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مقدمــة:

الوطني	 المستوى	 على	 السكانية	 واألدبيات	 الفعاليات	 في	 يتردد	 ما	 كثيرًا	  
واإلقليمي	والدولي	في	العقدين	الماضيين	ضرورة	دمج	المتغيرات	السكانية	في	التخطيط	
النامية	 الدول	 في	 خاصة	 السكانية	 المشكلة	 حدة	 من	 والتخفيف	 لمعالجة	 التنموي	
والتوزيع	 والتركيب	 النمو	 المشكلة	من	حيث	 تعاني	أكثر	من	غيرها	من	هذه	 والتي	

والخصائص	السكانية	وانعكاساتها	على	جهود	التنمية	اإلقتصادية	واإلجتماعية.

وبإعتبار	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	الجهة	المعنية	بوضع	السياسات	 	
التنموي	 التخطيط	 عملية	 في	 السكانية	 المتغيرات	 ودمج	 تنفيذها	 ومتابعة	 السكانية	
للبالد	فقد	قامت	األمانة	العامة	بجهود	عديدة	في	جانب	دمج	المتغيرات	السكانية	في	
مع	 والتنسيق	 بالتعاون	 وذلك	 2010م	 	- 	1996 الفترة	 الثالث	خالل	 الخمسية	 الخطط	

الجهات	ذات	العالقة	.

إال	أن	تلك	الجهود	التي	قامت	بها	األمانة	العامة	قد	تمت	فقط	مع	بعض	الجهات	 	
الرئيسية	وعلى	المستوى	المركزي	وهذا	ال	يخدم	التوجه	العام	للعمل	السكاني	في	ضرورة	
دمج	المتغيرات	السكانية	بشكل	شامل	في	التخطيط	التنموي	على	المستوى	المركزي	
والقطاعي	والمحلي.	وتالفيًا	لذلك	قامت	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	وبدعم	
من	صندوق	األمم	المتحدة	للسكان	بإعداد	هذا	الدليل	لمساعدة	الجهات	ذات	العالقة	
بالعمل	السكاني	في	دمج	المتغيرات	السكانية	في	خططها	المستقبلية	سواًء	الجهات	
الحكومية	أو	غير	الحكومية	على	المستوى	المركزي	والمحلي،	ويأتي	إصدار	هذا	
الدليل	متزامنًا	مع	مرور	)25(	عامًا	على	إنعقاد	المؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية،	حيث	
يشهد	هذا	العام	أنشطة	مكثفة	في	جميع	دول	العالم	من	أجل	تقييم	مدى	التقدم	المحرز	
في	تنفيذ	أهداف	المؤتمر	وصواًل	إلى	تجديد	االلتزام	بمقررات	المؤتمر	الدولي	للسكان	
للسكان	 نيروبي	 قمة	 خالل	 وذلك	 المستدامة،	 للتنمية	 السكانية	 واألهداف	 والتنمية	

والتنمية	المقرر	إنعقادها	في	نوفمبر	هذا	العام	2019م.

	وبمناسبة	إصدار	هذا	الدليل	نتقدم	بالشكر	لصندوق	األمم	المتحدة	للسكان	 	
بصنعاء	على	دعمهم	المتواصل	للعمل	السكاني	في	بالدنا،	آملين	أن	يسهم	هذا	الدليل	في	
تطوير	العمل	السكاني	وتوسيعه	بما	ينسجم	وشمول	القضية	السكانية	وتعدد	أبعادها.

واهلل	ولـــي	التوفيـــق،،

األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان      





الجزء االول:

خلفية عامة حول العالقة بين السكان والتنمية      
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أواًل: مدخل نظري:

المدارس	 بين	 طوياًل	 تاريخيًا	 سجااًل	 والتنمية	 السكان	 بين	 العالقة	 شكلت	 	
السكان	 أن	 يرى	 من	 بين	 الفكرية	 المدارس	 تلك	 رؤى	 وتتأرجح	 المختلفة،	 الفكرية	
والنمو	السكاني	يعتبر	عاماًل	إيجابيًا	لعملية	التنمية	كونه	يرفدها	بالقوى	العاملة	الالزمة	
والخدمات،	 للسلع	 االستهالك	 سوق	 من	 ويوسع	 واالجتماعية	 االقتصادية	 التنمية	 لتلك	
ومن	يرى	أن	زيادة	حجم	السكان	والنمو	السكاني	يعتبر	عاماًل	سلبيًا	بل	ومعيقًا	لعملية	
التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	لما	يشكله	من	ضغوط	على	الموارد	والخدمات	المتاحة	
والمنظورة،	خاصًة	إذا	كان	هذا	النمو	السكاني	ناتجًا	عن	زيادة	الوالدات	التي	ترفع	
من	معدل	اإلعالة	لفئة	األطفال	على	حساب	فئة	األعمار	في	سن	اإلنتاج.	وهناك	رؤية	ثالثة	
)توفيقية(	ترى	أن	العالقة	بين	السكان	والتنمية	ليست	في	اتجاه	واحد،	لكنها	عالقة	
متبادلة	تحكمها	العديد	من	العوامل	االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	والبيئية،	حيث	أن	
النمو	السكاني	يكون	عاماًل	سلبيًا	إذا	كان	مستوى	هذا	النمو	أكبر	من	مستوى	معدل	
النمو	االقتصادي	والخدمات	المقدمة،	ويصبح	أثره	أكثر	سلبيًة	في	ظل	شحة	الموارد	
وضعف	االستثمارات	وضعف	تكوين	وتأهيل	واستغالل	طاقات	القوى	البشرية	المتاحة	
لدى	المجتمع،	لكنه	يصبح	عاماًل	إيجابيًا	إذا	كان	مستوى	نموه	)أي	السكان(	أقل	
النمو	االقتصادي،	ويكون	أكثر	إيجابيًة	وركيزًة	أساسيًة	لتحقيق	 من	مستوى	معدل	
تقدم	تنموي	سريع	في	ظل	توفر	موارد	اقتصادية	جيدة،	وفي	حالة	تأهيل	واستغالل	جيد	
على	 التنمية	 بتأثير	 يتعلق	 وفيما	 المجتمع.	 في	 المتاحة	 البشرية	 والطاقات	 لإلمكانات	
في	 الديموغرافي	 التحول	 نظرية	 طرحته	 ما	 تجاهل	 يمكن	 ال	 السكانية،	 المتغيرات	
هذا	الجانب،	حيث	تعتبر	من	أشهر	النظريات	الحديثة	التي	تتناول	العالقة	بين	السكان	
والتنمية	ومراحل	تطورها	والمبنية	على	ما	مرت	به	المجتمعات	اإلنسانية	في	أزمنة	مختلفة،	

ويمكن	تلخيص	رؤية	هذه	النظرية	في	ثالث	مراحل	أساسية	هي:		

الثامن	عشر		  القرن	 السنين	حتى	 والتي	سادت	آلالف	 التقليدية:	 أو	 األولى	 المرحلة	
وتتميز	بمعدالت	عالية	لإلنجاب	ومعدالت	عالية	أيضا	للوفيات	ومستوى	متخلف	تعيشه	
المجتمعات	من	النواحي	االقتصادية	واالجتماعية	والخدمية	وعوامل	اإلنتاج،	وبالتالي	
فإن	المحصلة	هي	انخفاض	معدل	النمو	السكاني	العالمي	حيث	قدر	عدد	سكان	
العالم	بـحوالي	200	مليون	نسمة	في	عهد	والدة	السيد	المسيح	عليه	السالم،	ولم	
بعد	 العالمي	 النمو	السكاني	 بدأ	 ثم	 	،1830 المليار	األول	إال	في	عام	 إلى	 يصل	
ذلك	بالتسارع	ليبلغ	هذا	الرقم	المليار	الثاني	في	عشرينيات	القرن	الماضي	أي	بعد	
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مائة	عام.	ليزيد	سكان	العالم	بعد	ذلك	بمعدالت	عالية،	حيث	أنه	في	نهاية	القرن	
العشرين	لم	تعد	تزيد	الفترة	الالزمة	إلضافة	مليار	نسمة	إلى	سكان	العالم	عن	20 

عاما	في	المتوسط.		

المرحلة	الثانية	أو	الحديثة:	والتي	دخلت	فيها	المجتمعات	األوروبية	والدول	المتقدمة		 
مبكرًا	)في	القرن	الثامن	عشر(	بالمقارنة	مع	الدول	النامية،	وهي	مرحلة	االنتقال	
الديموغرافي	من	النمط	التقليدي	لإلنجاب	إلى	النمط	الحديث	الذي	يتميز	بمعدل	
منخفض	للوفيات	ونسبيًا	للوالدات	في	مرحلة	تالية،	وفيها	يرتفع	معدل	النمو	السكاني	
وفيها	ايضًا	يحصل	تقدم	تنموي	في	الخدمات	الصحية	واالجتماعية	والحياة	المعيشية	
عمومًا،	وهذه	المرحلة	هي	التي	تمر	بها	حاليًا	العديد	من	الدول	العربية	والنامية.	

فيها		  تسود	 حاليًا،والتي	 المتقدمة	 المجتمعات	 بها	 تمر	 التي	 وهي	 الثالثة:	 المرحلة	
اآلن	ظاهرة	االنخفاض	في	معدالت	الوالدات	والوفيات	معًا،	وينخفض	معدل	النمو	
السكاني	في	العديد	من	تلك	البلدان	ويصل	إلى	معدل	اإلحالل	أي	بالكاد	ينجب	
األبوين	)األب	واألم(	خالل	فترة	حياتهما	الزوجية	فردين	يحالن	محلهما	عند	الوفاة	
)اليابان	والمانيا(.وهذه	المرحلة	تتميز	بتطور	كبير	في	مستوى	المعيشة	والمستوى	

االقتصادي	والخدمات	العامة	وجوانب	الحياة	االخرى.

ثانيًا: الجانب التطبيقي-السكان والتخطيط التنموي:

الناحية	 والتنمية	من	 السكان	 بين	 العالقة	 السابق	حول	 التاريخي	 السجال	 إن	 	
ما	 بقدر	 الفكري	بشكل	كبير،	 الحوار	 طاولة	 على	 مطروحًا	 اليوم	 يعد	 لم	 النظرية	
هو	مطروح	حول	العالقة	بين	السكان	والتنمية	من	الناحية	العملية	المبنية	على	التجارب	
مع	 الدول	 تلك	 تعاملت	 تتعامل/	 كيف	 سؤال	 على	 اإلجابة	 خالل	 للدول،من	 التنموية	
المتغيرات	السكانية	في	التخطيط	التنموي؟	وما	نتائج	ذلك	على	مستوى	أداء	برامجها	
التنموية	االقتصادية	واالجتماعية	وعلى	المستوى	المعيشي	للسكان؟	وذلك	بغرض	تبادل	
أن	 يجب	 ما	 وهو	 التنموي،	 التخطيط	 في	 الناجحة	 التجارب	 من	 واالستفادة	 الخبرات	
تستفيد	منه	أيضًا	بالدنا	في	التعامل	مع	المتغيرات	السكانية	من	خالل	البرامج	والخطط	

التنموية.

منذ	 وبالذات	 العشرين	 القرن	 بداية	 منذ	 التنموية	 الدول	 العديد	من	 تجارب	 إن	 	
للدول	 التحرر	 حركة	 بعد	 خاصة	 بعدها،	 وما	 1945م	 الثانية	 العالمية	 الحرب	 انتهاء	
النامية	والبدء	بالتخطيط	التنموي	في	ستينيات	القرن	الماضي،	قد	أثبتت	أن	تعامل	تلك	



11دليل إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطط العمل السكاني

ثالث	 تمييز	 ويمكن	 الزمن،	 عبر	 متغيرة	 عالقة	 هي	 السكانية	 المتغيرات	 مع	 الدول	
مراحل	مرت	بها	العالقة	بين	السكان	والتنمية	منذ	فترة	ستينيات	القرن	الماضي	يمكن	

تلخيصها	في	اآلتي:	

في		  خاصة	 الفترة	 هذه	 في	 التنمية	 خطط	 في	 التركيز	 كان	 الستينيات:	 مرحلة	
النمو	االقتصادي	وكيفية	إحداث	نمو	اقتصادي	كبير،	حيث	 النامية	على	 الدول	
اعتبرالمخططون	ذلك	هو	مفتاح	الحل	لمشاكل	التخلف	والفقر	التي	كانت	تعيشه	
بالدول	 للحاق	 األمثل	 الطريق	 االقتصادي	هو	 النمو	 رفع	مستوى	 وأن	 البلدان،	 تلك	
والنمو	 الحجم	 حيث	 من	 السكانية	 يعتبرالعوامل	 كان	 التوجه	 هذا	 المتقدمة،	
والهجرة	واالسقاطات	السكانية	كعوامل	خارجيةوليست	من	صلب	العمل	التنموي،	
وأن	النمو	االقتصادي	كفيل	باحتواء/	معالجة	المشكالت	المتعلقة	بالسكان	من	

حيث	النمو	والتوزيع	والخصائص.	

وبالرغم	من	تحقيق	ارتفاع	في	مستوى	النمو	االقتصادي	لكثير	من	الدول	النامية	 	
إال	أن	هذا	لم	يحقق	الهدف	المنشود	في	تخفيض	مستوى	الفقر	والبطالة	وتحسين	مستوى	

معيشة	السكان.

وكان	من	اهم	أسباب	ضعف	وفشل	تحقيق	أهداف	التنمية	في	تلك	الفترة،	عدم	 	
أخذ	العوامل	السكانية	في	االعتبار	كعوامل	مؤثرة	ومتأثرة	في	العمل	التنموي،	فقد	
كانت	حصيلة	التنمية	تصب	في	صالح	فئات	ومناطق	محددة،	وخلقت	تفاوتًا	كبيرًا	بين	
فئات	المجتمع،	وزادت	بعض	الفئات	فقرًا،	وارتفع	معدل	البطالة	كنتيجًة	إلغفال	العوامل	

السكانية	في	عملية	التخطيط	والتنفيذ	والتقييم	للخطط	والبرامج	التنموية.	

والبيانات		  التعدادات	 أظهرت	 المرحلة	 هذه	 في	 والثمانينات:	 السبعينيات	 مرحلة	
والدراسات	المتخصصة	التي	أجريت	في	العديد	من	الدول	النامية	وبالذات	الدراسات	
بأبعادها	 السكانية	 المشكلة	 بروز	 التنموية،	 الجوانب	 تناولت	 التي	 واألبحاث	
والخصائص	بشكل	واضح	ال	يمكن	تجاهله،	 والتوزيع	 النمو	 المختلفة	من	حيث	
وكان	الحديث	ينصب	اساسًا	على	ارتفاع	معدل	النمو	السكاني	وعالقته	ببرامج	
التنمية،	ولذلك	فقد	ركزت	خطط	التنمية	في	هذه	المرحلة	على	االيفاء	باحتياجات	
فرص	 وتوفير	 وتعليمية	 صحية	 وخدمات	 ومسكن	 ومشرب	 مأكل	 من	 السكان	
العمل	وتوزيع	الدخل	بشكل	عادل	بين	المناطق	والفئات	االجتماعية	المختلفة،	وقد	
تطلب	ذلك	ضرورة	الربط	بين	التخطيط	التنموي	االقتصادي	واالجتماعي	والعوامل	
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السكانية	بشكل	واسع	في	مراحل	التخطيط	والتنفيذ	والتقييم	للخطط	والبرامج	
السكانية	 الزيادة	 عوامل	 على	 العلمية	 األبحاث	 من	 العديد	 وركزت	 التنموية،	
)الخصوبة	والوفيات	والهجرة(،	وكذلك	التركيب	والتوزيع	السكاني	وعالقة	ذلك	

بالتنمية.

وبدأ	الحديث	في	منتصف	الثمانينيات	عن	دمج	المتغيرات	السكانية	في	عملية	 	
التنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	وقام	برنامج	األمم	المتحدة	اإلنمائيUNDP	بعمل	
اسقاطات	 نماذج	 بل	 فقط،	 السكان	 لحجم	 ليس	 السكانية	 لإلسقاطات	 نماذج	
لألسر	والمدارس	والقوى	العاملة....	وغيرها،	وبدأ	الحديث	عن	السياسة	السكانية.	

مرحلة	التسعينيات	وما	بعدها:	في	هذه	المرحلة	تزايد	الحديث	عن	القضية	السكانية		 
وأثرها	على	برامج	التنمية	وبدأت	العديد	من	الدول	النامية	بتبني	سياسات	سكانية	
صريحة	تهدف	إلى	التأثير	على	المتغيرات	السكانية	مثل	النمو	السكاني	والخصوبة	
والوفيات	والهجرة	والتوزيع	والتركيب	السكاني،	وكذلك	الخصائص	السكانية	
المكتسبة	كالصحة	والتعليم	والعمل...	الخ،	وكانت	الفترة	من	منتصف	الثمانينيات	
الدول	 من	 للعديد	 السكانية	 السياسات	 وضع	 فترة	 هي	 التسعينيات	 منتصف	 إلى	
النامية.	ومن	أشهر	األحداث	التي	حدثت	خالل	هذه	المرحلة	على	المستوى	الدولي،	
عقد	المؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية	المنعقد	في	القاهرة	عام	1994م،	والذي	
كان	انعقاده	بهذا	العنوان	يمثل	اعترافًا	وتأكيدًا	ال	شك	فيه	من	قبل	المجتمع	الدولي	
على	أهمية	الربط	بين	السكان	والتنمية،	وأنه	ال	يمكن	إغفال	العوامل	السكانية	
مستوى	 في	 تحسن	 إحداث	 في	 التنمية	 لبرامج	 النجاح	 أجل	 من	 التنمية	 عملية	 في	
بضرورة	 العالم	 دول	 بها	 التزمت	 بقرارات	 المؤتمر	 خرج	 وقد	 المجتمعات،	 معيشة	
الربط	بين	المتغيرات	السكانية	وعملية	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	الشاملة،	
وحددت	نتائج	المؤتمر	مجاالت	وأولويات	العمل	في	هذا	الصدد،كان	من	أهمها	أخذ	
المتغيرات	السكانية	في	االعتبار	عند	التخطيط	والتنفيذ	والمتابعة	والتقييم	للخطط	
النامية	على	 الدول	 العالم	وبالذات	 التنموية،وحث	المؤتمر	دول	 والبرامج	واالنشطة	
تبني	وإدماج	برامج	ومشاريع	تهدف	إلى	التأثير	إيجابيًا	على	المتغيرات	السكانية،	

بما	يتألم	وأهداف	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	وذلك	ضمن	خططها	التنموية.
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ثالثًا: تجربة الجمهورية اليمنية:

شهد	المجتمع	اليمني	خالل	العقود	األربعة	الماضية	تطورات	اقتصادية	واجتماعية	 	
وسياسة	وثقافية،	بما	في	ذلك	تطورات	حاسمة	وهامة	في	األوضاع	السكانية	لم	تعرف	
السنوي	 النمو	السكاني	 ببلوغ	كٍل	من	معدل	 اليمن،	حيث	تميزت	 تاريخ	 من	قبل	في	
)3.7 %(	ومعدل	الخصوبة	الكلية	للمرأة	اليمنية	)8.3(	مولود	حي	لكل	امرأة	أعلى	
نسبة	لهما	مع	نهاية	الثمانينيات	وبداية	التسعينيات،	ليبدءآن	مرحلة	جديدة	من	االنخفاض	
النسبي	فيما	بعد،	وارتفع	معدل	توقع	الحياة	عند	الميالد	من	حوالي	40	سنة	في	بداية	
فترة	السبعينيات	إلى	حوالي	أكثر	من	60	سنة	حاليًا،	وعاش	سكان	اليمن	خالل	ما	قبل	
عام	2004م	أقصر	مدة	زمنية	لتضاعف	عدد	سكانه	)حوالي	14	سنة	في	المتوسط(،	
حيث	زاد	عدد	سكانه	من	6.9	مليون	عام	1975م	إلى	19.7	مليون	نسمة	عام	2004م،	

ويبلغ	هذا	الرقم	حاليا	حوالي	)28(	مليون	نسمة.	

					كما	أن	من	أبرز	تطورات	االوضاع	السكانية	خالل	هذه	الفترة	دخول	اليمن	قائمة	
البلدان	ذات	المدن	المليونية	حيث	بلغ	سكان	أمانة	العاصمة	صنعاء	المليون	نسمة	في	
منتصف	التسعينات	ألول	مرة	بعد	أن	كان	هذا	العدد	فقط	135	ألف	نسمة	عام	1975م.

					من	ناحيٍة	أخرى	يمكن	القول	أن	تلك	التطورات	لألوضاع	السكانية	كانت	مرتبطة	
بما	مرت	به	البالد	من	المراحل	االقتصادية	واالجتماعية	منذ	بداية	السبعينيات	من	القرن	
مجال	 في	 التنموية	 البرامج	 أن	 التنمية	 وأدبيات	 وثائق	 تبين	 حيث	 األن،	 حتى	 الماضي	
قد	 العيش	 وتحسن	ظروف	 والطرق	 والكهرباء	 المياه	 وتوفير	خدمات	 والتعليم	 الصحة	
أثرت	على	المتغيرات	السكانية،	بل	كانت	وراء	التطورات	التي	عاشها	السكان	خالل	
المرحلة	السابقة	من	حيث	النمو	والتوزيع	والتركيب	السكاني،فقد	أدت	البرامج	التنموية	
إلى	خفض	الوفيات	ورفع	توقع	متوسط	الحياة	عند	الميالد،	كما	أدى	تطور	الخدمات	
الصحية	واالقتصادية	في	المدن	إلى	ارتفاع	الهجرة	الداخلية	وتغير	في	التوزيع	السكاني،	
وبالتالي	فإنه	يمكن	القول	أن	هناك	ارتباط	واضح	بين	السكان	ومتغيراته	وعملية	التنمية	

االقتصادية	واالجتماعية	التي	شهدتها	اليمن	خالل	العقود	الماضية.

الماضي	وال	تزال	من	أجل	 القرن	 ولقد	سعت	الحكومة	منذ	مطلع	تسعينيات	 	
النمو	 معدل	 بين	 الفجوة	 وتقليص	 المضطرد،	 السكاني	 النمو	 معدل	 على	 السيطرة	
السكاني	ومعدل	النمو	االقتصادي،	من	خالل	إعطاء	القضايا	السكانية	حيزًا	كبيرًا	
من	اهتمامها	وتهيئة	البيئة	الداعمة	للعمل	السكاني	المنظم،	حيث	بدأت	بتبني	أول	سياسة	
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سكانية	في	البالد،	ووضع	لها	برامج	وخطط	تنفيذية	قطاعية	وعلى	مستوى	المحافظات،	
باإلضافة	إلى	تبني	مجموعة	من	السياسات	واالستراتيجيات	األخرى	ذات	العالقة	بالعمل	
معالجات	 إيجاد	 بهدف	 والمرأة،	 والتعليم	 الصحة	 قطاعات	 في	 أبرزها	 من	 السكاني	
واقعية	وعملية	لمختلف	القضايا	السكانية،	وتحتاج	تلك	السياسات	واالستراتيجيات	إلى	
المراجعة	والتحديث	الستيعاب	المتغيرات	المحلية		وااللتزامات	الدولية	كأهداف	المؤتمر	
الدولي	للسكان	والتنمية	لعام	1994م	واألهداف	األلفية	لعام	2000،	ومؤخرًا	أهداف	
السكان	 حول	 االقليمية	 المؤتمرات	 وتوصيات	 2030م،	 	- 	2015 المستدامة	 التنمية	
والتنمية	التي	عقدت	لمراجعة	التقدم	المحرز	في	تنفيذ	أهداف	المؤتمر	الدولي	للسكان	

والتنمية.

الماضي	 القرن	 العديد	من	االنجازات	منذ	مطلع	تسعينيات	 وقد	حققت	بالدنا	 	
وبعد	قيام	الوحدة	المباركة،	وحدثت	العديد	من	التطورات	في	جوانب	العمل	السكاني	

يمكن	إيجاز	أهمها	فيما	يلي:

• السياسة	السكانية:	وهي	أول	وثيقة	رسمية	تحدد	إطارًا	رسميًا	للعمل	السكاني		
وتضع	له	أهداف	وكيان	مؤسسي	وقانوني	خاص	به،	وتمثل	االلتزام	الرسمي	

للحكومة	اليمنية	بمعالجة	القضية	السكانية.

• الجانب	المؤسسي:	تم	إنشاء	عدد	من	التكوينات	األساسية	للعمل	السكاني		
ومن	أهمها:

المجلس	الوطني	للسكان	ويرأسه	رئيس	مجلس	الوزراء	وعضوية	أكثر	من	- 
سته	عشر	جهة	حكومية	باإلضافة	إلى	عدد	من	المنظمات	غير	الحكومية	

ذات	الصلة	بالعمل	السكاني.

واإلداري	-  الفني	 الجهاز	 وهي	 للسكان،	 الوطني	 للمجلس	 العامة	 األمانة	
للعمل	 والتقييم	 والمراقبة	 والتخطيط	 التنسيق	 بمهام	 وتقوم	 للمجلس،	
مباشرة	 وغير	 مباشرة	 وأنشطة	 برامج	 تنفيذ	 إلى	 باإلضافة	 السكاني	
للتوعية	والمناصرة	والمؤازرة	والتعريف	بالقضايا	السكانية	واستراتيجيتها	
بالعمل	 الصلة	 ذات	 والدولية	 واإلقليمية	 المحلية	 والمستجدات	 وأهدافها	
السكاني	والتزاماتنا	تجاهها	وما	ترتب	على	ذلك	من	تطورات	نحو	تحقيق	
اهداف	المؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية	لعام	1994	والمراجعات	الالحقة	
اهداف	جديدة	عرفت	 من	 عنها	 تمخض	 وما	 	2015 	- 	2000 لها	خالل	

بأهداف	التنمية	المستدامة.



15دليل إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطط العمل السكاني

لجنتي	الصحة	والسكان	في	مجلسي	النواب	والشورى.- 

مركز	الدراسات	السكانية	في	جامعة	صنعاء.- 

مركزي	دراسات	المرأة	في	جامعتي	صنعاء	وعدن.- 

الجمهورية	غطت	-  السكانية	في	معظم	محافظات	 األنشطة	 تنسيق	 لجان	
السكانية	 للبرامج	 بالتنسيق	 القيام	 في	 دورها	 ويتمحور	 محافظة	 	)16(
والبرامج	 الخطط	 في	 السكانية	 واألنشطة	 والبرامج	 األهداف	 ودمج	

التنفيذية	لكل	محافظة.

• عالقة		 لها	 التي	 واألنظمة	 التشريعات	 من	 العديد	 صدرت	 التشريعي:	 الجانب	
بالغة	األهمية	بمعالجة	القضايا	السكانية،حيث	تم	إصدار	التشريعات	والقوانين	
واللوائح	التنظيمية	لدولة	الوحدة،	وصدرت	العديد	من	القوانين	الهامة	خالل	فترة	
التسعينيات	التي	تنظم	المسائل	والقضايا	والمجاالت	ذات	الصلة	بتحقيق	أهداف	

السياسة	الوطنية	للسكان.	

• السكانية		 والخطط	 البرامج	 من	 العديد	 وإدماج	 تضمين	 تم	 التخطيط:	 جانب	
ضمن	الخطط	التنموية	الخمسية	تحت	إشراف	وزارة	التخطيط.

• جانب	المعلومات	والبيانات:		

السكانية	من	خالل	-  والمؤشرات	 البيانات	 تم	استخراج	وتطوير	وتحديث	
التعدادات	السكانية	التي	نفذت	خالل	العشرين	السنة	الماضية،	باإلضافة	
إلى	المسوحات	الديموغرافية	والصحية	واالجتماعية	واالقتصادية،	والتي	

كانت	أساسًا	لوضع	السياسات	والبرامج	ومؤشرات	أهدافها.	

تم	إنشاء	موقع	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	وتطويره	وتحديثه	- 
لتمكينه	من	استيعاب	قدر	أكبر	من	المعلومات	والمؤشرات	والتطورات	
للقضايا	 والمتابعين	 الباحثين	 احتياج	 يلبى	 والذي	 السكاني	 العمل	 في	

.)www.npc-ts.org(	تجاهها	والمستجدات	السكانية

تم	إعداد	االسقاطات	السكانية	بالتعاون	مع	الجهاز	المركزي	لإلحصاء	- 
والمحافظات	 الجمهورية	 السكان	على	مستوى	 تقديرات	حجم	 وتضمنت	

حتى	عام	2035.
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• جانب	التوعية	السكانية:	نفذت	العديد	من	األنشطة	التوعوية	في	جوانب	القضايا		
مستوى	 رفع	 بهدف	 والمحلي	 المركزي	 المستويين	 على	 المختلفة	 السكانية	
من	 المختلفة	 العمرية	 الفئات	 تهم	 التي	 بالقضايا	 المجتمع	 أوساط	 في	 الوعي	
السكان،	ومن	أبرزها	القضايا	الصحية	والتعليمية	والشباب	والنوع	االجتماعي	

وغيرها	ومن	أبرز	هذه	األنشطة:

• المتعددة		 االعالم	 وسائل	 عبر	 ومقاالت	 وحلقات	 وتنويهات	 توعوية	 برامج	
)مقروءة	-	مرئية	-	مسموعة(.

• إعداد	أدلة	إرشادية	وتوعوية	للعاملين	في	القطاعات	المختلفة	ومن	أهمها		
األوقاف،اإلعالم،	والصحة	وغيرها.

• العلمي		 والبحث	 العالي	 التعليم	 ووزارة	 والتعليم	 التربية	 وزارة	 مع	 التنسيق	
التربية	 ومادة	 العام	 التعليم	 مناهج	 في	 والتنمية	 السكان	 مفاهيم	 إلدماج	

السكانية	في	التعليم	الجامعي.

• تنفيذ	برامج	توعوية	بالتنسيق	مع	وزارة	األوقاف	واإلرشاد	لخطباء	المساجد		
والوعاظ	والمرشدات	وإشراكهم	في	عملية	التوعية.

• تنفيذ	برامج	توعوية	مختلفة	في	أوساط	الشباب.	

• جانب	الدراسات	والبحوث:	تم	تنفيذ	العديد	من	الدراسات	والبحوث	السكانية		
على	 وتأثيراتها	 بها	 المتعلقة	 الجوانب	 ودراسة	 السكانية	 االوضاع	 لتشخيص	

مختلف	قطاعات	التنمية	ومن	أهم	تلك	الدراسات:

 -	،97،91 السكانية	 للسياسة	 الوطنية	 المؤتمرات	 فعاليات	 أصدرته	 ما	
2002،	2007م	والتي	غطت	كل	األبعاد	السكانية	وأثرها	على	جوانب	

التنمية.

دراسات	حول	معارف	واتجاهات	الشباب	حول	القضايا	السكانية.- 

دراسات	حالة	سكان	اليمن	)سنويًا(.- 

دراسة	حول	الخصائص	السكانية	للنازحين.- 
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دراسات	تمت	على	مستوى	بعض	المحافظات	حول	أوضاع	السكان	والتنمية	- 
وغيرها	من	الدراسات	األخرى	ذات	العالقة	بالقضايا	السكانية	المختلفة.

مما	سبق	يتضح	لنا	أن	العمل	السكاني	قد	شهد	نقلة	نوعية	متميزة	بعد	تبني	 	
التخطيط	 وزارة	 الجهات	ومنها	 تعاون	كل	 	بفضل	 الوطنية	للسكان،	 للسياسة	 الدولة	
والتنمية	التي	تبنت	دمج	العديد	من	البرامج	والمشاريع	السكانية	في	خطط	التنمية،	حيث	
توسعت	الخدمات	والبرامج	والمشاريع	السكانيةوغطت	تقريبًا	معظم	أهداف	السياسة	
الوطنية	للسكان	في	المجال	الصحي،	والتعليم		والمرأة	والطفل	والشباب	والفئات	الخاصة	
والدراسات	واألبحاث	والتوعية	السكانية	والصحية	والتخطيط	والبرمجة	السكانية،	وال	
نتائج	 إلى	 نتطرق	 أن	 يمكن	 إنما	 بالتفصيل،	 االنجازات	 تلك	 لذكر	 هنا	 المجال	 يسع	

وانعكاسات	تلك	الجهود	على	اهم	المؤشرات	السكانية	كما	يلي:	

• معدل	النمو	السكاني:	شهد	انخفاض	من	3.7 %	عام	1994م	إلى	2.9 % 	
عام	2013	حسب	نتائج	اخر	مسح	متخصص	وهو	المسح	اليمني	الصحي	لألم	

والطفل.

• عام		 السكان	 من	 ألف	 لكل	 	98 من	 انخفض	 الرضع	 األطفال	 وفيات	 معدل	
1992م	إلى	44 %	عام	2013م.

• النساء		 إجمالي	 %من	  13 من	 االسرة	 تنظيم	 وسائل	 استخدام	 معدل	 ارتفع	
المتزوجات	عام	1992م	إلى	33 % من	اجمالي	تلك	النساء	عام	2013م.

• الوالدة	بإشراف	طبي	من	22 %	عام	1997م	إلى	45 %	عام	2013م.	

وبالرغم	من	التطورات	اإليجابية	على	مستوى	المؤشرات	السكانية	خالل	الفترة	 	
السابقة	إال	أنها	تعتبر	مازالت	دون	الطموح	المطلوب،	فهناك	جوانب	ال	تزال	غير	مغطاة	
)التحضر،	والهجرة،	والفئات	الخاصة،	ومن	بينهم	المسنين،	والوعي	بقضايا	السكان	
والصحة	االنجابية	....الخ(	أضف	إلى	ذلك	ما	شهدته	البالد	في	السنوات	األخيرة	من	
أوضاع	أدت	إلى	توقف	عجلة	التنمية	وتراجع	كل	أنشطتها	بما	فيها	األنشطة	السكانية.	
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كل	ذلك	يجعل	اليمن	أمام	تحدي	كبير	لمعالجة	القضايا	السكانية	لتحقيق	 	
أهداف	السياسة	الوطنية	للسكان	حتى	عام	2025م،	وكذا	إيفاء	اليمن	بالتزاماته	أمام	
المجتمع	الدولي	في	ضوء	أهداف	التنمية	المستدامة	SDGs	التي	سنوردهما	في	الجزء	

التالي.

من	هنا	تأتي	أهمية	إعداد	هذا	الدليل	للدفع	بالعمل	السكاني	من	خالل	دمج	المتغيرات	
السكانية	في	التخطيط	التنموي،	فماذا	يعني	هذا	الدليل؟	وماهي	أهميته؟	وأهدافه؟	
التنمية	 وأهداف	 للسكان	 الوطنية	 السياسة	 بأهداف	 عالقته	 وماهي	 ومكوناته؟	
السياسة	 أهداف	 لتحقيق	 يلعبه	 ان	 الذي	يمكن	 الدور	 وما	هو	 ؟	 	SDGs	المستدامة

الوطنية	للسكان	كمكون	أساسي	ألهداف	التنمية	المستدامة	والشاملة؟			

 

الجزء الثاني:

التعريف بالدليل )أهدافه، مكوناته، مجاالته(   



الجزء الثاني:

التعريف بالدليل )أهدافه، مكوناته، مجاالته(   
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أواًل: تعريف عملية دمج المتغيرات السكانية في التخطيط التنموي:

ماذا	يعني	دمج	المتغيرات	السكانية	في	عملية	التنمية؟	ولماذا	هذا	الدليل؟،	 	
ربما	هذا	هو	أول	تساؤل	يتبادر	إلى	ذهن	القارئ	أو	المهتم	بموضوع	التخطيط	السكاني،	
ولإلجابة	على	هذا	التساؤل،	ولتسهيل	الوصول	إلى	فهم	معنى	دمج	المتغيرات	السكانية	
في	خطط	التنمية	والوصول	إلى	تعريف	إجرائي	لهذا	المفهوم،	نرى	أن	يتم	أواًل	تقديم	
من	 للسكان	 الوطني	 للمجلس	 العامة	 األمانة	 به	 تقوم	 كانت	 لما	 مختصر	 استعراض	
االقتصادية	 التنمية	 خطط	 في	 السكانية	 المتغيرات	 دمج	 أجل	 من	 واجراءات	 خطوات	
واالجتماعية	التي	تم	تنفيذها	في	بالدنا	منذ	منتصف	التسعينيات	من	القرن	لماضي	حتى	
الجانب	 العامة	في	هذا	 به	األمانة	 2010م،	وما	مدى	كفاية	ونجاعة	ما	كانت	تقوم	

بالتعاون	مع	الجهات	المعنية.		

الوطنية	 المستويات	 السكانية	على	 واألدبيات	 الفعاليات	 يتردد	في	 ما	 كثيرًا	 	
في	 السكانية	 المتغيرات	 دمج	 الماضيين،ضرورة	 العقدين	 في	 والدولية	 واالقليمية	
التخطيط	التنموي	للمعالجة	والتحفيف	من	حدة	المشكلة	السكانية،	خاصة	في	الدول	
والتركيب	 النمو	 حيث	 من	 المشكلة	 هذه	 من	 غيرها	 من	 أكثر	 تعاني	 التي	 النامية	
والتوزيع	والخصائص	وانعكاساتها	على	جهود	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	وباعتبار	
األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	الجهة	الرسمية	المعنية	بوضع	السياسات	والبرامج	
السكانية	ومتابعة	تنفيذها	ودمجها	في	عملية	التخطيط	االقتصادي	واالجتماعي	للبالد،	
التنفيذية	 الجهات	 مع	 والتنسيق	 بالتعاون	 الجانب	 هذا	 في	 مهامها	 بإحدى	 قامت	 فقد	
ذات	العالقة	من	وزارات	وأجهزة	ومؤسسات	حكومية	وغير	حكومية	من	جهة،	ووزارة	
التخطيط	والتنمية	من	جهة	أخرى،	لدمج	بعض	البرامج	والمشاريع	السكانية	في	عملية	
التنمية	كما	الحظنا	في	الجزء	السابق	من	خالل	عرض	تجربة	العمل	السكاني	في	بالدنا	
منذ	منتصف	التسعينيات	من	القرن	الماضي.	تلك	العملية	تمت	على	المستوى	المركزي،	
التخطيط	 ووزارة	 جهة،	 من	 العالقة	 ذات	 التنفيذية	 الجهات	 الوزارات/	 دواوين	 بين	 أي	
والتنمية	من	جهة	أخرى،	وبالتنسيق	والدعم	الفني	من	قبل	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	

للسكان،	وكانت	هذه	العملية	تمر	بعدة	مراحل	يمكن	تلخيصها	فيما	يلي:	

• إجراء	دراسة	لتحليل	الوضع	في	القطاع	المعني	من	وجهة	نظر	سكانية،	بما		
القطاع	 في	 السكاني	 المكون	 رؤية	متكاملة	حول	وضع	 بلورة	 على	 يساعد	
من	حيث	حجم	ونوع	الفئة	السكانية	التي	يتعامل	معها،	ونموها،	احتياجاتها	



دليل إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطط العمل السكاني 22

والصعوبات	التي	تواجه	القطاع	للوصول	إلى	طرح	توصيات	لمعالجة	االختالالت	
التي	يعاني	منها	القطاع	وكيفية	النهوض	وتنمية	هذا	القطاع	لتحقيق	أهداف	
السياسة	الوطنية	للسكان،	مثل	قطاع	الصحة	والتعليم	والشباب	المرأة،	الفئات	
واالبحاث	 الدراسات	 تلك	 ومناقشة	 عرض	 يتم	 ثم	 الخ،	 	.... المياه	 الخاصة،	
في	المؤتمرات	الوطنية	للسكان	التي	كانت	تعقد	متزامنة	مع	بداية	الخطط	

الخمسية	للتنمية.	

• الدراسات		 تلك	 بها	 تخرج	 التي	 المعالجات	 ومقترح	 التوصيات	 مراجعة	 يتم	
الوطني	 للمجلس	 العامة	 واألمانة	 القطاع	 في	 المعنيين	 مع	 بالجلوس	 واالبحاث	
للسكان	وتحويلها	إلى	أهداف	وتدخالت	وإجراءات	قطاعية	ضمن	برنامج/خطة	
العمل	السكاني	تنسجم	وتسهم	في	تحقيق	أهداف	السياسة	الوطنية	للسكان،	

تلك	العناصر	تصبح	مرتكزات	للخطة	القطاعية	في	مجال	السكان.

• التنمية		 خطط	 في	 السكانية	 والمشاريع	 البرامج	 دمج	 لعملية	 الثالثة	 المرحلة	
أخرى،	 التخطيط	من	جهة	 ووزارة	 التنفيذية	من	جهة،	 الجهة	 بين	 تتم	 كانت	
خاللها	 يتم	 للسكان،	 الوطني	 للمجلس	 العامة	 األمانة	 مع	 والتعاون	 بالتنسيق	
التنفيذي	في	خطة/ تحويل	األهداف	والتدخالت	واالجراءات	المتعلقة	بالقطاع	
الخطة	 ضمن	 تدرج	 وأنشطة	 ومشاريع	 برامج	 إلى	 السكاني،	 العمل	 برنامج	

الخمسية	للقطاع.				

والبرامج	 السكاني	 البعد	 إدماج	 عملية	 في	 المنهج	 هذا	 فعالية	 من	 وبالرغم	 	 	 	 	 	
والمشاريع	السكانية	في	خطط	التنمية	وتحقيقه	نتائج	جيدة	إلى	حد	ما،	حيث	تم	
دمج	العديد	من	البرامج	والمشاريع	السكانية	القطاعية	ضمن	خطط	التنمية	السابقة	
التي	تضمنت	برامج	ومشاريع	سكانية	قطاعية	على	المستوى	الوطني،	خاصة	في	
القطاعات	الرئيسية	ذات	العالقة	بالسكان	مثل:	الصحة	والتعليم	والمرأة	واالعالم	
والتثقيف	الصحي	والسكاني.	إال	أن	هذا	المنهج	في	عملية	إدماج	البعد	السكاني	
تلخيصها	 يمكن	 وقصور	 وتواجهه	صعوبات	 التنموي	كان	محدودًا	 التخطيط	 في	

فيما	يلي:	

• كان	العمل	في	الغالب	يتم	مع	الجهات	التنفيذية	الرئيسية	كما	بيناه	أعاله،		
والتي	لها	تجارب	جيدة	في	عملية	التخطيط	والتنفيذ	للبرامج	والمشاريع	التنموية	
لصعوبة	تغطية	العمل	مع	كل	الجهات	من	قبل	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	
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دمج	 يتم	 لم	 وبذلك	 التخطيط،	 وزارة	 قبل	 من	 المحددة	 الفترة	 في	 للسكان	
العديد	من	مكونات	الخطط/البرامج	السكانية	في	التخطيط	التنموي،	ومنها	
الداخلية	 الهجرة	 مثل:	 السكاني	 بالبعد	 أهمية	كبيرة	 ذات	 بجهات	 يتعلق	 ما	
وكذا	 محدود،	 بشكل	 إال	 الشباب	 وقطاع	 الخارجية،	 والهجرة	 والتحضر،	

الفئات	المهمشة	وبعض	الفئات	الخاصة	كالمسنين	والمعاقين.			

• كان	الدعم	الفني	لوضع	الخطط	والبرامج	يتم	في	الغالب	على	مستوى	ديوان		
الوزارات	والمستوى	الوطني	دون	المحافظات	رغم	أهمية	دمج	البعد	السكاني	
وبرامجه	على	المستوى	المحلي	للمحافظات	والمديريات	التي	تعتبر	مصدر	معظم	
مكونات	المشكلة	السكانية	)النمو،	الهجرة،	األمية،	الصحة	....	الخ(.	

• العالقة،		 ذات	 الجهات	 لكل	 الخطط	 وضع	 في	 العمل	صعوبات	 يواجه	 كان	
وذلك	لتعدد	مراحل	العمل	التي	كانت	تأخذها	عملية	دمج	البرامج	أو	المشاريع	
السكانية،	والجهد	المطلوب	من	قبل	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	
والقطاعات	المعنية	بتنفيذ	برنامج	العمل	السكاني	والتي	من	الصعب	االلمام	

بها	ومتابعتها.

• كانت	الجهات	غير	الحكومية	والجهات	الصغيرة	أو	ذات	العالقة	المحدودة		
أو	دعم	فني	 اهتمام	 بأي	 للسكان	ال	تحظى	 الوطني	 للمجلس	 العامة	 باألمانة	

يساعدها	على	وضع	خططها	ذات	العالقة	بالسكان.	

للسكان	 الوطني	 للمجلس	 العامة	 األمانة	 لتجربة	عمل	 استعراضنا	 ومن	خالل	 	
في	عملية	دمج	البرامج	والمشاريع	السكانية	والتعرف	على	الصعوبات	التي	عانت	منها	
تلك	التجربة،	يمكن	القول	أن	عملية	دمج	المتغيرات	السكانية	ال	تعني	فقط	دمج	بعض	
البرامج	أو	المشاريع	السكانية	في	خطط	التنمية،	وإنما	تعني	تلك	الخطوات	واالجراءات	
ونموه	 السكان	 السكانية	مثل	حجم	 العوامل	 االعتبار	 يتم	من	خاللها	األخذ	في	 التي	
وتوزيعه	المكاني	وتركيبه	العمري	والنوعي	وخصائصه	التعليمية	والصحية	واحتياجاتهم	
برامج	 إدراج	 تعني	 وكذلك	 التنموية،	 للخطط	 والتقييم	 والتنفيذ	 التخطيط	 عملية	 في	
ومشاريع	في	خطط	التنمية	تهدف	إلى	معالجة	أو	التخفيف	من	حدة	المشكلة	السكانية.
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هذا	تعريف	عام	لما	يقصد	بعملية	اإلدماج	للبعد	السكاني	والمتغيرات	السكانية	 	
في	التخطيط	التنموي،	وكما	نالحظ	أن	هذا	التعريف	يتمثل	في	جانبين	رئيسيين	هما:	

•  أن	يتم	وضع	الخطط	التنموية	سواًء	كانت	على	المستوى	الوطني	أو	القطاعي		
والمؤشرات	 المتغيرات	 ضوء	 في	 وتقييمها	 وتنفيذها	 )المحافظات(	 المحلي	 أو	
الخطة	 معها	 تتعامل	 التي	 السكانية	 الفئة	 أو	 السكان	 حجم	 مثل	 السكانية،	
أخذ	 يتم	 وكذلك	 وتطلعاتهم،	 واحتياجاتهم	 وخصائصهم	 وتوزيعاتهم	 ونموهم	
الخطط	 لتلك	 والتقييم	 والمتابعة	 التنفيذ	 عملية	 في	 السكانية	 للعوامل	 االعتبار	
والبرامج	بما	تحققه	من	نتائج	وآثار	على	الجانب	السكاني	في	ضوء	ما	تهدف	إليه	
السياسة	الوطنية	للسكان،	لتحقيق	نوع	من	التوازن	بين	المتغيرات	السكانية	أو	
ديناميكية	السكان	والبرامج	والعوامل	االقتصادية	واالجتماعية	كهدف	رئيسي	

من	أهداف	السياسة	الوطنية	للسكان.	

• الجانب	اآلخر	يتمثل	في	إدراج	برامج	ومشاريع	لها	أهداف	سكانية	مباشرة	أو		
غير	مباشرة	مثل	برامج	ومشاريع	الصحة	اإلنجابية	وتنظيم	االسرة،	رفع	مستوى	
التعليم	والحد	من	التسرب	منه،	التأثير	على	التوزيع	المكاني	والجغرافي	للسكان	
من	خالل	توزيع/	توطين	بعض	البرامج	والمشاريع	االقتصادية	والخدمية	التي	تعتبر	

عوامل	جذب	للسكان،	دمج	الثقافة	السكانية	في	مناهج	التعليم	....	الخ.	

ثانيًا: أهداف الدليل:

من	خالل	استعراضنا	لتجربة	األمانة	العامة	في	عملية	إدماج	المتغيرات	السكانية	 	
التي	 القصور	 أوجه	 لنا	 يتضح	 اإلدماج،	 بتعريف	عملية	 ذلك	 ومقارنة	 التنمية	 في	خطط	
لم	 أنها	 إال	 نسبيًا،	 	جيدة	 نتائج	 من	 ما	حققته	 رغم	 التجربة،	 منها	هذه	 تعاني	 كانت	
األمانة	 مع	 والتعاون	 التنسيق	 من	 تتمكن	 لم	 الجهات	 بعض	 أن	 مكتملة،حيث	 تكن	
وكانت	 السكانية،	 ومشاريعها	 برامجها	 وضع	 في	 للسكان	 الوطني	 للمجلس	 العامة	
عملية	 مشاريعها،كما	كانت	 وبلورة	 عملها	 تسهيل	 من	 يمكنها	 فني	 دعم	 إلى	 تحتاج	
الدمج	تستغرق	جهدًا	ووقتًا،	وتقتصر	على	دمج	بعض	البرامج	والمشاريع	السكانية	على	
المستوى	المركزي	على	وجه	التحديد،	وهذا	عمل	غير	كافي،	إذ	أن	معالجة	القضية	
السكانية	أو	التخفيف	من	حدتها	يتطلب	عماًل	شاماًل	مع	كل	الجهات	ذات	العالقة	في	
دمج	المتغيرات	السكانية	في	التخطيط	التنموي	على	كل	المستويات	الوطنية	والقطاعية	
والمحلية،	لذلك	دعت	الحاجة	إلى	إعداد	هذا	الدليل	الذي	يهدف	باألساس	إلى	مساعدة	
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الجهات	ذات	العالقة	بالسكان	على	دمج	البعد	السكاني	في	خططها	القطاعية	وبلورة	
مشاريعها	بما	يخدم	تحقيق	أهداف	السياسة	الوطنية	للسكان	وأهداف	التنمية	المستدامة	

التي	سنوردها	الحقًا.

وبشيٍء	من	التفصيل	فإن	هذا	الدليل	يهدف	إلى:																																																																																										

• مساعدة	المخططين	والمعنيين	بالبعد	السكاني	في	الجهات	ذات	العالقة	بالعمل		
السكاني	على	كيفية	إدماج	األهداف	السكانية	بما	في	ذلك	ما	تضمنته	أهداف	
الجهات	 هذه	 سواًء	كانت	 السكان،	 جانب	 في	 ومؤشراتها	 المستدامة	 التنمية	

حكومية	أو	منظمات	أو	تكوينات	غير	حكومية.

• تزويد	المعنيين	بجوانب	التخطيط	في	الجهات	ذات	العالقة	بمعلومات	ومهارات		
وتقنيات	عملية	اإلدماج	عند	القيام	بعمليات	التخطيط	والتنفيذ	والمراقبة	والتقييم	

لتلك	الخطط	في	ضوء	األهداف	السكانية	ومؤشراتها.

• للتنمية		 السكانية	 واألهداف	 للسكان،	 الوطنية	 السياسة	 بأهداف	 التعريف	
المستدامة	SDGs	ومؤشراتها	التي	تمثل	إطار	عام	اتفقت	عليه	دول	العالم	ومن	
بينها	اليمن	للعمل	في	هذا	المجال	على	المستوى	الوطني	واالقليمي	والدولي	حتى	
عام	2030م،	بما	ال	يتعارض	مع	القيم	واألهداف	والتوجهات	والمصلحة	الوطنية	

لكل	دولة.	

• والمؤشرات		 وتحليلها،	 البيانات	 أنواع	 على	 الحصول	 في	 المخططين	 مساعدة	
متاحة	 من	مصادر	 التخطيط	 عملية	 في	 عليها	 االعتماد	 يمكن	 التي	 السكانية	

وموثوقة	وبما	يخدم	عملية	إدماج	المتغيرات	السكانية	في	خطط	التنمية.

• رفع	كفاءة	العاملين	في	مجال	السكان	في	مختلف	الجهات	من	خالل	تدريب		
المعنيين	في	الجهات	ذات	العالقة	بالعمل	السكاني	على	كيفية	إدماج	المتغيرات	

السكانية	في	عملية	التخطيط	التنموي.	

• المستوى		 على	 السكانية	 المتغيرات	 إدماج	 توسيع	 من	 الدليل	 هذا	 سيمكن	
البعد	السكاني	 التعرف	على	 والمحلي،	من	خالل	االستفادة	منه	في	 القطاعي	
عملية	 في	 السكانية	 المتغيرات	 إدماج	 وطرق	 ومنهجية	 السكانية	 واألهداف	

التخطيط.
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• تقوية	عملية	التنسيق	والتواصل	وتبادل	المعلومات	بصورة	مستمرة	بين	الجهات		
المستجدات	 لمتابعة	 للسكان	 الوطني	 للمجلس	 العامة	 واألمانة	 العالقة	 ذات	

والتطورات	والمتغيرات	المتعلقة	بالجوانب	السكانية.		

لمن هذا الدليل ؟: )الفئات التي يستهدفها الدليل(:

يستهدف	هذا	الدليل	على	وجه	التحديد	مسؤولي	التخطيط	أي	المعنيين	بوضع	 	
بالعمل	 العالقة	 ذات	 الحكومية	 وغير	 الحكومية	 للجهات	 والتنفيذية	 التنموية	 الخطط	
السكاني	ومتخذي	القرار،	باإلضافة	إلى	كل	المعنيين	والباحثين	والمهتمين	بالتخطيط	
والمتابعة	والتنسيق	والتقييم	للعمل	السكاني	على	المستوى	الوطني	والقطاعي	والمحلي،	
وكذلك	االعالميين	وقيادات	الرأي	وموصلي	الرسائل	السكانية	والمناصرين	والداعمين	

للعمل	السكاني.	

ثالثًا: مــبررات عملية إدمـــاخ المتغيرات السكــانية في التخطيط التنموي:

لماذا	إدماج	المتغيرات	السكانية	في	عملية	التخطيط	في	بالدنا؟	هل	نحن	بحاجة	إلى	
هذه	العملية؟

مما	ال	شك	فيه	أن	القضية	السكانية	في	اليمن	أصبحت	التحدي	األهم	أمام	 	
عملية	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	وهذا	ما	أجمعت	عليه	كل	خطط	التنمية	التي	
اليمنية	 الحكومة	 اعترفت	 وقد	 الماضي،	 القرن	 تسعينيات	 منتصف	 منذ	 تنفيذها	 تم	
صراحة	بهذه	المشكلة،	وتبنت	سياسة	سكانية	تعالج	وتخفف	من	حدة	هذه	المشكلة	
والمهتمين	 المختصين	 بين	 خالف	 عمومًا	 االمر	 هذا	 في	 يعد	 ولم	 1991م،	 عام	 منذ	
بقضايا	السكان	والتنمية	في	البلد.	والسؤال	الذي	أصبح	يطرح	هو	عن	كيفية	معالجة	
أبعاد	القضية	السكانية	المتعلقة	بنواحي	الكمية	من	حيث	الحجم	والنمو	واالرتفاع	في	
معدالت	الوفيات	والوالدات،	والنوعية	من	حيث	خصائص	السكانية	الصحية	والتعليمية	
والعلمية....	وغيرها،	وكذلك	من	حيث	التركيب	العمري	والنوعي	والتوزيع	المكاني	
القضايا	 تلك	 معالجة	 يمكن	 فهل	 والحضر.	 الريف	 بين	 خاصة	 للسكان،	 والجغرافي	
تابعة	 متغيرات	 باعتبارها	 واالجتماعية	 االقتصادية	 التنمية	 عملية	 بمعزل	عن	 السكانية	
يمكن	معالجتها	بتحقيق	معدل	تنمية	اقتصادية	واجتماعية	عالية؟	كما	تم	العمل	به	في	
السكاني/ البعد	 أم	يجب	دمج	 الماضي	 القرن	 الستينيات	من	 فترة	 الدول	خالل	 بعض	

المتغيرات	السكانية	في	عملية	التخطيط	التنموي؟		
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الواقع	وبشكل	مباشر	نقول	إن	التجارب	الناجحة	للدول	في	هذا	المجال	)مثال	 	
على	ذلك	تجربة	تونس(	أثبتت	ضرورة	دمج	المتغيرات	السكانية	في	التخطيط	التنموي	

ونحن	في	اليمن	بحاجة	لهذا	المنهج	وذلك	لعدة	اسباب:	

• حدة	بعض	أبعاد	المشكلة	السكانية،	إذ	أن	اليمن	رغم	التحسن	النسبي	خالل		
العقود	القليلة	الماضية	لبعض	المؤشرات	السكانية،	إال	أن	النمو	السكاني	ال	
يزال	من	أعلى	المعدالت	في	العالم	)2.8 %	سنويا(	كما	ان	معدالت	الخصوبة	
والوفيات	وبالذات	وفيات	االطفال	واألمهات	ال	تزال	عالية	جدا	)4.4	والدة	لكل	
امرأة	واألمهات	148	وفاة	لكل	مائة	ألف	والدة	حية	على	التوالي	عام	2013(،	
كما	أن	وفيات	األطفال	والرضع	43	حالة	وفاه	لكل	1000	مولود	حي	باإلضافة	
إلى	تدني	مؤشرات	وضع	المرأة	ومشاركتها	والتعليم	والعمل	والصحة	والمستوى	
المعيشي	بشكل	عام،	واستمرار	االختالل	في	التوزيع	السكاني،	وبالذات	الهجرة	
من	الريف	إلى	المدن	الرئيسية	الذي	تسبب	في	ضغوطات	كبيرة	على	الخدمات	

وسبل	المعيشة	والمصادر	البيئية	في	المدن.

• والتشرد		 والمجاعة	 الفقر	 رقعة	 واتساع	 واالقتصادية	 اإلنسانية	 األوضاع	 تدهور	
للسكان	نتيجة	للمتغيرات	واالزمات	السياسة	التي	مرت	بها	البالد	منذ	2011.

• وجود	اختالل	في	التوازن	بين	متطلبات	واحتياجات	السكان	ومحدودية	الموارد		
لتلبية	حاجة	التنمية	البشرية	والتنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	ودمج	المتغيرات	

السكانية	في	عملية	التخطيط	يمكن	أن	يخفف	من	حدة	هذا	االختالل.	

• القضية	السكانية	ذات	أبعاد	اقتصادية	واجتماعية	وثقافية	وبيئية	شاملة،	وهذا		
يتطلب	تكامل	جهود	كل	الجهات	لمعالجة	والتخفيف	من	حدة	هذه	المشكلة،	
ودمج	المتغيرات	السكانية	في	خطط	التنمية	هو	اإلطار	األشمل	والمالئم	لتحقيق	
المجال	 في	 العاملة	 الجهات	 جميع	 بين	 والتنسيق	 والتعاون	 التكامل	 من	 نوع	

السكاني.

• دمج	المتغيرات	السكانية	في	الخطط	التنموية	يلعب	دورًا	هامًا	في	رفع	الوعي		
وااللتزام	تجاه	القضايا	السكانية	في	أوساط	القطاعات	والجهات	ذات	العالقة،	
التخطيط	 مجال	 في	 السكاني	 القطاع	 في	 العاملين	 كفاءة	 رفع	 في	 ويساعد	

والتنسيق	والمتابعة	والتقييم.	
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• العالي		 وااللتزام	 التوجه	 يحقق	 التنمية	 خطط	 في	 السكانية	 المتغيرات	 دمج	
للدولة	في	معالجة	القضايا	السكانية،	من	خالل	ترجمة	هذا	التوجه	وااللتزام	إلى	
برامج	ومشاريع	عمل	على	أرض	الواقع،	ويبرز	جدية	التزام	البالد	بما	تسعى	إليه	

في	تحقيق	اهدافها	السكانية.

رابعًا:ماذا ندمج؟ أهم المجاالت/القضايا التي يمكن دمجها في التخطيط التنموي:

الواقع	أنه	من	الصعب	االلمام	بكل	ما	يمكن	دمجه	من	قضايا	وأبعاد	وبرامج	 	
سكانية	)مكون	سكاني(	في	التخطيط	التنموي،	لكن	ما	يمكن	التأكيد	عليه	هنا	

بشكل	عام	أمرين	هما:	

األمر	األول:	هو	األخذ	في	االعتبار	عند	عملية	التخطيط	على	المستوى	الوطني	والقطاعي	
والمحلي	البعد	السكاني،	أي	حجم	ونمو	وتوزيع	السكان	والفئة	السكانية	حسب	العمر	
والنوع	)ذكور/	اناث(	وكذلك	حسب	المكان	أو	مناطق	التدخل،	وأهم	الخصائص	ذات	

العالقة	مثل	الخصائص	الصحية	والتعليمية	واالجتماعية	وخصائص	العمل	....	الخ.	

 األمر	الثاني:	أن	يتم	االخذ	في	االعتبار	إن	أي	تدخل	سواًءكان	على	المستوى	الوطني
أو	 أهداف	 تحقيق	 في	 مباشر	 غير	 أو	 مباشر	 بشكل	 يسهم	 المحلي	 أو	 القطاعي	 أو	
أحد	أهداف	السياسة	الوطنية	للسكان	2001-2025،	وكذلك	األهداف	السكانية	
تعتبر	اإلطار	 السياسة	 اليمن،	فهذه	 بها	 تلتزم	 تقرها/	 المستدامة	SDGs،التي	 للتنمية	
اهتماماتها	 بحسب	 العالقة	 ذات	 الجهات	 خالله	كل	 من	 تعمل	 أن	 يمكن	 الذي	 العام	
والتنسيق	واالتفاق	مع	كل	 بالتعاون	 تم	وضعها	 تلك	األهداف	قد	 واختصاصها،	كون	
الجهات	ذات	العالقة،	وأقرها	المجلس	الوطني	للسكان	والحكومة	اليمنية،	وإن	كانت	
تلك	األهداف	تحتاج	حاليًا	إلى	مراجعة	على	ضوء	المستجدات	والمتغيرات	الحاصلة	على	
المستوى	الوطني	واالقليمي	والدولي،	لكن	هذه	السياسة	وما	أقرته	اليمن	من	األهداف	
للعمل	في	 المتاح	حاليًا	 والمرجعي	 الرسمي	 اإلطار	 تعتبر	 المستدامة	 للتنمية	 السكانية	
مجال	السكان،	كما	إن	أهداف	التنمية	المستدامة	هي	تعتبر	امتدادًا	لـ	أو	)تطويرًا(	
ألهداف	المؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية	المنعقد	في	القاهرة	عام	1994م	وكذلك	
امتدادًا	لما	سمي	بأهداف	األلفية	التي	أقرها	العالم	عام	2000م،	وقد	تم	االستفادة	من	
تلك	االهداف	والتوجهات	الدولية	في	وضع	وتحديث	السياسة	الوطنية	للسكان	وأهدافها	
الوطنية	2001	-	2025م،	والتي	اعتمدت	العديد	من	الجهات	والقطاعات	بدورها	على	

السياسة	السكانية	في	إعداد	ووضع	أهداف	استراتيجياتها	القطاعية	مثل:
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• االستراتيجية	الوطنية	للصحة	االنجابية	وتنظيم	االسرة.	

• االستراتيجية	الوطنية	للتعليم	األساسي.	

• االستراتيجية	الوطنية	للمرأة.	

• االستراتيجية	الوطنية	لألعالم	والتثقيف	واالتصال	السكاني.	

• االستراتيجية	الوطنية	للطفولة	والشباب.		

• االستراتيجية	الوطنية	لمكافحة	فيروس	نقص	المناعة	البشرية	)االيدز(،	والسل		
والمالريا.....	وغيرها.

وفيما	يلي	نورد	أهداف	السياسة	الوطنية	للسكان	واألهداف	السكانية	للتنمية	المستدامة:

* أهداف السياسة الوطنية للسكان 2001 - 2025م: 

الهدف	العام	للسياسة	الوطنية	للسكان	هو	تحقيق	التوازن	بين	النمو	االقتصادي	 	
واالجتماعي	وبين	النمو	السكاني	وتلبية	المتطلبات	المتنامية	للسكان،	وتحسين	مستوى	
تهدف	 محدد	 وبشكل	 والثقافي،	 والتعليمي	 والصحي	 واالجتماعي	 االقتصادي	 األسرة	
السياسة	السكانية	إلى	تحقيق	ثالثة	عشر	هدفًا	تغطي	عدة	مجاالت	تتعلق	بالسكان	

كما	سنوضحه	أدناه،	وهذه	األهداف	هي:

أواًل:	تخفيض	نسبة	وفيات	األمهات	لتصل	إلى	75	حالة	وفاة	لكل	100	ألف	والدة	حية	
عام	2015م	وإلى	أقل	من	65	حالة	وفاة	بحلول	عام	2025م.  

ثانيًا:	تخفيض	معدل	وفيات	األطفال	الرضع	ليصل	إلى	35	حالة	وفاة	لكل	ألف	والدة	
حية	بحلول	عام	2015م	وأقل	من	30	حالة	وفاة	بحلول	عام	2025م،	وتخفيض	معدل	
وفيات	األطفال	دون	الخامسة	من	العمر	ليصل	إلى	حوالي	45	حالة	وفاة	لكل	ألف	والدة	

بحلول	عام	2015م،	وإلى	أقل	من	40	حالة	وفاة	بحلول	عام	2025م. 

ثالثًا:	رفع	متوسط	توقع	الحياة	عند	الميالد	ليصل	إلى	)70(	سنة	بحلول	عام	2015م،	
وإلى	أعلى	من	)70(	سنة	بحلول	عام	2025م.  

رابعًا:	تكثيف	الجهود	الوطنية	لتوسيع	الخيارات	والخدمات	والمعلومات	لألزواج	من	أجل	
تخفيض	الخصوبة	ليصل	معدلها	الكلي	إلى	أقل	من	4	والدات	حية	لكل	امرأة	بحلول	

عام	2015م،	وإلى	أقل	من	3.3	والدة	حية	بحلول	عام	2025م.
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خامسًا:	رفع	معدل	استخدام	وسائل	تنظيم	األسرة	إلى	56 %	بحلول	عام	2025م،	على	
أال	تقل	نسبة	االستخدام	للوسائل	الحديثة	عن	35 %	لنفس	العام،	من	خالل	تمكين	
اإلنجابية	ومعالجة	 بينهم	وممارسة	حقوقهم	 والمباعدة	 اختيار	عدد	األطفال	 األزواج	من	
الوالدية	المسؤولة،	على	أال	يكون	اإلجهاض	وسيلة	من	وسائل	تنظيم	 العقم	في	إطار	

األسرة	في	أي	حال	من	األحوال.

وبالذات	 األساسي،	 بالتعليم	 الملتحقين	 أعداد	 في	 زيادة	سنوية	مطردة	 تحقيق	 سادسًا:	
الفتيات	وصواًل	إلى	هدف	التعليم	للجميع	بحلول	عام	2025م.

االقتصادي	 والنمو	 السكان	 بين	 الترابط	 الموضوعي	ألوجه	 الفهم	 من	 انطالقا	 سابعًا:	
وتنشيط	 تدعيم	 للسكان	 الوطنية	 السياسة	 المستدامة،تستهدف	 والتنمية	 المضطرد	
الجهود	الوطنية	المتداخلة	لتحقيق،	إبطاء	النمو	السكاني	ليتناسب	معدله	مع	مقتضيات	
التنمية،	وتحقيق	أعلى	معدالت	النمو	االقتصادي،	بما	يكفل	تحسين	مستويات	المعيشة	
منافذ	 وسد	 للنساء،	 وبالذات	 العمالة	 فرص	 وتحسين	 وتوسيع	 البشرية	 الموارد	 وتنمية	
البطالة	خاصة	بين	الشباب	وتقليص	مساحة	الفقر	وحدة	انتشاره،	وتحسين	حماية	البيئة	
والحد	من	أنماط	اإلنتاج	واالستغالل	غير	القابل	لالستدامة،	ودرء	اآلثار	السلبية	والمتبادلة	

بين	السكان	والتنمية	والبيئة.

ثامنًا:	السعي	لتخفيض	نسبة	األمية	وبالذات	في	المجتمعات	الريفية	وفي	أوساط	النساء،	
بحيث	ال	يزيد	المتوسط	العام	لألمية	عن	20 %	بحلول	عام	2025م.

التنمية	 متطلبات	 مع	 المتوازن	 السكاني	 التوزيع	 إلى	 للوصول	 الجهود	 تكثيف	 تاسعًا:	
واحتياجاتها	ودمج	النمو	الحضري	في	سياق	التنمية	المستدامة.

والسياسية	 المدنية	 والواجبات	 الحقوق	 في:	 الجنسين	 بين	 العدالة	 تحقيق	 عاشرًا:	
والتشريعية،	تمكين	المرأة	من	تحقيق	كامل	إمكاناتها،	كفالة	تعزيز	مساهمة	المرأة	
في	 االشتراك	 المراحل،	 جميع	 في	 السياسات	 تقرير	 وعمليات	 المستدامة	 التنمية	 في:	
العلم	والتكنولوجيا	 التعليم،	الصحة،	 للدخل،	 المدرة	 كافة	جوانب	اإلنتاج	واألنشطة	
وتشجيع	 القرار،	 صنع	 ومراكز	 السياسية	 المشاركة	 بالسكان،	 المتصلة	 والثقافة	
والتربوي،	 المسؤولية	في	سلوكه	اإلنجابي	ودورة	األسري	 الرجل	وتمكينه	من	تحمل	
غرس	قيم	العدالة	واإلنصاف	بين	الجنسين	في	أذهان	الصغار	بما	يتفق	وقيم	المجتمع.	

ورفاههم	 والمراهقين	 والشباب	 األطفال	 لتعزيز	صحة	جميع	 الجاد	 العمل	 إحدى	عشر:	
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وإمكاناتهم،	وتلبية	االحتياجات	الخاصة	بهم	مع	إيالء	االعتبار	الواجب	لقدراتهم	الخالقة	
وتقديم	الدعم	لهم	على	صعيد	األسرة	والمجتمع،	وتوعيتهم	بمخاطر	اإلنجاب	المبكر	
والمتأخر	وحاالت	الحمل	عالية	الخطورة،	وتوجيه	قدراتهم	لتوصيل	المعلومات	والخدمات	
الصحية	واالجتماعية	والثقافية	للسكان،	بما	فيها	المعلومات	والخدمات	المتعلقة	بالصحة	

اإلنجابية	وتنظيم	األسرة	واألمراض	المنقولة	جنسيًا	بما	في	ذلك	اإليدز.

أثنا	عشر:	تطوير	الدعم	لكبار	السن	وإبراز	قيم	الدين	اإلسالمي	في	التعامل	معهم	وتعزيز	
نوعية	حياتهم	وتمكينهم	من	العمل	المنتج	والعيش	بصورة	الئقة	وعادلة	وأن	يكون	لهم	

رعاية	صحية	مناسبة.

ثالثة	عشر:	البد	من	زيادة	التدابير	الفعالة	للوقاية	من	حاالت	العجز	وإعادة	تأهيل	المعاقين	
وتلبية	احتياجاتهم	خصوصًا	ما	يتعلق	بتعليمهم	وتدريبهم	وتوظيفهم	وإدماجهم	في	المجتمع	
وتزويدهم	بالمعلومات	والخدمات	الخاصة	باألمراض	المنتقلة	عن	طريق	الجنس،	والقضاء	
على	أشكال	التمييز	في	مجاالت	الصحة	العامة	واإلنجابية	وتكوين	األسرة	والتوظيف.

من	خالل	تلك	األهداف	نالحظ	تعدد	مجاالت	التدخالت	السكانية	مثل	الجانب	 	
تعليم	 وبالذات	 التعليم	 وجانب	 األسرة،	 وتنظيم	 والطفل	 األم	 صحة	 وبالذات	 الصحي،	
اإلناث	ومحو	األمية	وتعليم	الكبار،	ومجال	الشباب	والمراهقين	وتنمية	قدراتهم	وتحقيق	
احتياجاتهم	ورفع	وعيهم	بالقضايا	السكانية	والصحة	االنجابية	وتنظيم	األسرة	واألمراض	
المنقولة	جنسيًا	بما	في	ذلك	االيدز،	ومجال	مكافحة	الفقر	والنهوض	بالمرأة	وتحقيق	
الخاصة	 االحتياجات	 وذوي	 والمعاقين	 المسنين	 جانب	 وفي	 الجنسين،	 بين	 المساواة	
التي	يمكن	وضع	 المجاالت	 البيئة....	وغيرها	من	 الحضري	وحماية	 والتطور	 والهجرة	
تدخالت	على	شكل	برامج	ومشاريع	تنفيذية	تساهم	في	تحقيق	تلك	االهداف	مثل	برامج	

ومشاريع:	

 توفير	خدمات	الصحة	اإلنجابية	وتنظيم	األسرة	والنهوض	بصحة	األم	والطفل.	

 والرعاية		 األساسية	 والخدمات	 واالتصال	 والتثقيف	 والمعلومات	 المشورة	 توفير	
الطبية	قبل	الحمل	والوالدة	وأثناءها	وبعدها	لتصبح	شاملة	وسهلة	المنال	والوصول	

إليها.

 تخفيض	درجات	التعرض	لمخاطر	الوالدات	المتقاربة	والمتكررة	وحدوثها	في		
األعمار	المبكرة	والمتأخرة	وتوفير	فرص	المتابعة	والوقاية	والمعالجة	لألمراض	

المتعلقة	باإلنجاب.		
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 مكافحة	أمراض	نقص	التغذية	وتحسين	السلوك	التغذوي	غير	السليم.	

 التحكم	في	أمراض	الطفولة	وتحسين	الوضع	الغذائي	للرضع	واألطفال.	

 توسيع	وتحسين	مستوى	الخدمات	الصحية	وتعميم	انتشار	الرعاية	الصحية		
المتكاملة.

 	البرامج	الهادفة	إلى	النهوض	بالمرأة	ومساهماتها	في	عملية	التنمية.	

 البرامج	والمشاريع	الهادفة	إلى	توسيع	التعليم	وتحسين	نوعيته.	

 برامج	مكافحة	الفقر	من	خالل	توفير	الخدمات	الضرورية	وايجاد	فرص	العمل		
للقادرين.

 والمراهقين		 والشباب	 المسنين	 الى	تحسين	أوضاع	 الهادفة	 والمشاريع	 البرامج	
وذوي	االحتياجات	الخاصة.

 	تنظيم	تيارات	الهجرة	الداخلية	والخارجية	بما	يخدم	عملية	التنمية.		

* األهداف السكانية للتنمية المستدامة 2030-2015: 

في	 بذلت	 التي	 للجهود	 نتاجًا	 هي	 األهداف	 هذه	 بأن	 سابقًا	 ذكره	 تم	 كما	 	
العمل	السكاني	عالميًا	منذ	انعقاد	المؤتمر	الدولي	للسكان	والتنمية	في	القاهرة	عام	
1994م	وحتى	2015م،	حيث	أجريت	خالل	هذه	الفترة	العديد	من	المراجعات	والتقييم	
لقاءات	 وعقدت	 والدولية	 واإلقليمية	 الوطنية	 المستويات	 علي	 السكاني	 العمل	 لبرنامج	
ومشاورات	ومؤتمرات	بشأن	ما	تحقق	من	إنجازات	والوقوف	أمام	الصعوبات	والتحديات	
خالل	فترة	التنفيذ	لما	بعد	مؤتمر	القاهرة	)خمس	سنوات	-	عشر	سنوات	-	خمس	عشر	
سنة	-	عشرون	سنه(	ومن	أبرزها	الفعاليات	التي	شاركت	فيها	بالدنا	بفعالية	في	المؤتمر	
نيويورك	 في	 المنعقد	 الدولي	 المؤتمر	 2013م،	 عام	 القاهرة	 في	 )العربي(	  اإلقليمي	

عام	2015م .

وفي	ضوء	البيانات	والمعلومات	ومستجدات	األوضاع	السكانية	التي	تضمنتها	 	
تصورات	 إلى	 التوصل	 تم	 واللقاءات،	 المؤتمرات	 هذه	 في	 المقدمة	 القطرية	 التقارير	
 )17( إلى	 تصل	 التي	 المستدامة	 التنمية	 أهداف	 تحقيق	 نحو	 جديدة	 عالمية	 وتوجهات	
هدف،	ومن	بين	تلك	األهداف	ما	يتعلق	باألهداف	السكانية	حتى	عام	2030،	وقد	
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بلغ	عدد	هذه	األهداف	السكانية	)12(	هدفًا	غطت	كل	الجوانب	السكانية	وبالذات	
جوانب	القصور	والضعف	والتحديات	السكانية	التي	ال	تزال	دول	العالم	تعاني	منها	وحتى	
نموًا	ومنها	بالدنا.	وقد	اشتملت	هذه	األهداف	 واألقل	 النامية	 الدول	 بينها	 التاريخ	ومن	
على	قضايا	عدة	مثل:	الفقر	والجوع	والعمل	والصحة	والتعليم	والمرأة	والهجرة	والتحضر	
ومستوى	 بالسكان	 المرتبطة	 القضايا	 من	 وغيرها	 والبيئة....	 التحتية	 والبني	 والطاقة	
معيشتهم،	وقد	اعتمدت	المجالس	العربية	للسكان	وبالتنسيق	مع	صندوق	األمم	المتحدة	
في	المؤتمر	الذي	انعقد	في	عمان	-	األردن	في	نوفمبر2017	اختيار	12	هدفا	بـ	)39( 
2030م،	وهذه	األهداف	 القادم	حتى	عام	 مؤشرًا	سكانيًا	كأولوية	للعمل	السكاني	

ومؤشراتها	يمكن	تلخيصها	في	المصفوفة	التالية:

مصفوفة المؤشرات السكانية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030م

االهداف السكانية للتنمية المستدامة حتى عام 2030م                )39 مؤشر(

م 
رق

ف
هد

ال

رقم الهدف
المؤشرالمؤشر*

1
إنهاء كل اشكال الفقر

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني 1-2-1
بحسب الجنس والعمر 

 A-2 - 1
األساسية  الخدمات  على  الحكومي  االنفاق  نسبة 
)التعليم والصحة والحماية االجتماعية( من إجمالي 

االنفاق العام 

3
ضمان حياة صحية ورفاه 

للجميع ولكل الفئات 
العمرية

 معدل الوفيات النفاسية3-1-1

نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون 3-1-2
مهرة 

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة3-2-1
معدل وفيات الرضع3-2-2

نسبة النساء في سن االنجاب )15-49( الالتي لبيت 3-7-1
حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة 

معدل والدات المراهقات 2-7-2
c- 1 - 3 معدل كثافة االخصائيين الصحيين وتوزيعهم
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االهداف السكانية للتنمية المستدامة حتى عام 2030م                )39 مؤشر(

م 
رق

ف
هد

ال

رقم الهدف
المؤشرالمؤشر*

4

ضمان التعليم الشامل 
والمنصف والنوعي وتعزيز 
فرص التعليم مدى الحياة 

للجميع

4-3-1
وغير  الرسمي  التعليم  في  الشباب  مشاركة  معدل 
الرسمي والتدريب خالل االثني عشر شهرًا الماضية 

بحسب الجنس  

4-6-1

النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين 
في  الكفاءة  من  ثابت  مستوى  األقل  على  يحقق 
تصنيفات وظيفية تتناول األمية والمهارات الحسابية 

حسب الجنس 

4-a- 1 ،نسبة المدارس التي تحصل على الطاقة الكهربائية
االنترنت، أجهزة الكمبيوتر، الخ

5
تحقيق مساواة النوع 

االجتماعي وتمكين كل 
النساء والفتيات

5-2-1

الالتي  فأكثر(  سنة   15( والفتيات  النساء  نسبة 
تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من:

زوج	حالي	أو	سابق

أحد	أقاربها	أو	اقارب	الزوج

نسبة النساء الالتي تتراوح اعمارهن بين 20و24سنه 5-3-1
والالتي تزوجن قبل أن يبلغن 18سنه 

5-3-2
تتراوح  الالتي  والنساء  للفتيات  المئوية  النسبة 
أعمارهن بين 15و 49 الالتي خضعن لعملية/ بتر 

األعضاء التناسلية بحسب العمر )ختان اإلناث(

البرلمانات 5-5-1 في  مقاعد  يشغلن  الالئي  النساء  عدد 
الوطنية )إجمالي العدد الكلي(

5-c-1
لتخصيص  نظم  لديها  التي  العربية  البلدان  نسبة 
بين  للمساواة  المرصودة  العامة  المخصصات  وتتبع 

الجنسين وتمكين المرأة

5-6-1
بين أعمارهم  تتراوح  )الذين  النساء   نسبة 
االنجابية  القرارات  يتخذون  الذين   )19-15(

الخاصة 

5-6-2

واللوائح  القوانين  لديها  التي  البلدان  عدد 
أعمارهم تتراوح  الالتي  للنساء  تضمن   التي 
الصحية  الرعاية  على  الحصول   )49-15( بين 

واالنجابية والمعلومات والتعليم 
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االهداف السكانية للتنمية المستدامة حتى عام 2030م                )39 مؤشر(

م 
رق

ف
هد

ال

رقم الهدف
المؤشرالمؤشر*

6
ضمان التوفير واالستدامة 

إلدارة المياه والصرف 
الصحي للجميع

مياه 6-1-1 خدمات  من  يستفيدون  الذين  السكان  نسبة 
الشرب 

6-2-1
نسبة توفر خدمات الصرف الصحي 

7

ضمان الحصول على 
الطاقة الحديثة بصفة 
يمكن تحمل تكلفتها 
ودائمة ويعتمد عليها

7-1-1

نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

8

تعزيز/ دعم نمو اقتصادي 
شامل ومستمر وتشغيل 
كامل ومنتج والئق 

للجميع

معدالت البطالة بحسب الجنس والعمر 8-5-2

بين 8-6-1 أعمارهم  تتراوح  )الذين  الشباب  نسبة 
)15و17سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 

8-7-1
النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
)5-17( سنة والمنخرطين في السوق عمل األطفال 

وعددهم، بحسب الجنس والعمر

9

بناء بنية تحتية قوية 
وتعزيز/دعم تصنيع شامل 
ومستمر ورعاية االبداع 

واالبتكار

من 9-5-1 كنسبة  والتطوير  البحث  على  اإلنفاق  نسبة 
الناتج المحلي اإلجمالي 

9-c-1
نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، 

بحسب التكنولوجيا 

10
خفض عدم المساواة داخل 

1-3-10وبين الدول

شخصيًا  تعرضهم  عن  أبلغوا  الذين  السكان  نسبة 
لممارسات تمييزية او تحرش خالل االثني عشر شهرًا 
السابقة بناء على خلفيات تمييزية محظورة بموجب 

القانون الدولي لحقوق األنسان  
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االهداف السكانية للتنمية المستدامة حتى عام 2030م                )39 مؤشر(

م 
رق

ف
هد

ال

رقم الهدف
المؤشرالمؤشر*

11
جعل المدن والمستوطنات 

البشرية آمنة ومناسبة 
)قوية( ومستمرة

11-1-1
يعيشون  الذين  الحضريين  السكان  نسبة 
رسمية غير  مستوطنات  أو  فقيرة  احياء   في 

او مساكن غير الئقة 

11-2-1
العام  النقل  وسائل  لهم  تتوافر  الذين  السكان  نسبة 
ذوي  واألشخاص  والجنس  العمر  بحسب  المريحة، 

اإلعاقة 
نسبة استهالك األراضي إلى معدل النمو السكاني 11-3-1

11-3-2

مشاركة  يتيح  هيكل  لديها  التي  المدن  نسبة 
تخطيط  في  مباشر  نحو  على  المدني  المجتمع 
بطريقة  ويدار  بانتظام  ويعمل  الحضرية،  المناطق 

ديمقراطية

16

تعزيز السلم الشامل في 
كل المجتمعات والتنمية 
المستمرة ودعم الوصول 
إلى العدلة للجميع وبناء 
مؤسسات شاملة وفاعل 

وخاضعة للمحاسبة على 
كل المستويات

عدد ضحايا القتل لكل 100.000 نسمة، )بحسب 16-10-1
العمر والجنس(

نسمة، 11-5-1  100000 لكل  بالنزاع  المتصلة  الوفيات 
)بحسب العمر والجنس والسبب(

عدد الضحايا االتجار بالبشر لكل 100000 نسمة، 10-7-3
بحسب الجنس والعمل وشكل االستغالل

سجلت 16-9-1 الذين  الخامسة  سن  دون  االطفال  نسبة 
والداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر 

17

تقوية وسائل التنفيذ 
واالحياء/ اعادة عمل 

الشراكة الدولية من أجل 
التنمية المستدامة

نسبة األفراد الذين يستخدموا االنترنت 17-8-1

17-18-2

عدد البلدان التي لديها خطه إحصائية وطنية مموله 
بالكامل وقد التنفيذ، بحسب مصدر التمويل، عدد 
البلدان التي لديها تقييمًا واحدًا على االقل لتعدادات 

سكانية

17-19-2

على  واحدًا  تقييمًا  اجرت  )أ(  التي  البلدان  نسبة 
األقل لتعداد السكان والمساكن في السنوات العشر 
تسجيل  في   %  100 نسبة  حققت  )ب(  الماضية 

المواليد ونسبة 80% بتسجيل الوفيات 
*	رقم	المؤشر	كما	ورد	في	مصفوفة	أهداف	التنمية	المستدامة	ومؤشراتها.
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* العالقة بين أهداف السياسة الوطنية للسكان وأهداف التنمية المستدامة: 

التنمية	 وأهداف	 للسكان	 الوطنية	 السياسة	 أهداف	 من	 كٍل	 إلى	 نظرنا	 إذا	 	
المستدامة	نجد	أنها	عمومًا	تعالج	نفس	المسائل	إالأنه	قد	تتغير	األولويات	إذ	أن	التخفيف	
من	حدة	الفقر	احتل	المرتبة	األولى	في	أهداف	التنمية	المستدامة،	باإلضافة	إلى	أن	بعض	
بالبنية	 والنهوض	 االقتصادي	 النمو	 تحقيق	 مثل	 وخدمية	 اقتصادية	 صبغة	 لها	 االهداف	
التحتية	نظرًا	للظروف	التي	تعيشها	كثير	من	البلدان	النامية	ومنها	الدول	العربية	وبالدنا	
السكانية	 السياسة	 أهداف	 من	 أن	كٍل	 إال	 االخيرة،	 السنوات	 في	 الفقر	 انتشار	 من	
التحديات	 على	 التأثير	 شأنها	 من	 أهدافًا	 تضمنت	 قد	 المستدامة	 التنمية	 وأهداف	
والمتغيرات	السكانية	مثل:	معدالت	الوفيات	والوالدات	والنمو	والنهوض	بالتعليم	وتوسيعه	
للوصول	الى	التعليم	الشامل،	والصحة	ومنها	صحة	األم	والطفل،	وتعزيز	مكانة	المرأة	
وتحقيق	المساواة	بين	الجنسين،	والتوزيع	السكاني	والنمو	الحضري،	ولذا	جاءت	أهداف	
التنمية	المستدامة	لتعالج	هذه	التحديات	التي	يعاني	منها	السكان	حاليًا	وعلى	المدى	

البعيد	حيث	ترمي	إلى:	

• القضاء	على	الفقر	والجوع	بكافة	صوره	والتخفيف	من	حدته	على	كافة	شرائح		
المجتمع	)السكان(.

• ورفاة		 حياة	صحية	 يحقق	ضمان	 وبما	 بشمولية،	 السكان	 مع	صحة	 التعاطي	
للجميع	ولكل	الفئات	العمرية.	

• االهتمام	بصحة	األم	والطفل	ورعايتهما	وتقديم	الخدمات	الصحية	المتكاملة	في		
كافة	المراحل	التي	تكون	الحاجة	اليها	من	رعاية	صحية	ومشورة	وتوعية	وتحت	

إشراف	طبي	ماهر.

• االهتمام	بتطوير	وتحسين	وتجويد	وإتاحة	)التوسع	في(	خدمات	الرعاية	الصحية		
الجيدة	والصحة	اإلنجابية	والحقوق	اإلنجابية	وتنظيم	االسرة.

• االهتمام	بالكادر	الصحي	وتأهيله	وزيادة	اعداده	في	كافة	المرافق	الصحية		
ريفًا	وحضرًا.		

• التوسع	في	التعليم	في	مختلف	أنواعه	ومراحله،	والحد	من	التسرب	والعزوف		
الفتيات	 تعليم	 الجهود	في	 واإلناث	ومضاعفة	 الذكور	 بالتعليم	من	 االلتحاق	 عن	
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وتعزيز	 والنوعي	 والمنصف	 الشامل	 التعليم	 لضمان	 والسعي	 للنساء،	 والتمكين	
فرص	تعلم	الكل	)جميع	السكان(	مدى	الحياة.

• تعزيز	مكانة	المرأة	في	المجتمع	وزيادة	مشاركتها	الفاعلة	والمؤثرة	في	العمل		
السياسي	واالقتصادي	والعمل	واإلنتاج	واألنشطة	االجتماعية	والمجتمعية.	

• تعزيز	برامج	التوعية	متعددة	االتجاهات	بالقضايا	السكانية	والتحديات	اآلنية		
والمستقبلية	التي	يعاني	منها	السكان	في	كافة	مناحي	الحياة	وخاصة	الصحية	

والتعليمية.



الجزء الثالث:

      إرشادات ومنهجيات ومتطلبات اإلدماج



اواًل: تحليل الوضع الراهن:

• إعطاء	نبذه	عن	اإلطار	المؤسسي	للجهة	أو	المؤسسة	أو	المنظمة	التي	لها	عالقة		
بالعمل	السكاني،	والتي	ستقوم	بعملية	اإلدماج	أو	استيعاب	أهداف	ومؤشرات	
بين	هذه	 الربط	 التأكيد	على	 وبرامجها،	مع	 المستدامة	في	خططها	 التنمية	

األهداف	والمؤشرات	وتوجهات	العمل	السكاني	والسياسة	السكانية.

• تقييم	الوضع	الراهن	للجوانب	ذات	الصلة	بالمؤشرات	السكانية	في	الجهة	التي		
ستقوم	بعملية	استيعاب	أهداف	التنمية	المستدامة	ومؤشراتها	بحسب	طبيعة	عمل	

هذه	الجهة.	ومن	أمثلة	ذلك	ما	يلي:

• الفقر	والجوع:	يحلل	الوضع	وفقًا	للمؤشرات	المتوفرة	للفقر	والمجاعة.	

• الصحة:	يحلل	الوضع	وفقًا	لمؤشرات	معدالت	الخصوبة،	وتوقع	الحياة،		
والوفيات	الخام،	ووفيات	األمهات،	ووفيات	الرضع،	ووفيات	األطفال	
دون	الخامسة،	والخدمات	االستشارية	والعالجية	لكل	الفئات	العمرية	
تنظيم	 التغذية،	وخدمات	 التحصين،	ومؤشرات	 وجودتها،	ومؤشرات	

االسرة.

• االلتحاق		 مؤشرات	 ضوء	 على	 للتعليم	 القائم	 الوضع	 يحلل	 التعليم:	
بالتعليم	للذكور	واإلناث،	ومؤشرات	التسرب	من	التعليم،	ومؤشرات	

محو	األمية	والتعليم	المتواصل	وعلى	حسب	المناطق.

• الجهة	وفق		 المستدامة	في	خطة	 التنمية	 أهداف	 واستيعاب	 إدماج	 دراسة	مدى	
وفقًا	 تحدد	 بحيث	 السكاني	 بالعمل	 العالقة	 ذات	 الجهة	 في	 المخطط	 تصور	

لالتي:

• أهداف	ومؤشرات	يمكن	إدماجها	واستيعابها.	

• أهداف	ومؤشرات	موجودة	أصاًل	ضمن	الخطة	أو	البرنامج.	

• أهداف	ومؤشرات	قيد	الدمج	أو	االستيعاب.	

• أهداف	ومؤشرات	لم	تدمج	أو	تستوعب	بعد.	
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ثانيًا: اإلجراءات واألنشطة الرامية لتحقيق األهداف والمؤشرات:

• تحديد	األولويات:	

• توضع	األولويات	بما	يتوافق	مع	األهداف	والمؤشرات	وبحسب	اإلجراءات		
واألنشطة	القائمة.

• تحدد	األنشطة	المراد	تنفيذها.	

• تحدد	اإلجراءات	المتطلبة	والمساعدة	على	عمليات	اإلدماج	أو	االستيعاب		
والتنفيذ.

•  وضع	األهداف	أو	المؤشرات	القطاعية،	أو	األهداف	والمؤشرات	الرئيسية	للجهة	
الغايات	 مع	 يتوافق	 وبما	 لبلوغها	 الالزمة	 واألنشطة	 والسياسات	 المنظمة،	 أو	
العامة	على	المستويين	المركزي	والمحلي	أو	المحافظات	)كل	مستوى	على	

حده(.

• المحافظة	 أو	 القطاع	 يواجها	 التي	 المعوقات	 أو	 والصعوبات	 التحديات	  تحديد	
أو	المنظمة	عند	التنفيذ	)ومقترح	معالجتها	إن	أمكن(.

ثالثًا:	تحديد	الشروط	الداعمة	لعملية	اإلدماج	أو	االستيعاب:

• الفترة	الزمنية	لتنفيذ	الخطة	أو	البرنامج.	

• مصادر	التمويل	)وجوده	من	عدمه(.	

• تقدير	التكاليف	المطلوبة	للتنفيذ.	

• تحديد	الموارد	البشرية	المطلوبة.	

• تحديد	الشراكة	إن	استلزم	األمر	ذلك.	

رابعًا: إعداد ملخص موجز عن جدوى تنفيذ أي مشروع )ان أمكن( أو المشاريع الرئيسية 
)علىاألقل( في الخطة أو البرنامج، بحيث يتضمن:

• نوع	النشاط	أو	الخدمة	التي	سيقوم	بها	أو	يقدمها	المشروع	في	تلك	الجهة.	

• أهمية	النشاط	أو	الخدمة.	
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• عدد	المستفيدين	من	النشاط	أو	الخدمة.	

• فرص	العمل	المتاحة.	

•  التكاليف	الجارية	عند	التشغيل،	والمردود	االقتصادي	واالجتماعي	من	النشاط		
أو	الخدمة.

•  الشراكة:	تحديد	وجود	شراكة	من	عدمه،	ومدي	إمكانية	اشراك	منظمات		
أو	جهات	محلية	في	عمليات	التخطيط	والتمويل	والتنفيذ	والمراقبة	والتقييم.		

إجراءات وخطوات اإلدماخ على المستوي المحلي )المحافظة او المديرية(

أواًل:	المحافظة:

• جمع	البيانات	والمؤشرات	السكانية	وتحليلها.	

• تقييم	األوضاع	السكانية	في	المحافظة	على	ضوء	البيانات	والمؤشرات	التي	تم		
جمعها	وتحليلها.

• المحلية		 السلطة	 في	 السكاني	 بالعمل	 العالقة	 ذات	 الجهات	 بين	 التنسيق	
السكانية	 التنسيق	 ولجنة	 المدني	 المجتمع	 منظمات	 وبمشاركة	 للمحافظة،	
فيها،	لغرض	التشاور	واالتفاق	على	األهداف	والمؤشرات	والسياسات	التي	سيتم	

استيعابها	وإدماجها	وتنفيذها	في	خطة	المحافظة.

• رصد	النفقات	المطلوبة	لعمليات	اإلدماج،	من	خالل	توجيه	بعض	النفقات	الجارية		
)العمل	 السكانية	 والمؤشرات	 التنفيذ	لألهداف	 بها	في	 للمحافظة	لالستعانة	

السكاني(.

• التنسيق	مع	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	فيما	يتعلق	بعمليات:	

• استيعاب	أهداف	التنمية	المستدامة	في	خطة	المحافظة	وتحديد	األهداف		
والمؤشرات	للعمل	السكاني	فيها،	والتي	تتوافق	مع	التحديات	السكانية	

التي	تواجهها	المحافظة.	

• التنفيذ	والمراقبة	والتقييم	لهذه	األهداف	والمؤشرات.	

• وضع	آلية	لتبادل	البيانات	والمعلومات	بين	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني		
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للسكان	والمحافظة	)عبر	لجنة	التنسيق	بالمحافظة(	فيما	يتعلق	بعمليات	
االدماج	والتخطيط	والمراقبة	والتقييم.

ثانياً	:	المديرية:

					تتبع	معظم	إجراءات	ما	يتم	على	مستوى	المحافظة	ومن	أهمها:

• جمع	البيانات	والمؤشرات	السكانية	في	نطاق	المديرية	وتحليلها.	

• تقييم	األوضاع	السكانية	في	المديرية	على	ضوء	البيانات	والمؤشرات	التي	تم		
جمعها	وتحليلها.

• في		 المحلية	 السلطة	 في	 السكاني	 بالعمل	 العالقة	 ذات	 الجهات	 بين	 التنسيق	
للعمل	 المنسق	 وبمساهمة	 المدني،	 المجتمع	 منظمات	 وبمشاركة	 المديرية	
في	 السكانية	 التنسيق	 لجنة	 إشراف	 تحت	 أو	 المديرية،	 في	 السكاني	
المحافظة،	لغرض	التشاور	واالتفاق	على	األهداف	والمؤشرات	والسياسات	التي	
سيتم	استيعابها	وإدماجها	وتنفيذها	في	خطة	المديرية	وبما	تتسق	مع	توجهات	

المحافظة	وحاجة	المديرية.

• رصد	النفقات	المطلوبة	لعمليات	اإلدماج	من	خالل	توجيه	بعض	النفقات	الجارية		
المخصصة	للمديرية	لالستعانة	بها	في	التنفيذ	لألهداف	والمؤشرات	السكانية	

)العمل	السكاني(	في	المديرية.

• التعاون	مع	لجنة	التنسيق	بالمحافظة	للتنسيق	مع	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني		
للسكان	فيما	يتعلق	بعمليات:

• استيعاب	أهداف	التنمية	المستدامة	في	خطة	المحافظة،	وتحديد	األهداف		
والمؤشرات	للعمل	السكاني	فيها،	والتي	تتوافق	مع	التحديات	السكانية	

التي	تواجهها	المحافظة.	

• التنفيذ	والمراقبة	والتقييم	لهذه	األهداف	والمؤشرات.	

• وضع	آلية	لتبادل	البيانات	والمعلومات	بين	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني		
للسكان	والمحافظة	)عبر	لجنة	التنسيق	بالمحافظة(	فيما	يتعلق	بعمليات	

اإلدماج	والتخطيط	والمراقبة	والتقييم.
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متطلبات نجاح عملية اإلدماخ:

يحتاج	 التنموي	 التخطيط	 في	 السكانية	 المتغيرات	 إدماج	 بعملية	 للقيام	 	
األمر	إلى	القيام	بما	يلي:

دراسة	تحليلية	لوضع	القطاع:هذه	الدراسة	تمكن	من	تقييم	الوضع	الحالي	للقطاع		 
لمعالجة	 الالزمة	 التصورات	 ووضع	 القطاع	 تواجه	 التي	 والتحديات	 والمشكلة	
المشكلة	أو	المشكالت	التي	يعانيها	القطاع	المعني،	كما	يتم	خالل	هذه	المرحلة	
توفير	البيانات	والمعلومات	الالزمة	حول	السكان	أو	الفئة	السكانية	التي	يتعامل	
)ذكور/ والنوع	 العمر	 حسب	 تحليلها	 يتم	 السكانية	 البيانات	 هذه	 القطاع،	 معها	
اناث(	المناطق	)إن	كان	التدخل	سيشمل	عدة	مناطق	جغرافية(	وبعض	الخصائص	
المستهدفين،	 للسكان	 الصحية	 الخصائص	 مثل:	 بالتدخل	 الصلة	 ذات	 السكانية	
الخصائص	التعليمية،	خصائص	العمل،	الوضع	االجتماعي	.....	إلخ،	بحسب	حاجة	
التدخل،	وبحيث	تؤسس	تلك	البيانات	والمؤشرات	قاعدة	أساسية	يمكن	من	خاللها	

متابعة	مدى	تطور	التدخل	وأثرة	وتقييمه	عند	االنتهاء	من	هذا	التدخل.

التدريب:	بهدف	إنجاح	عملية	استيعاب	أهداف	التنمية	المستدامة	في	الخطط	والبرامج		 
التنموية	الشاملة	والقطاعية	والمرتبطة	بالعمل	السكاني	المستقبلي،	البد	من	وضع	
برنامج	تدريبي	وتأهيلي	للكوادر	العاملة	في	هذا	المجال	على	المستويين	المركزي	
والمحلي،	مع	التركيز	على	تدريب	مدربين،	إضافة	إلى	الكوادر	األخرى،	وبحيث	

يغطي	التدريب:

• مدربين	ومخططين	من	كوادر	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان.	

• مدربين	ومخططين	من	الجهات	الحكومية	الممثلة	في	المجلس	الوطني		
 للسكان	والجهات	األخرى	المهتمة	بالعمل	السكاني	سواًء	كانت	حكومية	

أو	غير	حكومية	)كمنظمات	المجتمع	المدني(	أو	قطاع	خاص.	

• السكانية		 واألنشطة	 السكاني	 للعمل	 التنسيق	 لجان	 تدريب	سكرتارية	
السكانية	 بالقضايا	 والمهتمين	 بالتخطيط	 والمعنيين	 المحافظات،	 في	

على	مستوى	المحافظة	وكذا	المديريات.
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مجاالت	برنامج	التدريب:	 

يجب	أن	يحتوي	برنامج	التدريب	على:

• التعريف	بالدليل	واستخدامه.	

• واالستراتيجيات		 والسياسات	 وأهدافها	 السكانية	 بالسياسة	 التعريف	
األخرى	المرتبطة	بالقضايا	السكانية.

• التعريف	بأهداف	التنمية	المستدامة	ومؤشراتها.	

• والبرامج		 الخطط	 التطبيقي	إلعداد	 العمل	 ومنهجيات	 بإرشادات	 التعريف	
للعمل	السكاني	واستيعاب	أهداف	التنمية	المستدامة	ومؤشراتها	في	هذه	

العملية.

الترويج	للدليل:	 

• الحكومية		 الجهات	 أوساط	 بين	 واسع	 بشكل	 الدليل	 هذا	 وتعميم	 نشر	
وغير	الحكومية	ذات	العالقة	بالعمل	السكاني	لالستفادة	منه	واالستعانة	
وأهداف	 السكاني	 للعمل	 واإلدماج	 والبرمجة	 التخطيط	 عمليات	 في	 به	

التنمية	المستدامة	ومؤشراتها.	

• نشر	وتعميم	هذا	الدليل	على	المنظمات	الدولية	والدول	المانحة	لحثها	على		
المساندة	وتقديم	الدعم	المادي	والفني	للعمل	السكاني،	باعتباره	مرتكزًا	

على	أهداف	التنمية	المستدامة	ومؤشراتها	المبينة	في	هذا	الدليل.

المتابعة	والتنسيق:	 

التنسيق	مع	الجهات	ذات	العالقة:	كما	هو	معلوم	أن	القضية	السكانية	ذات	أبعاد	 	
متعددة،	وتعمل	في	إطارها	العديد	من	الجهات	ذات	العالقة	حكومية	وغير	حكومية،	
ومن	هنا	فأن	عملية	التنسيق	والتعاون	مع	الجهات	ذات	العالقة	لها	أهمية	كبيرة،	ويجب	
التنمية،	 السكانية	في	خطط	 المتغيرات	 دمج	 بعملية	 القيام	 أمكن	عند	 ما	 مراعاتها	
األثر	 وزيادة	 المعرفي	 التراكم	 لزيادة	 االخرين	 تجارب	 من	 واالستفادة	 االزدواج	 لتجنب	

االيجابي	للتدخل.
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• تتولي	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	القيام	بمهام	التنسيق	والمراقبة		
الخطط	 المستدامة	ومؤشراتها	في	 التنمية	 لعمليات	استيعاب	أهداف	 والتقييم	
المركزي	 المستويين	 على	 السكاني	 بالعمل	 العالقة	 ذات	 للجهات	 والبرامج	

والمحلي.	

• بالعمل	السكاني	فيما		 العالقة	 للجهات	ذات	 اعتماد	موازنات	تشغيلية	 ضرورة	
يتعلق	بتنفيذ	العمل	السكاني	على	المستوى	المركزي	ولجان	تنسيق	األنشطة	
 السكانية	في	المحافظات	وأمانة	العاصمة	طبقًا	لقرار	المجلس	الوطني	للسكان	

بتاريخ	9	يوليو	لعام	2008.

التوجهات المستقبلية:

مما	ال	شك	فيه	أن	المشكلة	السكانية	والزيادة	المضطردة	في	حجم	السكان	 	
وبمعدل	نمو	مرتفع	والذي	يعد	من	أعلى	المعدالت	في	العالم،	ويؤثر	على	التنمية	ويزيد	
من	الضغوط	على	الموارد	الشحيحة	قد	دفعت	الحكومة	وال	تزال	إلعطاء	هذه	المشكلة	
والتحديات	المرتبطة	بها	أولوية	قصوى	في	الخطط	والبرامج	التنموية	الحالية	والمستقبلية،	
وخاصًة	بعد	ان	أصبح	الوضع	اإلنساني	للسكان	كارثيًا	بما	تعنية	الكلمة	وفق	تقديرات	
بإدراج	 االهتمام	 هذا	 تجلى	 وقد	 األخرى.	 والمنظمات	 المتحدة	 األمم	 منظمات	 وتقارير	
حتى	 الدولة	 لبناء	 الوطنية	 للرؤية	 الهامة	 المكونات	 ضمن	 السكانية	 القضية	 معالجة	
والتوعية	 والدراسات	 التنفيذية	 والبرامج	 السياسات	 جوانب	 ذلك	 ويشمل	 	،2030 عام	

السكانية.

وانطالقًا	من	هذا	التوجه	الجديد	والرؤية	تقوم	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	 	
للسكان	خالل	الفترة	المقبلة	على	مراجعة	السياسة	الوطنية	للسكان	وأهدافها	ومؤشراتها	
بما	يتوافق	مع	المتغيرات	والمقتضيات	والحاجة	المحلية	والمستجدات	اإلقليمية	والدولية	
والعمل	على	استيعاب	أهداف	التنمية	المستدامة	ومؤشراتها	في	إطار	برنامج	شامل	ومنظم	
وتنسيق	عال	مع	كافة	الجهات	ذات	العالقة	بالعمل	السكاني.	وتعتبر	مصفوفة	تنفيذ	
أهداف	التنمية	المستدامة	التي	أعدتها	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	أحد	أهم	
التوجهات	الجديدة	للعمل	السكاني	القادم،	والتي	سيتم	مناقشتها	مع	كافة	الجهات	ذات	

العالقة	بالعمل	السكاني.
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ويعتبر	هذا	الدليل	من	ضمن	التوجهات	الجديدة	لتفعيل	العمل	السكاني	وتدريب	 	
المختلفة	 الجهات	 وفي	 العامة	 باألمانة	 السكاني	 بالعمل	 المرتبطة	 الكوادر	 وتأهيل	
التنمية	 أهداف	 استيعاب	 كيفية	 على	 الخاص	 والقطاع	 المدني	 المجتمع	 ومنظمات	

المستدامة	في	البرامج	والخطط	القطاعية	مركزيًا	وعلى	مستوى	المحافظات.
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الملحقات

ملحقات الدليل:   

     - نموذج للخطة

        - نماذج استخدام المعدالت اإلحصائية الحتساب بعض المؤشرات
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نموذخ للخطة )القطاعية أو المحلية( السنوية

اسم	الجهة:	أو	اسم	المنظمة:..................................................................

اسم	القطاع:...................................................................................

اسم	البرنامج:.....................اسم	المشروع:...........................................
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اإلحصائية  لألساليب  وفقًا  كمعدالت  احتسابها  وكيفية  السكانية  المؤشرات  أهم 
المتبعة في احتساب المؤشرات:

معدل	المواليد	الخام	=	عدد	الوالدات	الحية	التي	تحدث	في	سنة	× 1000

																																			عدد	السكان	في	منتصف	تلك	السنة

معدل	الخصوبة	العام	=	عدد	الوالدات	الحية	خالل	سنة	معينة		× 1000

			عدد	النساء	في	عمر	)15	-	49سنة( 	 	 			

معـدل	الخصـوبة	الكليـة=	مجمـوع	معــدالت	الخصوبةللفئة	العمــرية	)15	-	19(	سنة	

 )20	-	24(	سنة،	)25	-	29(	سنة،	)30	-	34(	سنة	)35	-	39(	سنة،
	)44-40(	سنة،	)45	-	49(	سنة.

أي	أن	معدل	الخصوبة	الكلية=	مجموع	معدالت	الخصوبة	للفئات	العمرية	×	5

معدل	الوفاة	الخام=	عدد	الوفيات	في	سنة	معينة	× 1000 

					عدد	السكان	في	منتصف	تلك	السنة 	 	

معدل	وفيات	الرضع	=	

					عدد	وفيات	األطفال	منذ	لحظة	الوالدة	وحتى	دون	السنة	من	العمر	في	السنة	×1000 

								عدد	المواليد	خالل	العام	من	نفس	السنة	 	 		

معدل	وفيات	األطفال	دون	الخامسة=عدد	وفيات	األطفال	دون	الخامسة	من	العمر	× 1000

			إجمالي	عدد	المواليد	األحياء	خالل	نفس	الفترة	 		 	 	 	

نسبة	وفيات	األمهات	=	عدد	وفيات	النساء	بسبب	الحمل	والوالدة	في	السنة	×100000

	الكلي	للمواليد	األحياء	في	نفس	السنة	 		 	 	 	
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معدل	الهجرة	الوافدة	=	عدد	المهاجرين	الوافدين	إلى	البلد	في	سنة	معينة× 1000

إجمالي	سكان	البلد	في	منتصف	السنة	 	 	 	 	

معدل	صافي	الهجرة	=	عدد	المهاجرين	الوافدين	)-	+(	عدد	المهاجرين	المغادرين×1000  

	إجمـــــالي	الســكـــان	 	 	 	 	 	

معدل	البطالة	=		عدد	األفراد	المتعطلين	في	سنة	معينة	× 100

								مجموع	قوة	العمل	في	نفس	السنة	 	 	

نسبة	اإلعالة	العمرية=	نسبة	السكان	دون	15	سنة	+	نسبة	السكان	65	سنة	فأكثر	× 100

السكان	في	الفئة	العمرية	)15		-	64( 	 	 			
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تم	إعداد	هذا	الدليل	من	قبل	األمانة	العامة	للمجلس	الوطني	للسكان	بدعم	من	صندوق	
األمم	المتحدة	للسكان.

 

فريق عمل إعداد الدليل:

االشراف العـــام:

األمين العــــــــــــــامد. أحمد علي بورجي     1-

فريق العمــل:

األمين العـام المساعـد - رئيس الفـــريقمطهر أحمد زباره        1-

مدير عــــام التخطيط - عضوًاعبدالملك علي شرف الدين    2-

مدير عام االعالم واالتصال السكاني- عضوًامجاهد أحمد الشعب          3-

مدير عام مكتب األمين العام - عضوًاحسين محمد أبوطالب         4-
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تـم بحمـــد اهلل،،،
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