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   المراجعة السادسة لمؤتمر السكان والتنمية في المنطقة العربية 

   2013عشر سنوات بعد إعالن القاهرة لعام  

  

 ورشة العمل االفتراضية الثانية لنقاط االتصال في الدول األعضاءتقرير  

 2023فبراير/شباط  2 

 

 موجـز

 

  ،اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية نظّمت اإلسكوا بالشراكة مع المكتب  

لتنسيق عملية   العربيةالذين تم ترشيحهم من حكومات الدول    االتصالورشة العمل الثانية لنقاط  عبر اإلنترنت،  

إعالن القاهرة للسكان اإلقليمية  إعداد التقارير الوطنية حول المراجعة   يوم   ،2013والتنمية الخاصة بتنفيذ 

 .2023شباط/فبراير    2الخميس الواقع في  

 

والتحديات التي تواجهها    إلى الوقوف على التقدم المحرز في عملية جمع المعلومات هدفت ورشة العمل  

تبادل التجارب والممارسات الناجحة في هذا  وومناقشة الحلول الممكنة لتذليلها  ،الدول في استيفاء االستبيان 

التق لمناقشةفرصة  العمل ورشة وشكلت  المجال. ،  إلعدادها الالزم والجدول الزمني   ةالوطنيارير عناصر 

اإلسكوا وصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية في  المتوفرة في  الفنية  خبرات  الاالستفادة من و

 إعداد التقارير.  

 

عدد  و  عربية  ةدولعشرة    أربع  حكوميون من   مسؤولون ورشة العمل    فيشارك  باإلضافة الى المنظمين  

وأبرز    الجلساتويتضمن هذا التقرير ملّخصاً عن  .من ممثلي المكاتب الوطنية لصندوق األمم المتحدة للسكان 

 .المشاركون  إليهاتوصل  والنتائج التي    محاور النقاش
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 مقدمة   -أولا 

 

نقلة نوعية   1994سبتمبر    13إلى    5شكّل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في الفترة من  

وبرنامج عمل أكد على الروابط الجوهرية والمتشابكة بين   ن  في مقاربة قضايا السكان والتنمية ونتج عن المؤتمر إعال

عدداً من أولويات العمل في كافة  اإلعالن  حدد  و  ار شامل ومتكامل.السكان واألبعاد المختلفة للتنمية المستدامة في إط 

األسرة ودور أفرادها، ونمو السكان،    ةالميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومنها المساواة بين الجنسين وأهمي

 والصحة اإلنجابية والحقوق ذات الصلة، والتوسع الحضري، والهجرة والبيئة المستدامة.  

 

األساسية    واإلجراءاتاتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراً يقضي بتمديد برنامج العمل    2010العام  وفي  

  عملي  إجراء استعراضب  أوصت. كما بعته بغرض تحقيق غاياته وأهدافه كاملةمتابما يكفل  ،  2014ما بعد عام   إلى

العمل على أساس أفضل البيانات والتحليالت لحالة السكان والتنمية مع مراعاة ضرورة اعتماد نهج  لتنفيذ برنامج 

  منتظم وشامل ومتكامل في تناول قضايا السكان والتنمية.  

 

لتابع لصندوق  تقود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والمكتب اإلقليمي للدول العربية او

مؤتمر السكان والتنمية  تنفيذ  األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية عملية مراجعة   في المنطقة  برنامج عمل 

نظمت هذه الجهات المراجعة اإلقليمية الرابعة له    وفي مناسبة الذكرى العشرين للمؤتمر،كل خمس سنوات.    ،العربية

عربي  "المؤتمر اإلقليمي للسكان وابعنوان   لتنمية في الدول العربية: تحديات التنمية والتحوالت السكانية في عالم 

الذي جدّد التزام الدول    1. وتُّوج المؤتمر بإعالن القاهرة2013حزيران/يونيو   26الى    24متغير" في القاهرة من 

 .  2014باعتباره خطة لم تستكمل بعد لتوجيه جهود البلدان العربية السكانية ما بعد   1994األعضاء ببرنامج عمل  

 

م التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة  يتقيالى    2018التي جرت في العام  المراجعة اإلقليمية الخامسة  وهدفت  

اعتماده   خمس سنوات من  إعالن القاهرة لعام  وركزت بعد  وخطة التنمية  2013على أوجه الترابط والتآزر بين 

من  2030المستدامة لعام   بيروت،  المراجعة اإلقليمية الخامسة في  المؤتمر اإلقليمي حول  وُعقد  تشرين   30. 

حول مجاالت العمل ذات   2. وخلص المؤتمر إلى رسائل أساسية2018تشرين الثاني/نوفمبر    1  إلىاألول/أكتوبر  

كما ُرفع التقرير الختامي للمؤتمر    في دورتها الثانية والخمسين.لجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية    إلىاألولوية ُرفعت  

 .2019إلى المنتدى السياسي الدولي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام  

 

عراض التقدم المحرز بعد مضي عشر سنوات على إعالن القاهرة  است  إلى  الحاليةوتسعى المراجعة السادسة   

عملية االستعراض اإلقليمي الضوء على االتجاهات والتطورات ومكامن الضعف والقوة في وضع    وستسلط .  2013

 
القاهرة   1 إعالن  على  االطالع  التالي:2013يمكن  الرابط   https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-على 

pdf/Cairo_Declaration_English.pdf    

األساسية   2 الرسائل  على  االطالع  اإلقليمييمكن  العربي  المؤتمر  عن  والتنمية  للسكا الصادرة  التالي:  2018ن  الرابط   على 
https://www.unescwa.org/ar/events/2013-لعام-القاهرة-إعالن-بعد-سنوات-خمس -والتنمية-للسكان-اإلقليمي -العربي-لمؤتمر 

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/Cairo_Declaration_English.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/Cairo_Declaration_English.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2013
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والتحديات المشتركة التي واجهتها  ودمج المتغيرات السكانية في عملية التنمية  وتنفيذ السياسات والبرامج السكانية،  

الدول العربية في الوفاء بالتزاماتها فضالً عن الفرص والعوامل اإليجابية التي ساهمت في إنجاح الجهود الرئيسية في  

الدورة السابعة والخمسين للجنة األمم    إقليمي  سيُرفع الى  رُ ينتج عن هذا االستعراض تقري أن هذا المجال. ومن المتوقع  

اإلسكوا والمكتب اإلقليمي  ويأمل كل من .  2024المتحدة للسكان والتنمية التي ستعقد في نيويورك في نيسان/أبريل 

أن تساهم نتائج هذه المراجعة في ترشيد  للدول العربية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية 

آثار جائحة كوفيد العربية  كوماتجهود الح ركب التنمية 19-وخطط التعافي من  في    لضمان عدم تخلّف أحد عن 

  .المنطقة

 

عملية المراجعة السادسة لمؤتمر القاهرة  عملية  من عدة نشاطات محورية. و  2013تتألف  بهدف ضمان 

مراجعة ممنهجة وفعالة، طلبت اإلسكوا من الدول األعضاء ترشيح نقاط اتصال وطنية للتنسيق مع أصحاب المصلحة  

لدعم الدول العربية في  من  الوطنيين وجمع المعلومات الالزمة.   بعدها، أعدت اإلسكوا وشركاؤها نموذجاً توجيهياً 

 .  2013القاهرة لعام   إعالن إعداد تقارير المراجعة الوطنية لتنفيذ 
 

  االتصالمع نقاط  المعلومات واألسئلة المتضمنة في النموذج واالتفاق عليها  وقد تمت مناقشة منهجية جمع 

قدّم المشاركون من الدول  و  .2022تشرين األول/أكتوبر    26ولى التي عُقدت في  ورشة العمل الفتراضية األخالل  

على عقد ورشة عمل ثانية  االتفاق معهمتم و  تم إدماجها في النسخة النهائية للنموذج التوجيهي.قيّمة مالحظات تقنية 

 الدروس المستفادة في هذا المجال.    ومشاركةللوقوف على التقدم المحرز في استكمال االستبيان 

 

 تنظيم األعمال –ثانياا  

  

 مكان ورشة العمل وتاريخ انعقادها –ألف  

 

سبق، نظمت   على ما  لصندوق األمم المتحدة للسكان  بناء  اإلسكوا والمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع 

 2، افتراضياً، يوم الخميس الواقع في  لدول العربيةلنقاط االتصال في اورشة العمل الثانية  وجامعة الدول العربية 

 حتى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بيروت.  ، من الساعة الحادية عشرة صباحاً 2023شباط/فبراير  

 

 أهداف ورشة العمل -باء 

 

بناء على منهجية المراجعة المتفق عليها، هدفت ورشة العمل إلى الوقوف على التقدم المحرز في عملية جمع   

وتبادل تذليلها  ومناقشة الحلول الممكنة لالمعلومات والتحديات التي تواجهها الدول العربية في استيفاء االستبيان،  

لمناقشة عناصر التقارير الوطنية والجدول  التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال. وشكلت ورشة العمل فرصة  

اإلسكوا وصندوق األمم المتحدة  التقني الذي يمكن أن تقدمه كل من   الدعماالستفادة من إلعدادها والمطلوب  الزمني  

 إعداد التقارير.    من اجلللسكان وجامعة الدول العربية  

https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-ar.pdf
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 المشاركون  -جيم

 

  ن،دولة عربية هي: األرد   عشرة    أربعفي  لتنسيق عملية المراجعة    الوطنية   نقاط االتصالالعمل  شارك في ورشة  

العراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر،  و،  لوالصوماالجمهورية العربية السورية، والسودان،  ، والجزائر، وستونو

والمكتب  وجامعة الدول العربية  خبراء من اإلسكوا  . كما شارك أيضا في الورشة    ، واليمن اولبنان، والمغرب، وموريتان

 ق.  المكاتب الوطنية للصندوالتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان وممثلين عن  اإلقليمي  

 

 ملخص عن الجلسات   –ثانياا  

 

 اإلفتتاح  -ألف  
 

عرضت  و فرحبت بالمشاركين االجتماع  في اإلسكوا،   السكان مسؤولة شؤون  ،سارة سلمان السيدة  افتتحت 

لتبادل التجارب  وكنقطة لقاء وتواصل  غير رسمي   كاجتماعوشددت على اعتبار ورشة العمل العمل    أهداف ورشة

 ومشاركة الدروس والتحديات التي واجهت نقاط االتصال في إعداد التقارير.  

 

  ،مديرة السياسات السكانية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض ومن جهتها تحدثت السيدة شعاع دسوقي،   

مظلة المجلس االقتصادي واالجتماعي في  الذي ينضوي تحت )مجلس العربي للسكان والتنمية  لل  الدورة الرابعةعن  

وصدر     .2022كانون األول/ديسمبر    22الرياض، المملكة العربية السعودية في    في  تُعقد  تي( الجامعة الدول العربية

المجلس الوزاري     مؤتمر رفيع المستوى حول المراجعةالشركاء الثالثة إلى تنظيم  ( الذي دعا  2قم )ر  القرارعن 

  تقاريرتقديم  العربية  وطلب من الدول    2013اإلقليمية بعد مضي عشر سنوات على إعالن القاهرة للسكان والتنمية  

 .اإلقليميخالل المؤتمر  حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة  وطنية 

 

صندوق األمم  في المكتب اإلقليمي ل  القائم بأعمال مستشار السكان والتنمية،  لبَّد اسماعيل  من ثم، رّحب السيد  

وقوف على  مهم للهذا اللقاء   أن والمكاتب القطرية التابعة للصندوق وأضاف  الدول األعضاء بممثلي    ،لسكان لالمتحدة  

من أجل الخروج    العملالتقدم المحرز في جمع المعلومات وتحديد مكامن القوة والضعف وعدم الوضوح في منهجية  

    .لة قائمة على المعلومات والبيانات الخاصة بالسكان والتنميةبمراجعة إقليمية شام

 

 عروضال –باء 

 

استذكرت به قدمته السيدة سلمان  الجلسة بعرض قصير    استُهلتوبعد أن قام المشاركون بالتعريف عن أنفسهم،  

عدة لقاءات مع نقاط   الخطوات. وتتضمن هذه  المراجعة اإلقليمية السادسة المقترحةعملية    تمحطاوأبرز    ةمنهجي

وحوارات إقليمية مع أصحاب المصلحة اآلخرين مثل البرلمانيين ومنظمات    للمساعدة في عملية المراجعة االتصال

المجتمع المدني ومجموعات الشباب في مايو/أيار وصوال الى المؤتمر اإلقليمي المتوقع انعقاده في سبتمبر/أيلول  
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التقرير  بأن  في يوليو/تموز وستُرسل  رسائل الدعوة الرسمية لحضور المؤتمر  بأن لماً  وأحاطت المشاركين ع .  20233

الدورة السابعة والخمسين للجنة األمم المتحدة للسكان  الختامي للمؤتمر وتقرير االستعراض اإلقليمي سيُرفعان إلى 

 .2024والتنمية التي ستعقد في نيويورك في نيسان/أبريل  

 

استالم التقارير الوطنية في  على أملالمشاركين بما تم االتفاق عليه في ورشة العمل األولى  المتحدثة  وذكرت  

جاهزة  ،2023نهاية شهر مارس/آذار   في إعداد  حتى تكون  وإنجازه في يونيو/حزيران.  التقرير اإلقليمي للبدء 

التحليل  ن لن يتمكنوا من إدماج مخرجات التقارير الوطنية التي ال تُستلم في الوقت المحدد في  يوشرحت أن المنظم

الخاصة    اإللكترونيةعلى الصفحة    التي تصل متأخرةيقومون بتحميل التقارير  س  ، لكنهماإلقليمي لضيق الوقت  والتقرير

بئة الستبيان وإرساله لإلسكوا إذا لم تتمكن وهنا شددت السيدة سلمان على إعطاء األولوية لتع بعملية المراجعة.  

 الدول من إنجاز تقاريرها في الوقت المحدد.

 

الذي سيساعد في عملية إسماعيل  لبَّد الجزء اإلحصائي من النموذج التوجيهي  وخالل الجلسة عرض السيد   

وغايات برنامج عمل  2030المستدامة للعام الذي يتضمن مؤشرات تجمع ما بين أهداف التنمية جمع المعلومات و

الدول في العام    التي 1994مؤتمر السكان والتنمية   مع  التوافق عليها في ورشات عمل  . وتشمل هذه 2015تم 

ودعا    المؤشرات مجاالت الكرامة والمساواة، والصحة اإلنجابية والجنسية، والمكان والتنقل، والحوكمة، واالستدامة.

وهيئات اإلحصاء المركزية الوطنية لإلجابة عليها  أجهزة    إلىإرسال مصفوفة المؤشرات  تصال الى  المتحدث نقاط اال

يتوفر من بيانات حتى  بواستكمالها   لفتاا الى ضرورة اللتزام بالمصادر  بحسب السياق الوطني   2022العام  ما 

مم المتحدة وغيرها في حال عدم توفرها الوطنية الرسمية ودعمها بالمصادر العالمية الموثوقة كبيانات منظمات األ

حاشية أمام المؤشرات التي ل  أوالمصادر بدقة، ووضع إشارة   كافة لدى مراكز اإلحصاء. وطلب من الدول ذكر  

 .الدولة عدم اإلجابة عليها ألنها ل تعكس واقعها أو ل تمثلها  يئتتوفر حولها بيانات أو التي ترت

 

وال تستهدف   2013عملية المراجعة تركّز على إعالن القاهرة   أن إلى  واستكملت السيدة سلمان الشرح ونبهت  

في النموذج التوجيهي وكيفية  األسئلة النوعية  ثم استعرضت سريعاً الجزء المتعلق ب.  1994المؤتمر العالمي األصلي  

باستيفاء أكبر عدد من األسئلة وتعليل عدم اإلجابة على األسئلة  ترتيبها واإلجابة عليها. وطلبت من الدول المشاركة  

وأشارت الى توفر مساحة تحت    .التي ل تنطبق على السياق الوطني أو التي ل تتوفر حولها المعلومات قدر اإلمكان

 واألولويات وأية معلومات مهمة ذات الصلة.تحديد التحديات  من األسئلة لكل قسم أو مجموعة  

 

تحديد اإلنجازات  وستعراض التقدم المحرز في جمع المعلومات  الفُتح باب الحوار أمام المشاركين  بعدها،  

  دُعيكما الحلول والممارسات الناجحة التي يمكن تكرارها لتيسير عملية إعداد التقارير.  ومناقشة    والتحديات الناشئة

 .  إذا ُوجدت التعبير عن احتياجاتهم للدعم الفني  طرح األسئلة حول القضايا الشائكة أو غير الواضحة وإلى    ون المشارك

 

 

  3 يمكن االطالع على منهجية ومحطات عملية المراجعة اإلقليمية بالرجوع الى تقرير ورشة العمل األولى المتوفر على الرابط التالي: 
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 على الصعيد الوطنيالتقدم المحرز  استعراض   –جيم  
 

ممثلو المكاتب الوطنية  بعدها تحدث  وعن التقدم المحرز في إعداد التقارير    ةضاً موجزورع دول  عدة  قدمت  

واكدوا على التزام   تونس ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن والسودان،  من كل  في    صندوق األمم المتحدة للسكان ل

الدعم التقني والخب الوطني وتقديم  عملية المراجعة على الصعيد  بتنفيذ  والتواصل مع   رات للفرق الوطنيةمكاتبهم 

المتبعة لجهة شرح المنهجية والعمليات التشاورية  وات  األجهزة اإلحصائية إذا دعا األمر لذلك. كما أشاروا الى الخط 

التقارير المرسلة من الدول. وأثنوا على جهود الدول على الرغم    واتساق مان فهم مشترك  جل ضأمن وتعيين الخبراء  

 يواجهونها في توفير البيانات. ويمكن إيجاز المعلومات التي أوردها المشاركون على النحو التالي:  من التحديات التي

  لجنة من الوزارات المعنية إلعداد التقرير بدعم من المكتب الوطني لصندوق األمم المتحدةتونس   شكلت .1

 للسكان.

التحضير لعملية جمع المعلومات وتم تعيين خبير وطني لكتابة التقرير بدعم من المكتب    السودان بدأت  .2

ع االستبيان على الجهات المعنية  زّ وُ هيكلية للتقرير و  ُوضعت  الوطني لصندوق األمم المتحدة للسكان. كما

ع إرسال التقرير  اجتماع مع نقاط االتصال في هذه الجهات وتم توفير المعلومات المطلوبة. ويُتوق قدوُع

 مارس.  4إلى اإلسكوا في  

 عن وصول االستبيان والبدء بعملية التنسيق مع الجهات المختلفة.  الصومال  أحد ممثلي  أفاد   .3

الشباب  بالمتعلقة    االستبيان في عُمان، تم استكمال البيانات من مركز اإلحصاء وبوشر بتعبئة بعض محاور   .4

بانتظار الوقوف على اآللية التي يجب  بعد لم يبدأ  العمل على التقرير    لكن   الصحة واإلعاقة والمساواة؛ و

أو تشكيل فريق   االستعانة بخبير من مكتب الصندوق مدى ضرورة   علىو  ،اعتمادها للخطوات المقبلة

 عمل وطني أو طلب الدعم من اإلسكوا.

فرق فرعية تناول كل  وفريق عمل على مستوى وزارة التخطيط شارك فيه جهاز اإلحصاء  العراق   شكل .5

  .  من االستبيان، وتم جمع المعلومات تحت كل محور  اً واحد منها قسم

  ضمان ومنهجية إلعداد التقرير    المتحدة للسكان   األممبالتعاون مع المكتب الوطني لصندوق  األردن   اعتمد .6

الحكومية وعلى  زّ ووُ   ،شمولية واتساق المعلومات الجهات الحكومية وغير    إدارةعت االستمارة على 

المؤشرات ال تزال  . ويتوقع انتهاء العمل على التقرير في أواخر فبراير/شباط لكن بعض  العامة  اإلحصاء

األردن خبيراً لصياغة التقرير  غير متاحة بانتظار المسح الجديد الذي سيجري في مايو/أيار. كما عيّ ن 

الذي سيتضمن إطاراً عاماً ووصفاً للوضع الحالي وعرض مدى التقدم المحرز مدعماً بالجداول واألشكال  

أصحاب  البيانية. كافة  العملية بمشاورات مع  القطاع الحكومي وغير    وسوف تستكمل  المصلحة في 

 الحكومي لالتفاق على اإلنجازات والنتائج.

دولة .7 التعاقد مع خبراء  فلسطين  تتعاون    إلعدادمع المكتب الوطني لصندوق األمم المتحدة للسكان وتم 

  المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات الفاعلة وقد تم اتخاذ عدد من الخطواتمع التقرير بالتعاون 

 المهمة على الرغم من األوضاع الصعبة في البالد ومن المتوقع تسليمه قبل نهاية شهر فبراير/شباط.

.  2004يجري العمل على استكمال المعلومات في اليمن على قدر المستطاع ألن آخر تعداد جرى في العام   .8

حصاء غير مفعّل. ومن  تم إجراء عدة مسوحات برعاية المنظمات الدولية ألن جهاز اإل  2015ومنذ العام  
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المتوقع إصدار مؤشرات جديدة من المسح العنقودي ومسح األمن الغذائي مع نهاية فبراير وسوف تستخدم  

 المزيد من المعلومات في شهر يوليو/تموز.  ركما سيتم توفي  2015الثغرات في البيانات بعد العام    لملء

يقوم بتسليمها في نهاية األسبوع. وقد تم تشكيل  أنجز المغرب العمل على مصفوفة المؤشرات وسوف   .9

لجنة داخلية على صعيد مكتب اإلحصاء وتمت مراسلة القطاعات الحكومية المعنية لعقد اجتماع أولي  

وإطالق مسار المراجعة بطريقة تشاركية. وسوف تتم االستعانة بخبير لصياغة التقرير الوطني بالتعاون  

. وتجدر اإلشارة الى أن المندوبية تستعد حاليا لبدء المتحدة للسكان  األمم  مع المكتب الوطني لصندوق 

أن موضوعي الهجرة والمرأة يحتالن موقعاً مهماً على قائمة أولويات الدولة  كما سكان  للعملية إحصاء 

الدراسات الجديدة ذات الصلة في التقرير مع   الصادرة عن  ادراج النتائج  مراعاة النموذج  وسوف يتم 

 لة التشاور مع قطاع المجتمع المدني بعد االنتهاء من العمل على التقرير.أ. كما تم طرح مسالتوجيهي

الجزائر   .10 ممثل  التوجيهي    إيفادهطلب  والنموذج  التواوبالمؤشرات المطلوبة  على  ل مع صيعزم 

 .القطاعات الوزارية وعرض المعلومات على جهاز اإلحصاء قبل وضعها في التقرير

 .عن عدم استالم االستبيان  موريتانياأفاد ممثل  .11

التعاون    إلىتأخير في إعداد التقارير بسبب تعديالت إدارية وأشار    إلىنقطة االتصال في لبنان أوضح   .12

 .وإنجاز التقرير ضمن المهلة المحددة  الجاري مع مكتب الصندوق في لبنان على أمل اإلسراع بالعمل

 

ذاته، وإعداد التقارير الطوعية  التي يواجهونها  تحديات  الالمشاركون   تناول  وفي السياق  االستبيان  تعبئة  في 

 وأبرزها:

 عدم توفر قياسات دورية أو مؤشرات سنوية الستيفاء الجدول بكامله؛ •

 عدم تجانس البيانات المتوفرة مع التصنيفات المعتمدة في الجدول؛ •

 بالدقة في دمج اإلجراءات المتشابهة للوزارات المختلفة لضمان االتساق وعدم التكرار؛ تزام  لاالضرورة   •

 ضعف االستجابة من بعض الجهات الستكمال المعلومات؛ •

على خلفية  تنفيذ تعداد رسمي منذ زمن طويل في بعض البلدان  بسبب عدم مكتملة توفر بيانات   صعوبة •

واالعتماد على المسوح القطاعية التي تقوم بها بعض الجهات الستكمال  ،  األوضاع السياسية والحروب 

 البيانات.

 .إلنهاء العمل على التقاريرالوقت المحدد  ضيق  •

 

 :على النحو التاليالتي أثارها المشاركون    التساؤالت  يجازإيمكن و

 بالنسبة للجزء الكمي:

 

 ؛االختيار" و"نسبة العمالة المستضعفة"طريقة احتساب بعض المؤشرات مثل "حرية  توضيح  •

 ؛االعتماد على المصادر الدولية لتوفير البيانات التي ال تنتجها المؤسسات اإلحصائية الوطنية  إمكانية •
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 اللجوء إلى التقديرات للسنوات التي ال تتوفر فيها البيانات؛  احتمال •

 اختيار مؤشرات ال تتغير بشكل سنوي؛  أفضلية •

 سنوات؟  5العمل على وضع الخطط السكانية الخماسية علماً بأن المؤشرات قد تختلف بعد   إمكانية •

 .إضافة البيانات التي يُرجح صدورها بعد مارس الى التقرير الوطني  إمكانية •

 

 :بالنسبة للجزء النوعي

 

 واألقصى(؛التقرير )األدنى  عدد صفحات  تحديد   •

 حجم التفاصيل التي يجب وضعها في التقرير؛أسلوب عرض اإلجابات و  شرح •

 ؛تفريقها  وجوبإدماج األسئلة المتشابهة تحت مجال الصحة مثالً تحت جواب واحد أو    إمكانية •

 إمكانية إدخال الجداول في نص التقرير او وضعها في مالحق؛ •

 نمية والتخطيط؛أهمية إدماج العائد الديموغرافي في عملية الت •

التشاور مع المنظمات غير الحكومية الوطنية وتضمين آرائها في التقرير أو االنتظار النعقاد المؤتمر    ضرورة •

 .اإلقليمي

 

 نتائج ورشة العمل  – ثالثاا 

 

كما توجز أهم  التي قدموها   تواإليضاحاتستعرض الفقرات التالية إجابات المنظمين على أسئلة المشاركين  

 العمل.    ةالقضايا التي تم االتفاق عليها في ورش

 

إرسال المصفوفة والنموذج التوجيهي لجميع نقاط االتصال الذين لم يستلموها علماً بأن اإلسكوا   • سوف يتم 

 الجهات المعينة في شهر نوفمبر بحسب اإلجراءات المعتمدة.    إلىقامت بإرسالها  

تها من الصفحات ولكل دولة الحرية في تحديد حجم التقرير بحسب إمكانيا  محددال يوجد توجه نحو عدد   •

 ؛  من الضروري اإلجابة على أكبر عدد ممكن من األسئلة والمعلومات المتوفرة لكن  

وما إذا أخذت هذه اآلليات    اإلشارة إلى اآللية التي اعتمدتها الدول لجمع المعلومات في منهجية التقريرأهمية   •

وتحديد الجهات التي شاركت في تعبئة   ،أو فرق عملتَقّرر تعيين خبير  ما إذا  أو    اً،أو تشاركي  اً منحى تشاوري

 االستبيان؛

ولن يتم إدماج المعلومات الواردة    2023يد مهلة استالم التقارير الى مارس  دتم تم  ،استجابة إلى طلب الدول •

 بعد هذه المهلة في التقرير اإلقليمي.

ويمكن   ر "حرية اإلختيار"؛مثل مؤش إمكانية الستعانة بالمصادر الدولية لمأل البيانات غير المتوفرة وطنياا  •

 ذلك.  إلى الدول التي ترغبإرسال منهجية احتساب المؤشرات الدولية ومناقشتها  
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بغض   على البيانات المجّمعة قبل تسليمها  ضرورة الحصول على موافقة إدارات وأجهزة اإلحصاء المركزي •

 ؛إذا كانت هذه البيانات صادرة عن األجهزة أو من خارجهاعما النظر  

فريق المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان مع األجهزة اإلحصائية المركزية في حال   سيتواصل •

 .عةطرح تساؤالت حول المؤشرات وقيمها المجمّ 

الخاصة بالمؤشرات وكيفية احتسابها الى نقاط   metadataالبيانات الوصفية او    سوف يتم إرسال مجموعة •

 عظيم اإلستفادة منها؛لتالتي ترغب في ذلك  االتصال  

في حال    والستعانة قدر اإلمكان باألجهزة اإلحصائية عدم إثقال كاهل نقاط االتصال بجمع البيانات الدورية   •

   .األمرإذا تطلّب   سنوات المفقودةلتقدير االتجاهات لومن الممكن  توفرت البيانات لديها.  

 التي اعتمدت لجميع المؤشرات؛  ضرورة تحديد المصادر •

لكي    2018واألفضل البدء منذ آخر مراجعة أي   الضروري تحديد فترة المراجعة بالنسبة لألسئلة النوعية من   •

 التقدم المحرز عليها؛ ىبنيُتكون سنة األساس التي  

في   من المستحسن اإلجابة على كل سؤال على حدة.قد تتشابه وتتقاطع بعض األسئلة النوعية فيما بينها لكن  •

أو غير ممكنة أو غير قابلة للتطبيق يمكن جمع اإلجابات تحت    المقابل في حال كانت اإلجابة مختصرة جداً 

 مظلة واحدة لكن يجب التوضيح والشرح.

للدول التي لم تشارك في   • مع اإلسكوا      ن الورشة األولى ولم تستلم االستبيان أيمكن  ألجل  تتواصل ثنائياً 

 الحصول على التوجيهات المتفق عليها.

األولوية لستيفاء الستبيان أولا  • الممكن استكمال العمل على    يجب إعطاء  أساس العمل ومن  ألنه يشكل 

في التقرير اإلقليمي لع ،التقارير وإرسالها إدماجها  آراء الدول  وسوف يتم  على    أوكس  موقع  الوضعها 

 إذا تم استالمها بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة؛  اإللكتروني

قبل انقضاء المدة المحددة، • من معلومات   في حال عدم اكتمال البيانات  تم جمعه  المستحسن تقديم ما  من 

 أي دولة من التحليل اإلقليمي. استبعادوإجابات حتى لو كانت مجتزأة كي ل يتم  

على    2023أو مايو    أبريلالبيانات التي تصدر عن مسوحات جديدة في شهر  أو تحديث  يمكن للدول إضافة  •

م لن اإلسكوا إذا كان ذلك ضمن الفترة التي يقوم فيها المنظمون بتحليل المعلومات لكنه  الى  إرسالهاوالتقارير  

 في التقرير إذا وصلت في مرحلة متقدمة من الصياغة.  يتمكنوا من وضعها

كما  ويمكن وضع الجداول داخل النص او بعدهترك الخيار للدول لتقديم التقرير بالطريقة التي تراها مناسبة  •

 في التقرير. ن ضمّ إذا لم تُ   wordأو    excelالبيانات على ملف منفصل    رسالإيمكن 

ضرورة اإلشارة الى األسباب الموجبة مثل   إن عدم توفر البيانات هو تحد مشترك بين معظم الدول ومن هنا •

المسوحات التقرير    عدم إجراء  في  كتوصية مهمة  الدول العربية وأخذها  يحصل في  ما  والتعدادات لفهم 

 اإلقليمي.

ذلك يوصي المنظمون  إن قرار التشاور مع المؤسسات غير الحكومية متروك للدول، • النهج    باعتماد  ومع 

 مهمة.    أراءهمألن القيام بهذه التشاورات خصوصاا قبل المباشرة بإعداد التقرير  التشاركي و

بقائمة الجهات غير الحكومية  • تزويد المنظمين  التشاور والتنسيق معها حول التقارير    من المهم  التي يتم 

 ليمي.للمشاركة في حوارات أصحاب المصلحة التي ستسبق انعقاد المؤتمر اإلق ا الوطنية كي تتم دعوته
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من أجل دعم عملية إعداد   إمكانية التواصل مع ممثلي المكاتب الوطنية للصندوق أو مباشرة مع المنظّمين •

 التقارير الوطنية واإلجابة على التساؤالت الفنية؛

سيتضمن توصيات ورسائل  قضايا السكان والتنمية  لمعالجة دور استشرافي  اإلقليمي سيكون للمؤتمر  • كما 

قتراح توصيات  لوالدول مدعوة    الدول حول وضع األولويات والتخطيط السكاني في السنوات القادمة،إلرشاد  

   .عملية وطنية في تقاريرها الطوعية إذا رغبت بذلك

ب • واإلجابات  المعلومات  تسليم  الضروري  إرسالها  العربية  اللغة  من  الترجمة يمكن  تعذرت  حال  وفي 

 .باإلنجليزية

 

 اختتام ورشة العمل –رابعاً  
 

دسوقي والسيد لبَّد والسيدة سلمان شكروا فيها نقاط من السيدة  ورشة العمل الثانية بكلمات ألقاها كل اختتمت  
وطنية تبرز اإلنجازات والممارسات الجيدة  االتصال على التزامهم بالجدول الزمني وجهودهم الحثيثة للخروج بتقارير  

وتلقي الضوء على التحديات الكامنة في هذا اإلطار خالل المهلة الزمنية المحددة. كما توجهوا بالشكر إلى الزمالء في  
ن  المكاتب الوطنية لصندوق األمم المتحدة للسكان على متابعتهم الوثيقة ودعمهم للدول خالل هذه العملية. وجدد المنظمو 

 .  االتصالاء مع نقاط استعدادهم لتقديم الدعم الالزم واإلبقاء على تواصل مستمر وبنّ 
 

 

*************************** 
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 البلدان األعضاء - أ

  

 األردن

 الدعجةسوسن  السيدة  

 مديرة وحدة البرامج

للسكان األعلى   المجلس 

sawsan.a@hpc.org.jo   

 

 تونس

ماهر المودب  السيد 

الشاملة األطراف والمسائل  متعدد  للتعاون  باإلدارة العامة   مدير مساعد 

والتونسيين   والهجرة  الخارجية   بالخارجوزارة الشؤون 

m.meddeb@diplomatie.gov.tn 

 

إيمان بالشيخ  السيدة 

 مديرة إدارة كبار السن

وكبار السن واألسرة والطفولة   وزارة المرأة 

becheikhimen2@yahoo.fr 

 

المطوس  خالد   يالسيد 

والتكوين والتخطيط   كاهية مدير الوقاية 

وكبار السن واألسرة والطفولة   وزارة المرأة 

khaledmattoussi70@gmail.com 

 

فاطمة بوحامد  السيدة 

 وزارة االقتصاد والتخطيط

fatmabouhamed@yahoo.fr 

 

بوشيبة احالم   السيدة 

 وزارة االقتصاد والتخطيط

ahlem.bouchiba@mdci.gov.tn 

 

 

 

 

 

mailto:sawsan.a@hpc.org.jo
mailto:m.meddeb@diplomatie.gov.tn
mailto:becheikhimen2@yahoo.fr
mailto:khaledmattoussi70@gmail.com
mailto:fatmabouhamed@yahoo.fr
mailto:ahlem.bouchiba@mdci.gov.tn
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 الجزائر

والي  السيد عمر 

 مدير السكان

 وزارة الصحة

amarouali@hotmail.com 

 

السورية العربية   الجمهورية 

حجازي رفعت   السيد 

الرئيس    مستشار 

والتعاون الدولي  هيئة التخطيط 

refaathejazy@gmail.com 

 

سمر السباعي  السيدة 

 رئيسة  

 والسكان  األسرة  لشؤون  السورية  الهيئة

samarshr@hotmail.com 

 

 الركاد وضاح  السيد

 والسكان  األسرة  لشؤون  السورية  الهيئة

walrkkad@yahoo.com 

 

صافي إلهام   السيدة 

 والسكان  األسرة  لشؤون  السورية  الهيئة

elhamshahin@gmail.com 

 

 السودان

وصال حسين  السيدة 

 األمينة العامة

للسكان القومي   المجلس 

wisalhussein@gmail.com 

 

 الصومال

 عبدي  سعيد لسيد

 لإلحصاء  الوطني  المكتب

said@nbs.gov.so 

 

 

mailto:amarouali@hotmail.com
mailto:refaathejazy@gmail.com
mailto:samarshr@hotmail.com
mailto:elhamshahin@gmail.com
mailto:wisalhussein@gmail.com
mailto:said@nbs.gov.so
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قاري الرزاق   السيد عبد 

لإلحصاء الوطني   المكتب 

karieyare@gmail.com 

 

هللا عبدي   السيد عبد 

االجتماعية والشؤون   وزارة العمل 

socialaffairs@molsa.gov.so 

 

 العراق

الراوي مها عبد الكريم   السيدة 

البشرية دائرة التنمية   مدير عام 

 وزارة التخطيط

maha_alrawi@yahoo.com   
dg.hdd@mop.gov.iq 

 

فيض هللا محمد عليالسيدة    سحر 

المرأة  ةرئيس  تمكين  سياسات   قسم 

البشرية    دائرة التنمية 

 وزارة التخطيط

sahar_qattan_4@yahoo.com 

 

 عُمان

مياء بنت    عامر الحجريةالسيدة 

مالية أولى  محللة 

 وزارة االقتصاد

mayya@economy.gov.om  

 

 دولة فلسطين

نهى طوباسي  السيدة 

رئيس الوزراء في فلسطين  مكتب 

 ntobasi@pmo.pna.ps

 

 قطر

الشاوي الهادي   عبد 

الفني  مدير المكتب 

للسكانللجنة    الدائمة 

aalshawi@psa.gov.qa 

mailto:karieyare@gmail.com
mailto:socialaffairs@molsa.gov.so
mailto:maha_alrawi@yahoo.com
mailto:dg.hdd@mop.gov.iq
mailto:sahar_qattan_4@yahoo.com
mailto:mayya@economy.gov.om
mailto:aalshawi@psa.gov.qa
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   نلبنا

بشير العمري  السيد 

والبحوث  رئيس مصلحة التخطيط 

االجتماعية  وزارة الشؤون 

bachir.omarie@hotmail.com 

 

 المغرب

كريمة بلحاج  السيدة 

السكانية السياسات   رئيسة مصلحة 

الديمغرافيةمركز   واألبحاث   الدراسات 

للتخطيط السامية   المندوبية 

k.belhaj@hcp.ma 

 

 الحصوي  حليمة  السيدة

الديمغرافية واألبحاث   مركز الدراسات 

h.elhassoui@hcp.ma 

 

 اموريتاني

ددي عبد الرحمن   السيد محمد 

المساعد   العام  التنميةالمدير  وسياسات   لالستراتيجيات 

التخطيط  وزارة التخطيط  -معهد 

yeslem1@yahoo.fr 

 

 اليمن

 معطيصفاء   السيدة

 رئيسة

 لإلحصاء  المركزي  الجهاز

safa.mautee@gmail.com 

  

mailto:k.belhaj@hcp.ma
mailto:safa.mautee@gmail.com
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 المنظمون  -ب

 

 

 العربيةجامعة الدول  

شعاع دسوقي    السيدة 

و السكانية  الوزير المفوض   مديرة السياسات 

chouaa.desouky@las.int 

 

للسكان األمم المتحدة  اإلقليمي للدول    -صندوق  المكتب 

 العربية

اسماعيل    لبّدالسيد 

   والتنميةكان  لس ل  اقليميمستشارقائم بأعمال  

lubbad@unfpa.org 

 

بن يحيى شكري    السيد 

والتنمية السكان   أخصائي يرنامج 

benyahia@unfpa.org 

 

للسكان المتحدة  األمم  المكاتب    وممثل  -صندوق 

 الوطنية

ليالي أبوسير     األردن    -السيدة 

abusir@unfpa.org 

 

ريم فيالة  تونس – السيدة 

fayala@unfpa.org 

 

إيناس بوغزالة    تونس –السيدة 

boughzala@unfpa.org 

 

بوقزوحة   خديجة   الجزائر –السيدة 

boukezouha@unfpa.org 

 

السورية  -السيدة غادة دياب العربية   الجمهورية 

gdiab@unfpa.org 

 

 

 

 

 

رفح تريفي العربية السورية  -السيدة   الجمهورية 

trefi@unfpa.org 

 

فيصل عبدهللا    السودان –السيد 

  abdallahadam@unfpa.org 

 

موالما فيليكس   الصومال  -السيد 

mulama@unfpa.org 

 

مريم علوي  الصومال  -السيدة 

alwi@unfpa.org 

 

جبران   جوان  فلسطين –السيدة   دولة 

jjubran@unfpa.org 

 

قرداحيالسيدة    أسمى 

لبنان في  للسكان  المتحدة  صندوق األمم   ممثلة 

kurdahi@unfpa.org 

 

دولة شعراوي  مصر  -السيدة 

shaarawy@unfpa.org 

 

اإلله يعقوب  السيد عبد 

في المغرب للسكان  المتحدة   نائب ممثل صندوق األمم 

yaakoubd@unfpa.org 

 

إيناس علي  اليمن  -السيدة 

iali@unfpa.org 

 

صالح الصالح الخليجي  -السيد  التعاون   مكتب مجلس 

saleh@unfpa.org-al 

 

امينة محمد جيبوتي  -السيدة   مكتب 

amohamed@unfpa.org 

 

mailto:chouaa.desouky@las.int
mailto:lubbad@unfpa.org
mailto:benyahia@unfpa.org
mailto:fayala@unfpa.org
mailto:boukezouha@unfpa.org
mailto:abdallahadam@unfpa.org
mailto:mulama@unfpa.org
mailto:alwi@unfpa.org
mailto:jjubran@unfpa.org
mailto:kurdahi@unfpa.org
mailto:shaarawy@unfpa.org
mailto:yaakoubd@unfpa.org
mailto:iali@unfpa.org
mailto:amohamed@unfpa.org
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رحموا   لسيد هرسي 

rubicadee@gmail.com 

 

 اإلسكوا 

سارة سلمان  السيدة 

أولى   اجتماعية  شؤون   مسؤولة 

salmans@un.org 

 

 

 

 

 

دينا التنير   السيدة 

اجتماعية شؤون   مسؤولة 

tannird@un.org 

 

نادين شلق  السيدة 

ابحاث    مساعدة 

chalakn@un.org 

    

منال    عيدس السيدة 

 استشارية

manal.said@un.org 

 

 

 

   

 

mailto:salmans@un.org
mailto:tannird@un.org
mailto:chalakn@un.org

