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ن يات واالستحقاقات التي من شأنها أ معه الكثير من التحد اليوم العالمي للسكان هذه السنه حامالًيأتي  
 2015م في االنتهاء من خطة التنمية لما بعد لبينما ينشغل العاو ،تساهم في تغيير مستقبل الشعوب في المنطقة

  .  مشكلة النزوح والنزاعات المسلحةير من بلدانها منثقرار تمويلها، ال تزال منطقتنا تعاني في الكوإ
ير تغيالما سبب في م مليون الجئ ونازح فقط من سوريا والعراق 12عدد السكان النازحين لقد تخطى   

في  من فرز طائفي ومذهبي الحق بهوما يمكن ان ي  فيها على التركيبة السكانيةوأثرلبعض المناطق ديمغرافي ال
  .  فيهاستقرار الالجئينالالدول المجاورة نتيجة الضغط االقتصادي واالمني على وكذلك الداخل 

 وترفع مستوى الفقر والبطالة المجتمات المضيفةالالجئين في  تؤثر على وح المستمرةن موجات النزإ  
 العوامل في همية هذهوال بد هنا من اإلشارة إلى أ. ل الالئق وتحرمهم من حقهم في التعليم الجيد والعممراضواأل

واستعمالهم في العمليات ستدراج الشباب وتسميم عقولهم نشر وتسهيل ثقافة اإلرهاب التي يستعملها المتطرفون إل
  . جراميةاإل

طوفان للعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على صد هذا افالحاجة ملحة ل  
وتقديم الفرص لديهم كبر في المنطقة العربية ورفع مستوى الوعي  من الشباب الذي يشكل الشريحة األستفادةإلبا

دامجهم في وإورفع مستوى التعليم لحد من البطالة لى لات والبرامج والمشروعات الهادفة إووضع السياسلهم 
وإعطاء األولوية لقضاياهم  ،والعمل معهم على رسم مستقبل بلدانهم  وتحقيق العدالة االجتماعيةالمجتمعات المضيفة

  .ضمن السياسات الوطنية واإلقليمية العربية

ة والفتاة المكانه الهامه والمميزة في البرامج المستقبلية وجعلها شريكة اساسية للمرأباألخص يكون أن و  
  .في صنع القرار واعطائها حقوقها في التعليم والعمل والزواج 

  ،2015 وخطة التنمية لما بعد ،2014لما بعد والتنمية  المؤتمر الدولي للسكان برنامج عملساس إن أ  
 والمساواة كاساس والكرامه االنسانيةحقوق االنسان من جميعها تنطلق ،  2013وإعالن القاهرة للسكان والتنمية 

  .  منطقتنا العربيةخاصةًلم في السنوات األخيرة و بها العافي الظروف التي يمر، وال سيما للتقدم والسالم واألمن

عامل اساسي ل الدول كوفي اليوم العالمي للسكان، نؤكد على الدور الهام والمحوري للشباب في بناء مستقب  
  . وكضمان لمستقبل ابنائها وتحقيق االمن والسلمنجاح خطة التنمية وتحقيق اهدافها، ل


