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:المقدمة

محّطة مفصلية في 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة عام •
تطّور الفكر السكاني 

، 2013القاهرة وكذا الشأن منذ 1994الكثير من اإلنجازات قد تحققت منذ •
كان على مستوى السياسات والمؤسسات المعنية بقضايا الستدعمتوأخرى 

.حة والتنمية ومؤشراتها، وأن للمنطقة ودولها رصيد محترم من التجارب الناج

قة، الصحة والحقوق اإلنجابية تقّدما ثابتا في دول كثيرة من المنطشهدت •
جاب، وتعززت أكثر معلومات الناس حول حقوقهم اإلنجابية وخياراتهم في اإلن

.اإلنسانيةمبحقوقهمع قدرة أكبر على المطالبة 



الثغراتووالنقائصالتحدياتعديدفإنوقرأناه،إليهاستمعناماكلمنبالرغم•
خاللالبروزمستجدّ اآلخروبعضهاويتواصل،قديمبعضهاقائمة،تزالال

األخيرةالسنوات

األهدافوالمنتظرةالنتائجتتحقّقالحتىغابالذيما:التساؤليفرضهذا•
يغصهيومانفعل؟أنعليناماذاالمطلوبة؟بالمستوياتبهاالتزمناالتي

بعدلهذاالمماثلالقادماللقاءخاللأفضلنتائجلضمانالمناسبةواألطرالتدخل
هللا؟شاءإنسنوات5



:لسياسات السكانية العربية بين الصياغة والتفعيلا

اق طبيعي أن تستفيد السياسات السكانية من عوامل نجاح ودفع، وتواجه عوامل إخف•
.وتعطيل

ت سكانية، ومّثل ذلك لقد بدأت في بداية التسعينات، إذا، القناعة تترّسخ بضرورة تبّني سياسا•
ا السكان أحد عناصر األجندة الدولية للتنمية، كما برز اهتمام أكبر للمجتمع المدني بقضاي

والتنمية،

ضها مدمج إالّ أن هذه السياسات التي بعضها مفّصل ومصاغ في وثائق رسمية معتمدة، وبع•
االلتزام ضمن السياسات التنموية العامة للبلدان، لم تستطع، بالرغم من اإلرادة الرسمية و

الوطني الجماعي بها، أن تحقق األهداف المرسومة بالمستويات المطلوبة 

نا، مساراتنا بّد، مع تمّسكنا بالتزاماتنا الوطنية والدولية من أن نعّدل عاجال وبعمق أحياال •
نا وصيغ تعاملنا مع قضايا السكان في ارتباطها بالتنمية وآليات تنفيذ سياسات

لتعامل التي تجب مراجعتها وتطوير ابعاد واألومن العناصر . واستراتيجياتنا السكانية
:معها، نذكر



السياسات 
ة السكانية العربي
بين الصياغة 

والتفعيل

الوعي األفضل بالترابط 

ة الوثيق بين القضايا السكاني
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السياسات السكانية في 
أوضاع اختالل األمن
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:السكانيالتنظيم المؤسسي 

كانالسأنشطةلتنسيقمناسبةمؤسساتضمانعلى...تعملأنالحكوماتعلىينبغي"•
1994القاهرةمؤتمرعملبرنامج:«بهاواالضطالعوتقييمهاورصدهاوتنفيذهوالتنمية

العامةالسياساتبابفي2013القاهرةإعالن:"..وشراكاتمؤسساتوبناءوبرامجسياساتوضعضرورة"•

ووضعيطالتخطزوايامنالسكانبقضايامعنيةوهياكلهيئاتالعربيةالدولبجلّ تتوفّر•
تسّمىكماية،قومأووطنيةمجالسعليا،مجالس:والتقييموالمتابعةواالستراتيجياتالسياسات

.تسمياتمنذلكشابهماأوللسكاندائمةلجاناأووطنيةلجاناأحيانا

مراكزواإلحصاء،مؤسساتمثلمختلفةزاويامنالسكانبقضاياتعنىأخرىمؤسساتهناك•
ساتوالمؤسالعالقة،ذاتالبرلمانيةواللجانوالسكانية،واالقتصاديةاالجتماعيةالبحوث
والتنمية،انللسكالعربيالشبابوتحالفللسكانالعربالبرلمانيينمنتدىمثلاإلقليمية
...والتنمية،السكانحولالحكوميةغيرالجمعياتوتحالف



المجالس واللجان الوطنية للسكان والهياكل الشبيهة

التي يةمن أبرز اآلليات المؤسسالمجالس واللجان الوطنية للسكان والهياكل الشبيهةتعتبر •
السكانية أنشئت خالل العقود األخيرة لرصد ومتابعة الشأن السكاني وإدماج العوامل والمتغيرات

السكان في خطط وبرامج التنمية المستدامة والتنسيق في دفع السياسات القطاعية الخاصة ب
الدعم له ورفع والمساهمة في تطوير الفكر السكاني التنموي على الصعيد الوطني وكسب التأييد و

.ية درجة الوعي بخطورة القضايا السكانية والترابط الذي يميّز ثنائية السكان والتنم

ضها بل إن بعالحضور وتلك المساهمة لم تكن بنفس النسق والعمق من مجلس إلى آخرذلك •
اإلقليميبرز بالغياب وبضعف التأثير سواء على الصعيد الوطني أو 

.وعناصر معيقة تحّد من عملهااللجان الوطنية للسكان تمتلك عناصر قوة/ المجالس•



:في اتجاهمراجعة مهام هذه المؤسسات وطرق عملهاتتوّجب •

ى تكون قادرة إكسابها استقاللية أكبر في عملها من منظور الدراسة والتحليل والرصد والتقييم حت•
.اءلةتوفّر عناصر المسالقرار وأن على توفير المقترحات والمعطيات والبدائل ألصحاب 

المدني ال تكون أعمالها انعكاسا فقط للرؤية الرسميّة وأن تهتّم بمواقف الناس والمجتمعأن •
. ونوعيةوردود فعلهم من السياسة السكانية وبرامجها والخدمات التي توفرها انتشارا واستفادة

ة والجنسية أن تكون أكثر جرأة في التعاطي مع القضايا السكانية وخاصة قضايا الصحة اإلنجابي•
. للمرأة والفتاة والشباب

قتهم تسييري بل تنسيقي واستشرافي ألوضاع السكان في عالالعمل على أن ال يكون دورها•
.بممارسة الحقوق والمشاركة والتنمية الشاملة المستدامة

ازنات تمكينها من وسائل العمل الضرورية لحسن أداء مهمتها من قدرات بشرية فنية مؤهلة ومو•
وكافيةخاصة 

يق بين كل تطوير النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بها بما يكسبها الحق في التنس•
لمعنيةالمتدخلين والحق في الحصول على البيانات والمعطيات السكانية من جميع األطراف ا

.ااعتماد الالمركزية في عمل المجالس واللجان الوطنية للسكان، وهو ما انطلق فيه بعضه•



مؤسسات البحوث 
السكانية

الدول مدعّوة إلى إيالء النشاط •
من البحثي السكاني ما يستحقّه

ةعناية ومن وسائل بشرية ومادي

اعتماد شيئا من الجرأة العلمية •
في تعميق البحث في بعض 

ة الظواهر السكانية وتلك المتصل
بالصحة اإلنجابية والجنسية

منظومات اإلحصاء 
ومؤسساتها

هاإيالءها أكثر عناية وتأهيل•

اعتبار إنتاج البيانات •
واإلحصائية أمرا ذا أولوية

تأمين مساءلة حقيقيّة •
وفاعلة يمّر حتما عبر 

المؤشرات التي تحتاج إلى
ية  توفّر البيانات اإلحصائ

المجالس واللجان 
الوطنية للسكان 

ها استقاللية أكبر في عمل•

توفّر عناصر المساءلة•

ا أن ال تكون أعمالها انعكاس•
فقط للرؤية الرسميّة 

أكثر جرأة في التعاطي مع•
القضايا السكانية 

ي دور تنسيقي  واستشراف•
ألوضاع السكان

تعزيز قدراتها البشرية •
والمادية

اعتماد الالمركزية•



الهياكل اإلقليمية 
والمنظمات الدولية

مزيد الدعم التقني•
والمادي للنشاط 
، البحثي السكاني

واحترام أولويات 
ايا البلدان في القض
التي تحتاج إلى 
بحثها ودراستها

اآلليات العربية 
المشتركة

اوز تُفعّل أو أن تتج•
مستوى االجتماعات 

را السنوية التي كثي
ما تصدر عنها 

مخرجات مألوفة 
مصاغة بطرق 

مختلفة، إلى أن 
تصبح قوة مناصرة

ودفع من أجل تحقيق
األهداف السكانية 
ات التنموية بالمستوي

.المنتظرة

المؤسسات 
القطاعية

العمل بصيغ •
مندمجة وتتعاطى 
مع القطاع الذي 

يهّمها كعنصر 
متفاعل مع باقي 
عناصر السياسة 

.السكانية

المؤسسات 
البرلمانية

المجالس التشريعية •
مدعّوة أكثر إلى ممارسة 

دورها الرقابي 
والتشريعي وكفالة 

المساءلة حول مختلف 
ا قضايا السكان بما فيه

حقوق المرأة والمساواة 
والحقوق اإلنجابية 

امل والتثقيف الجنسي الش
.للشباب

اعتبار كل ذلك عند •
مناقشة الموازنات العامة 

.للدولة

اعتبار كل ذلك عند •
مناقشة الموازنات العامة 

.للدولة



اآلليات الوطنية لمتابعة وتنسيق
تنفيذ خطة التنمية المستدامة

استحضار الترابط بين برنامج 
عمل السكان والتنمية وخطة 
:  التنمية المستدامة في عملها

التفاعل بين الخصوصيات الكمية
والنوعية للسكان من جهة 
والمفردات المختلفة للتنمية 

المستدامة

القناعة لدى كل المعنيين 

بأن تحقيق أهداف خطة 

ا التنمية المستدامة يمّر حتم

عبر تحقيق أهداف برنامج 
وإعالن القاهرة94القاهرة 



االستعداد للتقييم والذي يعقد سنويا للمنتدى العربي للتنمية المستدامةيمكن 
لحاصل في للمنتدى السياسي رفيع المستوى أن يخّصص جلسة لمراجعة التقدم ا

. تنفيذ توصيات إعالن القاهرة



شكــــرا على اإلنصات


