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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  
  

  رـتقري
  

   إطار إقليمي يساعد على إدماج التحوالت مناقشةحول الخبراء فريق اجتماع 
  في خطط وبرامج التنمية الديمغرافية
  2007أبريل / نيسان4-3 عمان،

  

  زـموج
  

في اللجنة     فريق السكان والسياسة االجتماعيةم نظ،من صندوق األمم المتحدة للسكانمالي بدعم   
نية بالتعاون مع المجلس األعلى للسكان في المملكة األرد ) اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 إطار إقليمي يساعد على إدماج التحوالت الديمغرافية مناقشةالھاشمية اجتماعاً لفريق خبراء يھدف إلى 
   .2007أبريل / نيسان4و 3 يومي ،الدول العربية، وذلك في عمانفي في خطط وبرامج التنمية 

  
لخطوات وتمحور االجتماع حول مناقشة اإلطار االسترشادي الذي أعدته اإلسكوا ويشمل ا  

وقد حدد ھذا اإلطار موضوعاً  . األساسية في عملية التكامل بين التحول الديمغرافي وعملية التنمية
لالجتماع في ضوء األھمية التي تكتسبھا التحوالت الديمغرافية المرتقبة في المنطقة العربية، وبغية 

حقيق العدالة االجتماعية بما يكفل تعظيم العوائد االقتصادية التي ستتيحھا ھذه التحوالت وتعزيز فرص ت
  .تحسين نوعية حياة اإلنسان وعدم اإلخالل بالغايات األساسية للتنمية

  
واختُتم االجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار اإلسكوا في عملھا الريادي في مجال استيعاب   

ية االستيعاب، من التحول الديمغرافي واستشراف تبعات ھذا التحول، وتوفير الشروط الداعمة لعمل
ترويج للمفاھيم، وتدريب على الطرق القياسية، وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن عدم إضاعة الفرصة 
التي تتيحھا التحوالت الديمغرافية في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية تخدم األھداف التي 

  . مائية لأللفيةوضعتھا المؤتمرات الدولية، وعلى وجه الخصوص األھداف اإلن
  

 ألھم القضايا التي نوقشت في االجتماع باإلضافة إلى  موجزاًويتضمن ھذا التقرير عرضاً  
  .التوصيات التي تقدم بھا المشاركون في االجتماع من أجل اتباع اإلطار االسترشادي
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  مقدمة
  
 التابع   نظم فريق السكان والسياسة االجتماعية،من صندوق األمم المتحدة للسكانمالي مقدم بدعم   -1

بالتعاون مع المجلس   ،)سكواإلا(دية واالجتماعية لغربي آسيا في اللجنة االقتصا  لشعبة التنمية االجتماعية 
 ،سھير العليالسيدة رعاية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وباألعلى للسكان في المملكة األردنية الھاشمية 

إطار إقليمي يساعد على إدماج التحوالت الديمغرافية في خطط مناقشة اجتماعاً لفريق خبراء يھدف إلى 
  .2007أبريل / نيسان4و 3، وذلك في عمان يومي الدول العربيةفي ج التنمية وبرام

  
 استيعاب التحول الديمغرافي  في مجالسكوااإلنشاطات يأتي انعقاد ھذا االجتماع استكماالًً لو  -2

ك واستشعار تبعات ھذا التحول، وتوفير الشروط الداعمة لھذا االستيعاب على الصعيد اإلقليمي العربي، وذل
تحوالت الديمغرافية البين تكامل من خالل ترويج المفاھيم، وتوفير المناھج والطرق التي تساعد على تحقيق ال

، بما يضمن عدم إضاعة الفرصة التي تتيحھا ھذه التحوالت في تحقيق عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةو
ھا المؤتمرات الدولية، وعلى وجه الخصوص عوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية تخدم األھداف التي وضعت

في الھيكل العمري متوقعة ن ھناك تغيرات أويستمد الموضوع أھميته من حقيقة  . األھداف اإلنمائية لأللفية
ھا، واالستفادة من الفرص  المترتبة عليتحدياتستيعاب الستراتيجيات الاال ووضع ،للسكان ينبغي التھيؤ لھا

 أعدادھم بغض النظر عن حياتھم  نوعيةمن أن العناية بالسكان وتحسيند أھميته كما يستم  .التي تتيحھا
التنمية في عملية سكان القضايا الكمية والنوعية للن إدماج أ ومن ،ضمن االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسانت

،  والجوع المدقع الفقرالقضاء علىفي متمثلة أساسية إنمائية االقتصادية واالجتماعية يضمن تحقيق أھداف 
   . وتمكين المرأة المساواة بين الجنسينوتعزيز

  
االستفادة من الخبرات العربية في المجال األكاديمي والمجال التخطيطي ويھدف ھذا االجتماع إلى   -3

الجوانب  الستئناس بآرائھم حولاالعملي ومن الخبراء العاملين في مجال التنمية ومتطلباتھا الفنية والقياسية، و
 وتجارب ،الجانب التطبيقيو ،الجانب النظري :التنمية وھيعملية ية لمسألة إدماج قضايا السكان في الرئيس

  :، وذلك بھدف تحقيق ما يليدول أخرى في ھذا المجال
  

 تستراتيجياعداد الإلعلى الدور الداعم الذي توفره النماذج القياسية المعاصرة في االتأكيد   )أ(  
 وذلك في ضوء التغيرات الديمغرافية ،ة صياغة السياسات االجتماعية والسكانيةالتنمية الوطنية، وفي إعاد

 ؛المرتقبة
 

 والمتطلبات األساسية المتعلقة بإدماج ةالوصول إلى إطار استرشادي يشمل الخطوات الرئيسي  )ب(  
 ؛التغيرات الديمغرافية في عملية التنمية

  
 من شروط التي يجب توفرھا كي تتمكن اإلسكواالن المتطلبات وأالمقترحات البناءة بشتقديم   )ج(  
 وتعزيز القدرات ، التحليل الديمغرافيالالزم إلجراء في اإلسراع بعملية التكامل، وتوفير التدريب المساھمة
  .الوطنية

  
  التوصيات  -أوالً

 
 شة لمناق العملية،تھماخبر خلفياتھم العلمية وحسببإلى أربع مجموعات جرى توزيع المشاركين   -4

التحوالت الديمغرافية وطرق تكاملھا " معروضة على االجتماع بعنوان المكونات األساسية لدراسةالمبادئ و
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وقد وضعت كل مجموعة عدداً من  . "مع عملية تخطيط وصياغة برامج التنمية في المنطقة العربية
 ج القياسية العامة، والنموذالجوانب النظرية، والطرق والنماذجالتوصيات تھدف إلى إثراء الدراسة من حيث 

تحديد أفضل السبل التي تحقق تكامل عملية التحول الديمغرافي مع ، وذلك من أجل عملية الدمجو ،المقترح
في ما يلي أھم ما صدر عن مجموعات النقاش من مالحظات موزعة وفقاً للجوانب و  .عملية التخطيط للتنمية

  .المذكورة آنفاً
  

   الجوانب النظرية -ألف
  

 التي تتضمنھا الدراسة في تشكيل ألسس النظريةدور ا حول وصيات مجموعة العمل األولىجاءت ت  -5
القناعات الالزمة لدى متخذي القرار بشأن تبني إطار استراتيجي عام يستوعب التغيرات البنيوية في ھيكل 

  :السكان، كما يلي
  

جارب عملية ذات مردود قياسي، التي انبثقت عن تالجوانب النظرية اإلسھاب في تحليل   )أ(  
فھذه التجارب أصبحت تشكل األساس  .  صياغتھا في ضوء تجارب بلدان شرق آسياتخاصة تلك التي تمو

توظيف التحول الديمغرافي في تعزيز الناتج المحلي المنطقي لنھج إنمائي جديد يعتمد في مدخالته على 
 رأس المال البشري وتوفيرمجال تنمية الموارد البشرية اإلجمالي من جھة، وفي تثمير عوائد ھذا التحول في 
 وتحويلھا الى فرصة لتنمية الديمغرافيةنافذة  الستيعابالذي أصبح فيما بعد أحد الشروط األساسية للتھيؤ ال

 متوازية؛ اقتصادية واجتماعية
 

تبادلة بين السكان إدراج النافذة الديمغرافية ضمن مفھوم واسع للتكامل تنضوي تحته العالقة الم  )ب(  
 حيث المبدأ مع انطالق معدالت الخصوبة باالنخفاضوالتنمية، وذلك بموجب مراحل رئيسية تنطلق من 

وحسب مستويات وأنماط مختلفة التجاھات الخصوبة في البلدان العربية، إذ أن تبني المفھوم الواسع للتكامل 
ية التخطيط للتنمية، وذلك في إطار فلسفي يساعد على ربط مدخالت ومخرجات التحول الديمغرافي بعمل

 من خالل اعتماد مبدأ التوازن بين التعجيل في التحول الديمغرافيورؤية استراتيجية إنمائية تدعم أھمية 
األولويات المادية والبشرية وكما يمليه اإلطار الفكري للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعقد في القاھرة في 

 ؛1994عام 
  

 وبأسلوب المقارنات الدولية للكشف عن العوامل الفاعلة التي يجب باألدبيات الحديثةاالستعانة   )ج(  
تسليط الضوء عليھا عند اتباع نھج التكامل على صعيد المنطقة العربية، وخاصة تلك التي تتعلق بتنمية 

المناخ المناسب للتطور  البشرية وتكوين رأس المال البشري، والشروط التي يجب توفرھا لتھيئة الموارد
االقتصادي واالجتماعي في الواقع العربي، واالنتباه إلى العوامل المعيقة للتنمية في المنطقة حيث لدى كل بلد 

 . خصائص يجب أخذھا في االعتبار عربي
  

  الطرق والنماذج القياسية العامة  -باء
  
قياسية العامة التي استندت إليھا الدراسة  كفاية النماذج الحول توصيات مجموعة العمل الثانيةوجاءت   -6

في توضيح طرق ومنھجيات اإلسقاطات السكانية وكيفية اتخاذھا كمدخل للتكامل بين المتغيرات السكانية 
 :والعملية اإلنمائية لدى صانعي القرار، كما يلي
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دد كبير من تھا المتناھية في استيعاب عيمراجعة نماذج قياسية إضافية تتميز بقابلأھمية   )أ(  
 ؛ توقعات اقتصادية مختلفة في ضوء التغيرات الديمغرافية المرتقبةبوضعالمتغيرات التي تسمح 

 
 التي يمكن أن تستوعب متغيرات مثل السكان عاصرةدوال اإلنتاج المافة بعض اقتراح إض  )ب(  

 ،اات مختلفة من التكنولوجي في ضوء سيناريوھات مختلفة لإلنتاجية ومستوي،التعليم والتدريبوالقوى العاملة و
 بمعدالت منخفضة للبطالة على غرار النماذج الحديثة المقترحة من قبل المراكز العلمية ةًرتبطتكون مو

  .العالمية
  

 النموذج المقترح   -جيم
 
 إيفاء اإلطار المقترح في الدراسة بتعزيز قناعات  حولتوصيات مجموعة العمل الثالثةوجاءت   -7

والخطوات الالزمة لكي يصبح  ي إدراج التحوالت الديمغرافية ضمن خطط وبرامج التنمية،متخذي القرار ف
  : يستعين به متخذو القرار، كما يليالنموذج المقترح في الدراسة نموذجاً

  
أللفية باعتبار أن اإلنمائية لھداف األاستشراف إمكانية ربط اإلطار العام المقترح بضرورة   )أ(  

 ؛ية لھا أبعاد كمية ونوعية مرتبطة بتحقيق ھذه األھدافالتغيرات الديمغراف
  

 مع العمل على تطويره  الوطنيمستوىعلى ال اإلطار المقترح التأكيد على قابلية تطبيق  )ب(  
 .توافقاً مع نوعية البيانات المتوافرة لدى المخططين وصانعي القرار في دول المنطقة باستمرار

  
  عملية الدمج  -دال

  
 مدى مالءمة وكفاية التوصيات المقترحة في الدراسة،  حولصيات مجموعة العمل الرابعةتووجاءت   -8

وبشكل خاص تلك المتعلقة بتوفير التدريب على التحليل الديمغرافي لتعزيز القدرات الوطنية في مجال 
ج المتغيرات اإلسقاطات والتنبؤات السكانية، للمساھمة في تطبيق النموذج المقترح واإلسراع في عملية إدما

  :السكانية في تخطيط التنمية، كما يلي
  

السعي إلى تحقيق االنسجام ووحدة الرؤى في السياسات الخاصة بدعم عملية إدماج المتغيرات   )أ(  
 السكانية في خطط التنمية؛

 
 تطوير النماذج االقتصادية في الدول العربية وإسھامھا في استيعاب الطاقات البشرية الداخلة في  )ب(  

سوق العمل واالھتمام بالتعليم والتدريب الذي يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتوفير البيئة الداعمة لالستفادة 
القصوى من الھبة الديمغرافية بما ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة والتنمية االقتصادية والبشرية في 

  مثل المرأة والشباب؛اًضالمنطقة العربية، مع إعطاء اھتمام خاص للفئات األكثر تعر
  

التحول الديمغرافي واستشعار تبعات ھذا   عملھا الريادي في مجالمواصلةدعوة اإلسكوا إلى   )ج(  
 للمفاھيم من ترويج ة العربيالمنطقةعلى صعيد الستيعاب ھذا التحول التحول، وتوفير الشروط الداعمة 

ما يضمن عدم إضاعة الفرصة التي تتيحھا ھذه  ب،وتدريب على الطرق القياسية وبناء القدرات الوطنية
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 ، المؤتمرات الدوليةوضعتھاالتحوالت في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية تخدم األھداف التي 
 .أللفيةاإلنمائية لھداف األوعلى وجه الخصوص 

  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً
  
لكترونية إعروض قُدمت في الجلسة األولى : ساتجلأربع م جدول أعمال اجتماع فريق الخبراء ض  -9

اإلسكوا؛ وفي الجلسة منظور ن  متلخص الجوانب األساسية للعالقة بين التحوالت الديمغرافية والتنميةمرئية 
المعروضة على االجتماع بعنوان رئيسية العمل ال لورقة للمكونات األساسية ومناقشة استعراض الثانية جرى

 . "فية وطرق تكاملھا مع عملية تخطيط وصياغة برامج التنمية في المنطقة العربيةالتحوالت الديمغرا"
توزيع جرى في الجلسة الثالثة أھمية تبني النھج العلمي القائم على تعدد التخصصات، من  وانطالقاً

بداء  المكونات األساسية للدراسة المشار إليھا وإإلثراءحسب خبرتھم ب حلقات نقاشالمشاركين إلى أربع 
الرأي بالجوانب النظرية والنماذج القياسية، وواقعية النموذج المقترح ومدى كفاءته في صياغة سياسات 

وفي الجلسة الرابعة قُدم عرض لنتائج حلقات النقاش  . المنطقة العربيةفي اجتماعية وسكانية متكاملة 
  .وخالصة ألھم المقترحات

  
  اإلسكوامن منظور  ةاستراتيجية تكامل السكان مع التنمي  -ألف

 
   القضايا والمتغيرات السكانية تكاملسكوا في مجال إلتجربة ا  -1

 التخطيط للتنميةعملية مع 
  

اإلسكوا، عرضاً مرئياً  فريق السكان والسياسات االجتماعية في ة السيدة بتول شكوري، رئيسقدمت  - 10
أوضحت فيه  "سكانية مع عملية التخطيط للتنميةتجربة اإلسكوا في مجال تكامل القضايا والمتغيرات ال"بعنوان 

سكوا في تبني أجندة خاصة ترتبط بمراقبة التحوالت البنيوية إللالدور الريادي واإلطار العام لمفھوم التكامل 
 ويتسم ھذا النھج بالتركيز على قضايا مستجدة تفرزھا  .التي تفرزھا مراحل التنمية المختلفة في المنطقة

 األبعاد التي تفرزھا ھذه الديناميكية على افقة بين السكان والتنمية، كما يعتمد على استشرديناميكية العال
 وإعداد ،لسكان، والعمل على التوعية المسبقة بالتحديات والفرص التي تفرضھا ھذه التحوالتلبنية العمرية ال

  .البرامج اإلقليمية لبناء القدرات الوطنية والتدريب
  

المرحلة في :  تكامل قضايا السكان مع التنمية إلى ثالث مراحل في مجالاإلسكوا تطور عملوقسمت   - 11
المحفل و) 1974بوخارست، (شكلت الخلفية الفكرية لكل من مؤتمر األمم المتحدة العالمي للسكان األولى 

إلسكوا، اإلطار العام لعمل ا )1987المكسيك،  (التخطيط اإلنمائي الدولي المعني بالسياسات السكانية في
ھدف تعزيز الجانب الكمي ب السكانية لبلدان المنطقة واإلسقاطات الديمغرافية التقديرات  على إجراءفركزت

 األھداف المخططين يتم من خالله تحديد أيديفي  أساسياً  وجعلھا مدخالًالديمغرافيةللسكان، ونشر البيانات 
السكان والتنمية ويركز قضايا يؤكد العالقة المتبادلة بين جديد   المرحلة الثانية بتبني نھج؛ واتسمتالديمغرافية

انسجاماً مع فلسفة على تلبية حاجات األفراد باعتبار اإلنسان ھدف التنمية ووسيلتھا في آن واحد، وذلك 
طار العام  الفكرية اإلته شكلت خلفيالذي) 1994القاھرة،  ( المؤتمر الدولي للسكان والتنميةوأھداف خطة عمل

دمج قضايا السكان في عملية التنمية من خالل وضع  أھمية فأبرزت في ھذه المرحلة . سكوامج عمل اإللبرنا
 انطالقاً ،الرئيسية تحقيق أھداف على صعيد الفرد والعائلة  غايتھاعلى الصعيد الكلي وإقرار سياسات وطنية

  .تحسين نوعية حياة اإلنسانھدف االقتصادي وتست التنمية أصبحت عملية متكاملة ومتزامنة مع النمو من أن
عتبرت اإلسكوا أن إدماج القضايا السكانية مع التنمية من خالل صياغة سياسات متكاملة تستھدف تحسين او
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استمرار غياب السياسات المتكاملة التي ف  .ستراتيجية تقتضيھا الظروف الحالية للتنميةالة سأحياة اإلنسان م
ن تكثف اإلسكوا جھودھا للترويج ألھمية ألمادية واإلنسانية للتنمية استدعى  توازن بين األبعاد اتضمن قيام

 اًوانسجام . تجاوز االستراتيجيات السابقة التي اعتمدت الفصل بين مكونات التنميةوتبني السياسات المتكاملة 
 البلدان عيتشجمن خالل ذلك  و، أھمية أساسيةمسألة السياسات السكانية اإلسكوا أولت ،مع ھذه المبادئ

  .من خالل اتباع سياسات وبرامج مناسبة ووتمكينھا من تنفيذ برامج عمل المؤتمرات الدولية للسكان،
  

 تنفيذ مشروع والتنمية فشھدت السكانتكامل قضايا مجال  اإلسكوا في المرحلة الثالثة لتطور عملأما   - 12
 القائم اإلنمائي بما يتالءم والمنظور ،ة العربيةالمنطقفي عادة صياغة السياسات االجتماعية إل الجديد اإلسكوا
دمج و من حقوق اإلنسان، اًثمار التنمية حقالعادل لتوزيع ال باعتبار  القاضي التنمية العادلةمفھومعلى 

في تنمية  و يساھم في رفع وتيرة التنمية االجتماعيةاً استراتيجياًتحوالت الھيكل العمري للسكان مشروع
وجرى التركيز على أھمية االنتقال من المفھوم الجزئي للتكامل، أي تكامل مدخالت   .الموارد البشرية

في يتمثل التحول الديمغرافية، إلى المفھوم الواسع الذي يشمل تكامل مخرجات ھذا التحول مع التنمية، و
خاصة في و ،مارارتفاع نمو السكان في سن العمل وانخفاض معدالت اإلعالة، بما يتيح زيادة االدخار واالستث

أو النمو البطيء عدد السكان المعالين انخفاض االنخفاض المتوقع للخصوبة بالتزامن مع ف  .الصحة والتعليم
عدد من الدول في  "الھبة الديمغرافية" ظھور ، وبالتاليمتوسط دخل الفردفي إلى نمو لفئة كبار السن يؤدي 

إلى أن  ونظراً ،ل على ھذه العوائد قصيرة األمد بطبيعتھاوبما أن المدة المتاحة للحصو . في أوقات متفاوتة
مشروطة الديمغرافية ن فعالية ھذه الھبة فإؤدي إلى رفع معدالت اإلعالة مجدداً، سوف يانخفاض الخصوبة 

النماذج القياسية التي تساعد على صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة وحسن استخدام بعقالنية 
  .  مدخله التغيرات الديمغرافيةإنمائياًة من ھذه الفرصة وتجعل منھا نھجاً تضمن االستفاد

  
 ذجومناقشات بھدف تصميم نم: السكان والتنميةقضايا الترابط بين   -2

  
وان                -13 ـ ين    "قدم السيد فرانسوا فرح، مدير شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا، عرضاً بعن ـ رابط ب ـ الت

ضح فيه العالقة بين قضايا السكان والتنمية وبالذات العالقة بين السكان والفقر على             أو" قضايا السكان والتنمية  
المستويين الكلي والجزئي، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه العوامل الديمغرافية في التخفيف من الفقر على صعيد                

و االقتصادي، انطالقاً من مسلمة     األسرة والعائلة، إذ أن معدالت الخصوبة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية والنم          
دالت                 ـ تعتبر أن ديناميكية السكان والصحة اإلنجابية تساھم في إحداث نافذة ديمغرافية، وذلك عند انخفاض مع

  .الخصوبة وارتفاع معدالت االدخار
  

ن وأ ،عمل في مجموعة معقدة من االتجاھات      وت األبعاد بين السكان والتنمية متعددة      عالقةالوأوضح أن     -14
وارق                  ـ دمج الجوانب السكانية الكمية والنوعية في عملية التنمية مدخل رئيسي يساھم في التخفيف من حدة الف

صادي     برتبط  يالتغير في ھيكل السكان     وأشار إلى أن      .خلية والتعليمية والصحية  االد ـ المكاسب في األداء االقت
ن     إلى أحياناًمما يؤدي    البشري،ال  التعليم وزيادة االستثمار في رأس الم     والصحة  مستويات  وتحسين   ـ  الحد م

السياسة  على الحد من الفقر يتوقف على مستوى التنمية في البلد و           ة والسكاني الديمغرافيةتأثير العوامل   ف  .الفقر
  االقتصادية واالجتماعية التي يتعين االستفادة      العالقة بين التنمية والسكان على السياسات      عتمدوت . التي يتبعھا 

أنھا    رسم  ألن عمليةتبني سياسات متكاملة للحد من مسببات الفقر،  لمنھا   ـ ن ش ـ سياسات اقتصادية اجتماعية م
صحة     نوعية في  تاحة خدمات عبر إ  كلذو ضمان بلوغ أھداف قريبة المدى مثل تمكين الفقراء،        ـ يم وال ـ   التعل

ملية التكامل بين التنمية    وفي ختام العرض جرى التأكيد على ضرورة اعتماد معايير محددة لتعقب ع             .للجميع
  .والسكان وتحديد كيفية إدارتھا
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  التحوالت الديمغرافية وطرق تكاملھا مع عملية تخطيط   -باء

  وصياغة برامج التنمية في المنطقة العربية
 

عدھا لإلسكوا السيد أيمن زھري، الخبير في الدراسات السكانية، بعنوان أشكلت الدراسة التي   - 15
 ورقة "وصياغة برامج التنمية في المنطقة العربيةمغرافية وطرق تكاملھا مع عملية تخطيط التحوالت الدي"

تجارب بلدان جنوب شرق في لى شواھد عملية متمثلة عوقد اعتمد في إعدادھا  . العمل الرئيسية لالجتماع
جاءت المكونات و .  التنفيذ وأھمية النھوض بالبيئة المؤسسية الداعمةت الضوء على مقتضياوألقىآسيا، 

  :األساسية للدراسة كالتالي
 تهامفھوم التكامل وآلي  -1

  
 عملية التنمية يواجه عدة معوقات في دول المنطقة معالتطبيق العملي لتكامل المتغيرات السكانية إن   - 16

ضافة باإل ،السكانية المؤشراتالبيانات و كفايةعدم و نموذج متكامل قابل للتطبيق، توفرعدم  : وأھمھا،العربية
 المعلومات للنوع والعمر بما يوفر قاًوف تقدير مستقبلي ألعداد السكان الالزمة لوضعنقص الخبرة الفنية إلى 

  . في خطط التنميةالسكانية  إلدماج المتغيرات واالجتماعيين االقتصاديينالالزمة للمخططين 
  

من  االستفادة الوطني على االقتصادعلى قدرة السكان والتنمية قضايا العالقة بين تطور  ويستند  - 17
الزيادة السكانية من خالل توفير فرص عمل منتجة، وذلك عن طريق إحداث التغييرات الھيكلية المالئمة 

  .  بصورة إيجابيةھذه الزيادة الستيعاب
  

 مخططي التنمية لدى ارتباكإلى إحداث  واضح في تعريف التكامل ومفھومهالتباين ال ويؤدي  - 18
 يمكن من التي المستويات توضحمفھوم بصورة ھذا التعريف  مما يستوجبين في مجال السكان، والعامل

 والنموذج السلوكي اإلنمائيةاألھداف المستوى الكلي المتمثل في ) أ( :، وھي كالتاليخاللھا تطبيق التكامل
اخل والتأثير المتبادل  التداالعتبار أن التخطيط الذي يضع في واضحاًبات ، حيث وسياسات وبرامج التنمية
 من االستفادة لتحقيق األھداف طويلة األجل وتعظيم ى ھو الوسيلة المثلواالقتصاديةبين المتغيرات السكانية 

 ،العمالةالمتمثل في مجاالت المستوى القطاعي ) ب( ؛رأس المال البشري في عملية التنمية المستدامة
يتطلب المزيد من البيانات والمؤشرات من  التخطيط القطاعي إال أن على سبيل المثال،،  والصحة،والتعليم

مجموعة  مستوى البرامج والمشروعات التي تشكل )ج( ؛ المعنيأجل صياغة األھداف الخاصة بالقطاع
مستوى ) د( ؛ شريحة معينة من السكانالحتياجات يتم وضعھا تلبية  التي العامةاإلنمائيةفرعية من األھداف 
أخرى  أساسية يتقاطع مع قضايا في العملية اإلنمائية إدماج المتغيرات السكانية  حيث إنالقضايا المتشابكة

 ، والقضاء على الفقروالمساواة بين الجنسين، مثل تمكين المرأة ، التنميةة خطتشكل أوجھاً مختلفة من
  . والتوزيع األمثل للثروة

  
   التكامل واإلسقاطات السكانيةنماذج  -2

 
  .ئھامتطلبات بناو استخدامھا ومجاالتاألنواع المختلفة من النماذج الدراسة  من ءلجز ھذا اتناول  - 19

وأھم ما يميز  . النماذج البسيطة والنماذج المركبة: مجموعتينوفق النماذج المستخدمة ھذه ويمكن تصنيف 
 مثل ت الرياضية معادلة رياضية واحدة أو على مجموعة بسيطة من المعادالھا علىؤ احتوا،البسيطةالنماذج 

    . القراريعن واضعي السياسات وصامن قبل تطبيقھا سھولة ضافة إلىباإلالعالقة بين السكان واإلنفاق، 
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 . نماذج أخرى أكثر تعقيداًب ربطھاإال أن ھذه النماذج تظل قاصرة عن توضيح الصورة المستقبلية ما لم يتم 
 والقوى ة، واألسر المعيشي،تحتوي على العديد من النماذج البسيطة مثل إسقاطات السكانفالمركبة النماذج أما 

  . والصحة وغيرھا،واالدخار ،واالستھالك ، والدخل، والتعليم، والتشغيل،العاملة
 

 تھدف إلى تكامل المتغيرات السكانية في تخطيط التي متطلبات رئيسية لبناء النماذج ةثالثوھناك   - 20
ن إسقاطات إوحيث  . ھي البيانات والمعلومات، وتطبيقات الحاسوب المناسبة، واألفراد والتدريبو، التنمية

السكان تمثل األساس الذي تبنى عليه مختلف اإلسقاطات األخرى مثل إسقاطات القوى العاملة والتعليم والدخل 
حول معدالت الخصوبة ام للسكان من خالل التعداد العفإن توفير البيانات الدقيقة ، واالستثمارواإلنفاق 

 في إنشاء االرتكازمثل نقطة يلمناطق واألقاليم ل وفقاًوالوفيات والھجرة الداخلية والخارجية وتوزيع السكان 
 يمكن التيمع التطور السريع في تقنيات الحاسوب، ظھر العديد من برامج الحاسوب الجاھزة و . النماذج

يمثل العنصر و .  سادت في الماضيالتيبعيداً عن التعقيدات التقنية ھا استخدامواضعي السياسات والبرامج ل
 ، مما يتطلب في التخطيط ووضع السياساتواستخدامھاالبشري المؤھل الركيزة األساسية في بناء النماذج 

إضافة  ،العديد من النواحي المرتبطة ببناء النماذج والتي من أھمھا التخطيط والتنفيذ والمتابعةعلى التدريب 
 وإعداد البيانات والمعلومات الالزمة لذلك، ،إلى التدريب المكثف حول إعداد إسقاطات السكان والتنمية

 . البيانات وتحويلھا إلى معلوماتلمعالجة الحاسوب والبرامج المختلفة استخدامعلى والتدريب التقني 
  

 طيط التنميةاإلسقاطات المتكاملة كمدخل لتكامل المتغيرات السكانية في تخ  -3
  

  .اإلنمائية والعمليات يتم من خالله الربط بين المتغيرات السكانية  ھاماًسقاطات المتكاملة مدخالًاإلتعد   - 21
تساعد على  التي االقتصاديةمن خالل إدماج بعض النماذج ، على سبيل المثال، يتم تخطيط القوى العاملةف

يرات السكانية وحجم السكان في سن العمل لفترات زمنية تقدير الطلب على األيدي العاملة في ضوء المتغ
 استشراف على نتائج اإلسقاطات السكانية وإسقاطات التنمية في مساعدة واضعي السياسات ھموتسا . مقبلة

 في تخطيط التنمية الديمغرافية من المعطيات االستفادة تعظيم إلىالمستقبل ووضع الخطط والسياسات الرامية 
 المعيشية، ألسرالسكان، وا: وتشمل ھذه اإلسقاطات . الديمغرافيةالنافذة التي تتيحھا فرصة الن  مواالستفادة

،  لألسر المعيشيةواالدخار االستھالك، والدخل، و)العرض والطلب(والقيد الدراسي، والقوى العاملة 
  .  في مجاالت التعليم والصحة واإلسكانواالستثمار الحكومي االستھالكو
  

  م العربي والحاجة إلى تكامل المتغيرات السكانية في تخطيط التنميةالعال  -4
  

 واھتمامالتنمية والمتغيرات السكانية بين تكامل ى تحقيق اللإعلى الرغم من الدعوات المتكررة   - 22
 منطقةعلى أرض الواقع في المن إنجازات إال أن ما تحقق ، الدولية واإلقليمية بھذا الموضوعالمنظمات 

، تضمنت لمنطقة العربيةى الإ التكامل بالنسبة تحقيقولتبيان أھمية  .  أھمية ھذه المسألةال يوازي ةالعربي
حيث بدأت بعض الدول  في ھذا المجال، والتوقعات المستقبلية المنطقة لتطور سكان اً موجزالدراسة عرضاً

أخرى ينما ال تزال دول عربية  ب،الديمغرافي التقدم بخطى سريعة نحو المراحل األخيرة من عملية التحول
  . عمليةھذه المراحل أوائل  في أقل نمواً

  
 من العنصر االستفادةنموذج ناجح في كتجربة دول جنوب شرق آسيا واعتمدت الدراسة على   - 23

تطوير رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة ب ، حيث التزمت ھذه الدولالبشري من أجل التنمية
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إلى األمام  االقتصاديةعجلة التنمية بدفع ، مما اإلنتاجية عالية استثمارات تم توجيھھا إلى تنافسية عالمية
  .الخروج من دائرة الفقرسرع و

  نحو نموذج مقترح للتكامل  -5
  

ه دخل أن يكون مال بد ،التنميةوخطط المتغيرات السكانية بين تكامل إلى تحقيق الموذج يھدف  نإن أي  - 24
 . في المستقبلالمتوقعة  بيانات ومعلومات حول أعداد السكان توفير من خالل ، السكاناألساسي إسقاطات

 ،)الديمغرافيالنموذج (نموذج إسقاطات السكان  :النماذج الفرعية التاليةعلى وينطوي النموذج المقترح 
طات القوى العاملة نموذج إسقا و،)التعليم(نموذج إسقاطات القيد الدراسي و ة،نموذج إسقاطات األسر المعيشيو

  . والتشغيل
 

 كيان مؤسسي للتنسيق وأھمية إنشاءوشددت الدراسة على ضرورة تبني نماذج واقعية قابلة للتطبيق،   - 25
 إلعداد وتطوير ومتابعة تنفيذ اإلنمائية والخططبين الجھات المختلفة المعنية بالتكامل بين المتغيرات السكانية 

  .موعة من التوصيات لتطبيق النموذج المقترحوقدمت مج  .النماذج المتكاملة
  

  لمتغيرات ا حلقات نقاش إلثراء النموذج المقترح لتكامل  -جيم
   تخطيط التنميةمعالسكانية 

  
إيماناً بأھمية تبني النھج العلمي القائم على تعدد التخصصات، تميز االجتماع بتوزيع المشاركين إلى   - 26

 لمناقشة المكونات األساسية للدراسة المشار إليھا آنفاً  كل منھمتاخبرالختصاص و وفقاًأربع مجموعات 
  :لإلجابة على األسئلة التاليةو
  

ھل تفي األسس النظرية الواردة في الدراسة في تشكيل القناعات الالزمة لدى متخذي القرار   )أ(  
  بشأن تبني إطار عام استراتيجي يستوعب التغيرات البنيوية في ھيكل السكان؟

 
ھل يفي المسح الذي تتناوله الدراسة للمناھج القياسية في تشكيل القناعات الالزمة لدى متخذي   )ب(  

  القرار بشأن تبني نموذج كمي يستوعب التغيرات البنيوية في ھيكل السكان؟
  

ھل يؤدي النموذج المقترح في الدراسة إلى تعزيز قناعات متخذي القرار بإدراج التحوالت   )ج(  
 ية في خطط وبرامج التنمية؟ الديمغراف

  
ھل تصلح التوصيات المقترحة كي تكون أسساً لسياسات وإجراءات يتبناھا متخذو القرار   )د(  

وھل تصلح المقترحات المتعلقة بتوفير  الستيعاب التحوالت الديمغرافية واالستفادة من الفرص التي تتيحھا؟
عزيز القدرات الوطنية في مجال اإلسقاطات والتنبؤات التدريب على التحليل الديمغرافي للدول األعضاء لت

   السكانية؟
  

  : ومن أبرز النقاط التي ركزت عليھا المناقشات  - 27
  

األسس النظرية التي تشرح عملية التحول الديمغرافي وتحدد جرى بحث  :المجموعة األولى  )أ(  
  .ي في مجالي االدخار واالستثمار وسلوكه االقتصادمخرجات ھذه العملية وعالقتھا بدورة حياة اإلنسان

 صياغتھا في تخاصة تلك التي تمو ،وأكدت المجموعة على أھمية اإلسھاب في تناول الجوانب النظرية
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شرق آسيا حيث تمكنت ھذه الدول من توظيف التحول الديمغرافي في جنوب ضوء تجارب عملية لبلدان 
 وتھيئةوائد ھذا التحول في مجال تنمية الموارد البشرية تعزيز الناتج المحلي اإلجمالي من جھة، وفي تثمير ع

  ؛رأس المال البشري الذي أصبح فيما بعد أحد الشروط األساسية للتھيؤ لھذه الفرصة الديمغرافية
  

تھا يعلى ضرورة مراجعة نماذج قياسية إضافية تتميز بقابلجرى التأكيد  :المجموعة الثانية  )ب(  
إجراء توقعات اقتصادية مختلفة في ضوء التغيرات بر من المتغيرات التي تسمح ستيعاب عدد كبيالالمتناھية 

أن تستوعب متغيرات مثل السكان  إنتاج محسنة يمكنالة داالستعانة بعلى أھمية ، والديمغرافية المرتقبة
ن  في ضوء سيناريوھات مختلفة لإلنتاجية ومستويات مختلفة م،التعليم والتدريبوالقوى العاملة وعرض 
النماذج الحديثة المقترحة من قبل  الدول و وذلك على غرار، وارتباطاً بمعدالت منخفضة للبطالة،االتكنولوجي

  ؛المراكز العلمية العالمية
  

د على ضرورة اختبار النموذج المقترح على الصعيد الوطني، يأكجرى الت :المجموعة الثالثة  )ج(  
 باعتبار أن التغيرات الديمغرافية لھا ،أللفيةاإلنمائية لھداف األح بواستشراف إمكانية ربط اإلطار العام المقتر

  ؛أبعاد كمية ونوعية مرتبطة بتحقيق ھذه األھداف
  

على التوصيات الواردة في ورقة أثنى المشاركون في ھذه المجموعة  :المجموعة الرابعة  )د(  
 من ترجمة اإلسكواكي تتمكن لوفرھا ن المتطلبات والشروط التي يجب تأبناءة بش  مقترحاتواالعمل، وقدم

التحليل الديمغرافي إجراء على الزم الوفر التدريب ي عملية التكامل ويسرعھذه التوصيات إلى برنامج عمل 
  . تعزيز القدرات الوطنيةيساھم في و
  

  مشاركينالرئيسية للمداخالت ال  -دال
  

غيرات الديمغرافية وأبعادھا وتبعاتھا أثنى المشاركون على جھود اإلسكوا في مجال استشراف الت  - 28
اإليجابية على عملية التنمية، وركزوا بشكل خاص على ما تنطوي عليه الھبة الديمغرافية من مردود 

وأملوا في أن تستفيد المنطقة من النافذة الديمغرافية المرتقبة عبر تحويلھا إلى فرصة  . اقتصادي واجتماعي
 ويمكن حصر أھم القضايا  .اتھا وبين عملية التنمية وإعداد البرامجمن خالل تحقيق التكامل بين مخرج

  :األساسية التي أثيرت في االجتماع بما يلي
  

ضرورة وضوح الرؤية الديمغرافية لدى المخططين ومتخذي القرار، وخاصة في ما يتعلق   )أ(  
 ة مخرجات العملية الديمغرافية مھمفالتنمية في تكامل المكونات الديمغرافية وتباعاً .  التكامل ونطاقهبمفھوم

  على صعيد وضع الخطط والبرامج؛
 

ضرورة تعزيز القدرات الوطنية في مجال إجراء المسوح واإلسقاطات السكانية عبر تأھيل   )ب(  
 والمدربين على إجراء المسوح والتعدادات، وتوفير أدوات المسح من استبيانات تتالءم مع حجم العاملين

   االقتصادية واالجتماعية في المنطقة؛ وطبيعة التطورات
 

ة،        دقيقة وشاملة   ضرورة توفر بيانات      )ج(   ـ قاطات المتكامل ـ حول المتغيرات الالزمة للقيام باإلس
ي    ، إضافة إلى تعدد    عدد كبير من االختصاصات    ىات وتوزعھا عل  بيانتعدد حقول ال   وذلك بسبب  ـ الجھات الت
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ادل   إضافة إلى غياب     ،نيراكز األبحاث العلمية، والخبراء المستقل    مثل الھيئات الحكومية، وم   البيانات   تعتمد ـ تب
  المعلومات بين ھذه الجھات على المستويين القومي واإلقليمي؛

ل                 )د( ـ ة تكام ـ اح عملي ـ ضرورة توضيح الرؤية اإلنمائية لدى الدول العربية المعنية لضمان نج
   االقتصادية واالجتماعية؛سياساتھا

  
ياغة   زام السياسي في بعض الدول العربية تجاه        ضرورة ضمان االلت    )•( ـ ة    ص ـ ذ ومتابع ـ وتنفي

بين  والمساواة القضاء على الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية     ساھم في   تضمن البعد التكاملي و   ت سياسات إنمائية 
ضمن   في سياق التنمية المستدامة      األميةالجنسين وتمكين المرأة وتوفير التعليم للجميع ومحو         ـ ي ت ـ ع  الت ـ   رف

  اإلنسان؛حقوق حماية  وتنمية الموارد البشرية والحياةمستوى نوعية 
  

ل                 )و( ـ ي ظ ـ ة ف ـ ة الديمغرافي ـ ات  ضرورة دراسة الشروط الالزمة لالستفادة من الھب ـ التراكم
   والخصخصة؛ االقتصادي العربي نتيجة نظام العولمة ومناخ االقتصاد الحر واالنفتاحالواقع في المتسارعة

  
من خالل العمل على إدماج قضايا ھذه الفئات مع          المھمشة اھتماماً أكبر  فئات  ال منح   ضرورة  )ز(

  القضايا السكانية في خطط التنمية؛
 

 إلى تحديد مؤشرات عملية لتطبيق النموذج المقترح على أرض الواقع ورصد المعوقات             الحاجة  )ح(  
  جتھا؛المحتملة التي يمكن أن تواجه ھذا التطبيق والعمل على وضع خطة لمعال

  
أھمية الشراكة الفاعلة والتعاون والتكامل المؤسسي والوظيفي، وتفعيل آليات التنسيق المستمر             )ط(

سكانية               ـ مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقضايا ال
 .لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

  
  تنظيم االجتماع  -ثالثاًً

  
  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
ط   إقليمي لمناقشة إطارخبراء  ال اجتماع فريق    عقد  -29 ـ ي خط ـ  يساعد على إدماج التحوالت الديمغرافية ف

  .2007أبريل / نيسان4و 3 يومي ، المملكة األردنية الھاشمية،وبرامج التنمية في عمان
  

  االفتتاح  -باء
  

ضايا             استھل االجتماع بكلمات افتتا     -30 ـ ين ق ـ رابط ب ـ حية ألقاھا المنظمون أكدت بمجملھا على أھمية الت
ة              . السكان والتنمية  ـ فأشارت معالي السيدة سھير العلي، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة األردني

ل  الھاشمية، إلى أن أھداف التنمية ال يمكن اختزالھا بإنجازات مادية من تراكم لرأس المال ونمو اقتصادي  ـ ، ب
ين  وألقى  . أصبحت إنجازاتھا تقاس بأھداف إنسانية تجعل من اإلنسان محوراً للتنمية     ـ السيد زھير الكايد، األم

أن إدماج األبعاد السكانية في عملية       كلمة أكد فيھا     ،لمجلس األعلى للسكان في المملكة األردنية الھاشمية      لالعام  
ة         التنمية، وعلى كافة المستويات، يعني ضمنياً تك       ـ ط التنمي ـ امل وتوافق واتساق االستراتيجيات السكانية وخط

  .االقتصادية واالجتماعية واالستراتيجيات الوطنية التي تعتمدھا القطاعات األخرى في الدولة
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إلى  حيث أشاركلمة اإلسكوا في اإلسكوا،  التنمية االجتماعية شعبةوألقى السيد فرانسوا فرح، مدير   - 31

 مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمغرافي، يجب أن إلىيوم، وھي بصدد الولوج أن الدول العربية ال
 متخذي القرار في إلرشادتستعين بالخبراء في إجراء البحوث وإعداد الدراسات التي تضع األطر العامة 

تفرضھا،  التحديات التي ةواجھمو الھبة الديمغرافية الفرص التي تتيحھاالستيعاب صياغة السياسات المناسبة 
لتزام بضرورة إدماج التغيرات الكمية والنوعية للسكان في عملية التنمية االقتصادية االوذلك من خالل 

 في المملكة  وأكد السيد عبد العزيز محمد فرح، مستشار صندوق األمم المتحدة للسكان والتنمية .واالجتماعية
الدول العربية وفق في ية في خطط وبرامج التنمية إدماج التحوالت الديمغراف على ضرورة ،األردنية الھاشمية

لمؤتمر برنامج العمل الدولي وأھداف  وفي مقدمتھا مضامين ، التنمية الدولية واإلقليميةأجندةمقتضيات 
 حكوميةتتطلب بذل جھود ھذه دماج اإل أن مسألة إذ أللفية،اإلنمائية لھداف األوفي القاھرة،  والتنميةلسكان ا

  .لى األصعدة الوطنية واإلقليمية والدوليةوغير حكومية ع
  

  الحضور  -جيم
  

 وصندوق ،المجالس الوطنية للسكان و،سكوا االجتماع، باإلضافة إلى خبراء من اإلأعمالشارك في   - 32
  واالقتصاد واالجتماع،الثون خبيراً من ذوي الكفاءات العالية في مجاالت علم السكان ث،األمم المتحدة للسكان

  .  ھذا التقرير قائمة بأسماء المشاركينمرفقفي  وترد . واختصاصيون وأكاديميونولون ؤ مسبينھم
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  المرفق
  

  (*)المشاركين قائمة
 

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  -ألف
  

                                                      
 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني  (*)

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  معالي السيدة سھير العلي
 وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

  962-6-4644381: ھاتف
  962-6-4642247: فاكس

  
  السيد مخلد عموري

  رئيس قسم االقتصاد المحلي
  التخطيط والتعاون الدوليوزارة 
  962-6-4644466: ھاتف
  962-6-4658231: فاكس

  jo.gov.mop@o.mukhallad: بريد إلكتروني
  

  ش ھيام النشاالسيدة
  مدرسة

  جامعة بلقاء التطبيقية
  962-6-5666188: ھاتف
  962-6-5519210: فاكس

 com.hotmail@44hyam: بريد إلكتروني
  

 السيد حسين شخاترة 
  مستشار مستقل

  962-65518551: ھاتف
  962-65518551: فاكس

 jo.wanadoo@hshakhatreh: بريد إلكتروني
  

   دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

 السيدة ميثاء الشامسي
  مساعدة نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة
  971-37672240: ھاتف
  971-37675582: فاكس

  ae.ac.uaeu@malshamsi: بريد إلكتروني
  
  

 الجمھورية العربية السورية
 

 السيد عصام الشيخ أوغلي
 مستشار رئيس ھيئة تخطيط الدولة

  963-11-2321195 :ھاتف
 963-11-2326014 :فاكس

   org.net.scs@spciso: بريد إلكتروني
  

  فلسطين
  

  محمد غضيهالسيد
 مدير عام

 وزارة التخطيط
  /972/97222973010-599249985: ھاتف

  97222976205  
  97222973012: فاكس

 com.yahoo@mghadia: بريد إلكتروني
 

 السيد محمود عطايا 
 مدير دائرة السياسات السكانية

 وزارة التخطيط
  970-2-2973010: ھاتف
 970-2-2973012: فاكس

 ps.gov.mop@mataya: بريد إلكتروني
  

 السيد عامر نور
 قائم بأعمال مدير عام اإلدارة العامة للتنمية البشرية

 وزارة التخطيط
  970-2-2973019: ھاتف
  970-2-2973012: فاكس

 ps.gov.mop@anour: بريد إلكتروني
  

  دولة الكويت
  

  السيد محمد علي الرمضان
  باحث علمي

  معھد الكويت لألبحاث العلمية
  965-4989474: ھاتف
  965-4989499: فاكس

 com.hotmail@malramadhan :بريد إلكتروني
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  )تابع (دولة الكويت
  

  دة إيمان خالد مشاري المطوعالسي
  مراقبة السكان والقوى العاملة

  وزارة التخطيط
  965-2424968: ھاتف
  965-2412823: فاكس

  com.hotmail@eman_khala: بريد إلكتروني
  

  الجمھورية اللبنانية
 

  السيد توفيق عسيران
 في لبنانرئيس جمعية تنظيم األسرة 

  961-1-311971: ھاتف
  961-1-308380: فاكس

 lb.com.inco@fpaleb: بريد إلكتروني
 

 السيدة دنيا عالم
 أستاذة في الديمغرافيا

  الجامعة اللبنانية،معھد العلوم االجتماعية
 961-9-780022: ھاتف
  961-4-404285: فاكس

  com.hotmail@1home_allam: يبريد إلكترون
 

  جمھورية مصر العربية
 

  السيدة ھبة نصار
   أستاذة االقتصاد ووكيلة

   كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاھرة
  وأستاذة بحوث مشاركة    

 مركز البحوث االجتماعية في الجامعة األميركية 
  201-22-202/183876-5732933: ھاتف
  202-7957298: فاكس

 edu.aucegypt@hebanas: بريد إلكتروني
 

  السيد خالد الغريني
 مدير وحدة قواعد البيانات

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  202-7292300: ھاتف
  202-7941222: فاكس

 eg.net.idsc@kghareni: بريد إلكتروني
  

  السيدة زينات محمد طبالة
 مديرة مركز دراسات التنمية البشرية 

 معھد التخطيط القومي
  202-2627840: ھاتف
  202-2621151: فاكس

 com.yahoo@ztobala: بريد إلكتروني
 السيد محمد فتوح أبو العطا 

  كبير مستشاري رئيس الجھاز المركزي للتعبئة العامة
  واإلحصاء   
 إلحصاءوالجھاز المركزي للتعبئة العامة ا

  202-4020574: ھاتف
  202-4024099: فاكس

 com.hotmail@abulata: بريد إلكتروني
 

 السيدة ھدى محمد رشاد 
 أستاذة بحوث ومديرة 

  مركز البحوث االجتماعية 
 الجامعة األميركية في القاھرة 

  202-7976942: ھاتف
  202-7957298: فاكس

 edu.aucegypt@hrashad: بريد إلكتروني
 

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد أحمد بن حمود المحترش
 مدير عام التحليل والتقارير

 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
  وزارة االقتصاد والتخطيط

  4014138: ھاتف
 4059493: فاكس

 sa.gov.cds@mohteresh :بريد إلكتروني
  

  السيد عبد السالم بن باقر إمام
  مدير إدارة القوى البشرية
  وزارة االقتصاد والتخطيط

  4049279: ھاتف
  4049482: فاكس

 com.hotmail@ baker-emam: بريد إلكتروني
 

 السيد خالد بن أحمد بن صالح الزھراني
 باحث إحصاء

 حة اإلحصاءات العامة والمعلوماتمصل
  وزارة االقتصاد والتخطيط

  4014138: ھاتف
 4059493: فاكس

  com.hotmail@kazkma: بريد إلكتروني
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    الدول غير األعضاء في اإلسكوا-باء
  

  جمھورية السودان 
  

  السيد إبراھيم محمد إبراھيم
  مدير اإلدارة العامة للتعاون الخارجي

  الجتماعية وشؤون المرأة والطفلوزارة الرعاية ا
  249-83-773878: ھاتف
  249-122-626378: وييخل

  249-83-777633: فاكس
  com.hotmail@ibrahim_a_ibrahim: بريد إلكتروني

 
  المستشارون  -جيم

  
 السيد أيمن زھري 

 خبير في الدراسات السكانية
  2010-279-7171: ھاتف
  202-383-4670: فاكس

 com.zohry@azohry: بريد إلكتروني
 

 المراقبون  -دال
 

 السيدة توكيكو ساتو
 مستشارة في المجال التقني

   لمجلس األعلى للسكانا
  المملكة األردنية الھاشمية

  
   العربية المشاركة والمنظماتالجھات المنظمة  -ھاء

  
  )لبنان( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
  السيد فرانسوا فرح

  مدير شعبة التنمية االجتماعية
  961-1-978400: ھاتف
  961-1-981510: فاكس

 org.un@ffarah: بريد إلكتروني
 

  السيدة بتول شكوري
  ان والسياسات االجتماعيةرئيسة فريق السك

  961-1-978424: ھاتف
  961-1-981510: فاكس

 org.un@shakoori: بريد إلكتروني
 

 عرافالسيدة أمل أبو 
 ولة مشاركة للشؤون االجتماعية ؤمس

  961-1-978426: ھاتف
 961-1-981510: فاكس

  org.un@aburafeh: بريد إلكتروني
 

  السيدة سميرة خليل
  مساعدة

 فريق السكان والسياسات االجتماعية
  961-1-978412: ھاتف
  961-1-981510: فاكس

 org.un@6khalil: بريد إلكتروني
 

  السيدة علياء عرقجي
  مساعدة

 فريق السكان والسياسات االجتماعية
  961-1-978489: ھاتف
 961-1-981510: فاكس

 org.un@arakji: بريد إلكتروني
  

  )األردن( المجلس األعلى للسكان
  

 السيد زھير عبد الكريم الكايد
 أمين عام
 962-77-962/468503-6-5523574 :ھاتف
 962-6-5519210: فاكس
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 jo.org.johud@zuhair: بريد إلكتروني
  )تابع ()األردن( للسكانالمجلس األعلى 

  
  السيد عبد الرحيم المعايطة
 مدير دائرة السكان والتنمية

  962-6-5560741: ھاتف
  962-6-5519210: فاكس

  jo.org.johud@abdulrahim :بريد إلكتروني
 

  السيد عبد المنعم عمر ملكاوي
  مدير اإلعالم السكاني

   962-6-5560741: ھاتف
  962-6-5519210: فاكس

 jo.org.johud@malkawi :بريد إلكتروني
 

 الدكتور أحمد قطيطات 
  نائب األمين العام

 مدير وحدة الصحة اإلنجابية  
  9-796807479: ھاتف
  962-6-5519210: فاكس

   jo.org.johud@aqatitat: بريد إلكتروني
  

  السيدة عطاف محمد الحديد
  أخصائية برامج سكانية

  962-6-5521846: ھاتف
  962-6-468975: فاكس

 com.yahoo@etafhdeed :بريد إلكتروني
  

  فريق الدعم الفني للدول العربية وأوروبا
  

  السيد عبد العزيز محمد فرح
  مستشار صندوق األمم المتحدة للسكان والتنمية

 jo.org.cstamman@farah :بريد إلكتروني
  

  السيد عبد اهللا الزعبي
  مستشار جمع وتحليل البيانات السكانية

 jo.org.cstamman@azoubi :بريد إلكتروني
 

  السيدة ھنرييتا أسود
  تصال للدول العربيةالمستشارة اإلقليمية لإلعالم واال

  وأوروبا ووسط آسيا   
  962-6-5549012: ھاتف
  962-6-5549083: فاكس

  org.unfpa@aswad: بريد إلكتروني
  

  المعھد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
  

  السيد خالد زھدي خواجة
  رئيس خبراء

  962-795292193: ھاتف
  962-6-5562169: فاكس

 com.yahoo@khalidzuhdi:  بريد إلكتروني
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