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 نقلة نوعية في مقاربة ترابط قضايا 1994شكل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام

السكان والتنمية،

 وحدد عدد من طريق للدولجاء برنامج العمل الذي اعتمدته الدول ليوفر خارطة
: األولويات في كافة الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 الحقوق األسرة ودور أفرادها، نمو السكان، والصحة اإلنجابية وةهميأ. المساواة بين الجنسين

ذات الصلة، التوسع الحضري، والهجرة والبيئة المستدامة

 الن إطاراً مرجعياً استندت إليه عدد من االتفاقيات الدولية ومنها إعبرنامج العملشكل

، وخطة التنمية (2002)وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( 1995)ومنهاج عمل بيجين 

االتفاق العالمي للهجرة و( 2016)لخطة الحضرية الجديدة ا( 2015)2030المستدامة لعام 

(.  2018)اآلمنة والمنظمة والنظامية 

المراجعة االقليمية لمؤتمر السكان والتنمية في المنطقة العربية

2013خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام 



ية المؤتمر الدولي للسكان والتنم: 1994
القاهرة/ 

اجاتهم نهج جديد للعالقة بين السكان والتنمية يركّز على حقوق السكان واحتي
.لتنمية قدراتهم، ال على تحقيق أهداف ديمغرافية`

مشارك11000دولة179
منظمة 1200

غير حكومية



: التقييم الى/ هدفت المراجعة•

متابعة مدى تنفيذ توصيات مؤتمر القاهرة و ترجمتها الى اجراءات عملية و قوانين و تشريعات•

التعرف على العوامل المساعدة و العوامل التي من شأنها  أن تعرقل تنفيذ هذه التوصيات•

كان و تقييم الشراكة بين القطاع الحكومي  واألهلي والقطاع الخاص في ما يخص البرامج المتعلقة بالس•
التنمية

وتوصيات مؤتمر القاهرة حيث 2030كما هدفت المراجعة الى توثيق االرتباط بين أهداف التنمية المستدامة •
تنمية ان معرفة ما تم انجازه من هذه التوصيات سيكون مدخالً هاما في تنفيذ البرامج ذات الصلة بأهداف ال

.المستدامة



للسكان المراجعة اإلقليمية العالن القاهرة 
٢٠١٣والتنمية 

 تحليل مخرجات االستمارة التي الى٢٠١٨استند تقرير المراجعة اإلقليمية
ية باالضافة الى التقارير الوطنطوعية تقارير وطنية ٦دولة وكذلك ١٣استجابت لها 

٨٨توصية و ١٢٩وصدر عنه مجموع كما . والمناقشات التي قدمت في المؤتمر
.رسالة

ا قسمت التوصيات على محاور المؤتمر الخمسة واختيرت هذه المحاور بناء على م
١٥كانت قد وضعته الدول العربية كأولويات بعد اعالن القاهرة خالل االجتماع ال
للمجالس واللجان الوطنية والسكان واهمها تمكين المرآة والشباب والصحة 

عمل اإلنجابية والهجرة والنزوح  والتي ضمنت في الخمس ركائز األساسية لبرنامج
الكرامة والحقوق، الصحة، : وتبناها اعالن القاهرة ٢٠١٤المؤتمر الدولي للسكان 

المكان والحراك االستدامة البيئية والحوكمة وهي الركائز التي قسم

ناولتها اما الرسائل فقد تضمنت رسائل عامة ورسائل موجهة بحسب القضايا التي ت
الجلسات في المؤتمر 



2018أهم نتائج عملية املراجعة اإلقليمية 

:، وهي(محاور3من خالل ركز هذا المحور على اإلجراءات الوطنية ذات الصلة للتخفيف من حدة الفقر )

زيادة الفرص )ادية االستثمار في توسيع الفرص المتاحة لضمان استخدام رأس المال البشري بالكامل لدفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتص-1
(والتمكين 

(إعادة توزيع الموارد)تصحيح االختالالت في الفرص وتوزيع الموارد -2

يفة من السكان الفئات الضعوتضمنت؛ (االستهداف)استهداف الفئات الضعيفة من السكان وباألخص النساء واألسر التي تعولها النساء -3
:حسب إعالن القاهرة الفئات التاليةوالمستهدف تمكينهم 

:بنود، وهي4تضمن محور تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين المرأة، -أ

بدون أي تحفظاتسيداوإدماج المساواة بين الجنسين من خالل اإلجراءات التشريعية السيما من خالل تبني اتفاقية •

تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل بيئة عمل داعمة وتشجيع المشاركة المجتمعية واشراك الرجال وتمكين المرأة•

السيطرة على الزواج المبكر والقسري واالستجابة الحتياجات الفتيات الالتي تتعرضن لهذه الزيجات•

اإلجتماعيالتصدي للعنف القائم على النوع  •

المهاجرون والنازحون، -ب

الشباب، -ت

كبار السن، -ث

األشخاص ذوو اإلعاقة علما بان االستمارة لم تتضمن هاتين الفئتين -ج

الكرامة وحقوق اإلنسان : احملور األول



ت مبنية على تحتل مواجهة الفقر والتهميش العديد من القرارات السياسية بالدول العربية، وتتبني العديد منها سياسا➢
الدول وتبين انه لدى معظم. والذي يتجاوز مفهوم نقص الدخل والحرمان الماديمفهوم الفقر اإلنساني متعدد االبعاد 

مار في المشاريع المستجيبة سياسات واضحة وبرامج محددة للتخفيف من حدة الفقر والتمكين االقتصادي من خالل االستث
.  المدرة للدخل وتعزيز فرص العمل

االجتماعية تبقى األعرافتحتل قضية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أولوية رئيسية في الدول جميعها، ولكن ➢
كل تحدي كبير والتي قد تضع حدودا على قدرة الدولة على التدخل وتشوديناميكيات النوع االجتماعي المعوق الرئيسي لها

.المبكرفي مواجهة السياسات التي تستهدف قضايا تقليدية داخل الفضاء الخاص مثل ختان االناث والزواج القسري و

لمتوفرة عنها؛ اقصورا بالمعلوماتبالرغم من ان قضية الهجرة الدولية هي قضية ذات أولوية في المنطقة العربية اال ان هناك ➢
يتعلق وبعضها البعض بل وحتى على مستوى الدولة الواحدة وباألخص فيماتضارب شديد بين أولويات الدولوهناك 

القسرية اال بتيارات الهجرة الوافدة حيث تتحمل بعض دول المنطقة معظم عبء االزمات اإلنسانية المرتبطة باللجوء والهجرة
يفة على تحمل ان معضلة كيفية تحقيق التوازن بين ضمان تمتع الالجئين بحقوق االنسان وبين قدرة موارد الدولة المستض

ية للحراك تبني نظرة إيجابعبء هذه المسؤولية دائما ما تكون في المقدمة مما يتطلب مزيد من التعاون والدولي فضالً عن 
.السكاني تركز على المنافع المتبادلة بدالً من التنافس والتزاحم

سكان وأدى ذلك في بعض دول المنطقة الى حدوث تغييرات بالتركيبة العمرية للانخفاض معدالت الخصوبة والوفيات أدى ➢
التي تقف عندها ، وتتفاوت الدول العربية في مراحل الفرصة الديموغرافيةارتفاع نسب الشباب  وكذلك اعداد كبار السن الى 

رأس المال البشري ولتحويل الفرصة الديموغرافية لعائد اقتصادي البد من حسن االستثمار فيوتتوزع على مراحلها الثالثة؛ 
وقة تتمثل في من تحديات تاريخية غير مسبيواجهوهبما ولكن ذلك لم يترجم بعد الى سياسات فعالة تغير حاضر الشباب 

.عدم االستقرار السياسي وانتشار العنف والتطرف وارتفاع معدالت البطالة والتغيرات االجتماعية السريعة





الصحة اجلنسية واالجنابية واحلقوق االجنابية: احملور الثاني



:، وهي(محاور3من خالل ركز هذا المحور على قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية)

.1تبعاد رفع مستوى اتاحة خدمات ومعلومات الصحة الجنسية واالنجابية مع تجنب التمييز او االس
(اإلتاحة)على أساس السن او الجنس او الجنسية او الحالة الزواجية،

.2حقوق تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الجنسية واالنجابية وجعلها اكثر التزاما بمتطلبات
(جودة الخدمات)االنسان

.3(اراالنتش)تطوير الموارد البشرية الالزمة لتحقيق االنتشار االوسع مع ضمان جودة افضل

ية في تحتل قضايا الصحة الجنسية واالنجابية أولوية متقدمة ضمن برنامج عمل السكان والتنم
يات الدول العربية، حيث قام عدد من الدول بصياغة استراتيجيات جديدة او استكمال استراتيج

، ولكن ما زال هناك قدر كبير من االغفال للحقوق اإلنجابية 2013كانت قائمة بالفعل منذ عام 
احة الرعاية فال تزال قضايا الحقوق الجنسية واالنجابية بما فيها اتوالخيار الفردي الحر والمستنير،

لثقافة والثقيف الجنسي للجميع موضوعات حساسة وشائكة تتطلب التعامل معها بحذر في ضوء ا
.السائدة في المنطقة

الصحة اجلنسية واالجنابية واحلقوق االجنابية: احملور الثاني



(املكان والتنقل: احملور الثالث)

:، وهما(قسمينركز هذا المحور على )
الهجرة الداخلية والنزوح–أ 

الهجرة الدولية–ب 

ضر لذا فهي ومن المالحظ أن االستمارة لم تتضمن قسما خاصا للهجرة الداخلية او للتوزيع السكاني او للتح➢
ن نقص قاصرة على تقديم الخدمات للنازحين وتتداخل مع محور الكرامة والمساواة، ويعاني بشكل كبير م

 ً .المعلومات كما اوضحنا سلفا

ية النساء بالرغم من احتالل قضية الهجرة الدولية المركز الرابع ضمن أولويات المنطقة العربية بجانب قض➢
صورة توجهات والشباب والصحة اإلنجابية ، اال ان توصياتها المتفق عليها بإعالن القاهرة لم تتم ترجمته في

ي وعالمي سياسية محددة ، فكما اوضحنا سابقا ان إدارة عمليات الهجرة الدولية تتطلب تعاون محلي واقليم
.ويصعب تحقيق هذا التعاون في ظل تضارب المصالح بين الدول المرسلة والمستقبلة



االستدامة: احملور الرابع

ياغة االستراتيجيات، تحظى االستدامة البيئية بأهمية واضحة في المنطقة العربية على األقل فيما يتعلق بالخطاب العام وص➢
وى االستراتيجيات الموارد البيئية والتنوع البيولوجي وتعزيز وتدوير والنفايات الصلبة  اال ان االنتقال من مستالدارةوخاصة 

. .مستجيبةالعامة الى تنفيذ البرامج الفاعلة التي تواجه تحديات بيئية محددة لم يتبلور بعد في العديد من الدول ال

فقط التوجهات أهمية االستثمار في المعلومات والبحوث المتعمقة لضمان اتباع تدابير مستندة الى الواقع الوطني وليس➢
.الدولية العامة

احلوكمة واملساءلة: احملور اخلامس

:، وهي(ثالث جوانبركز هذا المحور على )
البيانات والبحوث–أ 

كة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص–ب  الشرا
التعاون الدولي–ج 

جوانب الحوكمة ترتبط الحوكمة بالرؤية المتبناة في تحديد أولويات التنمية، ويظهر من خالل عملية المراجعة تحقق بعض➢
ظرا لمحدودية الرشيدة كتكليف مؤسسات متعددة القطاعات لتولي برنامج عمل السكان والتنمية ولكن في نفس الوقت ن

لفة المعلومات المتاحة من قبل الدول عن مدي نفوذ وقدرة هذه المؤسسات على التنسيق الفعال بين األطراف المخت
كات والتعاون ا لدولي مما وكذلك عن مدى توافر هياكل بينية وموارد الزمة لمواجهة التحديات وأيضا اتاحة البيانات والشرا

.يجعل رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عمال غير منته في المنطقة العربية


