
2013جهود االمانة العامة في تنفيذ إعالن القاهرة 



تماعيانشاء المجلس العربي للسكان التنمية تحت مظلة المجلس االقتصادي واالج: أواًل 



ادارةوكلف«والتنميةللسكانالعربيالمجلس»بإنشاء102بدورتهواالجتماعياالقتصاديالمجلساقر•
مانةالسكانيةالسياسات

 
.االساسيالنظاموإعدادالمجلسبا

الدولجامعةومةمنظفياالجتماعيةبالشئونالمعنيةالمتخصصةالمجالسسلسلةالىالمجلسهذاوينضم•
تخضعالمعتمدةهوبرامجهوتوصياتهمقرراتيجعلمماواالجتماعياالقتصاديللمجلستخضعوالتيالعربية
القراراتهذهتنفيذمتابعةاللية

سسةإلىوالتنميةللسكانالعربيالمجلسانشاءويهدف•
 
السكانيةبالقضاياالمعنىالمشتركالعربيالعملما

مموالتنميةالسكانلجنةوتناظرالدوليالسياقمعلتتوافقالعربيةالمنطقةداخل
 
ووضعمتحدة،الباال

.الدوليالصعيدىعلالسكانيةالقضاياحولالعربيالموقفوتوحيدللسكان،عربيةوسياساتاستراتيجية

طيرتعزيزفيالمجلسيساهم•
 
فيوللتعاون،سكانيةالالتنميةلتحقيقواإلقليميةالوطنيةالجهودوتنسيقوتا

الظروفعلىلبوللتغالسكانلتنميةواإلقليميةالوطنيةالعملوبرامجواالستراتيجياتالسياساتوضع
كماالعربية،البلدانبعضبهاتمرالتيوالمؤسفةالصعبةاالحداثخلفتهاالتيالصعبةوالسكنيةالمعيشية
ممصندوقمعالقائمةالشراكاتوتعزيزمتعددةشراكاتلخلقواسعةمجاالتوسيتيح

 
للسكانحدةالمتاال

.وغيرهاواإلسكوا



2013تحديد أولويات إعالن القاهرة : ثانيًا 

ربع(2014)للسكانالوطنيةواللجانالمجالسلرؤساءعشرالخامسباالجتماعالعربيةالدولحددت
 
ا

:المنطقةفيللسكانيللعملاولويات

التنمية،علىواثرهاواالحتاللوالحروبالنزاعاتعنالناتجةالقسريةالهجرة1.

العربي،الوطنفيالشبابتمكين2.

ةوتمكينالمساواةتعزيز3.
 
والفتاة،المرا

.والجنسيةاإلنجابيةالصحة4.

تنفيذاندةلمسمرجعياطاراقتراحتمعملبرامجالىالوطنيالمستوىعلىالقاهرةاعالنترجمةوبغرض
ممثليعلىهطرحوتموالشركاءالعامةاالمانةقبلمنباالعالنالمتضمنةاالربعةالسكانيالعملاولويات
عضاءالدول

 
.والبرامجاالولوياتيخصفيماوترجمتهالوطنىللواقعلتطويعهاال



انشطة االمانة العامة في اطار تنفيذ االولويات االربعة 
التي حددتها المجالس السكانية



الهجرة واللجوء -االولوية االولى

عام(ARCP)واللجوءالهجرةحولاالقليميةالعربيةالتشاور عمليةالدوليينالشركاءمعالعامةاالمانةاطلقت•
2015

ليةالدوالمنتدياتامامهذافيالعربيةالمواقفلتوحيد(ARCP)لعمليةاجتماعاتعدةالعامةاالمانةعقدت•
االتفاقينلوضعاجرتاللتينالعمليتينإلىإليصالهاالرئيسيةالرسائلمنمجموعةتحديدوتمالمعنية،
.والالجئينللهجرةالعالميين

وقوحقالهجرة،فوائد:منكلازاءموحدةعربيةمواقفالصادرةهاوثائ قفيالتشاور عمليةتتناول•
هميةالمهاجرين،

 
الهجرةومحاربةوالعنصرية،التمييزومحاربةوالتنمية،الهجرةبينوالربطالتحويالت،وا

هميةبالبشر،واالتجاروالتهريبالنظاميةغير
 
.والشراكةالتعاونوا

عنهماصدر(2018-2016)الدوليةالهجرةحولعملورشتيللسكانالمتحدةاالممصندوقمعبالتعاونعقد•
:سياساتاوراق

التشريعيةوالمجالسالبرلمانييندور :العربيةالمنطقةفيالسكانيةوالتحركاتالدوليةالهجرةحول1.

تحدياتوصعوباتمنالعربيةالمنطقةتواجهمالتدارس"الدوليةوالهجرةالسكانيالحراك"حول2.
ونزوح،ولجوءهجرةمنالسكانيالحراكبحاالتتتعلق



التمكين 
االقتصادي

ةالمشاركة السياسي

الصحة والرفاهالتعليم 

الشباب  والسلم 
ومكافحة التطرف

تمكين الشباب–االولوية الثانية 



حد"الكونيةوالمواطنةللشبابالمتوسطيةالجامعة"اطارفىالورشاتمنعددعقدت•
 
الجامعةمشروعاتا

دعمإلىتهدفوسبتونللشبابالوطنيوالمرصداوروبالمجلسالتابعجنوبشمالمركزمعبالشراكةالعربية
سياساتيفاالنسانحقوقمبادئإدماج"امبينهمنالمجاالتمنالعديدفيللشبابالسياسيةالمشاركة
»القسريةوالهجرةالشباب"و"الشباب

علىعملالذييالدولالبنكمعبالشراكة"ومشارك تهمالشبابسياساتلتعزيزالمؤسسيةالتنمية"مشروع•
ردنبمصرالشبابيةالمنظماترصد

 
ماالجتماعيالقطاعقدراتوبناءتقييمووتونس،واال

 
ملففيالعامةانةباال

خيراالشباب،سياسات
 
علىلحصوللابحاثثالثافضلاختياروتمالعربالباحثينشبابقدراتبناءوا

ماليةجوائز

حضرهوالذيعشرالسابعللسكانالوطنيةالمجالسرؤساءاجتماعفيالشبابيةالوطنيةالمجالساشراك•
2016عامبرلمانيين

والرياضةبالشباوزراءمجلسمنوالرياضةللشبابالعربيةللسياسةاسترشاديدليلمشروعاصدارتم•
العرب

2017عاماالعمالريادةخيارتحسينتقىمل•



المنظومة التعليمية "البطالة لمناقشة صالون الشباب العربي بعنوان التعليم والسوق الموازية ومعالجةتنظيم •
"وقضايا التعليم في المنطقة العربية

مم بالمشاركة مع ص"العربيةدور الطب في مناهضة ختان االناث بالمنطقة "ورشة عمل حول تنظيم •
 
ندوق اال

المتحدة للسكان

ة والفتاة والعنف"اجتماع الخبراء االقليمي حول •
 
بالتعاون " االسري االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرا

ة 
 
مع هيئة االمم المتحدة للمرا

ول للعائد السلمي وللوص: مكافحة التطرف والعنفلالحملة الشبابية ال للعنف ال للتطرف ال لإلرهاب الق اط•
Peace Dividend وليس فقط العائد الديمغرافيdemographic dividend

ة لتبني تشريعات ورقة سياسات من خالل الورشة التدريبية للبرلمانيين العرب للسكان والتنميواصداراعداد •
وموازنات صديقة للشباب



تمكين المرأة –االولوية الثالثة 

:السياسيالمستوى

ولالعربيالمؤتمرعقد•
 
ةحقوقلتعزيزاإلقليميةوالفرصالجيدةالممارسات"حولاال

 
فيمساواةوالالمرا

ك توبر2و1بتاريخ"الجنسيةعلىالحصول
 
ولتشرين/ا

 
2017اال

.2018شباط/فبراير28بتاريخ"والهويةاالنتماء"حولالوزاري المؤتمر•

:االقتصاديالمستوى

ةاالقتصاديللتمكينخديجةشبكةإطالق•
 
.العربيةالمنطقةفيللمرا

ةاالقتصاديالتمكينتعزيزسبلحولاإلقليمياالجتماعتنظيم•
 
9بتاريخ"العربيةالدولفيللمرا

ك توبر
 
ولتشرين/ا

 
.2017اال

:االجتماعيالمستوى

26و25بتاريخ"العربيةبالمنطقةاإلناثختانمناهضةفيالطبدور "حولالعملورشةتنظيم•
يلول/سبتمبر
 
.2017ا

بعادإدماج"مؤتمرفيالمشاركة•
 
فياالجتماعيةالسياساتفي2030المستدامةالتنميةلخطةاالجتماعيةاال

ك توبر"العربيةالدول
 
.2017ا



:المرأةضدالعنفمناهضة

ةضدالعنفمناهضة"التفاقيةالثانيةالمسودةإعداد•
 
سري والعنفوالفتاةالمرا

 
"اال

لمناهضةيوماا 16"الدوليةالحملةمعتفاعالا االعضاءالدولقبلمنالمبذولةالجهودحولإقليميتقريرإعداد•
ةضدالعنف

 
.دوري بشكلالمرا

شكالكافةلمناهضةواالستجابةالوقايةحولالعربيةاالستراتيجيةإعداد•
 
ضدالجنسيعنفالوخاصةالعنفا

."والنزوحاللجوءحاالتفيوالفتياتالنساء

ثناءالنساءلحمايةالطوارئ لجنةتشكيل•
 
.المسلحةالنزاعاتا

ةقراراتلتنفيذوطنيةعملخططتطوير"حولاالقليميةالعملورشةتنظيم•
 
المنطقةفيالموالسواالمنالمرا

.2017ديسمبر"العربية

للسكنربالعالبرلمانيينمنتدىدعمفيالعربيةالمنطقةفيوالزواجاالسرةحولسياساتورقةاصدار•
2017يويولةر القاهفيعقدتالتيالورشةخاللوالتنمية



الصحة االنجابية والجنسية-االولوية الرابعة

موصحةاإلنجابيةالصحةحولالقطاعاتمتعددةالعربيةاالستراتيجيةعلىالعمل•
 
ذاتواليافعاتلوالطفاال

هداف
 
هدافمعتماشيامحددةا

 
نهمنوالذي2030المستدامةالتنميةا

 
ولوياتمناإلنجابيةالصحةجعلشا

 
ا

طفالزواجلىعوالقضاءاإلنجابيةالصحةلتعزيزالوطنيةالخطوطضمنوالريفالحضرفيالصحيالقطاع
 
اال

العربيةالمنطقةفيالمبكروالحملالقسري والزواج

قر •
 
ةصحةحولالقاهرةإعالنارا

 
خدماتعلىالجميعحصولتضمنالذي،2017مارسفيالعربيةالمرا

سرةتنظيمومعلوماتخدماتذلكفيبمااإلنجابيةالصحيةالرعاية
 
الصحةإدماجوبهالخاصةوالتوعيةاال

.2030عامبحلولالوطنيةوالبرامجاالستراتيجياتفياإلنجابية

دورهملتعزيزةاإلنجابيالصحةمجالفيوالممرضاتالقابالتمهاراتتطويرفيمتخصصةتدريبيةدورةعقد•
.المجالهذافي

وليةالصحيةالرعايةلتطويرالعربيةاالستراتيجيةتحديث•
 
سرةوطباال

 
المستجداتمعلتتماشى2016-2011اال

.2030عامحتىوالدوليةاإلقليمية



-26يوميلعرباالبرلمانينمنتدىمعبالتعاون،"العربيالوطنفياإلنجابيةالصحة"حولسياساتورقةاصدار•
بريل27
 
مانةبمقر2016نيسان/ا

 
بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالعامةاال

نهامنالتي2020عامحتىاإليدزلمكافحةالعربيةاالستراتيجيةتنفيذمتابعة•
 
االيدزعلىالقضاءهدفتحقيقشا

ممبرنامجمعبالتعاون2030عامبحلول
 
اإليدزلمكافحةةالوطنيالبرامجومديري باإليدزالمعنيالمشتركالمتحدةاال

المعنيةالمدنيالمجتمعومنظماتالعربيةبالدول

اإلعالميينقادةوالالنسائيةللقياداتاالستراتيجيةهذهتنفيذإطارفيالعملوورشالمنتدياتمنعددتنظيم•
ينيةالدوالقيادات

العربيالوزاري االجتماعقبلمناعتمادهاالمقرر منالتيالنهائيةصيغتهافيالسنلكبارالعربيةاالستراتيجيةاعداد•
سنالكبارإدراجضمانفيكبيربشكلستسهمالتي2018ديسمبرفياالجتماعيةوالشؤونالصحةلوزراءالمشترك

.التنميةعملياتفي



برامج االمانة العامة في دعم تنفيذ اعالن القاهرة



SDG’sـالقضايا السكانية مع اللمواءمة Task Force Groupتشكيل فريق تقني اقليمي  :اواَل 

Taskاقليميتقنيفريقشكل• Force Groupوضعيفالدولبهاتسترشدللمؤشراتإقليميةقائمةلصياغة
مسئولينوضمواالسكوا،للسكانالمتحدةاالمموصندوقالعامةاالمانةبينبالشراكةالوطنيةقوائمها
.الشريكةالمنظماتوممثليالعربيةالدولمنوخبراء

2030اجندةاعهدافمنهدفا13فيمؤشرا179ضمنمنسكانيةمؤشراا 39منقائمةالفريقوضع•



FAPPDمشروع دعم منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية : ثانيًا 



نشئ•
 
سمالعربيةللدولالمنتدىهذاا

 
برلمانيينوضم2013والتنميةللسكاناالقليميالمؤتمرهامشعلىFAPPDبا

معلتتماشىعاتوالتشريالقوانيينوتطويروتجديدإلصالحالجهدحشدبهدفوذلكوالتنميةالسكانقضايالدعم
.ICPDمقررات

مموصندوقالعامةاالمانةبينبالشراكةالمشروعنفذ•
 
الجامعةفيةاالجتماعيالبحوثومركزللسكانالمتحدةاال

؛(2017-2015)منالفترةخاللاليابانياالنمائيالصندوقمنوبدعمبالقاهرةاالمريكية
:المشروعاهداف
جندةلمناصرةالعربالبرلمانيينمنتدىقدرةتعزيز–

 
والتنميةالسكانا

والتنميةالسكانموضوعلمناصرةالعربالبرلمانيينقدرةتقوية–
فضلمساهمة–

 
.القاهرةإعالنفيوردتوكما2015بعدلماالدوليةاالجندةفيالعربللبرلمانيينا

ولوياتحولالعربالبرلمانيينللسادةالتدريبيةالورشاتمنسلسلةعقد
 
صدرلعربيةاالمنطقةفيالسكانا

 
اوراقوا

التدريبيةالورشمواضيعمنموضوعبكلسياسات



:األولويةذاتالسكانيةالقضايامنعددحولالتوعويةالورشاتمنسلسلةعقد

جندةفيالعربالبرلمانييندور "حولتوعويةورشة▪
 
البرلمانييننبيالتعاونوسبلوالتنميةالسكانا

نوفمبر)،"لوبالمطاإلقليميالدعموطبيعةالعربيةالمنطقةفيللسكانالوطنيةواللجانوالمجالس
2016).

الدولفيالتنميةوللسكاناإلقليميالمؤتمرنتائجخاللمنالسكانيةالقضايا"حولثانيةتوعويةورشة▪
.(2017مايو)"بالسكانالخاصةوالمؤشرات2013القاهرةإعالن–العربية

العربيةالبرلماناتمنعددبإستضافةالحواريةالنقاشجلساتمنسلسلةوعقدكما

عيانبمجلس،2017مارس،"السكانيوالنمواإلنجابسياسات"حولحواريةنقاشجلسة▪
 
ردنياال

 
.اال

،"العربييجالخلمنطقةفيالسكانيةالقضايا"حولالبحرينيالشورى بمجلسحواريةنقاشجلسة▪
(2017مايو)

2015نمالفترةفي"قدماالمضيوسبلوالتحدياتاإلنجازات"حولتوثيقيتقريرإصدارتمكما

انيينالبرلممنتدىواطالقتأسيسلدعمالمنفذالمشروعمنالمستفادةالدروسيتناول،2017–

.والتنميةللسكانالعرب



ة بالتعاون مع هيئة المسوحات الصحية الديموغرافي2013المسح الوطني الصحي الديموغرافي في اليمن سنة •
.والجهاز المركزي لإلحصاء في اليمن

.سودانبالتعاون مع اليونيسيف والجهاز المركزي لإلحصاء في ال2014المسح السوداني متعدد المؤشرات لسنة •

سرة •
 
ملمكافحةمصلحة اإلحصاء والتعداد والمركز الوطنى بالتعاون مع 2015المسح الليبي لصحة اال

 
راض اال

.بليبيا

سرة •
 
بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في المغرب، وشملت 2017المسح المغربي حول السكان وصحة اال

ظهرت النتائج انخفاضاا كبيراا في نسبة و
 
مهات حيث ا

 
ولى من المسح وفيات اال

 
مهات، المرحلة اال

 
فيات اال

ائج والذي يجري حاليا العمل الميداني وجمع، وسيتم عرض النت2018المسح الوطني حول الشباب في تونس •
ولية خالل شهر ديسمبر 

 
.2018اال

سكان والتنمية المشاركة في فريق العمل المكلف بمراجعة مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بمؤتمر ال-•
.  2016سنة 

ر اعالن القاهرة المشاركة في اعداد االستبيان الذي بني عليه مؤشرات ما تم انجازه في الدول العربية في اطا•
.وذلك بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للسكان2013

البياناتسد فجوة: ثالثًا 



الطريق الى االمام 



ثار المترتبة ال يصدر فقط سياسات بل ب-انشاء المرصد العربي للسكان كاحد اجهزة المجلس العربي للسكان•
آ
قدم اال

حة ويقدم توصيات ويساعد الدول باالستفادة من التجارب الناج( policy implications)على السياسات السكانية 

خذين في االعتبار التنوع الديمغرافي والتحديات السياسوضع استراتيجية اقليمية للسكان •
آ
ية واالقتصادية ا

.واالجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية

وخاصة في الدول التي تعاني من االزمات ويتعذر  samplesابتكار اساليب سهلة التنفيذ إلصدار البيانات وتغيير ال•
.فيها اجراء مسوحات تقليدية

شهر القادمة لتبني النظام االساسي للمجل•
 
س واالتفاق على وسيجتمع رؤساء المجالس الوطنية للسكان خالل اال

ولوية الفترة القادمة
 
الخطة المستقبلية التي تراها الدول العربية ذات ا

، والتي Life-Cycle-approachدورة الحياة نهجضرورة ان يتبنى المجلس العمل على برامج وسياسات من منظور •
.تتضمن جميع المراحل التي يمر بها االنسان من الوالدة حتى الوفاة



جامعة الدول العربية


