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  السلطة المحلية ودورها في تحقيق 

  انأهداف السياسة الوطنية للسك
  -:مدخــل 

هدف التأثير التي تالسياسة الوطنية للسكان هي مجموعة من التدابير المباشرة وغير المباشرة 
الكمي والنوعي على السلوك الديمغرافي ، وفي الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان ، وفي 

الوطنية للسكان موقف الدولة وتمثل السياسة .امة تدإيجاد التوازن بين المتطلبات السكانية والتنمية المس
الرسمي تجاه األوضاع السكانية السائدة في البالد والتدابير الالزمة لمعالجتها بما يخدم تحقيق أهداف 
التنمية، وهي بهذا التعريف تغطي مجاال واسعا للعمل تشترك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية 

  . وغير الحكومية
كان في تحقيق أهدافها على مجموعة من آليات التنفيذ المؤسسية وتعتمد السياسة الوطنية للس

 الشراكة في العمل السكاني الذي يقتضي إسهام كافة أوالتشريعية واإلعالمية ، كما تعتمد على مبد
الجهات الفاعلة في المجتمع على المستوى الرسمي والشعبي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم 

هذه الورقة  .ع واألنشطة السكانية، سواء كانت على المستوى المركزي أو المحليللبرامج والمشاري
، والصعوبات التي يواجهها ، ودور   إنجازهتسلط الضوء على طبيعة العمل السكاني في بالدنا ، وما تم 

 ، السلطة المحلية في تطوير وتوسيع هذا العمل بما يساعد على تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان
 في العمل السكاني والتنموي بشكل عام ، من حيث التخطيط والتنفيذ أساسياباعتبار هذه السلطة طرفا 

  -:والمتابعة ، وسيتم تناول هذا الموضوع على النحو اآلتي 
 ). ٢٠٠٣-١٩٩٠(خلفية عامة حول العمل السكاني في اليمن وما تم تحقيقه : أوالً   -

 .هها العمل السكاني أهم الصعوبات التي يواج: ثانياً  -

دور السلطة المحلية في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان على مستوى التخطيط : ثالثاً  -
 .والتنفيذ 
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   العمل السكاني وماتم تحقيقه  خلفية عامة حول :أوال
  

  لمحة تاريخية حول تطور اعداد السياسة الوطنية للسكان -١
ني سياسة وطنية للسكان في أواخر الثمانينات من القرن الماضي بعد بدأ التفكير في ضرورة إعداد وتب

توفر البيانات والمعلومات والدراسات العلمية المعتمدة على نتائج التعدادات والمسوحات المتخصصة، 
. التي تبين معالم وابعاد القضية السكانية في اليمن وتأثيرها على جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية

:   عدة عوامل داخلية وخارجية في زيادة االهتمام بالقضية السكانية من أهمها- آنذاك–ساهمت وقد 
معدل نمو سكاني سريع  ترافق مع هجرة داخلية كثيفة إلى الحضر وخاصة الى المدن الرئيسية ، تدني 

 تراجع في مستوى المؤشرات الديمغرافية والصحية والتعليمية واالجتماعية والمعيشية بشكل عام،
الهجرة إلى الخارج وبالذات إلى دول الخليج العربية مما أدى إلى زيادة البطالة ، وكذلك تراجع في 
أداء االقتصاد الوطني بسبب االنخفاض التدريجي للتحويالت المالية للمغتربين التي كانت تمثل مصدر 

ر يتمثل في تزايد االهتمام باإلضافة إلى تلك العوامل هناك أيضا عامل آخ. أساسي للعملة األجنبية
   . العالمي عموما وبعض الدول العربية واإلسالمية  بالقضايا السكانية و معالجتها

طرح القضية السكانية على طاولة النقاش الوطني في الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة، 
  لمؤتمر الوطني حول وترتب على ذلك عقد ا. والتي عززت التوجه نحو بلورة سياسة وطنية للسكان

م  بصنعاء، والذي ضم العديد من علماء الدين ١٩٨٩في مارس ) السكان في إطار اإلسالم ( 
والعاملين في مجال التخطيط والتنمية وقيادات القطاعات ذات العالقة بالسكان، ويعد ذلك المؤتمر بداية 

عاليم الدين اإلسالمي الحنيف، بما حقيقية لطرح وبلورة رؤية وطنية لمعالجة قضايا السكان في إطار ت
  . في ذلك ما يتعلق بممارسة بتنظيم األسرة 

 وفي ظل التطورات السياسية واالجتماعية ،م١٩٩٠بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة عام     
واالقتصادية والفكرية التي شهدتها البالد، طرحت القضية السكانية كإحدى أهم التحديات التي تواجه 

ل التنموي لدولة الوحدة، وحظيت الجهود الهادفة إلى معالجة القضية السكانية والتخفيف من حدة العم
، توجت تلك الجهود بإعداد أول وثيقة للسياسة الوطنية للسكان المتمثلة في رسميانعكاساتها باهتمام 

 أهدافاتضمنت و ،م١٩٩١التي تم إقرارها عام ) االستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها(
خالل انعقاد وم ١٩٩٦في عام  و،) م٢٠٠٠-١٩٩٠(ديموغرافية وصحية وسكانية محددة تغطي الفترة 
 أول مراجعة لخطة العمل السكاني على  ضوء تالمؤتمر الوطني الثاني للسياسة السكانية، أجري

لطفل نتائج المسح الديموغرافي لصحة األم وا: المستجدات الحاصلة في مجال السكان من أهمها



  )٤(

ونتائج مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية  .م١٩٩٤، ونتائج التعداد السكاني عام ١٩٩١/١٩٩٢
   .م١٩٩٤

م ١٩٩١ الوطنية للسكان المقرة عام االستراتيجيةم نقطة النهاية للفترة التي تغطيها ٢٠٠٠مثل عام و  
حديثها وتمديدها بالتعاون مع مراجعتها وت لىإمما دفع باألمانة العامة للمجلس الوطني للسكان 

وتم تجربة العمل السابقة، وعلى ضوء المستجدات في الحقل السكاني  ،المختصين والجهات المعنية
التزمت في مبادئها وتوجهاتها وغاياتها العامة ، )م٢٠٢٥-٢٠٠١(سياسة سكانية تغطي الفترة اعداد 

 التأثير المباشر وغير المباشر على ة  الراميم،١٩٩١بنفس المسار العام  للوثيقة األولى الصادرة عام 
إال ، المتغيرات الهيكلية للسكان الكمية والنوعية إليجاد توازن بين متطلبات السكان والتنمية المستدامة

  .أنها في الجوانب التفصيلية األخرى قد عكست مرحلة جديدة لتطوير السياسة السكانية
    

  )  م٢٠٠٣-١٩٩٠(ازه أهم مالمح العمل السكاني وما تم انج -٢

كاطار وطني  م،١٩٩١مما الشك فيه ان اليمن بعد إقرارها أول وثيقة للسياسة الوطنية للسكان عام 
فقد تلي ذلك  هذا المجال،  قد دخلت في مرحلة جديدة مهدت لحصول نقلة متقدمة فيللعمل السكاني

معالجة قضايا السكان  نحو  التي تترجم التزام الحكومة بجدية التوجهالهامةعددا من الخطوات 
   :  من أهمهاتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكانيةو

  : وامانته العامةالمجلس الوطني للسكان  -أ
 إنشاء أمانته العامة تم م و١٩٩٢لسنة ) ١١٣(بالقرار  الجمهوري رقم تم انشاء المجلس 

 بتنفيذ العديد من المهام  وقد قامت هذه المؤسسةم،١٩٩٣لسنة ) ٢(بقرار رئيس الوزراء رقم 
  .  ا في مجال التخطيط والتنسق والمتابعة والتقييم وفي مجال رفع الوعي السكانيالموكلة إليه

عملت األمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على دمج والتنسيق في مجال التخطيط 
 الخمسية الخطة ،تصادية واالجتماعيةاالقنية للسكان في خطط التنمية  الوطأهداف وبرامج السياسة

وطني لرعاية األم البرنامج الباعداد كما قامت  ،)٢٠٠٥-٢٠٠١( والثانية )م٢٠٠٠-٩٦(األولى 
ه  وتحديثتهمراجعوقد تم  ١٩٩٦الذي تم إقراره عام  )  م٢٠٠٦-١٩٩٦(والطفل وتنظيم األسرة 

السياسة الوطنية وم ١٩٩٦عام ي مراجعة وتحديث خطة العمل السكان باإلضافة إلى م ،٢٠٠٢عام 
 . م٢٠٠٠عام للسكان 

 في مجال الدراسات والبحوث والبيانات والمعلومات قامت األمانة العامة بالتعاون مع العديد من الجهات
والمختصين بتنفيذ جملة من الدراسات التي تخدم السياسة السكانية في جوانب معرفة تطور األوضاع 

ألنشطة السكانية و وضع الخطط والبرامج وتحديث السياسة السكانية وكذلك السكانية وتقييم تدخالت ا



  )٥(

 ، وفي المؤتمر الوطني الثاني والثالث للسياسة السكانية عام نشر الوعي السكاني والصحي في فعاليات
 .م على التوالي ٢٠٠٢م و١٩٩٦

العديد من المهام واألنشطة مجال اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني قامت األمانة العامة بتنفيذ في 
تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات والمؤتمرات على : منهابالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

دعم العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في .المحافظات بعض المستوى الوطني وعلى مستوى
 االنجابية وتنظيم االسرة،  التعاون مع تنفيذ انشطة وحمالت توعية حول قضايا السكان والصحة

البرنامج العام لالعالم والتصال السكاني واجهزة االعالم في انتاج بعض االعمال والبرامج االذاعية 
وتوزيع العديد من المطبوعات تساعد في رفع الوعي بقضايا السكان منها والتلفزيونية ، اعداد وطبع 

الدليل العام : توعية السكانية والصحة االنجابية وتنظيم األسرة ثالثة أدلة عمل للعاملين في مجال ال
 .لعاملين الصحيين ودليل الخطباء والمرشدين الدينيين ا،دليل 

  محافطات ، من تسسعفي إنشاء لجان تنسيق م ٢٠٠١بغرض توسيع عمل األمانة العامة تم خالل عام و
المجلس  إلى إضافةبجلس الوطني للسكان فروع الوزارات والهيئات الممثلة في المممثلي مكاتب 

لبرامج واألنشطة السكانية في والتنسيق للمتابعة او  التخطيط وذلك للقيام باعمال  ،لمحافظة في االمحلي
  .ات المحافظتلك إطار 

    
 :  ذات العالقةالجهات -ب 

لسكانية ، وقد تم تشترك العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والمشاريع ا
: مثللبعض لتلك الجهات ضمن هيكلها التنظيمي المقر تتعامل مع قضايا السكان وحدات إدارية انشاء 

اإلدارة العامة للصحة اإلنجابية  في وزارة الصحة العامة والسكان، مركز التدريب والدراسات السكاني 
زي لإلحصاء باإلضافة إلى تكوين في جامعة صنعاء ، مركز الدراسات السكانية في الجهاز المرك

الثانية في مجلس النواب و في مجلس، الجنة االولى هي لجنة الصحة والسكان والبيئة تين دائمتين لجن
 ومنها الشورى ، إال أن هذا الجانب ال يزال يحتاج إلى توسيع أكثر ليضم بقية الجهات ذات العالقة

 . السلطة المحلية
تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان في جانب من المشروعات الهادفة الى يتم تنفيذ العديد /كما تم  

توفير الخدمات وخاصة خدمات الصة االنجابية ونتظيم االسرة ، وكذلك في مجال توفير البيانات 
والمعلومات ، ومجال الدراسات واالبحاث السكانية ،  وفي مجال التشريعات ذات الصلة بقضايا 

تحت المسئولية المباشرة لعدد من  ، هذه المشروعات السكاني والصحي الوعي السكان، ومجال نشر
التربية والتعليم، زاراة وزارة الصحة العامة والسكان، و: الوزارات والجمعيات غير الحكومية مثل

الشباب والرياضة، زارة التأمينات والشئون االجتماعية، ووزارة اإلعالم، ووزارة الزراعة ، وزارة و



  )٦(

اللجنة الوطنية للمرأة ، جمعية الجهاز المركزي لالحصاء، جامعة صنعاء، رشاد ، األوقاف واال زارةو
باالضافة الى مشاركة جهات أخرى غير حكومية .   ، وجمعية اإلصالح الخيرية اليمنيةرعاية األسرة

  . المحليفي تنفيذ بعض االنشطة التي تخدم تحقيق أهداف السياسة السكانية على المستوى الوطني و
أسهمت جهود الجهات المعنية في احداث تحسين نسبي في بعض المؤشرات السكانية حيث أنخفض لقد 

م، كما ٢٠٠٠ أطفال عام ٦ الى حوالي ١٩٩٠ طفل لكل امراة عام ٨،١معدل الخصوبة الكلية من 
حالة ١٠م الى حوالي ١٩٩٠ حالة وفاة لكل الف مولود حي عام ٢١انخغض معدل الوفيات الخام من 

م، وكذلك أنخفضت معدالت وفيات االطفال والرضع، وارتفعت نسبة االستخدام الحالي ٢٠٠٠وفاة عام 
م ، و ٢٠٠٣عام % ٢٣ الى ١٩٩٢عام % ١٠لوسائل تنظيم االسرة بين النساء المتزوجات من حوالي 

على رة  في رفع الوعي بقضايا السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم األس ملموسبشكلأيضا أسهمت 
ارتفع تبين المؤشرات حيث مستوى القيادات اسياسية والدينية والجتماعية والفئات السكانية االخرى، 

مستوى المعرفة  بخدمات تنظيم األسرة خالل التسعينات من القرن الماضي ، فقد بينت نتائج المسح 
 النساء المتزوجات من% ٨٤م أن ١٩٩٧الديموغرافي الثاني لصحة األم والطفل الذي أجري في عام 

منهن يعرفن على األقل وسيلة واحدة % ٧٩يعرفن على األقل وسيلة واحدة من وسائل تنظيم األسرة و 
  . م١٩٩٢على التوالي في عام % ٥٣و % ٦٠وهذه النسبة كانت . من الوسائل الحديثة

  
   العمل على مستوى المحافظات-٣
  

 .ظات نتيجة للتوجه نحو الالمركزية ونقل  جـاءت فكرة توسيع العمل السكاني في المحاف
الصالحيات للمحافظات والوحدات االدارية وقد أكدت هذه الفكرة توصيات المؤتمر الوطني الثالث 

/ وفي نفس العام تم صدور قرار األخ. م٢٠٠٢وبر للسيـاسه السكـانيه والذي عقد في صنعـاء اكت
رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الوطني للسكان ، بشأن تشكيل لجان لتنسيق األنشطة السكانية في 

  :وهي ) كمرحلة اولى ( بعض محافظات الجمهورية 
ن وتتكون هذه اللجا } ، عمران، حجة، الضالع، لحجعدن ، تعز ، الحديدة ، إب ، حضرموت{ 

  .على النحو التالي
   رئيساً-محافظ المحافظة  •
 رئيس لجنة الشئون االجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة •

  عضواً ومنسقاً –مدير عام مكتب الصحة والسكان  •

التخطيط والتعاون الدولي ، األشغال العامه والطرق ، الشئون (وعضوية مدراء عموم مكاتب  •
االرشاد ، فرع الجهاز المركزي لالحصاء ، التربية ، االعالم ، االجتماعية ، المالية ، االوقاف و



  )٧(

، منسقة اللجنة الوطنية الشباب والرياضة ، فرع مجلس حماية البيئة ، جمعية رعاية االسرة 
 . )للمرأة

  :وتسعى هذه اللجان الى المساهمة في تحقيق االتي
هداف وبرامج السياسة السكانية تعزيز وتطوير البيئة المؤسسية الداعمة لرسم وتنسيق وتنفيذ أ •

  المتكاملة مع التنمية على المستوى المحلي
تطوير االسس والطرق واالساليب الفنية لدمج المتغيرات واألهداف السكانية في خطط المحافظة  •

 والخطط المحلية للمديريات

 تنمية القدرات الفنية والتنظيمية على مستوى المحافظات ومديرياتها •

ر مع االمانه العامه للمجلس الوطني للسكان واألجهزة المركزية االخرى في كل ما التنسيق المستم •
 . يتعلق بتحقيق الغايات واألهداف العامة للسياسة السكانية 

        والواقع أن هذه اللجان الزالت حديثة التكوين وتحتاج الى دعم فني ومالي وامكانات حتى تقوم 
وهذا اليعني أنه اليجد أنشطة سكانية تنفذ في تلك المحافظات ، فهناك بتحقيق المهام الموكلة اليها ، 

العديد من األعمال واالنشطة التي نفذت وتنفذ حاليا من قبل الجهات ذات العالقة ، اال أنها تحتاج 
الى دعم وتقوية وتنسيق من قبل المعنيين في المحافظات ، والمتوقع أن يتم التوسع في تشكيل هذه 

  .   مل كل محافظات الجمهوريةاللجان لتش
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    :أهم مالمح القصور والصعوبات التي يواجهها العمل السكاني :ثانيا
 من عمر السياسة خالل الفترة الماضيةجوانب العمل السكاني  في بعضرغم النجاح المحقق   

بد من الوطنية للسكان ، وما تركه من التحسن النسبي على بعض المؤشرات السكانية ، اال أنه ال
االقرار انه اليزال هناك قصور في العديد من جوانب العمل السكاني في بالدنا ، وأنه يواجه بعض 
الصعوبات التي تحد من تطوره وتقلل من اثار نتائجه االيجابية على الحياة العامة ، على المستوى 

  :الوطني و المحافظات ، وتتمثل أهم مظاهر هذا الوضع في
ت السكانية متدني بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والدول النامية  بقى مستوى المؤشرا -

 . فمعدل النمو السكاني ، ومعدل الخصوبة والوفيات التزال من أعلى المعدالت في العالم 
تدني مستوى الممارسة لتنظيم االسرة وخاصة في الريف  رغم التحسن النسبي في مستوى  -

 .خالل العشر سنوات الماضيةالمعرفة بوسائل تنظيم االسرة 
 على التنسيق والمتابعة للبرامج واألنشطة السكانيةالتخطيط وضعف عملية    اليزال هناك  -

  . المستوى المركزي والمحافظات 
والتجهيزات لدى الجهات الحكومية نقص في الكوادر الفنية ضعف البناء المؤسسية واالدارية و -

 .  ان التنسيق في المحافظاتوغير الحكومية ذات العالقة ومنها لج
الجهات ضعف الموارد المالية المحلية المخصصة للبرامج والنشطة السكانية فالعديد من   -

 .قبل جهات خارجية في عملها على المشاريع المدعومة من تعتمدالزالت التنفيذية 
ة القائمة  التزال هناك شريحة واسعة من السكان خارج اطار تغطية البرامج واالنشطة السكاني -

 . وبالذات في الريف والمناطق النائية
 يتركز عمل غالبية الجهات التنفيذية في بعض المحافظات وفي الوسط الحضري على وجه  -

 .الخصوص
ضعف مساهمة المجتمع المدني سواءا من قبل االفراد أو المؤسسات والمنظمات والقطاع   -

رقابة  واإلشراف وفي تقديم الدعم المادي الخاص  وفي جوانب التخطيط والتنفيذ والمتابعة وال
 .  والعمل التطوعي في مجال العمل السكاني

      
والواقع أن اسباب بعض جوانب هذا القصور وصعوبات التي تحول دون تحقيق تقدم سريع في العمل 

  تعيشها البالد بشكلاجتماعية وجغرافية وثقافية اقتصادية وعوامل وظروفالسكاني ترجع الى عدة 
  .  حداثة التعامل مع القضايا السكانية في جانب التخطيط والتنسيق والبرمجة عام وكذلك
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  : دور السلطة المحلية في العمل السكاني وتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان: ثالثا
  
  الشراكة في العمل السكاني - أ

المركبة ذات األبعاد العديدة في في البدء نود التأكيد أن القضية السكانية تتصف بأنها من القضايا 
أسبابها وأثارها ، وبحكم ذلك فان السياسة الوطنية للسكان تطرح معالجة هذه القضية في اطار شمولي 
، مؤكدة مبدأ الشركة كآلية أساسية في تحقيق أهدافها  وقد نصت الوثيقة الثانية للسياسة الوطنية للسكان 

بين مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها وحدات القطاع إقامة شراكة فاعلة (على) م٢٠٢٥-٢٠٠٠(
الخاص والمنظمات التطوعية والخيرية واألهلية وباقي عناصر المجتمع المدني في مناقشة وترجمة 

وعلى نفس ..) أهداف السياسة الوطنية للسكان الى برامج تنفيذية ومتابعتها ورصد نتائجها وتقويمها
على هذا التوجه قي كل المحاور والتدخالت ، ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(كاني المنوال يؤكد برنامج العمل الس

وبشكل اكثر تفصيال يخصص في المحور الخامس عنصرا رئيسيا للشراكة يؤكد فيه على تعزيز عالقة 
الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعمل وعلى تعميق هذا المفهوم وتعزيزه 

التنظيمية والتشريعية والمادية واإلعالمية  على المستوى المركزي والمحافظات بالوسائل المختلفة  ، 
  . للوصول إلى المناطق المختلفة والى الفئات السكانية األكثر احتياجا

  
إنه برغم تعــــدد الجهات التي تنفذ البرامج والمشاريع السكانية وأهمية ما قامت به حتى اآلن ، 

 تزال هناك تحديات كبيرة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان  وهناك إال أنه وكما ذكرن سابقا ال
فئة واسعة من السكان خاصة في الريف لم تغطيها خدمات وأنشطة المشاريع التي تم ويتم تنفيذها ، 
وهنا تمكمن أهمية عمل مع السلطة المحلية في هذا المجال كونها تغطي كافة الوحدات اإلدارية في 

ذه السلطة صالحيات واسعة حيث يتيح لها القانون العمل في مجال التخطيط والتنفيذ  البالد، له
والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع التنموية ومنها ذات العالقة بمعالجة القضايا السكانية ، وبذلك فان 

يره ليصل الى السلطة المحلية يمكن لها القيام بدر هام وحيوي في مجال العمل السكاني وتوسعه وتطو
المناطق والفئات المحرومة ويعالج القضايا السكانية ذات الخصوصية المحلية وبالمداخل المناسية 
لظروف المنطقة وخاصة في الريف الذي يشكل حوالي ثالثة أرباع سكان البالد ويمثل مصدر العديد 

شار األمية خاصة بين النساء  من القضايا السكانية القائمة مثل ارتفاع مستوى الخصوبة البشرية ،  انت
وغيرها  كما يمثل الريف المصدر الرئيسي .. ، تدني مستوى الوعي والخدمات الصحية والتعليمية 

والعمل في هذا االتجاه سيمثل نقلة للعمل السكاني بتوجيهه لخدمة . للهجرة الداخلية إلي المدن الرئيسية
وقد أكدت على هذا التوجه .  ديد من القضايا السكانيةغالبية سكان البالد ويسهم في معالجة منابع الع
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نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للسياسة السكانية بضرورة تفعيل دور السلطة المحلية في 
  . التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة وتوسيع قاعدة الشراكة في العمل السكاني مع المنظمات المحلية

  
  : السلطة المحلية -ب
بق القول أن الشراكة تتحقق بين ثالثة أطراف هي الدولة ، منظمات المجتمع المدني ، والقطاع س

وقد أكد الدستور في المادة .. الخاص ؛ والسلطة المحلية ليست طرفاً جديداً وإنما هي جزء من الدولة 
.. طة الدولةتعتبر كل من الوحدات اإلدارية والمجالس المحلية جزءاً ال يتجزأ من سل( بـ) ١٤٧(
تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة اإلدارية ( من قانون السلطة المحلية بـ) ٣(ونصت المادة ).

والمجلس المحلي واألجهزة التنفيذية للوحدة اإلدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة اإلدارية بمقتضى 
  ).الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة 

ي القائمة محل السلطة المركزية وتمارس مهام وأنشطة انتقلت إليها من اذا السلطة المحلية ه
السلطة المركزية في نطاق الوحدة اإلدارية انطالقاً من مبدأ الالمركزية اإلدارية والمالية الذي نقل إليها 

يقوم نظام السلطة ( على أن ) ٤(هذه الصالحيات ونظمها بقانون السلطة المحلية ، وقد نصت المادة 
المحلية طبقاً ألحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ الالمركزية اإلدارية والمالية وعلى أساس توسيع 
المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية 

جالس في اقتراح والثقافية من خالل المجالس المحليـــة المنتخبــة وسلطــــات هذه الم
البرامج والخطط والموازنات االستثمارية للوحدات اإلدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط 
والبرامج التنموية طبقاً ألحكــام هـذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبيـــة واإلشراف على األجهزة 

   ) .التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها
  
  -:لسلطة المحلية في تنفيذ السياسة الوطنية للسكان على مستوى التخطيط والتنفيذ  دور ا-ج
  

  :في مجال التخطيط  •
  مراعاة أهداف السياسة الوطنية للسكان عند عملية التخطيط-        

إن السلطة المحلية تعد خططها وبرامجها التنموية وتقوم المجالس المحلية 
إعداد الخطط وتنفيذها، ومقتضى ذلك أن تراعي باإلشراف والرقابة على عمليات 

السلطة المحلية ما تستهدفه السياسة الوطنية للسكان سواء األجهزة التنفيذية المعنية 
عند اقتراح الخطط أو المجالس المحلية عند عمليتي اإلقرار واإلشراف على التنفيذ 

سمي للدولة تجاه باعتبار ان السياسة الوطنية للسكان هي المعبرة عن الموقف الر
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األوضاع السكانية السائدة ، وإقرار الحكومة لها يمثل التزاماً تجاه معالجة هذه القضية 
  .من خالل مجموعة من التدابير التي تتخذها للتأثير على األوضاع نحو األفضل 

 إدماج برامج الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات وخصوصا برامج تنمية -      
 :خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية المرأة  ضمن 

هناك دور للسلطة المحلية اكثر تحديداً في مجال تنمية المرأة ورعاية االمومة 
من الالئحة التنفيذة لقانون السلطة المحلية ويتحقق هذا الدور ) ٣١٣/١م ( والطفولة 

ية  ضمن خطط التنم–من خالل إدماج برامج السياسة الوطنية للسكان ذات الصلة 
 وتقع على – كل في نطاق وحدته اإلدارية –االقتصادية واالجتماعية للسلطة المحلية 

المجلس المحلي للوحدة اإلدارية مراقبة تنفيذ تلك البرامج ضمن الخطة المحلية ، وفي 
هذا السياق ال بد من وضع توقعات لمخرجات حقيقية ذات صلة ببرامج السياسة 

 .الوطنية للسكان 

 :دماج المشروعات ذات البعد السكاني في الخطط القطاعية  إ-       

إن إدماج األنشطة والمشاريع المحققة ألهداف السياسة الوطنية لسكان في 
جزء من ) المديريات/المحافظات(الخطط القطاعية على مستوى الوحدات اإلدارية 

 مصدر عملية التنمية ، ومقتضى ذلك حصر المشروعات ذات البعد السكاني أيا كان
ة  السكانية ضمن مدخالت التنمية للحصول على طنشألاتنفيذها ليتسنى استيعاب كافة 

  .مخرجات متسقة مع أهداف السياسة الوطنية للسكان
 

  :في مجال التنفيذ •
إن السلطة المحلية قد حلت محل السلطة المركزية في القيام بالدور التنفيذي في 

هناك أنشطة ذات صلة مباشرة بالسياسة المجال التنموي ومن األنشطة التنموية 
الوطنية للسكان سيما في مجال التعليم والصحة العامة والصحة اإلنجابية وتوزيع 

وهي تقوم بهذا الدور نيابة عن السلطة المركزية بحكم انتقال هذه . الخ .. الخدمات 
ن سلطة الوظائف إليها بموجب القانون ومن ثم فان السلطة المحلية باعتبارها جزء م

الدولة هي الطرف األساسي في عملية الشراكة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية 
للسكان وال بد أن تلعب هذا الدور بحكم وظيفتها وقربها من المجتمع المحلي 

 .ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على مستوى الوحدة اإلدارية 

 في تنفيذ أنشطة تخدم تحقيق كما أن السلطة المحلية يمكن أن تضطلع بدور هام
أهداف السياسة الوطنية للسكان وخاصة في مجال التوعية السكانية فقيادات وأعضاء 
المجالس المحلية هي شخصيات اجتماعية فاعلة ومؤثرة ولها ثقلها في المجتمع، 
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وفي  . وبامكانها أن تسهم في جانب التوعية والتثقيف السكاني بشكل مباشر وقوي
د من خالل قيام السلطة المحلية بكافة تكويناتها بتوسيع الشراكة الشعبية حشد الموار

للمساهمة في البرامج واالنشطة السكانية ورفع الوعي تجاه القضايا السكانية والمشاكل 
  .الناجمة عنها والتي تمثل عائقا أمام تحقيق التنمية

  
  

  

  


