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 ورقة مفاهيمية 

I.  خلفية 

نقلة نوعية في مقاربة ترابط قضايا السكان والتنمية، وجاء    1994شكل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام  
من األولويات في كافة الميادين    ا  الدول ليوفر خارطة طريق للدول إلحقاق المساواة وحدد عدد  اعتمدتهبرنامج العمل الذي  

األسرة ودور أفرادها، ونمو السكان، والصحة   ةساواة بين الجنسين وأهميالسياسية واالجتماعية واالقتصادية ومنها الم
إطارا  مرجعيا    برنامج العملكما شكل    اإلنجابية والحقوق ذات الصلة، والتوسع الحضري، والهجرة والبيئة المستدامة.

مدريد الدولية للشيخوخة   ( وخطة عمل1995عدد من االتفاقيات الدولية ومنها إعالن ومنهاج عمل بيجين )  استندت إليه
االتفاق العالمي للهجرة ( و2016) لخطة الحضرية الجديدة  ( ا 2015)  2030، وخطة التنمية المستدامة لعام  ( 2002)

 (.  2018اآلمنة والمنظمة والنظامية )

اللجنة الدول في تحقيق أهداف برنامج العمل في المنطقة العربية قادت  التقدم المحرز من قبل   وبهدف متابعة   
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية عملية المراجعة 

عام  عقدت  المراجعة الرابعة والتي  التنمية، جاءت  وعاما  على مؤتمر السكان    20  مرور  وبعدالدورية كل خمس سنوات.  
، وصدر  الدول العربية التزامها ببرنامج العمل باعتباره خطة لم تُستكمل بعد حول السكان والتنمية فرصة لتجددك 2013

ثر  إ  .2014بعد عام  هاحسب أولوياتبتوجيه جهود البلدان العربية الذي هدف إلى  عن المراجعة الرابعة "إعالن القاهرة"
القاهرة بعد خمس إعالن  لتقدم المحرز في تنفيذ  ام  لتقي    2018ءت المراجعة اإلقليمية الخامسة التي عقدت في العام  جا  ذلك،

 سنوات من اعتماده. 

وتأتي المراجعة اإلقليمية السادسة والتي تنظمها اإلسكوا وصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية   
التي   19ظروف مقلقة تشهدها المنطقة العربية زادت من حدتها آثار جائحة كوفيد    ، في ظل2023و  2022عامي  خالل  

من الفئات السكانية ومنها النساء   ة. وقد أظهرت هذه الجائحة ضعف شرائح كبيربأسره  العالم و اجتاحت جميع دول المنطقة  
قتصادية واالجتماعية والسياسية في والمهاجرين والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وزادت من التحديات اال

 معظم دول المنطقة.  

وعليه فإن عملية المراجعة السادسة تتسم بأهمية إضافية لتحديد مكامن الضعف والتحديات المشتركة واالتجاهات الناشئة  
حكومات ويؤمل أن تساهم نتائجها في ترشيد جهود الكما  بعض الممارسات الواعدة،    على  باإلضافة إلى تسليط الضوء

 وخطط التعافي في المنطقة لضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.  
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II.  لدول األعضاء باعمل االفتراضية األولى لنقاط االتصال الورشة 

وفي سياق التحضير ألعمال المراجعة اإلقليمية السادسة، قامت الدول العربية بتعيين نقاط  على هذه الخلفية،  بناء  
مم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ورشة العمل األولى وعليه، تعقد اإلسكوا وصندوق األاتصال لعملية المراجعة. 

نقاط االتصال   متحدة للسكان وجامعة الدول العربيةاإلسكوا وصندوق األمم ال  ستواكبو  الدول األعضاء،في  لنقاط االتصال  
   . 2023و 2022عامي خالل راجعة والتي ستتألف من عدد من األنشطة سينظمها الشركاء مخالل عملية ال

 

 الورشة  فهد - ألف

القاهرة وعملية  إعالن  بمؤتمر السكان والتنمية وبأهم ما جاء  أول ورشة عمل لنقاط االتصال إلى التذكير  تهدف  
 المراجعة األخيرة وكذلك استعراض منهجية المراجعة اإلقليمية السادسة والتوافق حولها بين الدول األعضاء.  

 تاريخ ومكان انعقاد الورشة  - باء

، من  2022تشرين األول / أكتوبر    26األربعاء  يوم    في الدول العربية ستنظم ورشة العمل األولى لنقاط االتصال  
لورشة عبر المنصة اإللكترونية زوم، وسيتم  وستعقد ا الساعة الواحدة ظهرا  بتوقيت بيروت.  حتى  الساعة الحادية عشر صباحا  

 تزويد المشاركين برابط الولوج قبل موعد الورشة.  

 جدول األعمال  -جيم

 بتوقيت بيروت 

 ومنهجية ورشة العمل كلمات الترحيب  11:00-11:15

 اإلسكوا   −

 جامعة الدول العربية  −

  المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان −

 لتمهيد ا 11:15-11:45

 عرض حول مؤتمر السكان والتنمية وإعالن القاهرة   −

 عرض حول أبرز نتائج المراجعة الماضية  −

 حول المنهجية المقترحةالدول األعضاء   بينحوار مفتوح: مناقشة  11:45-12:45
تبادل اآلراء والخبرات حول عملية  لستتيح هذه الجلسة الفرصة لنقاط االتصال 

نماذج االستبيانات المقترحة للمراجعة مناقشة المراجعات على الصعيد الوطني و
 السادسة 

 دقيقة(  20) استعراض منهجية المراجعة اإلقليمية السادسة المقترحة −

 دقيقة(  70حوار مفتوح )  −

 الخطوات المقبلة : الختام  12:45-01:00
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 النتائج  - دال

حول منهجية المراجعة اإلقليمية السادسة لبرنامج  الدول األعضاء    بناء التوافق بينفرصة هامة ل  الورشةتيح  ت
المنظمة   الجهات  أعمالها. وستقوم  وإطالق  والتنمية  السكان  مؤتمر  العملعمل  منهجية  الورشة   بتنقيح  لمخرجات   وفقا 

   .الستيفائها  واالستبيانات المعدة على ضوء النقاش وإرسال النسخة النهائية منها إلى الدول األعضاء

 الوثائق  -هاء

والتنمية   • السكان  مؤتمر  عمل  -https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubبرنامج 
pdf/ICPD-PoA-Ar-FINAL.pdf   

القاهرة   • -https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub  2014إعالن 
pdf/2010-ICPD%4015RegionalReport-AR2_0.pdf   

 إعالن ومنهاج عمل بيجين   •

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.p
df  

التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين  •
ملخ ص    عاما : 
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synth
esis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-

arabic.pdf   

م • عمل  للشيخوخة  خطة  الدولية    2002دريد 
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/MIPAA-

political-declaration-ar.pdf   

العامة   • الجمعية  لعام    حول  1/ 70قرار  المستدامة  التنمية  خطة  عالمنا:  .  2030تحويل 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%

 20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf 

   https://asdr.unescwa.org/index-ar.html   2020تقرير العربي للتنمية المستدامة ال •

خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية.   •
http://undocs.org/ar/A/CONF.227/6 ؛ 

-https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA 2016 الخطة الحضرية الجديدة •
Arabic.pdf   

  2018 االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية •
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/GCM_ARE

S73195_Eng.pdf  

----- 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ICPD-PoA-Ar-FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ICPD-PoA-Ar-FINAL.pdf
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2010-ICPD%4015RegionalReport-AR2_0.pdf
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2010-ICPD%4015RegionalReport-AR2_0.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/MIPAA-political-declaration-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/MIPAA-political-declaration-ar.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
http://undocs.org/ar/A/CONF.227/6؛
http://undocs.org/ar/A/CONF.227/6؛
http://undocs.org/ar/A/CONF.227/6؛
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Arabic.pdf
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/GCM_ARES73195_Eng.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/GCM_ARES73195_Eng.pdf

