدد من الدول لجمع

  فني وبرامج بناء القدرات الالزمة للدول فى هذا الشأنوكذلك تقديم الدعم ال ،الدول في وضع قائماتها الوطنية

  ،،،السيدات والسادة 

تعاني المنطقة العربية من التدفقات الكبيرة لالجئين والنازحين مما يؤثر بشكل مباشر على الـديمغرافيا 

نية التـي في المنطقة وتشكل تحديا كبيـرا  للتنميـة وخاصـة للـدول المسـتقبلة لهـم. كمـا وتفـرض االوضـاع االنسـا

يعيشها الالجئين علينا العمل مـن اجـل تطـوير ادوات احصـائية حديثـة تتـيح البيانـات الالزمـة فـي وقـت قياسـي 

  الغاثتهم وتقديم الدعم الالزم.

  السيدات والسادة،،،

فـي جميـع مسـتوياتها، كمـا وتعتمـد هـذه الشـراكات علـى على الشراكات ان العمل االقليمي يعتمد اليوم 

سـان وكـل اطن والتعـاون للوصـول الـى كـل انحة العليـا للمـو يخص العمل الجماعي من حيث المصلا التفهم فيم

  بقعة في منطقتنا العربية.

 علـىمـع الشـركاء فـي صـندوق االمـم المتحـدة للسـكان ومن هذا المنطلق عملت جامعـة الـدول العربيـة 

وبـدأنا فـي الـدورات التدرييـة لبنـاء  2016تأسيس وٕاطالق منتدى البرلمـانيين العـرب للسـكان والتنميـة فـي ينـاير 

ومراقبـة ودعـم إلدمـاج البعـد السـكاني فـي التشـريعات البرلمانيـة المختلفـة القدرات ورفع الوعي للسادة البرلمايين 

والعمل جنبا الى جنب مع المجالس واللجان الوطنيـة للسـكان ، التشريعات والبرامج الوطنية في قضايا السكان 

  التنمية المستدامة.  اهداف لضمان تحقيق
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  لسيدات والسادة ،،،،ا

توطيــد ل مــن موقعــه وحســب قدراتــه  معــا كــلٍ  عملنــاو  جهودنــا مجتمعــةً  نــاوظفاال اذا لــن تتحقــق اهــدافنا 

مـن خـالل برنـامج تحقيـق األهـداف السـكانية ل والوطنيـة أواصر التنمية على كافة المسـتويات الدوليـة واإلقليميـة

  فى مستقبل افضل المتنا العربية. ين، امل2030واجندة التنمية  2014بعد عمل السكان والتنمية ما 

وفــي الختــام، أتوجــه بالشــكر للجنــة الســكان والتنميــة ولكــل مــن شــارك وســاهم فــي تنظــيم أعمــال هــذا 

اإلجتمــاع الهــام. كمــا أثمــن دور صــندوق األمــم المتحــدة للســكان علــى دعمــه المتواصــل لقضــايا الســكان علــى 

  وطني واإلقليمي. المستويين ال

 لحسن استماعكم،، أشكركم

  

  


