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العرضمكونات



ن السكان والتنم٢٠١٣عكس إعالن القاهرة لعام  ابط الوثيق بي  ية وعي الدول العربية حول التر
 
ن
ام الدول بعدد من المبادئ ف ن :  ظل أولويات المنطقة ومنهاالمستدامة، وكرس التر

حماية حقوق اإلنسان-•

واألشخاص ،والشبابضمان العيش الكريم لجميع الفئات السكانية بمن فيهم النساء، وكبار السن،-•
االحتياجات الخاصهذوي 

إتاحة الخدمات الصحية والصحة اإلنجابية للجميع -•

ي تحقيق التنمية -•
ن
ن والمهاجرين وتمكينهم من المساهمة ف حماية النازحي 

العمل عىل تحقيق االستدامة البيئية-•

تعزيز اإلدارة الرشيدة -•

لتحقيق التنمية المستدامةوالدوىلتفعيل التعاون اإلقليىم-•

خلفية عامة 



-عامبعدلماالتنميةوخطةالسكانديناميكياتبشأنالعالميةالمشاورةنتائجتقريراظهر
و ،٢٠١٥  السكانيةالقضايادمجةر ضن

ن
الجديدةالتنميةخطةف

-ن الروابط  األكث  اإلنمائيةالتحدياتبي 
 
الجنسيةةوالصح،السكانوديناميكيات،إلحاحا

اإلنجابيةوالحقوقواإلنجابية

-أهميةأكث  والتنميةالسكانقضيةتجعلالت  التحدياتمنالعديديواجهالعرب  العالم
ن المتناميةالعملقوةاستيعابوالواقع الجديد معللمقدره عىل التكيف الشبابيةايدةوالمث 

٢٠١٥المتحدةاألمم

السياسات السكانية أساسية : ومن ثم
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



الهدف
اتيجياتالسياساتتحديد ،بن كاالسالوضعمعتتعاملالت  السكانيةواالسث 

اتيجيات تبةواآلثار،والفجوات،التنفيذ واسث   والتوجهات،المث 
العرب  عالمالفن

المنهجية
-  عربيةدول١٠تضمنت الدراسه:

،عمانسلطنه،السعوديةالعربيةالمملكة،مص ،السودان،المغرب،تونس
ن ،لبنان،سوريا ،االردن فلسطي 

-التنوعالدولتمثل 
،الجغرافيةالثالثالمناطقتغطيه حيثمنالعرب  العالمفن
وكذلك دول متأثره من الصاع،والصاعات ،واالستقرار السياىس

مسح السياسات السكانيةةدراس



 )مثال مص(اتجاه عام النخفاض معدالت الخصوبة مع بعض االستثناءات 

ن ٣٠٪ فن  عمان اىل ٢٠من )٢٤-١٠(يشكل الشباب -  االردن وفلسطي 
ن
٪  فاكث  ف

السكانوسوريا  من إجماىل

٪ فن لبنان10٪ فن  عمان  اىل ٢من ( +٦٥)يشكل كبار السن-

ي 
ن
السياق السكان



- ي معدل وفيات الرضع، ومعدل وفيات
ي معتحسن فن

ظم األمهات فن

البلدان

- عند الوالدةالمتوقعالعمرمتوسطزيادة

- وح القرسى-الصاعات ن الثن

تحديات منها:

-ن النساء والشباب البطاله خصوصا بي 

-استخدام الموارد الطبيعية فن المنطقه

 
ن
السياق السكان



ن  االستعراض الحاىل ة بوضوح أن دساتث  يبي  ها للبلدان العرسر
مة ن امات محددة ملث  ن الوطنية وقوانينها األساسية قد قطعت الث 

ن  برفاهة المواطني 

نتائج الدراسة ملخص



-نميةجميع البلدان لديها ترتيبات مؤسسية لقضايا السكان والت

-ات هيئات حكومية مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ومراقبة السياس

ن الجهات المتعدده ذات الصلةالسكانية والتنسيق بي 

لتنمية  الخاصة بالسكان والمؤسسية ت الترتيباا
المستدامة



- ي
ن
دمجت اغلب البلدان االتجاهات السكانية أو اوضاع توزي    ع السكان ف

اتيجيات اإلنمائية الوطنية الحالية الخطط واالسث 

-والتدريب والبحوث بدرجات مختلفةيوجد هيئات داعمه لنظم المعلومات

من حيث التطوير 

- قيد التنفيذ ٢٠٣٠تعمل الحكومات من أجل تطبيق جدول أعمال عام

بشكل جيد ، لكن المأسسة فن مراحل مختلفة

لتنمية  الخاصة بالسكان والمؤسسية ت الترتيباا
(تكملة)المستدامة 



ا

السياسات الخاصة بالشباب

السياسات الخاصة بكبار السن

لسياسات الخاصة بالتحول الحضرىا

السياسات الخاصة بالخصوبة

السياسات الخاصة بالهجرة و اللجوء

ذات الصلةالسياسات



- ام بأجندة المؤتمرالدوىل للسكان واعالن القاهرة ن ومؤخرا أهداف ٢٠١٣ادى االلث 

ول أعمال التنمية المستدامة إىل رفع قضايا السكان إىل واحدة من األولويات عىل جد

الحكومات والجهات ذات الصلة

- ة لخدمة القضايا السكانيةمتعددتوجد اطر

-ذ وجود ترتيبات مؤسسية يمكن أن توفر الدعم التنظيىم لوضع وتنفي

اتيجيات بشأن قضايا السكان والتنمية االسث 

ي نتاج السياسات اإلنجازات عىل
الصعيد الوطنن
السكانية



-ها وجود إطار قانوبن يسمح بالعمل المتواصل بشأن قضايا السكان ، بدًءا م ن دساتث 

ن ذات الصلة والقواني 

-اتيجياتها السكاني ة الوطنيةمعظم البلدان قيد المراجعة مستعدة لتنفيذ اسث 

العنف ضد تم تحديد إنجازات قانونية وسياسية فن العديد من البلدان إلنهاء: مثال

النساء والفتيات

-دعم القدرات داخل تلك البلدان 
 فن
 
 هاما

 
للمنظمات اإلقليمية دورا

اإلنجازات عىل الصعيد الوطنن نتاج السياسات 
السكانية



ات)اإلنجازات  (مستوى المؤشر

-ال  أن هنالك بلدان لرغم من اعلى ان لبلداجميع وفيات االمهات فن نخفضت نسب ا
ي سوريالديها نسب مرتفعةال يز

، وتراجع فن

-تنظيم سائل ة وولطوعي لألسرالتنظيم خدمات اعلى ل لحصوارتفاع معدالت  ا
١٩٩٤م عاهرة لقاامؤتمر د  نعقاامنذ وذلك لحديثة األرسة ا

- ات السكانية  بعض المؤرسر
التعليم-الصحه :تحسن فن

-يات وجود انظمة فعالة لتسجيل المواليد والوفيات عىل الرغم من عدم وضوح ال
ن  ادراج غث  المواطني 



ات)اإلنجازات  (مستوى المؤشر

- الخاص بها جميع البلدان لديها بيانات كافية لتقييم وإعداد الشكل الديموجرافن 
محددةسكانيةسياسةقراراتالتخاذو

-لبناء توجد فن بعض البلدان قيد المسح العديد من األمثلة لمنصات محددة
القدرات أو مراكز أبحاث تركز عىل القضايا السكانية



ةالفجوات الرئيسي

نمية على الرغم من أن التضمن األساسي للمؤتمر الدولي للسكان والت•

السكاني للسياسات السكانية هو تحويل التركيز من السيطرة على النمو

ول إلى على المستوى الكلي إلى توسيع المفهوم الحقوقي ونطاق الوص

ن هذه الصحة اإلنجابية وإلى قطاعات التنمية األخرى مثل التعليم، فإ

االستراتيجية تبدو غير منسقة بشكل جيد أو بشكل صحيح 

الت في األجندة االجتماعية  والتي تمهد السبيل إلى تحقيق التنمية ال ز•

احتياج إلى مراجعة كما في حالة الشباب وكبار السن

افي التغييرات السياسية المتعلقة بالهجرة غير مخططة بالقدر الك•



الفجوات عىل الصعيد التنفيذى

ية وتنفيذ ضعف التنسيق بين الهيئت العاملة في السياسات السكان•

األنشطة وآليات التنسيق مع المجتمع المدني

السكانية ضعف مستوى التدابير المناسبة لرصد وتقييم السياسات•

ح فجوات في البيانات العامة والخاصة المتعلقة بالهجرو والنزو•

الداخلي القسري 

رصة تباطؤ في التخطيط الفعال  والتنفيذ من أجل استغالل الف•

الدميمجرافية 



- الصاعات فن المنطقة

- تباين أنماط الخصوبة

- ارتفاع معدالت البطالة

- غث  منفذة | السياسات المتعلقة بالتحصن غث  متطورة

-فجوات نظام التسجيل الحيوى

-البيانات و إتاحتها

 
 
ياتالتحد



-  ات الديموجرافية بالمنطقة العربية خاصة فيما يخص الث كيبة العمرية مراعاة سياسات التغيث 
والتنقل

-اتيجيات الشباب متسقة وشاملة عىل نحو جيد وينبغن أن ي أن تكون اسث 
توىل اهتماما ينبغن

خاصا ألكث  الفئات احتياجا من أجل االستفادة المثىل من الفرصة الديموجرافية

-الدول العربية 
ن
اتيجيات تهتم باحتياجات كبار السن ف وضع سياسات واسث 

-يعات واألطر القانونية الت  تقوم عليها السياسات ال سكانية هناك حاجة إىل مراجعة الترسر
وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء والصحه االنجابيه و التحض

-خطط التنمية الوطنية عىل ضمان تلبية احت 
ن
وح القرسى ف ن ياجات السكان  ستساعد معالجة الثن
والمجتمعات المضيفة بطريقة عادلة

اتيجيات توصيات للسياسات واالستر



والشباب، توسيع نطاق االتاحه للتعليم والرعاية الصحية واألمن والمأوى وغث  ذلك  وخصوصا األطفال-
، وكبار السن  ن النساء، و النازحي 

وضع خطط تنفيذية للهجرة العائدة-

توليد بيانات مفصلة بشكل مناسب لمراجعة السياسات السكانية بناء عىل األدلة-

الفرصة  مراجعة الدراسات االستقصائية القائمة عىل السكان لموائمة أهداف التنمية المستدامة وإتاحة-
ن البحث والتحليل اليجاد أدلة ذات صلة  لتمكي 

ء أو زيادة تحتاج البلدان إىل فهم أفضل ألسباب الحمل غث  المرغوب فيه وانخفاض معدل الخصوبة ال- بطي
الخصوبة حسب االقتضاء ، وبذل كل الجهود للتصدى لها 

 عملها بشأن السك-
ن
ام بمبادئ إعالن القاهرة وادراج مكوناته ف ن ان والتنميةمن ثم عىل الدول تجديد االلث 

 كافة الدول العربية واعتبارة وسيلة للمتابعة والتقييم من أجل تحقيق أه-
ن
داف التنمية اجراء المسح ف

المستدامة

توصيات عىل المستوى التنفيذى



ي من الواضح  أن المنطقة العربية ال تزال لديها أعمال غث  منتهية لتلبية ا
امات الت  ن اللث 

ي برنامج عمل المؤتمر الدوىل للسكان
والتنمية واعالن تم االتفاق عليها بتوافق اآلراء فن

.٢٠١٣القاهرة 

 جدول أعمال المؤتمر الدوىلي للسكان والتنمية واج
ن كة بي 

نده هنال سمات مشث 
.كهدف نهابى " التنمية المستدامة"التنميه المستدامة؛ ألن كالهما لديه 

كة مث   ابطة لكي يتم إحراز تقدم ، يجب أن ندرك أن التحديات اإلقليمية المشث 
ف بالحاجة القوية إىل نهج متكامل لتحقيق التنمية ا .لمستدامةومتشابكة ، ونعث 

الخالصة



 شكرا


