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 الرحمن الرحیم بسم اللھ
 أصحاب السعادة،
 اإلخوة الضیوف،



 الحضور الكرام،
 السالم علیكم ورحمة اللھ وبركاتھ،،

 
وبمناسبة االحتفال بالیوم القطري للسكان اسمحوا لي، بدایة، 

 أجمل ترحیب بضیف شرف ھذه االحتفالیة، أن أرحب
 .عبداللھ الرمیحي وزیر البلدیة والبیئة السید محمد بن سعادة
 الممثل المقیمالسید آسر طوسون أرحب بسعادة كما 

بالتعاون المستمر صندوق االمم المتحدة للسكان، وأن أشید ل
بین اللجنة الدائمة للسكان وصندوق األمم المتحدة للسكان 

دولة قطر سنة ل االولى منذ انطالق السیاسة السكانیةوذلك 
مساھمتھ في إعداد السیاسة السكانیة الجدیدة كذلك و 2011
ً وأشكركم على 2017-2022 . كما أرحب بكم جمیعا

الذي تحییھ اللجنة الدائمة الیوم القطري للسكان  حضوركم
على تسلیط الضوء للسكان في دولة قطر كل عام، بھدف 

وذلك ر تنموي شامل والتوعیة بھا ومن منظ قضایا السكان
عالقتھا في سیاق الخطط والبرامج اإلنمائیة الشاملة، السیما 

 .واستراتیجیة التنمیة الوطنیة 2030رؤیة قطر الوطنیة ب
 ،الحضور الكرام

1.  

برنامج عمل أعمال على انطالق  كامل مضى عاملقد 
االعتزاز  من دواعيأنھ لالسیاسة السكانیة الجدیدة للدولة. و



 القضایاففي  خالل ھذا العام. قد تحققت إنجازات عدیدة أنّ 
االتجاه نحو ز فقد تعزّ ، بالسكان والقوى العاملةالمتعلقة 

 العاملةاستقدام األیدي ترشید تحدیث وسائل اإلنتاج بغیة 
التزام جمیع الشركات  علىتأكد الیتم كذلك ، الغیر ماھرة

والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حیث العدد 
انشاء وذلك من خالل تعزیز اجراءات المتابعة و والنوعیة

من إنجاز عدد تم كما  .وتكاملھا المتخصصة البیانات قواعد
المتكاملة من حیث المرافق والتي تحقق المدن العمالیة 

إنشاء تسیر خطوات كما  .العیش الكریم للعمالة الوافدة
یدعم ل في مراحلھ النھائیة ”صندوق دعم وتأمین العمال“

من انتھت عقودھم جراءات من إتسریع وال حقوق العمالة
بمشاعر الرضى والكرامة... إلى غیر  على مغادرة الدولة

  . اإلجراءات ذلك
حققت دولة قطر أھداف  فقد التعلیم والصحة، ليفي مجاأما 

ففي  قبل موعدھا. 2030المستدامة العالمیة خطة التنمیة 
كفاءة المؤسسات التعلیمیة  ارتفعت ،والتدریب التعلیم مجال

والتدریبیة، وتم التوسع في اعتماد تقنیات المعلومات في 
تم كذلك ب، مختلف أنواع التدریبجمیع المراحل التعلیمیة و

 وتطویر مراكز البحث العلمي وربطالتوسع في إنشاء 
ق تكافؤ الفرص یباحتیاجات تنمیة المجتمع، وتحقخططھا 

 .الفئات المختلفةبین 



، یجري التوسع في البنیة التحتیة مجال الصحة وفي
للخدمات الصحیة وتوزیعھا الجغرافي بما یتناسب مع عدد 

تم إنشاء المراكز ی كما. السكان في المناطق المختلفة
فئات وتحصل جمیع ال الصحیة داخل المجمعات العمالیة،

كما على خدمات الرعایة الصحیة األولیة،  السكانیة
 بعد الوالدة حاالت وفیات األمھات أثناء الحمل أو أصبحت

 .نادرة الحدوثبفضل اللھ 
ومن أجل رفع معدالت المشاركة االقتصادیة للمرأة 
القطریة، وبالتالي زیادة نسبة المواطنین في قوة العمل، فقد 

لمواءمة بین الداعمة لاعتمدت مجموعة من اإلجراءات 
 .عمل المرأة ومسؤولیاتھا المنزلیة

 

 الحضور الكرام،
أن معدالت النمو السكاني تمیل نحو االستقرار التدریجي، 
كما تتحسن بنیة القوى العاملة من حیث المھارة والتوازن 

مشاركة في النشاط البین الجنسیات، وتتزاید معدالت 
االقتصادي، مما سیؤدي في نھایة المطاف إلى تركیبة 

ً ومعدل نمو أكثر استدامة سكانیة في ھذا و .أكثر توزانا
أن الشراكة والعمل المؤسساتي بین أشیر إلى  سیاقال

مؤسسات الدولة المعنیة بقضایا التنمیة والسكان والتخطیط 
االستراتیجي ھي شرط الزم إلنجاح العمل على تنفیذ 



ھذا وتقدم اإلجراءات التي ینص علیھا برنامج العمل. 
اللجنة الدائمة للسكان كل الدعم لتعزیز ھذه الشراكة. 

تتركز مداوالتكم الیوم على كیفیة االرتقاء بھذه وأرجو أن 
 الشراكة، للوصول إلى تحقیق األھداف المرجوة.

 
 

 اإلخوة واألخوات،
أن أشكر مختلف الوزارات والھیئات  اسمحوا ليوفي الختام 

والمؤسسات الوطنیة على تفاعلھا اإلیجابي والمتواصل مع 
السكانیة  مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفیذ السیاسة

للدولة. كما أشكر مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني 
متابعة تنفیذ جد ونشاط، على ، بكل یعملونوباحثیھ الذین 

شكري لكم لمشاركتكم في كما أكرر برنامج العمل الجدید.  
فعالیات الیوم القطري للسكان راجیاً من اللھ سبحانھ وتعالى 

ً لما فیھ خیر  مجتمعنا القطري أن یسدد خطانا جمیعا
    .ورفعتھ

 

 .والسالم عیكم ورحمة اللھ وبركاتھ


