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يعرض هذا التقرير مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة لعام 
للسكان  للمؤتمر اإلقليمي  الختامية  الوثيقة   ،2013
القاهرة  عقد في  الذي  العربية  الدول  والتنمية في 
 2013 حزيران  يونيو/   26 إلى   24 من  الفترة  خالل 
حول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
بين  بالتعاون  المراجعة  هذه  أعدت   .2014 بعد  ما 
المكتب  االقليمي لصندوق االمم المتحدة للسكان 
في الدول العربية والقطاع االجتماعي بجامعة الدول 
العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
في  االجتماعية  البحوث  مركز  وقدم  )االسكوا(. 
إلعداد  الفنية  المساعدة  بالقاهرة  االمريكية  الجامعة 

المراجعة.
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مقدمة

لعام  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  شكل 
في  تاريخية   تحول  نقطة  عمله  وبرنامج   ،1994
التعاطي مع قضايا السكان والتنمية. ومن خالل 
زعماء  من   179 أجمع  اآلراء،  في  تاريخي  توافق 
سكان  بين  التوازن  إقامة  ضرورة  على  العالم 
العالم وبين توزيع موارده. وجعلوا من رفاه األفراد 
هدًفا مركزًيا، واعترفوا بحقوق األفراد في تحديد 
واتفقوا  ومسؤولية.  بحرية  اإلنجابية  خياراتهم 
أيضا على أن تمكين المرأة شرط مسبق للتنمية. 
وللمرة األولى، دعا المجتمع الدولي إلى اتباع نهج 
السكان  بين  العالقة  لمعالجة  الحقوق  علي  قائم 

والتنمية االقتصادية وحقوق اإلنسان.

العشرين  السنوية  الذكرى  2013، في  عام  وفي 
للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، اجتمعت الدول 
العربية الستعراض التقدم المحرز وتجديد التزامها 
التركيز  يتكمل، مع  لم  الذي  الثوري،  البرنامج  بهذا 
بالمنطقة. وبدعم وتعاون  الخاصة  التحديات  على 
من كل من: جامعة الدول العربية، وصندوق األمم 
المتحدة للسكان- المكتب اإلقليمي للدول العربية، 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  ولجنة 
لغربي آسيا، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، أسفر 
إلعالن  األعضاء  الدول  اعتماد  عن  الجهد  هذا 
القاهرة الذي يرسم الطريق أمام المنطقة العربية 

للوفاء بوعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

 وبعد خمس سنوات من التوصل إلى هذا التوافق 
وأهدافه،  مبادئه  بتفعيل  وااللتزام  اإلقليمي 
لبرنامج  والعشرين  الخامسة  الذكرى  وبمناسبة 
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، اجتمعت 
البلدان العربية مرة أخرى، في بيروت، في أكتوبر 
2018، تحت رعاية كل من: صندوق األمم المتحدة 
األمم  ولجنة  العربية،  الدول  وجامعة  للسكان، 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، من 
إعالن  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  استعراض  أجل 

القاهرة 2013. 

ويستعرض هذا التقرير اإلقليمي العربي التنفيذ 
والتقدم الذي أحرزته الدول العربية، ويقدم ملخصًا 
الرئيسية  الرسائل  يشمل  بما  االقليمية،  للنتائج 
الذي  المتعددين،  مؤتمرالشركاء  عن  المنبثقة 
استمر ثالثة أيام، والذي أقر بالتقدم المحرز، ودعا 
إلى ضرورة تكثيف الجهود في المجاالت التي  لم 

تعكس فيها البلدان تقدما كافيٍا.

االقليمي  المستوى  على  الدالئل   وتشير 
والقطري  إلى أن المنطقة العربية أحرزت بالفعل 
السكان  مؤتمر  وعد  تحقيق   نحو  ملحوظًا  تقدمًا 
إعالن  بالتزامات  والوفاء    1994 عام  والتنمية 
االستعراضات  الحظت  وقد   .2013 لعام  القاهرة 
وفيات  معدالت  في  انخفاضا  الدورية  اإلقليمية 
وتحسنًا  األمهات؛  وفيات  وفي  واألطفال  الرضع 
في  وانخفاضًا  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  في 
تنظيم  لخدمات  الملباة  غير  االحتياجات  نسبة 
نسب  في  وزيادة  اإلنجابية؛  والصحة  األسرة 
بين  المساواة  في  وتحسنًا  بالمدارس؛  االلتحاق 
معدالت  في  وانخفاضًا  التعليم؛  في  الجنسين 
المياه  إلى  الوصول  في  وتحسنًا  المدقع؛  الفقر 

المأمونة والصرف الصحي.

أن  أيًضا  نفسها  األدلة  أظهرت  فقد  ذلك،  ومع 
وبداخلها.  البلدان  بين  متساويا  يكن  لم  التقدم 
لم  التي  المحورية  التحديات  من  العديد  وتبقى 
تعالج بالقدر الكافي. وتشمل تلك التحديات: تدني 
السيما  البطالة،  معدالت  وارتفاع  التعليم؛  جودة 
المالئمة  الخدمات  إلى  واالفتقار  الشباب؛  بين 
والمشاركة  الشباب؛  مشاركة  وضعف  للشباب، 
للمرأة؛ والنمو  المحدودة  االقتصادية والسياسية 
الملحوظة  التنموية  والتفاوتات  السريع  الحضري 
واستمرار  والريفية؛  الحضرية  المناطق  بين 
بين  المساواة  أمام  والثقافية  الهيكلية  العقبات 
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النوع  على  القائم  العنف  وانتشار  الجنسين؛ 
من  وغيرها  التحديات  هذه  وتتفاقم  االجتماعي. 
المعقد  السياق  بسبب  األمد  الطويلة  التحديات 
الناجمة  األخيرة  التغيرات  وبسبب  المنطقة،  في 
التغييرات  امدها،  طال  التي  النزاعات  عن  أساًسا 
إلى  يؤدي  ذلك  وكل  السكان.  ديناميكيات  في 
أزمات إنسانية حادة، وإلى تحركات سكانية قسرية 
في  اإلنمائية  المكاسب  وانتكاس  مسبوقة،  غير 

البلدان المتضررة وجوارها.

ويستعرض التقرير االقليمي التقدم الذي أحرزته 
األربعة  األساسية  العناصر  بشأن  العربية  البلدان 
إلعالن القاهرة، وهي: ضمان الكرامة والمساواة 
وإتاحة  والهشة،  المهمشة  والفئات  للسكان 
والحقوق  اإلنجابية  الصحة  إلى  الشامل  الوصول 
اإلنجابية، مع اتباع نهج قائم علي الحقوق للتصدي 
تحقيق  علي  والعمل  الدولية،  الهجرة  لتحديات 

االستدامة البيئية.

التي  المجاالت  على  الضوء  التقرير  يسلط  كما 
والشراكات  فيها،  الجهود  من  المزيد  بذل  ينبغي 
التطلعات  تحقيق  في  التقدم  لتسريع  الالزمة 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  لبرنامج  الطموحة 
والتنمية، واإلطار اإلقليمي المتفق عليه في إعالن 
القاهرة 2013. وتأكيدا للرسائل الرئيسية للمؤتمر 
مجموعة  التقرير  يتضمن   ،2018 لعام  اإلقليمي 
إلى  الحاجة  تبرز  التي  الملموسة  التوصيات  من 
االستثمار في البيانات واإلحصاءات، وإلى إنشاء 
مرصد للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والحاجة 
المؤسسية من  القدرات  بناء  إلى االستثمار في 
وتطوير  إقليمية،  تعليمية  منصات  إنشاء  خالل 
وباستخدام  فعالية  أكثر  لمراجعات  وأطر  أساليب 
العربي  المجلس  ودعم  للقياس،  قابلة  مؤشرات 
اطار  في  مؤخرا  أنشئ  الذي  والتنمية  للسكان 

جامعة الدول العربية.  

د. لؤي شبانه 
المدير اإلقليمي

صندوق األمم المتحدة للسكان 
)المكتب اإلقليمي للدول العربية(

االستاذ منير ثابت 
نائب االمين العام التنفيذي للبرامج
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

آسيا )االسكوا(

 د. هيفاء أبو غزالة 
االمين العام المساعد

للشؤون االجتماعية
جامعة الدول العربية
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ملخص تنفيذي

أواًل: تقديم

المنعقد  الدولي للسكان والتنمية  المؤتمر  شّكل 
النظرة  في  تحول  نقطة   1994 عام  القاهرة  في 
قلب  في  اإلنسان  فوضع  السكان،  قضايا  إلى 
التنمية، وارتكز على مقاربة حقوقية لمختلف فئات 
أبعاد قضايا  مختلف  تكامل  على  السكان، وشدد 
نحو  مرور  وبعد  المستدامة.  والتنمية  السكان 
الشاملة  المراجعة  جاءت  تبنيه،  عاًما على  عشرين 
والتنمية،  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  لبرنامج 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  قادها  والتي 
ومنظمات  اإلقليمية  المنظمات  مع  بالشراكة 
المحرز  التقدم  لتبين  الصلة،  ذات  المتحدة  األمم 
نحو تحقيق رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
عمله  برنامج  تنفيذ  واجهت  التي  العوائق  وكذلك 
ووفرت  جديدة.  وتحديات  ظروف  من  استجد  وما 
على  تأكيدها  لتعيد  العالم  لدول  فرصة  المراجعة 
تبني  وتم  والتنمية،  السكان  بين  الوثيق  الترابط 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  لبرنامج  جديد  إطار 

والتنمية ما بعد 2014.

وفي المنطقة العربية، وفي سياق تطوير اإلطار 
اإلقليمي  المؤتمر  ُعِقد  العمل،  لبرنامج  الجديد 
شهر  في  العربية  الدول  في  والتنمية  للسكان 
2013 تحت رعاية األمين العام  يونيو/ حزيران عام 
لجامعة الدول العربية، والذي نظمته جامعة الدول 
للدول  اإلقليمي  المكتب  مع  بالشراكة  العربية 
للسكان،  المتحدة  األمم  لصندوق  التابع  العربية 
آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة 
االقتصادية  اللجنة  مع  وبالتعاون  )اإلسكوا(، 
اإلقليمي،  المؤتمر  ختام  وفي   .)ECA( ألفريقيا 
تبنى ممثلو الدول العربية المشاركة إعالن القاهرة 

لعام 2013.

القاهرة  إعالن  أعوام على  بمناسبة مرور خمسة 
لعام 2013، وتزامًنا مع مرور خمسة وعشرين عاًما 
يقود  والتنمية،  للسكان  الدولي  المؤتمر  على 
لصندوق  التابع  العربية  للدول  اإلقليمي  المكتب 
الدول  وجامعة  واإلسكوا  للسكان  المتحدة  األمم 
هذا  وفي  القاهرة.  إعالن  مراجعة  عملية  العربية 
اإلطار، تم إعداد تقرير إقليمي، بدعم فني من مركز 
بالقاهرة.  األمريكية  بالجامعة  االجتماعية  البحوث 
ويهدف التقرير إلى إجراء مراجعة إقليمية معمقة 
حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف إعالن القاهرة 
توزعت  توصية   129 ضمن  اندرجت  والتي   2013
والمساواة  الكرامة  محور  هي:  محاور  أربعة  على 
الخاصة  الموضوعات  المحور  هذا  تحت  )وتنطوي 
بكل من المرأة، المهاجرين والنازحين، الشباب، كبار 
الصحة  محور  اإلعاقة(،  ذوي  واألشخاص  السن، 
الصحة  موضوعات  أساسية  بصورة  )ويشمل 
محور  اإلنجابية(،  والحقوق  والجنسية  اإلنجابية 
الهجرة  موضوعات  )ويشمل  واالستدامة  المكان 
واالستدامة  الدولية،  الهجرة  الداخلي،  والنزوح 
البيئية(، ومحور اإلدارة الرشيدة )متضمًنا التعاون 

الدولي والشراكة(. 

تحليل  على  أساسى  بشكل  التقرير  هذا  يعتمد 
االستمارة  على  العربية  الحكومات  استجابات 
الوطنية لمتابعة تنفيذ إعالن القاهرة التي أرسلتها 
جامعة الدول العربية إلى المجالس واللجان الوطنية 
للسكان في الدول العربية، وعلى التقارير الطوعية 
التي تقدمت بها بعض هذه الحكومات، متضمنة 
العربي  المؤتمر  في  قدمت  التي  العروض 
بعد  سنوات  خمس  والتنمية:  للسكان  اإلقليمي 
بيت  في  عقد  والذي   ،2013 لعام  القاهرة  إعالن 
األمم المتحدة ببيروت خالل الفترة من 30 اكتوبر/
تشرين األول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. 
وفيما يخص بعض المواضيع التى لم يتطرق لها 
اإلستفادة  تم  فلقد  السن،  كبار  مثل  االستبيان، 
فإن  ذلك  ومع  المتاحة.  اإلقليمية  التقارير  من 

مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة لعام 2013: التقرير اإلقليمي 2018 6



اللجوء لتلك المصادر لم يتغلب تماما على عقبة 
نظًرا  الدول  بعض  من  اإلستبيان  استيفاء  عدم 
لعدم  توفر معلومات رسمية بديلة. وفيما يلي 
على  الضوء  يلقي  اإلقليمي،  للتقرير  ملخص 
العربية،  المنطقة  في  والتنمية  السكان  سياق 
ويعرض المنهجية المتبعة في مراجعة تنفيذ إعالن 
القاهرة، كما يستعرض أهم نتائج المراجعة وبعض 
نحو  العربي  اإلقليمي  العمل  لقيادة  التوصيات 

تحقيق رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

ثانًيا: السياق اإلقليمي

تتميز المنطقة العربية بالتنوع الثقافي واالجتماعي 
والطبيعية،  البشرية  بالموارد  وبغناها  والحضاري 
السكان  مجال  في  كبيرة  تفاوتات  تشهد  أنها  إال 
من  والعشرين  االثنتين  دولها  فمن  والتنمية، 
كجمهورية  نسمة  مليون  المائة  سكانه  عدد  ناهز 
في  السكان  عدد  يقل  حين  في  العربية،  مصر 
نسمة  ماليين  ثالثة  عن  العربية  الدول  بعض 
االثنتا  وتتباين  قطر.  ودولة  البحرين  مملكة  مثل 
والعشرين دولة عربية من حيث الثروة بين دول من 
االكثر ثراء عالميا ودول تعتبر االشد فقرا. وتعاني 
المنطقة من العديد من التحديات التنموية متمثلة 
المؤسسات  وضعف  الهشة  باالقتصاديات 
السياسي  االستقرار  بعدم  مصحوبة  المالية 
الدول  من  العديد  وهناك  االمنية.  والتحديات 
تزال، من االحتالل والنزاع  التي عانت وال  العربية 
المسلح والحروب االهلية واالرهاب والنزوح وعدم 
او  االقتصادية  واالزمات  السياسي  االستقرار 
التحديات البيئية الحادة. ومنها دول أمضت عقوًدا 
كفلسطين  السلبية  الظروف  تلك  في  طويلة 
والسودان والصومال والعراق، وأخرى مثل سوريا 
وليبيا واليمن انضمت حديًثا نسبًيا للقائمة ولكنها 
تعاني من ظروف مأساوية حادة تهدد ليس فقط 
على  كاملة  أجيال  قدرة  ربما  ولكن  التنمية  جهود 

البقاء والعيش الكريم.  

بالرغم من التحديات التي واجهتها المنطقة العربية 
خالل العقود الماضية، إال أن دولها شهدت العديد 
مؤتمر  عمل  برنامج  تحقيق  في  اإلنجازات  من 

1994 واألهداف اإلنمائية  لعام  السكان والتنمية 
انخفاًضا  المنطقة  حققت   .)2015-2000( لأللفية 
الرضع  بين  خاصة  الوفيات  ملحوًظا في معدالت 
واألطفال، ووفيات األمهات، والتوسع في تقديم 
الحاجات  نسب  وانخفاض  األسرة،  تنظيم  خدمات 
ووسائل  اإلنجابية  الصحة  لخدمات  الملباة  غير 
تنظيم األسرة. كذلك ارتفعت مستويات االلتحاق 
في  الجنسين  بين  الفجوة  انحسار  مع  بالتعليم 
العربية  المنطقة  أيًضا  وشهدت  االلتحاق.  نسب 
زيادة في معدالت التحضر وانخفاض نسب الفقر 
المدقع، وزيادة نسب السكان المتصلين بشبكات 
على  ولكن  الصحي.  والصرف  الشرب  مياه 
المنطقة  تزال دول  المحقق، ال  التقدم  الرغم من 
البطالة  انتشار  منها  التحديات  من  العديد  تواجه 
وغياب  التعليم،  جودة  وانخفاض  الشباب،  بين 
الضعيفة  والمشاركة  للشباب  المالئمة  الخدمات 
االقتصادية  المشاركة  وضعف  الشباب,  بين 
والسياسية للنساء، واستمرار التفاوتات التنموية 
والريف، وكذلك استمرار وجود  الحضر  بين  خاصة 
الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  ثقافية  معوقات 
وبين األجيال، وانتشار العنف المبني على اساس 

النوع االجتماعي.

المنطقة  في  الجارية  السكانية  الديناميكيات  إن 
مثل الهجرة غير النظامية، والنزوح، والتحضر السريع 
في  بيئية  اجهادات  تسبب  كبيرة  تحديات  تشكل 
االنخفاض  بشر  وقد  الكبيرة.  الحضرية  التجمعات 
في معدالت المواليد والوفيات العديد من دول 
المنطقة بفترة االستفادة من العائد الديموغرافي 
من  نسبيا  كبير  بعدد  يتميز  والذي  المحتمل، 
السكان في سن العمل ونسب منخفضة لالعالة. 
وبغية االستفادة من اإليجابية من التغييرات في 
رأس  استثمارًا في  ذلك  يتطلب  العمري،  الهيكل 
المتاحة  والفرص  المهارات  وتعزيز  البشري  المال 
وتشجيع  اإلنسانية،   حقوقهم  وحماية  للشباب، 
والمدنية.  والسياسية  االقتصادية  مشاركتهم 
لما  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  رؤية  إن 
التنمية  أجندة  في  أدرجت  ما  إذا   ،2014 عام  بعد 
لتحقيق  فعااًل  إطارا  يوفر   ،2030 عام  المستدامة 
بتحقيق  تسمح  وبالتالي  المسبقة،  الشروط  هذه 

العائد الديمغرافي المحتمل في المنطقة.
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ثالًثا: تنفيذ توصيات العمل 
إلعالن القاهرة عام 2013

1( الكرامة والمساواة

إن عشرة من الدول التي استجابت لالستطالع، 	 
الفقر  حدة  لتخفيف  واضحة  سياسات  لديها 
والتمكين االقتصادي من خالل برامج التشغيل 
برامج  أخرى  دول  تسع  ولدى  الدخل.  وتوليد 
الجغرافي  التوازن  اختالل  تصحيح  إلى  تهدف 
وفي  االقتصادية.  والفرص  االستثمار  في 
سكانية  فئات  استهداف  يتم  الدول،  بعض 
ترأسها  التي  األسر  مثل    - محددة  ضعيفة 
واألشخاص  المتزوجات  غير  والنساء  النساء، 

ذوي اإلعاقة.

بشكل عام، إن المعالجة األفضل لمسائل الفقر 	 
والتهميش تتم عن طريق تقديم الدعم العيني 
واإلعانات المالية، بداًل من التغييرات الهيكلية 
التي تهدف إلى إعادة توزيع الموارد والفرص. 
وهذا يؤكد الحاجة إلى اعتماد اإلنصاف والنهج 
في  ترتكز  التي  اإلنسان  حقوق  على  القائم 
مبدأ  على  القائمة  والتغيرات  الفرص  تكافؤ 

التحول.  

أ- المرأة

تم اختيار تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين  	 
من قبل مجالس السكان في المنطقة العربية 
كذلك  تشمل  التي  األربعة  األولويات  كأحد 
والهجرة  اإلنجابية،  والصحة  الشباب،  تمكين 
الثقافية  العقبات  فان  ذلك،  ومع  الدولية. 
والهيكلية ال تزال قوية، وينبغي التغلب عليها 
هذا  في  المنشود  التقدم  تحقيق  أجل  من 

المجال.

هذا 	  على  أجابت  دولة  عشرة  إحدى  أصل  من 
الجزء من االستمارة، صادقت عشر دول على 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة )سيداو( وعدلت بعض القوانين لتتفق 

منها  دول  تسع  وقامت  االتفاقية.  بنود  مع 
فيما  االتفاقية،  على  تحفظاتها  بعض  برفع 

انفردت تونس برفع جميع تحفظاتها. 

دولة 	  عشرة  إحدى  بين  من  دول،  ست  قامت 
أجابت على هذا الجزء من االستمارة، بصياغة 
مجلس  قرارات  لتنفيذ  وبرامج  استراتيجيات 
والفتيات  النساء  بحماية  المتعلقة  األمن 
وأيًضا  المسلح  النزاع  العنف في ظروف  من 
أبعاد  تراعي  نظرة  بتبني  المتعلقة  القرارات 
مع  التعامل  يخص  فيما  االجتماعي  النوع 

النزاعات والعمل على إرساء السالم.

المؤسسات 	  العربية  الدول  معظم  أنشأت 
المخصصة  الوزارات(  أو  اللجان  أو  )المجالس 
قبل  الجنسين  بين  المساواة  ومسائل  للمرأة 
عام 2013. ومنذ »إعالن القاهرة« عام 2013، 
قامت أربع من بين عشر دول استجابت، بإنشاء 
القضايا.  هذه  مع  للتعامل  جديدة  مؤسسات 
المستجيبة  دول  العشرة  جميع  فان  وكذلك، 
استراتيجيات  بصياغة  قامت  إما  لالستطالع، 
بين  المساواة  سياسات  أو  جديدة  وطنية 

الجنسين، أو مراجعة وتحديث القائم منها.

اعتمدت  جميع الدول العشرة المستجيبة قوانين 	 
أو سياسات لدعم وتعزيز المشاركة السياسية 
في  حصص  تخصيص  ذلك  في  بما  للمرأة، 
ان  كما  المعينة.  او  المنتخبة  التمثيل  مجالس 
لتعزيز  برامج  أو  سياسات  تنفذ  دول  تسعة 
برامج  وتدير  للمرأة،  االقتصادية  المشاركة 
والقسري،  المبكر  الزواج  مكافحة  على  تعمل 
ومع  االجتماعي.  النوع  أساس  على  والعنف 
ذلك، فان ستة دول فقط لديها برامج تشجيع 
مشاركة الذكور والمجتمعات المحلية في جهود 

تحقيق المساواة بين الجنسين.

ب- المهاجرون والنازحون والالجئون

قضايا 	  حول  المسهبة  اإلجابات  عكس  على 
الدول على  ا من  أجاب عدد محدود جدًّ المرأة، 
والنازحين  بالمهاجرين  المتعلق  االستمارة  جزء 
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ربما  مقتضبة  جد  اإلجابات  وجاءت  والالجئين 
على  أجابت  التي  الجهات  اختصاص  لعدم 
االستمارات بالموضوع أو لغياب البيانات ذات 

الصلة. 

بعض 	  لدى  أنه  إلى  المتاحة  اإلجابات  أشارت 
مع  للتعامل  برامج  أو  سياسات  البلدان 
المهاجرين والنازحين، وفقا لما جاء في »إعالن 

القاهرة« عام 2013. 

ج- الشباب

جدول 	  في  عالية  بأولوية  الشباب  يحضى 
وأفادت  العربية.  المنطقة  التنمية في  أعمال 
الجزء  التي استجابت لهذا  االحدى عشرة دولة 
االستراتيجيات  أعدت  بأنها  االستطالع  من 
بالشباب، وأن  المتعلقة  الوطنية والسياسات 
الالئق  العمل  فرص  لخلق  يسعى  الجميع 
وأن  تشغيلهم.  إمكانيات  وتحسين  للشباب 
عشرة من هذه الدول لديها برامج تهدف إلى 
باحتياجات  وترتبط  التعليم،  بنوعية  االرتقاء 
سوق العمل، باإلضافة إلى البرامج المصممة 

للمساعدة على زيادة االلتحاق بالمدارس. 

أنها 	  المجيبة  دولة   عشرة  االحدى  وأفادت 
المشاركة  وتعزيز  لتشجيع  برامج  بتنفيذ  تقوم 
وأن  الشباب.  جانب  من  والمدنية  السياسية 
الجنسية  الصحة  برامج  لديها  الدول  جميع 
واإلنجابية التي تستهدف الشباب. كما خمسة 
من هذه الدول لديها برامج للتعامل مع الهجرة 

غير النظامية.

2( الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق 
اإلنجابية

من 	  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  قضايا  تعتبر 
المنطقة  في  والتنمية  السكان  أولويات 
من  طويلة  قائمة  في  ذلك  انعكس  العربية، 
التوصيات المتعلقة بها في إعالن القاهرة. كما 
أجابت الدول المستجيبة باستفاضة على الجزء 
الخاص بهذا الموضوع في استمارة المتابعة. 
بين  دول من  ثماني  قامت   ،2013 عام  ومنذ 

الدول المستجيبة بصياغة استراتيجيات جديدة 
أو بمراجعة استراتيجيات قائمة خاصة بالصحة 

اإلنجابية. 

بعض 	  إدماج  المستجيبة  الدول  جميع  في  تم 
خدمات الصحة اإلنجابية ضمن الرعاية الصحية 
المستجيبة  الدول  جميع  قامت  كما  األولية، 
وتنظيم  األمومة  رعاية  خدمات  في  بالتوسع 
األسرة والوقاية من وعالج األمراض المنقولة 
المناعة  نقص  فيروس  فيها  بما  ا  جنسيًّ
على  العمل  مع  اإليدز،  ومرض  المكتسب 
عشر  تقوم  كما  الخدمات.  هذه  جودة  رفع 
في  العاملة  البشرية  الموارد  بتخطيط  دول 
التركيز  مع  اإلنجابية  الصحة  خدمات  مجال 
التوزيع  وتحسين  العاملين  كفاءة  رفع  على 

لهم. الجغرافي 

على 	  ردت  التي  الدول  من  ثمانية  أشارت 
إلى  تهدف  التي  البرامج  لديها  أن  االستبيان 
الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  إمكانية  توفير 
على  تمييز  دون  للجميع،  واإلنجابية  الجنسية 
أو  النزوح  وحالة  والجنسية،  الجنس،  أساس 

الحالة الزواجية.

لديها  	  التي  الدول، سيما  من  قليل  عدد  في 
فان  االنجاب،  زيادة  تشجع  سكانية  سياسات 
خدمات تنظيم األسرة محدودة، ولم يتم دمجها 

تماما ضمن الرعاية الصحية األولية.

الجنسية 	  المعطاة للصحة  بالرغم من األولوية 
واإلنجابية ما زال هناك قصور في التركيز على 
الفردي،  االختيار  حرية  اإلنجابية وعلى  الحقوق 
فالتحدي األساسي في هذا المجال هو تبني 
العوائق  مواجهة  في  الحقوقي  المنظور 
الثقافية التي قد تتناقض مع إتاحة معلومات 
بدون  والجنسية  اإلنجابية  الصحة  وخدمات 
تمييز، وخاصة إتاحتها بشكل الئق للمراهقين 

والشباب غير المتزوجين.

3( الهجرة الدولية

األولوية 	  مجاالت  كأحد  الدولية  الهجرة  جاءت 
األربعة في المنطقة. وترد أهميتها وتحدياتها 
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من خالل قائمة طويلة ومفصلة من التوصيات 
 .2013 عام  القاهرة«  الصلة في »إعالن  ذات 
ومع ذلك، فلم يستجب سوى عدد قليل من 
الدول إلى هذا الجزء من الدراسة االستقصائية 
المتابعة، وعليه، تم تقديم معلومات محدودة 

فقط. 

وبحسب اإلجابات الواردة، صادقت دولتان فقط 	 
الدولية  االتفاقية  على  والمغرب  مصر  هما 
المهاجرين وأفراد  العمال  لحماية حقوق جميع 
عربية  دولة  أية  تصادق  لم  حين  أسرهم، في 
الخاصة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على 

بالعمل الالئق للعمال المنزليين.

بصياغة 	  المستجيبة  الدول  من  خمس  قامت 
الدولية،  بالهجرة  خاصة  قومية  استراتيجيات 
ووضعت خمس لدول مستجيبة أخرى سياسات 
أو برامج تتعلق بمحاربة اإلتجار بالبشر، في حين 
لمواجهة  سياسات  فقط  دول  أربع  اعتمدت 
دول  أربع  ووضعت  النظامية،  غير  الهجرة 

سياسات خاصة بتحويالت المهاجرين.

إلدماج 	  سياسات  وجود  اإلجابات  بينت 
ودعم  الخارج  إلى  المهاجرين  المواطنين 
مشاركتهم في دول المنشأ في خمس دول، 
للمهاجرين  الخدمات  إلتاحة  برامج  توجد  كما 
الوافدين ومحاربة التمييز ضدهم في دولتين.

بالتوصيات 	  االلتزام  أن  يظهر  عام،  بشكل 
عام  القاهرة«  »إعالن  وثيقة  في  المفصلة 
2013 في هذا الصدد كان ضعيفا. وقد يعود 
ذلك إلى حقيقة أن عدد االستجابات لهذا الجزء 
من الدراسة االستقصائية كان محدودا، إضافة 

إلى المعقد لسياسات الهجرة.

4( االستدامة البيئية

الخاص 	  الجزء  على  تقريًبا  الدول  كل  أجابت 
باالستدامة البيئية من استمارة المتابعة، مما قد 
يدل على بزوغ أهمية االستدامة البيئية عند دول 

المنطقة، حيث صاغت جميع الدول المستجيبة، 
إدارة  لتعزيز  تقوم بصياغة سياسات وبرامج  أو 

الموارد البيئية وتدوير النفايات  الصلبة.

يوجد في ثماٍن من الدول المستجيبة سياسات 	 
في  السكان  بزيادة  المتعلقة  القضايا  لتناول 
التجمعات العمرانية الكبيرة، في حين أن ثالث 
تستهدف  وبرامج  سياسات  لديها  فقط  دول 
المناطق ذات الظروف البيئية الهشة أو المهددة.

5( الحوكمة

تضمنت أجزاء عدة من استمارة المتابعة أسئلة 	 
الرشيدة  للحوكمة  محددة  بمقومات  تتعلق 
البيانات والبحوث، المشاركة مع  وهي: توافر 
والتعاون  الخاص،  والقطاع  المدني  المجتمع 
هذه  على  اإلجابة  ضعف  أن  إال  الدولي. 
متكاملة  صورة  رسم  محاولة  من  حد  األسئلة 
للحوكمة ضمن إطار سياسات السكان والتنمية 

في المنطقة العربية.

واألردن 	  العراق  تميزت  ذلك  من  الرغم  وعلى 
في بذل جهود هامة، بحسب اإلجابات الواردة، 
وتفاوت  وتونس.  وقطر  لبنان  من  كل  تالها 
األداء ما بين الدول بحسب كل من المقومات 
الثالثة، ففي حين ركز بعض منها على البيانات 
أخرى  دول  تركيز  النتائج  أظهرت  والمعطيات، 
مختلف  في  المدني  المجتمع  إشراك  على 

مجاالت السكان والتنمية.  
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توصيات  تحقيق  تستهدف  التي  والتدخالت 
على  التركيز  يستلزم  مما  القاهرة،  إعالن 
العدالة وتصحيح االختالالت المجتمعية الحالية 

ومنع استمرار إنتاجها في المستقبل.

وتنمية ( 6 المؤسسات  دعم  في  االستثمار 
وأدوات  لمهارات  أولوية  إعطاء  مع  القدرات 
أساس  لبناء  والمتابعة،  والتخطيط  التشارك 

متين لتحقيق هذه التوصيات.

الرشيدة ( 7 الحوكمة  مقومات  ودعم  إدراك 
للهياكل  خاصة  أولوية  إعطاء  مع  والفعالة، 
وإلجراءات  القطاعات،  ومتعددة  البينية 

المساءلة، وإتاحة البيانات.

لمراجعة ( 8 وفعالة  واضحة  آليات  على  االتفاق 
القاهرة،  إعالن  توصيات  تنفيذ  في  اإلنجاز 
مع العمل على التحول من قياس اإلنجاز إلى 
التوصيات  من  العديد  وتعتبر  اإلنجاز،  دعم 
الخبرات  لتبادل  إنشاء منصات  السابقة، مثل 
وتشجيع  المراصد  بناء  في  واالستثمار 
على  والبناء  للسياسات  الداعمة  البحوث 
وأجندة  والتنمية  السكان  أجندة  بين  التكامل 
الخطوات  بين  من  المستدامة،  التنمية 

التحول. لتحقيق هذا  الداعمة 

خامًسا: خارطة طريق نحو إسراع 
وتيرة اإلنجاز

لعام  القاهرة  إعالن  تنفيذ  مراجعة  نتائج  أوضحت 
تحقيق  في  وجهودها  العربية  الدول  التزام   2013
أنها  إال  والتنمية،  للسكان  الدولي  المؤتمر  رؤية 
أيًضا أظهرت التحديات التي ما زالت تعوق مسيرة 
المراجعة  تقرير  ُيختتم  الصدد.  هذا  في  اإلنجاز 
بتقديم المجموعة التالية من التوصيات التي بنيت 
للسياق  المتعمق  والتحليل  المراجعة  نتائج  على 

التنموي في المنطقة العربية.

على 	(  بناء  اإلقليمية  التعلم  منصات  إنشاء 
والتحديات  للمواضيع  الظاهر  التشابه  أوجه 
وتتواجد  العربية.  الدول  في  االهتمام  ذات 
مع  جنب  إلى  جنبا  المشتركة  القواسم  هذه 
كعوامل  استخدامها  يمكن  التي  المتغيرات 
تبادل  طريق  عن  إيجابي  تغيير  إلحداث  حافزة 

أفضل الممارسات والدروس المستفادة. 

النتائج ( 2 على  القائمة  اإلدارة  مقاربة  تبني 
االستغالل  مع  األهداف،  نحو  والموجهة 
رؤية  بين  والتكامل  التقاطع  لنقط  الواعي 
للسكان  الدولي  والمؤتمر  القاهرة  إعالن 
والتنمية وبين أهداف التنمية المستدامة، مع 
التأكيد على خصوصية برنامج المؤتمر الدولي 
إلى  ترجمته  على  والعمل  والتنمية  للسكان 
إلى  السعي  مع  محددة  ومؤشرات  أهداف 
الالزمة  البيانات  وجودة  وإتاحة  توافر  ضمان 

لمتابعة تلك المؤشرات.

والمعلومات ( 3 البيانات  توفير  في  االستثمار 
مع  والتنمية،  بالسكان  الخاصة  المراصد  وبناء 
التركيز على البحوث الموجهة لدعم السياسات.

واالجتماعية ( 4 الثقافية  المعوقات  مع  التعامل 
القيم االجتماعية  تغيير  العمل على  من خالل 
السلبية مع تشجيع وحماية القيم والخصائص 

الثقافية اإليجابية.

تبني رؤية تعلي مبدأ اإلنصاف وتستند إلى ( 5
السياسات  كل  في  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
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تقديم

 ،ICPD والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  أرسى 
عمله  وبرنامج   ،1994 عام  بالقاهرة  عقد  الذي 
األبعاد  حول  العالمي  التوافق  أسس  الشامل 
المتعددة للسكان والتنمية، كما أحدث نقلة نوعية 
التركيز  عن  بعيًدا  السكانية  والبرامج  للسياسات 
حقوق  احترام  على  التركيز  إلى  البشر  أعداد  على 
وبعد  األفراد.  رفاهة  في  واالستثمار  اإلنسان 
للسكان  الدولي  المؤتمر  على  عاًما  مرور عشرين 
والتنمية، أكدت مراجعة شاملة لتنفيذ برنامج عمله 
حين  في  ومقاصده  أهدافه  صالحية  استمرار 
أظهرت الحاجة إلى وضع إطار عمل جديد يستجيب 

للتغيرات الطارئة على بيئة التنمية.

العامة  الجمعية  من  الصادر  للتكليف  وتنفيًذا 
لألمم المتحدة )القرار 234/65(، شملت المراجعة 
الدولي  المؤتمر  عمل  برنامج  لتنفيذ  الميدانية  
للسكان والتنمية ما بعد 2014، دراسة استقصائية 
محددة  مواضيع  حول  عالمية  واجتماعات  عالمية 
والتنمية. وفي  السكان  إقليمية حول  ومؤتمرات 
إطار تلك المراجعة الشاملة نظم كل من األقاليم 
الخمسة الرئيسية، بما فيها إقليم الدول العربية، 
ا، واندمجت مخرجات كل  عام 2013 مؤتمًرا إقليميًّ
هذه األنشطة مًعا في إطار برنامج عمل المؤتمر 
حيث   ،2014 بعد  ما  والتنمية  للسكان  الدولي 
مثلت تتويًجا الستعراض األمم المتحدة لإلنجازات 
والثغرات والتحديات والقضايا الناشئة فيما يتعلق 
والتنمية.   للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  ببرنامج 
واشتمل تقرير البرنامج على تجميع وتحليل لبيانات 
شاركت  المتحدة  األمم  في  عضو  دولة   176 من 
من  مداخالت  إلى  باإلضافة  االستبيان،  في 

المجتمع المدني واألكاديميين.

اعتمده  والذي   ،2013 لعام  القاهرة  إعالن  ويمثل 
العربية  الدول  جامعة  في  األعضاء  الدول  ممثلو 
حول  العربي  اإلقليمي  المؤتمر  في  المشاركون 
على  العربية  الدول  إجماع  والتنمية،  السكان 
المؤتمر  عمل  برنامج  تنفيذ  في  قدًما  المضي 

 .2014 عام  بعد  ما  والتنمية  للسكان  الدولي 
ويعرض التقرير الحالي نتائج مراجعة منهجية لتنفيذ 
إعالن القاهرة بعد مرور خمس سنوات على تبنيه. 

وتستند هذه المراجعة لتنفيذ إعالن القاهرة على 
استجابات الدول الستمارة المتابعة الوطنية التي 
أرسلت إلى حكومات الدول العربية، باإلضافة إلى 
الوطنية  التقارير  من  المتاحة  المعلومات  بعض 
لنتائج  تنفيذي  ملخص  عرض  تم  كما  الطوعية. 
المراجعة في المؤتمر اإلقليمي العربي للسكان 
القاهرة لعام  والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن 
بيروت  في  اإلسكوا  استضافته  الذي   ،2013
 1 إلى  األول  تشرين  أكتوبر/   30 من  الفترة  خالل 
تقرير  ويتضمن   .2018 الثاني  نوفمبر/تشرين 
مراجعة التنفيذ بعض المعلومات المستفادة من 
المشاركة  العربية  الحكومات  مداخالت قدمت من 
تقاريرها  لعرض  اإلقليمي  المؤتمر  ذلك  في 
مندوبون  المداخالت  تلك  قدم  حيث  الطوعية، 
المتابعة  أيًضا الستمارة  استجابت  دول  من سبع 
المغرب، عمان، فلسطين،  األردن،  العراق،  وهي 
أخرى  دول  ثالث  من  وكذلك  وتونس،  السودان، 

هي ليبيا، موريتانيا، وسوريا. 1

ويشتمل تقرير المراجعة على أربعة فصول. يقدم 
الديموغرافي  السياق  باختصار،  األول،  الفصل 
العربية  المنطقة  في  والسياسي  واالجتماعي 
قبل، أثناء، وبعد اعتماد إعالن القاهرة لعام 2013، 
القاهرة  إعالن  بعرض  المراجعة  خلفية  يقدم  كما 
الدولي  المؤتمر  عمل  ببرنامج  ارتباطه  وكيفية 
العالمي  اإلطار  وكذا   ،1994 والتنمية  للسكان 
لبرنامج العمل ما بعد 2014. أما المنهجية المتبعة 
في تحليل اإلجابات على استمارة المتابعة الوطنية 
فيتم تقديمها في الفصل الثاني. ويحتل ويعرض 

1 يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المؤتمر 
اإلقليمي، بما في ذلك العروض التقديمية للتقارير الطوعية 

https://www.unescwa.org/ar/ :من خالل الرابط التالي
events/المؤتمر-العربي-اإلقليمي-للسكان-والتنمية-خمس-

سنوات-بعد-إعالن-القاهرة-لعام2013-.
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التحليل في شكلين: )1( إحصاءات  الثالث، الذي يستحوذ على معظم التقرير الرئيسي، نتائج  الفصل 
واألمثلة  االستقصاء؛  على  الحكومية  الردود  من  يتضح  كما  المنطقة،  في  التنفيذ  جهود  عن  موجزة 
المختارة، و )2( أمثلة من بلدان بعينها، في المربعات لتسليط الضوء على الممارسات الناجحة. ويقدم 
هذا التقرير لمحة عامة عن الجهود اإلقليمية. وليس المقصود عرض تغطية منفصلة ومفصلة لألنشطة 
لكل دولة. ويلخص الفصل األخير النتائج الرئيسية واألخذ بمجموعة من التوصيات والمبادئ التوجيهية 

للعمل في المستقبل.

15 تقديم



©
U

N
FP

A
 J

or
da

n 



الفصل األول: خلفية1

1.1 السياق اإلقليمي

االثنتين  الدول  تضم  التي  العربية،  المنطقة  تعد 
والعشرين األعضاء في جامعة الدول العربية ويبلغ 
تعداد سكانها حوالي 390 مليون نسمة في عام 
2،2015 واحدة من أكثر األقاليم تبايًنا في العالم.  
عدد  يبلغ   ،2016 لعام  السكان  لتقديرات  فوفًقا 
عدد  حيث  من  األكبر  العربية  الدولة  مصر،  سكان 
لم يصل  بينما  نسمة،  مليون   100 نحو  السكان، 
األخرى،  العربية  الدول  بعض  في  السكان  عدد 
إلى ثالثة ماليين.3 وال يقل  البحرين وقطر،  مثل 
التفاوت  عن  المنطقة  في  االقتصادي  التباين 
لنصيب  التقديرات  ألحدث  فتبًعا  الديموغرافي. 
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، تضم المنطقة 
ثالًثا من أغنى عشر دول في العالم )قطر، الكويت، 
لليمن  متاخمة  وهي  المتحدة(  العربية  واإلمارات 
والتي تعد واحدة من أفقر عشر دول في العالم.4 
على  أيًضا  البشرية  للتنمية  تقرير  أحدث  ويؤكد 
تعتبر  حين  المنطقة،5 ففي  في  الشاسع  التباين 
متوسط  بشرية  تنمية  معدل  ذات  ككل  المنطقة 
في عام 2015، إال أنها تشتمل على خمس دول 
للغاية،  مرتفعة  بشرية  تنمية  بمستويات  تتمتع 
عالية،  بشرية  تنمية  مستويات  ذات  دول  وست 
وأربع دول ذات مستويات تنمية بشرية متوسطة، 

 Ecoالmic and Social Commission for Western Asia. 2016.   2
 Demographic Profile of the Arab Region: Realizing the
 Demographic Dividend. Beirut, Lebaالn: Ecoالmic and Social

Commission for Western Asia

 mic and Social Affairs.الUnited Nations Department of Eco   3
 2017. 2016 Demographic Yearbook. New York, USA: United

Nations, ST/ESA/STAT/SER.R/46

 United Nations Development Programme. 2018. Human    4
 Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update.

.New York, USA: United Nations Development Programme

 United Nations Development Programme. 2016. Human  5
 Development Report 2016: Human Development for
 Everyone. New York, USA: United Nations Development

.Programme

وسبع دول ذات مستويات تنمية بشرية منخفضة 
بين  تصنف  كانت  والتي  سوريا  بينها  من  )تعد 
البشرية المتوسطة حتى عام  التنمية  الدول ذات 
التنمية  بين مستويات  التباين  يظهر  كما   .)2014
في  الواحدة  الدولة  داخل  أيًضا  بوضوح  البشرية 

المنطقة، خاصة بين المناطق الحضرية والريفية.6

إنمائية جسيمة،  العربية تحديات  المنطقة  وتواجه 
مالية  ومؤسسات  هشة  اقتصادات  في  تتمثل 
االستقرار  عدم  قضايا  إلى  باإلضافة  ضعيفة 
عدة  عانت  كما  األمنية.7  والمشاكل  السياسي 
االحتالل  تعانى من  زالت  المنطقة وما  دول في 
واإلرهاب  األهلية  والحروب  المسلحة  والنزاعات 
السياسي  االستقرار  وعدم  القسري  والتهجير 
البيئي  والتدهور  المتكررة  االقتصادية  واألزمات 
والمجاعات. وفي حين كابدت دول، مثل فلسطين 
عدم  أو  االحتالل  والعراق،  والصومال  والسودان 
دول  تمر  لعقود،  المسلحة  النزاعات  أو  االستقرار 
بظروف  ا  حاليًّ واليمن،  وليبيا  سوريا  مثل  أخرى، 
معاكسة حادة ال تهدد إمكانات التنمية بها فحسب، 

بل تهدد أيًضا مستقبل وكرامة أجيال كاملة.8

ولكن على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه 
تقدًما  العربية  المنطقة  شهدت  العربية،  الدول 
ملحوًظا نحو تحقيق رؤية المؤتمر الدولي للسكان 
لأللفية  اإلنمائية  واألهداف   1994 لعام  والتنمية 

 United Nations Development Programme, Regional Bureau  6
 for Arab States. 2016. Arab Human Development Report
 2016: Youth and the Prospects for Human Development
 in a Changing Reality. New York, USA: United Nations

.Development Programme

 United Nations Development Programme, Regional Bureau   7
 for Arab States. 2009. Arab Human Development Report
 2009: Challenges to Human Securities in the Arab Countries.

New York, USA: United Nations Development Programme

 UNICEF. 2017. Syria Crisis: 2017 Humanitarian Results.    8
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Syria_
Crisis_Humanitarian_Situation_Report_Year_End_2017.

 pdf; Yemen Humanitarian Situation Report Dec 2017.
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_

Humanitarian _Situation_Report_Year_End_2017.pdf
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منذ عام 2000، حيث أظهرت المراجعات اإلقليمية 
الوفيات،  معدالت  في  ملحوًظا  انخفاًضا  الدورية 
ال سيما بين الرضع واألطفال واألمهات، وتحسًنا 
وتنظيم  اإلنجابية  الصحية  الرعاية  خدمات  في 
لخدمات  الملباة  غير  االحتياجات  تراجع  مع  األسرة 
في  وزيادة  اإلنجابية،  والصحة  األسرة  تنظيم 
نسب االلتحاق بالمدارس مع انخفاض للفجوة بين 
الفقر  تراجع  أوضحت  كما  التعليم،  في  الجنسين 
الحصول  نسب  وتحسن  التحضر،  وزيادة  المدقع، 
على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي 

المحسنة.9

إال أن هذه اإلنجازات لم تتحقق بنفس الدرجة في 
الدول  بعض  تخلفت  حيث  المنطقة،  أنحاء  جميع 
الركب بشكل واضح. وبقيت تحديات رئيسية،  عن 
الشباب،  بين  البطالة  معدالت  ارتفاع  بينها  من 
المشاركة  وضعف  التعليم،  جودة  وانخفاض 
في  والتباين  للمرأة،  والسياسية  االقتصادية 
مستويات التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، 
للمساواة  المعوقة  الثقافية  العقبات  واستمرار 
والعنف  الجنسي  العنف  وانتشار  الجنسين،  بين 
المبكر،  والزواج  االجتماعي،  النوع  على  القائم 
وختان اإلناث في بعض البلدان. كما يمثل ارتفاع 
ا يواجه االستقرار  معدالت نمو السكان تحدًيا رئيسيًّ
الكبرى،  الحضرية  التجمعات  في  خاصة  البيئي، 
بما يصاحبه من تلوث وانبعاثات غازات االحتباس 
المستدامة  غير  االستهالك  وأنماط  الحراري، 
ونقص المياه والتداعيات السلبية للتغير المناخي. 
 ،2009/2008 عام  الكبير  العالمي  الركود  وقضى 
الذي  السياسي  االستقرار  عدم  أعقبه  والذي 
2011، على األمل في  أطلقه الربيع العربي عام 

التقدم.10 

وتستحق الديناميكيات الديموغرافية أهمية خاصة 
في  االنخفاض  أدى  فقد  العربية.  المنطقة  في 
معدالت الخصوبة إلى تغير التركيبة العمرية للسكان 

 United Nations Population Fund Arab States Regional Office.   9
 2010. Arab States Regional Report: Fifteen-Year Review of the
 Implementation of the ICPD/PoA in the Arab World. Cairo:
 United Nations Population Fund Arab States Regional Office;
 United Nations and League of Arab States. 2013. The Arab
 Millennium Development Goals Report: Facing Challenges

.n: ESCWAالand Going Beyond 2015. Beirut, Leba

10   المرجع السابق.

حيث تتزايد نسبة السكان في سن العمل ويقترب 
معدل اإلعالة العمرية من أدنى مستوياته. تؤدي 
هذه التغيرات في التركيبة العمرية إلى إنتاجية أعلى  
وبالتالي  االستثمار،  من  ومزيد  أقل  واستهالك 
يشار إليها كعائد أو فرصة ديموغرافية. ولكن هذا 
لعدة  إال  يستمر  وال  مؤقت  الديموغرافي  العائد 
من  التي  الفرصة  هذه  ثمار  أن  كما  فقط،  عقود 
الممكن حصدها ليست تلقائية، ولكنها مشروطة 
االستثمار في  وعادلة من خالل  داعمة  بيئة  ببناء 
الشباب  مهارات  وتعزيز  البشري،  المال  رأس 
وتشجيع  اإلنسانية  حقوقهم  وحماية  وفرصهم، 
والمدنية.  والسياسية  االقتصادية  مشاركتهم 
ويجب مالحظة اعتماد الفرصة الديموغرافية على 
وتيرة انخفاض الخصوبة، وبالتالي على االستثمار 
تحسين  وفي  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  في 
خدمات تنظيم األسرة. أي أن االستفادة من العائد 
الديموغرافي مشروطة بسياق السياسات، فيما 
والتعليم  األسرة  وتنظيم  العامة  بالصحة  يتعلق 
فضاًل عن السياسات االقتصادية المناسبة التي 
تشجع االدخار وتعزز من الفرص المفتوحة والمرنة 

للتوظيف.11

انخفاض  عن  سينتج  الطويل،  المدى  وعلى 
الخصوبة تغيرات في التركيبة العمرية نحو التشيخ 
يتبع  وما  السن  كبار  نسبة  ارتفاع  مع  السكاني  
ذلك من تحديات جديدة، مثل ارتفاع نسب اإلعالة 
الرعاية  خدمات  على  المتسارع  والطلب  الكبيرة 
العربية،  الدول  بعض  تتقدم  وبالفعل  الصحية. 
باتجاه  بسرعة  وتونس،  والمغرب  ولبنان  كالجزائر 
تؤثر  أن  المتوقع  من  أنه  كما  السكاني،  التشيخ 

هذه التغيرات قريًبا على بقية دول المنطقة.12

المنطقة،  في  خاصة  أهمية  أيًضا  الهجرة  تمثل 
سواء كانت طوعية أو قسرية، وسواء كانت منظمة 
أو غير منظمة. أكد إعالن القاهرة لعام 2013 على 
كما  أولوية،  ذات  قضية  باعتبارها  الدولية  الهجرة 
اختارتها المجالس السكانية الوطنية العربية كواحدة 

 Bloom, D., D. Canning and J. Sevilla. 2003. The Demographic    11
 mic ConsequencesالDividend: A New Perspective on the Eco
.of Population Change. Santa Monica, California, USA: RAND

 mic and Social Commission for Western Asia. 2017.الEco   12
 Prospects  :8 ال.   Population and Development Report Issue
 n:الof Ageing with Dignity in the Arab Region. Beirut, Leba

.ESCWA
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الجنسية  الصحة  مع  أولوية،  ذات  أربع  من قضايا 
واإلنجابية، تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، 
مناقشته  ستتم  كما  ولكن،  الشباب.  وتمكين 
الحًقا في هذا التقرير، يبدو أن نقص المعلومات 
ومطالب أخرى  تعوق  تحقيق التقدم المستهدف 
والتحكم  الدولية  الهجرة  إيجابيات  من  لالستفادة 

في تأثيراتها السلبية.

1 .2 الطريق من برنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

إلعالن القاهرة

 ICPD والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  ُعقد 
بمشاركة   ،1994 أيلول  سبتمبر/  في  بالقاهرة 
المتحدة  األمم  هيئات  يمثلون  ألًفا   11 من  أكثر 
الدولية  الحكومية  والمنظمات  والحكومات 

ومنظمات المجتمع المدني، ويعد أكبر المؤتمرات 
السكان  بشأن  وتأثيًرا  نجاًحا  وأكثرها  الدولية 
برنامج  ويعتبر  الحين.13  ذلك  حتى  يعقد  والتنمية 
نقطة  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل 
تحول ملحوظة بتركيزه على حقوق اإلنسان وعلى 
االختيار الفردي واالستقاللية في مقابل األهداف 
للخطاب  جديًدا  نموذًجا  قدم  حيث  الديموغرافية، 
العالمي بشأن السكان والتنمية، كما استمد قوته 
من التوافق النادر بين 179 حكومة. ويتميز برنامج 
بالسعة  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل 
لقضايا  المتعددة  األبعاد  معالجة  في  والشمول 
 44 غطى  حيث  بينها،  والترابط  والتنمية  السكان 
بالرغم  ولكن  14 فصاًل.14  تجميعها في  تم  بعًدا، 
من تلك الرؤية التكاملية متعددة القطاعات لقضايا 
عمل  برنامج  تنفيذ  تم  ما  غالًبا  والتنمية،  السكان 
المؤتمر بشكل انتقائي ومن خالل اقتراب رأسي 

ا.15 قطاعي وليس تكامليًّ

دعا برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
األساسية  البيانات  قواعد  بناء  إلى  الحكومات 
الدوري  التقييم  لتسهيل  الالزمة  الرصد  وآليات 
المتحدة  األمم  صندوق  اضطلع  وقد  للتنفيذ. 
للسكان، بالتعاون الوثيق مع وكاالت األمم المتحدة 
مراجعات  إجراء  في  بالريادة  األخرى،  وهيئاتها 
عمل  خطة  لتنفيذ  سنوات  خمس  كل  دورية 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حيث استندت 
األعضاء،  الدول  من  واردة  بيانات  إلى  المراجعات 
واستقصاء عالمي موحد استجابت له الحكومات، 
متعددة  عالمية متخصصة ومشاورات  واجتماعات 
األطراف. كما أجرت لجان األمم المتحدة اإلقليمية 
المراجعات  تلك  في  تصب  إقليمية  مراجعات 
العالمية الخماسية، حيث تولت اللجنة االقتصادية 
مراجعات  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية 

 United Nations Population Fund. 2004. Programme of Action  13
 Adopted at the International Conference on Population and
 Development, Cairo, 5-13 September, 1994. New York: UNFPA,

 .E/25,000/2004

14   المرجع السابق

 United Nations. 2014. Framework of Actions for the follow-up 15
 to the Programme of Action of the International Conference
 on Population and Development Beyond 2014: Report of the

.Secretary- General. New York: United Nations, A/69/62
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العربية  الدول  جامعة  وكانت  العربية.  المنطقة 
المراجعات  تلك  إجراء  في  آخر  أساسًيا  شريًكا 
العالمية  االستقصائية  الدراسة  فقبل  اإلقليمية، 
لعام 2013 أجرت إدارة البحوث والدراسات السكانية 
بجامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق األمم 
االقتصادية واالجتماعية  واللجنة  للسكان  المتحدة 
و2009   2005 عامي  في  مراجعتين  آسيا  لغربي 
وبناًء  وطنية.  استقصائية  استمارات  خالل  من 
اعتمدت   ،2009 لعام  اإلقليمية  المراجعة  على 
الدول العربية إعالن الدوحة، والذي اعترف بنافذة 
الفرصة الديموغرافية وبدأ توسيع فرص الشباب 
نظم  وتطوير  التواصل  وتعزيز  المؤسسات  وبناء 

المعلومات.16

وعلى مر السنين، وثقت تلك التقييمات الدورية 
تبني  في  رًدا  مطَّ ا  عالميًّ تقدًما  أعاله  المذكورة 
وفي  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  رؤية 
مجموعة  على  الضوء  ألقت  كما  توصياته،  تنفيذ 
من التحديات، بما في ذلك االفتقار إلى الموارد 
بالمؤتمر  المتصلة  لألنشطة  المخصصة  المالية 
الدولي للسكان والتنمية، والمعوقات االجتماعية 
والتنفيذ  المساواة،  عدم  وانتشار  والثقافية، 

المجزأ، والنظم الحكومية الضعيفة.17

عمل  برنامج  لتنفيذ  العالمية  المراجعة  وُأجريت 
 20 بعد  والتنمية  للسكان  الدولي  القاهرة  مؤتمر 
العامة  الجمعية  لقرار  استجابة  انعقاده  على  سنة 
لألمم المتحدة رقم 234/65 الصادر في ديسمبر/
كانون األول عام 2010. أكدت نتائج هذه المراجعة 
العالمية صحة التوافق العالمي بالمؤتمر الدولي 
االجتماعية  المساواة  أن  على  والتنمية  للسكان 

 UNFPA, LAS, ESCWA and Permanent Population Committee. 16
 2009. Doha Declaration. Arab Conference on Population
and Development: Facts and Perspectives, Doha, Qatar, 18-

.20 May

 United Nations. 1999. Twenty-first special session of the  17
 General Assembly for an overall review and appraisal of
 the implementation of the Programme of Action of the
 International Conference on Population and Development:
 Report of the Secretary-General. United Nations A/54/442;
 UNFPA. 2005. ICPD at 10 – The World Reaffirms Cairo: Official
 Outcomes of the ICPD at 10 Review. New York: UNFPA;
 UNFPA. 2010. Looking Back, Moving Forward: Results and
 Recommendations from ICPD-at- 15 Process. New York:

.UNFPA

حقوق  تعزز  والتي  والسياسية  واالقتصادية 
زالت  وما  كانت  والفتيات،  النساء  خاصة  اإلنسان 
هي أساس رفاه األفراد وانخفاض النمو السكاني 
المستدامة.  والتنمية  رد  المطَّ االقتصادي  والنمو 
ال  العديدة،  اإلنجازات  المراجعة  وثقت  حين  وفي 
والتقدم  المدقع  الفقر  الحد من  مجال  سيما في 
في المساواة بين الجنسين، خالل العشرين سنة 
التي مرت منذ اعتماد خطة عمل المؤتمر الدولي 
التقدم  أن  أوضحت  أنها  إال  والتنمية،  للسكان 
المراجعة  وركزت  متساٍو.18  وغير  ا  جزئيًّ كان  المحرز 
على الحاجة إلى أسلوب منهجي شامل ومتكامل 
يستجيب للتحديات والفرص الجديدة وبيئة التنمية 
المتغيرة،19 فكانت النتيجة الرئيسية لهذه المراجعة 
تحديث إطار عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

ما بعد 2014.

ويبني اإلطار الجديد على الرؤية األصلية لبرنامج 
بأن  يقر  حيث  والتنمية،  السكان  مؤتمر  عمل 
التطلعات اإلنسانية للكرامة وحقوق اإلنسان، بما 
وإمكانية  اآلمن  والمكان  الجيدة  الصحة  ذلك  في 
التنقل، هي الغاية النهائية للتنمية. ويؤكد اإلطار 
يعاملها  أنه  إال  التطلعات،  تلك  بين  الترابط  على 
خاللها  من  تنتظم  متميزة  ثالث  ركائز  أنها  على 
المبادئ واألهداف واإلجراءات العديدة المتضمنة 
في فصول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 
لضمان  آخرين  بعدين  اإلطار  ويضيف  والتنمية. 
للسكان  الدولي  المؤتمر  لرؤية  الكامل  اإلدماج 
مساءلة  المتضمنة  الحوكمة  وهما  والتنمية، 
واالستدامة  وفاعلة،  مسؤولة  كجهات  الحكومات 
التي تكتسب مكانة خاصة في ضوء األزمة البيئية 
الحالية وإدراك عدم استدامة األنماط الحالية لإلنتاج 
واالستهالك واالنبعاثات.20 ويوضح الشكل رقم 1 

العالقة بين هذه الركائز الخمس.

18   األمم المتحدة 2014، مرجع سبق ذكره بالهامش رقم 15.

تحقق  إلى  العالمية  الخصوبة  انخفاض  أدى  المثال:  سبيل  على   19
أعباء  ازدادت  بينما  الدول،  من  بعض  في  الديموغرافي  العائد 
نافذة  المعلومات  ثورة  وفتحت  أخرى؛  دول  في  الشيخوخة 
الفرص لزيادة تطلعات الشباب ولكنها أيًضا ساعدت في انتشار 
المساواة  عدم  تزايد  أدى  كما  المستدام؛  غير  االستهالك  أنماط 
داخل البلد الواحد وفيما بين البلدان إلى ارتفاع مستويات التنقل 

الداخلي والهجرة الدولية.

20  األمم المتحدة 2014، مرجع سبق ذكره بالهامش رقم 15
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المصدر: األمم المتحدة )2014(، مرجع سبق ذكره. في الحاشية 15: الصفحة 4، الشكل 1

الدولي  المؤتمر  عمل  إطار  على  االتفاق  سبق 
للسكان والتنمية ما بعد 2014 عدد من مؤتمرات 
وكان  والتنمية.  السكان  حول  اإلقليمية  المراجعة 
إعالن القاهرة نتاج مؤتمر مراجعة المنطقة العربية، 
في  المشاركة  الوطنية  الوفود  إجماع  مثل  حيث 
الدول  في  والتنمية  للسكان  اإلقليمي  المؤتمر 
العربية الذي عقد في القاهرة في الفترة من 24 
التوجهات  وشمل   ،2013 يونيو/حزيران   26 إلى 
اإلقليمية بشأن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية ما بعد 2014 في دول المنطقة. 
ركائز  أربع  حول  اإلقليمي  األعمال  جدول  تمحور 
)وتشمل  والمساواة  الكرامة  هي:  رئيسية21 

على  العالمية  المراجعة  اعتمدته  الذي  النهائي  اإلطار  يحتوي   21
انعقاد  وقت  في  أنه  غير   ،)1 رقم  الشكل  )انظر  ركائز  خمس 
داخل  متضمنة  االستدامة  كانت   ،2013 لعام  القاهرة  مؤتمر 

المكان والحراك بداًل من معاملتها كركيزة منفصلة.

المسنين،  الشباب،  والنازحين،  المهاجرين  المرأة، 
المكان  الصحة؛  اإلعاقة(؛  ذوي  واألشخاص 
واالستدامة البيئية )تغطي الهجرة الداخلية، الهجرة 
الرشيدة  واإلدارة  البيئية(؛  واالستدامة  الدولية، 
المستوى  على  والشراكة  التعاون  ذلك  في  )بما 
الدولي(. وبموجب هذه الركائز األربع، وافق ممثلو 
على  العربية  الدول  جامعة  في  األعضاء  الدول 
129 توصية عمل متضمنة بإعالن القاهرة.22 هذه 

التوصيات مدرجة بالملحق ألف.

 LAS, UNFPA, ESCWA and UNECA. 2014. ICPD Beyond  22
 2014 Arab States Report: Development Challenges
 and Population Dynamics in a Changing Arab
 World - Main Findings and Future Perspectives.
 Cairo: United Nations Population Fund Arab States

.Regional Office

21 الفصل األول: خلفية BACKGROUND



لعام  القاهرة  إعالن  أعقبت  التي  الفترة  شهدت 
التنمية،  أعمال  لجدول  أخرى  فاصلة  لحظة   2013
المستدامة.  التنمية  أهداف  اعتماد  مع  وذلك 
حول   2015 لعام  المتحدة  األمم  قمة  سجلت 
لبرنامج  ملحوًظا  ا  عالميًّ تأييًدا  المستدامة  التنمية 
وذلك   ،2030 عام  حتى  المستدامة  التنمية  عمل 
والحكومات  الدول  رؤساء  من  كبير  عدد  بمشاركة 
األعمال  قطاع  من  المستوى  رفيعي  والقادة 
وهي   ،2030 عام  خطة  كانت  المدني.  والمجتمع 
األرض  وكوكب  الناس  ألجل  عمل  خطة  باألساس 
شاملة  لحوارات  ناجًحا  تتويًجا  االزدهار،  وألجل 
ومتسعة تمت من أجل التوصل إلى توافق بشأن 
كرؤية  تبلورت  وقد   ،2015 بعد  ما  التنمية  خطة 
شاملة وتحويلية تتعهد بأال يتخلف عن الركب أحد. 
هدًفا   17 تبني  تم   ،2030 عمل  خطة  إطار  وفي 
للتنمية المستدامة )SDGs( تضم 169 هدفًا.23 توفر 
التنمية  أعمال  المستدامة وجدول  التنمية  أهداف 
المستدامة لعام 2030 فرصة فريدة لتعزيز تحقيق 
والتنمية من خالل  للسكان  الدولي  المؤتمر  رؤية 
ترسيخها ضمن نظام له آليات تقييم ومساءلة قوية. 
واستكمااًل لهذا التآزر،  يضيف التركيز على اإلنسان 
في رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإطار 
ا مطلوبين  إنسانيًّ وقلًبا  وجًها   2014 بعد  ما  عمله 
لجدول أعمال 2030، من خالل االعتراف بأن السكان 

هم أدوات التنمية وأهدافها.24

1 .3 المراجعة الخمسية إلعالن 
القاهرة لعام 2013

في إطار التحضير للمراجعة الخمسية لتنفيذ إعالن 
العربية  2013، أرسلت جامعة الدول  القاهرة لعام 
استمارة   2016 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  
الوطنية  السكانية  المجالس  إلى  استقصائية 

األمم المتحدة. 2015. تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة   23
لعام 2030، الجمعية العامة، الدورة السبعون، البندان 15 و16 
من جدول األعمال: قرار اتخذته الجمعية العامة في 25 أيلول/ 

.A/RES/70.1 سبتمبر 2015. األمم المتحدة

 mics and SocialالUnited Nations Department of Eco  24
 Affairs. 2015. Population 2030: Demographic
 Challenges and Opportunities for Sustainable
 Development Planning. New York, USA: United

.Nations ST/ESA/SER.A/389

التنفيذ،25  جهود  عن  معلومات  توفير  أجل  من 
 26 االستمارة.  من  نسخة  باء  الملحق  ويعرض 
عام  خالل  المطلوبة  البيانات  الحكومات  جمعت 
الربع  خالل  المعبأة  االستمارات  وأرسلت   2017
األول من عام 2018. تستند هذه المراجعة بشكل 
رئيسي على تلك اإلجابات الواردة في االستمارة 
الوطنية27. وتجدر اإلشارة إلى أن استمارة المتابعة 
تحقق في جهود التنفيذ أكثر من مؤشرات اإلنجاز، 
ويمثل هذا بشكل جزئي انعكاًسا إلعالن القاهرة 
التوصيات  من  مجموعة  يتضمن  والذي  نفسه، 
اإلجرائية لكنه ال يضم أهداًفا محددة يمكن تحقيقها 

من خالل تلك اإلجراءات.

هي:  حكومة  عشرة  ثالث  لالستمارة  استجابت 
المغرب،  لبنان،  األردن،  العراق،  مصر،  الجزائر، 
السودان،  الصومال،  قطر،  فلسطين،  عمان، 
وقت  وحتى  المتحدة.  العربية  واإلمارات  تونس، 
مصر  هي  دول  ست  تقدمت  التقرير،  هذا  كتابة 
وتونس  وقطر  وفلسطين  والمغرب  واألردن 
القاهرة  إعالن  تنفيذ  حول  طوعية  وطنية  بتقارير 
وبرنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 
2014. تقدمت اليمن أيًضا، برغم عدم ردها على 
استمارة المراجعة، بتقرير وطني يجمع بين التقدم 
للسكان  الدولي  المؤتمر  برنامج عمل  المحرز في 
أهداف  تحقيق  المحرز في  التقدم  وبين  والتنمية 
التنمية المستدامة.28 وتضمن المؤتمر اإلقليمي 
ببيروت في  الذي عقد  العربي للسكان والتنمية، 
عام 2018، عروًضا للتقارير الطوعية المقدمة من 
ليبيا وموريتانيا وسوريا، باإلضافة إلى عروض من 
لالستمارة  بالفعل  استجابت  أن  سبق  دول  سبع 

االستقصائية.

ا، القضايا األربع ذات األولوية التي  يعكس تصميم المسح، جزئيًّ  25
حددتها المجالس السكانية الوطنية في اجتماعها الخامس عشر 
المرأة  تمكين  واإلنجابية؛  الجنسية  الصحة  وهي:   ،2014 عام 

والمساواة بين الجنسين؛ تمكين الشباب؛ الهجرة الدولية.

قام بإعداد االستمارة الوطنية لمتابعة توصيات مؤتمر القاهرة   26
األمم  لصندوق  اإلقليمي  المكتب  من  كل  والتنمية  للسكان 
يتم  لم  األسرة.  لصحة  العربي  والمشروع  للسكان  المتحدة 
تصميم االستمارة أساسًا في سياق مراجعة الخمس سنوات 
وهذا هو السبب في عدم تغطيتها لجميع أبعاد إعالن القاهرة. 
ومع ذلك تشير االستمارة صراحة إلى إعالن القاهرة لعام 2013 

ومن ثم هي مناسبة بشكل كبير لهذه المراجعة.

الطوعية  الوطنية  التقارير  كما تستخدم معلومات إضافية من   27
حول  العربي  اإلقليمي  المؤتمر  إلى  المقدمة  والعروض 

السكان والتنمية ببيروت عام  2018 الستكمال المراجعة.
الممكن تحديث  اليمن لم يكن من  المسلح في  النزاع  بسبب   28
المعلومات بعد عام 2013، وبالتالي فإن تجربة اليمن مستثناة 

من هذه المراجعة.
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التي  االستجابات  على  المراجعة  هذه  تعتمد 
االستمارة  على  عشرة  الثالث  الدول  قدمتها 
المؤتمر  عمل  برنامج  تنفيذ  لمراجعة  الوطنية 
الدولي للسكان والتنمية. تشتمل االستمارة على 
الركائز  مع  صارم  بشكل  تتوافق  ال  أبواب  ستة 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  إلطار  الخمس 
والتنمية ما بعد 2014 المبينة في الشكل رقم 1 
وال مع التقسيمات المتضمنة في إعالن القاهرة 
تحليل  منهجية  الفصل  هذا  ويعرض   .2013 لعام 
اإلجابات على استمارة االستقصاء، والتي يمكن 

تلخيصها في الخطوات التالية:

تحقيق وضعية إعالن القاهرة داخل إطار برنامج ( 1
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 
إعالن  توصيات  بين  العالقة  تحديد  ثم   ،2014
القاهرة وموضوعات االستمارة الوطنية لمراجعة 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  برنامج  تنفيذ 
لعملية  الطريق  الخطوة  هذه  تمهد  والتنمية. 
المراجعة من خالل تحديد قضايا السكان والتنمية 
ووضع  األولوية  القاهرة  إعالن  أعطاها  التي 
أسس تصميم اإلطار التحليلي لعملية المراجعة؛

تنفيذ ( 2 لمراجعة  التحليلي  اإلطار  تصميم 
توصيات إعالن القاهرة؛

القيام بتحليل البيانات؛( 3

استقراء نتائج التحليل.( 4

من  بمزيد  الخطوات  هذه  مناقشة  تتم  سوف 
الشكل  ويوضح  التالية،  األقسام  في  التفاصيل 
األربع  الخطوات  الفصل  هذا  نهاية  في   2 رقم 

للمنهجية وكيفية اتصالها ببعضها البعض.

الفصل الثاني: المنهجية

2. 1 تحقيق وضعية إعالن القاهرة 
والتناظر مع استمارة المتابعة

للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  برنامج  شمل 
من  مختلًفا  بعًدا  عشر  ثالثة   1994 عام  والتنمية 
السكان والتنمية.29 وكما سبق ذكره، قامت  أبعاد 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  إطار  مراجعة 
التصنيف  ذلك  بتبسيط   2014 بعد  ما  والتنمية 
من  والتنمية  للسكان  الدولي  للمؤتمر  األصلي 
أبعاد  تتضمن  مترابطة  ركائز  خمس  اقتراح  خالل 
 )1( وهي:  والتنمية،  للسكان  الدولي  المؤتمر 
الكرامة والحقوق؛ )2( الصحة؛ )3( المكان والحراك؛ 
)4( االستدامة؛ و)5( الحوكمة والمساءلة.30 تبنى 
وبالتالي  اإلطار،  2013 نفس  لعام  القاهرة  إعالن 
صنفت التوصيات الواردة في إعالن القاهرة تحت 
الركائز الخمس نفسها تقريًبا، مع دمج االستدامة 

داخل المكان والحراك )انظر الملحق ألف(. 31

المستدام  والنمو االقتصادي  السكان  بين  الترابط   )1( وهي:   29
واإلنصاف  الجنسين  بين  المساواة   )2( المستدامة؛  والتنمية 
وتكوينها  وحقوقها  وأدوارها  األسرة   )3( المرأة؛  وتمكين 
اإلنجابية  الحقوق   )5( السكاني؛  والهيكل  النمو   )4( وهيكلها؛ 
توزيع   )7( والوفيات؛  والمرضة  الصحة   )6( اإلنجابية؛  والصحة 
 )9( الدولية؛  الهجرة   )8( الداخلية؛  والهجرة  والتحضر  السكان 
السكان والتنمية والتعليم؛ )10( التكنولوجيا والبحوث والتطوير؛ 
)11( العمل الوطني؛ )12( التعاون الدولي؛ )13( الشراكة مع 
القطاع غير الحكومي. صندوق األمم المتحدة للسكان )2004(، 

مرجع سبق ذكره بالهامش رقم 13.

30   األمم المتحدة 2014، مرجع سبق ذكره بالهامش رقم 15.

األولى  فالركيزة  الركائز،  تسمية  في  طفيفة  اختالفات  هناك   31
في إعالن القاهرة هي »الكرامة والمساواة« بداًل من »الكرامة 
هي  القاهرة  إعالن  في  األخيرة  والركيزة  اإلنسان«،  وحقوق 
»اإلدارة الرشيدة« بداًل من »الحوكمة والمساءلة«. جامعة الدول 
االقتصادية  واللجنة  للسكان  المتحدة  األمم  وصندوق  العربية 
واالجتماعية لغربي آسيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا. 2013. 
في  السكانية  والتحوالت  التنمية  تحديات   - القاهرة  إعالن 
والتنمية  السكان  حول  اإلقليمي  المؤتمر  متغير:  عربي  عالم 
الدولي للسكان والتنمية ما بعد  )المؤتمر  العربية  الدول  في 
األمم  القاهرة: صندوق   .2013 حزيران  يونيو/   26-24  ،)2014

المتحدة للسكان/ المكتب اإلقليمي للدول العربية.
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القاهرة بشكل تفصيلي ضمن  أبعاد إعالن  وتقع 
ما  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  إطار 
للتوصيات  الكبير  العدد  يعوق  ولكن   ،2014 بعد 
المتضمنة باإلعالن )129 توصية( فحصها بشكل 
فردي. ومن ثم، من الضروري مراجعة تنفيذ هذه 
الركائز  من  كل  داخل  جماعي  بشكل  التوصيات 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  إلطار  الخمس 
التركيز بشكل محدود  2014، مع  بعد  ما  والتنمية 

على التوصيات الفردية.

باء(  الملحق  )انظر  المتابعة  استمارة  تقسم 
والتنمية  السكان  برنامج عمل مؤتمر  تنفيذ  جهود 
برامج  والمساواة:  الكرامة   )1( أبواب:  ستة  تحت 
السكان وتخفيض الفقر؛ )2( المرأة وقضايا النوع 
والهجرة  والمهاجرون  النازحون   )3( االجتماعي؛ 
القسرية للسكان؛ )4( الشباب؛ )5( الحقوق والصحة 
والتنمية.  الدولية  الهجرة   )6( والجنسية؛  اإلنجابية 
يختلف هذا التقسيم إلى حد ما عن ذلك الذي تبناه 
الرئيسية  الثغرات  يعكس  قد  ما  القاهرة،  إعالن 
مراجعة  في  المحددة  األولوية  ذات  والمسائل 
2014 وما بعدها. ومع ذلك، هناك عالقة واضحة 
االستمارة  أبواب  داخل  التفصيلية  البنود  بين 
في  الواردة  اإلجرائية  التوصيات  وبين  الوطنية 
بين  التوافق  ذلك،   من  واألهم  القاهرة،  إعالن 
الخمس  الركائز  وبين  االستقصاء  استمارة  أبواب 
ما  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  إلطار 
كل  توضع  حيث  واضحة   يجعلها  ما   ،2014 بعد 

استجابة تحت واحدة من تلك الركائز الخمس.

ولكن تجدر اإلشارة إلى إغفال االستمارة الوطنية 
القاهرة،  إعالن  داخل  المتضمنة  األبعاد  بعض 
تنفيذ  جهود  عن  االستطالع  يتم  لم  فتحديًدا 
السن  بكبار  المتعلقة  القاهرة  إعالن  توصيات 
الداخلية.  وبالهجرة  اإلعاقة32  ذوي  وباألشخاص 
عليها  اشتملت  التي  الموضوعات  داخل  وحتى 
إعالن  ضمن  التوصيات  بعض  هناك  االستمارة، 
بشكل  عنها  االستقصاء  يتم  لم  التي  القاهرة 

ليست  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  المتعلقة  المعلومات  أن  بيد   32
حيث  الوطني،  االستقصاء  على  الردود  من  تماًما  مفقودة 
إنهم، بوصفهم فئة ضعيفة، تمت تغطيتهم صراحة من خالل 
يندرجون في بعض  القاهرة األخرى، وبالتالي  إعالن  توصيات 
المسائل  ضمن  الوطنية  االستقصاء  استمارة  من  أخرى  أجزاء 
والمساواة،  الكرامة  مثل  األخرى،  والتنمية  بالسكان  الخاصة 

والصحة والحقوق اإلنجابية.

مباشر في استمارة المتابعة. لذلك، تم استخدام 
الوطنية  التقارير  من  متاحة  إضافية  معلومات 

الطوعية الستكمال المراجعة.33

2.2 تصميم اإلطار التحليلي 
للمراجعة

اإلجابات  تحويل  اإلقليمية  المراجعة  إجراء  يتطلب 
العربية  الدول  حكومات  قدمتها  التي  المفصلة 
يمكن  مقاييس  إلى  المتابعة  استمارة  على 
هناك  وكانت  األعداد.  مثل  ا،  كميًّ معها  التعامل 
عبر  االستجابات  تجميع  يتيح  تحليلي  إلطار  حاجة 

الدول المختلفة.

يبدأ التحليل المختار بتوصيات إعالن القاهرة داخل 
الرئيسية  األبعاد  تحديد  يتم  حيث  فردية،  فئة  كل 
االعتبار  في  األخذ  مع  التوصيات،  تغطيها  التي 
ويتم  قيود  من  المتابعة  استمارة  تفرضه  ما 
التعامل مع هذه األبعاد كأنواع مختلفة من مجاالت 
الدولية  المعاهدات  التصديق على  التنفيذ، مثل: 
واإلجراءات  العامة  والسياسات  واالستراتيجيات 

المحددة.

على سبيل المثال، تحت عنوان المرأة، ينص إعالن 
القاهرة لعام 2013 على 13 توصية )انظر الملحق 
القضاء  باتفاقية  توصيتين  أول  تتعلق  ألف(. 
)سيداو(.  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
أخرى  دالئل  تليها  التي  األربع  التوصيات  وتتناول 
على االلتزام بمكافحة التمييز القائم على أساس 
النوع االجتماعي، وتعميم المساواة بين الجنسين 
أخرى  توصيات  ثالث  تتناول  ثم  المرأة.  وتمكين 
تحدي زواج األطفال، كما تتعلق التوصية العاشرة 
بضرورة إشراك الرجال، وتتعلق التوصيات الثالث 
أي  االجتماعي.  النوع  القائم على  بالعنف  األخيرة 
بواسطة  تغطيتها  تمت  أبعاد  خمسة  هناك  أن 
االلتزام  وهي:  التوصيات،  من  المجموعة  هذه 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  باتفاقية 

يشمل ذلك العروض المقدمة إلى المؤتمر اإلقليمي العربي   33
لعام  القاهرة  إعالن  بعد  سنوات  خمس  والتنمية:  للسكان 
نوفمبر/تشرين   1  - األول  أكتوبر/تشرين   30 بيروت،   ،2013

الثاني، 2018، مرجع سبق ذكره بالهامش رقم 1.
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لاللتزام  األخرى  والمؤشرات  )سيداو(،  المرأة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكافحة 
للعنف  والتصدي  الرجال،  إشراك  المبكر،  الزواج 
القائم على أساس النوع االجتماعي. بالتناظر مع 
االستجابات  يمكن تصنيف  الخمسة،  األبعاد  هذه 
على االستمارة الوطنية للمتابعة تبًعا للمعلومات 
ورفع  سيداو  اتفاقية  على  التصديق   )1( التالية: 
االتفاقية  بنود  وترجمة  االتفاقية  على  التحفظات 
إنشاء مؤسسات جديدة   )2( إلى قوانين وطنية؛ 
المرأة  الجنسين وتمكين  بين  المساواة  تستهدف 
وبرامج  وسياسات  استراتيجيات  وتنفيذ  وصياغة 
المرأة  الجنسين وتمكين  بالمساواة بين  للنهوض 
توافر   )3( السياسية؛  مشاركتها  وتعزيز  ا  اقتصاديًّ
 )4( األطفال؛  زواج  لمكافحة  إجراءات  أو  سياسات 
إشراك الرجال في جهود المساواة بين الجنسين؛ 
برامج  أو  سياسات  أو  استراتيجيات  وجود  و)5( 

للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.

قضايا  من  قضية  كل  مع  األسلوب  نفس  باتباع 
السكان والتنمية، يتم تحديد أبعاد وفئات التنفيذ 
إعالن  في  المحددة  التوصيات  دراسة  خالل  من 
لها في  المقابلة  األسئلة  استكشاف  ثم  القاهرة 
استمارة المتابعة. يتيح هذا األسلوب تصنيف كل 

استجابة تفصيلية ضمن إحدى فئات التنفيذ.

ومن األهمية التأكيد على أن كل واحدة من الركائز 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  إلطار  الخمس 
ا شاماًل  والتنمية ما بعد 2014 تمثل مبًدا أساسيًّ
تظهر  أن  يجب  أي  األخرى،  الركائز  كل  مع  يتقاطع 
وليس  بها  الموصى  اإلجراءات  كل  في  بوضوح 
بعضها فقط. على سبيل المثال، ينبغي تنفيذ أي 
توصية مع إيالء االهتمام الواجب لكرامة اإلنسان 
أي  استبعاد  عدم  مع  تمييز،  دون  أي  وحقوقه؛ 
شخص، وإعطاء رعاية خاصة لمعالجة نقاط الضعف 
والمخاطر. المساواة بين الجنسين هي أيًضا مبدأ 
تكون  أن  ينبغي  أي  دائًما.  يحترم  أن  يجب  شامل 
الخمس  الركائز  كل  مع  متسقة  التوصيات  جميع 
ويجب تنفيذها مع إيالء اهتمام خاص لتلك الركائز. 
تحت  المدرجة  القاهرة  إعالن  توصيات  كانت  فإذا 
فإن  بها،  صلة  األكثر  تعتبر  معينة  ركيزة  عنوان 
مختلف  عنوان  تحت  المدرجة  األخرى  التوصيات 

يمكن أن تكون ذات صلة أيًضا.

وهناك نقطة أخرى ال تقل أهمية يجب مالحظتها 
في  الواردة  التوصيات  من  العديد  ميل  وهي 
إعالن القاهرة لعام 2013 إلى العمومية حيث تحدد 
من  يجعل  ما  بها،  الموصى  اإلجراءات  بوضوح 
الصعب تحديد ماهية اإلجراءات التي تعتبر بالفعل 
نتائج  كثيًرا ما تعكس  لذلك  نتيجة  تنفيذية.  أعمااًل 
المراجعة التفسيرات المتبناة عند تصميم استمارة 

المتابعة و/أو في إجابات البلدان المستجيبة. .

لكي يمكن اعتبار جهود أي دولة تنفيًذا لتوصيات 
إعالن القاهرة، يجب أن يلي تاريخ اتخاذ اإلجراءات 
المذكورة عام 2013. قد يؤدي التقيد الصارم بهذه 
انعقاد  نتائج مضللة، ألنه في وقت  القاعدة إلى 
المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية ما بعد 2014، 
إلى  العربية تقف عند مراحل متباينة  الدول  كانت 
المؤتمر  عمل  خطة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  كبير  حد 
الدولي للسكان والتنمية،34 فربما  كانت هناك مثاًل 
إعالن  توصيات  تنفيذ بعض  بالفعل  تجاوزت  دول 
القاهرة قبل عام 2013 ضمن تنفيذها لاللتزامات 
الواردة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية لعام 1994. لذلك قد يكون من األفضل 
عدم االلتزام بعام 2013 كنقطة بداية، ولكن القيام 
بمراجعة شاملة لما تم إنجازه قبل عام 2013 وما 
تم إنجازه منذ ذلك الحين. هذه المراجعة، لألسف، 
غير ممكنة إذا أخذنا قيد االعتبار طبيعة االستجابات 
المتاحة. فبينما تسأل استمارة المتابعة صراحة عن 
أن  إلى  كثيًرا  وتشير  المحددة،  اإلجراءات  توقيت 
المتخذة منذ عام  باإلجراءات  تتعلق  التي  األسئلة 
كاٍف  بشكل  متسقة  االستجابات  تكن  لم   ،2013
لضمان أنه قد تم بلوغ هذه العتبة أو أن المجيبين 
أثناء  المسألة  هذه  مراعاة  يجب  بها.  التزموا  قد 
ليس  اعتبارها  يمكن  والتي  التالية،  النتائج  قراءة 
أساسي   كتحليل  أيًضا  وإنما  إنجاز  كتقرير  فقط 

للوضع.

للدول  اإلقليمي  /المكتب  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق   34
اللجنة  9؛  رقم  بالهامش  ذكره  سبق  مرجع   ،)2010( العربية 
2014. تقرير  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. 
الدولي  للمؤتمر  العالمي  المسح  نتائج  حول  العربية  الدول 
للسكان والتنمية بعد عام 2014. بيروت، اإلسكوا )غير منشور(؛ 
اللجنة  للسكان،  المتحدة  األمم  العربية، صندوق  الدول  جامعة 
االقتصادية  اللجنة  آسيا،  لغربي  االجتماعية  االقتصادية 

ألفريقيا، مرجع سبق ذكره بالهامش رقم 22.
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ويعيب اإلطار التحليلي المتبع في هذه المراجعة 
للترجيح،  أوزان  استخدام  بدون  العد  على  اعتماده 
جميع  مع  التعامل  يتم  البلدان  عبر  العد  فعند 
التي  الحاالت  متكافئة، حتى في  كأنها  اإلجراءات 
يكون من الواضح خطأ هذا االفتراض. لألسف ال 
تؤدي  أواًل،  لسببين.  المشكلة  هذه  تجنب  يمكن 
قلة عدد الدول المستجيبة إلى أن يصبح التحليل 
مجرد عدد من دراسات الحالة إذا تم اللجوء لتقسيم 
وتجانًسا،  تفصياًل  أكثر  بشكل  التنفيذ  فئات 
وثانًيا، في العديد من الحاالت لم تكن التفاصيل 
لقياس  كافية  التنفيذ  أنشطة  بشأن  المقدمة 
محاولة  أي  دون  يحول  ما  فعاليتها،  أو  نطاقها 

لترجيح االستجابات.

الدول،  بين  االستجابات  وجودة  تفاصيل  وتختلف 
نفس  في  االستمارة  أقسام  بين  تتباين  كما 
مشكالت  من  المتاحة  البيانات  وتعاني  الدولة. 
عدم االستجابة، حين ال يقوم مستجيب ما باإلجابة 
أو  أقسامها  من  قسم  أو  كلها  االستمارة  على 
على بعض األسئلة داخل قسم معين. هناك أيًضا 
أمثلة عديدة تدلل على مشكلة االستجابات الجزئية 
أو غير الكاملة، حين يتم إغفال بعض المعلومات 
حدث  ما  وكثيًرا  االستمارة،  أسئلة  تطلبها  التي 
هذا اإلغفال بالنسبة لتاريخ التنفيذ. هناك مشكلة 
أخرى، أقل وضوًحا وإن كانت ربما أكبر تأثيًرا على 
تنفيذية  إجراءات  ذكر  إغفال  المراجعة، وهي  نتائج 
المشكلة  هذه  تحدث  بالفعل.  تمت  قد  مهمة 
بتقديم  معين  قطاع  ينفرد  عندما  خاصة  بصورة 
القطاعات  متعددة  على قضية  االستجابات  جميع 
بطبيعتها. ثمة تباين بين مصادر استجابات الدول، 
داخل  المختلفة  والتنمية  السكان  أبعاد  بين  وكذا 
التي شاركت في االستجابة على  الواحدة  الدولة 
المقدمة  اإلجابات  اتصفت  المتابعة.  استمارة 
باالختصار  الخصوص،  وجه  على  الصومال،  من 
إدراجها  يتم  لم  ولذلك  التفاصيل،  إلى  واالفتقار 
ضمن التحليل الكمي المبني على العد وحساب 
لتلك  اإلشارة  تمت  وإن  الوصفية،  اإلحصاءات 
اإلجابات ضمن التعليق على نتائج تحليل المتابعة.

أمثلة  تقديم  تم  المعوقات،  هذه  ولمواجهة  
التي  والتحديات  الفرص  منفردة إلظهار  دول  من 
واجهتها في تنفيذ إعالن القاهرة. كما تم استخدام 
معلومات من التقارير الوطنية الطوعية الستكمال 

التحليل  ظل  وإن  التنفيذ،  من  الموقف  صورة 
ا إلى اإلجابات على استمارة  الكمي مستنًدا حصريًّ

المتابعة.

2. 3 تحليل البيانات

تم استخدام اإلطار التحليلي المقدم أعاله لتحويل 
لمتابعة  الوطنية  االستمارة  على  االستجابات 
المتغيرات  القاهرة إلى مجموعة من  تنفيذ إعالن 
كانت  إذا  الواحد  قيمتها  )تساوي  الثنائية  الكمية 
لكل  بال(  اإلجابة  كانت  إذا  وصفًرا  بنعم،  اإلجابة 
أبعاد  من  بعد  كل  تحت  التنفيذ  فئات  من  فئة 
كيفية،  ملحوظات  أضيفت  ثم  والتنمية.  السكان 
في  الواردة  التفصيلية  المعلومات  من  مستمدة 
االستجابات، تصف أنشطة التنفيذ وتحدد توقيتها. 
إنشاؤها  تم  التي  الكمية  المتغيرات  قيم  ُجمعت 
التنفيذ  مدى  تلخص  إحصاءات  لتوفير  الدول  لكل 
قضايا  من  قضية  كل  تحت  للتوصيات  اإلقليمي 
التحليل  اسُتخدم  حين  في  والتنمية،  السكان 
الكيفي للمعلومات التفصيلية إلضافة ملحوظات 
اسُتخدمت  اإلحصاءات.  لتلك  وعمًقا  سياًقا  توفر 
تلك المعلومات الكيفية أيًضا الختيار نماذج فردية 
الجيدة  الممارسات  بعض  توثق  أطر  لعرضها في 
لتنفيذ توصيات إعالن القاهرة. وتجدر اإلشارة هنا 
إلى أن التفاصيل الواردة في تلك النماذج المختارة 
من  المقدمة  االستجابات  إلى  ا  حصريًّ تستند 
مستقالًّ  تقييًما  تعكس  وال  المختلفة،  الحكومات 

من القائمين بعملية المراجعة.

2. 4 استقراء النتائج

يتضمن استقراء النتائج تحديد القواسم المشتركة 
واالختالفات، وإبراز اإلنجازات والثغرات ومناقشة 
االستقراء،  هذا  ويشكل  والتحديات.  الفرص 
الوطنية  التقارير  من  إضافية  بمعلومات  المدمج 
التي  التوصيات  مجموعة  اقتراح  أساس  الطوعية 

ستعرض في الفصل الختامي للتقرير.

يعرض الشكل رقم 2 العالقة بين الخطوات األربع 
لمنهجية مراجعة تنفيذ توصيات إعالن القاهرة.
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االستجابات  تحليل  نتائج  الفصل  هذا  يعرض 
الحكومية على استمارة المتابعة باستخدام اإلطار 
هذه  وتندرج  السابق،  بالفصل  الموضح  التحليلي 
الخمس  الركائز  تناظر  عناوين  خمسة  تحت  النتائج 
والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  إلطار 
أو  عنوان،  كل  تحت  يورد  حيث    35،2014 بعد  ما 
عنوان فرعي، تقسيم الفئات الرئيسية لإلجراءات 
بإعالن  الصلة  ذات  التوصيات  في  المتضمنة 
القاهرة لعام 2013، ثم يتبع ذلك وصف للموقف 
استمارة  على  الدول  تبًعا الستجابات  التنفيذ  من 
الملخصة  اإلحصاءات  إلى  وباإلضافة  المتابعة. 
المستجيبة،  الدول  بمجموعة  التنفيذ  لجهود 
استجاباتها  توفر  لم  والتي  الصومال  باستثناء 
الكمي،  التحليل  في  إدراجها  من  تمكن  تفاصيل 
الضوء  إللقاء  الفردية  النماذج  بعض  اختيار  تم 
تصف  الفصل.  متن  في  موزعة  أطر  في  عليها 
أو  متفردة  ممارسات  معظمها،  في  األطر،  هذه 
منها  العديد  كان  وإن  بالمالحظة،  جديرة  نموذجية 
متفردة  ليست  التفصيل ممارسات  ببعض  يشرح 
الدولة المختارة بل تعكس ممارسات شبيهة  في 

في دول أخرى بالمنطقة.

3. 1 الكرامة وحقوق اإلنسان

»الكرامة  الركيزة  هذه  القاهرة  إعالن  يسمي 
من  األولى  المجموعة  وتضم  والمساواة«، 
تستهدف  إجراءات  بعض  القاهرة  إعالن  توصيات 
التخفيف من حدة الفقر، وتشجع الدول بموجب هذه 
التوصيات على العمل على ثالث جبهات متوازية 
المتاحة  الفرص  أواًل: االستثمار في توسيع  هي 

35  ُتسمى الركيزة الثانية هنا “الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق 
طبيعة  أفضل  بشكل  لتعكس  “الصحة”  من  بداًل  اإلنجابية” 

التوصيات المتضمنة بإعالن القاهرة لعام 2013.

الفصل الثالث: نتائج مراجعة تنفيذ 3
إعالن القاهرة

بالكامل  البشري  المال  رأس  استخدام  لضمان 
لدفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية، ثانًيا: 
الموارد،  وتوزيع  الفرص  في  االختالالت  تصحيح 
السكان،  من  الضعيفة  الفئات  استهداف  وثالًثا: 
النساء،  تعولها  التي  واألسر  النساء  سيما  وال 

بشبكات أمان خاصة.

عن  صريح  سؤال  المتابعة  استمارة  في   وورد 
اإلجراءات المتخذة في إطار هذه المجموعات الثالث 
التزام  مدى   3 الشكل  ويعرض  التوصيات،  من 
مجموعة الدول المستجيبة بتنفيذ هذه المجموعات 
التوصيات. يتضح من الشكل أن لدى  الثالث من 
عشر دول، من بين االثنتي عشرة دولة المستجيبة، 
للتخفيف  محددة  برامج  وكذلك  واضحة  سياسات 
خالل  من  االقتصادي  والتمكين  الفقر  حدة  من 
وتعزيز  للدخل  المدرة  المشاريع  في  االستثمار 
فرص العمل. ذكرت الصومال أيًضا، مع عدم إعطاء 
تفاصيل، وجود برامج بها لتخفيف الفقر من خالل 
البرامج  هذه  بعض  بدأت  والتوظيف.  الدخل  إدرار 
التي ذكرتها الدول المستجيبة قبل عام 2013، إال 
لما  توقيتها  يرجع  المبادرات  من  العديد  هناك  أن 
بعد 2013. تظهر اإلجابات التفصيلية تبني كل من 
الجزائر واألردن والمغرب الستراتيجيات توفير برامج 
متكاملة مدرة للدخل. وفي حين تعد بعض برامج 
التخفيف من حدة الفقر في مصر من بين األقدم 
في المنطقة، إال أن هناك عدًدا من البرامج الجديدة 
التي تتبنى رؤى أكثر وضوًحا لتوسيع الفرص. كما 
االجتماعية  الحماية  التعامل مع  تونس في  بدأت 
من خالل عقد اجتماعي جديد مستمد من دستور 
في  الموضحة  التفاصيل  من  يظهر  كما   ،2014
اإلطار رقم 1. وتوجد أهمية خاصة لهذا المثال من 
حدة  من  التخفيف  برامج  بأن  يعترف  ألنه  تونس 
الفقر في تونس قبل ثورة 2011 لم تعتمد بصورة 
نتج  ما  اإلنسان،  حقوق  على  قائًما  تقارًبا  صريحة 
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عنه فشلها في تعزيز المساواة. وفي هذا الصدد 
خالل  من  فلسطين،  دولة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
تقريرها الطوعي المقدم إلى المؤتمر اإلقليمي 
شددت  قد   ،2018 عام  والتنمية  للسكان  العربي 
الدعم  سياسات  فلسفة  في  تحول  وجود  على 
االجتماعي من تقديم مساعدات خيرية وطارئة نحو 

استهداف التنمية والتمكين االقتصادي.

تسع من بين الدول المستجيبة  لديها برامج لتصحيح 
والفرص  االستثمار  في  الجغرافية  االختالالت 
بالكامل  البشري  المال  رأس  استخدام  لضمان 
واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  عجلة  لدفع 
ويوضح اإلطار رقم 2 مثااًل من مصر عن منهجية 
الدول  من  أقل  عدد  ويستهدف  التصحيح.  ذلك 
المستجيبة مجموعات محددة من األسر أو الفئات 
أمان  شبكات  طريق  عن  األفراد  من  الضعيفة 
خاصة ضمن برامج التخفيف من حدة الفقر، حيث 
تستهدف كل من الجزائر ومصر واألردن والمغرب 
وعمان وتونس وقطر األسر التي تعولها النساء و/أو 
الجزائر  النساء غير المتزوجات، وتستهدف كل من 

واألردن والمغرب وعمان األفراد ذوي اإلعاقة.

التركيز  االجتماعية مع  الحماية  إصالح 
على المساءلة

لتونس تاريخ طويل من التركيز على التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، ولكن أوضحت ثورة 
2011 قصور السياسات السابقة من خالل 
هذا  لمعالجة  الخفية.  الفقر  لجيوب  إبرازها 
ا  2014 عقًدا اجتماعيًّ القصور، دشن دستور 
والمساواة  اإلنسان  حقوق  يدعم  جديًدا 
إلى  العقد  ذلك  ترجم  ثم  والمساءلة، 
-2016 التنمية  خطة  في  هيكلية  إصالحات 
االجتماعية  الحماية  سياسة  تعمل   .2020
تغطي  مستويات  ثالثة  على  المطورة 
التونسيين،  للسكان  المختلفة  االحتياجات 
حيث يضمن المستوى األول، أو األساسي، 
المسنين واألفراد  للجميع، خاصة  يتوفر  أن 
حد  الكسب،  عن  والعاجزين  اإلعاقة  ذوي 
الصحية.  الرعاية  وخدمات  الدخل  من  أدنى 
تتعهد السياسة أيًضا بتوفير الموارد الالزمة 
ا. لتعليم األطفال وتغذيتهم ورعايتهم صحيًّ

من أهم ما يميز سياسات الحماية المطورة 
فهي  المساءلة،  على  التركيز  بتونس 
لتتطلب  العامة  التوجيهية  المبادئ  تتجاوز 
بشكل صريح إجراء دراسات الجدوى وتطوير 
لضمان  والمخرجات  المدخالت  مصفوفات 
أنها  كما  المستهدفة،  اإلصالحات  تحقيق 
حدة  تخفيف  لجهود  ا  مجتمعيًّ اقتراًبا  تعتمد 
الفقر يدعم الالمركزية عند وضع السياسات 
السمات  ومن  وتقييمها.  تنفيذها  وعند 
الهامة األخرى لهذه السياسة الجديدة توحيد 
جميع قوانين الحماية االجتماعية تحت قانون 
متعددة  موضوعية  معايير  واعتماد  موحد 
األبعاد لتحديد المستفيدين من برامج الدعم 
لضمان تحقيق تغطية شاملة وعادلة لبرامج 

الحماية االجتماعية.
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اكتشاف وتصحيح االختالالت 
الجغرافية

إحصائية  تقارير  المصرية  الحكومة  تنشر 
الديموغرافية  دورية عن مختلف المؤشرات 
المستوى  على  واالقتصادية  واالجتماعية 
المؤشرات  هذه  استخدام  ويتم  المحلي، 
تعد  للتدخل.  األولوية  مجاالت  لتحديد 
والقرى  المراكز  تحدد  والتي  الفقر،  خريطة 
األكثر فقًرا، أحد المناهج المتبعة في مصر 
لتوجيه السياسات العامة وتخصيص الموارد 
االختالالت  تصحيح  على  تعمل  بطريقة 
الجغرافية القائمة، وبالتالي دعم المساواة.

مصراإلطار 2

ألف - المرأة

المرأة  بتمكين  المتعلقة  التوصيات  تجميع  يمكن 
القاهرة  إعالن  ضمن  الجنسين  بين  والمساواة 
بين  المساواة  إدماج   )1( أربعة عناوين هي:  تحت 
الجنسين من خالل اإلجراءات التشريعية، ال سيما 
من خالل تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة )سيداو( بدون أي تحفظات؛ )2( 
بيئة  بناء  خالل  من  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز 
وإشراك  المجتمعية  المشاركة  وتشجيع  داعمة 
الزواج  على  السيطرة   )3( المرأة؛  وتمكين  الرجال 
الفتيات  الحتياجات  واالستجابة  والقسري  المبكر 
الالتي تتعرضن لهذه الزيجات؛ )4( التصدي للعنف 
استمارة  غطت  االجتماعي.  النوع  على  القائم 
جميع  واستجابت  األربعة،  األبعاد  هذه  المتابعة 
العربية  اإلمارات  باستثناء  عشرة،  االثنتي  الدول 
كان  وإن  االستمارة  من  القسم  لهذا  المتحدة، 
السودان استجاب على الجزء األول فقط من هذا 

القسم.

دولة  عشرة  إحدى  بين  من  دول،  عشر  صادقت 
استجابت لهذا القسم من االستمارة، على اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما 
والصومال  )السودان   ،4 رقم  الشكل  من  يتضح 
هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا 

تسع  رفعت  وقد  السيداو(.36  اتفاقية  على  بعد 
من هذه الدول العشر بعض التحفظات التي كانت 
لديها عند التوقيع على االتفاقية، وإن كانت تونس 
على  تحفظاتها  جميع  رفعت  التي  الوحيدة  الدولة 
المستجيبة  العشر  الدول  جميع  اتخذت  االتفاقية. 
التدابير  بعض  االتفاقية  على  صادقت  التي 
التشريعية لاللتزام بها، أثرت على قوانين األحوال 
الوالدين  الجنسية من  انتقال  الشخصية وقوانين 
إلى األطفال وقانون العقوبات، في محاولة لجعل 
هذه القوانين أقل تمييًزا ضد المرأة. وإن كان من 
المهم أيًضا طرح سؤال عن سماح النظام القانوني 
في الدولة للمواطنين بالدفع في المحاكم ببنود 
في  الدفع  لهذا  اللجوء  مدى  وعن  االتفاقية، 
ذلك،  الوضعي  القانون  فيها  يجيز  التي  الحاالت 
ولكن لم يدرج هذا الموضوع الهام ضمن توصيات 
إعالن القاهرة ولم تستفهم عنه استمارة المتابعة 

الوطنية.

القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  إلى  باإلضافة 
التمييز ضد المرأة، هناك عدد من القرارات الهامة 
المتحدة تدعو لحماية  التابع لألمم  لمجلس األمن 
النساء والفتيات من العنف في حاالت الصراعات 
وتبني  والفتيات  النساء  مشاركة  ودعم  المسلحة 
وجهة نظر قائمة على النوع االجتماعي عند اتخاذ 
القرارات المتصلة بحل الصراعات وبناء السالم.37  
وضعت ست من الدول اإلحدى عشرة المستجيبة؛ 
وفلسطين  ولبنان  واألردن  والعراق  الجزائر  هي 
والسودان، استراتيجيات أو بدأت في تنفيذ برامج 
لدمج قرارات مجلس األمن الدولي 1325 و1820 
و1888 و1960، كما أشارت الحكومة السورية، في 
تقريرها الطوعي المقدم إلى المؤتمر اإلقليمي 
للسكان والتنمية 2018 إلى أنها في صدد القيام 
بقراءة وطنية لقرار مجلس األمن رقم 1325 كخطوة 

الفصل  المعاهدات،  حالة  المتحدة،  األمم  معاهدات  مجموعة   36
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية   .8 اإلنسان،  حقوق  الرابع: 

التمييز ضد المرأة
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_ال=IV8&chapter=4&lang=en.

يمكن االطالع على نصوص القرارات األربعة على الرابط التالي   37
المتحدة:  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرارات  بجميع  الخاص 
https://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/
index.shtml )صدر القرار 1325 عام 2000؛ والقرار 1820 عام 

2008؛ والقرار 1888 عام 2008؛ والقرار 1960 عام 2010.(
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نحو وضع خطة تنفيذية وطنية. يالحظ أن السمة 
أو  داخل  تقع  أنها  الدول هي  بين هذه  المشتركة 
بالقرب من مناطق صراع عنيف وتستضيف عدًدا 

كبيًرا من الالجئين أو النازحين. 

تنفيذ  من  الموقف   5 رقم  الشكل  ويعرض 
بين  بالمساواة  المتعلقة  األخرى  التوصيات 
أن  الشكل  من  يظهر  المرأة.  وتمكين  الجنسين 
مؤسسية  هياكل  بها  تقريًبا  العربية  الدول  جميع 
قضايا  بتولي  مكلفة  وزارة  أو  لجنة  أو  كمجلس 
معظم  كانت  وإن  االجتماعي.  والنوع  المرأة 
إال  القاهرة،  إلعالن  سابقة  المؤسسات  هذه 
أربع من الدول العشر  2013 أنشأت  أنه بعد عام 
لقضايا  مكرسة  جديدة  مؤسسات  المستجيبة 
لشؤون  دولة  وزارة  بينها  من  االجتماعي،  النوع 
تابعة  المرأة  لتمكين  ودائرة  بلبنان،  المرأة 
ومجلس  بالعراق،  الوزراء  لمجلس  العامة  لألمانة 
لقضايا  المتابعة  المراصد  من  وعدد  استشاري 
المجالس  من  وعدد  بالمغرب،  االجتماعي  النوع 
الدول  جميع  راجعت،  بتونس.  الفرعية  واإلدارات 
الخاصة  والسياسات  االستراتيجيات  المستجيبة 
بالفعل،  القائمة  االجتماعي  والنوع  بالمساواة 
وجود  من  الرغم  وعلى  جديدة.  أخرى  صاغت  أو 
تفاوتات كبيرة بين الدول المستجيبة فيما يتعلق 
ومدى  والسياسات  االستراتيجيات  هذه  بعدد 
الواضح احتالل قضية  أنه من  اتساع نطاقها، إال 
أولوية  الجنسين  بين  والمساواة  المرأة  تمكين 
اإلطاران  ويعرض  جميعها،  الدول  في  رئيسية 
رقم 3 ورقم 4 نموذجين لالهتمام بهذه القضية 
 3 رقم  اإلطار  يقدم  حيث  العربية،  المنطقة  في 
االجتماعي  النوع  منظور  تبني  في  الجزائر  تجربة 
التعامل  األردن في  تجربة   4 رقم  ويعرض اإلطار 
مع قضية تمكين المرأة. وبرغم أنه في السودان 
المتضمنة  األسئلة  غالبية  على  تجب  لم  التي 
أوضحت  المتابعة،  استمارة  من  القسم  بهذا 
وطنية  سياسة  وجود  المحدودة  االستجابات 
لتمكين المرأة فضاًل عن تبني استراتيجية وطنية 

لتنمية األسرة. 

المرأة  تمكين  لقضايا  المعطاة  األولوية  وتتضح 
الدول  عدد  ارتفاع  في  أيًضا  االجتماعي  والنوع 

تنفيذها  مدى  على  تدل  أمثلة  ذكرت  التي 
 .2013 لعام  القاهرة  إعالن  لتوصيات محددة في 
ذلك  في  بما  الدول،  من  العديد  راجعت  فمثاًل، 
الطوعية  التقارير  من  يتضح  كما  وعمان  المغرب 
المقدمة إلى المؤتمر اإلقليمي العربي للسكان 
القائمة  التشريعات  بعض   ،2018 لعام  والتنمية 
المرأة  حماية  بهدف  جديدة  تشريعات  واستحدثت 
وأنشأت سوريا،  اإلنسان.  بحقوق  تمتعها  وتعزيز 
بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، مرصًدا 
الطوعي  تقريرها  في  ورد  كما  المنزلي  للعنف 
للسكان  العربي  اإلقليمي  المؤتمر  إلى  المقدم 

والتنمية.

تنفذ تسع من الدول المستجيبة، كما هو موضح 
لتشجيع  برامج  أو  سياسات   ،5 رقم  بالشكل 
مصر،  )الجزائر،  للمرأة  االقتصادية  المشاركة 
قطر،  فلسطين،  عمان،  لبنان،  األردن،  العراق، 
تشريعات  دول  عشر  في  تتوافر  كما  وتونس(؛ 
السياسية  المشاركة  لتعزيز  برامج  أو  أو سياسات 
للمرأة، بما في ذلك تبني نظام تخصيص حصص 
)الجزائر،  والمعينة  المنتخبة  المجالس  للنساء في 
عمان،  المغرب،  لبنان،  األردن،  العراق،  مصر، 
لمكافحة  برامج  ووجود  وتونس(.  قطر  فلسطين، 
الزواج المبكر والقسري بتسع دول )الجزائر، مصر، 
فلسطين  عمان،  المغرب،  لبنان،  األردن،  العراق، 
النوع  القائم على  وقطر(؛ وبرامج لمعالجة العنف 
االجتماعي في عشر دول )الجزائر، مصر، العراق، 
قطر  فلسطين،  عمان،  المغرب،  لبنان،  األردن، 
المساواة  تدعم  برامج  توجد  ال  ولكن  وتونس(. 
المجتمعات  مع  الشراكة  خالل  من  الجنسين  بين 
إال في ست  خاصة،  بصفة  الرجال  ومع  المحلية، 
دول فقط )مصر واألردن ولبنان وعمان وفلسطين 

وتونس(.

أما الصومال فأوضحت في إجاباتها على استمارة 
المتابعة أنها تعمل جاهدة لتمكين المرأة ومكافحة 
العنف ضد النساء وختان البنات. وذكرت موريتانيا 
أيًضا، في التقرير الطوعي المقدم إلى المؤتمر 
أدلة   ،2018 والتنمية  للسكان  العربي  اإلقليمي 
على جهود رفع المشاركة السياسية واالقتصادية 

للمرأة.
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تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة في عشر دول عربية 
)الجزائر، مصر، العراق، األردن، لبنان، المغرب، 

عمان، فلسطين، قطر، وتونس(

إدماج المساواة بين الجنسين بداية 
من مجلس الوزراء إلى سائر الدولة

العالم،  دساتير  كجل  الجزائري،  الدستور  يؤكد 
على المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من 
جميع أشكال التمييز. لكن الجدير بالمالحظة في 
االلتزام  هذا  إلحقاق  الشامل  النهج  هو  الجزائر 
اعتمد   ،2007 عام  من  فاعتباًرا  الدستوري. 
قائمة  نظر  وجهة  إدماج  الجزائري  الوزراء  مجلس 
على النوع االجتماعي عند تصميم وتنفيذ جميع 
السياسات والبرامج الوطنية والمحلية. وتتولى 
وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة 
هذا  آليات  وتمثلت  اإلدماج.  هذا  ضمان  مهمة 
لترقية  الوطنية  تبني االستراتيجية  اإلدماج في 
صياغة  وتالها   )2014-2007( المرأة  وإدماج 
المرأة  وإدماج  لترقية  الوطني  العمل  مخطط 
)2010-2014(، كما تم إصدار عدد من القوانين 
لمشاركة  حصص  تخصيص  نظام  تدعم  التي 
المرأة في الوظائف وفرص الترقية وكذلك في 
المجالس المنتخبة. تستند كل هذه الجهود إلى 
إدراك ألهمية توفير بيانات جيدة وعقد الشراكات 

مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الجزائراإلطار 3

رفع نسبة مشاركة المرأة، مع 
الحرص على حمايتها

والبرنامج   2025 األردن  رؤية  من  كل  تتضمن 
التنفيذي لألعوام 2016 – 2018 واالستراتيجية 
من  عدًدا   2017-2013 األردنية  للمرأة  الوطنية 
السياسات الموجهة إلى تمكين المرأة مستهدفة 
للمرأة.  والسياسية  االقتصادية  المشاركة  زيادة 
الغاية  هذه  لتحقيق  فعالة  أداة  التشريع  ويعد 
المجالس  الحصص في  نظام  اعتماد  خالل  من 
عمل  قانون  ووضع  والمحلية  الوطنية  النيابية 
السعي  مع  تزامًنا  مرنة.  عمل  ظروف  يتضمن 
لرفع المشاركة العامة للنساء، لم تغفل الحكومة 
تكتسب  والتي  المرأة  حماية  ضرورة  األردنية 
أهمية مضافة مع اضطالع النساء بأدوار نشطة 
وظاهرة في الفضاء العام. تتم إجراءات الحماية 
قانون  تعديل  منها  القنوات،  من  العديد  عبر 
العقوبات للتصدي بشكل أفضل للعنف القائم 
آمن  مالذ  توفير  وكذا  االجتماعي،  النوع  على 
األردن  قامت  كما  األسري.  العنف  من  للناجين 
لتفعيل قرار مجلس األمن  بتطوير خطة وطنية 

رقم 1325 عن “المرأة، األم، األمن”.

األردناإلطار 4
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باء - المهاجرون والنازحون

على النقيض من االستجابات المفصلة المقدمة 
بين  والمساواة  بالمرأة  المتعلقة  األسئلة  على 
بالالجئين  المتعلقة  المعلومات  تتميز  الجنسين، 
)عمان  دول  ثالث  تجب  لم  بندرتها.  والنازحين 
هذا  على  المتحدة(  العربية  واإلمارات  والسودان 
كل  أجابت  كما  المتابعة،  استمارة  من  القسم 
من  محدود  عدد  على  فقط  وفلسطين  من مصر 

األسئلة في هذا القسم.

حاالت  توجد  ال  أنه  وقطر  المغرب  من  كل  ذكرت 
أفادت كل من  بينما  داخل حدودها،  لجوء  أو  نزوح 
ولبنان وفلسطين  واألردن  والعراق  الجزائر ومصر 
وتونس عن وجود مثل هذه الحاالت. أشارت مصر 
خالل  من  سيناء  من  النازحين  مع  التعامل  إلى 
برامج مخصصة تنفذها وزارة التضامن االجتماعي، 
ولكن لم تقدم أي معلومات إضافية خاصة بتنفيذ 
أعربت  بينما  الصلة.  ذات  القاهرة  إعالن  توصيات 
كل من الجزائر والعراق واألردن ولبنان وتونس عن 
وجود استراتيجيات وبرامج تفصيلية لتلبية احتياجات 
 5 رقم  اإلطاران  ويعرض  والمشردين.  الالجئين 
خاص  أولهما  الصدد،  هذا  في  مثالين   6 ورقم 
بالتعامل مع مشكلة النزوح في العراق )اإلطار رقم 
الالجئين  أزمة  لبنان مع  تجربة  وثانيهما يعرض   )5
في  ويجدر   ،)6 رقم  )اإلطار  سوريا  من  القادمين 
تقريره  في  أيًضا  قام  األردن  أن  ذكر  الصدد  هذا 
الوطني الطوعي المقدم إلى المؤتمر اإلقليمي 
الجهود  بتوثيق   2018 والتنمية  للسكان  العربي 
المبذولة إلدماج الالجئين السوريين، بما في ذلك 

توفير فرص العمل.

للهجرة  وطنية  تبنيها الستراتيجية  المغرب  وذكرت 
والنازحين،  الالجئين  بحقوق  تهتم  والالجئين، 
الرعاية  بالحصول على خدمات  يتعلق  خاصة فيما 
كما  العنف.  من  والحماية  والصحية  االجتماعية 
محددة  تبنيها الستراتيجية  عدم  رغم  قطر،  أفادت 
السياق  مع  تتفق  لبرامج  بتنفيذها  لالجئين، 

القاهرة  إعالن  توصيات  مع  وتتماشى  الوطني 
التعليم  في  المهاجرين  بحقوق  الوفاء  حيث  من 
لتقديم  برامج  قطر  تنفذ  كما  الصحية،  والرعاية 
الدعم لالجئين والنازحين المقيمين في دول أخرى 

كالعراق وسوريا والصومال.

خاصة  حالة  تمثل  والتي  فلسطين،  وكرست 
مع  للتعامل  خاصة  مؤسسات  للجوء،  بالنسبة 
لم  فلسطين  حكومة  أن  غير  والنازحين،  الالجئين 
بمجموعة  المتعلقة  المحددة  األسئلة  على  تجب 
القاهرة،  بإعالن  الواردة  التفصيلية  التوصيات 
مشيرة إلى أن التدابير الموصى بها في اإلعالن 
تنطبق على الدول المستقبلة لالجئين، ولكنها غير 
ذات موضوع في بلد واقع تحت االحتالل ومرسل 

رئيسي لالجئين.

إدارة أزمة النزوح من خالل القيادة 
والتنسيق

القاهرة  إعالن  من  واحد  عام  بعد  العراق  شهد 
من  ابتداًء  النازحين  من  كبيرة  ألعداد  تدفًقا 
الهجرة  وزارة شؤون  تولت   .2014 يونيو/حزيران 
 ،2005 عام  في  ُأنشئت  والتي  والمهجرين، 
وفروعها المحلية مسؤولية التعامل مع األزمة. 
تهدف  وطنية  سياسة  خالل  من  ذلك  تم 
للمجموعات  األساسية  االحتياجات  تلبية  إلى 
وزارتي  مع  وبالتنسيق  النازحين.  من  السكانية 
التعليم والعمل، أتيح لسكان المخيمات المؤقتة 
الوظائف  وإلى  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية 
الالئقة. كما قام الجهاز المركزي لإلحصاء بتوفير 
إجراء  خالل  من  النازحين  عن  محدثة  معلومات 
الشرب  مياه  الخاصة، وقدمت خدمات  المسوح 
النقية والصرف الصحي إلى المخيمات السكنية 
توفير  تم  األزمة  انقضاء  بعد  وأخيًرا  المؤقتة. 

مسارات آمنة للعودة.

العراقاإلطار 5
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استراتيجيات  المستجيبة  الدول  جميع  وتتبنى 
وطنية للشباب، كما يتضح من الشكل رقم 6 الذي 
المتابعة،  استمارة  على  الدول  استجابات  يلخص 
بناء  7 مثااًل من عمان عن  كما يعرض اإلطار رقم 
الدول  معظم  في  ويوجد  االستراتيجيات.  تلك 
برعاية  مكلفة  وطنية  مؤسسات  المستجيبة 
كانت  إذا  ما  الواضح  غير  من  كان  وإن  الشباب، 
 ،2013 عام  بعد  أنشئ  المؤسسات  تلك  من  أي 
الوطنية  المجالس  أو  الوزارات  أن  يالحظ  كان  وإن 
حقيبة  بين  تكليفها  في  تجمع  ما  عادة  للشباب 

الرياضة وحقيبة الشباب.

لالرتقاء  برامج  المستجيبة  الدول  جل  في  يوجد 
بجودة التعليم وجعله أكثر توافًقا مع سوق العمل 
)برامج االنتقال من الدراسة إلى العمل(، باإلضافة 
جميع  تتبنى  كما  للجميع.  التعليم  فرص  إلتاحة 
تستهدف  وبرامج  سياسات  المستجيبة  الدول 
الئقة،  وظائف  إلى  الوصول  من  الشباب  تمكين 
للتوظف،  قابلية  أكثر  لجعلهم  مهاراتهم  وزيادة 
وتشجيع روح المبادرة وريادة األعمال بينهم. وفي 
حين لم تقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة سوى 
استجابات محدودة على هذا القسم من استمارة 
الشكل  في  إدراجها  يتم  لم  وبالتالي  المتابعة، 
أسئلة  على  باإليجاب  ردت  أنها  إال   ،6 رقم 
االستمارة المتعلقة بخلق الوظائف وبناء المهارات 

وتشجيع ريادة األعمال.

تقوم الدول اإلحدى عشرة المستجيبة بتنفيذ برامج 
للشباب،  والمدنية  السياسية  المشاركة  لتشجيع 
كما أشارت كل الدول المستجيبة إلى توفر برامج 
صحة إنجابية وجنسية تستهدف الشباب، في حين 
تنفذ خمس دول فقط من الدول المستجيبة )مصر 
والعراق ولبنان وفلسطين وتونس( برامج للحد من 

الهجرة غير المنظمة بين الشباب.
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استجابة لالجئين تحترم كرامتهم 
وحقوقهم

هائاًل  عدًدا   2011 عام  من  بدًءا  لبنان  استقبل 
األولى  الخطوة  كانت  السوريين.  الالجئين  من 
إنشاء  الطارئة هي  األزمة  لتلك  االستجابة  في 
خالل  من  معها  للتعامل  الالزمة  المؤسسات 
الوزراء  مجلس  لرئاسة  تابعة  أزمة  خلية  تدشين 
النازحين.  لشؤون  الدولة  وزير  إلى  باإلضافة 
للتعامل  الدولة  سياسة  صياغة  مع  وبالتزامن 
استجابة  برامج  تنفيذ  جرى  النازحين،  ملف  مع 
التحركات  رصد  برنامج  إعداد  ذلك  شمل  عاجلة. 
السكانية الناشئة والبحث في أوضاع الالجئين، 
من  الالجئين  الحتياجات  االستجابة  تمت  بينما 
خالل توفير التعليم المجاني والخدمات الصحية. 
عالوة على ذلك، تدعم الحكومة اللبنانية وتحمي 
كرامة وحقوق الالجئين من خالل االلتزام برفض 

العودة القسرية والترحيل.

لبناناإلطار 6

جيم- الشباب

جميع  في  خاصة  مكانة  الشباب  فئة  تحتل 
نسب  تضخم  وساعد  العربية،  المنطقة  أنحاء 
زيادة  على  للسكان  العمرية  التركيبة  الشباب في 
تواجه  األولوية.  ذات  الفئة  تلك  على  التركيز 
وبشكل  الشباب،  من  الكبيرة  المجموعة  هذه 
عدم  في  تتمثل  تاريخية  تحديات  مسبوق،  غير 
والتطرف،  العنف  وانتشار  السياسي،  االستقرار 
االجتماعية  والتغيرات  البطالة،  معدالت  وارتفاع 
على   2013 لعام  القاهرة  إعالن  شدد  السريعة. 
الحاجة إلى االستفادة من إمكانات الشباب الغتنام 
المنطقة  بقوة في  البازغة  الديموغرافية  الفرصة 
أمام  والخيارات  الفرص  العربية، من خالل توسيع 
إمكاناتهم، وتمكينهم كمشاركين  لتحقيق  الشباب 
نشطين في تنمية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية 
إعالن  توصيات  تستهدف  لذلك  ككل.  ودولهم 
القاهرة ضمان حقوق الشباب ومشاركتهم، وتعزيز 
رأس مالهم البشرى، لضمان قدرتهم على قيادة 

التطوير واالبتكار االجتماعي واالقتصادي.
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بناء االستراتيجية الوطنية للشباب 
بروح المشاركة

تقوم اللجنة الوطنية للشباب في سلطنة عمان 
العماني.  للشباب  وطنية  استراتيجية  بوضع 
فمع تعدد البرامج التي تستهدف تلبية احتياجات 
الشباب في عمان، في مجال الصحة أو التعليم 
تعمل  أنها  إال  األعمال،  ريادة  أو  التوظيف  أو 
بشكل قطاعي يفتقد التكامل. وعليه تستهدف 
استراتيجية الشباب تبني مقاربة تكاملية متعددة 
التكامل،  هذا  تحقيق  سبيل  وفي  القطاعات. 
إجراء تقييم  الوطنية للشباب أهمية  اللجنة  رأت 
شامل لالحتياجات، مع إشراك الشباب أنفسهم 
مجرد  كونهم  من  لتحويلهم  التقييم،  إجراء  في 
نشطين.  مشاركين  إلى  سلبيين  مستفيدين 
المحلية  االجتماعات  من  سلسلة  إجراء  تم  كما 
إطار  في  محافظات  ست  في  االستكشافية 
تعتبر  الحالتين،  كلتا  افي  االستراتيجية.  صياغة 

المشاركة مفتاح النجاح.

ُعماناإلطار 7

دال - كبار السن

لم تتضمن استمارة المتابعة هذا الموضوع، وإن 
من  المعلومات  بعض  على  الحصول  يمكن  كان 
المراجعة والتقييم الثالث لخطة عمل مدريد الدولية  
المتعلقة  بالشيخوخة، والتي أجرتها اإلسكوا في 
إجراء مسح وطني استجابت  2017 من خالل  عام 
واألردن  والعراق  مصر  هي  عربية  دول  عشر  له 
وفلسطين  وعمان  والمغرب  ولبنان  والكويت 
والسودان وتونس.38  ظهر من تحليل االستجابات 
أنشأت  المستجيبة  الدول  جميع  أن  المسح  على 
مؤسسات خاصة، كوحدات وزارية أو لجان وطنية، 
لتولي قضايا كبار السن، كما صاغت معظم الدول 
استراتيجيات وطنية للتعامل مع القضايا المتعلقة 

بالشيخوخة. 

تعزيز  نحو  الدول  من  العديد  في  توجه  هناك 
التقاعد المبكر في القطاع العام، ولكن كبار السن 
العاملين في القطاع الخاص ُيشجعون على البقاء 
ناشطين حتى سن متقدمة. وبينما أشارت جميع 
المعدية  غير  األمراض  أن  إلى  المستجيبة  الدول 
بين كبار السن تعد من القضايا الصحية الرئيسية 
ا مبادرات للفحص واالكتشاف المبكر  كما تجرى حاليًّ
لألمراض المزمنة في عدد من الدول المستجيبة، 
غير  تزال  ال  الدقيقة  الوطنية  اإلحصاءات  أن  إال 

متوفرة.

يقع عبء رعاية المسنين في الدول العربية بشكل 
توصيات  عكسته  ما  وهو  األسرة،  على  رئيسي 
أكدته  وأيًضا  الشأن،  هذا  في  القاهرة  إعالن 
الثالث لخطة  التقييم  الدول على مسح  استجابات 
عمل مدريد الدولية للشيخوخة. أشار تقرير مراجعة 
خطة عمل مدريد، مع ذلك، إلى التحديات الجديدة 
والديموغرافية،  االجتماعية  التغيرات  عن  الناجمة 
العمرية  التركيبة  تشيخ  وتيرة  زيادة  ذلك  في  بما 
في  رد  المطَّ لالنخفاض  كنتيجة  العربية  للدول 
التسارع في  المواليد والوفيات، ويأتي  معدالت 
اجتماعية  لتغيرات  مواكًبا  السن  كبار  أعداد  زيادة 
التقليدية  األسر  انتشار  تراجع  مثل  وثقافية، 

38   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا. 2017. الشيخوخة 
والتقييم  المراجعة  عملية  اإلسكوا:  في  األعضاء  الدول  في 
األمم  بيروت:  للشيخوخة.  الدولية  مدريد  عمل  لخطة  الثالثة 

المتحدة.

تنفيذ التوصيات المتعلقة بالشباب في إحدى 
عشرة دولة عربية )الجزائر، مصر ، العراق،األردن، 

لنبان، المغرب، عمان، فلسطين ، قطر ، السودان، 
وتونس(
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من  النازحين  عدد  وزيادة  األجيال  متعددة  الممتدة 
كبار السن، ما يعوق تحمل األسر لدورها التقليدي 
في رعاية كبار السن. أثنى تقرير المراجعة، لذلك، 
تلك  مع  للتعامل  مبتكرة  ُنهج  استخدام  على 
واألسر  المتنقلة  الرعاية  وحدات  مثل  التغيرات، 

البديلة، في كل من المغرب وتونس.

هاء- األشخاص ذوو اإلعاقة

الصومال،  باستثناء  العربية،  الدول  جميع  وقعت 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  على 
تاريخ  الدول عليها، ولكن كان  كما صادقت معظم 
وليبيا  القمر  )جزر  فقط  دول  ثالث  في  التصديق 
وفلسطين( تالًيا لعام 2013، فيمكن اعتباره تنفيًذا 

لتوصية إعالن القاهرة.39

قسًما  للمتابعة  الوطنية  االستمارة  تخصص  لم 
بعض  أن  إال  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  منفصاًل 
المجموعات  كإحدى  طواعية  ذكرتهم  الدول 
المستحقة للرعاية الخاصة ضمن استجاباتها على 
األقسام المختلفة لالستمارة. فمثاًل، أشارت أربع 
أنها  إلى  وعمان(  والمغرب  واألردن  )الجزائر  دول 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  صراحة  تستهدف 
هذه  ألن  ولكن  الفقر.  حدة  من  التخفيف  برامج 
اإلفادة لم تأِت في سياق الرد على سؤال محدد، 
يكون  قد  االستهداف  هذا  أن  استبعاد  يمكن  ال 

موجوًدا في دول أخرى باإلضافة لتلك األربع.

وأدرجت استمارة المتابعة األشخاص ذوي اإلعاقة 
حصولهم  إتاحة  بمدى  يتعلق  سؤال  في  صراحة 
على خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية. إجابة لهذا 
السؤال، ذكرت خمس دول )مصر والعراق واألردن 
الصحية  والسياسات  النظم  أن  وقطر(  والمغرب 
األشخاص  إلى  الوصول  إمكانية  تضمن  الوطنية 
الصحية،  الرعاية  خدمات  جميع  في  اإلعاقة  ذوي 
العربية  واإلمارات  )ُعمان  دولتان  أشارت  بينما 
تلك  إلى  الوصول  إتاحة  تضمين  إلى  المتحدة( 

الفصل  المعاهدات،  حالة  المتحدة،  األمم  معاهدات  مجموعة    39
الرابع: حقوق اإلنسان، 15. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsaspx?src=TREA
TY&mtdsg_ال=IV-15&chapter=4&clang=_en

تستهدف  التي  الوطنية  الخدمات في سياساتها 
بشكل خاص األشخاص ذوي اإلعاقة.

عن  تقرير  أحدث   2018 في  اإلسكوا  عن  وصدر 
التقرير  ويسلط  العربية.  المنطقة  في  اإلعاقة 
الضوء بشكل خاص على نقص البيانات المتعلقة 
أهمية  على  يؤكد  كما  المنطقة،  في  باإلعاقة 
ضمن  األخرى  التهميش  أسباب  مع  اإلعاقة  دمج 
الشاملة، بداًل  التنمية  إلى تحقيق  الرامية  الجهود 
عن  عزلة  وفي  منفرد  بشكل  اإلعاقة  معالجة  من 

الجوانب األخرى.40

3. 2 الصحة الجنسية واإلنجابية 
والحقوق اإلنجابية

مكاًنا  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  قضايا  تحتل 
ا وأولوية متقدمة ضمن برنامج عمل السكان  خاصًّ
في  هذا  وينعكس  العربية،  الدول  في  والتنمية 
تحت  المدرجة  التوصيات  من  الطويلة  القائمة 
هذه الركيزة في إعالن القاهرة )الملحق ألف( تبدأ 
بتوصية بمنحها أولوية خاصة، وأيًضا في القسم 
الطويل المفصل الذي تم تخصيصه لهذه القضية 
ضمن استمارة المتابعة )الملحق باء(. وتأكيًدا لهذه 
واإلنجابية،  الجنسية  للصحة  الممنوحة  األولوية 
المستجيبة  عشرة  االثنتي  الدول  جميع  قدمت 
ردوًدا مفصلة، وإيجابية في غالبيتها، على أسئلة 
الدول  ثماٍن من  باالستمارة. وقامت  القسم  هذا 
المستجيبة، منذ عام 2013، بصياغة استراتيجيات 
بمراجعة  أو  اإلنجابية  الصحة  على  تركز  جديدة 
واستكمال استراتيجيات كانت قائمة بالفعل. تتوافر 
استراتيجيات وسياسات صريحة في مجال الصحة 
والعراق،  ومصر،  الجزائر،  من  كل  في  اإلنجابية 
والسودان،  وفلسطين،  والمغرب،  واألردن، 
ذات  والسياسات  االستراتيجيات  تندرج  حين  في 
الصلة في ُعمان تحت بند المباعدة بين الوالدات 
)لبنان  المتبقية  األربع  الدول  أما  المرأة.  وصحة 
فال  المتحدة(  العربية  واإلمارات  وتونس  وقطر 

 Ecoالmic and Social Commission for Western Asia. 2018. 40
 Disability in the Arab Region 2018. Beirut, Lebaالn:
ESCWA.

39 الفصل الثالث: نتائج مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة



©
U

N
FP

A
  S

yr
ia

 

توجد بها استراتيجيات للصحة اإلنجابية، وإنما تقع 
البرامج ذات الصلة بهذه القضية ضمن سياسات 
أن  ورغم  الشاملة.  الصحية  الرعاية  واستراتيجيات 
 ،2013 عام  قبل  موجوًدا  كان  البرامج  هذه  غالبية 
إضافة  األخيرة  الخمس  السنوات  شهدت  فقد 
برامج جديدة والتوسع في البرامج القائمة بالفعل.

بالصحة  المتعلقة  التوصيات  مجموعة  وتتميز 
بإعالن  اإلنجابية  والحقوق  واإلنجابية  الجنسية 
القاهرة 2013 بأنها طويلة ومفصلة، كما يتداخل 
بعضها مع توصيات تقع تحت نطاق ركائز أخرى من 
ركائز إطار عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
بالنساء  يتعلق  فيما  سيما  ال   ،2014 بعد  ما 
تحت  المتبقية  التوصيات  تجميع  يمكن  والشباب. 
إتاحة  مستوى  رفع   )1( واسعة:  عناوين  ثالثة 
خدمات ومعلومات الصحة الجنسية واإلنجابية مع 
أو  السن  أساس  على  واالستبعاد  التمييز  تجنب 
الجنس أو الجنسية أو الحالة الزواجية؛ )2( تحسين 
واإلنجابية  الجنسية  الصحية  الرعاية  خدمات  جودة 
وجعلها أكثر التزاًما بمتطلبات حقوق اإلنسان؛ )3( 
االنتشار  لتحقيق  الالزمة  البشرية  الموارد  تطوير 

األوسع مع ضمان جودة أفضل.

الرئيسية  االستجابات   7 رقم  الشكل  ويعرض 
التي قدمتها الحكومات العربية االثنتا عشرة حول 
الجنسية  بالصحة  المتعلقة  للتوصيات  تنفيذها 
واإلنجابية. يتعلق العمودان األوالن بالشكل بجهود 
توسيع إتاحة الوصول إلى تلك الخدمات من خالل 
دمجها ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية أو من 
والشمول.  للتوسع  صريحة  سياسات  اتباع  خالل 
توفير  جهود  إلى  التالية  الثالثة  األعمدة  وتشير 
الجنسية  للصحة  أبعاد  ثالثة  في  محسنة  خدمات 
بما  ا  جنسيًّ المنقولة  األمراض  هي  واإلنجابية 
في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 
العمود  ويدل  اآلمنة.  واألمومة  األسرة،  وتنظيم 
ورفع  تخطيط  في  االستثمار  جهود  على  األخير 

كفاءة الموارد البشرية.

رقم  الشكل  في  المعروضة  االستجابات  وتؤكد 
واإلنجابية  الجنسية  الصحة  قضايا  أولوية  على   7
في الدول العربية. أدمجت جميع الدول المستجيبة 
على  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  خدمات  بعض 

األولية.  الصحية  الرعاية  منظومة  داخل  األقل، 
جودة  وتحسين  انتشار  برفع  الدول  جميع  وقامت 
األسرة  وتنظيم  األم  بصحة  المتعلقة  الخدمات 
ا،  جنسيًّ المنقولة  األمراض  من  والعالج  والوقاية 
البشرية  المناعة  نقص  فيروس  ذلك  في  بما 
واإليدز. تقوم عشر من الدول المستجيبة بالتخطيط 
البشرية  مواردها  مهارات  رفع  في  واالستثمار 
الطبية وتحقيق توزيع جغرافي أفضل لها، ويعرض 
اإلطار رقم 8 مثااًل من قطر في هذا الخصوص. 
وتوجد لدى ثماني دول برامج تهدف إلى تحسين 
إتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية 
واإلنجابية من خالل تضمين أكثر للشباب والرجال 
واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين والنازحين و/
أو األفراد غير المتزوجين. ويالحظ من المعلومات 
الواردة في استجابة كل من قطر واإلمارات العربية 
خدمات  محدودية  المتابعة  استمارة  على  المتحدة 
كما  الدولتين،  هاتين  في  المتاحة  األسرة  تنظيم 
منظومة  ضمن  جيد  بشكل  مدمجة  ليست  أنها 

الرعاية الصحية األولية.

المقدم  الطوعي  تقريرها  في  موريتانيا،  أشارت 
العربي للسكان والتنمية  المؤتمر اإلقليمي  إلى 
الصحة  في  االستثمار  دالئل  إلى   2018 لعام 
الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك البرامج الوطنية 
للمباعدة بين الوالدات والصحة اإلنجابية والوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، وأيًضا 
اإلنجابية  للصحة  الموارد  تخصيص  على  العمل 

وتخفيض تكاليف الوالدة.
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االلتزام  على  القوي  التأكيد  هذا  ظل  وفي 
بالتوصيات في مجال الصحة اإلنجابية، ربما يكون 
التي  القليلة  النقاط  بعض  عرض  األنسب  من 
ذكرت  أو  سلبي  بشكل  الحكومات  فيها  أجابت 
معوقات. مثال على ذلك عدم وجود برامج لتعزيز 
إتاحة وصول الرجال إلى خدمات ومعلومات الصحة 
الجنسية واإلنجابية في كل من العراق وفلسطين 
القائم  للتمييز  التصدي  والسودان، ونقص جهود 
الصحة  خدمات  إتاحة  عند  الزواجية  الحالة  على 
والمغرب  األردن  من  كل  في  واإلنجابية  الجنسية 
والسودان. وضحت اإلجابات أيًضا غياب التخطيط 
في مجال الموارد البشرية في لبنان، وعدم وجود 
وعالجه  الرحم  عنق  سرطان  لفحص  عامة  برامج 
في عمان، ونقص برامج التوعية التغذوية للنساء 
الحوامل في قطر. كما يبدو أن البرامج المفتقدة 
في كل من الجزائر واإلمارات العربية المتحدة هي 
التي تقدم خدمات ومعلومات عن الصحة الجنسية 
من  كل  وفي  والمراهقين.  للشباب  واإلنجابية 
استمارة  على  اإلجابات  أشارت  وتونس،  مصر 
الجغرافي  التوزيع  في  االختالل  إلى  االستبيان 
لعيادات الصحة اإلنجابية الصديقة للشباب، والتي 

لم تشهد أي زيادة منذ عام 2013.

3.3 المكان والتنقل

ألف- الهجرة الداخلية والنزوح

مخصًصا  قسًما  المتابعة  استمارة  تتضمن  لم 
التحضر،  أو  السكاني  للتوزيع  أو  الداخلية  للهجرة 
يمكن  التي  القليلة  التوصيات  فإن  وبالتالي 
استمارة  على  االستجابات  خالل  من  مراجعتها 
المتابعة هي فقط تلك المتعلقة بتقديم الخدمات 
المخصص  القسم  مع  تداخلها  بسبب  للنازحين، 
لالجئين والنازحين ضمن ركيزة الكرامة والمساواة. 
عانى  ذكره،  سبق  كما  القسم،   هذا  حتى  ولكن 
تقدم  فلم  المعلومات،  نقص  من  كبير  بشكل 
العربية إال القليل من المعلومات في  الحكومات 

استجاباتها حول النازحين.

تطوير الموارد البشرية لدمج الصحة 
اإلنجابية ضمن الرعاية الصحية 

األولية

الصحة  دمج  القطرية في  الصحة  وزارة  تستثمر 
اإلنجابية - خاصًة رعاية ما قبل وما بعد الوالدة 
مع  األولية،  الصحية  الرعاية  منظومة  ضمن   –
المقدمة  الخدمات  جودة  تحسين  استهداف 
وتشجيع الرضاعة الطبيعية. يتطلب تحقيق هذا 
المؤهلة،  الكوادر  من  كاٍف  عدد  وجود  الهدف 
للموارد  وطنية  استراتيجية  تطوير  تم  ولذلك 
البشرية في القطاع الصحي، حيث يعتبر التقييم 
والتدريب  البشرية  الموارد  الحتياجات  الدوري 
سياسة  أسس  أهم  من  العمل  أثناء  المستمر 
القطري.  الصحي  القطاع  في  البشرية  الموارد 
التدريب  مواضيع  اشتمال  بالذكر  الجدير  ومن 
وأيًضا  اإلنجابية،  الحقوق  جوانب  بعض  على 
كيفية اكتشاف حاالت العنف القائم على النوع 

االجتماعي ومحاربة الوصمة االجتماعية.

قطراإلطار 8

تفنيذ التوصيات المتعلقة بنظام الرعاية الصحية 
الجنسية واإلنجابية في اثنتي عشرة دولة عربية 

)الجزائر، مصر، العراق، األردن، لبنان، المغرب، 
عمان، فلسطين، قطر، السودان، تونس، 

واإلمارات العربية المتحدة( 7 
م
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للمؤتمر  الذي قدمته سوريا  الطوعي  التقرير  أكد 
النزوح  على  والتنمية  للسكان  العربي  اإلقليمي 
قلق  ومصدر  كبرى  أولوية  ذات  مسألة  باعتباره 
الالجئين  عودة  لضمان  بالنسبة  خاصة  بالدولة، 
التركيبة  على  الدائمة  السلبية  اآلثار  وتجنب 
على  السوري  الطوعي  التقرير  ركز  كما  السكانية. 
تحدي ارتباط النزوح الداخلي بانتشار الفقر والعالقة 
وتأثير  انتشار  من  يضاعف  مما  بينهما  التبادلية 
المشكلتين. تركز تدخالت التعامل مع هذه التحديات 
بشكل أساسي على المساعدات اإلنسانية، ولكن 
ا اعتماد مدخل تنموي، خاصة من خالل  يجري تدريجيًّ
استهداف األسر التي تعولها النساء في المناطق 

الريفية.

باء - الهجرة الدولية

األولوية  ذات  القضايا  رابعة  هي  الدولية  الهجرة 
والشباب  النساء  بجانب  العربية،  المنطقة  في 
التوصيات  مجموعة  تتفرد  اإلنجابية.  والصحة 
غيرها  القاهرة عن  بإعالن  القضية  بتلك  المتعلقة 
من التوصيات بكونها محددة بشكل واضح وسهلة 
المتابعة  استمارة  وعكست  والقياس.  الرصد 
الخارجية  الهجرة  لموضوع  الموالة  األولوية  تلك 
أسئلة  شمل  الذي  األخير  القسم  لها  فخصصت 
عامة موجهة لكل الدول باإلضافة ألسئلة موجهة 
موجهة  وأخرى  للمهاجرين  المرسلة  للدول  فقط 

فقط للدول المستقبلة لهم.

بمن في  المهاجرين،  العربية  الدول  جل  تستقبل 
التي  الدول  تلك  حتى  العابرون،  المهاجرون  ذلك 
إدراًكا  للمهاجرين.  مرسلة  كدول  أساًسا  تصنف 
والمغرب  العراق  من  كل  قامت  االزدواجية  لتلك 
من  لكل  الموجهة  األسئلة  على  باإلجابة  وتونس 
مصر  أما  المستقبلة.  والدول  المرسلة  الدول 
واألردن ولبنان، فبالرغم من إعالنها بأنها تستقبل 
األسئلة  على  فقط  إجاباتها  اقتصرت  المهاجرين، 
من  أي  تستجب  لم  المرسلة.  للدول  الموجهة 
عمان والسودان واإلمارات العربية المتحدة لقسم 

إطالقه،  على  المتابعة  باستمارة  الدولية  الهجرة 
كما لم تجب الجزائر إال على سؤالين فقط.

االستجابات   9 ورقم   8 رقم  الشكالن  يلخص 
استجابة  المتخذة  الرئيسية  باإلجراءات  المتعلقة 
من  كل  نظر  وجهة  من  القاهرة  إعالن  لتوصيات 
الدول المرسلة والدول المستقبلة، على التوالي. 
يعرض الشكل رقم 8 إجابات مصر والعراق واألردن 
ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، بينما يشمل 
وقطر  والمغرب  العراق  إجابات   9 رقم  الشكل 

وتونس.

صادقت دولتان فقط من الدول المستجيبة )هما 
لحماية  الدولية  االتفاقية  على  والمغرب(  مصر 
أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق 
ولم تصادق أي دولة على اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن العمالة المنزلية )رقم 189(. وأشارت 
حكومة العراق في تقريرها الطوعي المقدم إلى 
إلى  العربي للسكان والتنمية  المؤتمر اإلقليمي 
االتفاقية  التصديق على  إمكانية  ا  حاليًّ تدرس  أنها 
المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية 
من  موقعة  االتفاقية  أن  كما  أسرهم،  وأفراد 
قبل سوريا، كما هو مذكور في تقريرها الطوعي 

المقدم إلى المؤتمر اإلقليمي.
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المغرب، فلسطين،  )األردن،  وضعت خمس دول 
قطر، وتونس( استراتيجيات وطنية تتعلق بالهجرة 
العراق،  )مصر،  دول  خمس  أفادت  كما  الدولية، 
سياسات  لديها  بأن  وتونس(  المغرب،  لبنان، 
حين  في  بالبشر،  اإلتجار  بمكافحة  تتعلق  وبرامج 
قطر،  المغرب،  )مصر،  فقط  دول  أربع  تتعامل 
من  كل  ذكرت  المنظمة.  غير  الهجرة  مع  وتونس( 
مصر واألردن والمغرب وتونس بأن لديها سياسات 
سياسات  وتوجد  المالية،  بالتحويالت  متعلقة 
بالخارج في خمس  المقيمين  المواطنين  إلشراك 
في  توجد  كما  المرسلة،  السبع  الدول  بين  من 
األربع  الدول  بين  من  والمغرب(  )العراق  دولتين 
المستقبلة برامج لتعزيز إمكانية وصول المهاجرين 
المهاجرين.  ضد  للتمييز  والتصدي  الخدمات  إلى 
يبرز اإلطار رقم 9 مثااًل جيًدا من المغرب لسياسات 

الهجرة الشاملة.

ربما تدل اإلجابات على استمارة االستقصاء على 
المستجيبة  العربية  الدول  من  المجموعة  هذه  أن 
التوصيات  كافة  باتباع  كامل  بشكل  بعد  تلتزم  لم 
القاهرة،  إعالن  في  عليها  المتفق  التفصيلية 
للقضية  أولوية متقدمة  ترجمة وضع  تتم  لم  كما 
سياسية  توجهات  صورة  في  أهميتها  وإدراك 
المنخفض  االستجابة  معدل  يحول  ولكن  محددة. 
يتعلق  فيما  مؤكد  استنتاج  إلى  التوصل  دون 
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بجهود التنفيذ في المنطقة. وتجدر اإلشارة أيًضا 
لتعاون  الدولية  الهجرة  عمليات  إدارة  تطلب  إلى 
تتطلبه  ال  ما  وهو  وعالمي،  وإقليمي  محلي 
بالضرورة القضايا األخرى المحلية، ويصعب تحقيق 
هذا التعاون خاصة في ظل تضارب مصالح محتمل 
بين الدول المرسلة والمستقبلة. كما تجب اإلشارة 
إلى أن إدارة قضايا الهجرة الدولية تعتبر أمًرا جديًدا 
ا مقارنة بالمجاالت األخرى مثل المساواة بين  نسبيًّ

الجنسين.
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تفنيذ التوصيات المتعلقة بالهجرة الدولية في سبع دول عربية مرسلة للمهاجرين )مصر، العراق ، األردن، لنبان، 
المغرب، فلسطين، وتونس(
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تفنيذ التوصيات المتعلقة بالهجرة الدولية في 
أربع دول عربية مستقبلة للمهاجرين )العراق، 

المغرب، قطر، و تونس(
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3. 4 االستدامة

المستجيبة  الدول  من  دولة  عشرة  إحدى  أجابت 
البيئية،  باالستدامة  المتعلقة  األسئلة  على 
تخطت  التي  الوحيدة  الدولة  ُعمان  كانت  حيث 
على  »ال«  بــ  فأجابت  الصومال  أما  القسم.  هذا 
السؤال الخاص بالتعامل مع التفاعل بين السكان 
والتنمية المستدامة وذكرت قائمة بالقضايا البيئية 
ا، في حين  التي ستوضع محل االهتمام مستقبليًّ
من  القسم  بهذا  األسئلة  باقي  على  تجب  لم 
االستمارة. ويعرض الشكل رقم 10 إجابات الدول 
إعالن  توصيات  تنفيذ  بخصوص  عشرة  اإلحدى 
نسبة  ارتفاع  تؤكد  كما  الشكل،  يعكس  القاهرة. 
بأهمية  تحظى  البيئية  االستدامة  أن  االستجابة، 
أحد  يكون  وربما  العربية،  المنطقة  في  واضحة 
لعام  باريس  المصاحب التفاق  الزخم  أسباب ذلك 
2016 بشأن التغير المناخي. توجد سياسات وبرامج 
إلدارة الموارد البيئية والتنوع البيولوجي في جميع 
وبرامج  توجد سياسات  كما  عشرة،  اإلحدى  الدول 
جميع  في  الصلبة  النفايات  تدوير  إعادة  لتعزيز 
الدول المستجيبة أيًضا. ويعرض اإلطاران رقم 10 
ورقم 11 مثالين عن جهود االستدامة البيئية في 

كل من اإلمارات العربية المتحدة والسودان.

دولة مرسلة ومستقبلة تحتضن 
المهاجرين للخارج وتحمي حقوق 

القادمين 

للمملكة  المغتربين  المواطنين  أهمية  تظهر 
بالمغاربة  مكلفة  وزارة  وجود  في  المغربية 
واستراتيجية  الهجرة  وشؤون  بالخارج  المقيمين 
وطنية معتمدة للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث 
تسعى الحكومة المغربية لالستفادة من دورها 
ويعد  الدولية.  الهجرة  لتدفقات  مرسلة  كدولة 
التعاون الدولي، سواء الثنائي أو الدولي، جزًءا 
ويشمل  المغربية.  الهجرة  سياسة  من  يتجزأ  ال 
األوروبي،  االتحاد  مع  شراكة  التعاون  هذا 
العمل  ومنظمة  للهجرة،  الدولية  والمنظمة 
دول  مع  ثنائية  اتفاقات  إلى  باإلضافة  الدولية، 
تعمل  والسنغال.  وبلجيكا  وفرنسا  ألمانيا  مثل 
فمع  متوازيين،  محورين  على  االستراتيجية 
تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير المنظمة، يتم 
البقاء على  المهاجرين الشرعيين على  مساعدة 
تطوير  خالل  من  األصلية،  بلدانهم  مع  اتصال 
قنوات جديدة وآمنة للتحويالت المالية، وترويج 
فرص االستثمار المحلي مع تطوير آليات فعالة 

لالستفادة من المهاجرين المؤهلين.

مستقبلة  دولة  باعتبارها  المغرب،  قامت  كما 
للهجرة  وطنية  استراتيجية  بتبني  للمهاجرين، 
أساسي،  كمبدأ  التمييز  عدم  ترفع  واللجوء 
وتستهدف إحداث تغييرات من خالل التشريعات 
والمؤسسات والبرامج لحماية النساء واألطفال، 
المهاجرين  ودمج  األسر  شمل  لم  ولدعم 

والالجئين.

المغرباإلطار 9

اإلمارات  باستثناء  عشرة،  اإلحدى  الدول  جل  ردت 
إذا  عما  ُسئلت  عندما  باإليجاب  المتحدة،  العربية 
البيئية  اآلثار  لمعالجة  سياسات  وضعت  كانت 
للديناميكيات الديمغرافية، ولكن ال تدل التفاصيل 
ُبعد  وجود  على  السياسات  بهذه  الخاصة 
ديموغرافي إال في حالة األردن ولبنان حيث تتناول 
السياسات المذكورة األثر البيئي لتدفق الالجئين 
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االستثمار في االقتصاد األخضر

تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 
أعمال  وجدول  البيولوجي  للتنوع  استراتيجيتها 
التنمية الخضراء وبرامج اإلصحاح البيئي إلى بناء 
اقتصاد أكثر استدامة. تقوم وزارة التغير المناخي 
والبيئة بالتنسيق مع السلطات اإلماراتية األخرى 
على تنفيذ مجموعة من مبادرات وبرامج األجندة 
الخضراء، مثل بناء صناعات إلعادة تدوير النفايات 
البصمة  في  للتحكم  متابعة  آليات  وتطوير 
ومن  والجديدة.  القديمة  للمشاريع  الكربونية 
المستقبلية  التوجهات  تركز  أن  المستهدف 
واالستهالك  اإلنتاج  أنماط  إلى  التحول  على 

المستدامة والحفاظ على المياه العذبة.

اإلمارات العربية المتحدةاإلطار 10

خطة  تنفيذ  يتم  حيث  الجزائر  وفي  السوريين 
شاملة للتنمية اإلقليمية. أما السياسات المذكورة 
في الدول األخرى فهي مرتبطة أكثر بمعالجة األثر 
التعدين  مثل  بعينها  اقتصادية  ألنشطة  البيئي 
العراق  في  الكيميائي  والتصنيع  السودان  في 
وتونس. وفي حين عبرت معظم الدول المستجيبة، 

المتحدة،  العربية  واإلمارات  وقطر  لبنان  باستثناء 
التجمعات  مشاكل  مع  بالتعامل  اهتمامها  عن 
الحضرية الكبيرة، ال تقع المناطق ذات البيئة الهشة 
والبرامج  السياسات  اهتمام  بؤرة  في  والمهددة 
الموجهة لإلصحاح البيئي إال في ثالث دول فقط 

هي الجزائر والعراق والسودان.
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3. 5 الحوكمة والمساءلة

»الحوكمة  تقف  ال  أخرى،  ركيزة  أي  من  أكثر 
في  تتجلى  بل  وحيدة،  مطلًقا  والمساءلة« 
تنفيذها  عند  الحكومات  تتخذها  التي  االختيارات 
عمل  بإطار  المتضمنة  الخمس  الركائز  لتوصيات 
 .2014 بعد  ما  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر 
مجموعة  بين  القوي  التداخل  في  ذلك  يظهر 
التوصيات المدرجة تحت عنوان »اإلدارة الرشيدة« 
في إعالن القاهرة 2013، وبين تلك الواردة تحت 

أقسام اإلعالن األخرى. 

تفنيذ التوصيات المتعلقة باالستدامة البيئية في إ حدى عشرة دولة عربية )الجزائر، مصر، العراق، األردن، لبنان، 
المغرب، فلسطين، قطر، السودان، تونس، واإلمارات العربية المتحدة(
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مواجهة تحديات تغير المناخ والنظم 
البيئية الهشة

يستعد السودان، كدولة شاسعة األطراف تعاني 
العديد من التحديات االقتصادية، لمواجهة تحدٍّ 
جديد هو التعامل مع تبعات التغير المناخي. وقد 
خالل  من   2015 عام  منذ  المواجهة  تلك  بدأت 
التحدي.  هذا  مع  للتكيف  وطني  برنامج  وضع  
الترويج لنهج  ومن بين تدابير جديدة أخرى، جرى 
للزراعة المستدامة ودعمها. كما اعتمد السودان 
جديد،  لتحدٍّ  للتصدي  وطنية  خطة   2016 عام 
وهو التسربات النفطية في البحر األحمر والتي 
دخل  مصدر  للخطر  وتعرض  البحرية  البيئة  تدمر 
المزارعين  حماية  إلى  وباإلضافة  الصيادين. 
أيًضا  السودانية  الحكومة  تتعامل  والصيادين، 
توجت  كما  للتعدين،  الضارة  البيئية  اآلثار  مع 
استراتيجية  خطة  الحكومة  باعتماد  الجهود  هذه 

للتعامل مع الكوارث.

السوداناإلطار 11

تم  للحكومات،  الموجهة  المتابعة  استمارة  في 
هذه  تحت  تندرج  جوانب  ثالثة  عن  االستقصاء 
مع  الشراكة  والبحوث؛  البيانات  وهي:  الركيزة 
والتعاون  الخاص؛  والقطاع  المدني  المجتمع 
هنا  البلدان  وفرتها  التي  اإلجابات  تندرج  الدولي. 
تحت أقسام مختلفة، ومن ثم يصعب تطبيق نظام 
أتبعته منهجية تحليل االستجابات حتى  الذي  العد 
اآلن. ولذلك، تم تلخيص االستجابات في الجدول 
األسئلة  على مجموعة  تجب  لم  الصومال   1 رقم 

ذات الصلة. 

الدول  مجموعة  بين  من  واألردن  العراق  يبرز 
الرشيدة  الحوكمة  مستوى  في  المستجيبة 
المنعكسة في هذه األبعاد الثالثة، يتبعهما بفارق 
قليل كل من لبنان وقطر وتونس. ولكن قد تكون 
في  ليست  األخرى  الدول  مع  الرئيسية  المشكلة 
المعلومات  نقص  ولكن  الحوكمة  مظاهر  غياب 
اإلطار  ويعرض  االستجابات.  في  عنها  المقدمة 
والمعلومات  البيانات  نقص  إلشكالية   12 رقم 

13 أهمية  رقم  يتناول اإلطار  الصومال، كما  في 
التعاون الدولي في حالة فلسطين الخاصة.

المتعلقة  والبحوث  البيانات  في  االستثمار  ويبرز 
بين  مشتركة  كسمة  والجنسية  اإلنجابية  بالصحة 
تسليط  تم  وأيًضا  المستجيبة،  العربية  الدول 
في  االستثمار  هذا  على  خاص  بشكل  الضوء 
إلى  السودان  من  المقدم  الطوعي  التقرير 
والتنمية.  للسكان  العربي  اإلقليمي  المؤتمر 
وحتى ليبيا، في مواجهة تحديات سياسية وأمنية 
حرجة، وضعت استراتيجية لالستثمار في البيانات 
واإلحصاءات بما في ذلك إجراء مسوح بدعم من 
صندوق األمم المتحدة للسكان، على النحو المشار 
إليه في تقرير ليبيا الطوعي المقدم إلى المؤتمر 

اإلقليمي للسكان والتنمية.

ومن الضروري محاولة تجاوز االستجابات البسيطة 
بنعم أو ال المعروضة بالجدول. أشارت تسع دول، 
على سبيل المثال، إلى وجود بيانات وأبحاث حول 
ماهية  حول  التقصي  تم  عندما  ولكن  الشباب. 
أدرجت في تلك  التي  الخاصة  مجموعات الشباب 
المسوح منذ عام 2013، ظهر التفاوت الكبير بين 
هذه المجموعة من الدول، كما يظهر من الشكل 
ذوي  األشخاص  أن  الشكل  من  يتضح   .11 رقم 
اإلعاقة هم المجموعة الخاصة األكثر تعرًضا للدراسة 
المسحية في مجموعة الدول المستجيبة. وتظهر 
المقارنة بين الدول أن األردن هي الدولة التي غطت 
بالمسوح  المشمولة  المجموعات  من  عدد  أكبر 
الخاصة، فباإلضافة إلى دراسة المتعايشين مع أو 
المناعة  بفيروس نقص  اإلصابة  لخطر  المعرضين 
البشرية واإليدز ومتعاطي المخدرات واألشخاص 
ذوي اإلعاقة، أجرت األردن دراسات مسحية خاصة 
عن الالجئين. على الطرف اآلخر من الطيف، تظهر 
إجابات السودان أنها لم تجِر دراسات مسحية حول 
أي من المجموعات الخاصة من الشباب، كما ذكرت 
استمارة  على  استجاباتها  في  المصرية  الحكومة 
متعاطي  عن  مسح  بإجراء  قامت،  أنها  المتابعة 
الخاصة  المخدرات فقط من بين تلك المجموعات 
من الشباب. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عدم إجراء 
المسوح الخاصة ال يعني بالضرورة عدم االهتمام 
بتلك المجموعات. أظهر لبنان، على سبيل المثال، 
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إشكالية نقص المعلومات ال تعوق 
االلتزام بالمراجعة

خاصة  حالة  الفيدرالية  الصومال  تمثل جمهورية 
استجابت  التي  عشرة  الثالث  الدول  بين  من 
الستمارة متابعة تنفيذ توصيات إعالن القاهرة، 
المعلومات  في  الشديد  النقص  بسبب  وذلك 
المتاحة بها. أجري آخر تعداد سكان بالصومال عام 
1974، ومنذ ذلك التاريخ لم ُيجر إال عدد قليل من 
المسوح المحدودة ألغراض معينة، كما ضاعف 
من حدة نقص المعلومات ضعف المؤسسات 
السياسي  االستقرار  عدم  تاريخ  نتيجة  القومية 
الذي امتد لعدة عقود، ما قبل عام 2012، ظلت 

فيها الصومال بدون حكومة مركزية.

بعكس دول أخرى مستجيبة لم تجب على أقسام 
بأكملها، أجاب السودان على جميع األقسام، إال 
التي  المختلفة  األقسام  في  األسئلة  عدد  أن 
تمت اإلجابة عليها كان محدوًدا للغاية، لم يتجاوز 
كما  األقسام،  من  العديد  في  اثنين  أو  سؤااًل 
كانت اإلجابات مختصرة للغاية ال توفر معلومات 
تشير  التي  البرامج  أو  السياسات  عن  تفصيلية 

اإلجابات إلى وجودها. 

الناتجة عن عدم كفاية  التحديات  الرغم من  على 
اهتمام  حقيقة  تبقى  المعلوماتية،  قاعدتها 
حكومة الصومال باإلجابة على استمارة المتابعة 
إعالن  توصيات  تنفيذ  متابعة  على  وحرصها 
تعويض  على  الدولة  حرص  على  دلياًل  القاهرة 
التراجع في تحقيق رؤى المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية خالل فترات عدم االستقرار والعمل على 
مواجهة المعوقات سواء الطبيعية )الجفاف( أو 

البشرية )الصراع( لتحقيق تلك الرؤى.      

الصومالاإلطار 12

بالشباب،  المتعلقة  الجهود  عن  استجاباته  في 
المدرجة في  الشباب  فئات  بجميع  ا  خاصًّ اهتماًما 
الشكل رقم 11، باإلضافة إلى الالجئين والسجناء. 
ولكن ال يتضمن الشكل لبنان ألنها ردت بالسلب 
احتياجات  لدراسة  مسوح  إجراء  عن  السؤال  على 
الشباب، وربما يجب التحقق مما إذا كان هذا صحيًحا 

أم أنه فقط انعكاس لنقص المعلومات.

التعاون الدولي ضرورة للحياة تحت 
ضيم االحتالل

على  يسيطر  احتالل  تحت  فلسطين  دولة  تقع 
اقتصادها ومواردها وأرضها وطرقها وموانيها. 
كبير  عدد  مواجهة  االحتالل  تحت  الحياة  تستتبع 
من التحديات القاهرة ألي شعب آخر إال الشعب 
والروح  القوي  العزم  ذا  المناضل  الفلسطيني 
ال  الذي  النبع  لهذا  باإلضافة  تقهر.  ال  التي 
الحياة  تعتمد  الفلسطينية،  الروح  من  ينضب 
اليومية في ظل تحديات االحتالل على التعاون 
الفعال مع عدد كبير من الشركاء الدوليين، يبزغ 
الدولي،  والبنك  األوروبي،  االتحاد  بينهم  من 
األمم  ومنظمات  للتنمية،  اإلسالمي  والبنك 
األمم  صندوق  فيها  بما  الصلة  ذات  المتحدة 
المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للمرأة، 
واليونيسيف، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

الدولي،  التنمية  أعمال  بجدول  فلسطين  تلتزم 
واتفاقيات  معاهدات  عدة  في  طرف  أنها  كما 
لتضمين  دائًما  فلسطين  وتسعى  دولية، 
في  المدرجة  التوجيهية  والخطوط  المبادئ 
كما  سياساتها،  جميع  في  االتفاقيات  هذه 
حافًزا  الدولي  األعمال  بجدول  االلتزام  ُيعد 
مختلف  حول  محدثة  وبحوث  إحصاءات  لتوفير 

الموضوعات المتعلقة بالسكان والتنمية.

فلسطيناإلطار 13

©
U

N
FP

A
  I

ra
q 

47 الفصل الثالث: نتائج مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة



222

6

3

0

2

4

6

8

عدد الدول

التعایش مع
 فیروس نقص

 المناعة 
البشریة/ اإلیدز

التعرض لخطر
 اإلصابة بفیروس

 نقص المناعة
 البشریة/ اإلیدز

تعاطي
 المخدرات

األشخاص
 ذوي اإلعاقة

األيتام

اثنتي  والتنمية في  السكان  للحوكمة في بعض قضايا  آليات محددة  وجود   :1 رقم  الجدول 
عشرة دولة عربية

الجزائر

الشراكة مع المجتمع البيانات والبحوثقضايا السكان والتنمية
التعاون الدوليالمدني

نعمنعمنعمالمرأة والنوع االجتماعي
نعمالالالالجئون والنازحون

الالالالشباب
نعمنعمنعمالصحة اإلنجابية

مفقودمفقودمفقودالهجرة الدولية
مصر

مفقودنعمالالمرأة والنوع االجتماعي
مفقودالنعمالالجئون والنازحون

مفقودنعمنعمالشباب
نعمنعمنعمالصحة اإلنجابية

مفقودمفقودمفقودالهجرة الدولية
العراق

نعمنعمنعمالمرأة والنوع االجتماعي
نعمنعمنعمالالجئون والنازحون

نعمنعمنعمالشباب
نعمنعمنعمالصحة اإلنجابية

نعمنعمنعمالهجرة الدولية
األردن

نعمنعمنعمالمرأة والنوع االجتماعي
نعمنعمنعمالالجئون والنازحون

نعمنعمنعمالشباب
نعمنعمنعمالصحة اإلنجابية

نعمنعمنعمالهجرة الدولية

مفقود: ال توجد استجابة على السؤال المتعلق بتلك القضية

عدد الدول التي اجرت مسوحًا ، حول مجموعات خاصة من الشباب ، من بين تسعة بلدان عربية )مصر، العراق، 
األردن، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السودان، وتونس(

11
م 

رق
ل 

شك

مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة لعام 2013: التقرير اإلقليمي 482018



والتنمية في  السكان  بعض قضايا  للحوكمة في  محددة  آليات  وجود  )تابع(:   1 رقم  الجدول 
اثنتي عشرة دولة عربية

لبنان

الشراكة مع المجتمع البيانات والبحوثقضايا السكان والتنمية
التعاون الدوليالمدني

نعمنعمنعمالمرأة والنوع االجتماعي
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الالالالهجرة الدولية
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والتنمية في  السكان  بعض قضايا  للحوكمة في  محددة  آليات  وجود  )تابع(:   1 رقم  الجدول 
اثنتي عشرة دولة عربية

قطر
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مفقودمفقودمفقودالالجئون والنازحون

مفقودمفقودمفقودالشباب
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مفقودمفقودمفقودالهجرة الدولية

مفقود: ال توجد استجابة على السؤال المتعلق بتلك القضية
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53 الفصل الرابع: مالحظات ختامية وخريطة طريق

الفصل الرابع: مالحظات ختامية 4
والطريق إلى األمام

يمكن إيجاز النتائج المعروضة في الفصل السابق 
خالل  عديدة  إنجازات  تحققت  واحدة:  عبارة  في 
السنوات الخمس منذ إطالق إعالن القاهرة، ولكن 
ما زال الطريق طوياًل لتحقيق رؤية مؤتمر السكان 
والتنمية. سعى العديد من الدول العربية للتعامل 
إعالن  سلط  التي  التنمية  قضايا  مع  الفعال 
القاهرة 2013 عليها الضوء، إال أنه  مع استمرارية 
واإلقليمية  المحلية  الوقائع  ضوء  في  التحديات 
أكثر  جهد  لبذل  ضرورة  هناك  المتغيرة،  والعالمية 
تركيًزا ولتبني رؤية أكثر وضوًحا لمعالجة الفجوات 

التي ما زالت موجودة.

يعرض هذا الفصل ملخًصا للنتائج مصحوًبا ببعض 
المالحظات العامة تمهد لصياغة عدد من التوصيات 
ويعرضها في  الطريق  لخريطة  أسس  تضع  التي 
بالقراءة  التوصيات  وتسترشد  الثاني.  القسم 
فهم  إلى  باإلضافة  المتابعة  لنتائج  المتعمقة 
تؤثر  قد  التي  والعقبات  للخصوصيات  مستنير 

على النتائج. 

4. 1 الموجز والمالحظات

العديد  قلب  في  والتهميش  الفقر  مواجهة  تقع 
من القرارات السياسية في دول المنطقة العربية، 
فهناك أمثلة واضحة لسياسات ترتكز على أدلة من 
موسًعا  ا  اجتماعيًّ تعريًفا  وتتبنى  تفصيلية  بيانات 
للفقر يتجاوز مفهوم نقص الدخل والحرمان المادي، 
كما تتفهم ضرورة االستثمار في التمكين وتغيير 
السياق. ُتبنى هذه السياسات على مفهوم الفقر 
خطة  أكدته  ما  وتعكس  األبعاد،  متعدد  اإلنساني 
اتباع  أهمية  من   2030 لعام  المستدامة  التنمية 

مقاربات متعددة األبعاد للتعامل مع الفقر.41 

من  فقط  الجهود  تلك  آلثار  االستدامة  تتحقق 
استهداف  تتجاوز  مقاربة  تتبنى  مأسسة  خالل 
الفئات المحرومة وإعطاء المساعدات وتعي جيًدا 
أهمية التوزيع العادل والمنصف للموارد وللفرص 
من  التحول  هذا  تحقيق  يبقى  للحياة.  المبدلة 
االجتماعية  العدالة  إلى مفهوم  اإلحسان  مفهوم 
بشكل  التعامل  يتطلب  إنه  حيث  ا،  رئيسيًّ تحدًيا 
ومع  المجتمع  في  الطبقي  التوزيع  مع  صريح 
المادي،  فقط  وليس  اإلنساني  الفقر  مفهوم 
الحرمان  تركز  عدم  لضمان  الوحيدة  األداة  ولكنه 
في مناطق جغرافية معينة أو بين فئات اجتماعية 
محددة. يمكن أن يكون إطار عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية فعااًل في هذا الشأن.

بين  والمساواة  المرأة  تمكين  قضايا  تحتل 
يظهر  كما  المنطقة،  في  عالية  أولوية  الجنسين 
في  منعكًسا  الصريح  السياسي  االلتزام  في 
وفي  القضايا  تلك  بتولي  المكلفة  المؤسسات 
التطوير التشريعي المساند ومساعي إدماج النوع 
الموارد  وتخصيص  السياسات  في  االجتماعي 

المالية.

وتحقيق  المرأة  لتمكين  الرئيسي  المعوق  ولكن 
العربية  المنطقة  في  الجنسين  بين  المساواة 
السياسي  االلتزام  نقص  هو  بالضرورة  ليس 
االجتماعية  األعراف  وإنما  للعمل،  واالستعداد 
تضع  قد  التي  االجتماعي  النوع  وديناميكيات 

في هذا الصدد، يستجيب دليل الفقر متعدد األبعاد MPI لعام   41
من  األول  الهدف  لتحقيق  داللة  أكثر  لمؤشرات  للحاجة   2018
أهداف التنمية المستدامة )القضاء على الفقر بجميع صوره(، 
كما يقدم أداة فعالة لتحليل التغير في الفقر بأبعاده المختلفة 
التي  الحرمان  وأبعاد  يعيشون  وأين  الفقراء  هم  من  وتحديد 

يعانون منها.
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يشكل  التدخل.  على  الدولة  قدرة  على  حدوًدا 
مواجهة  في  خاصة  كبيًرا،  تحدًيا  العائق  هذا 
ا  تقليديًّ تقع  قضايا  تستهدف  التي  السياسات 
التقليدية  الممارسات  مثل  الخاص،  الفضاء  داخل 
الضارة كتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج 
األبوي، وهو  النظام  كما يمثل  والمبكر.  القسري 
تحدًيا  العربية،  للثقافة  المميزة  الخصائص  إحدى 
يتعلق  ا من خالل فرضه معايير صارمة فيما  قويًّ
من  يتبعها  وما  االجتماعي  النوع  وعالقات  بأدوار 

اختالل في عالقات القوى بين الجنسين.

إلرساء  الدول  تسعى  أن  الضروري  فمن  وعليه، 
التمييز  وعدم  المساواة  اإلنسان،  حقوق  مبادئ 
والثقافي  االجتماعي  السياق  داخل  والحماية، 
مقترنة  قوية  سياسية  إرادة  هذا  يتطلب  السائد. 
بجهود دائبة وفعالة لضمان قبول وتأييد ومشاركة 

المجتمع بأكمله.

والنزوح  القسرية  الهجرة  عن  كافية  بيانات  تتح  لم 
الوطنية  االستمارة  على  الدول  استجابات  من 
لمتابعة تنفيذ توصيات إعالن القاهرة، ولكن يتضح 
من المعلومات المتاحة تحمل بعض دول المنطقة 
باللجوء  المرتبطة  اإلنسانية  األزمات  عبء  معظم 
تطالب  أن  الطبيعي  ومن  القسرية،  والهجرة 
تحمل  في  أوسع  ومشاركة  بدعم  الدول  تلك 
مسؤولية التعامل مع تلك األزمات. كما تثير هذه 
تمتع  ضمان  بين  التوازن  تحقيق  معضلة  القضية 
الالجئين بحقوق اإلنسان وبين قدرة موارد الدولة 
المسؤولية  هذه  عبء  تحمل  على  المستضيفة 
مع  التنافس  مواجهة  في  مواطنيها  وطمأنة 
الالجئين، وهي معضلة مشروعة ال يصح  هؤالء 
تتطلب  حيث  اإلنسان،  حقوق  خطاب  يتجاهلها  أن 
التوازن  هذا  لتحقيق  تقليدية  غير  طرق  عن  البحث 
المحدودة.  والموارد  الفردية  الحقوق  بين  الصعب 
وتظهر هنا األهمية الكبرى للتعاون الدولي لدعم 
األعباء  تحمل  على  المستضيفة  الدول  قدرة 
نظرة  وتبني  التمويل  زيادة  خالل  من  اإلضافية، 
إيجابية للحراك السكاني تركز على المنافع المتبادلة 
بداًل من التركيز على التنافس والتزاحم، مع ضمان 

احترام الحقوق اإلنسانية.

في  مقلًقا  قصوًرا  المتابعة  نتائج  أظهرت 
من  بالرغم  الدولية  بالهجرة  الخاصة  المعلومات 
المنطقة  في  متقدمة  أولوية  ذات  قضية  كونها 

العربية. 

على  للدول  التفصيلية  االستجابات  أوضحت  كما 
دول  أولويات  في  التباين  المتابعة  استمارة 
على  الدولية،  الهجرة  بقضايا  المتعلقة  المنطقة 
األخرى  والتنمية  السكان  قضايا  من  العكس 
الدول  أولويات  بين  ملحوًظا  اتفاًقا  شهدت  التي 
المستجيبة.42 يمثل هذا التباين، وأحياًنا التعارض، 
الدولية  الهجرة  ألن  كبيًرا  تحدًيا  األولويات  بين 
معالجتها  يمكن  وال  األطراف  متعددة  بطبيعتها 
الهجرة  قضايا  تتصف  كما  دولي،  تعاون  بدون 
دولة  على  الصعب  ومن  معقدة  بأنها  الدولية 
بمفردها التصدي لتحدياتها. يتضمن إعالن القاهرة 
2013 مجموعة من اإلجراءات المحددة للتعامل مع 
الهجرة الدولية من منظور حقوق اإلنسان، وتظهر 
لتشجيع  فعالة  وتدابير  مبادرات  لتطوير  الحاجة 
القاهرة  إعالن  تبني توصيات  العربية على  الدول 
وتبرز  الدول.  ومتعدد  الثنائي  التعاون  خالل  من 
الدولية  الحكومية  الجهود  على  البناء  أهمية  هنا 
في هذا الشأن، تحت رعاية األمم المتحدة، والتي 
بمراكش  للهجرة  العالمي  الميثاق  بتبني  توجت 

في ديسمبر/ كانون األول 2018.

والفهم  الهجرة  لتيارات  الدقيق  القياس  يمثل 
حجر  ومسبباتها  وأنماطها  ألنواعها  المتعمق 
الزاوية ألي جهود تستهدف تنظيم الهجرة الدولية 
وتعظيم االستفادة منها، وتعتبر الحاجة إلى ذلك 
بين  المشتركة  األولويات  إحدى  والفهم  القياس 
جميع الدول العربية، مما يمكن البناء عليه كنقطة 
يتفق  الصدد  هذا  في  اإلقليمية  للجهود  التقاء 

عليها الجميع.

تشمل  المستجيبة  الدول  مجموعة  لكون  متوقع  التباين  هذا   42
دواًل مستقبلة ألعداد كبيرة من المهاجرين وأخرى مرسلة لهم، 
مستوى  على  حتى  األولويات  في  التضارب  هذا  يوجد  بل 
الدولة الواحدة فيما يتعلق بالنظرة إلى تيارات الهجرة الوافدة 
بشكل مغاير للنظرة لتيارات الهجرة الراحلة )مثاًل، قد تستهدف 
إذا  للمهاجرين  النقدية  التحويالت  انتقال  حرية  حماية  الدولة 
النقود  كانت دولة إرسال، في حين تضع عراقيل لتحبس تلك 

بالداخل إذا كانت دولة استقبال.( 
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في  والوفيات  الخصوبة  معدالت  انخفاض  أدى 
بعض دول المنطقة إلى حدوث تغييرات مؤثرة في 
التركيبة العمرية للسكان، مما فتح نافذة لالستفادة 
من الفرصة الديموغرافية في الدول التي أعدت 
رأس  بناء  في  االستثمار  خالل  من  جيًدا  نفسها 
المال البشري. ويفرض تغير التركيبة العمرية، من 
ناحية أخرى، على الدول العربية التصدي لتحديات 
تنشأ عن تضخم نسبة الشباب والتزايد المتسارع 
الجديدة  التحديات  تلك  تحتاج  السن.  كبار  ألعداد 
التباع أساليب غير تقليدية للتعامل معها، فعندما 
الهرم  من  بروًزا  األكثر  الجانب  األطفال  يشكل 
السكاني، يكون من المنطقي التركيز على توفير 
الرعاية، في حين تتطلب التركيبة العمرية الجديدة 

التركيز على رفاه الشباب وضمان مشاركتهم.

الفرصة  مراحل  في  العربية  الدول  تتفاوت 
تتوزع  ا، حيث  حاليًّ التي تقف عندها  الديموغرافية 
المرحلة  الفرصة،  قبل  ما  الثالث:  مراحلها  على 
تجارب  أوضحت  المتأخرة.  والمرحلة  المبكرة، 
مجموعة  المراحل  بتلك  مرت  التي  األخرى  الدول 
الديموغرافية  الفرصة  لتحويل  الالزمة  الشروط 
الفرصة  اعتبار  يتعين  وعليه  اقتصادي،  لعائد 
صياغة  يتطلب  وكتوجه  كمدخل  الديموغرافية 
سياسات ومخططات تنفيذ تبني على تجارب الدول 
السابقة، ولكنها تتماشى مع السياق االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي لكل دولة على حدة.

الخطاب  إلى  طريقه  وجد  التوجه  هذا  أن  يبدو 
رؤية  واستراتيجيات  مبادرات  وإلى  السياسي 
إلى سياسات فعالة  بعد  يترجم  لم  ولكنه   ،2030
مستقبلهم.  وتستشرف  الشباب  حاضر  تغير 
الناجحة  النماذج  من  للتعلم  الحاجة  هنا  وتظهر 
ولتجنب األخطاء السابقة، مع تبني مقاربات تتسق 
مع خصائص الدولة المنفذة وتخضع لرصد وتقييم 

فعال ومستمر.

أولوية  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات  تحتل 
في  والتنمية  السكان  أعمال  جدول  في  كبرى 
كبير  قدر  هناك  زال  ما  ولكن  العربية،  المنطقة 
الحر  الفردي  والخيار  اإلنجابية  للحقوق  اإلغفال  من 
إعالن  تنفيذ  متابعة  نتائج  أظهرت  والمستنير. 
خدمات  وتطوير  نشر  في  االستثمار  القاهرة 
تنظيم األسرة في الدول المنشغلة بارتفاع النمو 

دول  في  الخدمات  لهذه  إهمال  مع  السكاني، 
يشير  مما  السكاني،  النمو  زيادة  تستهدف  أخرى 
حرية  وليس  الكلية،  القومية  األهداف  كون  إلى 
االختيار الفردي، هي الموجه األول لنمط تخصيص 
الثقافية المتجذرة عائًقا  الموارد. كما تقف القيود 
الجنسية  بالحقوق  تمييز  بال  األفراد  جميع  لتمتع 
والتثقيف  الرعاية  إتاحة  فيها  بما  واإلنجابية، 

الجنسي للجميع.

ال تزال قضايا الحقوق الجنسية واإلنجابية موضوًعا 
وفي  بحذر  معه  التعامل  يتطلب  وشائًكا  حساًسا 
إطار الثقافة السائدة في المنطقة. وال يعني ذلك 
احترام  وإنما  موروثة،  لتقاليد  الحقوق ضحية  ترك 
اتباع  الثقافية اإليجابية والبناء عليها، مع  الجوانب 

الحذر في مجابهة جوانبها السلبية.

المستجيبة  الدول  تبني  المتابعة  نتائج  تظهر 
لبرنامج عمل االستدامة البيئية، على األقل فيما 
العام وصياغة االستراتيجيات. إال  يتعلق بالخطاب 
أن االنتقال من مستوى االستراتيجيات العامة إلى 
تنفيذ برامج فعالة تواجه تحديات بيئية محددة، لم 
يتبلور بعد في العديد من دول المنطقة. يأتي هنا 
دور االستثمار في المعلومات والبحوث المتعمقة 
كخطوة أولى نحو اتباع تدابير مستندة إلى الواقع 

المحلي وليس فقط التوجهات الدولية العامة.

يرتبط مفهوم الحوكمة بالرؤية المتبناة في تحديد 
والهياكل  بالمداخل  يتعلق  كما  التنمية،  أولويات 

واألدوات المستخدمة لتحقيق هذه الرؤية. 

يظهر من نتائج متابعة تنفيذ إعالن القاهرة تحقق 
تكليف  مثل  الرشيدة،  الحوكمة  جوانب  بعض 
المستوى  عالية  القطاعات  متعددة  مؤسسات 
من  ولكن  والتنمية،  السكان  عمل  برنامج  لتولي 
الصعب إطالق أحكام عامة في هذا الصدد بسبب 
استجابات  في  المتاحة  المعلومات  محدودية 
تلك  نفوذ  مدى  عن  الطوعية  وتقاريرها  الدول 
بين  الفعال  التنسيق  على  وقدرتها  المؤسسات 
المتسعة،  التنمية  لمنظومة  المختلفة  األطراف 
كما ال توجد معلومات كافية عن مدى توافر الهياكل 
البينية والموارد الالزمة لمواجهة تحديات التنمية، 
وال عن توفر وإتاحة البيانات والشراكات والتعاون 



مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة لعام 2013: التقرير اإلقليمي 562018

الدولي. وختاًما، يجدر التأكيد على أن رؤية المؤتمر 
منتٍه  غير  عماًل  زالت  ما  والتنمية  للسكان  الدولي 
الخصوص  وجه  وعلى  العربية،  المنطقة  في 
ينبغي عدم إهدار تلك الرؤية وتركها لتضيع وسط 
الزخم القوي ألهداف التنمية المستدامة. بل على 
والتنمية  السكان  بين  االرتباط  يضيف  العكس، 
دوًرا  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  لخطة 
للتنمية  أعمال  جدول  لتأطير  جديدة  ورسالة  ا  هامًّ
المستدامة يضع األفراد في مركزه، ويمكن اعتبار 
إطار عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 
2014 أداة فعالة لرصد األهداف المتعلقة بالسكان 
حقوق  على  التركيز  مع   ،2030 أعمال  جدول  في 
األهمية  من  ولكن  االجتماعية.  والعدالة  اإلنسان 
المؤتمر  أعمال  جدول  دمج  استحالة  إدراك  بمكان 
ا داخل أهداف التنمية  الدولي للسكان والتنمية كليًّ
الكبير  التقاطع  من  الرغم  فعلى  المستدامة، 
التنمية  أهداف  أعمال  جدول  يشمل  ال  بينهما، 
برنامج عمل  عديدة مدرجة في  أبعاًدا  المستدامة 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

للسكان  الدولي  المؤتمر  رؤية  تستفيد  وبينما 
والتنمية من إطار الرصد والمتابعة الثري المتضمن 
أن  لها  يمكن  المستدامة،  التنمية  أهداف  في 
ا  تضيف بدورها إلى جدول أعمال2030 محوًرا هامًّ
هو مركزية البعد اإلنساني في التنمية. تم اختيار 
المقدمة  المراجعة  نتائج  ضمن  المدرجة  األطر 
في الفصل السابق بقصد توضيح بعض األبعاد 
المؤتمر  عمل  وإطار  القاهرة  إعالن  الرئيسية في 
وتستند   ،2014 بعد  ما  والتنمية  للسكان  الدولي 
مركزية  هو  أساسي  مبدأ  على  األبعاد  تلك 
والمشاركة  االجتماعية  والعدالة  اإلنسان  حقوق 
العامة، وهو مبدأ ضروري لضمان الدعم الشعبي 
ضرورة  هذا  يؤكد  المستدامة.  التنمية  ألهداف 
للسكان  الدولي  المؤتمر  رؤية  بين  العالقة  اعتبار 
والتنمية وجدول أعمال التنمية المستدامة عالقة 

تكامل وليس تنافس.

تظل  أن  للتنمية  حقوقي  مدخل  اعتماد  يضمن 
أساسية  قضية  والمساواة  اإلنسانية  الكرامة 
تتغير  أن  فيمكن  والتنمية؛  السكان  لخطط 
المجموعات المحددة التي تستهدف، ولكن يبقى 
مناهضة  هو  لالستهداف  النهائي  الدافع  دائًما 

للموارد.  العادل  غير  والتوزيع  والتهميش  التمييز 
ويعلي المدخل الحقوقي أيًضا من أهمية االختيار 
المستنير، حيث ال يضحى بالخيارات الفردية تحت 
الدروس  تأكيد  مع  خاصة  العامة،  المصلحة  اسم 
داخل  السكانية  السياسات  من  المستفادة 
العام  الصالح  أن  على  وخارجها  العربية  المنطقة 
التضحية بخيارات األفراد،  ال يمكن أن يبنى على 
بين مصالح  المشتركة  األرضية  على  بالبناء  ولكن 

األفراد والدولة.

4. 2 خريطة طريق: التعجيل بإحراز 
التقدم

في  غاية  القاهرة  إعالن  تنفيذ  مراجعة  تعد  ال 
الجهود  توجيه  نحو  أولى  خطوة  وإنما  ذاتها،  حد 
المستقبلية لتحقيق التزامات جدول أعمال المؤتمر 
المراجعة  نتائج  أظهرت  والتنمية.  للسكان  الدولي 
التزام الحكومات العربية وجهودها في هذا الشأن، 
والتحديات  الفجوات  من  العديد  أيًضا  أبرزت  كما 
التالية إلى  المشتركة. تهدف مجموعة التوصيات 
رسم خريطة طريق للتعجيل بالتقدم ودعم الجهود 
الوطنية لتحقيق كل من خطة عمل المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة ذات 
هذه  تنبثق  والتنمية.  السكان  بتشابكات  الصلة 
التوصيات من نتائج المتابعة والمالحظات المبنية 
عرضت  أعاله.  تلخيصها  تم  كما  استقرائها،  على 
المؤتمر  في  أدناه  الواردة  األفكار  ونوقشت 
بيروت،  في  والتنمية  للسكان  العربي  اإلقليمي 
الرئيسية  الرسائل  من  مجموعة  في  دمجها  وتم 
ويعرض  المؤتمر،  المداوالت خالل  تمثل خالصة 

الملحق دال تلك الرسائل.

©
U

N
FP

A
  G

CC
 



57 الفصل الرابع: مالحظات ختامية وخريطة طريق

إنشاء منصات معرفة إقليمية لتبادل . 1
الخبرات حول القضايا ذات األولوية

العمل  المشتركة  اإلقليمية  األولويات  تثري 
التنموي من خالل تجميع الموارد وتبادل الخبرات، 
ولكن يثار السؤال: هل هناك بالفعل عدد كاٍف من 
العربية؟43  الدول  بين  المشتركة  األولويات  تلك 
فمن  متنوعة،  تحديات  المختلفة  الدول  تواجه 
ذات  للموضوعات  تقييمها  يتباين  أن  المتوقع 
األهمية. مع ذلك أظهرت استجابات الدول العربية 
تقاطع  وجود  القاهرة  تنفيذ  متابعة  الستمارة 
تتحد  حيث  الدول،  هذه  أولويات  قوائم  بين  كبير 
تمكين  من:  لكل  خاصة  أولوية  وضع  في  الدول 
بين  المساواة  وإدماج  ا  وسياسيًّ ا  اقتصاديًّ المرأة 
مشاركة  رفع  السياسات،  جميع  في  الجنسين 
التطرف  ومحاربة  ا  واجتماعيًّ ا  اقتصاديًّ الشباب 
تعزيز  المخدرات،  كتعاطي  المنحرفة  والسلوكيات 
الصحة الجنسية واإلنجابية بما فيها تلبية احتياجات 
واالستدامة  الزواج،  قبل  والشباب  المراهقين 
المناخي.  التغير  تداعيات  مع  والتكيف  البيئية 
التحديات  وأيًضا  المشتركة،  األولويات  هذه  تفتح 
في  التنمية  جهود  بين  للتنسيق  باًبا  المشتركة، 
وتبادل  للحوار  قنوات  خالل  من  العربية  المنطقة 
الخبرات وحوار حول السياسات. وفي حين يعطي 
تلك  لبناء  تبريًرا  والتحديات  القضايا  في  التشابه 
الدول  بين  التباين  وجود  ثراًء  يزيدها  القنوات، 

والذي قد يمثل حافًزا للتغيير اإليجابي.

إعالن  تنفيذ  متابعة  بيانات  تحليل  نتائج  أظهرت 
في  الدول  بين  االختالفات  بعض  وجود  القاهرة 
ومثال  تواجهها،  التي  والتنمية  السكان  تحديات 
ذلك عرض التحديات المذكورة في خاتمة القسم 
بالفصل  واإلنجابية  الجنسية  بالصحة  الخاص 
وجود  النتائج  أكدت  اآلخر،  الجانب  وعلى  السابق، 

توافق  من  مشتركة  أولويات  وجود  على  االستدالل  يمكن   43
األربع  القضايا  حول  االتفاق  ومن  القاهرة  إعالن  بشأن  اآلراء 
الوطنية  السكانية  المجالس  رأته  لما  وفًقا  األولوية  ذات 
)تمكين المرأة، والشباب، والصحة الجنسية واإلنجابية، والهجرة 
الدولية(، ومع ذلك، من الممكن أن تختلف الدول العربية في 
تحديد الموضوعات التفصيلية ذات األهمية داخل كل من تلك 

القضايا ذات األولوية.

قصص نجاح، متباينة، في تلك الدول، كما اتضح 
من مجموعة األطر التي تضمنها الفصل. وتمثل 
الخبرات  لتبادل  ثمينة  فرصة  هذه  النجاح  قصص 
بين الدول العربية وتعميم االستفادة من التجارب 

المسبقة.   

على . 2 القائمة  اإلدارة  مقاربة  تبني 
النتائج والموجهة نحو األهداف

القاهرة  إعالن  برنامج عمل  اقتصرت دراسة وضع 
على مراجعة تنفيذ التوصيات من خالل السياسات 
توصيات  افتراض ضمني في  يقودها  والبرامج، 
إعالن القاهرة بأن اتخاذ تدابير معينة يؤدي بالضرورة 
تقييًما  تتناول  فلم  المرجوة،  الغايات  تحقيق  إلى 
صحة  مدى  تختبر  لم  كما  المبذولة،  الجهود  لنتائج 
تلك الروابط المفترضة بين التدابير والنتائج. يمكن 
لجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أن 
يستفيد من اعتماد مقاربة مختلفة، تتجاوز التركيز 
على التدابير إلى اعتماد إدارة قائمة على النتائج، 
موجهة نحو األهداف، مبنية على األدلة، موجهة 
مجموعة  تشمل  مستمرة،  وتقييم  رصد  بنظم 
التنفيذ  عمليات  تغطي  المؤشرات،  من  محددة 
والمخرجات  واألنشطة  المدخالت  ذلك  في  )بما 
طويلة  واآلثار  القريبة  النتائج  وأيًضا  المباشرة( 

المدى.

المستدامة  التنمية  أهداف  أهمية  هنا  تتجلى 
موجهة  لمقاربة  كنموذج   2030 أعمال  وجدول 
أعمال  جدول  لتطوير  وكوسيلة  األهداف،  نحو 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهجية متابعة 

تنفيذه.44 

أهداف  بين  كبير  تقاطع  وجود  ذلك  على  يعين 
وأنه  المستدامة،  التنمية  وأهداف  القاهرة  إعالن 

 High Level Task Force for ICPD. 2015. Indicators for  44
 a Transformative, High-Impact & People-Centred
2030 Agenda for Sustainable Development: Lead-
 ing Options for Global, Thematic, Regional and/or
National Levels. http://icpdtaskforce.org/resourc-

 es/IndicatorsTaskForceProposalsAugust2015.pdf;
 Youssef, Hala. 2017. Regional Initiative to Monitor
ICPD-Based SDGs: Tools and Partnerships. https://
www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
 u593/3_unfpa-_presentation_on_icpd.pdf.
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أهداف  وتحديد  التقاطع  هذا  دراسة  بالفعل  تم 
التنمية المستدامة المرتبطة بشكل وثيق بجدول 
من  العربي،  اإلقليم  تبنى  كما  السكان.45  أعمال 
العربية  الدول  جامعة  بقيادة  تشاركية  جهود  خالل 
المتحدة  األمم  لصندوق  اإلقليمي  والمكتب 
مؤشرات  من  مجموعة  واإلسكوا،  للسكان 
األهداف الفرعية لبرنامج عمل التنمية المستدامة 
رؤية  تحقيق  في  اإلنجاز  متابعة  في  الستخدامها 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعالن القاهرة 
لعام 2013. وتشكل هذه المجموعة من مؤشرات 
والتي  بالسكان  المرتبطة  المستدامة  التنمية 
تعكس أولويات المنطقة العربية، ويبلغ عددها 39 

مؤشًرا، نقطة انطالق جيدة.

برنامجي  بين  التقاطع  من  الرغم  على  ولكن 
أعمال  جدول  خصوصية  إغفال  عدم  يجب  العمل، 
فهناك  والتنمية،  للسكان  الدولي  المؤتمر 
الدولي  للمؤتمر  األساسية  األبعاد  إلدراك  حاجة 
التنمية  التي ال تغطيها أهداف  للسكان والتنمية 
المستدامة والتأكيد عليها من خالل تحديد مجموعة 
للقياس،  القابلة  الفرعية  األهداف  من  إضافية 
تحقيقها،  اإلنجاز في  لقياس  تطوير مؤشرات  ثم 
وأخيًرا الدعوة إلنتاج وإتاحة بيانات ذات جودة عالية 

لرصد تلك المؤشرات.

االستثمار في البيانات وثورة . 3
المعلومات وتطوير مرصد لقضايا 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

تعد ندرة البيانات والمعلومات أحد أهم المشاكل 
المعوقة لجهود برنامج عمل السكان والتنمية في 
المنطقة العربية. لذا يجب أن ُتعطى أولوية متقدمة 
بناء  خالل  من  المعلوماتية،  الفجوة  هذه  لمعالجة 
قواعد البيانات وتشجيع األساليب المبتكرة إلنتاج 
احتياًجا إلجراء  البيانات واستخدامها. كما أن هناك 
الوصف  تتجاوز  السياسات  لدعم  دراسات وبحوث 
والتحديات،  للفرص  المتعمق  الفهم  تحقيق  إلى 
في السياق العربي، التي تواجه تنفيذ إطار عمل 

لالطالع على مزيد من التفاصيل راجع الموقع التالي:  45
gds/gro.apfnu.www 

 2014 بعد  ما  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر 
وتوصيات إعالن القاهرة 2013.

استهداف المعوقات الثقافية . 4
واالجتماعية

تنفيذ  مهام  أصعب  من  االستهداف  هذا  يعتبر 
كان  وإن  والتنمية،  للسكان  الدولي  المؤتمر  رؤية 
األعراف  تغيير  يتطلب  حيث  أهمية،  أكثرها  من 
السمات  على  البناء  مع  السلبية  االجتماعية 
تشكل  تهديدها.  وعدم  العربية  للثقافة  اإليجابية 
يتعلق  فيما  سيما  ال  السلبية،  األعراف  هذه 
ذات  قضية  اإلنسان،  وبحقوق  االجتماعي  بالنوع 
التغيير. ولكن  تبقى عسيرة  أهمية خاصة، ولكنها 
ء قضايا حقوق اإلنسان  ما يثير القلق هو عدم تبوُّ
السكان  أعمال  جدول  ا في  مركزيًّ مكاًنا  اآلن  حتى 

والتنمية.

الدروس  من  العديد  التنمية  أدبيات  في  تتوفر 
القيمة حول كيفية التعامل مع هذا الهدف الصعب 
والمستمرة،  الفعالة  التشاركية  الجهود  خالل  من 
لتحقيق  الدروس  تلك  على  للبناء  حاجة  وهناك 

التقدم المنشود.

تبني رؤية تعلي مبدأ اإلنصاف . 5
وااللتزام بمدخل حقوق اإلنسان

السكان  مجال  في  اإلنجازات  من  العديد  تحقق 
والتنمية، ولكن يبقى السؤال عما إذا كانت عوائد 
فئات  جميع  على  عادل  بشكل  وزعت  اإلنجاز  هذا 
األهداف  تحقق  أن  واضًحا  أصبح  حيث  المجتمع، 
التنموية على المستوى القومي ليس كافًيا حين 
تتجاوز بعض الفئات األهداف المرجوة بينما تتخلف 

فئات أخرى عن الركب.

في  المساواة  عدم  بقضية  االهتمام  ينعكس 
التنمية  أهداف  عمل  لبرنامج  العربية  الدول  تأييد 
الجميع  التنمية  أن تشمل  تعهد  الذي  المستدامة 
تنص  كما  وراءه،  أحًدا  التنمية  ركب  يخلف  وأال 
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على  صراحة  والعاشر  والخامس  الثالث  األهداف 
الجنسين،  بين  والمساواة  للجميع،  الرفاه  تحقيق 
والحد من أوجه عدم المساواة. والكلمات األساسية 
التي تصبغ أهداف التنمية المستدامة واألهداف 

ذات الصلة بها هي »عالمية« و»للجميع«

 وأوضحت مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة لعام 2013 
عدم  من  للحد  الساعية  العديدة  الجهود  كذلك 
المساواة واستهداف األكثر ضعًفا وحرماًنا، ولعل 
برامج التخفيف من حدة الفقر، واستهداف النساء 
للنازحين  الخدمات  وإتاحة  الصعبة،  الظروف  في 

والالجئين، نزر يسير.

دعوة  بشدة  القريب  الماضي  في  وظهرت 
المستضعفين  باستهداف  االكتفاء  من  لالنتقال 
والمحرومين نحو التصدي لألسباب الهيكلية التي 
تؤدي إلى إنتاج هذا الضعف والحرمان. تميز هذه 
عدم  المساواة ومنطلق  عدم  بين منطلق  الدعوة 
المساواة  األول عدم  يعالج  اإلنصاف، ففي حين 
كجزء من واجب الدولة أن تحد من المعاناة، يضيف 
التوزيع  إلى  المساواة  عدم  إرجاع  حتمية  األخير 
الفرق  هذا  يستتبع  والموارد.  للفرص  العادل  غير 
تصحيح  جهود  إلى  المساواة  منطلق  يضيف  أن 
المجموعات  ظروف  وتحسين  القائمة  االختالالت 
يمنع  مستدام  تغيير  لتحقيق  جهوًدا  المستهدفة 
هيكلي  تغيير  خالل  من  المستقبلية  االختالالت 
اإلنصاف،  منطلق  يعتبر  واألعباء.  الموارد  لتوزيع 

ا. ا أكثر من كونه عالجيًّ لذلك، مدخاًل وقائيًّ

تعلي  رؤية  تبني  ضرورة  التوصية  بهذه  يقصد 
تنموية  مداخل  إطار  في  اإلنصاف،  مبدأ  صراحة 
جميع  في  اإلنسان،  حقوق  مركزية  على  قائمة 
السياسات واإلجراءات والتدابير المنفذة لتوصيات 
اإلنصاف  مبدأ  يركز   .2013 لعام  القاهرة  إعالن 
على حصول الفئات األكثر حرماًنا على نصيب عادل 
من الفرص المغيرة للحياة والمشاركة في السلطة 
العدالة  إدماج  يتطلب  كما  والخدمات،  والموارد 
االجتماعية في جميع السياسات، بما فيها ضرورة 
الفئات  على  للسياسات  المتباين  التأثير  دراسة 
االجتماعية المختلفة، كشرط ضروري لتحقيق التزام 

الدول العربية بأال يتخلف أحد عن الركب.

االستثمار في تعزيز المؤسسات . 6
وتطوير القدرات

القاهرة االنتقال من  تنفيذ توصيات إعالن  يعني 
تحديد ما يجب فعله إلى تفصيل كيف يمكن القيام 
به، وهو انتقال ليس بالبسيط حيث يحتاج لمعرفة 
كما  الجبهات.  من  العديد  على  وخبرات  ومهارات 
إلى  االرتكاز  أعاله  المذكورة  التوصيات  تتطلب 
قاعدة صلبة من إدراك للمقاربات التنموية الحديثة 
ومهارات متخصصة تتيح تنفيذ األنشطة الموصى 
ومجاالت  القطاعات  عبر  التعاون  على  وقدرة  بها 
متطورة  وأدوات  نظم  عن  فضاًل  التخصص 

للتخطيط واإلدارة. 

الدعم  آليات  باستخدام  الصدد  هذا  في  ينصح 
الموجودة  تلك  بالفعل، مثل  القائمة  المؤسسي 
المتحدة  األمم  لصندوق  اإلقليمي  المكتب  في 
لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  للسكان 
بشكل  العربية،  الدول  وجامعة  )اإلسكوا(  آسيا 
ودعم  البينية  العالقات  لتعزيز  كفء  منهجي 
القدرات من أجل إدماج الديناميكيات السكانية في 
متعددة  المبادرات  وتشجيع  اإلنمائية،  السياسات 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  تبني  وضمان  القطاعات، 

واإلنصاف.

إدراك عناصر الحوكمة الرشيدة . 7
الفعالة، وااللتزام بها

أظهرت نتائج متابعة تنفيذ إعالن القاهرة، والتقارير 
لبعض  العربية  الدول  تقدير  الطوعية،  الوطنية 
ركائز الحوكمة، حيث أكدت على االلتزام باألهداف 
بعدم  بشأن  والقلق  الدولية  وبالشراكة  اإلنمائية 
رفيعة  مؤسسات  بإنشاء  واالهتمام  المساواة 

المستوى وتبني برامج طموحة. 

دعم  مثل  أخرى  بركائز  لالهتمام  الحاجة  تبزغ  ولكن 
المؤسسات متعددة القطاعات والمساءلة وإتاحة 
وتعزيز  المعلومات  وتبادل  البيانات  إلى  الوصول 
الرشيدة  للحوكمة  هامة  ركائز  وهي  التشاركية، 

نعرض لها باختصار في السطور القادمة. 
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يقدم مدخل »مسؤولية الحكومة بأكملها«، وأيًضا 
المؤتمر  أعمال  جدولي  بين  العضوي  التكامل 
التنمية  وأهداف  والتنمية  للسكان  الدولي 
المستدامة، فرصة ثمينة لتعزيز الحوكمة من خالل 
وتبني  الحكومية  القطاعات  مختلف  بين  التعاون 
تدخالت متعددة القطاعات، وإن كان لم يظهر بعد 

تبنٍّ حقيقي لتلك المداخل في شكل مؤسسي.

برزت أثناء عرض نتائج المتابعة العديد من األمثلة 
بنظرة  تتصف  تنفيذية  ومبادرات  لمؤسسات 
كما  متعددة.  أطراف  مشاركة  وتشجع  شمولية 
الدول  استجابات  أن  المراجعة  إجراء  أثناء  لوحظ 
أكثر وضوًحا  كانت  المتابعة  استمارة  أقسام  على 
متعدد  فريق  قام  عندما  جودة  وأعلى  وتفصياًل 
ويدل  جيم(،  الملحق  بها،)راجع  باإلدالء  القطاعات 
القضية  لكون  إدراكها  على  للفريق  الدولة  لجوء 
يحدث  وهذا  األبعاد،  متعددة  عنها  المستقصى 

ا.  فرًقا حقيقيًّ

وقد يعتبر إنشاء مجالس رفيعة المستوى )للنساء 
أو الشباب أو السكان أو التنمية المستدامة( في 
العديد من دول المنطقة دلياًل على اعتماد مداخل 
ليس  الحقيقي  المحك  ولكن  القطاعات.  متعددة 
إنشاء المجالس وإنما مدى قوة نفوذها السياسي 
وآليات التنسيق التي تتبناها وقدرتها على قيادة 
األنشطة البينية وتوفر أدوات فعالة وموارد كافية 

للتعاون داخل وبين الحكومات.

سمة  األهداف  تنفيذ  ومتابعة  المساءلة  تعتبر 
الحكومة  »مسؤولية  التكاملي  للمدخل  رئيسية 
رفيعة  البينية  المجالس  أدوار  أهم  وأحد  بأكملها« 
المستوى. كما تتطلب الحوكمة الرشيدة التحول من 
البيانات  ونقص  المدخالت  عن  تقارير  إعداد  مجرد 
إلى اعتماد مقاربات تتمحور حول تحقيق األهداف 

وترتكز على إنتاج وإتاحة البيانات والمعلومات.

كل  فتح  أهمية  تبرز  آخًرا،  ليس  كان  وإن  أخيًرا، 
قنوات المشاركة لضمان التأييد المجتمعي لجدول 
ضرورة  هو  والذي   2013 القاهرة  إعالن  أعمال 
ربط  عن  الحديث  يبقى  أن  ينبغي  فال  لنجاحه. 
وتضمين  بالواقع  والتنمية  السكان  أعمال  جدول 
كل األطراف في تنفيذه مجرد إجراء شكلي، حيث 

تأكد أن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
لبناء  ضروري  شرط  هو  خاصة،  بصفة  والشباب 
تنفيذها.  مجرد  وليس  وفعالة  سليمة  سياسة 
المدني  للمجتمع  الرائدة  للتجارب  أيًضا  يمكن 
المساعي  تثري  أن  منها  المستفادة  والدروس 
والتنمية،  السكان  عمل  برنامج  لتحقيق  الوطنية 
حيث أصبحت مساهمة المجتمع المدني والقطاع 
الخاص كشركاء ومحفزين للموارد المالية والبشرية 
ضرورة ال غنى عنها. باختصار، ال تعني المشاركة، 
ضمان  مجرد  الحوكمة،  ركائز  من  أساسية  كركيزة 
مقعد على الطاولة للمشاركة في وجبة الطعام، 
وإنما تعني أواًل تضمين كل األطراف ذات الصلة 
في اختيار قائمة الطعام ثم في إعداده وتقديمه.

االتفاق على آلية معتمدة لمتابعة . 8
إعالن القاهرة

أحد  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  التقارير  تظل 
تعدد  يمثل  ولكن  والمتابعة،  التقييم  آليات  أهم 
ا على الدول، خاصة  التقارير المطلوبة عبًئا إضافيًّ

عندما تركز فقط على البيانات والمؤشرات.

تحول  من  االستفادة  العربية  للمنطقة  يمكن 
التركيز من البيانات إلى دعم السياسات، بحيث ال 
التغير  قياس  على  التنمية  شركاء  اهتمام  يقتصر 
وتعتبر  التغير.  هذا  إحداث  دعم  إلى  يتجاوزه  بل 
التوصية السابقة الخاصة بفتح قنوات عربية لتبادل 
وتنفيذ  القاهرة  إعالن  حول  والحوارات  الخبرات 

توصياته خطوة هامة في هذا االتجاه.

لم تستفد آلية المراجعة الخمسية إلعالن القاهرة 
لعام 2013 من استجابات جميع الدول العربية، ربما 
بسبب اإلرهاق من تعدد التقارير، أو بسبب محتوى 
من  المزيد  بذل  ينبغي  ولهذا  المتابعة.  استمارة 
تناسب  للمراجعة  وأدوات  آليات  لتطوير  الجهد 
الجهود  الدول وتساعد في توجيه ودعم  تطلعات 
المؤتمر  عمل  برنامج  لتنفيذ  واإلقليمية  الوطنية 

الدولي للسكان والتنمية.
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الملحق 
توصيات إعالن القاهرة لعام 2013 ألف 

أي ( 6 رفع  في  النظر  إلى  العربية  الدول  دعوة 
إتفاقية  مواد  من  أي  على  متبقية  تحفظات 

سيداو؛

والمدنية ( 7 السياسية  الحقوق  االلتزام بضمان 
للنساء  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
أو  الدين  أساس  على  تمييز  دون  والفتيات 

المعتقدات أو العرق، أو األصل القومي؛

إدماج المساواة بين الجنسين ومبادئ تمكين ( 8
توجيه  مع  التنمية  خطط  جميع  في  المرأة 
التعليم  واستراتيجيات  لبرامج  خاص  اهتمام 
فرص  تكافؤ  توفير  على  والعمل  والتواصل 
على  مساعد  عام  مناخ  وخلق  الجنسين  لكال 

ذلك؛

الفعالة في ( 9 المشاركة  المرأة في  حماية حق 
الشأن العام ومراكز اتخاذ القرار واعتماد تدابير 
تحفيز  آليات  إنشاء  ذلك  بما في  ذلك  لتعزيز 

لتعزيز إدماجها؛

لتعزيز ( 10 والثقافية  القانونية  العراقيل  مواجهة 
تكافؤ الفرص للمرأة في الحضر والريف في 
المستويات  في  وخاصة  المهني،  الحراك 

اإلدارية والتنفيذية والسياسية؛

إدخال إصالحات في قوانين الزواج تمنع زواج ( 11
األطفال  ورفاهية  حماية  وتضمن  األطفال 
السجالت  في  الزواج  تسجيل  وتجعل  اإلناث 
لألحوال  تشريعات  وإصدار  ا،  إلزاميًّ الرسمية 
الشخصية تعزيًزا لحقوق المرأة والطفل في 

األسرة؛

قادة ( 12 إشراك  خالل  من  وتدابير  برامج  تنفيذ 
والشباب  واألهلية  المحلية  المجتمعات 
لمعالجة األسباب الكامنة وراء تزويج األطفال، 
لزواج  الوخيمة  العواقب  حول  الوعي  ورفع 
األطفال على الصحة والبقاء على قيد الحياة؛

أواًل: الكرامة والمساواة

االجتماعية ( 1 المساواة  عدم  مشكلة  معالجة 
واالقتصادية، من خالل الحد من سوء توزيع 
الثروة وزيادة فرص ضمان االستفادة الكاملة 
التنمية  عجلة  لدفع  البشري  المال  رأس  من 

االجتماعية واالقتصادية؛

ومسؤوليات ( 2 لحقوق  الالزم  االهتمام  توجيه 
الحماية  لضمان  أفرادها  بجميع  األسرة 

والرفاهية واالستقرار واإلنتاجية؛

استراتيجيات ( 3 تنفيذ  و)أو(  وضع  إلى  الدعوة 
تستهدف  التي  والبرامج  الفقر  من  الحد 
مع  النساء،  وخاصًة  المهمشين  األشخاص 
المعيالت،  للنساء  توجيه مزيد من االهتمام 

وتوفير الدعم االجتماعي واالقتصادي لهن؛

حث الحكومات على وضع خطط وبرامج لتعزيز ( 4
األسري  والتالحم  الترابط  في  المرأة  دور 

وتربية النشء على قيم المواطنة.

أ. المرأة

بعد، ( 5 ذلك  تفعل  لم  التي  الدول  دعوة 
اتفاقية  على  والتصديق  التوقيع  في  للنظر 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
وإدراج  االختياري  وبروتوكولها  )السيداو( 
الفعلية  والممارسة  القانون  في  أحكامها 
ووضع استراتيجيات لاللتزام بقرارات مجلس 
 ،1325 أرقام  المتحدة  لألمم  التابع  األمن 
يتعارض مع  بما ال  و1820، و1188 و1960، 

سيادة الدولة؛
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مواقف ( 13 تغيير  تستهدف  برامج  تنفيذ 
بزواج  المتعلقة  خاصًة  المجتمع،  وسلوكيات 
الفتيات، فضاًل عن  وتعليم وعمل  األطفال، 
ضمان حق الفتيات في الحصول على التعليم 

والمعلومات، بمن فيهن المتزوجات؛

والمساواة ( 14 والفتيان  الرجال  مشاركة  تعزيز 
في تقاسم المسؤوليات بما في ذلك تنفيذ 
برامج الدعم التي تعزز المساواة بين الجنسين 

في الحقوق والفرص؛

تعزيز ( 15 إلى  الرامية  التدابير  تشمل  أن  ينبغي 
حماية المرأة: سن التشريعات حيث ال توجد، 
كاماًل  تطبيًقا  القائمة  التشريعات  وتطبيق 
ووضع خطط العمل الوطنية الالزمة بما في 
ذلك تدابير الرصد واإلبالغ وتجريم كل أشكال 
وخارجها،  األسرة  داخل  المرأة  ضد  العنف 
وتمكينها من ممارسة حقوقها كاملة، وتعزيز 
العنف  عن  الدقيقة  البيانات  جمع  منهجية 

القائم على النوع االجتماعي؛

تعزيز النظم الوطنية والشراكة مع المنظمات ( 16
الدولية والمجتمع المدني والشباب على نحو 
لجميع  الوعي  وزيادة  القدرات  لبناء  مناسب 
الشركاء المعنيين في مجال الوقاية والتعامل 
مع ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي، 
وإساءة معاملة كبار السن، )وتشمل العاملين 
في مجال الصحة بما في ذلك الصحة النفسية، 

والشرطة، واألمن، إلخ(؛

تعزيز أوجه التنسيق وخلق تحالفات وشراكات ( 17
المدني  والمجتمع  المحلية  المجتمعات  مع 
العنف  من  الوقاية  جهود  لحشد  والشباب، 

القائم على النوع االجتماعي؛

ب. المهاجرون والنازحون

االلتزام بحماية ورعاية حقوق جميع المهاجرين، ( 18
وهو  والنازحون،  الالجئون  ذلك  في  بمن 
في  مساهمتهم  لتعظيم  ضروري  مطلب 

بلدان المنشأ والمهجر على حدٍّ سواء؛

توجيه اهتمام خاص ألوضاع السكان والتنمية ( 19
االحتالل  من  المتضررة  العربية  الدول  في 
يتعلق  فيما  خصوًصا  والنزاعات،  والحروب 
للهجرة  والمعرضين  والنازحين  بالالجئين 

القسرية؛

حقوق ( 20 ورعاية  حماية  أهمية  على  التأكيد 
اإلنسان لجميع المهاجرين بمن فيهم النازحون 
وهو  البشر،  في  اإلتجار  وضحايا  والالجئون 
بلدان  في  مساهماتهم  لتعزيز  ضروري  أمر 

المهجر والمنشأ على حدٍّ سواء؛

والعمل ( 21 اإلنسان  حقوق  جميع  حماية  ضمان 
العربية  المنطقة  من  الدوليين  للمهاجرين 

وفيما بينها؛

توجيه اهتمام خاص ألوضاع السكان والتنمية ( 22
في فلسطين والتأكيد على أنها تعيق تحقيق 
التنمية المستدامة وتؤدي إلى تراجع التقدم 
للسكان  القاهرة  عمل  برنامج  تحقيق  نحو 
وآثاره  اإلسرائيلي  لالحتالل  نتيجة  والتنمية، 

على التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان؛

ج. الشباب 

تحسين جودة التعليم بما يتالءم مع احتياجات ( 23
عليه  الحصول  فرص  وتوفير  العمل،  سوق 
في المنطقة العربية، هما هدفان أساسيان 
للشباب،  االقتصادية  التنمية  أهداف  من 
المدنية  والمشاركة  العمل،  فرص  وخلق 
النشطة، كما ورد في  إعالن الدوحة )2009( 
النهائي  الهدف  باعتباره  التعليم  جودة  بشأن 
المنطقة،  في  التعليمية  اإلصالحات  من 
نظم  بناء  إلى  الحاجة  على  الضوء  مسلًطا 

ضمان الجودة والتقييم؛

للشباب من ( 24 الالئق  العمل  الحق في  ضمان 
خالل سياسات وبرامج فعالة توفر فرص عمل 
فيما  وخاصًة  تمييزية،  وغير  وآمنة،  مستقرة 
يتعلق بالنوع االجتماعي، توفر أجوًرا مناسبة 
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بحقوق  وااللتزام  الوظيفي،  للتطوير  وفرًصا 
الشباب في العمل، بما في ذلك الحق في 
التوظيف العادل، وتنظيم النقابات واالنتماء 
إليها، والحق في السكن الالئق بما يتفق مع 

المواثيق الدولية؛

وبناء ( 25 التفاعل  على  الشباب  قدرات  تطوير 
تساعد  التي  الصحية  االجتماعية  العالقات 
الفهم  وتعزز  االجتماعية  العزلة  منع  على 
بدعم  والجنسية  اإلنجابية  للصحة  الواعي 
وتوجيه الوالدين وبطريقة تتماشى مع تطور 

قدرات الشباب؛

االلتزام بأولويات خلق فرص عمل وقوة عمل ( 26
في  بما  االستثمار،  زيادة  طريق  عن  ماهرة 
ذلك في القطاع الخاص، وفي البرامج التي 
تعزز روح المبادرة لدى الشباب وبناء قدراتهم 
واستخدام  التدريبية،  الدورات  خالل  من 
الرسمية،  وغير  الرسمية  الدراسية  المناهج 
والتدريب  والوظيفي،  المهني  واإلرشاد 
الحماية  وتوفير  األجر،  مدفوع  الداخلي 
حتى  الخبرات  وتبادل  والتوجيه  االجتماعية، 
األشخاص  ذلك  في  بمن  للشباب،  يتسنى 
الذين ُتعِرَضهم الظروف للتهميش، الحصول 
على المعلومات والمهارات الالزمة للوصول 

إلى فرص العمل الالئق؛

آليات ( 27 جميع  في  بفاعلية  الشباب  إشراك 
بما  واإلقليمية  الوطنية  والبرامج  السياسات 
القرار  وصنع  والتنفيذ  التخطيط  ذلك  في 

والرصد والتقييم؛

الفعالة ( 28 المشاركة  من  الشباب  تمكين 
بدون  االجتماعي  للتغيير  وقادة  كمتطوعين 
التعرض لالستغالل أو العنف أو الحرمان من 

الحقوق؛

العربية ( 29 تفعيل مختلف اآلليات والمؤسسات 
المشتركة المتصلة بقضايا الشباب وتشبيكها 
النجاعة  من  مزيًدا  عملها  إكساب  اتجاه  في 

والجدوى؛

د. كبار السن

قدرات ( 30 واحترام  لتمكين  الداعمة  البيئة  تعزيز 
خبراتهم  واستثمار  المتراكمة  السن  كبار 
االجتماعية  بالفرص  واالعتراف  الحياة  في 
واالقتصادية المرتبطة بالشيخوخة، وبالتالي 

جني ثمار ›عوائد طول العمر‹؛

إدراج كبار ( 31 المعنية لضمان  الجهات  العمل مع 
نطاًقا،  األوسع  التنمية  عمليات  في  السن 
الفقر،  من  الحد  استراتيجيات  ذلك  في  بما 
وعبر جميع القطاعات والوكاالت التي تشمل 
وكذلك  الحكومية  وغير  الحكومية  المنظمات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص والمبادرات 
لرعاية  األسر  تمكين  تدعم  التي  التشريعية 

المسنين مع توقع زيادة أعدادهم؛

التأكيد على دعم بقاء المسنين في محيطهم ( 32
يتجزأ  ال  جزء  هو  الذي  الطبيعي،  األسري 
في  ينعكس  ما  وغالًبا  العربية  الثقافة  من 
أن  وضمان  سياسي،  كهدف  القوانين، 
الخدمات الحالية، والظروف المعيشية والبيئة 

تستجيب لذلك الهدف األساسي؛

لمناصرة ( 33 اإلنسان  حقوق  نموذج  على  التركيز 
ذلك  في  بما  الشيخوخة  سياسات  وتنفيذ 
المجتمع  ومنظمات  الشعبية  القاعدة  إشراك 
أنفسهم.  السن  كبار  عن  فضاًل  المدني، 
األمن  في  بحقهم  االعتراف  ذلك  ويشمل 
المالي، والصحة، والرعاية االجتماعية، والبيئة 

اآلمنة؛

سيما ( 34 وال  السن،  كبار  جميع  أن  من  التأكد 
دون  وأمن  بكرامة  العيش  يمكنهم  النساء، 
ضدهم،  والعنف  المعاملة  لسوء  التعرض 
وعدم التمييز على أساس السن، وكذا تشجيع 
ومخططي  المحلية،  والبلديات  الحكومات 
أن  إلى  المعماريين  والمهندسين  المدن 
والقدرات  االحتياجات  االعتبار  في  يأخذوا 
تصميم  عند  السن  لكبار  المحددة  الوظيفية 
المساكن والمباني العامة والنقل الجماعي، 
الخاصة  والمنازل  الطلق  الهواء  ومساحات 
قيام  وتشجيع  دعم  إلى  باإلضافة  وذلك 

جمعيات وشبكات كبار السن لالعتناء بهم؛
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من ( 35 للوقاية  الحياة«  »دورة  منظومة  تعزيز 
المرض والسيطرة عليه كوسيلة لتعزيز الصحة 
إطار  وتبني  الشيخوخة،  سن  في  والرفاه 
الشيخوخة  وتتطلب  النشطة«.  »الشيخوخة 
التركيز  من  تزيد  التي  الصحية  النظم  إصالح 
األمراض  من  والوقاية  الصحة  تعزيز  على 
الممارسات  من  بداًل  المبكر  والفحص 
مواد  تعزيز  وكذا   التقليدية،  »العالجية« 
التثقيف الصحي التي تعلم »الرعاية الذاتية« 
للتمتع  األولية«،  »الوقاية  رسائل  وتدعم 

بالصحة مدى الحياة؛

السن ( 36 كبار  طب  اختصاص  إدراج  إلى  الدعوة 
في  التعليم  برامج  ضمن  )الشيخوخة( 
الجامعات على غرار طب العائلة/األسرة، وإدراج 

أمراض الشيخوخة ضمن السلة الصحية؛

هـ. األشخاص ذوو اإلعاقة

دعوة الدول العربية التي لم تفعل ذلك حتى ( 37
اتفاقية  على  والتصديق  التوقيع  إلى  اآلن، 
وبروتوكولها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
القانون  في  أحكامها  وإدراج  االختياري 

والممارسة العملية؛

دعوة الدول العربية التي لم تفعل ذلك بعد، ( 38
واإلدارية  التشريعية  التدابير  جميع  اتخاذ  إلى 
حقوق  لتلبية  المالئمة  التدابير  من  وغيرها 
إبطال  أو  وتعديل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
والممارسات  واألعراف  واألنظمة  القوانين 
األشخاص  ضد  تمييًزا  تشكل  التي  القائمة 
جوانب  من  جانب  أي  في  اإلعاقة  ذوي 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الحياة 

والثقافية.

ثانًيا: الصحة

جعل الصحة الجنسية واإلنجابية من أولويات ( 39
القطاع الصحي في الحضر والريف، واعتبارها 
الوطنية  الصحية  الخطط  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
اعتمادات  تخصيص  مع  العامة،  والميزانيات 
واضحة  ونفقات  موارد  من  الموازنة  في 

يمكن التعرف عليها؛

اعتماد »دورة الحياة« كمنهجية شاملة لتوفير ( 40
خدمات الصحة اإلنجابية، والقضاء على زواج 
المبكر.  والحمل  القسري  والزواج  األطفال 
الجودة  عالية  وخدمات  معلومات  تقديم 
العربية على  المنطقة  األزواج في  لمساعدة 
اتخاذ القرارات اإلنجابية على أساس معلومات 
دقيقة وموثوق بها؛ وممارسة حقوقهم في 
الحصول على خدمات جيدة دون عقبات مالية 
أخرى، مع مراعاة  أية عقبات  أو  أو مؤسسية 

الحق في الحصول على الخصوصية؛

الخدمة ( 41 مقدمي  التزام  تعزز  آليات  إنشاء 
الصحية بحقوق اإلنسان والمعايير األخالقية 
الكامل  اإلفصاح  ذلك  في  بما  والمهنية، 
تلك  إتاحة  وتنظيم  العلمية،  المعلومات  عن 
النظر عن اآلراء  المعلومات والخدمات بغض 
الشخصية لمقدمي الخدمة أو االعتراض بناًء 

على الظن؛

المتعلقة ( 42 السياسات  تستند  أن  ضمان 
األزواج  إلى حق  العربية  الدول  باإلنجاب في 
ومسؤولية  بحرية  يقرروا  أن  في  واألفراد 
عدد األطفال المرغوب فيه وفترات المباعدة 
المعلومات  لديهم  تكون  وأن  الوالدات،  بين 
بعين  األخذ  مع  لذلك،  الالزمة  والوسائل 
هذه  مثل  تستند  أن  إلى  الحاجة  االعتبار 

السياسات إلى األدلة وأفضل الممارسات؛

عدد ( 43 زيادة  خالل  من  التغطية  نطاق  توسيع 
تنظيم  خدمات  تقدم  التي  الصحية  الوحدات 
وجود  وضمان  اإلنجابية  األسرة/الصحة 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية اإلناث وإقامة 
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شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص 
العربي؛

والمراهقين ( 44 الرجال  وصول  إمكانية  زيادة 
الرعاية  وخدمات  واستشارات  معلومات  إلى 
يدعم صحة  بما  واإلنجابية،  الجنسية  الصحية 

األسرة؛

تحسين ( 45 خالل  من  الخدمات  جودة  تحسين 
وتنويع  الصحيين،  العاملين  وقدرات  مهارات 
وضمان  المتاحة،  األسرة  تنظيم  وسائل 
المشورة الفعالة واحترام حقوق المستفيدين 
وحمايتها في بيئة خالية من كل أنواع التمييز؛

لتحسين ( 46 المتاحة  السبل  جميع  استخدام 
المهارات والقدرات، لجميع مقدمي الخدمات 
تقدم  التي  الصحية  الوحدات  في  العاملين 
والجنسية  اإلنجابية  الصحية  الرعاية  خدمات 

لتمكينهم من خدمة النساء بجودة أفضل؛

وضع سياسات لتشجيع الموارد البشرية في ( 47
القطاع الصحي للبقاء في بلدانهم وتحفيزهم 
وضع  ينبغي  النائية.  المناطق  في  للعمل 
لبناء  وتنفيذ سياسات وحوافز وآليات جديدة 
الخدمات  وتقديم  الصحيين  العاملين  قدرات 
بصورة المركزية. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي 
تكييف  السياسات الخاصة بالموارد البشرية 
الصحية لمعالجة مسألة هجرة األدمغة وتقديم 

حلول لالحتفاظ بمقدمي الرعاية الصحية؛

الصحية ( 48 الخدمات  لتقديم  جديد  نهج  وضع 
وتضمن  التكاليف  يقلل  أن  يمكن  لألمهات، 
االستدامة وتخفض من نسبة وفيات األمهات 
واألطفال، مثل نقل الخبرات من بعض الدول 
العربية إلى األخرى حول المشاركة المجتمعية 
في تحسين فرص الحصول على رعاية صحة 
األم واستخدام كوادر مؤهلة لتقديم خدمات 
تنظيم األسرة في المناطق التي تكون فيها 

الموارد البشرية محدودة؛

على ( 49 للحصول  الشباب  أمام  الفرصة  إتاحة 
بأسعار  الجودة  عالية  الصحية  الرعاية  خدمات 
معقولة والخدمات الصحية الصديقة للشباب 

الصحة  ومعلومات  خدمات  ذلك  في  بما 
الجنسية واإلنجابية المناسبة لسنهم ومراعيًة 
خصيًصا  ومصممة  والسرية  للخصوصية 
الوصم  الحتياجاتهم وخالية من جميع أشكال 

والتمييز؛

الجانب ( 50 ذلك  في  بما  الشباب  صحة  تعزيز 
المسؤول  غير  السلوك  ومعالجة  النفسي 
المخدرات،  الكحول،  التدخين،  لقضايا 

والسالمة على الطرق؛

اإلنجابية ( 51 للصحة  وعاجل  خاص  اهتمام  توجيه 
بالوقاية  يتعلق  فيما  سيما  ال  للمراهقين، 
نقص  فيروس  من  والعالج  والتشخيص 
األخرى  واألمراض  البشرية/اإليدز  المناعة 
على  الحصول  خالل  من  ا،  جنسيًّ المنقولة 
القيم  احترام  مع  لسنهم  المناسبة  الخدمات 
مع  وبالشراكة  الدينية  والمعتقدات  الثقافية 
غير  والمنظمات  المدني  المجتمع  منظمات 

الحكومية؛

ا ( 52 ا وعمريًّ توفير التربية الجنسية المناسبة ثقافيًّ
في المدارس وخارجها، والتي تراعي الفوارق 
بين الجنسين والمهارات الحياتية، باعتباره أمًرا 
الحمل  أنفسهم من  لحماية  للشباب  ا  ضروريًّ
المناعة  نقص  وفيروس  فيه،  المرغوب  غير 
طريق  عن  المنقولة  واألمراض  البشرية 
التسامح  قيم  وتعزيز  الجنسي؛  االتصال 
واالحترام المتبادل ونبذ العنف بكافة أشكاله؛

الشباب ( 53 وتشجيع  المهارات  اكتساب  تشجيع 
تصرفاتهم  عن  المسؤولية  تحمل  على 
الخاصة واحترام حقوق اآلخرين حتى يتمكنوا 
التمييز،  وعدم  المساواة  قيم  تطوير  من 
الحاجة  وفهم  الجنسين،  بين  والمساواة 
القائم  والعنف  الجنسي  االعتداء  لمكافحة 

على النوع االجتماعي والممارسات الضارة؛

من ( 54 الضحايا/الناجيات  جميع  أن  من  التأكد 
العنف القائم على النوع االجتماعي يحصلن 
فوًرا على الخدمات األساسية، بما في ذلك 
الخطوط الساخنة على مدار الساعة، وتقديم 
الدعم النفسي واالجتماعي والرعاية الصحية 
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وتوفير  اإلصابات،  من  والعالج  الذهنية، 
االغتصاب،  بعد  واآلمنة  الحيوية  الرعاية 
المناعة  الوقائي من فيروس نقص  والعالج 
الشرطة  حماية  إلى  والوصول  البشرية 
الحاالت،  وتوثيق  اآلمن،  والمأوى  والسكن 
والمساعدة  الشرعي  الطب  وخدمات 

القانونية، واإلحاالت والدعم طويل األجل؛

الجمهور ( 55 تثقيف  حمالت  وتنفيذ  تصميم 
حقوق  حول  المحلية  المجتمعات  وتعبئة 
اإلنسان والقوانين المتعلقة بالصحة الجنسية 
وتعزيز  اإلنجابية  الحقوق  وحماية  واإلنجابية 
ونبذ  التمييز  وعدم  واالحترام  القبول  ثقافة 

العنف؛

والعنف ( 56 الجنسين  بين  التمييز  على  القضاء 
الرجال  وإشراك  والفتيات،  النساء  ضد 
والبرلمانيين  السياسات  والفتيان، وواضعي 
والمربين  القانون  إنفاذ  عن  والمسؤولين 
والقطاع  الصحية،  الرعاية  خدمات  ومقدمي 
عام  بوجه  واإلعالميين  والصحفيين،  الخاص 
التمتع  في  للمساواة  مواتية  بيئة  خلق  في 

بهذه الحقوق للجميع؛

أجل ( 57 من  وسياسات  قوانين  سن  أو  تعديل، 
توفير خدمات رعاية صحية جنسية وإنجابية ذات 
جودة عالية وحماية الحقوق اإلنجابية للجميع، 
وتمكين جميع األفراد من التمتع بحقهم  في 

أعلى درجات الصحة اإلنجابية دون أي تمييز؛

القسري ( 58 والزواج  األطفال  زواج  على  القضاء 
أسرع وقت ممكن؛  اإلناث في  ختان  ووقف 
الحقوق  تنتهك  التي  الممارسات  وحظر 
التعقيم  مثل  والمراهقات  للنساء  اإلنجابية 
القسري واإلجهاض القسري، أو التمييز في 
أو  واألمومة  الحمل  بسبب  والعمل  التعليم 

بسبب العمر أو الحالة العائلية؛

حماية حقوق اإلنسان لألشخاص المتعايشين ( 59
البشرية/اإليدز،  المناعة  نقص  فيروس  مع 
وحظر جميع أشكال الوصمة والتمييز والعنف 

ضدهم؛

بضمان ( 60 الخاصة  التشريعات  وتنفيذ  احترام 
مثل  العاملة  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  حقوق 

إجازات الوضع وإجازات رعاية األطفال؛

ثالًثا: المكان واالستدامة البيئية

أ. الهجرة والنزوح الداخلي

على ( 61 الدولة  داخل  المهاجرين  حصول  تأمين 
العمل،  وسوق  التوظيف،  سياسات  مزايا 
واإلسكان،  واألراضي  والتعليم،  والصحة، 

في ظروف متساوية لتسهيل اندماجهم؛

التخطيط ( 62 في  الهجرة  وبرامج  سياسات  إدراج 
الالزمة  المالية  الموارد  وضمان  للتنمية 

لوضعها موضع التنفيذ؛

وضع استراتيجيات طموحة للتخطيط الحضري ( 63
لتنشيط دور المدن المتوسطة والصغيرة من 

خالل تشجيع االستثمار العام والخاص؛
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توفير األراضي وخدمات اإلسكان والمرافق، ( 64
المناطق  في  للمقيمين  الدولة  بضمان 
في  أو  الحاضر  الوقت  في  سواء  الحضرية 
مناطق  في  يعيشون  للذين  المستقبل، 

عشوائية في مدن المنطقة العربية؛

وخدمات ( 65 مرافق  وتوفير  العمل  فرص  خلق 
اجتماعية جيدة، بما في ذلك التعليم والصحة، 
وزيادة االستثمار في قطاع الزراعة والمناطق 
والفقر في  البطالة  أجل مكافحة  الريفية من 

تلك المناطق؛

تعزيز التفاهم والتنسيق والتعاون فيما يتعلق ( 66
بالنزوح والهجرة نتيجة تغير المناخ وخطط إعادة 
التوطين، عند الضرورة، على الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدولي؛

عن ( 67 ممكن  حد  أقصى  إلى  النزوح  من  الحد 
مع  الطوعية؛  الداخلية  الهجرة  تيسير  طريق 
دعم السكان النازحين من أجل تيسير عودتهم 
االحتياجات  ومراعاة  األصلية،  مناطقهم  إلى 
جميع  في  ا  داخليًّ المهاجرات  للنساء  الخاصة 

التدابير؛

متعددة ( 68 واالستجابة  الخدمات  تقديم  تطوير 
التي  العنف  أشكال  كافة  ضد  القطاعات 
واألطفال  والشباب  النساء  تستهدف 
والمواكب للنزوح والنزاعات المسلحة، وتوفير 
المناسبة  االستجابة  توافر  لضمان  التمويل 
الصحية،  الخدمات  من  القطاعات  متعددة 
والقانونية  واألمنية  واالجتماعية  والنفسية 
لمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي، 
وإتاحتها لجميع السكان المتضررين من النزاع، 
والوطنية  المحلية  الحكومات  على  ويتعين 
تسهيل  اإلنسانية  اإلغاثة  هيئات  جانب  إلى 
مختلف  في  المهنيين  بين  الفعال  التواصل 

القطاعات ذات الصلة؛

للناس ( 69 المعيشية  الظروف  بمعالجة  االلتزام 
مع  كأولوية،  الكبيرة  الحضرية  التجمعات  في 
خدمات  إلى  الوصول  في  المساواة  ضمان 
الرعاية الصحية واالجتماعية األساسية الجيدة 
ذلك  في  بمن  للجميع،  معقولة  وبأسعار 

وشبه  الريفية  المناطق  يعيشون في  الذين 
الحضرية، فضاًل عن  الفئات األكثر فقًرا وذوي 

اإلعاقة؛

ضمان المساواة في الحصول على الخدمات، ( 70
الكافية  الجغرافية  التغطية  توفير  خالل  من 
وتقديم  والريفية،  الحضرية  المناطق  في 

خدمات مجانية أو بأسعار معقولة؛

ب. الهجرة الدولية

االعتراف بفوائد الهجرة الدولية ومساهمتها ( 71
االقتصادية  أبعادها  مختلف  في  اإليجابية 
الُمرِسلة  للبلدان  والثقافية  واالجتماعية 

والُمستقِبلة للمهاجرين؛

المالية ( 72 الموارد  حيث  من  الهجرة  فوائد  دمج 
والبشرية واالجتماعية في خطط التنمية في 

البلدان المرسلة للمهاجرين؛

خاصة ( 73 موارد  هي  التحويالت  كانت  لما 
توفير  ينبغي  الدوليين وأسرهم،  للمهاجرين 
الحوافز لوضعها في خدمة التنمية؛ ولتحقيق 

هذه الغاية:

o  ينبغي على البلدان الُمرِسلة والُمستقِبلة
تكاليف  بخفض  تلتزم  أن  للمهاجرين 
المنافسة  تشجيع  خالل  من  التحويالت 
قنوات  من  وغيرها  البنوك  وتنويع 

التحويالت الرسمية؛

o  ينبغي على البلدان الُمستقِبلة للمهاجرين
على  الضريبية  اإلعفاءات  في  النظر 
الُمرِسلة  البلدان  إلى  الُمحولة  األموال 

للمهاجرين؛

o  والبلدان الُمرِسلة  البلدان  على  ينبغي 
أنظمة  ضمن  للمهاجرين  الُمستقِبلة 
الهجرة، النظر في إنشاء أنظمة  الضمان 
االجتماعي للمهاجرين التي تسمح بتراكم 

فترات االشتراك وتحويل االستحقاقات؛
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o  للمهاجرين الُمرِسلة  البلدان  على  ينبغي 
في  االستثمار  قنوات  تنويع  في  النظر 
وتوفير  والمجتمعية،  الفردية  المشاريع 
حوافز لتحقيق أقصى قدر من التحويالت 

المالية؛

o  تشجيع الخبرات والممارسات التي تهدف
إلى تحسين استخدام المهاجرين العائدين 
لسد احتياجات العمل في البلدان األصلية 
االجتماعية مثل  القطاعات  تعزيز  أجل  من 

الصحة والتعليم؛

للهجرة ( 74 كبير  مكسب  هو  المهارات  اكتساب 
في  مساهمتها  تعظيم  أجل  ومن  الدولية، 

التنمية:

o  النظر الُمستقِبلة  البلدان  على  ينبغي 
التي  المهارات  العتماد  نظم  إنشاء  في 

اكتسبها العمال المهاجرون؛

o  ينبغي على البلدان الُمستقِبلة النظر في
الراغبين  للمهاجرين  برامج  ودعم  تنظيم 
األصلية،  بلدانهم  إلى  العودة  في 
على  التدريب  البرامج  هذه  تشمل  وقد 
البلدان  في  العامة  التوظيف  خدمات 
الُمرِسلة، والتدريب على البحث عن عمل 
للمهاجرين العائدين، والتدريب على إقامة 
المؤسسات  إنشاء  ودعم  المشروعات، 
إنشاء  ودعم  والمتوسطة،  الصغيرة 
االقتصادية  الجهات  مع  تجارية  عالقات 

في البلدان المستقبلة للمهاجرين؛

والبشرية، ( 75 والمالية  االجتماعية،  الخبرات 
المتراكمة للمهاجرين العرب هي أحد األصول 
أفضل  تحقيق  أجل  ومن  للتنمية،  الرئيسية 

استفادة منها:

o  تشجيع الُمستقِبلة  البلدان  على  ينبغي 
األنشطة عبر الحدود الوطنية للمهاجرين، 
من خالل تقديم الحوافز الضريبية، والدعم 

المالي والتكنولوجي واإلداري؛

o  األنشطة لهذه  سجل  إنشاء  ينبغي 
لتشجيع المقارنة؛

o  وينبغي على البلدان الُمرِسلة للمهاجرين
عبر  األنشطة  هذه  مثل  تشجع  أن  أيًضا 
الحوافز  الوطنية من خالل تقديم  الحدود 

وغيرها من أشكال الدعم؛

o  عبر المهاجرين  مساهمة  تشجيع  وبغية 
البلدان  على  ينبغي  الوطنية،  الحدود 
المرسلة للمهاجرين إقرار وضمان تمتعهم 
والمدنية  السياسية  بالحقوق  الكامل 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

المهارات ( 76 ذوي  الدوليين  المهاجرين  تلبية 
في  للعمل  الجوهرية  للمتطلبات  العالية 
البلدان  في  والمهن  القطاعات  بعض 
المستقبلة؛ من أجل تجنب اآلثار الضارة لهجرة 
وتعظيم مساهماتهم  العالية  المهارات  ذوي 

اإليجابية:

o  الُمستقِبلة للمهاجرين البلدان  يجب على 
توقعات  حول  دورية  دراسات  إجراء 
بها،  الخاصة  العمل  أسواق  في  الطلب 
الُمرِسلة  للبلدان  بالتالي  تسمح  والتي 
التعليم  سياسات  بصياغة  للمهاجرين 

والتدريب المناسبة؛

o  إدارة تعزز  أن  يمكن  مالئمة  روابط  إقامة 
هجرة العمالة الماهرة، وهذا يشمل آليات 
للعمالة، وتوفير  المباشر  التوافق  تحقيق 
وتعزيز  العمل،  سوق  عن  معلومات 
التدريب والتعليم؛ ويمكن لهذه التوقعات 
أيًضا أن تشكل قواعد للتعاون بين البلدان 

الُمرِسلة والُمستقِبلة للمهاجرين؛

o  ينبغي على البلدان الُمستقِبلة للمهاجرين
للمهاجرين  سجالت  إنشاء  في  التعاون 
يمكن  الذين  العالية  المهارات  ذوي 
استدعاؤهم للمساهمة في التنمية في 

بلدانهم األصلية؛
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o  الُمستقِبلة البلدان  على  ينبغي 
المؤسسات  دعم  في  النظر  للمهاجرين 
الُمرِسلة  البلدان  في  والبحثية  الجامعية 
لهم، والتي ينبغي أن تسمح بزيادة عدد 
الطلب  تلبي  أن  يمكن  بحيث  الخريجين 
العاملة،  األيدي  على  والخارجي  الداخلي 
ويجب أن يسمح هذا الدعم أيًضا بتحسين 
شروط وظروف العمل، والرضا الوظيفي، 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليل أعداد 

الراغبين في الهجرة؛

o  وينبغي إجراء بحوث للتأكد من جدوى عودة
األدمغة المهاجرة إلى الدول العربية؛

المكافحة المنهجية لجميع أشكال كره األجانب، ( 77
ضد  وكذلك  العرب  المهاجرين  ضد  وخاصة 

المهاجرين في المنطقة العربية؛

ألحكام ( 78 وفًقا  بالبشر  واإلتجار  تهريب  مكافحة 
اتفاقية باليرمو سنة 2000 بشأن الجريمة عبر 
الحدود والبروتوكولين الملحقين بها لمكافحة 

التهريب واإلتجار؛

بين ( 79 والتعاون  الدول  بين  التعاون  تحسين 
للهجرة  المنظم  التدفق  لضمان  الشركاء 

والتقليل من اللجوء والهجرة غير النظامية؛

لتوعية ( 80 المغادرة  قبل  ما  برامج  في  النظر 
الهجرة،  لرحلة  المحتملين  المهاجرين  وإعداد 

وتحذيرهم من التهريب واإلتجار في البشر؛

التنمية ( 81 سياسات  صلب  في  الهجرة  إدراج 
عام  بعد  لما  التنمية  أجندة  وفي  الوطنية 

2015؛

االتفاقيات ( 82 جميع  على  التصديق  تشجيع 
وحقوق  اإلنسان  لحقوق  األساسية  الدولية 
ذلك  في  بما  بالمهاجرين،  المتعلقة  العمل 
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
واتفاقية   )1990( أسرهم  وأفراد  المهاجرين 
الدولية  العمل  لمنظمة  المنزلية  العمالة 

)2011(؛

اإلحصائية ( 83 المعلومات  ونشر  وتحليل  إعداد 
لصياغة  وذلك  الدولية  الهجرة  بشأن  الدورية 
األدلة  من  أساس  على  السياسات  وتنفيذ 

والبحوث ذات الصلة؛

دعم التعاون بين الدول الُمرِسلة والُمستقِبلة ( 84
من  والحد  للهجرة  المنظم  التدفق  لضمان 
الهجرة غير النظامية، وتكثيف التوعية بمخاطر 
شبكات  من  والتحذير  النظامية  غير  الهجرة 

التهريب واإلتجار بالبشر؛

ج. االستدامة البيئية

السكان ( 85 بين  للتفاعل  الكامل  الفهم  ضمان 
االقتصادية،  والتنمية  المناخ  وتغير  والبيئة 
تأخذ  التي  المستدامة  للتنمية  أساس  لخلق 
والمستقبلي  الحالي  الحجم  االعتبار  في 
وحقوق  واحتياجات  وتوزيعهم  للسكان، 

السكان؛

إزالة الحواجز التي تحول دون االستدامة من ( 86
النظيفة،  التكنولوجيا  استخدام  زيادة  خالل 
بما في ذلك االبتكار، والحكم الرشيد، وخلق 
سلوك  حول  والتوعية  المنهجي  الوعي 
تعود  التي  والمستدام  العام  االستهالك 

بالفائدة على البيئة؛

اإلقليمية ( 87 االستجابة  تدابير  تراعي  أن  يجب 
والمحلية لتغير المناخ، التوزيع، ومدى ضعف 
البقاء  على  وقدرتهم  المستهدفين  السكان 

في أماكنهم؛

لتطوير ( 88 النطاق  واسعة  خطة  في  الشروع 
استراتيجية  أساس  على  الساحلية  المناطق 
لسكان  الكامل  الدعم  مع  السواحل،  حماية 
النزوح  الحد من  هذه المناطق، بما في ذلك 
النزوح  يكون  حين  التنموية  البدائل  وتوفير 

أمًرا ال مفر منه؛

واحتياجات ( 89 قدرة  في  الثغرات  تحديد 
بناء  إلى  باإلضافة  المحلية  المجتمعات 
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على  التقدم  لتحقيق  المؤسسية  القدرات 
المدى الطويل. ولن يكون هذا ممكًنا إال من 
خالل برامج الرصد للمتابعة والتقييم المستمر 
واالجتماعية  والديموغرافية  البيئية  للجوانب 
واالقتصادية في المنطقة والتخطيط البيئي 

السليم؛

والبيئية ( 90 الطبيعية  الموارد  إدارة  أجل  من 
بشكل أفضل، هناك حاجة ماسة إلى تفعيل 
المؤسسات على جميع المستويات، المحلية 
ونظام  والعالمية،  واإلقليمية  والوطنية 

قضائي مستقل وإدارة رشيدة؛

االستهالك ( 91 وأنماط  اإلنتاج  أنماط  تشجيع 
البحوث  خالل  من  وتطويرها  للبيئة  المراعية 
بين  التقني  والتعاون  النظيفة  والتكنولوجيا 

الدول والمناطق؛

عناصر ( 92 الشباب، بصفتهم  أن يشارك  ينبغي 
خالل  من  البيئة  حماية  جهود  في  للتغيير، 
النشاطات الملموسة والمستمرة التي تؤثر 
أقرانهم  وسلوك  ومواقف  اتجاهات  على 
بالمهارات  تزويدهم  ويجب  ومجتمعاتهم. 
الكوارث  تداعيات  العملية في مجال مواجهة 
المحتملة  واآلثار  المناخ،  تغير  مع  والتكيف 
وعلى  العالمية،  البيئة  وتدهور  المناخ  لتغير 
للتنمية  واالجتماعية  التكنولوجية  األسس 
القيام  للشباب  يمكن  بحيث  المستدامة، 
باختيارات مستدامة فيما يتعلق باالستهالك 
الخضراء  الوظائف  وكذلك  الحياة  وأنماط 
الالزمة  االبتكارات  وتطوير  البيئة(  )صديقة 

لتحقيق االستدامة؛

رابًعا: اإلدارة الرشيدة:

ندعو الدول التي لم تصادق على المعاهدات ( 93
لحقوق  األساسية  الدولية  واالتفاقيات 
اإلنسان إلى النظر في القيام بذلك وتشجيع 
اإلجراءات  التخاذ  عليها  صادقت  التي  الدول 

بين  واإلنصاف  المساواة  لتحقيق  الالزمة 
ومحترمة  متوازنة  عالقات  وإقامة  الجنسين 
وعلى  المنطقة  في  والنساء  الرجال  بين 

مستوى المجتمع وداخل األسرة؛

 إجراء البحوث العلمية لدراسة وضع المسنين ( 94
سياسات  ووضع  احتياجاتهم،  وتحديد 
المعرفة  من  لالستفادة  النشطة  الشيخوخة 
جمع  ودعم  السكان،  من  السن  لكبار  والخبرة 
البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس 
وإجراء البحوث المتعلقة بالشيخوخة، بما في 
التي  الوطنية  االستقصائية  الدراسات  ذلك 
الطالع  متاحة  وجعلها  السن  كبار  حالة  ترصد 

واضعي السياسات؛

من ( 95 للحد  تدابير  واتخاذ  المرأة  تمكين  إدراج 
جميع  في  الجنسين  بين  التمييز  أنواع  جميع 
خطط واستراتيجيات التنمية الكلية والقطاعية، 
وخدمات  الفرص،  تكافؤ  تحقيق  وخاصة 
الموارد  وإدارة  والتوظيف،  الصحية،  الرعاية 
واستقاللية القرارات المالية، وحث الحكومات 
القرارات والتشريعات التي توسع  على سن 
السياسي  القرار  صنع  في  المرأة  مشاركة 

والتشريعي؛

اللتحاق ( 96 بديلة  وبرامج  استراتيجيات  وضع 
فرًصا  ومنحهن  التعليمي  بالنظام  الفتيات 
بما  تعليمهن  لمواصلة  البنين  مع  متساوية 

في ذلك التعليم الثانوي والتعليم العالي؛

تأمين التمويل لبرامج السكان، وتطوير سبل ( 97
إنشاء  خالل  من  التمويل  الستدامة  وآليات 
القطاع  بمشاركة  العربي  االئتمان  صندوق 

الخاص العربي؛

المرتفعة ( 98 اإلنجاب  لمعدالت  االهتمام  توجيه 
ا في بعض بلدان المنطقة والسعي إلى  حاليًّ

وضع سياسات وبرامج مالئمة لترشيده؛

البيانات ( 99 توفير  إلى  العربية  البلدان  دعوة 
السكان  قضايا  حول  والمحلية  الوطنية 
لتحليل  النوعية  الدراسات  وإجراء  ونشرها، 
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للصحة  األساسية  االجتماعية  المحددات 
اإلنجابية وتقييم أثر استراتيجية السكان على 

الصعيدين الوطني والمحلي؛

الصلة ( 100 ذات  المؤسسات  وتزويد  إنشاء 
الفعال  اإلدراج  لضمان  الالزمة  بالقدرات 
اإلنمائي  التخطيط  في  السكانية  للعوامل 
فضاًل عن الكفاءة والمساءلة، بما في ذلك 
الهيئات  جميع  بين  الفعال  التنسيق  ضمان 

االجتماعية والتخطيطية ذات الصلة؛

التخطيط ( 101 في  السكانية  الديناميكية  دمج 
اإلنمائي على الصعيدين الوطني والمحلي 
السكان  لقضايا  شاملة  مواجهة  أجل  من 

والتنمية؛

دعوة الدول العربية إلى إجراء تعدادات دورية ( 102
للسكان ونشر بياناتها في الوقت المناسب 
المتبعة، وتحليل واستخدام  المعايير  ووفق 
هذه البيانات وكذا نظم اإلحصاءات الحيوية 
والوفيات  المواليد  تسجيل  ذلك  في  بما 
البيانات حسب  بناًء على تصنيف  التي تتم 
وذلك  المسوح  بيانات  وكذا  السكان،  فئات 

ألغراض التخطيط والرصد والتقييم؛

ينبغي على الحكومات العربية، وجامعة الدول ( 103
العربية ووكاالت األمم المتحدة والجهات ذات 
الصلة على المستوى المحلي دعم البحوث 
ذات  التعداد  بيانات  ونشر  وتحليل  وجمع 
الجودة في التوقيت المناسب، واإلحصاءات 
الحيوية والمسوح ألغراض التخطيط والرصد 
والتقييم القائم على األدلة، واعتماد منهجية 
مع  ة  الُمَعدَّ البرامج  توافق  لضمان  مفصلة 
للتعامل  القدرات  وتعزيز  المحلية،  الظروف 
مع التحديات السكانية المختلفة في مختلف 
المناطق الجغرافية، وتحديد أولويات السكان 

والمناطق المحرومة؛

المستدامة ( 104 التنمية  أثر  إدراج  في  النظر 
إجراء  عند  االجتماعية  والمسؤولية  والبيئة 
اآلثار  ذلك  في  بما  التجارية  المفاوضات 
والشباب  والفتيات  النساء  على  االجتماعية 
سبيل  على  وااللتزام  فقًرا،  األكثر  والفئات 

الناس  معيشة  ظروف  بمعالجة  األولوية، 
ضمان  مع  الكبيرة  الحضرية  التجمعات  في 
المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية 
الجودة  ذات  الصحية واالجتماعية األساسية 
للفئات  وخاصة  للجميع،  معقولة  وبأسعار 

الضعيفة واألكثر فقًرا؛

والعدالة ( 105 بالديموقراطية  االلتزام  ضمان 
المتساوي  والتمثيل  والنزاهة  والشفافية 
التي  بالطريقة  اإلدارة،  عمليات  جميع  في 
تمكن الشباب وكبار السن من المشاركة في 
الحصول  خالل  من  الوطنية،  التنمية  عملية 
واالبتكار  والعمل،  اإلدارة،  فرص  على 

والتوزيع العادل للثروة؛

الرأى ( 106 وتفعيل  الديموقراطية  ثقافة  تعزيز 
اآلخر وحرية التعبير والممارسة الديموقراطية 
والفنون  التعليم  خالل  من  الشباب  بين 

واألدب وجميع وسائل االتصال؛

الشركاء ( 107 بوصفهم  الشباب،  اعتبار  ضمان 
الرئيسيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم 
قدم  على  شركاء  وبمجتمعاتهم،  وبأسرهم 
مستفيدين  وليسوا  التنمية  في  المساواة 

سلبيين؛

ضمان االلتزام بالتمثيل العادل والمتساوي ( 108
للنساء في السياسة، فضاًل عن تعزيز فرص 
التعليم  مستويات  على  الفتيات  حصول 
الضارة  الممارسات  ومواجهة  العالي، 
الزواج  ذلك  في  بما  والفتيات،  النساء  ضد 
القائم  والعنف  األطفال،  وزواج  القسري 
على النوع االجتماعي وسائر أشكال التمييز؛

في ( 109 الجنسين  من  الشباب  مشاركة  تشجيع 
المعرضين  والشباب  الريفية  المناطق 
والقرارات  المناقشات  في  للتهميش 

العامة؛

خالل ( 110 من  الشباب  وتمكين  مشاركة  توسيع 
التي  المؤسسية  اآلليات  وتعزيز  إنشاء 
في  الفاعلة  الشباب  بمشاركة  تسمح 
ألولئك  بالنسبة  سيما  وال  القرار،  صنع 
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حصول  وضمان  للتهميش،  عرضًة  األكثر 
يحتاجونها  التي  المعلومات  على  الشباب 
لممارسة حقوقهم اإلنسانية، وتعزيز قدرات 
المنظمات والشبكات التي يقودها الشباب 
إمكاناتهم  تحقيق  من  تمكينهم  أجل  من 

كأعضاء فاعلين ومتساوين في المجتمع؛

ديناميكية ( 111 سكانية،  بيانات  قاعدة  إنشاء 
والسن،  الجنس،  حسب  ومصنفة  حديثة، 
الديموغرافية  التغيرات  لمواكبة  والمكان، 
واالجتماعية واالقتصادية والصحية السريعة 
سياسات  تنفيذ  لضمان  المنطقة،  في 
ذات  البحوث  وتعتبر  وناجحة.  فعالة  وبرامج 
الضعيفة  بالفئات  قة  الُمَتعلِّ خاصة  الصلة، 
للبيانات  الُمَعَمق  والتحليل  السن،  كبار  مثل 
السياسات  لتقييم  قوية  أدوات  الموجودة، 

والممارسات؛

وضع تشريعات قانونية وأطر سياسية لمنع ( 112
العنف القائم على النوع االجتماعي بما في 
ذلك نظم العدالة الوطنية لضمان المساءلة 
أثناء  ترتكب  التي  العنف  أشكال  جميع  عن 
حاالت الطوارئ اإلنسانية، وضمان استبعاد 
هذه الجرائم من أحكام العفو العام أو التدابير 
إلى  عائق  دون  الوصول  المخففة، وضمان 

العدالة والمساعدة القانونية للجميع؛

بالتعليم ( 113 التي تسمح  القوانين  سن وتنفيذ 
والعنف وإساءة  التمييز  خالية من  بيئة  في 

المعاملة؛

بدء حمالت وطنية، بما في ذلك ما يتحقق ( 114
وتعزيز  التعليم  ومناهج  اإلعالم  طريق  عن 
وكذا  النظامي  التعليم  المدرسة/  قدرة 
والمجموعات  الرسمية  غير  التعليم  نظم 
المجتمعية للعمل على مكافحة العنف ضد 
السلوك  وتغيير  الوعي،  وزيادة  الفتيات، 
توفير  برامج  وتعزيز  القصير،  المدى  في 
مساحات آمنة للفتيات، استناًدا إلى أفضل 
معارفهن  تحسين  أجل  من  الممارسات، 
ومهاراتهن والثقة بالنفس ليعشن حياة كريمة 

في المجتمع األوسع الذي ينتمين إليه؛

مجاني، ( 115 تعليم  على  الجميع  حصول  ضمان 
المستويات  جميع  على  وشامل  جودة،  ذي 
اعتماد  خالل  من  وتشاركية  آمنة  بيئة  في 
بما  التعليم،  في  الحقوق  على  قائم  نهج 
الرسمي،  وغير  الرسمي  التعليم  ذلك  في 
فقًرا  األكثر  الفئات  االعتبار  بعين  األخذ  مع 

وخاصًة الفتيات؛

 أ. التعاون الدولي والشراكة

من ( 116 تستفيد  أن  العربية  الدول  على  ينبغي 
في  وذلك  كافة،  بأشكاله  الدولي،  التعاون 
المناخ  تغير  مع  التكيف  على  العمل  إطار 
البيئية  القضايا  وسائر  عواقبه  ومواجهة 

والتنموية والسكانية؛

على ( 117 التنمية  شركاء  بين  التنسيق  تحسين 
المستويات المحلية والوطنية والدولية بما 
في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير 
الحكومية من أجل: أ( تعزيز وتصميم وتنفيذ 
ورصد وتقييم البرامج السكانية؛ وب( تعبئة 
الصحي  النظام  تعزيز  أجل  من  الموارد 
األولوية،  ذات  الصحية  القضايا  ومعالجة 
وفيات  معدل  ارتفاع  الخصوص  وجه  على 
انتشار وسائل  األمهات وانخفاض معدالت 
البلدان. وتشمل  تنظيم األسرة في بعض 
لتنسيق جهود  باريس  إعالن  التمويل  آليات 
وطرق  للمساعدات  أكرا  وإعالن  المانحين، 
التمويل الجديدة التي يمكن أن تكون بمثابة 
وتمويل  المانحين  برامج  فعالية  لزيادة  أداة 
الهدف رقم 5 من األهداف اإلنمائية لأللفية 
األمهات وخفض معدل  تحسين صحة  حول 

وفيات األمهات في فترة النفاس؛

توفير الدعم المالي والتقني والمؤسسي ( 118
أجل  من  للسكان  الوطنية  للجان/المجالس 
نها من لعب أدوار نشطة  وضع تشريعات ُتَمكِّ
لمعالجة قضايا السكان، ونحث  الدول التي 
إنشائها  إلي  الهيئات  لديها مثل هذه  ليس 

في أقرب وقت ممكن؛
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األمم ( 119 العربية وصندوق  الدول  جامعة  ندعو 
العالقة  ذات  والمنظمات  للسكان  المتحدة 
قدرات  لتعزيز  وبرامج  خطط  وضع  إلى 
المجالس/اللجان والهيئات المماثلة، وتقديم 
إنشاء  عملية  في  البلدان  إلى  المساعدة 

هذه المؤسسات؛

المتعلقة ( 120 اإلقليمية  المبادرات  تشجيع 
بالسكان والتنمية لزيادة التنسيق اإلقليمي 

وتعبئة الموارد وتعظيم العائدات؛

توفير الموارد المالية الالزمة لتحقيق أهداف ( 121
عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر 
عام  بعد  التنمية  بأجندة  وارتباطه   2014
2015؛ ودعوة الممولين الدوليين إلى الوفاء 
بالتزاماتهم المالية الُمعَلنة في القاهرة عام 
1994 من أجل توفير الموارد الالزمة لتحقيق 
2014 مع  أهداف السكان والتنمية لما بعد 
التي  بالتزاماتها  العربية  الدول  إيفاء  ضرورة 

تعهدت بها؛ 

ذلك ( 122 بما في  الدولي،  التعاون  جهود  تعزيز 
تطوير البرامج والمبادرات المشتركة، وتعزيز 
ونقل  والتنسيق،  السياسات  بشأن  الحوار 
وحشد  وتخصيص  والتكنولوجيا،  المعرفة 
التعاون  أجل  من  والتقنية،  المالية  الموارد 

الدولي في مجال السكان والتنمية؛

دعوة جامعة الدول العربية ومنظمات األمم ( 123
واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
األخرى لزيادة الدعم لبناء القدرات اإلقليمية 
ونشر  وجمع  البحوث  مجال  في  والوطنية 
السكانية  التعدادات  خالل  من  البيانات 
الشباب  على  تركز  التي  بالعينة  والمسوح 
واألشخاص  والمسنين  واألطفال  والنساء 
في  القدرات  وبناء  وغيرهم،  اإلعاقة،  ذوي 
باستخدام  للبيانات  المتعمق  التحليل  مجال 

حزم البرمجيات؛

التوسع في توفير البيانات الكمية والنوعية ( 124
في الموضوعات ذات الصلة بقضايا السكان 
وخصائص  اتجاهات  تغطي  التي  والتنمية 
المتخصصة  البحوث  خالل  من  الهجرة 

باالتجاهات  للتنبؤ  العلمية  والدراسات 
المستقبلية؛

القسرية ( 125 الهجرة  من  للحد  الحكومات  دعوة 
عنها،  الناشئة  المشكالت  وحل  ومواجهة 
للمهاجرين  والخدمات  الحماية  وتوفير 
وتسهيل  والنازحين  والالجئين  المضطرين، 

عودتهم؛

تعظيم ( 126 بغية  الدولي  التعاون  تشجيع 
وحماية  التنمية،  في  الهجرة  مساهمة 

وضمان حقوق المهاجرين الدوليين؛

للتعاون ( 127 واالستقبال  اإلرسال  دول  دعوة 
إلى  الرامية  السياسات  وتنفيذ  في صياغة 
تسهيل إعادة إدماج المهاجرين العائدين في 

أسواق العمل وفي المجتمع؛

وتنفيذ ( 128 لصياغة  االستقبال  بلدان  دعوة 
المهاجرين  إدماج  تعزز  التي  السياسات 
العمل  أماكن  في  تمييز،  دون  وأسرهم، 

والمجتمعات؛

القطاع ( 129 مع  الشراكات  وتعزيز  تشجيع 
لتصميم  الحكومية  غير  والمنظمات  الخاص 
البرامج  وتقييم  ورصد  وتنسيق  وتنفيذ 
والسياسات السكانية والتنموية، وال سيما 
السلع  وإنتاج  الخدمات  تقديم  مجاالت  في 
على  والدعم  التعاون  وتوسيع  وتوزيعها، 
كافة المستويات بما في ذلك بين الشمال 
لتشجيع  والجنوب  الجنوب  وبين  والجنوب 
تبادل الخبرات التي تؤدي إلى اإلسراع في 
تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان.
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متابعة تنفيذ إعالن القاهرة 2013

االستبيان الوطني
اسم البلد:

اسم منسق المسح: 

البريد اإللكتروني:

المحمول: الهاتف األرضي:     

الفاكس:

تاريخ المقابلة:

موجز عن عملية إجراء المسح: 

الملحق 
باء

االستمارة الوطنية لمتابعة تنفيذ إعالن 
القاهرة 2013

متابعة توصيات مؤتمر القاهرة حول السكان والتنمية
االستمارة الوطنية
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الجزء األول-  الكرامة والمساواة: )برامج تخفيض الفقر, السكان والبيئة(

اسم المجيب الرئيسي ووظيفته:
اسم المؤسسة: 

البريد اإللكتروني: 
الهاتف األرضي:                                 المحمول:

الفاكس:
تاريخ المقابلة:

101. ضمن السياق الوطني, كيف تتم معالجة مواضيع إعالن القاهرة حول السكان والتنمية والمتعلقة 
الموضوع  لمعالجة  البلد  اتخذها  التي  الملموسة  اإلجراءات  وما هي  الفقر  وتخفيض  بالسكان 

وسنة أخذ هذه اإلجراءات.

)1()2()3()4(

هل تم تناول هذا اإلجراء ضمن طبيعة اإلجراءات
استراتيجية  برنامج،  أي سياسة، 

أو من خالل جهاز مؤسسي؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة 
اإلجراء

101. القضاء على   .1
الفقر بالتركيز على 
إاستراتيجيات تدير 

الدخل وتأمين فرص 
العمل

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
__/__/__

101. تعزيز األمن   .2
الغذائي

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
__/__/__

101. تقليص   .3
التفاوت بين 

المناطق

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
__/__/__

101. برامج  دعم   .4
العائالت المحتاجة 

والنساء في 
الظروف الصعبة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
__/__/__

101. سياسات   .5
تشجيع االستثمار

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
__/__/__

101. سياسات   .6
تشجيع التشغيل

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
__/__/__
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102. ضمن السياق الوطني, كيف تتم معالجة مواضيع إعالن القاهرة حول السكان والتنمية والمتعلقة 
بالسكان والبيئة وما هي اإلجراءات الملموسة التي اتخذها البلد لمعالجة الموضوع وسنة أخذ 

هذه اإلجراءات.

)1()2()3()4(

هل تم تناول هذا اإلجراء ضمن طبيعة اإلجراءات
استراتيجية  برنامج،  أي سياسة، 

أو من خالل جهاز مؤسسي؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة 
اإلجراء

102.1. تعزيز إدارة 
الموارد البيئية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

102.2. تحسين إدارة 
المخلفات الصلبة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

102.3. تعزيز 
االستخدام 

المستدام للموارد 
ومنع تدهور البيئة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

تناول القضايا   .102.4
المتعلقة باتجاهات/
ديناميكيات السكان 

في المناطق البيئية 
المعرضة للخطر

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

تناول   .102.5
القضايا المتعلقة 

بمضاعفات اتجاهات 
السكان في 

التجمعات العمرانية 
الكبيرة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

احتياجات   .102.6
السكان الذين 

يعيشون ضمن 
النظم البيئية 

الهشة أو في 
جوارها

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

مواضيع   .102.7
أخرى،

ما هي _______

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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103 . منذ عام 2013، هل أجرت الدولة أي تقييم أو تحليل حول أوضاع االتجاهات الديموغرافية للسكان 
على المستوى الوطني أو دون الوطني.

1. نعم   على المستوى الوطني فقط، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

2. نعم    على المستوى الوطني ودون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________

3. نعم    على المستوى دون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

4. ال      

104 . هل قامت الحكومة بإعداد تقرير وطني لمؤتمر األمم المتحدة للمناخ   باريس 2015

)UN Conference on Climate Change ”COP21“(. 

 نعم           ال 

105 . إذا كان الجواب نعم في 104 ما هي  السياسات، البرنامج /أو االستراتيجية المتعلقة بالسكان، 
البيئة، والتنمية المستدامة التي تضمنها التقرير؟

)1()2()3(

اسم السياسة، البرنامج/ أو االستراتيجية 
التي تتناول العالقة بين السكان والتنمية 

المستدامة

المرحلة الحاليةالنوع

سياسة  . 105.11.
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت                                                     . 1
نفذت                                  . 2
المرحلة األولية في اإلعداد         . 3

سياسة  . 105.21. 
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت                                                     . 1
نفذت                                  . 2
المرحلة األولية في اإلعداد         . 3

سياسة  . 105.31.
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت                                                     . 1
نفذت                                  . 2
المرحلة األولية في اإلعداد         . 3

106 . ضمن السياق الوطني، ما هي أكثر المواضيع المتعلقة بأوجه الترابط بين السكان والبيئة  والتي 
السنوات  العشر  إلى  الخمس  للسنوات  العامة  السياسة  أولويات  عليها  تركز  أن  المتوقع  من 

القادمة؟ اذكر على األقل خمسة مواضيع.

مواضيع ذات عالقة بالنوع االجتماعي والسكان والبيئة وذات صلة بالسياق الوطني والتي يجب التركيز عليها 
خالل السنوات الخمس أو العشر القادمة؟

 .106.1
 .106.2
 .106.3
 .106.4
 .106.5
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الجزء الثاني: المرأة وقضايا النوع االجتماعي: 

اسم المجيب الرئيسي ووظيفته:
اسم المؤسسة: 

البريد اإللكتروني: 
الهاتف األرضي:                                 المحمول:

الفاكس:
تاريخ المقابلة:

ال   نعم     201 . هل صادقت الحكومة على اتفاقية السيداو؟  

202 . إذا كان الجواب نعم )أرجو تحديد تاريخ المصادقة( 

ا         ال   203 . هل قامت الحكومة برفع التحفظات عن توصيات السيداو؟ نعم          جزئيًّ

ا، ما هي هذه التحفظات: 204 . إذا كان الجواب ال أو جزئيًّ

هل جرت مناقشة ضمن البرلمان، نوع التحفظ
الحكومة، والمنظمات غير الحكومية 

حول هذا التحفظ

هل جرى حوار سياساتي أو أنشطة 
تحفيزية من قبل المنظمات غير 

الحكومية أو المجتمع المدني  إلزالة 
التحفظات

نعم            ال نعم            ال 1. 204. 

نعم            ال نعم            ال 2. 204. 

205 . هل قامت الحكومة بترجمة اتفاقية السيداو إلى قوانين أو إجراءات؟ 

ا                                3. ال  1. نعم                                 2. جزئيًّ

ا، يرجى تحديد هذه القوانين أو اإلجراءات؟  206 . إذا كان الجواب في سؤال 205 بنعم أو جزئيًّ

المواضيع الرئيسيةالمرحلة الحاليةالقوانين أو اإلجراءات

صيغت    1. 1.206. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 

صيغت    1. 4.206. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ             3. 

صيغت    1. 4.206. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 
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207 . هل لدى الحكومات سياسات، برامج أو استراتيجيات لتنفيذ قرارات مجلس األمن )1325، 1820، 
1188، 1960( والمتعلقة بالمرأة والسالم واألمن.

ا                                3. ال  1. نعم                                 2. جزئيًّ

ا، ما هي هذه السياسات، البرامج واالستراتيجيات  208 . إذا كانت اإلجابة عن السؤال 207 بنعم أو جزئيًّ
اذكر المرحلة التي بلغتها والمواضيع الرئيسية:

المواضيع الرئيسيةالمرحلة الحاليةالقوانين أو اإلجراءات
صيغت    1. 1. 208.

تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 

صيغت    1. 2. 208.
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 

صيغت    1. 3. 208.
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 

209 . منذ عام 2013، هل وضعت الدولة أو قامت بمراجعة السياسات الوطنية، البرامج أو االستراتيجية 
التي تعني بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 112(

209 بـ نعم، اذكر اسم السياسة أو البرنامج أو االستراتيجية، نوعها  210. إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
والمرحلة التي بلغتها والمجموعة السكانية المستهدفة.

)1()2()3()4(
السياسة أو البرنامج  أو 

االستراتيجية التي تتناول المساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة

المجموعة المرحلة الحاليةالنوع
السكانية 

المستهدفة 
سياسة  . 1.2101. 

البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت    1. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 

سياسة  . 21. 210.
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت    1. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 

سياسة  . 31. 210.
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت    1. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 
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الجنسين وتمكين  بين  المساواة  بمواضيع  تعني  أي مؤسسة  البلد  أنشأ  2013، هل  عام  211. منذ 
المرأة؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 213(

212. إذا كان الجواب نعم، ما هو اسم المؤسسة ووظيفتها: 

الوظيفة:اسم المؤسسة: 

213. ضمن السياق الوطني, كيف تتم معالجة مواضيع إعالن القاهرة حول السكان والتنمية والمتعلقة 
الموضوع  لمعالجة  البلد  اتخذها  التي  الملموسة  اإلجراءات  وما هي  الجنسين  بين  بالمساواة 

وسنة أخذ هذه اإلجراءات.

)1()2()3()4(

مواضيع إعالن القاهرة 
حول السكان والتنمية 

قة بالمساواة بين  المتعلِّ
الجنسين وتمكين المرأة

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية ُتعنى بهذا الموضوع؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع ؟

سنة اإلجراء

زيادة مشاركة   .213.1
النساء في 

االقتصاد المنظم 
وغير المنظم 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

213.2. زيادة تمثيل 
النساء والفتيات  

في العملية 
السياسية والحياة 

العامة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

إجراءات   .213.3
القضاء على العنف 
المبني على النوع 

االجتماعي.

نعم  ما هي: __. 1
 قانون العقوبات المتضمن تجريم جميع 

أشكال العنف ضد المرأة.

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1
تطبيق األحكام القضائية

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

__/__/__

جمع البيانات   .213.4
وتحليلها حول 

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي للمرأة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

القضاء على   .213.5
زواج األطفال/الزواج 

القسري

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

منع االتجار   .213.6
بالبشر، وخاصة 
الفتيات والنساء

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()3()4(

مواضيع إعالن القاهرة 
حول السكان والتنمية 

قة بالمساواة بين  المتعلِّ
الجنسين وتمكين المرأة

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية ُتعنى بهذا الموضوع؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع ؟

سنة اإلجراء

تحسين رفاه   .213.7
األطفال اإلناث، 
وخصوًصا  في 
الصحة والتغذية 

والتعليم

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

تحسين وضع   .213.8
المرأة في الريف 
وتلبية احتياجاتها 

بما فيها تعزيز 
تكافؤ الفرص في 

الحراك المهني 
على المستويات 

اإلدارية والتنفيذية 
والسياسية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

تعزيز مشاركة   .213.9
الرجال والفتيان 

في المسؤوليات 
المتعلقة برعاية 

األطفال، في إطار 
السعي إلى تحقيق 

المساواة بين 
الجنسين

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

 213.10. وضع حد 
لممارسة ختان 

اإلناث

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

 213.11. زيادة تمثيل 
النساء والفتيات في 
الحياة الثقافية بعيًدا 

عن أي شكل من 
أشكال التمييز

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

213.12. وجود إجراءات 
إلعادة النظر في 
البرامج التنموية 

بهدف التأكيد على 
دمج أبعاد النوع 

االجتماعي 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()3()4(

مواضيع إعالن القاهرة 
حول السكان والتنمية 

قة بالمساواة بين  المتعلِّ
الجنسين وتمكين المرأة

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية ُتعنى بهذا الموضوع؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع ؟

سنة اإلجراء

213.13. وجود نظام 
متابعة لبرامج إنهاء 

العنف المبني على 
النوع االجتماعي بما 

فيها جمع البيانات 
وتحليلها لواضعي 
السياسات ووضع 

برامج التحفيز المبني 
على األدلة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

213.14. برامج التعبئة 
االجتماعية والتي 
تستهدف بشكل 

خاص الرجال والفتيان 
والمجتمعات لتغيير 
المواقف حول زواج 

األطفال، تعليم 
وتشغيل الفتيات، 

وختان اإلناث.

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

213.15. أخرى، ما هي 
_______

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

214 . منذ عام 2013، هل أجرت الدولة أي تقييم أو تحليل عن المساواة وتمكين المرأة على المستوى 
الوطني أو دون الوطني.

1. نعم   على المستوى الوطني فقط، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

2. نعم    على المستوى الوطني ودون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________

3. نعم    على المستوى دون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

4. ال      
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215 . ضمن السياق الوطني، ما هي أكثر المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
والتي من المتوقع أن تركز عليها أولويات السياسة العامة للسنوات الخمس إلى العشر السنوات 

القادمة؟ اذكر على األقل خمسة مواضيع:

مواضيع ذات عالقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  وذات صلة بالسياق الوطني  والتي يجب التركيز 
عليها خالل السنوات الخمس أو العشر القادمة؟

 .215.1
 .215.2
 .215.3
 .215.4
 .215.5

216 . منذ عام 2013، هل أصدر البلد أو نفذ قوانين وطنية بشأن األولويات المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة؟

)1()2()3()4(

التنفيذتاريخ اإلصداراإلصداراألولويات

حقوق الملكية للمرأة وتشمل   -216.1
الحق في شراء وامتالك وبيع 

العقارات أو األراضي على قدم 
المساواة مع الرجل

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

حقوق المرأة في الحصول على   -216.2
الخدمات المالية وتشمل االئتمان 

والتفاوض على العقود

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

مساواة المرأة والرجل في   -216.3
الحقوق القانونية في الميراث

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

حماية ملكية المرأة من خالل   -216.4
التنسيق بين قوانين الزواج والطالق 

والميراث

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

القضاء على التمييز ضد   -216.5
المرأة في العمل )التعيين، واألجور، 

والمزايا، إلخ(

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.6- الحد من العنف ضد المرأة بكل 
إشكاله

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

مكافحة التحرش الجنسي نعم  ما هي: __. 216.71- 

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.8-تطبيق إجراءات ضد االتجار 
بالنساء والفتيات

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

ضمان حق الحصول على إجازة   -216.9
أمومة مدفوعة األجر

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2
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)1()2()3()4(

التنفيذتاريخ اإلصداراإلصداراألولويات

216.10-حق األب في الحصول على 
إجازة مدفوعة األجر لرعاية األطفال

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.11-تجريم االغتصاب وغيره من 
أشكال المعاملة غير اإلنسانية 

والمهينة

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

نعم  ما هي: __. 216.121-تجريم العنف من الزوج

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.13-ضمان دعم الرجال المالي 
ألطفالهم 

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.14-تطبيق الحد األدنى للسن 
القانونية لزواج اإلناث بحيث ال يقل 

عن 18 سنة

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.15-تجريم االستغالل الجنسي 
للصغار وبخاصة الفتيات الصغيرات 

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.16-منع استغالل األطفال في 
الصور اإلباحية 

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.17-حماية األطفال الفتيات من 
الممارسات الضارة وتشمل ختان 

اإلناث

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.18-تأمين مراكز/مرافق الرعاية 
النهارية لألمهات المرضعات )القطاع 

العام(

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

216.19-تأمين مراكز/مرافق الرعاية 
النهارية لألمهات المرضعات )القطاع 

الخاص(

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال    . 2
نعم  . 1

ال    . 2

217 . منذ عام 2013، هل دخلت الحكومة في شراكة مع منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص 
في موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟ 

1. نعم  

2. ال       
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218 . إذا كان الجواب نعم اذكر مجاالت الشراكة؟ 

منظمات المجتمع المدنيالقطاع الخاص

مجاالت الشراكةمجاالت الشراكة

تقديم الخدمات                . 1

إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2

تأييد وصياغة السياسات               . 3

التوعية والتعبئة                . 4

الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5

التعليم والتدريب                . 6

أخرى، ما هي_____ . 7

تقديم الخدمات                . 1

إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2

تأييد وصياغة السياسات               . 3

التوعية والتعبئة                . 4

الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5

التعليم والتدريب                . 6

أخرى، ما هي_____ . 7

219 . منذ عام 2013، اذكر ثالثة )3( أمثلة شاركت فيها الحكومة في تعاون دولي من خالل تقديم أو 
تلقي مساعدة مالية أو فنية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. اذكر اسًما لبلد/
الدولي  التعاون  ونوع  المتلقية،  الحكومية  الجهة  الدولة/  اسم  وكذلك  المانحة  الحكومية  الجهة 

واألنشطة المنفذة

)1()2()3()4(

اسم البلد/ الجهة 
الحكومية المانحة 

للمساعدة

اسم الدولة/ الجهة 
الحكومية المتلقية 

للمساعدة

األنشطة المنفذةنوع التعاون الدولي

مالي   219.1.   .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   219.2.   .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   219.3.   .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3
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الجزء الثالث -  النازحون، المهاجرون، والهجرة القسرية للسكان

اسم المجيب الرئيسي ووظيفته:
اسم المؤسسة: 

البريد اإللكتروني: 
الهاتف األرضي:                                 المحمول:

الفاكس:
تاريخ المقابلة:

301 . هل شهدت  البلد حركة نزوح سكاني )من أو إلى (، الجئين أو هجرة قسرية للسكان.

1. نعم  

2. ال       

302 . إذا كان الجواب نعم، متى بدأت هذه الحركة ؟               سنة:   

303 . هل لدى البلد سياسة أو برنامج أو استراتيجية وطنية حول النازحين، المهاجرين والهجرة القسرية 
ا:    للسكان يجري العمل على صياغتها أو تنفيذها حاليًّ

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 305(

304. إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر اسم السياسة أو البرنامج أو االستراتيجية ونوعها والمرحلة التي بلغتها 
والمجموعات السكانية المستهدفة.

)1()2()3()4(
السياسة أو البرنامج أو 

االستراتيجية التي تتناول النازحين 
ا والمهجرين قسريًّ

المجموعة المرحلة الحاليةالنوع
السكانية 

المستهدفة 

السياسة          . 1.3041. 
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت    1. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 

السياسة          . 21. 304.
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت    1. 
تمت المصادقة  2. 
تنفذ    3. 



مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة لعام 2013: التقرير اإلقليمي 902018

305 . هل لدى البلد أي مؤسسة أنشئت ُتعنى بالنازحين، المهجرين والهجرة القسرية للسكان؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 307(

306 -إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر اسم المؤسسة.

 اسم المؤسسة: 

307. ضمن السياق الوطني, كيف تتم معالجة مواضيع إعالن القاهرة حول السكان والتنمية والمتعلقة 
بالنازحين، الالجئين، والسكان المهجرين وما هي اإلجراءات الملموسة التي اتخذها البلد لمعالجة 

الموضوع  وسنة أخذ هذه اإلجراءات.

)1()2()3()4(

مواضيع حول النازحين، 
الالجئين، السكان 

المهجرين 

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية أو جهة مؤسساتية 
ا؟ إذا  تتناول هذا الموضوع حاليًّ

كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

307.1. حماية 
الالجئين، النازحين 

والسكان المهجرين 
ا من انتهاك  قسريًّ

حقوق اإلنسان، 
والعنصرية، 

والتعصب العرقي 
وكراهية األجانب

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.2. تسهيل  وصول 
الالجئين، النازحين 

والسكان المهجرين 
ا لخدمات الصحة  قسريًّ

األساسية  وإلى 
المؤسسات الصحية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.3.  تسهيل وصول 
الالجئين، النازحين 

والسكان المهجرين 
ا إلى خدمات  قسريًّ
التعليم األساسي.

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.4. تعزيز الدعم 
لألنشطة الدولية 
لحماية ومساعدة 
الالجئين، النازحين 

والسكان المهجرين 
ا قسريًّ

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()3()4(

مواضيع حول النازحين، 
الالجئين، السكان 

المهجرين 

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية أو جهة مؤسساتية 
ا؟ إذا  تتناول هذا الموضوع حاليًّ

كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

307.5. إجراءات 
لتسهيل وصول 

الالجئين، النازحين 
والسكان المهجرين 

ا ًلسوق العمل قسريًّ

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.6. مكافحة االتجار  
أو تهريب الالجئين، 

النازحين والسكان 
ا المهجرين قسريًّ

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.7. إجراءات لمكافحة 
العنف المبني على 

النوع االجتماعي 
لالجئين، النازحين 

والسكان المهجرين 
ا قسريًّ

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.8. إدارة مخيمات  
الالجئين بما في ذلك 
أمن المخيمات وتوفير 

المالجئ، المياه 
والصرف الصحي

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.9. تسهيل حراك 
الالجئين  إلى بلدانهم 

أو بلدان أخرى 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.10. تشجيع الحوار 
والتعاون بين دول 
المنشأ واإلقامة 

المؤقتة والمقصد 
النهائي.

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

307.11. تحسين 
جمع البيانات حول  
الالجئين، النازحين 

والسكان المهجرين 
ا مع األخذ  قسريًّ

باالعتبار عوامل السن، 
والجنس، والمساواة، 

والتعرض  للمخاطر

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 307.121. أخرى، ما هي

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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308. منذ عام 2013، هل أجرت الدولة أي تقييم أو تحليل حول أوضاع المهاجرين، النازحين والسكان 
ا على المستوى الوطني أو دون الوطني. المهجرين قسريًّ

1. نعم   على المستوى الوطني فقط، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

2. نعم    على المستوى الوطني ودون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________

3. نعم    على المستوى دون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

4. ال      

309. منذ عام 2013، هل تشاركت الدولة مع منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص في مجاالت 
ا، إذا كان الجواب نعم، ما هي مجاالت الشراكة: المهاجرين والنازحين والسكان المهجرين قسريًّ

منظمات المجتمع المدنيالقطاع الخاص

مجاالت الشراكةمجاالت الشراكة

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

ا. نشاطات بادر بها بالعالقة مع الهالل األحمر الجزائري لفائدة المهاجرين والنازحين والسكان المهجرين قسريًّ

تعاون دولي من خالل تقديم  الحكومة في  أمثلة شاركت فيها   )3( اذكر ثالثة   ،2013 310. منذ عام 
اذكر اسم  ا.  النازحين، والمهجرين قسريًّ المهاجرين،  أو فنية في مجال  أو تلقي مساعدة مالية 
البلد/ الجهة الحكومية المانحة وكذلك اسم البلد/ الجهة الحكومية المتلقية، ونوع التعاون الدولي 

واألنشطة المنفذة.

)1()2()3()4(

اسم البلد/الجهة الحكومية 
المانحة للمساعدة

اسم البلد/الجهة الحكومية 
األنشطة المنفذةنوع التعاون الدوليالمتلقية للمساعدة

مالي   310.1.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   310.2.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   310.3.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3
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الجزء الرابع - الشباب

اسم المجيب الرئيسي ووظيفته:
اسم المؤسسة: 

البريد اإللكتروني: 
الهاتف األرضي:                                 المحمول:

الفاكس:
تاريخ المقابلة:

401. منذ عام 2013، هل وضعت الدولة أو قامت بمراجعة السياسات الوطنية، البرامج أو االستراتيجية 
لتلبية احتياجات المراهقين والشباب )10-24 سنة( ؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 403(

التي  والمرحلة  ونوعها  االستراتيجية  أو  البرنامج  أو  السياسة  اسم  اذكر  نعم،  اإلجابة  كانت  إذا   .402
بلغتها، والمجموعات السكانية المستهدفة.

)1()2()3()4(
اسم السياسة أو البرنامج أو 

االستراتيجية التي تتناول احتياجات 
المراهقين والشباب )10-24 سنة(

المجموعة المرحلة الحاليةالنوع
السكانية 

المستهدفة*

السياسة          . 1.4021. 
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

قيد الصياغة    . 1
قيد التنفيذ       . 2

السياسة          . 21. 402.
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

قيد الصياغة    . 1
قيد التنفيذ       . 2

السياسة          . 31. 402.
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

قيد الصياغة    . 1
قيد التنفيذ       . 2

السياسة          . 41. 402.
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

قيد الصياغة    . 1
قيد التنفيذ       . 2

السياسة          . 51. 402.
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

قيد الصياغة    . 1
قيد التنفيذ       . 2

)*(  انظر قائمة المجموعات المستهدفة »النساء المعيالت ألسرهن« أو »النساء في الريف« أو »النساء والبنات المعنفات« أو الشباب 
العاطل عن العمل« في دليل استكمال االستبيان.
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403. منذ عام 2013، هل لدى البلد أي مؤسسة أنشئت ُتعنى باحتياجات المراهقين والشباب )24-10 
سنة(؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 405(

لدينا وزارة الشباب والرياضة منذ سنوات الستينيات كما لدينا مرافق ومراكز ُتعنى باحتياجات الشباب في عدة 
مجاالت: الترفيه والرياضة  -اإلعالم - اإلصغاء واإلدماج االقتصادي واالجتماعي

404. إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر اسم المؤسسة.

)1(

المؤسسة التي ُتعنى باحتياجات المراهقين والشباب

   .404  .1
   .404  .2

405.  ضمن السياق الوطني, كيف تتم معالجة مواضيع إعالن القاهرة حول السكان والتنمية والمتعلقة 
بالشباب والمراهقين وما هي اإلجراءات الملموسة التي اتخذها البلد لمعالجة الموضوع وسنة 

أخذ هذه اإلجراءات

)1()2()3()4(

المواضيع المتعلقة بتلبية 
احتياجات المراهقين 

والشباب )10-24 سنة(

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية، أو مؤسسة تتناول 

ا؟  هذا الموضوع حاليًّ
إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة 
اإلجراء

405.1. إجراءات لتحسين 
نوعية التعليم  بما يالئم  
التحديات التنموية  للبلد

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.2. التأكيد على 
الفرص المتساوية 

للتعليم لجميع الفتيان 
والفتيات ولمنع 

التسرب من المدارس 
لكال الجنسين

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.3. توفير فرص 
العمل للشباب )العمل 

الالئق(

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.4. إجراءات لتحسين 
em- )شاغلية  الشباب 

)ployability

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()3()4(

المواضيع المتعلقة بتلبية 
احتياجات المراهقين 

والشباب )10-24 سنة(

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية، أو مؤسسة تتناول 

ا؟  هذا الموضوع حاليًّ
إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة 
اإلجراء

405.5. إجراءات تحسين 
وصول الشباب إلى 
القروض والمشاريع 

التنموية  بدون أي 
تمييز بما يتعلق بالنوع 

االجتماعي

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.6. إجراءات لتعزيز 
بناء قدرات الشباب 
في ريادة األعمال 

:)Enterpreneurship(

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.7. إجراءات لتشجيع 
التوعية بالصحة 

اإلنجابية والجنسية بين 
الشباب والمراهقين 
بما في ذلك التربية 

الجنسية في المدارس 
والفرص المتساوية 
لنفاذ خدمات الصحة 
اإلنجابية والجنسية 
بما فيها   الخدمات 
المتعلقة بفيروس 

نقص المناعة البشرية.

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.8. إجراءات لتخفيف 
الهجرة غير القانونية 

بين الشباب

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.9. إجراءات لتشجيع 
العمل التطوعي بين 

الشباب

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.10. إجراءات 
لتشجيع الشباب على 
تطوير شبكات تبادل 
المعلومات والخبرات

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.11. إجراءات لمنع 
الشباب من التطرف

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.12. إجراءات لتعزيز 
مشاركة الشباب في 
األنشطة االجتماعية 

والسياسية على 
المستوى الوطني 

واإلقليمي والمحلي.

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2



مراجعة تنفيذ إعالن القاهرة لعام 2013: التقرير اإلقليمي 962018

)1()2()3()4(

المواضيع المتعلقة بتلبية 
احتياجات المراهقين 

والشباب )10-24 سنة(

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية، أو مؤسسة تتناول 

ا؟  هذا الموضوع حاليًّ
إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة 
اإلجراء

405.13.  إجراءات لتشجيع 
المشاركة المدنية بين 

الشباب

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.14. إجراءات لتخفيف 
التأثيرات السلبية 

للفقر على المراهقين 
والشباب

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.15.  معالجة 
العنف ضد األطفال 

والمراهقين والشباب، 
واستغاللهم وإساءة 
معاملتهم، بما في 

ذلك االستغالل 
واالتجار ألغراض 

الجنس

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.16. وضع إجراءات 
وآليات ملموسة 

لمشاركة المراهقين 
والشباب في تخطيط 

وتنفيذ وتقييم أنشطة 
التنمية التي تؤثر تأثيًرا 

مباشًرا على حياتهم

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

405.17. جمع بيانات 
فة حسب  مصنَّ

العمر والجنس حول 
الوضع االجتماعي 

واالقتصادي 
للمراهقين والشباب 
وخاصة المهمشين.

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 405.181. أخرى، ما هي

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

في  24سنة(   10-( والمراهقين  للشباب  الجنسية  التربية  حول  خاصة  برامج  الدولة  طورت  هل   .406
المدارس أو خارجها؟ 

1. نعم  

2. ال        
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407. إذا كان الجواب نعم، ما اسم البرنامج وحالة التنفيذ، محاوره والفئة السكانية المستهدفة للبرنامج؟

1- في المدرسةاسم البرنامج

2- خارج المدرسة

المجموعة  الوضع  الحالي
المستهدفة

المحاور:

تعليم مهارات الحياة. 1
تنظيم األسرة والحماية من . 2

الحمول غير المرغوب فيها
 الحمول ذات الخطورة العالية3. 
التربية الجنسية. 4
فيروس نقص المناعة . 5

البشرية
العنف المبني على النوع . 6

االجتماعي والممارسات 
الضارة

قيم التسامح. 7
أخرى. 8

نعم  . 1

ال     . 2

صيغت       1. 
تمت المصادقة  2. 
أخرىتنفذ    3. 

نعم  . 1

ال     . 2

صيغت       1. 
تمت المصادقة  2. 
أخرىتنفذ    3. 

نعم  . 1 

ال     . 2

صيغت       1. 
تمت المصادقة  2. 
أخرىتنفذ    3. 

نعم  . 1

ال     . 2

صيغت       1. 
تمت المصادقة  2. 
أخرىتنفذ    3. 

 
)10-24 سنة(  والشباب  بالمراهقين  المتعلقة  المواضيع  أكثر  ما هي  الوطني،  السياق  408. ضمن 
والتي من المتوقع أن تركز عليها أولويات السياسة العامة للسنوات الخمس أو العشر سنوات 

القادمة؟ اذكر على االقل خمسة مواضيع:

مواضيع ذات عالقة بالمراهقين والشباب )10-24 سنة( وذات صلة بالسياق الوطني والتي يجب التركيز 
عليها خالل السنوات الخمس أو العشر القادمة؟

.408.1

.408.2

.408.3

.408.4

.408.5
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409. منذ عام 2013، هل أجرى البلد أي تقييم أو تحليل حول احتياجات المراهقين والشباب )24-10 
سنة( ألغراض التخطيط على المستوى الوطني أو دون الوطني؟

1. نعم   على المستوى الوطني فقط، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

2. نعم    على المستوى الوطني ودون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________

3. نعم    على المستوى دون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

4. ال      

410. منذ عام2013، هل قامت الدولة بإجراء مسح يستهدف الفئات التالية:

الفئات الشبابية المواضيع التي شملتها  
الدراسة:

هل استعملت هذه الدراسات في      
وضع أو تقييم أو المتابعة أو لكسب 
الدعم لهذه السياسات, البرامج أو 

االستراتيجيات المتعلقة بهذه الفئآت

المصابون بمرض نقص 
المناعة المكتسب

نعم  

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

الفئات المعرضة لخطر 
ا  األمراض المنقولة جنسيًّ

HIV/AIDS بما في ذلك

نعم  

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

نعم  المدمنون على المخدرات

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

نعم  األيتام

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     
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الفئات الشبابية المواضيع التي شملتها  
الدراسة:

هل استعملت هذه الدراسات في      
وضع أو تقييم أو المتابعة أو لكسب 
الدعم لهذه السياسات, البرامج أو 

االستراتيجيات المتعلقة بهذه الفئآت

نعم  ذوي االحتياجات الخاصة

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

األقليات العنصرية، 
والدينية، والعرقية، 

واللغوية، وغيرها

نعم  

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

السجناء وغيرهم من 
المحتجزين

نعم  

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

المهاجرون الشرعيون/ 
غير الشرعيين/ السكان 

النازحون

نعم  

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

نعم  الالجئون

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     

نعم  فئات شبابية أخرى

ال     

تعليم      
صحة       
تشغيل   
اجتماعية  

أخرى تحدد________ 

نعم     ما هي _________

ال     
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411. منذ عام 2013، هل تشاركت الدولة مع منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص في مجاالت 
الشباب والمراهقين، إذا كان الجواب نعم، ما هي مجاالت الشراكة:

منظمات المجتمع المدنيالقطاع الخاص

مجاالت الشراكةمجاالت الشراكة

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

 
412. منذ عام 2013، اذكر ثالثة )3( أمثلة شاركت فيها الحكومة في تعاون دولي من خالل تقديم أو 
الحكومية  البلد/الجهة  اذكر اسم  المراهقين والشباب.  أو فنية في مجال  تلقي مساعدة مالية 

المانحة وكذلك اسم البلد/الجهة الحكومية المتلقية، ونوع التعاون الدولي واألنشطة المنفذة.

)1()2()3()4(

اسم البلد/الجهة الحكومية 
المانحة للمساعدة

اسم البلد/الجهة الحكومية 
األنشطة المنفذةنوع التعاون الدوليالمتلقية للمساعدة

مالي   412.1.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   412.2.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   412.3.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3
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الجزء الخامس: الحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية

اسم المجيب الرئيسي ووظيفته:
اسم المؤسسة: 

البريد اإللكتروني: 
الهاتف األرضي:                                 المحمول:

الفاكس:
تاريخ المقابلة:

501. منذ عام 2013، هل قامت الدولة بتعديل أو صياغة طرق جديدة لتقديم خدمات صحة األم يقلل 
التكاليف ويضمن الجدوى في برامج صحة األم؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 503(

لخدمات  الجديدة  الطرق  المستهدفة لهذه  السكانية  502. ما هي األهداف واالستراتيجيات والفئات 
صحة األم:

السكان المستهدفوناالستراتيجياتاألهداف

.502.1

.502.2

.502.3

503. منذ عام 2013، هل وضعت الدولة أو قامت بمراجعة السياسات الوطنية، البرامج أو االستراتيجية 
لتلبية االحتياجات المتعلقة بالحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 505(

التي  والمرحلة  ونوعها  االستراتيجية  أو  البرنامج  أو  السياسة  اسم  اذكر  نعم،  اإلجابة  كانت  إذا   .504
بلغتها، والمجموعات السكانية المستهدفة.

)1()2()3()4(
السياسة أو البرنامج أو 

االستراتيجية التي تتناول الحقوق 
والصحة اإلنجابية  والجنسية

المجموعة المرحلة الحاليةالنوع
السكانية 

المستهدفة
السياسة          . 1.5041. 

البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت        . 1
تمت المصادقة      . 2
تنفذ                      . 3
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)1()2()3()4(
السياسة أو البرنامج أو 

االستراتيجية التي تتناول الحقوق 
والصحة اإلنجابية  والجنسية

المجموعة المرحلة الحاليةالنوع
السكانية 

المستهدفة

السياسة          . 31. 504.
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت        . 1
تمت المصادقة      . 2
تنفذ                      . 3

السياسة          . 41. 504.
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت        . 1
تمت المصادقة      . 2
تنفذ                      . 3

السياسة          . 51. 504.
البرنامج  . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت        . 1
تمت المصادقة      . 2
تنفذ                      . 3

505. ضمن السياق الوطني, كيف تتم معالجة مواضيع إعالن القاهرة حول السكان والتنمية والمتعلقة 
بالحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية وما هي اإلجراءات الملموسة التي اتخذها البلد لمعالجة 

الموضوع  وسنة أخذ هذه اإلجراءات

)1()2()4()4(
المواضيع  المتعلقة

بالحقوق والصحة 
اإلنجابية  والجنسية

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية تتناول هذا الموضوع 

ا؟ حاليًّ
إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

زيادة حصول   .505.1
النساء على المعلومات 

والتوجيهات الصحيحة 
عن الصحة اإلنجابية  

والجنسية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

زيادة حصول   .505.2
النساء على خدمات 

الصحة اإلنجابية 
والجنسية الشاملة، 

بغض النظر عن الوضع 
العائلي أو السن

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

زيادة حصول    .505.3
السكان النازحين 

والالجئين والمهجرين 
ا على خدمات  قسريًّ

الصحة اإلنجابية 
والجنسية الشاملة، 
ومنها وسائل منع 

الحمل، بغض النظر 
عن الوضع العائلي أو 

السن

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()4()4(
المواضيع  المتعلقة

بالحقوق والصحة 
اإلنجابية  والجنسية

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية تتناول هذا الموضوع 

ا؟ حاليًّ
إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

505.4. زيادة حصول 
المعوقين على 
خدمات الصحة 

اإلنجابية والجنسية 
الشاملة، ومنها 

وسائل منع الحمل، 
بغض النظر عن الوضع 

العائلي أو السن

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

زيادة حصول    .505.5
الرجال على معلومات 

وتوجيهات وخدمات 
الصحة اإلنجابية  

والجنسية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

ضمان تقديم   .505.6
طعام وتغذية مناسبة 

للحوامل )بما فيها 
العناصر الغذائية 

المكملة(

نعم  ما هي: __. 1

برامج التربية الصحية

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

زيادة تحويل    .505.7
الحاالت الطارئة 

للحصول على الرعاية 
الطبية العاجلة 
والشاملة في 

مستشفيات ومراكز 
رعاية المرأة والتوليد

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.8. زيادة الحصول 
على الرعاية الصحية 

أثناء الحمل وقبل 
الوالدة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

تعزيز حصول   .505.9
المراهقين والشباب 
على خدمات الصحة 
اإلنجابية  والجنسية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.10. تقديم الحماية 
االجتماعية والدعم 
الطبي للمراهقات 

الحوامل.

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()4()4(
المواضيع  المتعلقة

بالحقوق والصحة 
اإلنجابية  والجنسية

هل من سياسة أو برنامج أو 
استراتيجية تتناول هذا الموضوع 

ا؟ حاليًّ
إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

505.11. زيادة تقديم 
خدمات الوقاية من 

األمراض التي تنتقل 
عن طريق االتصال 

الجنسي/ نقص المناعة 
المكتسب، والعالج 

والرعاية للسكان 
المعرضين لخطر 

اإلصابة بهذه األمراض

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.12. زيادة فرص 
الحصول على خدمات 

الفحوصات الطوعية 
والسرية لمرض نقص 

المناعة المكتسب

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.13. القضاء على 
انتقال مرض نقص 
المناعة المكتسب 

من األم إلى الطفل 
وعالجها إلطالة عمر 
األمهات المصابات 

بالمرض

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.14.  دمج  خدمات 
الوقاية من مرض 

نقص المناعة 
المكتسب وعالجه 

ضمن خدمات الصحة 
اإلنجابية  والجنسية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.15. الكشف وعالج 
سرطان الثدي

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.16. منع ومواجهة 
آثار اإلجهاض غير 

اآلمن

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.17. الكشف وعالج 
سرطان عنق الرحم

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.18. الحصول على 
خدمات اإلجهاض 

اآلمن في إطار 
القانون

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

505.19. أخرى، ما هي 
_______

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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والصحة  بالحقوق  والمتعلقة  البلد   تهم  التي  المواضيع  أكثر  ما هي  الوطني،  السياق  506. ضمن 
اإلنجابية والجنسية والتي من المتوقع أن تركز عليها أولويات السياسة العامة للسنوات الخمس 

)5( إلى العشر سنوات المقبلة؟ اذكر خمسة )5( مواضيع.

مواضيع ذات عالقة  بالحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية وذات صلة بالسياق الوطني والتي يجب التركيز 
عليها على مدى السنوات الخمس )5( أو  )10( المقبلة

.506.1

.506.2

.506.3

.506.4

.506.5

والجنسية  اإلنجابية  والصحة  الحقوق  عن  تحليل  أو  تقييم  أي  البلد  أجرى  هل   ،2013 عام  منذ   .507
كان  إذا  الوطني؟  دون  أو  الوطني  المستوى  على  التخطيط  ألغراض  الملباة  غير  واالحتياجات 

الجواب نعم اذكر التقرير

1. نعم   على المستوى الوطني فقط، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

2. نعم    على المستوى الوطني ودون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________

3. نعم    على المستوى دون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

4. ال      

508. هل أصدر البلد أو نفذ قوانين وطنية استجابة لمجاالت األولوية التالية للمؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية بشأن الصحة والحقوق اإلنجابية والجنسية؟

)1()2()4()3(

التنفيذسنة اإلصداراإلصدارموضوع األولوية 

508.1. قانون وطني يحمي الحق في 
الحصول على أعلى المعايير التي يمكن 

الوصول إليها للصحة البدنية والعقلية 
وتشمل الصحة اإلنجابية والجنسية

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
نعم  . 1

ال     . 2

ضمان حق اإلجهاض اآلمن  نعم  ما هي: __. 508.21. 

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
نعم  . 1

ال     . 2

عدم التمييز في الحصول على   .508.3
خدمات صحية إنجابية وجنسية شاملة، 

ومنها خدمات مرض نقص المناعة 
المكتسب

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
نعم  . 1

ال     . 2

الحماية من القهر ويشمل مثاًل   .508.4
التعقيم اإلجباري والزواج القسري، إلخ

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
نعم  . 1

ال     . 2
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)1()2()4()3(

التنفيذسنة اإلصداراإلصدارموضوع األولوية 

508.5. حماية حقوق المتعايشين مع 
مرض نقص المناعة المكتسب

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
نعم  . 1

ال     . 2

508.6. إجراءات وقوانين تضمن حصول 
النساء وضحايا العنف على الحماية 

والعناية الصحية  والنفسية والتحويل 
إلى الجهات المختصة ومنها الجهات 

الصحية والعدلية والشرطة

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
نعم  . 1

ال     . 2

ا طبًقا  509. منذ عام 2013، ما هي أي من خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية التالية يتم تقديمها حاليًّ
لمعايير الرعاية، من خالل نظام الرعاية الصحية األولية، وإذا كانت الخدمات متوفرة  وهل شهدت 

تحسًنا منذ 2013 وحتى اآلن.

هل هنالك تحسن في تقديم وجود الخدماتالخدمة
الخدمات

خدمات وسائل منع الحمل

االستشارات 1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.1.  

التثقيف 1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.2. 
الحصول على ثالث وسائل لمنع الحمل   .509.3

على األقل
1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

الحصول على وسائل منع الحمل الطارئة 1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.4. 

الحصول على الواقي الذكري 1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.5. 

الحصول على الواقي األنثوي 1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.6. 
رعاية األمومة

509.7. التثقيف حول رعاية األمومة بما في ذلك  
الوالدة  تحت إشراف طبي متخصص

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.8. الرعاية ما قبل الوالدة

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.9. الرعاية األساسية أثناء الوالدة

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.10. الرعاية في الحاالت الطارئة

509.11. الرعاية ما بعد الوالدة وتشمل خدمات 
تنظيم األسرة

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

509.12. خدمات العقم )وتشمل الوقاية 
والتشخيص والعالج واإلحالة(

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

509.13. اإلجهاض اآلمن طبًقا لما يسمح به 
القانون

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.14. استشارات ما بعد اإلجهاض

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.15. الرعاية ما بعد اإلجهاض
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األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.16. الوقاية

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.17. الفحص

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.18. العالج والرعاية 

1.نعم     2. ال     3= مرض نقص المناعة المكتسب/اإليدز؟

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.19. الوقاية

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.20. االستشارات واالختبارات الطوعية

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.21. العالج

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.22. الرعاية والدعم

509.23.منع انتقال المرض من األم إلى الطفل 
وتقديم العالج إلطالة عمر األمهات المصابات 

بالمرض

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

509.24. تقديم خدمات تنظيم األسرة للمصابين 
بمرض نقص المناعة المكتسب

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

أمراض السرطان التي تؤثر على القدرة على اإلنجاب )وتشمل الثدي والرحم والبروستات(

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.25. الوقاية

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.26. التتبع/الفحص

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.27. العالج والرعاية

HPV 1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.28. التطعيم ضد

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.29. خدمات لتتبع وعالج العنف الجنسي؟

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.30. خدمات عالج ناسور الوالدة

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.31. الوقاية

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.32. التتبع

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.33. التحويل للعالج
509.34. إعادة دمج النساء الالتي خضعن لعالج 

الناسور
1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

الصحة اإلنجابية والجنسية للمراهقين وتشمل 
مرض نقص المناعة المكتسب

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.35. التثقيف واالستشارات
509.36. الخدمات )وتشمل الحصول على وسائل 

منع الحمل(
1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

509.37. خدمات صحة جنسية وإنجابية شاملة 
صديقة للشباب )سرية وخاصة وبسعر معقول 

للمراهقين والشباب(

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.38. ختان اإلناث
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1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.39. الوقاية

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.40. العالج والرعاية

1.نعم     2. ال     3= 1.نعم           2. ال  509.41. أخرى  ما هي ________________

510. ما هي العوامل البرامجية والسياسية واالجتماعية  التي ساعدت على تحسن أو أعاقت األداء  
في خدمات الصحة اإلنجابية المذكورة في الجدول )اذكر 3 في كلتا الحالتين(

العوامل التي ساعدت الخدمة
على تحسن األداء )اذكر 3 

على األقل(

العوامل التي أعاقت 
األداء )اذكر 3 على األقل(

510.1. خدمات وسائل منع الحمل )كل الفئات بما في 
ذلك غير المتزوجين(
510.2. رعاية األمومة

510.3. خدمات العقم )وتشمل الوقاية والتشخيص 
والعالج واإلحالة(

510.4. اإلجهاض اآلمن طبًقا لما يسمح به القانون
510.5. استشارات ما بعد اإلجهاض

510.6. الرعاية ما بعد اإلجهاض
510.7. األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي

510.8. مرض نقص المناعة المكتسب/ اإليدز؟
510.9. أمراض السرطان التي تؤثر على القدرة على 

اإلنجاب )وتشمل الثدي والرحم والبروستات(
510.10. خدمات لتتبع وعالج العنف الجنسي؟

 510.11. خدمات عالج ناسور الوالدة
510.12. الصحة اإلنجابية والجنسية للمراهقين وتشمل 

مرض نقص المناعة المكتسب
510.13. ختان اإلناث

 Universal 510 أ. هل يوجد نظام إلعداد تقارير دورية حول نفاذ النساء إلى الخدمات الصحية الشاملة
access to RH   نعم      ال 

510 ب. إذا كانت اإلجابة  بنعم ما هي الجهة المسؤولة عن هذا التقرير     اذكر الجهة   __________________

510 ج. ما هي مكونات خدمات الصحة اإلنجابية التي يتم التبليغ عليها

التبليغالخدمة

نعم      ال خدمات وسائل منع الحمل )كل الفئات بما في ذلك غير المتزوجين(
نعم      ال رعاية األمومة

نعم      ال خدمات العقم )وتشمل الوقاية والتشخيص والعالج واإلحالة(
نعم      ال اإلجهاض اآلمن طبًقا لما يسمح به القانون

نعم      ال استشارات ما بعد اإلجهاض
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نعم      ال الرعاية ما بعد اإلجهاض
نعم      ال األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي

نعم      ال مرض نقص المناعة المكتسب/ اإليدز؟
نعم      ال أمراض السرطان التي تؤثر على القدرة على اإلنجاب )وتشمل الثدي والرحم والبروستات(

نعم      ال خدمات لتتبع وعالج العنف الجنسي؟
نعم      ال خدمات عالج ناسور الوالدة

نعم      ال الصحة اإلنجابية والجنسية للمراهقين وتشمل مرض نقص المناعة المكتسب
نعم      ال ختان اإلناث

511. التطور في تغطية خدمات الصحة اإلنجابية 

هل ارتفع العدد عما هو عليه المؤسسة والعاملون
في 2013 

1 نعم   2 ال   3 ال تغيير

طبيعة الفوارق بين األقاليم  

1 مرتفعة   2 وسط   3 منخفضة

511.1. عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التي 
تقدم خدمات الصحة اإلنجابية األساسية

 3         2         1 3         2         1

511.2. عدد مراكز الرعاية الصحية األولية تقدم 
خدمات تنظيم األسرة

 3         2         1 3         2         1

511.3. عدد مراكز الرعاية الصحية األولية تقدم 
على االقل ثالث وسائل لتنظيم األسرة

 3         2         1 3         2         1

1         2         3 1         2         3 511.4. أماكن للتوليد 
1         2         3 1         2         3 511.5. خدمات صحة إنجابية صديقة للشباب 

1         2         3 1         2         3 511.6. القابالت
1         2         3 1         2         3 511.7. أطباء نساء 
1         2         3 1         2         3 511.8. أطباء رجال

1         2         3 1         2         3 511.9. سيارات إسعاف

512. هل لدى الحكومة أي سياسات أو استراتيجيات في إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي 
وتحديًدا خدمات الصحة اإلنجابية؟

السياسات واالستراتيجيات المتعلقة 
بإدارة الموارد البشرية في القطاع 

الصحي

هل توجد إجراءات مماهية اتخذت هل توجد سياسة أو استراتيجية
في هذا المجال منذ 2013 وحتى 

اآلن

512.1. تقديرات الحتياجات البلد 
من  الكوادر الصحية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم     
اشرح

512.2. برامج للتدريب وإعادة تكوين 
مقدمي الخدمات الصحية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم     
اشرح

512.3. تحفيز لمقدمي الخدمات 
الصحية في المناطق النائية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم     
اشرح
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512.4. سياسات لتوزيع مقدمي 
الخدمات الصحية بين المناطق

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم     
اشرح

512.5. اتفاقيات ثنائية لتبادل اليد 
العاملة في القطاع الصحي

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم     
اشرح

512.6. سياسات للحد من هجرة 
العقول في القطاع الصحي

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم     
اشرح

513. ماهية وجود وتوفر ما يلي لمعالجة الصحة اإلنجابية والجنسية كجزء ال يتجزأ من الرعاية الصحية 
األولية

اإلجابةاالستراتيجيات/ اإلجراءات

513.1. معايير تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية وتشمل رعاية األمهات وتنظيم 
نعم      ال األسرة واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي/االيدز

513.2. دليل إرشادات تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية وتشمل رعاية األمهات 
نعم      ال وتنظيم األسرة واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي/اإليدز

513.3. وجود حزمة خدمات صحة إنجابية وجنسية بأقل تكلفة مدرجة في أنشطة الرعاية 
نعم      ال الصحية األولية

نعم      ال 513.4. آليات التحويل لخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية

نعم      ال 513.5. نظام معلومات صحية، مصنف حسب العمر والجنس

513.6. تدريب العاملين في مجال الصحة على خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية، وتشمل 
نعم      ال مهارات التوليد عند القابالت.

513.7. تدريب العاملين في مجال الصحة على تقديم المشورة لمرضى نقص المناعة 
نعم      ال المكتسب/اإليدز

نعم      ال 513.8. تدريب العاملين في مجال الصحة على الحقوق اإلنجابية

اإلجابةاالستراتيجيات/ اإلجراءات

513.9. تدريب العاملين في مجال الصحة على فحص العنف بسبب النوع االجتماعي           
نعم      ال )ويشمل ختان اإلناث(

نعم      ال 513.10. آليات مراقبة جودة خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية الجيدة

513.11. تدريب العاملين في مجال الصحة على القضاء على اإلحساس بالتمييز لدى 
الشباب، والمصابين بمرض نقص المناعة المكتسب والذين يتعاطون المخدرات وكل 

الفئات المعرضة.
نعم      ال 

نعم      ال 513.12. آليات ضمان مشاركة المنظمات المجتمعية

نعم      ال 513.13. تدريب العاملين على تقدير احتياجات سلع الصحة اإلنجابية

513.14. أخرى )تذكر( _____________________________________
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المجتمع  األهلية،  غير  الجمعيات  الحكومة،  قامت  2013، هل  عام  منذ  المجتمع:  تعبئة  514. حمالت 
المدني أو القطاع الخاص على تنظيم حمالت توعوية خاصة بالصحة اإلنجابية بما في ذلك صحة 

المراهقين والشباب وما هي الوسيلة المتبعة والمجموعات المستهدفة .

مجموعات السكان الوسيلةالجهة المنفذة للحمالتالموضوع
المستهدفة الحكومة. 1

جمعيات غير حكومية. 2
القطاع الخاص. 3
المجتمع. 4
أخرى. 5

التلفزيون   2. الراديو  .1
نقاشات عامة  3. الصحف    4. 
5. شبكات التواصل االجتماعي

أخرى  .6

      أخرى      أخرىزواج األطفال
      أخرى      أخرىختان اإلناث

      أخرى      أخرىالنفاذ إلى تنظيم األسرة
EOCأخرى      أخرى      

      أخرى      أخرىالسرطان
التمييز والعنف ضد 

      أخرى      أخرىالنساء

مواضيع الصحة اإلنجابية 
      أخرى      أخرىللشباب والمراهقين

التمييز والعنف ضد 
      أخرى      أخرىالفتيات

      أخرى      أخرىأخرى )ما هي(

على  والشباب  المراهقين  حصول  لضمان  أهمية  ذات  برامج  البلد  طور  هل   ،2013 عام  منذ   .515
معلومات وخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية التي تضمن وتحترم الخصوصية والسرية؟

1. نعم     اسم البرنامج ___________

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 517(

516. إذا كانت اإلجابة نعم، في أي من المجاالت التالية؟

اإلجابةالمجال

1.نعم           2. ال  516.1. وسائل منع الحمل 

العنف/ االستغالل الجنسي   1.نعم           2. ال  516.2.  

516.3. األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي/ مرض نقص المناعة 
1.نعم           2. ال  المكتسب/ اإليدز 

1.نعم           2. ال  516.4. العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة

1.نعم           2. ال  516.5. االحترام، والتسامح وعدم التمييز ضد األقليات

1.نعم           2. ال  516.6. العنف من الشريك 
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1.نعم           2. ال  516.7. الوقاية في الجنس 

1.نعم           2. ال  516.8. الصحة النفسية 

516.9. أخرى، ما هي ________

517. منذ عام 2013،  هل تشاركت الدولة مع منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص في مجاالت 
الشباب والمراهقين، إذا كان الجواب نعم، ما هي مجاالت الشراكة؟

منظمات المجتمع المدنيالقطاع الخاص

مجاالت الشراكةمجاالت الشراكة

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

518. منذ عام 2013، اذكر ثالثة )3( أمثلة شاركت فيها الحكومة في تعاون دولي من خالل تقديم أو 
اإلنجابية ومرض  والحقوق  والجنسية  اإلنجابية  الصحة  أو فنية في مجال  مالية  تلقي مساعدة 
البلد/الجهة  اسم  وكذلك  المانحة  الحكومية  البلد/الجهة  اسم  اذكر  المكتسب.  المناعة  نقص 

الحكومية المتلقية، ونوع التعاون الدولي واألنشطة المنفذة.

)1()2()3()4(

اسم البلد/الجهة الحكومية 
المانحة للمساعدة

اسم البلد/الجهة الحكومية 
األنشطة المنفذةنوع التعاون الدوليالمتلقية للمساعدة

مالي   518.1.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   518.2.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   518.3.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3



113 الملحق باء

 الجزء السادس - الهجرة الدولية والتنمية 

اسم المجيب الرئيسي ووظيفته:
اسم المؤسسة: 

البريد اإللكتروني: 
الهاتف األرضي:                                 المحمول:

الفاكس:
تاريخ المقابلة:

601. منذ عام 2013، هل وضع البلد أو قام بمراجعة السياسات الوطنية، البرامج أو االستراتيجية التي 
تتناول موضوع الهجرة الدولية والتنمية؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 603(

التي  والمرحلة  ونوعها  االستراتيجية  أو  البرنامج  أو  السياسة  اسم  اذكر  نعم،  اإلجابة  كانت  إذا   .602
بلغتها، والمجموعات السكانية المستهدفة.

)1()2()3()4(
اسم السياسة، البرامج، /أو 

االستراتيجية  التي تتناول الهجرة 
الدولية والتنمية

المجموعة المرحلة الحاليةالنوع
السكانية 

المستهدفة 

السياسة          . 1.6021. 
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت    1. 
نفذت    2. 

السياسة          . 21. 602.
البرنامج . 2
اإلستراتيجية     . 3

صيغت    1. 
نفذت    2. 

603. منذ عام 2013، هل أوجدت الدولة مؤسسة لتتناول المواضيع الخاصة بالهجرة الدولية والتنمية

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 605(

604. إذا كان الجواب نعم أعِط اسًما واحًدا لمؤسسة فعالة

اسم المؤسسة: 
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605. هل صادقت الدولة على االتفاقيات الدولية حول الهجرة

هل هناك تحفظاتالتاريخهل تمت المصادقة عليهااالتفاقية 

605.1. حماية المهاجرين العمال 
وعائالتهم 1990

1.نعم           2. ال  1.نعم           2. ال  

605.2. اتفاقية منظمة العمل 
الدولية للعمالة المنزلية 2011

1.نعم           2. ال  1.نعم           2. ال  

1.نعم           2. ال  1.نعم           2. ال  605.3. أخرى  

606. منذ عام 2013، وضمن السياق الوطني كيف تمت معالجة مواضيع إعالن القاهرة حول السكان 
والتنمية والمتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية:

)1()2()3()4(

مواضيع حول الهجرة 
الدولية والتنمية 

هل تم التطرق لهذا الموضوع في 
أي سياسة، يرنامج أو استراتيجية أو 
من خالل مؤسسة، إذا كان الجواب 

نعم، في أي منها؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

جميع الدول

606.1. حماية 
المهاجرين من 
انتهاك حقوق 

اإلنسان، 
والعنصرية، 

والتعصب العرقي 
وكراهية األجانب

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.2. مكافحة االتجار 
بالمهاجرين أو 

تهريبهم

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.3. المبادرات 
إلعداد  المهاجرين 

للعودة الطوعية 
بما في ذلك برامج 
التدريب إلدماجهم 

في بلدهم 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.4. اإلعفاء 
الضريبي على 
التحويالت في 

البلدان المصدرة 
والمستقبلة 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()3()4(

مواضيع حول الهجرة 
الدولية والتنمية 

هل تم التطرق لهذا الموضوع في 
أي سياسة، يرنامج أو استراتيجية أو 
من خالل مؤسسة، إذا كان الجواب 

نعم، في أي منها؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

606.5. توفير نظام 
تكافل اجتماعي 

يسمح بتراكم 
فترات االشتراك 

واالستحقاق 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

 606.6. معالجة 
مواضيع الهجرة غير 

القانونية 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.7. توفير الخدمات 
الصحية بما فيها 

خدمات الصحة 
اإلنجابية والجنسية 

للمهاجرين

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.8. الحوار والتعاون 
بين بلدان المنشأ 
واإلقامة المؤقتة 
والمقصد النهائي

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.9. تحسين جمع 
البيانات المصنفة 
عن الهجرة الدولية 

)وتشمل الهجرة 
القسرية(، مع األخذ 
في االعتبار عوامل 

السن، والجنس، 
والمساواة والتعرض 

للمخاطر 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

الدول المرسلة

606.10. اإلجراءات 
لتعبئة التحويالت 

كمصدر لالستثمار 
في المبادرات 

االقتصادية على 
المستوى الوطني 

والمجتمعي 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()3()4(

مواضيع حول الهجرة 
الدولية والتنمية 

هل تم التطرق لهذا الموضوع في 
أي سياسة، يرنامج أو استراتيجية أو 
من خالل مؤسسة، إذا كان الجواب 

نعم، في أي منها؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

606.11. تسهل 
تدفق التحويالت 

من خالل وجود 
سياسات اقتصادية 

وتسهيالت مصرفية 
مناسبة 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.12. إجراءات 
الستخدام المهارات 

واختصاصات 
المغتربين للدفع 
بنقل التكنولوجيا 

وتعزيز الشراكة 
بين المغتربين 

وباعثي  المشاريع 
االقتصادية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.13. تسهيل 
العودة الطوعية 

اآلمنة للمهاجرين 
بمن في ذلك 

المهاجرون  غير 
الشرعيين 

نعم هجرة  ما هي: __. 1

نعم هجرة غير شرعية  . 2

ال  )انتقل إلى الموضوع التالي(. 3

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.14. التسهيالت 
في تبادل 

المعلومات حول 
سياسات الهجرة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

الدول  المستقبلة

606.15.  التأكيد على 
المساواة في 

المعاملة للمهاجرين 
الموثقين وأعضاء 

أسرهم مع مواطني 
بلد األصل بما 
يتعلق بحقوق 

اإلنسان

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2
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)1()2()3()4(

مواضيع حول الهجرة 
الدولية والتنمية 

هل تم التطرق لهذا الموضوع في 
أي سياسة، يرنامج أو استراتيجية أو 
من خالل مؤسسة، إذا كان الجواب 

نعم، في أي منها؟

هل من إجراء ملموس اتخذه البلد 
لمعالجة هذا الموضوع؟

سنة اإلجراء

606.16. حماية النساء 
واألطفال كأفراد 

األسر من اإلساءة 
وإنكار حقوقهم 

اإلنسانية 

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.17. العمل 
على  إدماج قضايا 

لم شمل  األسر 
المهاجرة في 

التشريعات الوطنية

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.18. تعزيز الوعي 
حول المهاجرين 

المحتملين بالشروط 
القانونية للدخول 

والبقاء والعمالة في 
البلدان المستضيفة

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.19. تسهيل إدماج 
المهاجرين بما  في 
ذلك فهم المهجرين 

ا قسريًّ

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

606.20. منع التمييز 
ضد المهاجرين 

على أساس العمر 
والجنس والعرق، 

والدين واالعاقة أو 
اإليدز

نعم  ما هي: __. 1

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 606.211. أخرى، ما هي

ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

نعم  ما هي: __. 1

__/__/__ال     )انتقل إلى الموضوع التالي(. 2

607. هل الدولة هي مستقبلة  للمهاجرين؟

1. نعم  

2. ال        )إذا كانت اإلجابة ال، انتقل إلى السؤال 609(
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608. هل أنشأت الدولة )المستقبلة( اآلليات التالية إلدارة المعلومات حول المهاجرين الدوليين؟

هل هي فعاليةهل اآللية موجودةاآللية
اسم المؤسسة 

المعنية بإدارة هذه 
اآللية

608.1. تقدير احتياجات سوق العمل 
بما في ذلك االحتياج من  العمالة 

الوافدة

نعم  . 1

ال     . 2

نعم  . 1

ال     . 2

608.2. توفير  ونشر المعلومات حول 
سوق العمل 

نعم  . 1

ال     . 2

نعم  . 1

ال     . 2

نعم  . 608.31. قاعدة بيانات للمهاجرين المهرة 

ال     . 2

نعم  . 1

ال     . 2

608.4. متابعة التحويالت الخاصة 
بالمهاجرين

نعم  . 1

ال     . 2

نعم  . 1

ال     . 2

608.5. تقديرات حول أعداد المهاجرين 
حسب الحالة والنوع االجتماعي 

والكفاءات. 

نعم  . 1

ال     . 2

نعم  . 1

ال     . 2

نعم  . 608.61. أبحاث حول الهجرة

ال     . 2

نعم  . 1

ال     . 2

609 أ. منذ عام 2013، هل اشتركت الدولة في محادثات ثنائية أو متعددة حول المواضيع التالية بما 
يتعلق بالهجرة الدولية والتنمية؟

1. نعم  

2. ال      
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610. إذا كان الجواب نعم، ما هي المواضيع الرئيسية، مع من، والهدف من هذه المفاوضات 

مع أي دولة/ منظمة عنوان المحادثات
دولية أو إقليمية 

)الرجاء تحديدها(

 اذكر على األقل 3 من هذه  القضايا:
تبادل المعلومات . 1
اتفاقيات ثنائية حول الهجرة. 2
إدارة تدفق الهجرة. 3
الهجرة غير الموثقة. 4
الهجرة القسرية. 5
حقوق المهاجرين. 6
حقوق األسرة المهاجرة. 7
األمن االجتماعي وعالقته بالهجرة . 8
االغتراب . 9

العودة الطوعية للمهاجرين. 10
االتفاقيات الدولية أو التوصيات . 11

حول الهجرة 
أخرى: ما هي. 12

مالحظات حول نتائج 
المحادثات

تحديد إذا كانت أشياء أخرى

تحديد إذا كانت أشياء أخرى

تحديد إذا كانت أشياء أخرى

والتي من  والتنمية  الدولية  بالهجرة  المتعلقة  المواضيع  أكثر  ما هي  الوطني،  السياق  611. ضمن 
المتوقع أن تركز عليها أولويات السياسة العامة للسنوات الخمس )5( إلى العشر  السنوات )10( 

المقبلة؟ اذكر خمسة )5( مواضيع.

مواضيع ذات عالقة بالهجرة الدولية والتنمية وذات صلة بالسياق الوطني والتي يجب التركيز عليها في 
السياسة العامة على مدى السنوات الخمس )5( أو العشر )10( المقبلة

.611.1

.611.2

.611.3

.611.4

.611.5
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612. منذ عام 2013، هل أجرت الدولة أي تقييم أو تحليل حول أوضاع الهجرة الدولية والتنمية على 
المستوى الوطني أو  دون الوطني؟

1. نعم   على المستوى الوطني فقط، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

2. نعم    على المستوى الوطني ودون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________

3. نعم    على المستوى دون الوطني، الرجاء االستناد إلى تقرير )تقارير( _________________________

4. ال      

613. منذ عام 2013، هل تشاركت الدولة مع منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص في مجاالت 
الهجرة الدولية والتنمية. إذا كان الجواب نعم، ما هي مجاالت الشراكة: 

منظمات المجتمع المدنيالقطاع الخاص

مجاالت الشراكةمجاالت الشراكة

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

تقديم الخدمات                . 1
إجراء األبحاث وجمع البيانات              . 2
تأييد وصياغة السياسات               . 3
التوعية والتعبئة                . 4
الرصد وتقديم المشورة القانونية              . 5
التعليم والتدريب                . 6
أخرى، ما هي_____ . 7

614. منذ عام 2013، اذكر ثالثة )3( أمثلة شاركت فيها الحكومة في تعاون دولي من خالل تقديم أو 
تلقي مساعدة مالية أو فنية في مجال الهجرة الدولية والتنمية.  اذكر اسم البلد/الجهة الحكومية 

المانحة وكذلك اسم البلد/الجهة الحكومية المتلقية، ونوع التعاون الدولي واألنشطة المنفذة.

)1()2()3()4(

اسم البلد/الجهة الحكومية 
المانحة للمساعدة

اسم البلد/الجهة الحكومية 
األنشطة المنفذةنوع التعاون الدوليالمتلقية للمساعدة

مالي   614.1.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   614.2.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3

مالي   614.3.    .1
فني       .2
أخرى ما هي    .3
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المؤسسات التي شاركت في اإلجابة على مسح متابعة إعالن القاهرة

الهيئة المستجيبةالموضوعالدولة

الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية 

الشعبية

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات – منسق المسح
مديرية السكان

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

مديرية اإلدماج والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد المائية والبيئة – المديرية العامة 
للبيئة والتنمية المستدامة

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأةالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفياتالشباب

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

غير مبينالهجرة الدولية والتنمية

جمهورية مصر 
العربية

غير مبينمنسق المسح

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة التضامن االجتماعي – اإلدارة المركزية للحماية 
االجتماعية

وزارة التضامن االجتماعي – اإلدارة المركزية للرعاية المرأة وقضايا النوع االجتماعي
االجتماعية – اإلدارة العامة للمرأة

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

وزارة التضامن االجتماعي – اإلدارة المركزية للحماية 
االجتماعية – اإلدارة العامة لألزمات واإلغاثة

وزارة التضامن االجتماعي – قطاع الرعاية الشباب
االجتماعية – اإلدارة العامة لألندية االجتماعية 

والثقافية

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة والسكان – قطاع السكان وتنظيم 
األسرة

غير مبينالهجرة الدولية والتنمية

الملحق 
جيم

المؤسسات المشاركة في االستجابة 
على االستمارة الوطنية لمتابعة تنفيذ 

إعالن القاهرة 2013
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الهيئة المستجيبةالموضوعالدولة

وزارة التخطيط – اإلدارة التنفيذية للسياسات منسق المسحجمهورية العراق
السكانية

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة التخطيط – اإلدارة التنفيذية الستراتيجية 
التخفيف من الفقر

وزارة البيئة – دائرة التخطيط والمتابعة

وزارة العمل والشؤون االجتماعية – دائرة التخطيط 
والمتابعة

دائرة تمكين المرأة العراقية /األمانة العامة لمجلس المرأة وقضايا النوع االجتماعي
الوزراء

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

وزارة الهجرة والمهجرين – دائرة التخطيط

وزارة الشباب والرياضةالشباب

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة

وزارة الهجرة والمهجرين – قسم الموارد والموازنةالهجرة الدولية والتنمية

المملكة األردنية 
الهاشمية

المجلس األعلى للسكانمنسق المسح

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة البيئة – قسم تطوير األداء المؤسسي

وزارة العمل

صندوق المعونة الوطنية

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأةالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

وزارة العمل – قسم التمكين االقتصادي

وزارة التنمية االجتماعية – قسم النوع االجتماعي

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

وزارة الداخلية – مديرية شؤون الالجئين السوريين

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة العمل – قسم اللجوء السوري

وزارة الشبابالشباب

هيئة شباب كلنا األردن /صندوق الملك عبد الله 
الثاني للتنمية

وزارة العمل

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة

المجلس األعلى للسكان – برنامج الصحة اإلنجابية

وزارة الداخلية – إدارة األجانبالهجرة الدولية والتنمية

وزارة الخارجية – مديرية شؤون المغتربين

وزارة العمل
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الهيئة المستجيبةالموضوعالدولة

غير مبين )اسم المنسق فقط(منسق المسحالجمهورية اللبنانية

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة الشؤون االجتماعية – البرنامج الوطني 
الستهداف األسر األكثر فقًرا

وزارة البيئة

وزارة العملالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

وزارة الشؤون االجتماعية – مصلحة الجمعيات 
والهيئات األهلية

وزارة الشؤون االجتماعية – دائرة شؤون المرأة

وزارة الشؤون االجتماعية – مشروع مشاركة المرأة 
في الحكم المحلي والتنمية

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

وزارة الشؤون االجتماعية – مشروع االستجابة للحالة 
السورية

وزارة الشؤون االجتماعية – البرنامج الوطني برصد 
التحركات السكانية الطارئة

وزارة العملالشباب

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشؤون االجتماعية – البرنامج الوطني للتطوع

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة العامة – دائرة الرعاية الصحية األولية

وزارة الشؤون االجتماعية – وحدة الصحة اإلنجابية

وزارة العملالهجرة الدولية والتنمية

وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةمنسق المسحالمملكة المغربية

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

غير مبين

وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية المرأة وقضايا النوع االجتماعي
– مديرية المرأة

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج 
وشؤون الهجرة

غير مبينالشباب

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

غير مبين

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج الهجرة الدولية والتنمية
وشؤون الهجرة
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الهيئة المستجيبةالموضوعالدولة

سلطنة عمان

غير مبين )اسم المنسق فقط(منسق المسح

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة التنمية االجتماعية – دائرة التخطيط والتطوير

وزارة التنمية االجتماعية – دائرة شؤون المرأةالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

لم تتم االستجابة

اللجنة الوطنية للشباب – دائرة الدراسات الشباب
والمعلومات

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة – دائرة صحة المرأة والطفل )مراجعة 
دائرة المعلومات واإلحصاء(

لم تتم االستجابةالهجرة الدولية والتنمية

مكتب رئيس الوزراءمنسق المسحفلسطين

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة التنمية االجتماعية

سلطة جودة البيئة

وزارة شؤون المرأةالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

وزارة الداخلية

المجلس األعلى للشباب والرياضةالشباب

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة

مكتب رئيس الوزراءالهجرة الدولية والتنمية

غير مبينمنسق المسحدولة قطر

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

اللجنة الدائمة للسكان

اللجنة الدائمة للسكانالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

اللجنة الدائمة للسكان

اللجنة الدائمة للسكانالشباب

وزارة الثقافة والرياضة – إدارة التخطيط والجودة

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة العامة –قسم برامج التثقيف الصحي

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة حمد الطبية

اللجنة الدائمة للسكانالهجرة الدولية والتنمية
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الهيئة المستجيبةالموضوعالدولة
غير مبينكامل االستمارةالصومال

غير مبين )اسم المنسق فقط(منسق المسحجمهورية السودان

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية

غير مبينالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

لم تتم االستجابة

وزارة الشباب والرياضة االتحادية – وحدة التدريب الشباب
القيادي

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة االتحادية – البرنامج القومي للصحة 
اإلنجابية

لم تتم االستجابةالهجرة الدولية والتنمية

الجمهورية 
التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليمنسق المسح

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري

وزارة التجهيز والبيئة والتهيئة الترابية

وزارة المرأة واألسرة والطفولة – مديرية شؤون المرأة وقضايا النوع االجتماعي
األسرة

وزارة المرأة واألسرة والطفولة – مركز البحوث 
والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة

وزارة المرأة واألسرة والطفولة – مصلحة رصد 
أوضاع األسرة

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

المرصد الوطني للهجرة

وزارة الشباب والرياضة – المرصد الوطني للشبابالشباب

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري

المرصد الوطني للهجرةالهجرة الدولية والتنمية

اإلمارات العربية 
المتحدة

غير مبينمنسق المسح

الكرامة والمساواة: برامج تخفيض 
الفقر والسكان والبيئة

وزارة التغير المناخي والبيئة

وزارة االقتصاد

وزارة االقتصادالمرأة وقضايا النوع االجتماعي

النازحون والالجئون والهجرة 
القسرية

لم تتم االستجابة

وزارة االقتصادالشباب

الحقوق والصحة اإلنجابية 
والجنسية

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

لم تتم االستجابةالهجرة الدولية والتنمية
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خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام 2013،
بيروت، 30 تشرين األول/ أكتوبر - 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018

الملحق 
دال

الرسائل الرئيسية المنبثقة من المؤتمر 
اإلقليمي العربي للسكان والتنمية 2018

اإلنسان هي األساس  والكرامة وحقوق  الفردية، 
للتنمية المستدامة.

تضمن برنامج عمل المؤتمر عشر جلسات تضمنت 
نحو  المحرز  التقدم  حول  إقليمي  تقرير  عرض 
تحقيق أهداف إعالن القاهرة لعام 2013 وعروض 
الدول في هذا المجال. وركَّزت عروض المتحدثين 
على  أيام  ثالثة  على  ت  امتدَّ التي  ومناقشاتهم 
المستدامة  والتنمية  السكان  قضايا  بين  الترابط 
وقد أتاح المؤتمر الذي تزامن عقده مع بداية السنة 
الرابعة على تنفيذ خطة 2030، فرصًة للمشاركين 
إعالن  بين  والتكامل  الترابط  أوجه  الستعراض 
وأهدافها   2030 عام  وخطة   2013 لعام  القاهرة 
ات  الديناميَّ دمج  ُسبل  واستكشاف  ومقاصدها، 
اإلنمائي،  التخطيط  في  السكانية  والقضايا 
 2013 لعام  القاهرة  إعالن  تنفيذ  رصد  وتحسين 
وتقييمه باعتباره أداة تقيس ُبعد السكان في خطة 

التنمية المستدامة.

استعراضاتها  عربية  دولة  من  عشر  أربعة  وقدم 
الوطنية الطوعية. وساعدت العروض والمناقشات 
والقضايا  واالتجاهات  األولويات  تحديد  في 
المحرز  التقدم  وتقييم  المنطقة،  في  المستجدة 
عام  القاهرة«  »إعالن  تنفيذ  في  الثغرات  وتحديد 
أيضا  المؤتمر  العربية. وشكل  البلدان  2013 في 
فرصة للنظر في التجارب الناجحة. وساهم المؤتمر 
والقضايا  واالتجاهات  ات  األولويَّ تحديد  في 
المحرز  التقدم  وتقييم  المنطقة  في  ة  المستجدَّ
لعام  القاهرة  إعالن  تنفيذ  في  الفجوات  وتحديد 
وأتاح  العربية.  المنطقة  بلدان  مختلف  2013 في 
الدول  مت  قدَّ حيث  األقران،  من  للتعلم  منصة 
يات التي تواجهها.  عروًضا عن تجاربها الناجحة والتحدِّ

مقدمـة

لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  نّظمت 
آسيا )اإلسكوا( وصندوق األمم المتحدة للسكان 
وجامعة الدول العربية، المؤتمر العربي اإلقليمي 
إعالن  بعد  سنوات  خمس  والتنمية:  للسكان 
القاهرة لعام 2013، في مقر األمم المتحدة في 
أكتوبر  األول/  تشرين   30 من  الفترة  في  بيروت، 

إلى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

المستوى  رفيع  ا  إقليميًّ منبًرا  المؤتمر  شكَّل 
لعام  القاهرة  إعالن  تنفيذ  ومتابعة  الستعراض 
للسكان  اإلقليمي  المؤتمر  عن  الذي صدر   2013
التنمية  »تحديات  العربية  الدول  في  والتنمية 
ر« الذي  الت السكانية في عالم عربي متغيِّ والتحوُّ
انعقد في جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 
مراجعة  بهدف   ،2013 حزيران  يونيو/   26 إلى   24
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  برنامج  تنفيذ 
1994.ومثل  عام  القاهرة  في  ُأقر  الذي  والتنمية 
برنامج العمل تحواًل في نهج التعاطي مع السكان؛ 
حيث انه اسس لعالقة متينة بين السكان والنمو 
وقد  المستدامة؛  والتنمية  المطرد  االقتصادي 
تجاوز المفهوم الكمي للسكان إلى منظور أوسع 
القدرات  في  االستثمار  بأن  يعترف  الذي  نطاقا 
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إرادة سياسية فعلية ورؤية واضحة وموازنات 
مدروسة ومعلومات وبيانات مفصلة ومحدثة 
وبرامج متسقة متكاملة عابرة للقطاعات تشمل 

الجميع وُتشرك أصحاب المصلحة جميًعا؛

بين ( 4 والتكامل  الوثيق  الترابط  على  التأكيد 
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
2030، وتأكيد  وإعالن القاهرة وبين خطة عام 
أهمية التركيز على الُبعد السكاني في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة؛

رائدة، ( 5 خالقة  قوًة  الشباب  دور  على  اإلجماع 
ا  واجتماعيًّ ا  اقتصاديًّ تمكينهم  وأهمية 
مخزونهم  وإثراء  قدراتهم  وبناء  ا  وسياسيًّ
السياسات  صنع  في  وإشراكهم  المعرفي 
ومتابعتها،  وتنفيذها  السكانية  والبرامج 
العائد  استغالل  بهدف  خصوًصا،  وذلك، 

الديموغرافي؛

التأكيد على محورية دور المرأة وضرورة تمكينها ( 6
في  وإشراكها  ا  وسياسيًّ ا  واجتماعيًّ ا  اقتصاديًّ

صنع القرار؛

ل الكلي من َنهٍج مبني على ( 7 العمل على التحوُّ
مقاربات  إلى  السكاني  النمو  على  السيطرة 
بالسكان؛  المتعلقة  القضايا  لكافة  حقوقية 
س حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق  مقاربات تكرِّ
اإلنجابية وفًقا إلعالن القاهرة، وحرية االختيار، 
لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
والفتيات والشباب وذوي اإلعاقة وكبار السن 

والفئات األكثر تعرًضا للمخاطر؛

لضمان ( 8 الرشيد،  الحكم  بمبادئ  االلتزام 
خاضعة  شفافة  فاعلة  قوية  مؤسسات 
ومراجعة  وتنفيذ  على وضع  تعمل  للمساءلة 

السياسات التنموية ذات الصلة بالسكان؛

تعزيز ( 9  ،2013 لعام  القاهرة  إعالن  تنفيذ  في 
المعنية  الجهات  كافة  بين  التشاركي  العمل 
المجتمع  ومنظمات  والبرلمانات  الحكومية 
الشبابية  المنظمات  ذلك  في  بما  المدني، 

من  عدد  إلى  المؤتمر  في  المشاركون  وَخلص 
الرسائل الرئيسية تم تبويبها بحسب القضايا التي 
تناولتها الجلسات على مدى أيام المؤتمر الثالثة. 
وسترفع اإلسكوا هذه الرسائل إلى الدورة الثانية 
تقدم  التي  والتنمية،  السكان  للجنة  والخمسين 
السياسي  المنتدى  إلى  الختامية  وثيقتها  بدورها 
الرفيع المستوى لعام 2019 الذي ُيعقد تحت عنوان 

»تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة«.

الرسائل الرئيسية المنبثقة 
من المؤتمر اإلقليمي العربي 

للسكان والتنمية: خمس سنوات 
بعد »إعالن القاهرة« عام 2013

ألف - رسائل عامة

1 ) ،2013 لعام  القاهرة  التأكيد على إعالن  إعادة 
للسكان  اإلقليمي  المؤتمر  عن  الصادر 
التنمية  العربية »تحديات  والتنمية في الدول 
ر«،  والتحوالت السكانية في عالم عربي متغيِّ
كرؤية شاملة لقضايا السكان، وتجديد االلتزام 
إلى  الرامية  وأهدافه  اإلعالن  هذا  بمبادئ 
حقوق  واحترام  والمساواة  الكرامة  تحقيق 
وتمكين  االجتماعي  النوع  ومراعاة  اإلنسان 
األضعف  تلك  وخاصة  السكانية،  الفئات 

واألكثر تهميًشا؛

الهيكلية ( 2 التحديات  مواجهة  على  العمل 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  والعوائق 
بين  التباين  لتقليص  والبيئية،  والسياسية 
الدول وبلوغ أهداف إعالن القاهرة المنشودة؛

رات ( 3 التغيُّ عن  الناجمة  للتحديات  الوعي 
والتحوالت الديموغرافية التي يشهدها بعض 
توازن  جديدة  مقاربة  واعتماد  العربية،  البلدان 
وتأخذ  العامة  والمصلحة  الفردية  الحرية  بين 
التخطيط  في  باالعتبار  السكانية  ات  الديناميَّ
ودون  الوطني  المستويين  على  التنموي 
على  ُتبنى  متوازنة  تنمية  لتحقيق  الوطني، 
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األكاديمية  واألوساط  الدينية  والمنظمات 
والنقابات  الخاص  والقطاع  البحوث  ومراكز 
اإلعالمية  والمؤسسات  واألحزاب  المهنية 
وكيانات منظومة األمم المتحدة العاملة في 

المنطقة العربية وجامعة الدول العربية؛

وتحقيق ( 10 الصراعات  إنهاء  أهمية  على  التأكيد 
االستقرار في المنطقة العربية واالنعكاسات 
وعلى  السكان  تنمية  على  لذلك  اإليجابية 

تحقيق األهداف المنشودة.

باء - السياسات السكانية والتخطيط 
 اإلنمائي في المنطقة العربية: 
االتجاهات واالستجابات الوطنية

التأكيد على أن تعتمد األطر القانونية الوطنية، ( 1
المقاربة  والموازنات،  والتشريعات  كالدساتير 
وتنفيذ  وضع  تدعم  لبيئة  توفيًرا  الحقوقية 

ومتابعة السياسات السكانية؛

في ( 2 السكانية  األولويات  دمج  على  التأكيد 
المستويين  على  الوطنية  التنمية  خطط 
المشاركة  وتوسيع  الوطني  ودون  الوطني 
في صنع وتنفيذ وتقييم السياسات، لضمان 
السكان،  ألولويات  تستجيب  فاعلة  سياسات 
وذلك من خالل رفع الكفاءات الوطنية وتعزيز 

المعرفة لمفهوم التنمية الشاملة؛

السكانية ( 3 السياسات  تكون  أن  على  التأكيد 
متسقة مع مبادئ األطر العالمية، ومنها إعالن 
2030، وعلى  عام  2013 وخطة  لعام  القاهرة 
عابرة  واشتمالية  مبتكرة  تشاركية  تكون  أن 
والتنسيق  الجهود  تكثيف  تضمن  للقطاعات 

بين المؤسسات؛

في ( 4 المحلي  المستوى  مراعاة  على  التأكيد 
التنموي  والتخطيط  السكانية  السياسات 
المناطق  بين  التنموي  التفاوت  إلى  والتنبه 
الحضرية  المناطق  وبين  المختلفة  الحضرية 

واألرياف؛

السكانية ( 5 السياسات  تكون  أن  على  التأكيد 
للتطورات  تستجيب  مرنة  والتنموية 
القطري  الصعيد  من  كل  على  والتفاعالت 
واإلقليمي والعالمي، وعلى أهمية مراجعتها 
ومؤشرات  منهجيات  تعتمد  دورية  مراجعة 

واضحة وقابلة للقياس؛

األثر ( 6 مع  التعامل  إلى  الحاجة  على  التأكيد 
على  واألمنية  السياسية  لألزمات  السلبي 
محدودية  يشمل  قد  الذي  السكاني،  الواقع 
الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابية ووسائل 
الحمل وارتفاع وفيات األمهات، وانتشار  منع 
الزواج المبكر وانتشار عمالة األطفال والعمالة 
ومحدودية  العمل  فرص  وضآلة  الرخيصة، 
ولوج األطفال، ال سيما الالجئين منهم، إلى 

التعليم وصعوبة جمع وتحديث البيانات؛

التأكيد على أهمية استحداث مؤشرات جديدة ( 7
تتماشى مع أوضاع الدول التي تشهد أزمات 
السياسات  في  المؤشرات  هذه  وتضمين 
والخطط السكانية. ومن المؤشرات المستجدة 
تلك المتعلقة بالهجرة، وخاصة الهجرة القسرية، 
نات األسرة  وتأثير الصراعات على هيكل ومكوِّ

ودور المرأة في األسرة والمجتمع؛

الدينية ( 8 المؤسسات  دور  أهمية  على  التأكيد 
وضرورة  والتنمية  السكان  قضايا  دعم  في 
حول  الوعي  نشر  في  الدين  رجال  إشراك 

القضايا السكانية؛

لمنظمات ( 9 الفعلي  اإلشراك  على  التأكيد 
ومتابعة  تقييم  عملية  في  المدني  المجتمع 
واضحة  آليات  وخلق  العمومية  السياسات 
التي  للجمعيات  محددة  معايير  واعتماد  لذلك 

يمكن أن توكل لها هذه المهمة؛

ُظم اإلحصائية ( 10 التأكيد على الحاجة إلى تطوير النُّ
يوفر  ال  فعَّ والمتابعة  للرصد  نظام  عبر 
بلوغ  في  التقدم  لرصد  الالزمة  المؤشرات 
وأهداف   2013 لعام  القاهرة  إعالن  أهداف 

التنمية المستدامة لعام 2030.
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جيم - الترابط بين إعالن القاهرة وخطة 
التنمية المستدامة لعام 2030

1 ) 2030 لعام  المستدامة  التنمية  تتالقى خطة 
قيم  مع  تماًما  المستدامة  التنمية  وأهداف 
بما   ،2013 القاهرة  إعالن  وفصول  ومبادئ 
في  الحقوقي  الَنهج  على  التركيز  ذلك  في 
الرصد  في  كما  والسياسات،  المقاربات 

والتقييم؛

وخطة ( 2 القاهرة  إعالن  بين  التكامل  يعني  ال 
عام 2030 دمجهما، كما ال يقتصر على وجود 
المواضيع  من  مجموعة  أو  تبادلية  عالقة 
المشتركة، بل يعني أن لبرنامج عمل السكان 
خصوصية  القاهرة  إعالن  في  المتضمن 
وموضوعات لم تشملها خطة عام 2030، كما 
تتطلب  متراكمة  وخبرًة  وأسلوًبا  آليات  له  أن 
عام  خطة  يفيد  مستقالًّ  برنامًجا  عليه  الحفاظ 

2030 ويستفيد منها؛

ألوجه ( 3 الفهم  تعميق  بمكان  األهمية  من 
وخطة  القاهرة  إعالن  بين  والتكامل  الترابط 
السكانية  القضايا  موضعة  إلعادة   2030 عام 
في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 
وفي هذا المجال، يتسم إعالن القاهرة حول 
اإلقليمي  والمؤتمر   2013 والتنمية  السكان 
العربي للسكان والتنمية 2018 بأهمية حاسمة 
عام  خطة  تنفيذ  ومتابعة  مراجعة  سياق  في 
واإلقليمي.  الوطني  المستويين  2030على 
والتنمية  للسكان  القاهرة  إعالن  ساعد  كما 
الدولي  المؤتمر  عمل  برنامج  وكذلك   ،2013
للسكان والتنمية ونتائج مراجعته، على إرساء 
أساس وخارطة طريق للتنمية المستدامة في 
المنطقة العربية من منظور المساواة وحقوق 

اإلنسان والسكان؛

الُبعد ( 4 العربية  البلدان  تأخذ  أن  الضروري  من 
من  مرحلة  كل  في  االعتبار  في  السكاني 
الوطنية  الطوعية  إعداد االستعراضات  مراحل 
التي تراجع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 
المنتدى  إلى  تقاريرها  وترفع  المستدامة 

السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية 
المستدامة؛

إعالن ( 5 مراجعة  تنسيق  المستقبل  في  يتعين 
بالتوازي مع دورة مراجعة   2013 القاهرة لعام 
خطة عام 2030 التي تتم مرة كل أربع سنوات 
لضمان أن تكون نتائج مراجعات إعالن القاهرة 
عام  خطة  مراجعة  مدخالت  أحد  والتزاماتها 

2030؛

يحفز كل من إعالن القاهرة لعام 2013 وخطة ( 6
عام 2030 الدول على العمل على تطوير وإتاحة 
فة حسب النوع االجتماعي والعمر  بيانات مصنَّ
التصنيفات،  من  وغيرها  التحضر،  ومستوى 
لوضع سياسات سكانية تحقق شعار خطة عام 
عن  يتخلف  أال  ضمان  إلى  يدعو  الذي   2030

الركب أحد وتهدف إلى مأسسة الشراكات؛

ل ( 7 لتفعِّ للدول  فرصة   2030 عام  خطة  توفر 
التزامها باألطر التنموية الدولية بشأن السكان 
لعام  القاهرة  إعالن  ذلك  في  بما  والتنمية، 
للعمل  المالئمة  البيئة  توفير  عبر   ،2013
إلى تحقيق األهداف ورصد  الرامي  الممنهج 
وسائل التنفيذ الالزمة، كالمعرفة والتكنولوجيا 
 ،2030 عام  خطة  وفي  والتمويل.  والبيانات 
ا  جماعيًّ التأكيد  والحكومات  الدول  رؤساء  أعاد 
على نتائج كافة المؤتمرات التي عقدتها األمم 
المستدامة  للتنمية  أرست  والتي  المتحدة 
أسًسا متينة وأشارت بشكل خاص إلى برنامج 
والتنمية،  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل 
هذه  ومراجعة  متابعة  على  التأكيد  أعادوا  كما 
ومراجعة  متابعة  في  مساهمًة  المؤتمرات 
أهداف التنمية المستدامة سعًيا إلى تحقيق 
المستوى  من  كل  على  المستدامة  التنمية 

الوطني واإلقليمي والعالمي؛

الشراكات، ( 8 مبدأ   2030 عام  خطة  تكرس 
وخاصة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص 
ا في تنفيذ البرامج  اللذين يلعبان دوًرا أساسيًّ
فعاليتها  وتقييم  والتنمية  بالسكان  المتعلقة 

م المحرز. ورصد التقدُّ
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دال - ضمان حياة كريمة للجميع: تمكين 
الفئات االجتماعية والديموغرافية 

ذات األولوية

في ( 1 السكان  لكافة  االجتماعية  الحماية  تأمين 
هيكلي  واقتصادي  اجتماعي  إصالح  إطار 
شامل يكرس حقوق اإلنسان والعدالة والكرامة 

والمساواة؛

واألكثر ( 2 المهمشة  االجتماعية  الفئات  تمكين 
المراهقين  على  التركيز  مع  للمخاطر،  عرضة 
السن  وكبار  اإلعاقة  وذوي  والنساء  والشباب 
والمهاجرين، وإشراك هذه الفئات في وضع 
وفي  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 

مسار تحقيق التنمية المستدامة؛

بين ( 3 والعالقة  األسرة  مفهوم  باالعتبار  األخذ 
قضايا  حول  النقاش  في  وإدراجه  األجيال 
السياسات  في  األسرة  وتضمين  السكان 
رفاه  على  تؤثر  اجتماعية  كوحدة  السكانية، 

األفراد والمجتمع؛

القيم ( 4 لبعض  نقدية  بمراجعة  القيام 
في  تساهم  التي  االجتماعية  والموروثات 
مختلفة،  لفئات  النمطية  النظرات  ديمومة 
وكبار  اإلعاقة  وذوو  والنساء  الفتيات  ومنها 
تساهم  كما  والالجئون،  والمهاجرون  السن 
في الممارسات النمطية التي تحدُّ من حقوق 

هذه الفئات وتضعف قدراتها؛

والمجتمع ( 5 الحكومات  بين  التعاون  تفعيل 
المهنية  والنقابات  الخاص  والقطاع  المدني 
والقيم  الثقافية  األنماط  إيجابيات  للبناء على 
وإشراك  لسلبياتها،  والتصدي  المجتمعية 
للمساهمة  واألكاديمية  الدينية  المؤسسات 
ونشر  والتنمية  السكان  قضايا  دعم  في 

الوعي حولها.

الشباب: . 1

النافذة ( 6 من  لالستفادة  الشباب  تمكين 
رفع  على  بالعمل  وذلك  الديموغرافية، 
العمل  وتأمين  االقتصادية  مشاركتهم 

منظومة  وتطوير  لهم،  الالئق  النظامي 
السياسات الرامية إلى تعزيز التوجه نحو ريادة 
األعمال والتشغيل الذاتي والتدريب والتعليم 
بين مخرجات  الصلة  وتعزيز  والتقني  المهني 
من  أن  كما  المهارات.  واكتساب  التعليم 
األهمية بمكان اشتمال الشباب بُنُظم الحماية 
باإلقصاء،  شعورهم  من  والحدَّ  االجتماعية، 
وحمايتهم من التطرف، وبناء ثقتهم بدولهم 
وتشجيع  القرار  صنع  عملية  في  بإشراكهم 

مشاركتهم السياسية؛

ضمن ( 7 المختلفة  الفرعية  الفئات  إلى  االنتباه 
فئة الشباب، مراهقين وطلبة وأزواًجا وأولياء 
سياسات  تطوير  يستدعي  ما  وعمااًل،  أمور 

تراعي الحاجات المتنوعة لهذه الفئة؛

إلى ( 8 الشباب  وصول  أهمية  على  التشديد 
يمكنهم  ما  والفرص،  والمهارات  المعلومات 
من تحقيق ذواتهم وإمكاناتهم ولعب دورهم 
في  اإليجابي  للتغيير  محركين  األساسي 
العائد  تحقيق  لضمان  وبلدانهم،  مجتمعاتهم 

الديموغرافي؛

الشباب ( 9 بين  البطالة  من  الحدِّ  على  العمل 
وتوجيه  العمل  سوق  حاجات  بدراسة 
الشابات  والطلبة،  التعليمية  المؤسسات 
التي  االختصاصات  إلى  والشبان،  منهم 

تسهل ولوج سوق العمل.

األشخاص ذوو اإلعاقة:. 2

اإلعاقة ( 10 ذوي  لدمج  مقاربة شاملة  إلى  الحاجة 
تحترم  مقاربة  ا،  واجتماعيًّ ا  وسياسيًّ ا  اقتصاديًّ
الصحية  الرعاية  لهم  وتؤمن  حقوقهم، 
الشاملة، بما فيها الصحة الجنسية واإلنجابية، 
تمكينهم  على  لتركز  الرعوي  النهج  وتتخطى 
المجاالت  مختلف  في  دورهم  وتفعيل 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛

تخصيص الموازنات المناسبة لتوفير الخدمات ( 11
التي تؤمن وتسهل مستلزمات العيش بكرامة 
للجميع عبر تضمين قضايا اإلعاقة في الخطط 

والبرامج التنموية الوطنية.
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المرأة. 3

يتجزأ من حقوق ( 12 كجزء ال  المرأة،  تأمين حقوق 
 اإلنسان، وتفعيل مشاركتها السياسية كشرط 

لالنتقال الديمقراطي؛

والقيود ( 13 الهيكلية  الحواجز  تخطي  على  العمل 
المرأة وتحقيقها  تقدم  تعيق  التي  المجتمعية 
لذاتها وتحول دون إشراكها في عملية التنمية، 
التشريعية  األنظمة  مراجعة  على  والعمل 
فرص  من  المزيد  تحقيق  على  للمساعدة 
تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز 
الداعمة  السياسات  بيئة  وتحسين  والعنف، 
لعملها ولمشاركتها االقتصادية، ال سيما من 

خالل ولوج الشابات إلى سوق العمل؛

التأكيد على أهمية تمكين النساء أثناء النزاعات ( 14
والصراعات، وخاصة المعيالت لألسر؛

والخطط ( 15 االستراتيجيات  تكون  أن  أهمية 
االجتماعي  النوع  لقضايا  مستجيبة  التنموية 
ورصد موازنات مخصصة لدعم المساواة بين 

الجنسين في إطار التنمية المستدامة.

كبار السن:. 4

السن ( 16 بكبار  االهتمام  ضرورة  على  التشديد 
التغير  ضوء  على  سيما  ال  إقليمية  كأولوية 
والتحول  االجتماعي  التكافل  أنماط  في 

الديموغرافي الذي تشهده المنطقة.

احتياجات ( 17 تراعي  وبرامج  سياسات  تطوير 
نظم  ومنها  استقاللهم  وتضمن  السن  كبار 
الصحية  والرعاية  والتقاعد  االجتماعية  الحماية 
والعنف  واإلهمال  اإلساءة  من  والحماية 

الجسدي والنفسي.

هاء - ضمان حياة صحية للجميع:  
تحقيق نتائج المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية وأهداف التنمية 
المستدامة

أبعادها ( 1 ليشمل  الصحة  مفهوم  توسيع 
الجنسية  الصحة  ذلك  في  بما  المتعددة، 
والمعدية  المزمنة  واألمراض  واإلنجابية 

والصحة النفسية؛

اعتماد َنهج دورة الحياة، الذي يأخذ في الحسبان ( 2
المرحلة العمرية والوضع االجتماعي، وتطوير 
ُنُظم وبرامج وخدمات صحية مترابطة ومتسقة 
والتداخل  للصحة  المتعددة  األبعاد  تعكس 

والتفاعل فيما بينها؛

ونسب ( 3 االختيار  حق  بين  بالترابط  اإلقرار 
على  والتشديد  السكاني،  والنمو  الخصوبة 
الصحة  وخدمات  المعلومات  إتاحة  أهمية 
والصحة اإلنجابية ذات الجودة العالية للسكان 
وقاطني  والنساء  للشباب  سيما  ال  جميًعا، 
وكبار  اإلعاقة  وذوي  والنائية  الريفية  المناطق 

السن؛

بالصحة ( 4 المتعلقة  الدولية  االلتزامات  ترجمة 
سياسات  بتطوير  للجميع  واإلنجابية  الجنسية 
تعتمد المقاربة الحقوقية، وتنفيذ برامج لنشر 
بين  سيما  ال  الجنسية،  الصحة  حول  الوعي 
النائية  والمناطق  األرياف  وقاطني  الشباب 
الموازنات  ورصد  نزاع،  حاالت  في  هم  ومن 

المطلوبة لتنفيذ هذه البرامج؛

وإتاحة ( 5 الشاملة  الصحية  التغطية  تحقيق 
الخدمات الصحية والصحة الجنسية واإلنجابية 
بجودة عالية وكلفة منخفضة للجميع، ال سيما 

للفقراء والفئات الضعيفة؛

معالجة التحدي المتمثل بشح البيانات المتعلقة ( 6
بالصحة الجنسية واإلنجابية لفئات واسعة من 

السكان؛

للشباب ( 7 صديقة  صحية  خدمات  تقديم 
الجنسية  الصحة  مجال  في  والشابات 
واإلنجابية، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية 
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والجنسي  الجسدي  للعنف  يتعرضن  لمن 
والنفسي من الفتيات والنساء، ونشر الوعي 
هذا  في  الخدمات  مقدمي  وتأهيل  الصحي 
المجال، وتضمين التثقيف الجنسي في برامج 
التعليم وتطوير هذه البرامج سعًيا إلى تأهيل 

جيل من الشباب جيد فاعل؛

والبرامج ( 8 السياسات  تطوير  على  العمل 
السن،  لكبار  الصحية  للحاجات  تستجيب  التي 
والرعاية  االستشفائية  الرعاية  إلى  باإلضافة 
الصحية األولية، ما يتطلب تأهيل الكوادر الطبية 
والتمريضية وفتح أقسام طب الشيخوخة في 
الجيب  من  النفقات  وتخفيض  الطب  كليات 

وتطوير البيانات المتعلقة بصحة كبار السن؛

االستجابة للتحديات الصحية الناجمة عن الهجرة ( 9
واللجوء ومنها: محدودية توفر خدمات الصحة 
على  المبني  والعنف  واإلنجابية،  الجنسية 
النوع االجتماعي، واالعتداء الجنسي، والزواج 
الجسدية  واآلثار  األطفال،  وزواج  القسري 

والنفسية للنزاعات؛

في ( 10 الحكومية  غير  المنظمات  دور  تعزيز 
للمهاجرين والالجئين  الصحية  الخدمات   توفير 
الفجوات  وسدِّ  للحاجات  االستجابة  لتسريع 
لالجئين  والوصول  الخدمات  تقديم  في 

والمهاجرين في المناطق المختلفة؛

لمكافحة ( 11 الموازنات  ورصد  البرامج  تطوير 
اإليدز،  ومنها  ا،  جنسيًّ المنقولة  األمراض 
قاعدة  وإنشاء  الصلة  ذات  البيانات  وجمع 

بيانات خاصة بذلك؛

االستراتيجية ( 12 على  المنطقة  دول  مصادقة 
 العربية وتكثيف البرامج الوطنية لمواجهة اإليدز، 
والعناية  والعالج  الوقاية  يشمل  بما 

للمتعايشين معه واحترام حقوق هذه الفئة.

واو - التنقل واالستدامة البيئية

تلك ( 1 ومنها  السكان،  قضايا  أن  اعتبار 
البيئة  واستدامة  المدن  بتنمية  المتعلقة 

فيما  متشابكة  متقاطعة  الهجرة،  ومعالجة 
قطاعية  كقضايا  معها  التعامل  وعدم  بينها، 
عن  بمعزل  هدفها  منها  لكل   منفردة 

األهداف األخرى؛

النظامية ( 2 غير  الهجرة  من  الحدِّ  على  العمل 
والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  مسارات  وتوسيع 
واالستفادة  المهاجرين  لتمكين  والنظامية، 
الهجرة  توفرها  التي  االقتصادية  الفرصة  من 

ولحمايتهم من مخاطر تهريبهم واإلتجار بهم؛

اعتماد الَنهج القائم على الحقوق في التعامل ( 3
وخاصة  والنازحين،  والالجئين  المهاجرين  مع 
والفتيات  والشباب  والنساء  األطفال  مع 
على  والعمل  اإلعاقة،  وذوي  السن  وكبار 
في  ف  التكيُّ على  ومساعدتهم  إدماجهم 
الدول المستضيفة وتلبية احتياجاتهم، ومنها 
الصحة  وخدمات  المعلومات  من  االحتياجات 

اإلنجابية؛

النمطية للمهاجرين ( 4 النظرة  العمل على تغيير 
إلى  المقصد  دول  على  عبء  من  والالجئين 

فرصة حقيقية للتنمية؛

العمل سويًا على معالجة األسباب التي تؤدي ( 5
المنطقة  في  واللجوء  والنزوح  الهجرة   إلى 
االستقرار في  دعم  خالل  من  وذلك  العربية، 
البلدان المختلفة وتنسيق جهود حماية الحقوق 

وتعزيز سيادة القانون؛

حسب ( 6 الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  احترام 
العودة،  حق  رأسها  وعلى  الدولي،  القانون 
وحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث 
)األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 

لضمان استمرارية أداء الوكالة لدورها؛

للدول ( 7 الدولي  الدعم  زيادة  على  العمل 
المستضيفة لالجئين لتمكينها من االستمرار 
رعاية  ورعايتهم  لهم  الخدمات  تقديم  في 

تشمل الجميع؛

اعتماد مقاربات جديدة مبتكرة إلدارة المناطق ( 8
الحضرية والتوسع الحضري وتطوير السياسات 
السكانية  السياسات  بموازاة  الصلة  ذات 
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المدن  استدامة  لضمان  معها،  وباالتساق 
االجتماعية  الخدمات  وتعزيز  سكانها،  ورفاه 
لسكان  واالستثمارية  االقتصادية  والفرص 
يدفع  الذي  التهميش  دون  للحيلولة  الريف، 
إلى مزيد من الهجرة الداخلية ومن النزوح إلى 

المدن؛

إنساني واعتماد ( 9 البيئة حق  أن  التشديد على 
السكاني  للنمو  تستجيب  مرنة  سياسات 
وحركات التنقل البشري وتعالج آثارها السلبية، 
المياه  وهدر  الطاقة  استهالك  ارتفاع  ومنها 
ر  التغيُّ في  تساهم  التي  االنبعاثات  وارتفاع 

المناخي؛

الخاصة ( 10 الفردية  الممارسات  في  النظر  إعادة 
باستهالك الموارد الطبيعية ورفع درجة الوعي 
في  تساهم  التي  االستهالكية  للممارسات 

االستدامة البيئية؛

ه إلى الُبعد البيئي كأحد األسباب الرئيسية ( 11 التنبُّ
المباشر  لتأثيره  نظًرا  واللجوء،  والنزوح  للهجرة 

على السكان، وال سيما األضعف بينهم؛

إيالء قدر من االهتمام للبيانات واإلحصاءات ( 12
وإلنتاج الدراسات والبحوث لمساعدة صانعي 
قرارات  اتخاذ  على  الدولي  والمجتمع  القرار 
المهاجرين  حقوق  تراعي  سياسات  وتطوير 

وتوفر الحماية لهم.

زاي - المضي قدًما: تعبئة وسائل 
التنفيذ والتسريع وآليات المتابعة

التأكيد على أن برنامج عمل السكان والتنمية ( 1
 وإعالن القاهرة لعام 2013 هي آليات ضرورية 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛

تفعيل السياسات السكانية الوطنية عبر اعتماد ( 2
الجهات  تشرك  فاعلة  ومتابعة  تنفيذ   آليات 

الوطنية المختلفة؛

تفعيل دور المؤسسات المعنية بالسكان عبر ( 3
صالحياتها  نطاق  وتوسيع  استقالليتها  رفع 

دورها  وتعزيز  وقدراتها  ماتها  مقوِّ ودعم 
التنسيقي؛

توفير الموازنات المالية الكافية لتغطية تكاليف ( 4
المشاريع والبرامج المتعلقة بالسكان والتنمية 

المستدامة في الخطط الوطنية؛

تفعيل دور البرلمان في التعاطي مع القضايا ( 5
الحكومة  مساءلة  عبر  المختلفة  السكانية 
ات السكان  ومراقبة الموازنة وتضمين ديناميَّ
تنفيذ  ومتابعة  المعتمدة  السياسات  في 

إعالن القاهرة لعام 2013؛

برنامج ( 6 مراجعات  تكون  أن  أهمية  على  التأكيد 
لعام  القاهرة  وإعالن  والتنمية  السكان  عمل 
وموضوعية  وجريئة  وصريحة  دورية   2013
وأن  للقياس  قابلة  لمؤشرات  ومتضمنة 
تتوازى مع مراجعة أهداف التنمية المستدامة؛

والحاجة ( 7 البيانات  دور  أهمية  على  التأكيد 
واستدامتها  نوعيتها  من  والتأكد  جمعها  إلى 
في  واستعمالها  إليها  الوصول  وسهولة 
القرارات والنظر في  السياسات واتخاذ  وضع 
المتاحة والعمل  الحديثة  التكنولوجية  األدوات 

على بناء الشراكات لتنفيذ ذلك؛

العمل على بناء معرفة صانعي القرار وواضعي ( 8
للقضايا  والمحلية  الوطنية  التنمية   خطط 
المستدامة  التنمية  ومبادئ  السكانية 
حاجات  وتحديًدا  األضعف،  الفئات  وحاجات 
اإلعاقة  وذوي  السن  وكبار  والشباب  النساء 
الحاجات في  إدماج هذه  وكيفية  والمهاجرين، 

السياسات والحًقا في الخطط والموازنات؛

المدني ( 9 المجتمع  دور  أهمية  على  التأكيد 
االئتالفات  إلى  واالنضمام  الخاص  والقطاع 
المكاسب  تحقيق  باتجاه  تضغط  التي  المرنة 

في قضايا السكان والتنمية؛

بتعزيز ( 10 الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  على  العمل 
الحكومة  بين  ما  والثقة  العالقة  وتقوية 

واألفراد.
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بدعم ( 1 للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  يلتزم 
مواجهتها  سوية  رفع  أجل  من  العربية  الدول 
توفير  ذلك  في  بما  السكانية،  للتحديات 
لة،  والمفصَّ والدقيقة  الموثوقة  البيانات 
المسلط  العنف  أصناف  لكافة  والتصدي 
على المرأة والفتاة وتزويج األطفال، والقضاء 
تحول  التي  والتقنية  المالية  العوائق  على 
دون الوصول إلى معلومات وخدمات الصحة 
وتعزيز  الشباب  ودعم  والجنسية،  اإلنجابية 

ة؛ قدراتهم القياديَّ

إلى ( 2 واإلقليمية  الدولية  المؤسسات  دعوة 
الدول  ألولويات  الدعم  تقديمها  لدى  التنبه 
مقاربة  أهمية  على  والتركيز  لها،  واالستجابة 
أعلى،  إلى  أسفل  من  السكانية  القضايا 
مبدأ  وتحقيق  الوطني  التملك  لتفعيل  وذلك 
المساءلة تجاه كافة أصحاب المصالح، بما في 
والقطاع  المدني  والمجتمع  الحكومات  ذلك 

الخاص؛

المجلس ( 3 لتمكين  الجهود  تكثيف  على  العمل 
مؤخًرا  المستحدث  والتنمية  للسكان  العربي 
ضمن منظومة جامعة الدول العربية من أداء 
العمل  وتنسيق  تعزيز  في  ليساهم  مهامه 
المستويين  على  السكانية  القضايا  على 

العربي واإلقليمي؛

دعوة صندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة ( 4
المرأة  صحة  مشروع  لدعم  العربية  الدول 
أوضاع  عن  إضافية  بيانات  لتوفير  واألسرة 
دورة  خالل  األخرى  والفئات  واألسرة  المرأة 

الحياة.
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