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 )سكواإلا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة
 
 تقرير
 

في اجتماع تشاوري حول القضايا السكانية في تونس: تحديد اإلطار العام والمنهجية إلعداد دراسات قطاعية 
 ن ذات األولويةمجاالت السكا

 2016 نوفمبر/  تشرين الثاني 22، تونس
 

 موجز
 

الديوان الوطني لألسرة بالشراكة مع  ،)سكواإل)اآسيا  لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قامت 
ضمَّ  تشاوري على الصعيد الوطني اجتماع بتنظيمصندوق األمم المتحدة للسكان في تونس ووالعمران البشري 

واالقتصاديين والحقوقيين حول "القضايا السكانية في تونس: تحديد والديمغرافيين من الخبراء االجتماعيين  ا  عدد
، في فندق بيلفيدير فراتي في "في مجاالت السكان ذات األولويةاإلطار العام والمنهجية إلعداد دراسات قطاعية 

 .2016تشرين الثاني / نوفمبر  22
 

لتطوير سياسات سكانية متكاملة في إطار مشروع "تعزيز القدرات الوطنية  االجتماع اُعقد هذ 
لى إ، إضافة ةأساسي ةجلسحول تمحور و . ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية"، الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه

 واستهدفتانتائج وتوصيات ورشتي العمل اللتين سبقتا االجتماع  الرئيسيةالجلسة  تاستعرض . االفتتاحية ةلجلسا
التي  قضايا السكان والتنميةتناولت .  وللبناء على مخرجاتها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

للنقاشات والتوصيات والخطوات  ملخص  تقديم اختُتمت الجلسة ب  .كبرىة وطنية أهميذات  اعتبرها الخبراء
 المستقبلية.

 
ووزارة التنمية واالستثمار  والعمران البشرين الوطني لألسرة الديوا االجتماع ممثّلون عن حضر 

 خبراء وجامعة الدول العربية، إضافة  إلى صندوق األمم المتحدة للسكان في تونسو سكوااإل، ووالتعاون الدولي
 .اجتماعية واقتصادية وحقوقية ل السكان ومجاالت أخرىفي مجا
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 مقدمة
 
بالشراكة مع الديوان الوطني لألسرة  ))اإلسكواآسيا  لغربي واالجتماعية االقتصادية ةاللجن قامت .1

تشاوري على الصعيد الوطني ضمَّ  اجتماع بتنظيمصندوق األمم المتحدة للسكان في تونس و والعمران البشري
في من الخبراء حول "القضايا السكانية في تونس: تحديد اإلطار العام والمنهجية إلعداد دراسات قطاعية  اعدد  

 اُعقد هذ  .2016تشرين الثاني / نوفمبر  22، في فندق بيلفيدير فراتي في "ات األولويةمجاالت السكان ذ
في إطار مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في  االجتماع

بما فيها قدرات المؤسسات بناء القدرات الوطنية، يسعى إلى والذي  المنطقة العربية"، الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، للعمل معا  على دمج أولويات السكان في سياسات التنمية، وعلى وضع 
سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة وضمان متابعتها وتقييمها.  ذلك أن ضعف مشاركة منظمات 

حول دون تقدم قضايا مية ما زال يشكل عائقا  واضحا  يالمجتمع المدني في عمليات صنع سياسات السكان والتن
من يرّكز المشروع بشكل خاص على خمس دول عربية من بينها تونس،  السكان والتنمية في الدول العربية. 

 أجل ضمان تأثير أكبر على المستوى الوطني.
 
عروض ومناقشات  تحيث تضمن ،االفتتاحيةة لى الجلسإ، إضافة رئيسية ةجلسحول  االجتماعوتمحور  .2

 وتمَّ استعراض الجهود المبذولة في هذا اإلطار.  قضايا السكان والتنمية ذات األهمية الوطنية الكبرىحول 
القضايا السكانية ذات األولوية الوطنية من  ةناقشوم ،2والثانية 1العمل الوطنية األولى تينتائج وتوصيات ورشو

 للنقاشات والتوصيات والخطوات المستقبلية. ملخص  اختُتمت الجلسة بتقديم   .الخبراءر امنظ
 

 مواضيع النقاش -أوالا 
 

 3الجلسة األولى -ألف
 
قدمت السيدة ربى عرجا، مسؤولة أولى للشؤون السكانية في اإلسكوا، عرضا  يلخص نتائج وتوصيات  .3

 تشاركوالثانية والتي  ،فيها بشكل رئيسي المؤسسات الحكومية توطنية األولى والتي شاركالعمل ال تيورش
السيد أحمد عبد  قام بإعدادهاوأوضحت أن المناقشات تمَّت على أساس ورقة   .منظمات المجتمع المدني فيها

الناضر.  كما أشارت إلى أنَّ الفرق بين االجتماعين يكمن في أن األول ركز على النافذة الديمغرافية وكيفية 
على أهمية حماية استغاللها وعلى الفئات الديمغرافية ومشاكلها االجتماعية واالقتصادية.  أما الثاني فركز 

 .ت الديمغرافيةالذين ينتمون إلى هذه الفئا حقوق األفراد
 
غياب رؤية  :النقاط التاليةتضمن العرض ، مخرجات النقاش مع المؤسسات الحكوميةفيما يتعلق ب .4

سكانية واضحة تكون أساسا  لوضع سياسة سكانية تؤطر جهود التنمية على جميع الصعد االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، واالعتماد على المؤشرات والمعطيات على المستوى الكلي والوطني دون تفصيلها بحسب 

ت المتوفرة للقيام بتحليل معمق، وتوفر الجهات والفئات المختلفة، والضعف في استخدام البيانات والمعلوما
تاحتها واستغاللها بالقدر الممكن، وفقدان دورية المسوحات السكانية إالبيانات لكن في بعض األحيان عدم 

                                                           
القضايا السكانية في تونس: تحديد اإلطار العام والمنهجية إلعداد دراسات قطاعية في مجاالت السكان ذات األولوية حول " األولى ورشة العمل الوطنية 1

 المؤسسات الحكومية المعنية بقضايا السكان والتنمية.ضمت الورشة معظم  (.2016أيلول / سبتمبر،  7و 6)"، الوطنية
مؤسسات المجتمع المدني حول "القضايا السكانية في تونس: تحديد األسس إلعداد دراسات قطاعية في مجاالت  استهدفتورشة العمل الوطنية الثانية التي  2

 (.2016تشرين الثاني / نوفمبر  21) السكان ذات األولوية الوطنية"،

 .والثانية العمل األولى تيورش فيهذه الجلسة قد سبق عرُضها قُدمت خالل التي  تجدر اإلشارة الى أنَّ العروض 3
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عادة إحياء إوالحاجة إلى تحيينها، والحاجة إلى بعض المسوحات المختصة المتعلقة بالتحديات المستجدة، أهمية 
والتأسيس لمرحلة جديدة مبنية على الوضع الديمغرافي الحالي، مرحلة ما بعد التضخم  المجلس األعلى للسكان،

الشبابي، تسمح باستغالل الفرصة التي ما زالت متاحة وتبني على الدروس المستخلصة، والتأكيد على أهمية 
تمع المدني واألكاديميا لمساندة الهيئات الحكومية، وكذلك على أهمية دور مؤسسات المجدور الجامعات 

 المختص وتكوين قدراتهم في مجاالت السكان والتنمية وبيان اآلليات إلشراك هذه المؤسسات.
 
المقاربة إلقاء الضوء على : ، فتضمنت التاليأبرز مخرجات النقاش مع مؤسسات المجتمع المدنيأما  .5

الثغرة على و، يتماشى والتشريعات الوطنية بما القضايا السكانية تناول لفي تونس القطاعية التي يتم اعتمادها 
أهمية المقاربة الحقوقية لقضايا السكان التي تنبع من الدور الذي تقوم به هذه و، بين التشريع والتطبيق

 األدوار المختلفة لمؤسسات المجتمع المدنيو، االفتقار إلى المعرفة حول ماهية السياسات السكانيةو، المؤسسات
المبادرة وعدم انتظار الدعوة كذلك و الحكومية في تقديم القضايا التي تخدم حقوق اإلنسانمساندة المؤسسات ك

التحالف بين مختلف المؤسسات بحسب القضايا التي يتم الدفاع وضرورة ، ذات األهميةللعمل على القضايا 
تتضمن آليات ضرورة إعداد خطة عمل تضافر جهود الجمعيات المختلفة بحسب القضايا المطروحة و، وعنها

 .للمتابعة والمحاسبة
 
 المكاسب جميع تدعيمالعمل ومفادها ضرورة  شتيلورالخالصة العامة عرض بالسيدة عرجا ختمت و .6

 الواقع تحديات على والتركيزالسكانية،  الفئات لكافة والجنسية االنجابية الصحة حقوق ضمانو المحققة
 األبعاد تؤخذ متكامل في صياغة السياسات بحيث اتباع نهجمع  السكانية الفئات واحتياجات وخصائص
 التنمية خطة طارإ في الجهودجميع  ، وإدراجبعين االعتبار معا  والبيئية  واالجتماعية واالقتصادية الديمغرافية
كما ذكَّرت بهدف   .، إذ أنها ستؤطر الدعم المالي والفني الذي سيُقدم على جميع المستويات2030 المستدامة

المعرفة تحديد  كذلكاألولويات التي يجدر التركيز عليها من خالل المشروع الحالي، واالجتماع وهو تحديد 
متابعة العمل على لتمكين من الناقصة والتي يجب إنتاجها ل المعرفةالمتوفرة التي يمكن االستفادة منها و
 األولويات الوطنية الكبرى المختارة.

 
االسيد أحمد عبد الناظر، خبير في قضايا السكان والتنمية في تونس،  وقدم .7 لدراسة حول "السياسة  عرض 

السكانية في تونس: الخصوصيات، التحديات واألولويات"، يلّخص نتائج واستنتاجات وتوصيات الورقة 
ماضية لالستفادة منها ز العرض على اإلنجازات التي تحققت خالل العقود األربعة الالرئيسية لالجتماع.  ركَّ 

وحسن توظيفها والبناء عليها، وكذلك على الفجوات والعقبات والتحديات التي يمكن أن تؤدي، ما لم يتمَّ التعاطي 
 ، لى تهميش القضايا السكانية واختالل جهود التنمية.  وتشمل النجاحات ما إمعها ومعالجتها بشكل سليم وواف 

حياة، والتحكم في الخصوبة مع تقليص الفوارق بين الجهات، وتواصل يلي: تحّسن الوضع الصحي ومؤمل ال
انتشار التعليم، وتحسين وضع المرأة وتمكينها، وإعداد دراسات وبحوث وإنتاج المعرفة، وإنشاء مؤسسات تنفيذ 

ية.  ومتابعة وتقييم، وتطوير برامج ومؤسسات للحماية االجتماعية، وتعزيز الصحة اإلنجابية والحقوق اإلنجاب
أما التحديات، فتشمل التالي: استمرار ارتفاع معدالت الفقر وزيادة الفوارق بين الجهات والفئات، واإلخفاق في 
تحقيق التنمية للجميع، وغياب العدالة االجتماعية، وتواصل العنف والتمييز ضد المرأة في التعليم والتشغيل 

 ومشاركةبالقضايا السكانية والتنسيق بين المؤسسات ومجاالت أخرى، ومحدودية استثمار المعرفة المتعلقة 
 المجتمع المدني، وارتفاع البطالة بين الشباب وعدم مشاركتهم في الحياة االجتماعية والسياسية.
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ليها الدراسة، بما في ذلك تحديد الرؤية إبعض األولويات التي خلصت عبد الناضر بتقديم  وختم السيد .8
، ومعالجة الفوارق بين الفئات السكانية وبين المناطق، ومعالجة قضايا الشباب 4الوطنية الرسمية السكانية

وخاصة البطالة وتوفير فرص المشاركة الحقيقيّة، ومعالجة الظواهر االجتماعية المنتهكة للحقوق وخاصة الفقر 
ميش، والتكريس والبطالة، ووضع منوال تنموي يؤمن الّرفاه والعدالة االجتماعية ويقضي على التمييز والته

الفاعل لممارسة الحقوق اإلنجابية من طرف الجميع، ووضع سياسة متكاملة للهجرة الخارجية مبنية على رؤية 
 هذه السياسة.واضحة مع إحداث المؤسسات واآلليات لتفعيل 

 
ذكَّر المشاركين و رئيس مدير عام الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري،، رضا قطعةوعاد السيد  .9

في المرحلة  في غياب توجيهات واضحة حول القضايا السكانيةسكانية الخروج بتوافق حول أولوية بأهمية 
قبل أن يفتح باب النقاش.   2010وخاصة بعد أن تمَّ إلغاء المجلس األعلى للسكان في سنة  ،الحالية في تونس

تين لونتائج وتوصيات ورشتي العمل ال يات السكانية الحاليةالتحدكما دعا إلى التفكير في هذه األولوية في ضوء 
وأكد على النجاحات التي حققتها تونس في مجال السكان والتنمية على والتي تمَّ عرضها.  قتا هذا االجتماع بس

في ظل  مع إلقاء الضوء على أهمية التمعن في كيفية المحافظة عليها ومواصلتها ،مدى العقود الماضية
قأنَّ التعاطي مع قضايا السكان  ألقى الضوء مجددا  علىثمَّ الظروف الراهنة.    ، ويتبع مقاربةا  أصبح متفّرِّ

 ال يوجد هيكل أو رؤية لتوجيه كل هذه القضايا نحو هدف معين.أنه و ةقطاعي
 

 مداخالت الخبراء -باء
 

مختلفة  حول مواضيع ومتنوعة ثريةوقدموا مالحظات ومقترحات  أثنى المشاركون على العروض .10
الشباب التمعن في قضايا و، واتباع نهج حقوقي في مقاربة التنمية الحقوق على المحافظةأهمية  شملت

إيالء االهتمام الالزم لمسألة ودور األسرة، كذلك في وها والتغير في سلوكياتهم، نوالتحديات التي يواجهو
والهجرة الدولية، والبحوث الالمركزية اإلدارية، ودور المجتمع المدني، والتربية الجنسية، ولصحة النفسة، ا

 .، باإلضافة إلى مواضيع أخرىوالبيانات
 

في معالجة قضايا السكان  النهج القائم على الحقوقضرورة اعتماد ركز النقاش بشكل كبير على  .11
وبالتالي، يجب أن يستند كحق إنساني.  مثال  ف بالحقوق اإلنجابية اعتراليتم امن المهم جدا  أن فوالتنمية.  

ميع االنتهاكات وحمايتهم من ج مالتخطيط التنموي إلى مقاربة حقوق اإلنسان.  كما ينبغي تعريف الناس بحقوقه
والشراكة مع مؤسسات  تعزيز مشاركة المواطنينفي هذا اإلطار صر اعنال ومن أهمالتي يتعرضون لها.  

قوة احتجاج وضغط ولكن عالقته التونسي المجتمع المدني يشكل والمدني وتطوير ثقافة المواطنة.  المجتمع 
يجب أن يكون معترف به.  لذلك يجب أن فلكي يتمكن من أن يلعب دوره بشكل فعَّال، بالسلطة غير واضحة.  

االعتراف بالدور الل تُعطى الشراكة بين السلطة والمجتمع المدني وضع قانوني، على سبيل المثال من خ
قكذلك   ستشاري للمنظمات غير الحكومية.اال تسهل  إذ أنها اإلداريةالالمركزية  تطبيقأهمية  إلىالنقاش  تطرَّ

 في عملية التنمية. د على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه البلدياتوأكَّ  ،التعاون بين القطاعات
 

وطرح الحضور العديد من النقاش موضوع األسرة وموضوع الشباب إلى حد كبير.  تناول كما  .12
واألنماط السلوكية الشباب وطني حول األسرة وحول  الحاجة إلعداد مسحالمسائل المتعلقة بهذه المواضيع ك

 في السابقكما  التربية الجنسية اليوم في المدارسالصحة الجنسية واإلنجابية، وعدم توفر الجديدة في ميدان 

                                                           
سواء كان في مواقف رسمية أو موثقة هذه السياسة موجودة وعناصر  فجميعيوجد سياسة سكانية مكتوبة  كانت لتونس رؤية واضحة.  حتى وإن لم يكن 4

مكن أن وطنية يُ سكانية رؤية التساؤل عما إذا كان هناك  تدفع إلىأما اليوم، هناك مواقف لبعض المسؤولين ومقدمي الخدمات التي   تشريعات أو مؤسسات.
 تُعتمد وأن يلتزم بها الجميع.
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.  لِّذا، من المهم معرفة كيفية تنموي منظور منكان هناك نادي مدرسي للطالب يتناول قضايا السكان  حيث
حاليا  بين األجيال.  فمن المؤكد أنَّ األُسرة والمعلومات حول الصحة الجنسية واالنجابية  االجتماعية القيمتناقُل 

م دورا  نموذجيا  في هذه العملية، وال يؤخذ دورها بعين االعتبار في رسم الخطط مستقبلية، بحيث  لم تعُد تقّدِّ
ا مسألة الفجوة بين األجيال والتي ينبغي هناك أيض   كما أنَّ   .علمية العطى األولوية العتبارات سياسية تُ 

ق إليها.  دراستها  على  ا  قادريبدو  ال الشباب.  فيدهاعقوتمسألة الشباب وأكَّد الحضور على أهمية والتطرُّ
والتي تمَّ التي يعاني منها الشباب األخرى المشاكل ومن االنتقال من عملية االحتجاج إلى ممارسة المواطنة.  

حاجة هناك وبالتالي الهجرة، إلخ...  اإلدمان، جودة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المقدمة للشباب، ذكرها 
جديدة عن النشاط الجنسي مؤشرات لهذه القضايا بشكل أفضل ل ا  معمقا  فهمتكّون لدراسات وأبحاث ماسة 
 للشباب.

 
ي الخدمات التعليمية  يددكذلك تمَّ التش .13 على أهمية معالجة مسألة العنف بين الشباب، وهو متعلِّّق بترّدِّ

والصحية في تونس.  كما تمَّ تسليط الضوء على ارتباط قضايا الشباب إلى حّد  بعيد بجميع التحديات القائمة في 
القيم لى االبتعاد عن إألسباب التي تدفع بهم واالبالد، وعلى ضرورة دراسة التغيرات السلوكية للشباب 

وأكد الحضور على   وإدراجهم كجزء ال يتجزأ من أي استراتيجية أو سياسة سكانية مستقبلية. االجتماعية،
الفشل في التواصل مع والتأثير على الشباب من خالل البرامج التي تستهدفهم.  ولذلك ينبغي العمل على 

وإعداد الدراسات والقيام بالمسوح الالزمة مع اختيار المؤشرات ، همتحديد القضايا األكثر أهمية لإشراكهم في 
 .المعرفة المنتجة إلى الجهات المعنية، وخاصة الشباب المناسبة.  كما ينبغي إيصال

 
أهمية إيالء االهتمام لقضايا الصحة النفسية وليس فقط إلى األبعاد االقتصادية وتطرق االجتماع إلى   .14

فإذا لم يتم التعامل معها بشكل ظاهرة العدوانية في التواصل على سبيل المثال.  أهمية دراسة ك واالجتماعية
.  ويمكن أن تأتي الحلول من خارج ب سلبية، بما في ذلك تصاعد العنفصحيح، يمكن أن تؤدي إلى عواق

على ضرورة  واأكدوأنَّ اإلصالحات على المستوى االجتماعي لم تتم.   حظ المشاركونكما الالقطاع الطبي.  
ة والمشاكل السائدة.  المحافظة على المكاسب التي حققتها تونس مع معالجة ما يمكن معالجته من القضايا الملحَّ

 
ن مسببات الركود أو التباطؤ في تراجع معدل الخصوبة في غالبية الدول العربية هي أوذُكر أيضا   .15

هناك عناصر أخرى كالتغيير في المنظومة فة.  كثيرة وال تقتصر فقط على العناصر االقتصادية واالجتماعي
ال تخدم بالضرورة المصلحة العامة.  والقيمية والتي يمكن أن تُستغل من قبل أطراف عدة ألغراض معيَّنة 

ز حرية المرأة واالستفادة من  ،في تونس هشاآلن لوضع ونظرا  ألن ا مات التي تعّزِّ يجب العمل على دعم المقّوِّ
 بية.حقوق الصحة اإلنجا

 
العدالة تحقيق لى إ ضرورة السعي من هنا  والتطبيق. التشريعاالختالف بين تسليط الضوء على  وتمَّ  .16

 يتضمن المستوى األول . مستويات ةأن حاجة تونس إلى البحوث هي على ثالثووضَّح الحضور واإلنصاف.  
أهمية توفير البيانات ووضعها التأكيد على  وجرى.  تحليل ما يمكن تحليله من البيانات الديمغرافية المتاحة

هناك حاجة إلنتاج مؤشرات فتطوير مناهج جديدة لجمع البيانات.   ثانيالمستوى الويتضمن   بتصرف الباحثين.
في فمثال .   كبار السن وأالشباب تتعلق بجديدة تتالءم مع الواقع الجديد لتونس، إذ أنه ال يوجد مؤشرات كثيرة 

ر  ، بين الشباب العنف تتناوللى تطوير ُمسوح ودراسات إلتركيز على قضايا الشباب، هناك حاجة احال تقرَّ
، واألسر الشابة والشباب داخل األسر الفقيرة، وما األكثر ضعفا   الشابة الفئاتو الشابة وكيفية تضمين األقليات

الختيار عدد من القضايا للتركيز عليها دعم منظمات المجتمع المدني فيتضمن  ثالثالمستوى الأما   إلى ذلك.
والدفاع عنها، وذلك من خالل إصدار وثائق دعم بهدف التوعية والتأثير على الخطاب السياسي وعملية صنع 

 القرار.
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نه من المتوقع أن تفوق أأولوية لتونس إذ ذات  على أنَّ موضوع الهجرة الدولية هووأكد المشاركون  .17

من قبل القطاع اإلنتاجي، وأن تتركز الحاجة في سوق العمل خالل السنوات الخمس العمالة المعروضة الطلب 
المقبلة إلى اليد العاملة غير الماهرة.  لذا سوف تصبح تونس دولة تستقطب العمالة الوافدة باإلضافة إلى كونها 

رة ولتعزيز قدرة الديوان دولة مصدرة لليد العاملة.  وبالتالي هناك حاجة إلى االستعداد للتعامل مع هذه الظاه
التأكيد على أهمية وضع النقاش في وأخيرا  تمَّ   الوطني لألسرة والعمران البشري على إعداد البحوث الالزمة.

والعمل المشترك بين بشكل متشابك ومتكامل التنمية قضايا معالجة على ضرورة و ،2030إطار خطة التنمية 

 .لى وسائل عملية للقيام بذلكإحاجة ى اللوع ،هذه الخطة القطاعات من أجل تنفيذ
 

النقاشات والخطوات الالحقة خَّصُمل   -جيم  
 

تحوالت حاليا  يشهد المجتمع التونسي  .  فإنوقضايا الشباب حقوقالسلوكيات والتمحور الحوار حول  .18
هذه فهم  يضرورمن الف.  حول دور العائلة تطرح أسئلة ، خاصة سلوكيات الشباب،كبيرة في السلوكيات

ركين اوتمَّ إطالع المش  من أجل تدعيم المكاسب والتأكيد على الحقوق. دور األسرةوالتمعن في بحث  اتالتغير
مع حول األولوية المختارة العمل على تحديد منهجية إلعداد دراسات وتتضمن ، للمشروع الخطوات التاليةعلى 

 كونتسو.  القرار ينعالتأثير على صللضغط وا إعداد وثيقة دعمتخلص إلى  سوف، والتي جدول زمني للتنفيذ
من شأنها أن تساعد الديوان على تعزيز التخطيط االستراتيجي بشأن القضايا التي يجري بمثابة أداة  هذه الوثيقة

 بحثها.
 

ا   تنظيم االجتماع -ثانيا
 

 تاريخ ومكان االجتماع -ألف
 

التشاوري الوطني حول "القضايا السكانية في تونس: تحديد اإلطار العام والمنهجية  االجتماععقد  .19
تشرين الثاني /  22في فندق بيلفيدير فراتي في  "في مجاالت السكان ذات األولويةإلعداد دراسات قطاعية 

 .2016نوفمبر 
 

 الجلسة االفتتاحية -باء
 

ب كلٌّ من السيد رضا قطعة، رئيس مدير عام الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري، والسيدة رحَّ  .20
تونس، والسيدة ربى عرجا، مسؤولة أولى للشؤون في ليلى جودان، ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان 

ذات السكانية  القضايااختيار  فيالنقاشات  تساهمالسكانية في اإلسكوا بالمشاركين، معربين عن أملهم في أن 
 .الوطنية التي سيتم التركيز عليها خالل المرحلة المقبلةاألولوية 

 
الورشة تين سبقتا االجتماع مفيدا  بأن لنبذة عن ورشتي العمل الالسيد رضا قطعة في كلمته  أعطى .21

ة خاصة  بعد الثورة في األولى تناولت التحديات الموجودة في تونس على مستوى السياسة والقضايا السكاني
ناقشت دور المجتمع المدني في أما الورشة الثانية فغياب رؤية واضحة بشأن السياسة السكانية في البالد.  

ووضَّح أن هذا االجتماع اسات السكانية ودعم الحقوق.  السيبلورة ب فيما يتعلق والسيمامجال السكان والتنمية 
وهدفه تحديد أهم التحديات واألولويات  من المشروع المرحلة األولىهو األخير في سلسلة االجتماعات في 

عداد إوالتي تتضمن القادمة  ةحلالمر تفاصيلالسكانية التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الخبراء، وكذلك 
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بين الخبراء واالعتماد على  على أهمية تبادل األفكاروأكَّد .  دراسة قطاعية حول األولويات السكانية المختارة
والخروج بتوصيات تأخذ بعين االعتبار نتائج الورشتين السابقتين وتبني عليها  تجاربهم وخبراتهم إلثراء النقاش

والتي  ي سيتم إعدادهاالقضايا السكانية ذات األولوية التي ينبغي التركيز عليها في الدراسة القطاعية الت لتحديد
 .رجعيةستكون بمثابة دراسة م

 
التمعن في التفكير في جملة القضايا السكانية في تونس أهمية على  التأكيدالسيدة ليلى جودان  أعادت .22

في هذا الصدد.  راسات التي يمكن تطويرها والتفكير في الدلتوضيح األولويات التي يجب أن يتم التطرق إليها 
لن هذا اللقاء أأكدت على كما  خالل فترة  جميع الشركاء في هذا المشروعمع مستمر تواصل ل بداية سيشّكِّ
 لتطبيقها على أرض الواقع.عملية الخروج بتوصيات أهمية ، وعلى تنفيذه

 
مشروع .  فذكرت أنه االجتماع اندرج في إطاره هذي الذيمشروع لمحة عن الالسيدة ربى عرجا  قدمت .23

نفذ على المستوى الوطني في خمس دول عربية هي األردن، ولبنان، والسودان، والمغرب، باإلضافة يُ إقليمي 
يعمل بشكل أساسي على مساندة إلى تونس، من أجل استخالص الدروس ونقلها إلى جميع الدول العربية.  

متحدة ألنها المكاتب وبشراكة وثيقة مع المكاتب الوطنية في األمم ال هاحكومات الدول ممثلة  ببعض مؤسسات
ر وتبني على نتائ يهدف إلى بناء .  ج المشاريع التي تقوم بها اإلسكواالتي تبقى في البلد وتستطيع أن تعّمِّ

القدرات الوطنية بما فيها قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معا  من أجل وضع 
المشروع بعد تقييم  أبَرز أن منظمات المجتمع المدني هي فاعلة ات ومقترحات السياسات والبرامج.  نشأ اسالسي

وإبداء الرأي في تحديد  المشاركةبحيث ال يتسنى لها  هادورعلى  الطابع الخدماتييغلب ولكن في دولنا العربية 
أن الدول العربية ال تستفيد من خبرات ومعلومات هذه المنظمات التي تدرك عن  هذا مفاده.  السياساتوضع و

 .كثب حاجات السكان ومتطلباتهم
 

لذي يتم اتباعه في البلدان المستفيدة من المشروع.  عملية التنفيذ والمسار اكما استعرضت السيدة عرجا  .24
يبدأ العمل بتنظيم حوار بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الستخالص وتحديد فبشكل عام، 

األولويات المختارة  حولالدراسات  إعداداألولويات السكانية التي يتوافق عليها األطراف جميعا .  من ثُمَّ يتم 
 حول المقترح الناتج عن الدراسات ثان  حوار  ب ذلك تنظيم ويعقُ لتعميق المعرفة وفهم القضايا المطروحة.  

إلى بناء القدرات على المستويين الوطني واإلقليمي.  يشكل المخرج األساسي من المشروع، باإلضافة والذي 
األردن والسودان ولبنان  ي كل  منفعلى العمل الذي يجري تنفيذه في إطار المشروع كذلك قدمت أمثلة 

   .تي نُفذت حتى اآلن في تونسملخصا  عن أهم األنشطة الو، والمغرب
 

  



-8- 
 

 بأسماء المشاركين قائمة
 

 الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري  -ألف
 

 السيد فيصل يحيى
 رئيس مصلحة

 المركز العمراني الشمالي
 216-97428392خليوي: 

faical.yahia@gmail.comبريد إلكتروني: 

 السيد رضا القطعة
 الرئيس المدير العام

 216-70728831هاتف: 
 ridhagataa@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 

 
 منظمات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  -باء

 
 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 السيد شكري بن يحيى

 216-71282383هاتف: 
 216-21227374خليوي: 

 benyehia@unfpa.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة ليلى جودان

 هاتف:
 بريد إلكتروني:

 
 السيد حافظ شقير

 هاتف:
 بريد إلكتروني:

 

 الوزارات والمؤسسات الحكومية  -جيم
 

 السيد فؤاد العوني
  مدير إدارة األبحاث والدراسات

 المرصد الوطني للشباب
 وزارة شؤون الشباب والرياضة

 216-71845198هاتف: 
 foued.ouni@yahoo.frبريد إلكتروني: 

 السيدة فاطمة بو حامد
 رئيس مصلحة إدارة مركز بيت

 واالستثمار والتعاون الدوليوزارة التنمية 
 216-71240133هاتف: 

 fatma.bouhamed@mdici.gov.tnبريد إلكتروني: 

 
 
 
 
 

mailto:faical.yahia@gmail.com
mailto:ridhagataa@gmail.com
mailto:benyehia@unfpa.org
mailto:foued.ouni@yahoo.fr
mailto:fatma.bouhamed@mdici.gov.tn
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 منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  -دال

 
 بنسعيدالسيدة آمال 

 طبيب رئيس الصحة العمومية 
 قسم الطب الجماعي والوبائيات

 المستشفى الجامعي 
 216-98371450هاتف: 

 amel2bensaid@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة سلمى هاجري

 رئيس رابطة الشيخ بن توحيدة
 216-98303111خليوي: 

 selmahajri@gmail.comبريد إلكتروني: 

 السيدة هادية بلحاج
 (ACCESوكالة التسويق الرقمي )

 216-23510358خليوي: 
 Bbelhadjh@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
 الواحد العباسي السيد عبد

 طبيب
(ATDDS) 

 216-21498847خليوي: 
 abdel.elabasi@gamil.comبريد إلكتروني: 

 
 مستشارين وخبراء  -هاء

 
 السيد أحمد عبد الناظر

 خبير في قضايا السكان والتنمية
 حي الغزالة، أريانة 2083عمر الخيام،  نهج 13

 216-25733558هاتف: 
 216-98338595خليوي: 

بريد إلكتروني: 
ahmed.abddennadher@gmail.com 

 

 السيد خالد الوحيشي
 مستشار في مجال السياسات السكانية وتمكين 

 الشباب  
 216-27757517خليوي: 

 louhichik@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 السيدة شعاع الدسوقي
 مستشار

 جامعة الدول العربية
 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 201-092530855خليوي: 
 pop@poplas.orgبريد إلكتروني: 

 
 
 
 
 
 
 

 الجامعات والمعاهد  -واو
 

 السيد محمد هادي زعيم
 أستاذ ____________

 جامعة قرطاج
 216-98339216خليوي: 

hedi_zaiem@yahoo.frبريد إلكتروني: 

 السيدة حفيظة شكير
 جامعية
 216-98489777خليوي: 

chekir.ha@gmail.comبريد إلكتروني: 

mailto:amel2bensaid@gmail.com
mailto:selmahajri@gmail.com
mailto:Bbelhadjh@hotmail.com
mailto:abdel.elabasi@gamil.com
mailto:ahmed.abddennadher@gmail.com
mailto:louhichik@hotmail.com
mailto:pop@poplas.org
mailto:hedi_zaiem@yahoo.fr
mailto:chekir.ha@gmail.com
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 السيدة درة محفوظ
 أستاذ علم اجتماع

 جامعة _____________
 216-98323975هاتف: 

      gmail.com          dra@بريد إلكتروني: 
 

 السيد فوزي بوعزيز
 أستاذ علم اجتماع

 كلية العلوم اإلنسانية و___________
 216-22722877هاتف: 

 bouaziz_faouzi@yahoo.frبريد إلكتروني: 

 
 
 

 السيد عبد الوهاب محجوب
 أستاذ جامعي

 جامعة تونس المنار
 216-98562377هاتف: 

بريد إلكتروني: 
abdelwaheb.mahjoub@yahoo.fr 

 

 المنظمون  -زاي
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 )اإلسكوا(  
 

 السيدة ربى عرجا
 مسؤولة أولى للشؤون السكانية
 قسم السكان والتنمية االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 11-8575ص.ب. 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 9611-978420هاتف: 

arja@un.orgبريد إلكتروني: 

 

 

 
 الرا الخوريالسيدة 

 مساعد باحث
 االجتماعيةقسم السكان والتنمية 

 شعبة التنمية االجتماعية
 11-8575ص.ب. 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 9611-978821هاتف: 

 elkhoury@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 

  

mailto:dra@gmail.com
mailto:bouaziz_faouzi@yahoo.fr
mailto:abdelwaheb.mahjoub@yahoo.fr
mailto:arja@un.org
mailto:elkhoury@un.org

