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   ماهية نظام معلومات السياسات السكانية-أوالً
 

 نظام معلومات السياسات السكانية وخلفية إنشائه وتطويره  –ألف
  

لكتروني يحاكي واقع السياسات السكانية في الـدول        إ هو نظام    نظام معلومات السياسات السكانية   إن  
 األهداف السكانية المرسومة لمنتصـف العقـد الحـالي        خصيصاً لرصد ومتابعة تنفيذ الغايات و     ، أِعد   العربية
 فـي  على ضوء التوصيات التي خلص إليها المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة  نظامهذا النشئ  أوقد.  ونهايته

 في قسم السكان التابع لشعبة قضايا التنمية االجتماعية وسياسـاتها فـي             ٢٠٠٠ عام   ، وطُّور في  ١٩٩٤عام  
 بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسـكان وبتمويـل          ،)اإلسكوا( لغربي آسيا  الجتماعيةاللجنة االقتصادية وا  

 وبمشـاركة   ،اإلسكوا  في قسم السكان في    كفاءة العاملين  باالعتماد على     وهكذا، يكون هذا النظام قد أِعدّ      . منه
ر آلية تـدفق المعلومـات       تطوي كما جرى .  مم المتحدة للسكان في عّمان    فريق الدعم الفني التابع لصندوق األ     

 .بالتنسيق مع المجالس الوطنية للسكان في البلدان العربية
 

   األسس النظرية-باء
 

يستمّد نظام معلومات السياسات السكانية أسسه النظرية والبنيوية من األسس والمبادئ التـي اقرهـا                
د أهمية دمج قضايا السكان في عملية       ، وأك ١٩٩٤المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي عقد في القاهرة عام          

فالتنمية أصبحت عملية متكاملة ومتزامنة مع النمـو        .  التنمية من خالل وضع وإقرار سياسات وطنية للسكان       
وتعمل هذه  السياسات على دمج القضايا السـكانية مـع           .  االقتصادي وتستهدف تحسين نوعية حياة اإلنسان     

لقائل بأن عامل السكان لم يعد خارج نطاق عملية التنميـة وال يـدخل فـي                قضايا التنمية انطالقا من المبدأ ا     
وبناًء على هذا المبدأ، أصبح من الضروري أن تتـرابط          .  حساباتها إالّ من خالل حساب متوسط دخل الفرد       
فقد أكد المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة علـى غايـات           .  المعطيات السكانية مع معطيات التنمية المستدامة     

وتتميـز هـذه    .  تحقيق التنمية  لتنفيذ سياسات دقيقة تعمل بمجملها على      رئيسية بعيدة المدى، اعتبرت مداخل    
 :الغايات بالصفات التالية

 
 التزامن والتكامل مع النمو االقتصادي؛ -١
 ؛٢٠١٥ عاما أي أن أبعادها ستتجلى عام ٢٠عدم تجاوز أمدها الزمني  -٢
 .لية على حساب األجيال المقبلةعدم التضحية بالموارد الحا -٣
 

فسياسات التخفيف من حّدة الفقر وسياسات تضييق الفجوة بين المرأة والرجل فـي كافـة المجـاالت             
وسياسات الهجرة وسياسات التشغيل والتعليم، وال سّيما تعليم البنات، وتحقيـق اإلنصـاف والمسـاواة بـين                 

هات وتيسير سبل الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابيـة،         الجنسين، والحد من وفيات الرضع واألطفال واألم      
ومن ضمنها تنظيم األسرة، والصحة الجنسية واستدامة أنماط االستهالك واإلنتاج وتحقيق األمن الغذائي كلّها              
سياسات سكانية إنمائية في آن واحد، فإن مسائل السكان والتنمية متصلة ببعضها اتصاال جوهريا بحيـث أن                 

 .ز في أي مكّون منها يؤّدي إلى إدخال تحسينات في المكّونات األخرىالتقدم المحر
 

انطالقا من هذه المبادئ، خلص المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى برنامج عمل يتضمن سياسـات                
وأهدافاً وإجراءات تستهدف تحسين نوعية حياة اإلنسان؛ وحث الدول على تبنيهـا وإدراجهـا فـي األطـر                  

لثقافية للبلد؛ وشدد على أالّ تقتصر السياسات السكانية على تخفيض أعداد السكان عن طريـق               االجتماعية وا 
فـالنهوض  .  برامج تنظيم األسرة، بل أن ينظر إليها باعتبارها جزءاً ال يتجّزأ من قضية التنميـة بأكملهـا                 

ية والتاريخيـة بينهمـا     بالوضع االقتصادي واالجتماعي والتعليمي للمرأة والرجل، وتقليص الفجوة االجتماع        



 

 

-٢-

 

والقضاء على الفقر، كلها أصبحت أدوات تعمل على النهوض بقابلية اإلنسان علـى البـت فـي الخيـارات                   
 .بسلوكه اإلنجابي وعدد أفراد أسرته وعدد األطفال الذين يرغب في إنجابهم الخاصة العقالنية

 
 : أخرى اكتسبت أهمية مماثلة وهيفي موازاة األهمية التي أوليت للسياسات السكانية، ظهرت مسائل 

 
أصبح دور الحكومات مكّمالً إذ أنيطت مسؤوليات تنفيذ السياسات بأطراف متعددة من خـالل إقامـة        -١

شراكه واسعة النطاق وفّعالة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للمسـاعدة              
 . وتنفيذهافي وضع األهداف المتعلقة بالتنمية ورصدها

 
تيّسر المعلومات، كمياً ونوعياً، شرطاً أساسياً في وضع السياسات وتحسـين كفـاءة تنفيـذها                أصبح -٢

فتوفر المعلومات والبيانات عن المعطيات التي تتناولها السياسات السكانية يساعد في           .  ورصد نتائجها العملّية  
 .ممكن من الدقةعملية الرصد والتقييم ويساعد على التنفيذ بأكبر قدر 

 
يجب أالّ يقتصر إنشاء نظم المعلومات على النظم اإلحصائية التي تؤّمن المعلومة الرقميـة، بـل أن                  -٣

 النصـية والرقميـة،    : تكون هذه النظم متعددة الجوانب وتجّسد العالقة المتشابكة بين نوعين من المعلومـات            
 فنظم المعلومات هي وسـائل متطـورة لتقـديم         .  ةوبما يتيح الحصول على نواتج ذات معنى وقابلة للمقارن        

المعلومات وتسهيل استرجاعها وإعادة نشرها على نحو متّسق وعلمي، يضـمن تبويبـات نهائيـة ويـؤمن                 
 .التفاصيل حسب رغبة المستفيدين واضعاً  في االعتبار رؤيا المستفيدين وحاجتهم من المعلومات

 
ة وسيلة لتبادل الخبرات بين الدول ووسيلة لتعزيـز القـدرات           يمكن أن تكون نظم المعلومات اإلقليمي      -٤

 .الوطنية  في مجاالت كالرصد والمتابعة وتعزيز البحوث
 

بناًء على ما ورد، وعلى ضوء األهمية التي أوليت لمسألة السياسات السكانية ودورها في دمج قضايا                 
ة للسكان الموارد المالية لتنفيـذ مشـروع        السكان والتنمية، ولنظم المعلومات، خّصص صندوق األمم المتحد       

وعمالً بوثيقة المشروع الموقعة بين الصندوق واإلسكوا، تـولّى قسـم           .  السياسات السكانية في العالم العربي    
الجمـع  (السكان إنشاء الهيكل األساسي لنظام إقليمي للسياسات السكانية، ووضع آليات تغذيتـه بالمعلومـات               

 .رير النهائية التي يمكن أن يسترجعها المستخدمون، وتحديد التقا)والتبويب
 

 المبادئ األساسية للنظام  –جيم
 

 ،، الكلي والجزئـي للسياسات على مختلف المستويات الشاملةيعتمد النظام على مبدأ التغطية      : الشمول -١
 . والقصير والطويل األجل،والكمي والنوعي

 
 .باألهداف الكمية والنوعية المتوخاة من السياساتوتعنى بربط المؤشرات القياسية : الدينامية -٢

 
بأسلوب يعطـي تقـارير أو   ) النظام واالستبيان(وتعنى بتنميط التبويبات الرئيسية للمدخالت  : النمطية -٣

 .المستخدمينلى إيصال المعلومات إسلسة تبويب تساعد على و ،نواتج نمطية
 

 يتسم بالمرونة الكافيـة لتبويـب المعلومـات         ن النظام ألوتعنى بتلبية رغبات المستخدمين،     : المرونة -٤
 .وحسب بدائل متعددة
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وتبويـب  ،  سهولة استرجاع وتبويب مختلف المؤشـرات وتقـارير الرصـد         : التبسيط وتوفير الوقت   -٥
 .العالقات المختلفة بين المؤشرات والسياسات، في وقت أقصر من الوقت الذي تتطلبه الطرق التقليدية

من بتجاوز المناهج القياسية التقليدية في التبويب التي تجمل النتائج، وذلك  ويعنى : تفاوتالتحسس بال -٦
، وحسـب الفئـات     )ريف وحضـر  (، وحسب المناطق    )إناث وذكور (خالل توزيع المتغّيرات حسب الجنس      

 .العمرية الواسعة
 

ية تحقيقها  أهداف نظام معلومات السياسات السكانية في الدول العربية واستراتيج-دال  
 

 األهداف  -١
 

ــروع   ــتهدف مش ــي "يس ــالم العرب ــي الع ــكانية ف ــات الس ــة  "السياس ــص وثيق ــب ن  ، حس
 :المشروع، ما يلي

 
إنشاء نظام إقليمي لتوثيق ورصد التقدم في تنفيذ البرامج الوطنية التي أِعـدت ضـمن إطـار                  )أ( 

 ؛١٩٩٤وأهداف خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة 
 

تحسين قدرات المنطقة العربية في تحليل وصياغة السياسات ودمـج القضـايا واالهتمامـات               )ب( 
 .المتصلة بالسكان والنوع االجتماعي في الخطط اإلقليمية والفرعية داخل اإلقليم

  
 االستراتيجية  -٢

 
زيز وتعميق فهم   ونّصت الوثيقة، أيضاً، على أن االستراتيجية العامة لتحقيق أهداف المشروع هي تع            

العالقة واالرتباط بين المتغيرات السكانية وقضايا التنمية، وتصميم نظام معلومات متكامل يمكن استخدامه أداة              
 . حيوية هامة في رصد وضع وتنفيذ السياسات السكانية، وسياسات التنمية االجتماعية ذات الصلة

 
 السكانية فـي العـالم العربـي علـى بلـوغ           وبناء على هذه االستراتيجية، يركّز مشروع السياسات         
 :متكاملتين، وهذا ما توضحه خطة عمل المشروع) مخرجات(نتيجتين 

 
تفعيل ونشر نظام معلومات حول السياسات السكانية في الدول العربية، لرصد التقدم المحـرز               )أ( 

 في تنفيذ أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛

درات الوطنية واإلقليمية في إدراج قضايا السكان والصحة اإلنجابية وغيرهـا مـن             تعزيز الق  )ب( 
 .القضايا في التخطيط التنموي

 
   التصور المنهجي لنظام المعلومات-هاء

 
يعتمد التصور األولي لنظام معلومات السياسات السكانية على المبادئ األساسية في تطـوير الـنظم                

ت تشكل عناصر النظام، قد تكـون متكاملـة أو متفرقـة، ووجـود نتـائج                اإللكترونية، وهي وجود مدخال   
متوقعة تصاغ على أساس األهداف النهائية التي غالبا ما تُحّدد بالتنسيق المسـتمر بـين منتجـي                 ) مخرجات(

. النظام ومستخدميه، ويعمل النظام على تقديمها من خالل إجراء المعالجـات المبرمجـة علـى المـدخالت                
هي عملية برمجة إلكترونية تهدف إلى إعادة تبويب المدخالت وتقديمها مبّسطة ومصنّفة حسـب              والمعالجات  



 

 

-٤-

 

 رغبة المستخدمين، وتعمل هذه المعالجات، كذلك، على ربط العناصر المبعثرة وتبويبهـا بأسـلوب علمـي                
 :ومن صفات نظم المعلومات.  يجعل منها تصنيفات ذات معنى

 
 ألسباب والنتائج بعالقات متقاطعة ومتبادلة؛تشابك العناصر أي ارتباط ا -١
 قابلية االستجابة للتغيرات في األنماط ومرونة هذه النظم في استيعاب عناصر متعددة األبعاد؛ -٢
 قابلية تقديم نواتج ذات معنى، صالحة للمقارنة؛ -٣
 التعامل بمرونة مع النص والرقم أي على المستوى الكمي والنوعي؛ -٤
 .ع النظم الوطنية وقواعد المعلومات ذات الصلةالتكامل م -٥
 

ويستمد هذا التصور أساسه من العالقة بين المدخالت والنواتج والعمليات، فهو يعمل علـى محاكـاة                 
 .واقع تنفيذ البرامج وقياس فعاليتها

 
 التصّور المنهجي لنظام معلومات السياسات السكانية  -١الشكل 
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 )المدخالت(  تعريف عناصر نظام المعلومات -واو
 

 السياسات السكانية  -١
 

تعّرف السياسات السكانية بأنها نصوص صادرة عن الجهات الرسمية، وتتضمن التوجهـات العامـة               
 وهي تحّدد جملة من التدخالت أو التدابير المباشرة أو غيـر          .  للدولة بخصوص المواضيع السكانية والتنموية    

المباشرة التي تعمل على تحقيق األهداف الكمية أو النوعية الواردة في النصوص والتي في محصلتها النهائية                
وتصـنف  .   وتركيب وتوزيع السـكان     من ضمنها نمو   ،ستؤدي إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية     

 .السياسات في نوعين حسب أهدافها
 
 نوعا السياسات السكانية )أ(
 

 ياسات ذات أهداف طويلة األجلس )١( 
 

 وتعّرف بأنها مجموعة من المواقـف الحكوميـة والتـدابير واإلجـراءات التشـريعية واإلداريـة،                 
ومن المتوقّع أن تتغّيـر  .  والتدخالت البرامجية التي ترمي إلى إحداث تغيرات كمية ونوعية في حياة اإلنسان       

رشيد أنماط استخدامهم للموارد الطبيعية، وترتفع إنتـاجيتهم،  سلوكيات األفراد، مما يضمن ترشيد خياراتهم وت      
 .مما يضمن تحقيق أهداف التنمية وهي االستدامة والعدالة وتكافؤ الفرص بين األفراد

 
 سياسات ذات أهداف قصيرة األجل  )٢( 

 
 وتعنى بتجزئة األهداف الطويلة األجل إلى فترات زمنية قصـيرة، تتـراوح فـي معظـم األحيـان                   

 سنوات، وتعتمد على ضوء الهدف القصير األجل التدخالت الكمية والنوعية المناسبة التي سوف              ١٠ و ٥ين  ب
وترتبط هذه التدخالت بالتخصيصات الماليـة، وكفـاءة        .  تعمل على تحويل األهداف إلى واقع عملي ملموس       

 .البرامج المنتقاة، والرؤيا العامة للمجتمع
 
 ةمستويات السياسات السكاني )ب(
 

 :٢ مبينة في الشكل بناًء على التعاريف السابقة يمكن تحديد أربعة مستويات للسياسة 
 

 النص ويتضمن االتجاه العام؛ )١( 
 ، الكمي أو النوعي؛ األجلصيرق أو الالهدف الطويل )٢( 
 ؛، برامج أو أنشطةالتدخالت )٣( 
 .التدابير، قانونية أو مؤسسية )٤(
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 لسكانية  مستويات السياسات ا-٢الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويعتبر وضع سياسة سكانية اعترافاً ضمنياً من الدولة بضرورة دمج القضايا السـكانية فـي عمليـة             
 فعلى ضوء االعتراف الكامل بأن اإلنسان هدف التنمية ووسيلتها؛ وعلى ضـوء العالقـة المتبادلـة             .  التنمية

، فإن تحديد األهداف بشأن تحسين نوعية الحياة، سواء أكـان فـي             ) ونتيجة عالقة سبب (بين السكان والتنمية    
الجانب الصحي أو التعليمي أو تمكين المرأة أو تحسين البيئة أو في مجال تقديم خدمات الصحة اإلنجابية، كل                  

نها المنفـذ   ذلك سيؤدي إلى تمكين اإلنسان وجعله قادراً على المساهمة في عملية التنمية عبر منافذ متعددة، م               
 .االقتصادي من خالل تحسين اإلنتاج والمنفذ السكاني من خالل ترشيد اإلنجاب وتحديد حجم األسرة المبتغاة

 
فالسياسات تنطوي على تدابير إجرائية تعمـل       .  ويعتبر رصد السياسات جزءا هاماً من عملية التنفيذ        

كما أن عوامل عديدة    .  ا يعوق تنفيذ الهدف الرئيسي    على تحقيق األهداف والتلكؤ في تنفيذ هذه التدابير غالبا م         
قد تعمل منفصلة أو مجتمعة على إعاقة تنفيذ األهداف،  منها عدم كفاية التمويل أو عدم تيّسر البنى األساسية                   

وتعتبـر  .  لذلك غالبا ما تحتم نسب التنفيذ المتابعة والرصد والتقييم المسـتمر          .  التي قد تتطلبها عملية التنفيذ    
لمؤشرات الكمية أو النوعية أدوات لتحديد نسب التنفيذ وتقييم كفاءة التدابير التي جرى االلتزام بها من خالل                 ا

. فهناك مؤشر قياسي أو مجموعة مؤشرات غير مباشرة يمكن توظيفها في مجال رصـد التنفيـذ               .  السياسات
ير المعطيات الرئيسية التي تـدخل فـي        وتتميز هذه المؤشرات بكونها قابلة للقياس وتتغّير عبر الزمن مع تغ          

 .وتنقسم هذه المؤشرات على نوعين، مؤشرات لتنفيذ الهدف ومؤشرات لتنفيذ التدابير.  عملية القياس
 

انطالقا من هذه المفاهيم والتعاريف المحّددة للسياسات، عمل قسم السكان في اإلسكوا علـى تطـوير                 
وقد اعتمد قسم السـكان فـي وضـع النظـام علـى             .  العربيةنظام معلومات السياسات السكانية في الدول       

.  المستويات األربعة التي سبق ذكرها باعتبارها المكون األساسي ألي سياسة تتبناها الدولة، سكانية أو تنموية              
 .وتستمد بنية نظام المعلومات إطارها النظري من األطر الواردة آنفاً التي تحدد السياسات السكانية

 
  نظام المعلومات  بنية-زاي

 
 :يتكّون هذا النظام من العناصر التالية 

ويتضمن االتجاه العام: النص  

 مفهوم السياسات السكانية

 سياسات ذات 
 أهداف

األجل طويلة   

  سياسات ذات
 أهداف

 قصيرة األجل 

كمي أو نوعي:الهدف  

برامج أو أنشطة: التدخالت  

قانونية أو مؤسسية: التدابير  

 السياسات
 السكانية 
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 عنصر السياسات  -١
 

يشمل هذا العنصر السياسات ذات األهداف الطويلة األجل، والسياسـات ذات األهـداف القريبـة أو                 
وتنطوي هذه السياسات على مجموعة من التدابير أو اإلجراءات التي تعمل علـى بلـوغ               .  المتوسطة األجل 

وحسب هذه التقسيمات، يمكن لنظام المعلومات أن يحفـظ أو          .  هداف سواء أكانت طويلة أو قصيرة األجل      األ
يخـّزن هذه السياسات والتدابير واإلجراءات المالزمة لها، وذلك حسب البلد ومجموعـة البلـدان العربيـة،                

تمر الدولي للسكان والتنمية    وحسب المواضيع التي تشملها القائمة التي جرى إعدادها على ضوء مقررات المؤ           
 :في القاهرة وهي التالية

 
 النمو السكاني؛ )أ( 
 التركيب العمري للسكان؛ )ب( 
 توّزع السكان؛ )ج( 
 التحضر؛ )د( 
 الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية؛ )•( 
 التعليم األساسي ومحو األمية؛ )و( 
 العمالة والبطالة؛ )ز( 
 النمو االقتصادي والفقر؛ )ح( 
 البيئة والموارد الطبيعية؛  )ط( 
 صحة األم واألسرة؛ )ي( 
 ؛صحة الطفل وبقاؤه وتنظيم األسرة والخصوبة )ك( 
 األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية؛ )ل( 
 الصحة العامة وصحة الشباب والمراهقين؛ )م( 
 وضع المرأة وتمكينها؛ )ن( 
  الطفلة؛صحة )س( 
 مسؤوليات الرجل ومشاركته؛ )ع( 
 البنية المؤسسية وتخصيص الموارد؛ )ف( 
 الشراكة بين المعنيين في السياسة السكانية؛ )ص( 
 اإلعالم والتثقيف واالتصال في مجال السكان؛ )ق( 
 .جمع البيانات األساسية وتحليلها ونشرها )ر( 

 
 عنصر المؤشــرات  -٢

 
 قسمين يتضّمن كل منهما نوعاً محدداً من المؤشرات القياسية، فيشـمل النـوع              يقسم هذا العنصر إلى    

وتجدر اإلشارة إلى أن النظام فـي مرحلتـه         .  األول المؤشرات العامة، ويشمل الثاني التدابير أو اإلجراءات       
صـطلح  وقد اعتُمدت قائمة بالمؤشرات اإلحصائية التـي ا       .  الحالية يتضمن النوع األول من المؤشرات فقط      

وروعيت الفترة الزمنية التي تغطيها هذه المؤشرات لتشمل إنشاء سالسـل           ".  المؤشرات العامة "على تسميتها   
واعتُمد أسلوب تفصيل المؤشـرات حسـب نـوع         .   سنة األساس فيها   ١٩٨٠زمنية حيثما أمكن، يكون عام      

 .وحسب الفئات العمرية الواسعة) ريف، حضر(الجنس وحسب المناطق 
  رصد تنفيذ السياساتعنصر  -٣
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فقد أصـبح مـن     .  ينطوي هذا العنصر على مبدأ التشابك بين السياسات السكانية ومؤشرات تنفيذها           
الضروري وضع المؤشرات القياسية المالزمة للسياسات السكانية، لقياس بلوغ األهداف والتغير الذي يحدثـه              

رة الوضع العام الناجم عن تنفيـذ السياسـات،         برنامج أو تدخل ألن هذه المؤشرات توضح لمتخذ القرار صو         
وذلك من خالل إبراز الفجوة بين مؤشرات التنفيذ والهدف الكمي الذي تنص عليه سياسة من السياسات، وهذا                 

 .ما يتيح لمتخذي القرار إعادة النظر في أهداف السياسات أو في التدابير المرافقة للسياسات
 

 :داف دولية وأخرى محليةوُيعنى هذا العنصر برصد تنفيذ أه 
 

؛ وأخرى أقرتهـا    ١٩٩٤أهداف كمية دولية محددة أقرها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام            )أ( 
وتغطي هذه األهداف فترة زمنية محددة ونسـب تغييـر يجـب            .  ١٩٩٩الجمعية العامة لألمم المتحدة عام      

  عاما؛٢٠تحقيقها على مدى 
 

 . البلد المعنيأهداف  كمية وطنية اقرها )ب( 
 

 موقف الدولة من السياسات السكانيةعنصر تحديد   -٤
 

ويمكـن تصـنيف    .  يعنى هذا العنصر بتوضيح الموقف الرسمي العام للدولة من السياسات السكانية           
 :البلدان في ثالث مجموعات حسب الموقف من السياسات السكانية

  
 بنهج المؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة         مجموعة البلدان التي وضعت سياسة سكانية عمال       )أ( 

بإصدار وثائق للسياسة السكانية، غالبا ما تقّرها الحكومات، فتكتسب الصبغة القانونيـة، ويجـري تـداولها                
 وتوزيعها على مختلف الجهات المعنية بالسياسات السكانية؛

  
نهج المؤتمر الدولي للسكان    مجموعة البلدان التي لم تضع بعد وثائق للسياسات السكانية عمال ب           )ب( 

والتنمية، بل ما زالت تنظر إليه ببعض التحفظ، وتلتزم بالنهج التقليدي في صياغة الخطط والبرامج التنموية،                
إالّ أن هذه السياسات تنطوي على مضمون سكاني إضافة إلـى           .  التي تتضمن سياسات اقتصادية واجتماعية    

 المضمون االجتماعي؛
 

ان التي لم تعتمد سياسات محددة وموثقة ضمن خطط أو بـرامج إنمائيـة، إنمـا                مجموعة البلد  )ج( 
 .يقتصر األمر فيها على بعض السياسات الصحية أو التعليمية المبعثرة في وثائق قطاعية

 
وقد يتخذ  .  وُيعنى هذا العنصر، أيضا، بمسألة دمج السياسات السكانية في الخطط والبرامج اإلنمائية            

اال متعددة، فيكون إما عضوياً متداخالً في الخطط والبرامج اإلنمائية، إّما منفصالً فـي وثيقـة                هذا الدمج أشك  
ومفهوم الدمج أو تكامل السياسات السكانية واالقتصادية واالجتماعية يستمد أساسه مـن            .  للسياسات السكانية 

ام بأي من السياسات التي تنطوي على       النهج الذي التزم به المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ويعتبر أن االلتز          
 ومـن هنـا يمكـن القـول بـأن          .  بعدين تنموي وسكاني،  حتى وإن لم يذكر صراحة، هو سياسة سكانية           

وعني هذا العنصر، كذلك، بمعرفة ما إذا كان قـد          .  السياسات اإلنمائية هي، بشكل أو بآخر، سياسات سكانية       
سات السكانية والتنسيق مع الجهـاز أو األجهـزة الحكوميـة           تأسس مجلس أو لجنة وطنية تتولى رسم السيا       

 .القطاعية المكلفة وضع السياسة السكانية
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   نواتج نظام معلومات السياسات السكانية-حاء

 
   أنواع نواتج نظام المعلومات-٣الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : وهي٣شكل  مبّينة في اليقّدم النظام أربعة أنواع رئيسية من النواتج 
 
وتتضمن نصوص السياسات واألهـداف     :  تقارير السياسات السكانية لكل بلد أو لمجموعة من البلدان          -١

 .الكمية أو النوعية ومجموعة التدابير، إضافة إلى سنة اإلصدار
 
وتغطي هذه المؤشـرات فتـرات زمنيـة        : تقارير المؤشرات العامة لكل بلد أو لمجموعة من البلدان         -٢

 :ة، ويمكن الحصول عليها ببدائل تبويب متعددة تلخّص بما يليمختلف
 

مؤشّرات موّزعة حسب نوع الجنس، وحسب المناطق، والفئات العمرية الواسعة، فـي نقطـة               )أ( 
 زمنية محّددة ونقاط زمنية متعّددة؛

 
 مؤشرات ممتّدة زمنياً لبلد واحد أو مجموعة من البلدان؛ )ب( 

 
 قاطع مع بلدان متعددة؛مؤشرات متعددة وتت )ج( 

 
 مؤشرات متعددة وتتقاطع مع أزمنة متعددة لبلد واحد؛ )د( 

 
 . مؤشر إجمالي أو تفصيلي يتقاطع زمنيا ومع مجموعة من البلدان )•( 

وهي تقارير تتقاطع فيها المؤشرات مع السياسات، ويمكـن الحصـول منهـا علـى               : رصدالتقارير   -٣
 : تبويبات تتضمن

 

 عة من البلدانلمجمو وأتقارير السياسات لكل بلد 

 لمجموعة من البلدان وأتقارير المؤشرات لكل بلد 

لمجموعة من  وأتقارير الموقف العام من السياسات  لكل بلد 
 البلدان

 تقارير الرصد لكل بلد أو لمجموعة من البلدان

 التقارير التي يوفرها نظام معلومات السياسات السكانية
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 انية ذات هدف كمي طويل أو قصير األجل؛سياسة سك )أ( 
 

 المؤشرات القياسية المالزمة للهدف وتعمل على قياس التنفيذ؛  )ب( 
 

الفجوة بين الهدف الكمي الذي أقرته السياسة والمؤشر القياسي الذي أقرتـه الدولـة أو األمـم                  )ج( 
 .المتحدة، ويظهره المسح أو غيره من آليات المتابعة

 
قف العام من السياسات، وتتضمن معلومات عن مدى اهتمام الدولة أو مجموعة من الدول              تقارير المو  -٤

ويعّبر عن هذا االهتمام باعتماد سياسة سكانية أو عدم اعتمادها، وبإنشاء أو عدم إنشـاء               .  بالقضايا السكانية 
  أّمـا مسـألة دمـج        .مجالس وطنية للسكان، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنميـة           

السياسات، فتتجسد من خالل اآلليات التي اعتمدتها الدول في عملية الدمج،  هل هو دمج الوثـائق أو دمـج                    
كذلك يوفر التقرير معلومات عن األجل الزمني للسياسات، الذي تبنّته الـدول أو             .  األهداف في برامج التنمية   

 .مجموعة الدول
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 لومـات السياسات السكانية  آليات تنفيذ نظام مع-ثانياً
 

اعتمد تنفيذ نظام المعلومات على ثالثة أنشطة رئيسية خُطّط لها كي تكون أداة فّعالة في تنفيذ النظـام                   
 :وهذه األنشطة هي.  ورفع كفاءة استخدامه والترويج له بين المعنيين في شؤون السياسات السكانية

 
   إعداد استبيان السياسات السكانية-ألف

 
نت فكرة إعداد االستبيان ثمرة مناقشات مطّولة مع الجهة الممولة وبعض ممثلـي الـدول حـول                 كا 

وقد طُرح بديل الوثائق الوطنية، الذي يقوم علـى         .  األسلوب األمثل لجمع المعلومات عن السياسات السكانية      
السياسات السكانية واجتزائها   أسلوب استقدام هذه الوثائق، وال سيما خطط التنمية القومية، من البلدان، وتحديد             

إالّ أن هذا البديل اتسم ببعض القصور ألن الخطط القوميـة قـد ال              .  ورفد النظام بما تتضمنه من معلومات     
تشمل سياسات سكانية، أو تشمل جزءاً يسيراً منها، وبنود السياسات قد تكون مبعثرة في وثائق قطاعية لبعض                

 بديل ثاٍن يقوم على جمع الوثائق الوطنية للسياسات السكانية للبلـدان            كما طرح .  الوزارات كالصحة والتعليم  
 .التي وضعت هذه السياسات بعد عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة

 
وسعيا إلى تجاوز المشاكل التي قد تظهر نتيجة الجمع الذاتي للمعلومات، وإلى خلق تفاعل مشـترك                 

 أن الردفاء الوطنيين العاملين في مجال السياسات السكانية هـم علـى احتكـاك             بين البلدان واإلسكوا، وحيث   
مستمر مع المعلومات على الصعيد الوطني، وهم في معظم األحيان المنتجون للسياسات والمعلومات، ُوضعت              

ات استمارة استبيان السياسات السكانية لحصر المعلومات، طبقا لنهج نمطي مكرر لكل سياسة سواء أكانت ذ              
 .أهداف بعيدة أو أهداف قصيرة المدى

 
 بنية االستبيان  -١

 
جرى تطوير استمارة االستبيان الستيفاء المعلومات بطريقة تنسجم مع بنية نظام السياسات السـكانية               

 :وتقسم بنية االستبيان إلى ثالثة أقسام تحاكي أقسام بنية نظام المعلومات وهي.  ومكوناته الهيكلية
 

 ن الموقف الرسمي للدولة من السياسات السكانية؛استبيا )أ( 
 استبيان السياسات ذات األهداف الطويلة األجل؛ )ب( 
 .استبيان السياسات ذات األهداف القصيرة األجل )ج( 

 
 أسلوب استيفاء المعلومات  -٢

 
شار إليها  وتستوفى المعلومات لكل من األقسام المشار إليها بإتباع أسلوب نمطي يتضمن المواضيع الم             

.  في عنصر السياسات المذكور آنفاً، والموقف الرسمي الذي اتخذته الدولة من مسـألة السياسـات السـكانية                
ويستهدف استيفاء المعلومات عن هذا العنصر التعرف الى ماهية السياسات التي تبنتها الدول، وهل تنـدرج                

 في التنمية، أو ما زالت تعتمد إطـار تنظـيم           ضمن إطار المفهوم الجديد الذي يعتمد مبدأ دمج قضايا السكان         
 : ويرتكز استيفاء المعلومات على العوامل التالية.  األسرة في صياغة سياساتها السكانية

 
 العامل الزمني المتمثل بتاريخ وضع السياسة، أي قبل مؤتمر القاهرة أو بعده؛ )أ( 



 

 

-١٢-

 

جابة لمقررات المؤتمر الـدولي للسـكان       العامل التنظيمي المتمثل بإجراء تعديل للسياسات است       )ب( 
 والتنمية، الداعية إلى ضرورة تبني سياسات وطنية للسكان، وتماشيا مع المفاهيم التي أقرها المؤتمر؛

 
 العامل المؤسسي المتمثل بإنشاء جهة مؤسسية حكومية مسؤولة عن صياغة السياسات؛ )ج( 

 
التي اتبعت في دمج أهداف السياسات فـي الخطـط   العامل الفني المتعلق باإلجراءات واآلليات   )د( 

 .والبرامج اإلنمائية
 

وتتمثّل هذه النمطية بثالثة أسئلة متسقة، تتكرر في القسم الثاني والقسم الثالث موزعة حسب مواضيع                
لى ويستهدف استيفاء المعلومات المتعلقة بالعنصرين الثاني والثالث التعرف إ        .  السياسات والمستويات المختلفة  

 :نصوص
 

  األجل؛الطويلةالسياسات ذات األهداف  )أ( 

 التدخالت التي اتخذتها الدولة لتحقيق هذه األهداف؛ )١(  
 . التدابير التي اعتمدتها الدولة وتدعم تحقيق األهداف )٢(  

 
 السياسات ذات األهداف القصيرة األجل؛ )ب( 

 داف؛التدخالت التي اتخذتها الدولة لتحقيق هذه األه )١(  
 .التدابير التي اعتمدتها الدولة وتدعم تحقيق األهداف )٢(  

 
 أهداف االستبيان -٣

 
 :صّمم االستبيان لتحقيق ما يلي 

 
 الهــدف، أهـو    : رفد النظام بمعلومات عن السياسات السكانية حسب مسـتوياتها المختلفـة           )أ( 

هذه السياسات علـى النهـوض بهـا أو         كمي أم نوعي، والتدخالت والتدابير، وحسب المواضيع التي تعمل          
 تحسينها؛

 
تجاوز مشكلة تبعثر السياسات في وثائق مختلفة وبالتالي صعوبة جمعها وتوحيدها وحفظها في              )ب( 

 نظام المعلومات؛
 

 ضمان سهولة نقل المعلومات إلى النظام وذلك باتباع نهج نمطي موّحــد لكافة األسئلة؛ )ج( 
 

ت بتحقيق مستوى عاٍل من الدقة باسـتيفاء المعلومـات مـن محيطهـا              ضمان كفاءة المعلوما   )د( 
 .األصلي، وذلك من خالل المساهمة المباشرة للعاملين في مجال السياسات

 
   تشكيل فرق عمل وطنية-باء

 
  مهام فرق العمل -١



 

 

-١٣-

 

ا والجهـات  سعيا إلى تحقيق كفاءة عالية في استيفاء المعلومات، وإنشاء آلية لتنسيق العمل بين اإلسكو        
الوطنية في البلدان العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان، كان ال بد من اعتماد مبدأ تشـكيل فـرق عمـل                    

ومن هـذا المنطلـق،     .  وطنية تضطلع بمهام استيفاء المعلومات الالزمة لنظام معلومات السياسات السكانية         
لين في مجال السياسات السكانية ليكونا مـن         دولة عربية طُِلب منها تسمية اثنين من العام        ١٦جرت مخاطبة   

وُوّزعت المسؤوليات وأنيطـت عمليـة جمـع        .  أعضاء فريق ارتباط بين اإلسكوا والجهات الوطنية المعنية       
 :المعلومات عن السياسات السكانية باألطر الوطنية ليضطلع أعضاء فريق االرتباط بالمهام التالية

  
 سياسات السكانية؛تحديد مصادر المعلومات عن ال )أ( 

 جمع السياسات من الوثائق األصلية؛ )ب( 

 استيفاء المعلومات وملء االستبيان؛ )ج( 

 تحقيق االنسجام والدقة في التعاريف؛ )د( 

 التوّصل إلى فهم مشترك ألهداف النظام وإنجازاته؛ )•( 

 .كلة إلى الفرق الوطنيةإشراك أكبر عدد ممكن من المعنيين بالسياسات السكانية في المهام المو )و( 
 

  صفات أعضاء فريق االرتباط -٢
 

 : حّددت صفات أعضاء فريق االرتباط بالتالية
 

 الخبرة في وضع وتقييم وتنفيذ السياسات الوطنية للسكان؛ )أ( 

 اإللمام الوافي بالمعلومات حول السياسات السكانية التي تضعها الوزارات القطاعية؛ )ب( 

 ل إلى المعلومات حول السياسات الوطنية والقطاعية؛إمكانية الوصو )ج( 

صالحية االتصال بالوزارات المختلفة والتنسيق معها بغية جمع المعلومات حـول السياسـات              )د( 
 السكانية للقطاعات المختلفة؛

 القدرة على استخدام قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية؛ )•( 

 .١٩٩٤ؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام اإللمام ببرنامج عمل الم )و( 
 

واستجابت معظم الدول بإنشاء فرق وطنية تتولّى التنسيق مع اإلسكوا في كافـة القضـايا المتعلقـة                  
 .بالسياسات والمؤشرات وآلية جمع المعلومات وملء االستبيان

 
   ورشة العمل حول السياسات السكانية-جيم

 
 شة العمل الخاصة بالسياسات السكانية جمـع األطـراف المختلفـة المعنيـة بشـؤون               استهدفت ور  

السياسات السكانية في الدول العربية، وهي أعضاء فرق االرتباط الوطنية، وصندوق األمم المتحدة للسـكان               
 .باعتباره الجهة الممولة، واإلسكوا باعتبارها الجهة المنفّذة

 
 : المعنيين ما يليواستهدف جمع الردفاء الوطنيين 



 

 

-١٤-

 

التعريف بالنظام وإطاره النظري، وهيكل عناصره، وإنجازاته ونواتجه المختلفة، وآفاقه المسـتقبلية،             -١
 .وتطبيقاته العملية والنهج اإللكتروني المعتمد لتخزين المعلومات واسترجاعها

عة تنفيذها، وال سيما    استعراض بعض تجارب الدول العربية في مجال وضع السياسات السكانية ومتاب           -٢
الدول التي لها خبرة طويلة في هذا المجال مثل جمهورية مصر العربية، ودول أخرى تبنّت نهج السياسـات                  

، مثـل   ١٩٩٤السكانية والتوصيات وخطط العمل التي أقرها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام              
 .األردن واليمن

 
  الوطنيين باعتبارهم المستفيدين من النظام، فـي مسـائل مثـل بنيـة              استقصاء وجهات نظر الفرقاء    -٣

 .النظام ونواتجه، والمواضيع التي يشملها ضمن إطار السياسات السكانية
 
إرشاد الردفاء الوطنيين في عملية ملء االستبيان واستعراض دليل استيفاء استبيان السياسات السكانية              -٤

 .في الدول العربية
 
 :ع الفرقاء الوطنيين حولالتشاور م -٥
 

 إمكانية توطين النظام في البلدان العربية المختلفة والتصور النظري لهذه الخطوة؛ )أ( 
  
تحديد النمط األمثل الستيفاء المؤشرات القياسية ومسؤولية الفرق الوطنية فـي رفـد النظـام                )ب( 

 بالمعلومات اإلحصائية التي تقرها الدولة رسميا؛
 

طط تنفيذ النظام واستيفاء المعلومات ضمن فترات زمنية معينة يجري إقرارهـا مـع              إعداد خ  )ج( 
 الفرقاء الوطنيين؛

 
تعزيز التفاعل بين البلدان العربية والمنظمات الدولية، وال سّيما في مجال تبادل الخبرات فـي                )د( 

 .شؤون السياسات السكانية



 

 

-١٥-

 

   استشراف مستقبل النظام-ثالثاً
 

لومات السياسات السكانية بصيغته الحالية الهيكل المناسب لتخـزين معلومـات عـن             يؤّمن نظام مع   
ويعتمد .  السياسات السكانية والمؤشرات القياسية المرافقة لها، والتي تشكل وسيلة رصد لتقييم تنفيذ السياسات            

.  لـدول العربيـة   النظام في تغذيته بالمعلومات على االستبيان الذي صّمم خصيصا الستيفاء المعلومات من ا            
إالّ أن تعزيز تجربة إنشاء نظـام عربـي         .  ويتمّيز النظام بقدرته على تقديم نواتج ذات معنى وقابلة للمقارنة         

للمعلومات السكانية والنهوض بها إلى مستويات متطّورة تحاكي النظم اإلقليمية والعالمية األخـرى يتطلـب               
وهنا تبرز أهميـة الفرقـاء      .  نيين في رفد النظام بالمعلومات    التعاون المستمر بين قسم السكان والفرقاء الوط      

الوطنيين وأهمية لقائهم ومشاركتهم مع الجهات الدولية في ملء االستبيان المعد لتقصـي المعلومـات عـن                 
 .السياسات السكانية

 
صحة وإن تيّسر مؤشرات إحصائية دقيقة وموثقة، كمية ونوعية، تجمع بين قضايا السكان والتعليم وال              

والفقر واألسرة والبيئة، يجعل عملية رصد األهداف فعالة ويؤمن لمتخذي القرار والباحثين المعلومة الموثقـة               
والدقيقة التي تسهم في إعادة النظر في االستراتيجيات الوطنية وتقّصي األسباب والعوامل التـي تحـول دون               

ة نظام المعلومات السكانية أيضـا علـى توقيـت          وتعتمد كفاء .  بلوغ األهداف المتوخاة من السياسة السكانية     
إصدار المؤشرات وأساليب متابعة التنفيذ وتكرار عمليات المسح واستمراريتها وإجراء البحوث التي تقـيس              

 .أثر العوامل والتي تحدد كفاءة الخيارات االستراتيجية للتنفيذ
 

ء الوطنيين والخبـراء اإلقليميـين      وخالصة القول إن نظام المعلومات يستمد ديمومته من دعم الردفا          
 لـذلك يجـب أن تركـز أي        .  والباحثين ومتخذي القرار، ومن كفاءته في تقديم المعلومات الموثقة والدقيقة         

 :نظرة مستقبلية قريبة المدى على ما يلي
 
 :رفع كفاءة النظام -١
 

ـ           )أ(  دة يقترحهـا الفرقـاء     مّده بالمعلومات وتطويع هيكله، وقد تشمل هذه المعلومات مكّونات جدي
 الوطنيون؛

 
ترسيخ النظام مؤسسيا وإدامته وتخصيص الموارد البشرية والمالية التي تـدعم جهـود رفـع                )ب( 
 كفاءته؛

 
متابعة الجهود الوطنية التي تعمل على صياغة السياسات السكانية في البلدان التي مـا زالـت                 )ج( 

 متلكّئة في هذا المجال؛
 

  والتنسيق بين اإلسكوا والردفاء الوطنيين؛استمرار التواصل )د( 
 

ديمومة الردفاء الوطنيين األعضاء في فريق االرتباط مع اإلسكوا، فالتغيير المسـتمر لهـؤالء               )•( 
 .الردفاء قد يؤدي إلى إضعاف الكفاءة

 
، ونشـره علـى     POPINالق النظام عبر الموقع اإللكتروني لإلسكوا، وعبر شبكات أخرى مثـل            إط -٢

 .توى المحلي إذا تيّسرت البنى األساسية الالزمةالمس


