
وفد الجمهورية العربية السورية بيان  

رؤى شربجيي تلقيه السكرتير الثان  

5/4/2017لجنة السكان والتنمية   

 السيدات والسادة الحضور،

ينضم وفد بالدي بداية إلى البيان الذي أدلى به مندوب األكوادور الموقر بالنيابة عن  

العام ذات الصلة بالموضوع والصين، ويعرب عن تقديره لتقارير األمين  77مجموعة الـ

الخاص بالدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية 

 المستدامة" وللجهود التي يقوم بها صندوق األمم المتحدة للسكان.

تنعقد هذه الدورة في ظل ظروف استثنائية بالنسبة لبالدي سوريا، وتؤثر هذه الظروف  

وعدم ترك  2030قضايا السكان وارتباطها بتحقيق أهداف وغايات أجندة على  بشكل مباشر

 أحد خلف الركب. 

ورغم التزام سوريا بمبادئ وأهداف خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،  

والعمل الدؤوب الذي تقوم به المؤسسات الوطنية بهدف المضي قدماً في تنفيذ البرامج الوطنية 

 أن بالدي تواجه مجموعة من التحديات ذات األولوية في هذا اإلطار أهمها: ذات الصلة إال

مسألة النزوح السكاني والتخوف من تحول هذا النزوح إلى انزياح دائم: حيث  أوالً: 

أدت األحداث التي تشهدها سوريا إلى انزياحات سكانية كبيرة، وتشير التقديرات األولية إلى أن 

 بحركة نزوح أو أكثر ضمن منطقتهم أو إلى مناطق أخرى. حوالي ربع السكان قاموا

في التركيبة العمرية للسكان، ذات أهمية  وهذه االنزياحات تؤدي إلى إحداث تغييرات 

 وتزيد من التحديات والضغوط في إطار الخدمات والبنى التحتية وتأمين السكن.

مسألة الالجئين والمهاجرين والعمل من أجل إعادتهم إلى وطنهم وتأمين سبل  ثانياً: 

العيش الكريم لهم: فقد أدت الظروف االقتصادية واالجتماعية واألمنية، والتي تتمثل أوالً في 

اإلرهاب واإلجراءات االقتصادية أحادية الجانب، إلى فقدان عدد كبير من السكان لفرص 

ودفعت العديد من األسر والعائالت السورية إلى البحث عن بدائل العمل ومصادر الدخل، 

 وخيارات جديدة، منها اللجوء أو الهجرة.

في تعطيل الطاقة التشغيلية بصورة كلية أو  التدابير القسرية أحادية الجانبأسهمت كما 

بقسم جزئية في معظم القطاعات االقتصادية الحكومية والخاصة، اإلنتاجية والخدمية، ودفعت 



كبير من المستثمرين في القطاع الخاص إلى الخروج من سوريا، ما أدى إلى انخفاض القدرة 

 .وسبب ارتفاع معدالت البطالة على التشغيل والتوظيف للموارد البشرية

: بالجانب الصحي والتعليمي تراجع الخدمات األساسية للسكان وخاصة المتعلقة ثالثاً:

% من مراكز الرعاية الصحية األولية 22وأكثر من  % من المشافي42حيث تضرر نحو 

وتراجع األداء في مجال الصحة اإلنجابية، وفي هذا المجال أيضاً ساهمت التدابير االقتصادية 

أحادية الجانب في تراجع صناعة األدوية ووضع المنشآت الصحية التي باتت في معظمها 

 الصيانة وإصالح المعدات الطبية. تعاني من نقص األدوية والمستلزمات فضالً عن مشاكل

 السيدات والسادة الحضور،

رغم صعوبة وتعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في مجال السكان والتنمية، إال أن 

بخطط التعافي المبكر جنباً إلى جنب مع خطط حكومة الجمهورية العربية السورية تمضي قدماً 

وتعمل على إعداد مجموعة من السياسات واالستراتيجيات المتعلقة  االستجابة اإلنسانية،

 بالمسنين والطفولة المبكرة، ووضع أدلة تدريبية للتعامل مع الحاالت الطارئة.

كما تركز البرامج الوطنية على إعداد التقارير الفنية الدورية حول قضايا السكان 

ضر لوضع سياسة سكانية متوسطة ، وتح2015والتنمية وإعداد تقرير حالة سكان سوريا 

األجل في المحافظات السورية، باإلضافة إلى إعداد دراسات تتناول عوامل ومظاهر 

االستقرار، ومنظومات وآليات الحماية المتوفرة في مراكز اإلقامة المؤقتة، وإجراء مسح كيفي 

ة الجانب على حول أولويات واحتياجات الشباب، وأثر اإلجراءات والتدابير القسرية أحادي

 األسرة السورية.

وتجدر اإلشارة إلى أن النسبة العظمى من أعباء هذه الخطط والخدمات تتحملها 

الحكومة السورية، ولهذا ندعو برامج ووكاالت األمم المتحدة العاملة في سوريا، العمل على 

 اساتالسي تحليلتخصيص موارد إضافية لبناء القدرات الوطنية وتقديم الدعم في مجال 

. بحيث تستطيع ، وتنفيذ البرامج السكانية الوطنيةاألساسية وبحوثها وبياناتها واإلنمائية السكانية

 عام، بوجه الصحة قطاعسوريا تحقيق أهدافها األساسية في هذا المجال والمتمثلة أوالً بتعزيز 

 وتوفير وتمكينها، المرأة وضع وتحسين التفاوت، أوجه وإزالة للجميع األساسي التعليم وتوفير

الالجئين من خالل خلق  مسألة ومعالجة ،وتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم العمل، فرص

 .الظروف المالئمة لعودتهم إلى وطنهم


