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 3 االختصارات

 

 االختصارات
ACC/SCN       اللجنة الفرعية للتغذية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية  

AfDB    مصرف التنمية األفريقي 
AIDS    (اإليدز) متالزمة نقص المناعة المكتسب 
ANU     الوطنيةالجامعة األسترالية 

BWPI    معهد بروآس للفقر العالمي 
CARICOM   الجماعة الكاريبية 

CCA    تقييم ُقطري موحَّد 
CCI    إطار التعاون الوسيط 

CDC    مراآز مراقبة األمراض 
CELADE   ي للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ديُمغرافالمرآز ال 

CIA    ات المرآزيةوآالة المخابر 
CIE SIN  مرآز الشبكة الدولية لمعلومات علوم األرض لجامعة آولومبيا 

CO    (صندوق األمم المتحدة للسكان) المكتب الُقطري 
CPI    مؤشر مفاهيم الفساد 
CPS     لشيوع وسائل منع الحمل المسحيةالدراسة 
CSA    التحليل االجتماعي الُقطري 
CSO    مرآزيالمكتب اإلحصائي ال 
CSPs     ة الدولةاستراتيجيأوراق 
CST    فريق الدعم الُقطري 
DHS    ية والصحيةديُمغرافال المسوح 

DMPAP    ية لتحليل وإسقاطات السكانديُمغرافالوحدة ال 
DNSCRP    الوطنية للحد من الفقر وتحقيق النمو اإلستراتيجيةورقة 

DRC    جمهورية الكونغو الديُمقراطية 
EBRD    المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير 

ECLAC    اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
EmOC    رعاية التوليد في الحاالت الطارئة 
ESCR    الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
FAO    منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
FGM    ألعضاء التناسلية لألنثىتشويه ا 

FGM/C    تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى 
FODA Analysis   تحليل نقاط القوى والفرص 

FP    تنظيم األسرة 
GBV    العنف القائم على النوع االجتماعي 
GDI    دليل التنمية المتصل بالنوع االجتماعي 

GDP    الناتج المحلي اإلجمالي 
GEM     تمكين المرأةمقياس 
GGI    مؤشر الفجوة بين الجنسين 
GID     والمؤسسات والتنمية النوع االجتماعيالشؤون 

GIS    نظام المعلومات الجغرافية 
GNP +   الشبكة العالمية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 
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GTZ    للتعاون التقني الوآالة األلمانية 
HIV    ةفيروس نقص المناعة البشري 

HNP    الصحة والتغذية والسكان، البنك الدولي 
HRBA    نهج قائم على حقوق اإلنسان 
IADB    مصرف التنمية للبلدان األمريكية 
IASC    اللجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت 

IAWG    الفريق العامل المشترك بين الوآاالت 
ICPD    المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

ICRW    مرآز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأةال 
ICW     الجماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 
IDP    المشردون داخلًيا 
IHSI    المعهد الهايتي لإلحصاءات والمعلومات 

IIASA    معهد تحليل النظم التطبيقي 
ILO   منظمة العمل الدولية 
IMF   صندوق النقد الدولي 

IOM    المنظمة الدولية للهجرة 
IPCC    الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 
IPEA  معهد البحوث االقتصادية التطبيقية 
IPPF    االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

IPUMS               المشروع الدولي المتكامل لسلسلة البيانات التفصيلية المخصصة لالستخدام العام 
IRHS     الدولية للصحة اإلنتاجية المسحيةالدراسات 
LDCs    أقل البلدان نمًوا 
LSMS     لقياس مستوى المعيشة (البنك الدولي) المسحيةالدراسة 

LSS    مهارات إنقاذ الحياة 
MCT    انتقال العدوى من األم إلى الطفل 
MDG   األهداف اإلنمائية لأللفية 

MEASURE DHS    ية والصحيةديُمغرافال المسوحالمنظمة المسؤولة عن 
MEF    وزارة االقتصاد والمالية 

MICS    (منظمة األمم المتحدة للطفولة) مسح عنقودي متعدد المؤشرات 
MMR     نسبة الوفيات النفاسية 

MPAD    الشعبة السياسية اإلدارية الرئيسية 
MPCE    وزارة التخطيط والتعاون الخارجي 
MSPP    وزارة الصحة العامة والسكان 

NDP    خطة التنمية الوطنية 
NGO    منظمة غير حكومية 
CSO    المكتب اإلحصائي الوطني 
NTA    حسابات التحويالت الوطنية 
ODA    المساعدة اإلنمائية الرسمية 

OECD    منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
OECD/DAC   اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لجنة المساعدة 

OHCHR    مكتب مفوضية حقوق اإلنسان 
PAHO    منظمة الصحة للبلدان األمريكية 

PAI    منظمة العمل الدولية في مجال السكان 
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PAPFAM   مشروع الدول العربية للصحة األسرية 
PDB    ألمم المتحدة للسكان)فرع السكان والتنمية (صندوق ا 
PHC    تعدادات السكان والمساآن 
PPM   (صندوق األمم المتحدة للسكان) دليل السياسات واإلجراءات 
PRB    مكتب المراجع السكانية 

Project RLA5P201   الدعم اإلقليمي للسكان والتنمية في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في أمريكا الالتينية ومنطقة
 ريبيالكا

PRSP     ة الحد من الفقراستراتيجيورقة 
PSA    تحليل حالة السكان 

PSA-LAC   تحليل حالة السكان ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 
PSIA    تحليل الفقر واألثر االجتماعي 

RAMOS    للوفيات في سن اإلنجاب المسحيةالدراسة 
REDATAM   لصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفةبرنامج استرجاع البيانات للمناطق ا 

RO    (صندوق األمم المتحدة للسكان) المكتب اإلقليمي 
SAGE    وصحة الراشدين في العالم شيخوخةدراسة عن ال 

SHARE     في أوروبا والتقاعد والشيخوخةحول الصحة  المسحيةالدراسة 
SID    مؤشر المؤسسات االجتماعية 
SPC     الهادئأمانة جماعة المحيط 
SRH    الصحة الجنسية واإلنجابية 
RO    (صندوق األمم المتحدة للسكان) المكتب دون اإلقليمي 

STIs     األمراض المعدية المنقولة جنسيًا 
SVRI    مبادرة بحوث العنف الجنسي 

SWOP    (صندوق األمم المتحدة للسكان) حالة السكان في العالم 
T21     21البداية  
TD    (صندوق األمم المتحدة للسكان) الشعبة التقنية 
UN    األمم المتحدة 

UNAIDS   برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة
 المكتسب (اإليدز).

UNCT    فريق األمم المتحدة الُقطري 
UNCTAD   مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

UNDAF    إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
UNDESA   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة 

UNDG    مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية 
UNDP    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNECE    لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
UNEP    تحدة للبيئةبرنامج األمم الم 

UNESCAP   اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحدة 
UNESCWA   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة 

UNESCO   (اليونسكو) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
UNECLAC   دية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبياللجنة االقتصا 

UNGASS   دورة الجمعية العامة االستثنائية لألمم المتحدة 
UNICEF   ) فاليونيسيصندوق األمم المتحدة للطفولة( 

UNIFEM   صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
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UNFPA    صندوق األمم المتحدة للسكان 
UNODC    المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم المتحدة 

UNPD    شعبة السكان باألمم المتحدة 
UNPFII    منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية 
UNSD    الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة 

UNU/WIDER  جامعة األمم المتحدة/ المعهد العالمي لبحوث االقتصاد اإلنمائي 
USAID     وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة 

USP    جامعة جنوب المحيط الهادئ 
UWI    جامعة جزر الهند الغربية 
VID    يةديُمغرافمعهد فيينا للدراسات ال 
WB    البنك الدولي 

WHO    منظمة الصحة العالمية 
WHO    منظمة التجارة العالمية 
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 شكر وتقدير
دولية أجريت مع مستشاري صندوق األمم المتحدة للسكان في مجال  مشاوراٍتلنتاًجا  تحليل حالة السكان: دليل مفاهيمي ومنهجي ُيعد

السكان والتنمية وغيرهم من الزمالء في المنطقة، ومع مختلف فروع الشعبة التقنية وشعبة البرامج. وقد ُعقدت االجتماعات للتشاور 
شعبة البرامج في نيويورك، وفي أبريل/نيسان مع الزمالء من البلدان العربية وأفريقيا والشعبة التقنية و 2009في يونيو/حزيران 

في آسيا الوسطى مع الزمالء من أوروبا الشرقية و 2010مع الزمالء من آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، وفي يونيو  2010
بالشكر لكافة للصندوق. ونتوجه  الموضوعيةآييف. ولذا فإن الصيغة الحالية من الوثيقة هي نتاج عملية شاملة غطت آافة المجاالت 

 خالت القيمة.االزمالء الذين شارآوا في االجتماعات وقدموا المد

الذي أعد بمشارآة فريق الدعم الُقطري التابع لصندوق األمم المتحدة وتحليل حالة السكان السابق دليل ويعود أصل هذه الوثيقة إلى 
ي للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة ديُمغرافإلى المرآز الللسكان، والشعبة التقنية لصندوق األمم المتحدة للسكان، باإلضافة 

وخالل عملية مراجعة هذا الدليل لمواءمته لالستخدام في مناطق أخرى بخالف أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، . البحر الكاريبي
 العديد من الموضوعات الجديدة. تأضيف

لالتينية ومنطقة الكاريبي السيما إستبان آابالِّيرو وسونيا دي هكادون، إلحالتهم هذه الفكرة ونتوجه بالشكر إلى زمالئنا في أمريكا ا
 المبدئية إلى واقع ملموس.

وقد بذل فرع السكان والتنمية لصندوق األمم المتحدة للسكان قصارى جهده لتعديل الدليل وتنقيحه. ونتوجه بشكر خاص لخوزي 
. ويود فريق عليها منظوًرا عالمًيا ئهمرينا جوران لمساهمتهم القيمة في تعديل الوثيقة وإضفاميغيل غوزمان، ورالف هاآرت، وساب

 .تمداخالالتحرير تقديم وافر الشكر إلى الكتاب المنتمين إلى فرع السكان والتنمية على ما ساهموا به من 

ين تي ماآآرثر لدعمهم المالي الكريم من أجل دي وآاثر نآذلك يود فريق التحرير أن ُيعرب عن امتنانه الخاص تجاه مؤسسة جو
 إعداد ونشر "تحليل حالة السكان".

 صندوق األمم المتحدة للسكان 2010© 
 الرقم الدولي المعياري للكتاب: 978-0.89714-988-4

 E.11.KKK.H.3رقم مبيعات األمم المتحدة: 
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
pdbinfo@unfpa.org 
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 9 المنطقيأهداف عملية تحليل حالة السكان ومحتواها وأساسها : الجزء األول

 

 دــــيـــهـــمــت

ات ستراتيجياال، القائم على االحتياجات واألولويات وستراتيجياالتتطلب أنشطة صندوق األمم المتحدة للسكان المزيد من الترآيز 
تحليل حالة السكان الذي تقدمه هذه الوثيقة عن التزام الصندوق بتعميم الديناميات السكانية، والصحة بر تيعاإلنمائية الوطنية للبلدان. و

 النوع االجتماعيتبني حقوق اإلنسان ومراعاة المنظور الثقافي وت ات تنمية وطنيةاستراتيجيفي  النوع االجتماعياإلنجابية وقضايا 
بالملكية والقيادة الوطنية آشروط ويقر زز التعاون الدولي بناء القدرات الوطنية صراحًة. وهو يستجيب لمطالب البلدان في أن يع

 مسبقة للتنمية، تماشًيا مع المبادئ المتفق عليها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعالن األلفية.

جابية والروابط بينها وبين الفقر وعدم وعلى المستوى الُقطري، يوفر الدليل األساس لتقييم متكامل لديناميات السكان والصحة اإلن
تحليل حالة السكان التفاعل بين  يظهرو. آذلك، فبدمج النهج التحليلي الجزئي والكلي، امعليه المساواة والتنمية، وما لها من تأثيٍر

 ية.ديُمغرافالسلوك الفردي والديناميات ال

لصندوق األمم المتحدة  ةستراتيجيااللى األدلة، لتحقيق نتائج الخطة ويسهم تحليل حالة السكان في وضع برامج أآثر فعالية قائمة ع
البيانات، وإعداد قواعد البيانات، ودمج األدلة  إيجادوما بعد ذلك، والتي تتوقف فعاليتها على زيادة القدرة على  2011للسكان لعام 

للعملية ستوفر للمكاتب الُقطرية لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتاحة، وتعزيز استخدام تلك األدلة. آما أن المعرفة التي تتولد نتيجة
الضرورية لدمج الديناميات السكانية وروابط تلك الديناميات ببعضها البعض مع المساواة بين الجنسين، والصحة  الواقعيةالمعرفة 

الصندوق في حوار  تفويضت، وتعميم الجنسية واإلنجابية، والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في صناعة السياسا
 السياسات مع الحكومات ومع وآاالت األمم المتحدة األخرى.

بدافع ُقطري، تتخذ  تتممن األهمية بمكان ضمان أن إجراء التحليل آممارسة  ُيعدوألجل ضمان الملكية الوطنية لتحليل حالة السكان، 
مرن لهذه الممارسة خيارات متعددة من أجل تصميم تحليل حالة السكان وفق من األولويات الوطنية نقطة انطالق. ويوفر اإلطار ال

الحقائق الوطنية. لذا فإن الوثائق الناتجة عن تحليل حالة السكان ستكون مختلفة ومخصصة ُقطرًيا، ومع ذلك فستجمع بينها المنهجية 
 المشترآة والرؤية الموضوعية.

المبادئ تحليل حالة السكان يالت المدخلة على بنية التعاون اإلنمائي وأهدافه، يعكس وفي سياق إصالح نظام األمم المتحدة والتعد
لعمليات التحليلية ويحفِّز ا -عشرين التحسين مدى مالءمته وفعَّاليته لسكان العالم في القرن الواحد و -التي ينطوي عليها اإلصالح 

 رآة.التي يمكن أن تلعب دوًرا هاًما في ممارسات البرامج المشت

المتحدة للسكان بالبيانات التي يمكن االعتماد عليها والُحجج القوية ضرورية في العمليات المشترآة بين  األمموتعد مساهمة صندوق 
بذلك مورًدا رئيسًيا في  ممثًالالوآاالت. وفي هذه العملية، سيكون تحليل حالة السكان بمثابة المساهمة التحليلية من منظور سكاني، 

إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية من أجل اتساق أفضل للدعم المقدم للبلدان من ِقبل الصندوق في  لتقييم الُقطري الموحَّدعملية ا
ونظام األمم المتحدة بأآمله. وسوف توفر أوجه التشابه بين مبادئ آل من تحليل حالة السكان والتقييم الُقطري الموحَّد األساس الكافي 

 م المتحدة للسكان من أجل حوار السياسات القائم على األدلة.لصندوق األم

 وتعد الصيغة الحالية للدليل نتاًجا لعملية مشاورات طويلة بدأتها منذ عدة سنوات أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. وقد ُطبق الدليل
أمريكا الالتينية. ولكن من أجل الحصول على وثيقة  الذي تم إنتاجه من خالل هذه العملية إلعداد تحليل حالة السكان لعدد من بلدان

في آافة مناطق صندوق األمم المتحدة للسكان، آان ينبغي إدخال تغييرات آبرى. وبعد مشاورات مستفيضة  امؤسسية يمكن تطبيقه
يتضمن المقترحات  مع آافة المناطق، ومع مختلف فروع الشعبة التقنية وشعبة البرامج، صيغت الوثيقة في شكلها الحالي الذي

 المختلفة للتغيير التي تم تلقيها.

ن صندوق األمم المتحدة للسكان، بالتعاون الوثيق مع شرآائنا الوطنيين، ـِّونحن على ثقة من أن تحليل حالة السكان سيصبح أداة تمك
نحو أآثر فعالية في مقدمة عمليات  ، على1994من وضع برنامج العمل آما تبناه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام 

صناعة القرار فيما يتعلق بالسياسات العامة الخاصة بقضايا السكان والتنمية، بحيث تدعم في النهاية رفاه األجيال الحاضرة 
 والمستقبلية.

 فرنر هوغ،

 صندوق األمم المتحدة للسكان رئيس الشعبة التقنية،
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ت تحليالت السكان الُقطرية في الماضي من أجل توفير دَِّعفي جانب من عملية البرمجة المنتظمة في صندوق األمم المتحدة للسكان، ُأ
، والسكان، النوع االجتماعياإلنجابية، والشؤون السياق وأدلة الحالة حول السمات األبرز لحالة البلدان فيما يتعلق بالصحة الجنسية و

المبادئ التوجيهية لهذه العملية، والتي تخضع حالًيا للمراجعة، هي تلك الموضحة في القسم ب من  ُتعدوالتنمية. وفي الوقت الحاضر، 
 Population and، تحت عنوان 2003يونيو  26دليل البرمجة الُقطرية لدليل السياسات واإلجراءات بتاريخ 

Reproductive Health Analysis  (تحليل السكان والصحة اإلنجابية). وقد استخدمت هذه التقارير بصفة رئيسية آأطر
مرجعية التخاذ اإلجراءات في المجاالت المعنية. ورغم أهمية الدور التي لعبتها في عملية البرمجة، يبدو أنها ال تتسم بالعمق الكافي 

ات التي تشير إليها الدالئل، فيما يتعلق بالترابط بين الظواهر السكانية والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة، وال تستفيد من اإلمكاني
بما يكفي. وأخيًرا، فإن الملكية الوطنية  إضافة إلى الروابط بينها وبين الفقر وعدم المساواة. آذلك فإن نهج حقوق اإلنسان ليس شامًال

 عدم إشراك األطراف الفاعلة ذات الصلة في عملية حوار سياسي تتسم بالتشارآية.لم تتحقق نتيجة ل الالزمة

التعاون اإلنمائي وأهدافه (األهداف  بنيةإضافة إلى ذلك، فإنه في سياق عملية إصالح نظام األمم المتحدة والتعديالت المدخلة على 
طة صندوق األمم المتحدة للسكان على الصعيد اإلقليمي والُقطري، اإلنمائية لأللفية، إعالن باريس بشأن فعالية المعونة)، تتطلب أنش

ات التنمية الوطنية، تتحقق من خالل استراتيجية متنامية، قائمة على االحتياجات واألولويات واستراتيجيجهوًدا ذات بؤرة ترآيز 
مم المتحدة للسكان، ذات الصلة بإصالح عمليات تشاورية مستفيضة. ومن هذا المنطلق، فإن عملية األقلمة المؤسسية لصندوق األ

 ةاستراتيجي األمم المتحدة، تتجاوز السعي وراء المزيد من الفعَّالية اللوجسيتية والتشغيلية، ويمكن أن تفسر أيًضا على أنها فرصة
أن الحالية ادئ اإلرشادية لوضع والية الصندوق موضع التنفيذ، تماشًيا مع األولويات اإلقليمية وجداول األعمال الوطنية. تفترض المب

تحليل السكان والصحة اإلنجابية المخصص والمفصل بالقدر الكافي يمكن أن تنفذ في إطار التقييم القطري الموحَّد. ومن الناحية 
بين  هذا السياق المثالي لمثل هذا التحليل، إذا آان ليتسم بأي قدر من العمق، حتى مع تأسيس فريق عامل مشترك ُيعدالعملية، ال 

الوآاالت معني بالسكان والصحة اإلنجابية. بل هناك قناعة بأن صندوق األمم المتحدة للسكان عليه أن يأتي إلى التقييم الُقطري 
 المشترك (أو أي عملية مشترآة بين الوآاالت قد تحل محله مستقبلًيا) مزوًدا بقاعدة من األدلة التي تم جمعها وتحليلها مسبًقا بالفعل.

تحليل (تحليل حالة السكان)، الذي يمكن لصندوق األمم المتحدة للسكان أن يطرحه آمساهمة تحليلية من منظور سكاني، وهذا ال
إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية من أجل اتساق أفضل للدعم المقدم في  سيمثل مورًدا رئيسًيا في عملية التقييم الُقطري الموحَّد

 1ونظام األمم المتحدة بأآمله. للبلدان من ِقبل الصندوق

لصيغة دليل السياسات واإلجراءات الحالي، بل أداة لتوفير أدلة السياق والحالة  بديًال ُتعدلذا فإن الوثيقة الحالية ال ينبغي أن 
قدر أآبر بكثير من  الضرورية في عملية التخطيط للبرامج القائمة على األدلة، أي آأداة مكملة للمبادئ اإلرشادية القائمة. وهي توفر

صندوق األمم المتحدة للسكان ألغراضه الداخلية الخاصة والتي قد  يوجدهاالمحددة التي قد  التحليالتالتفاصيل التحليلية حول نوعية 
اإلرشادية  يطرحها آجانب من عملية التقييم الُقطري الموحَّد، بما في ذلك بعض الجوانب المشار إليها آنًفا والتي ال تتناولها المبادئ

 الحالية بالقدر الكافي.

يزود المستخدمين بأداة للتقييم والدعوة. وتحليل حالة  ،إلعداد تحليل حالة السكان تفصيلٍي ولهذا الهدف ستقدم هذه الوثيقة دليل عمٍل
عني وجوب العمل مًعا السكان، آما نقدمه هنا، قد صمم لكي ُيجرى في سياق عملية حوار ممتد مع األطراف الوطنية الفاعلة، مما ي

ة التنمية لكل من البلدان للقضايا السكانية، والنتائج العملية فيما يتعلق بالسياسات استراتيجيمن أجل تحليل وإثبات مدى مالءمة 
 العامة.

                                                 
التنفيذي الستخدام البرمجة المشترآة آأداة لدعم تنفيذ خطط التنمية الوطنية،  يؤآد على األهمية التي يوليها المجلس: "حول البرمجة المشترآة 10/2005تقرير  1

الموحَّد وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، سعًيا إلى تحقيق ات الحد من الفقر إن وجدت، من خالل نهج أآثر اتساًقا في ظل التقييم الُقطري استراتيجيبما فيها 
 ."األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولًيا، بما فيها تلك التي يتضمنها إعالن األلفية
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 ستراتيجياالولكن تحليل حالة السكان ال يقتصر على ذلك. فهذا التحليل ينبغي أن يسهم في إضفاء المزيد من الفعًّالية واألثر 
ات التنمية استراتيجيفي إعداد باألخص للمساعدة التقنية في مجال السكان والتنمية فيما يتعلق بصياغة السياسات العامة وتنفيذها، و

الوطنية على أساس األهداف اإلنمائية لأللفية. ولهذا الهدف فإن المحتوى واللغة المستخدمة ينبغي أن ينتج عنهما وثيقة تجتذب 
 الوطنية الفاعلة في آل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وآذلك في وآاالت التعاون. األطراف

ويجب أن ُيفهم تحليل حالة السكان آإطار مفاهيمي مرن، قادر على أخذ المراحل االنتقالية واالتجاهات طويلة المدى واالتجاهات 
يتعلق بطبيعة االقتصاد الوطني والعمالة. وينبغي النظر في اإلطار القانوني الذي الحديثة الناشئة في االعتبار، على سبيل المثال فيما 

على أنه عملية متطورة تبلغ ذروتها بالنشر الفعلي لوثيقة ذاته يتشكل في ظله سلوك الفرد. آذلك ينبغي النظر إلى تحليل حالة السكان 
 .دلةترتكز على األتحليل حالة السكان الوطنية، والتي توفر قاعدة 

 وتتضمن عملية تحليل حالة السكان اآلليات والمكونات التالية:

 المشارآة الوطنية؛ .أ 
 النهج التشارآي؛ .ب 
 خلق الملكية؛ .ج 
  ة قوية ؛استراتيجيتأييد الحاجة إلى  .د 
 أداة لبناء القدرات (من خالل تطبيق تحليل حالة السكان نفسه). .ه 

 

 التأييدة يجياستراتو ستراتيجياالاألهمية الحيوية للحوار السياسي  .2

من المشارآة من جانب األطراف الفاعلة الوطنية، حتى  تحليل حالة السكان من خالل عملية تتضمن مستوى عاٍلة ينبغي صياغ
، مع بناء بصورة أآثر فعالية على أنه أداة وطنية أساسية للقياس،من أجل التعرف على االحتياجات ومقترحات العملإليه ُينظر 

درات الوطنية. وتحليل حالة السكان عملية ينبغي أن تساعد صندوق األمم المتحدة للسكان على أن ُينظر إليه على الملكية وتعزيز الق
السيما في  -لصناعة القرارات  ةستراتيجياالأنه شريك في النقاش من ِقبل األطراف الفاعلة الوطنية ونظام األمم المتحدة في المحافل 

 أعمالمع تعميم جدول  -ة القائمة على أساس األهداف اإلنمائية لأللفية والتزامات حقوق اإلنسان ات التنمية الوطنياستراتيجيوضع 
 في الوقت ذاته. المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

أن يعطي فيها أفضل نتائجه، على سبيل المثال عندما تكون خطط التنمية  ستراتيجياالوهناك أوقات حرجة يمكن للحوار السياسي 
لة التصميم أو عند بذل الجهود إلصالح األطر القانونية والمؤسسية. وعادة ما ترتبط هذه المواقف بالتغيير الحكومي. وينبغي في مرح

أن تقتنص فرق األمم المتحدة القطرية هذه الفرص من أجل إعداد تحليل الحالة (التقييم الُقطري الموحَّد) وإطار المساعدة اإلنمائية 
للفرص التي تتولد في أوقات التغير السياسي و/أو  فإننا ننصح بإجراء عملية تحليل حالة السكان استباًقا أو استغالًالبها. لذا  ينالخاَص

 2لنظام األمم المتحدة، لالستفادة من استعداد األطراف الفاعلة إلعادة التفكير في حالة بالدهم. ستراتيجياالالتخطيط 

االهتمامات/أصحاب المصالح للتعرف على الجماعات واألفراد الذين يجب أن يكونوا جزًءا من تحليل ينبغي إجراء تحليل جماعات 
السببية الخاص بتحليل حالة السكان. وصاحب المصلحة هو فرد أو مجتمع أو جماعة أو منظمة لها مصلحة في نتيجة تدخل ما، 

ها على التأثير في التدخل تأثيًرا إيجابًيا أو سلبًيا. ويجب التعرف على المؤيدين سواء نتيجة لتأثرها به تأثًرا إيجابًيا أو سلبًيا، أو لقدرت
والمعارضين المحتملين واألطراف المحايدة (من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالقضايا التي تنبثق 

فة من المصلحة ودوافع مختلفة ومستويات مختلفة من السلطة عن تحليل حالة السكان. "سيكون ألصحاب المصالح مستويات مختل
أصحاب المصالح من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويهدف تحليل أصحاب المصالح إلى التعرف يستخلص والتأثير. و

                                                 
خطة تعجيل واستدامة التنمية للقضاء في أثيوبيا على سبيل المثال، أدى تضمين العوامل السكانية في . أدواتها الخاصة بهذا الهدفطّورت بالفعل بعض الدول  2

ويحتوي الدليل على بعض العناصر المشترآة . على الفقر، بالحكومة وصندوق األمم المتحدة للسكان إلى صياغة دليل لدمج قضايا السكان في التخطيط اإلنمائي
ويشجع مستخدميه على صياغة الرؤية وتحديد الغايات األساسية نية مع دليل تحليل الحالة السكانية، ولكنه يحتوي أيًضا على قسم تعليمي عن المفاهيم السكا

ومن ناحية أخرى، فإن تحليل الحالة المقترح في هذه الوثيقة أآثر محدودية بكثير مما ُيقترح في تحليل حالة . ات المناسبةستراتيجيواألهداف المصحوبة باال
 .السكان
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وينبغي أن  3لمستقبلية."على خواصهم ومصالحهم وطبيعة ودرجة تأثيرهم على السياسات أو اإلصالحات أو التدخالت القائمة أو ا
فيما يتعلق بإمكانية قبول وتبني نتائج تحليل حالة السكان وتوصياته  هاودائرة تأثير هايحدد التحليل مستوى آل من الجماعات ونطاق

من ِقبل مختلف أصحاب المصالح. وينبغي أن يستعرض مهارات والتزامات وموارد وسلطات من يضطلعون بمسؤولية معالجة 
ين بعد ذلك تحديد الفجوات الهامة في القدرات بدًءا من المستوى األسري والمجتمعي يتم تحليلالرئيسية. ويمكن للم المشكالت
إلى المستوى الُقطري، وضمان أن المساعدة اإلنمائية المستقبلية سوف تساعد على سد هذه الثغرات. على سبيل المثال،  ووصوال

ختلف المستويات لتناول مشكلة الوفيات النفاسية أن يكشف عن االحتياجات إلقناع يمكن لتحليل الفجوات في القدرات على م
المجتمعات الرئيسية وأفراد األسر بأهمية اإلشراف الصحي الماهر أثناء الوضع وتنظيم وسائل نقل الطوارئ إلجالء وإحالة حاالت 

إجبار صناع السياسات والقرارات المحلية إلى إلى الدعوة  الوالدة المتعسرة. ومثل هذا التحليل قد يلقي أيًضا الضوء على الحاجة
والوطنية على إتاحة الموارد من خدمات رعاية التوليد في الحاالت الطارئة وآليات اإلحالة. آذلك ينبغي أن يلقي التحليل الضوء على 

 4أن إدارة الرعاية الصحية تتطلب المعرفة والكفاءة في آيفية إدارة مثل هذه الخدمات.

واأليديولوجية لكبار أصحاب واالقتصادية ويقر تحليل أصحاب المصالح بأن نتائج صناعة القرارات تعتمد على المصالح السياسية 
ودرجة  تهموطبيع هم. ويهدف هذا التحليل إلى التعرف على خواص مختلف أصحاب المصالح ومصالحفي السياساتالمصالح 

لتدخالت القائمة أو المستقبلية. ويعد أحد أآبر التحديات عند تقييم المشهد المؤسسي على السياسات أو اإلصالحات أو ا همتأثير
والسياسي هو تنوع أصحاب المصالح وتغير مصالحهم وتفاعالتهم وتطورها مع مرور الزمن. وتتضمن أنواع أصحاب المصالح 

 الرئيسية ما يلي:

 دخل ما؛توثيقة بنجاح ذوو التأثير الكبير أو الصلة الالمحوريون أصحاب المصالح  •
 أصحاب المصالح الرئيسيون الذين يتأثرون تأثًرا إيجابًيا أو سلبًيا نتيجة لتدخل ما؛ •
مصلحة أو اهتمام أو دور وسيط األخرى ممن لهم أو الجماعات  اآلخرون األفرادوهم جميع أصحاب المصالح الثانويون  •

 في هذا النشاط.

بإحكام. وينبغي أن  ُمعدةة للدعوة استراتيجيينبغي أن يصاحب عملية تحليل حالة السكان إضافة إلى التعرف على أصحاب المصالح، 
هذه الخطة بمختلف األطراف الفاعلة الوطنية من آل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وآذلك من وآاالت ترتبط 

ة إلجراء التنمية الوطنية والسياسات الكبرى التي لها أصداء التعاون. ونقترح تحديد األفكار التي تعكس عدًدا من التحديات الرئيسي
ة االتصال جزًءا من خطة الدعوة أو أن تصمم على حدة. وينبغي أن استراتيجيواسعة وأولوية بالنسبة للدولة. ويمكن أن تمثل 

 العناصر التالية: تأييد اإلستراتيجيةتضمن ي

 التي تحتاج إلى تناولها بالعالج؛وات المرتبطة بتحليل حالة السكان تعريف وتعيين حدود القضايا واألولويات والتحدي •
، واألنشطة التي توجه المرجّوة البيانات المحددة والواضحة حول آل من المخرجات التي تعكس نتائج جهود الدعوة •

، ومؤشرات لتحقيق آل من هذه المخرجات، واألطراف المسؤولة عن تنفيذ األنشطة وتحقيق آل من مجموعات النتائج
خاضعة للقياس وممكنة التحقيق وواقعية ومحددة الزمن، واإلطار الزمني لتنفيذ بسيطة وأسس القياس التي ينبغي أن تكون 

 األنشطة وتحقيق آل من المخرجات، والمخاطر واالفتراضات القائمة على تحليل البيئة؛
ينبغي وات لتناول آل مجموعة مما سبق على نحو يسمح بتحقيق المخرجات المطلوبة من تحليل حالة السكان. ستراتيجياال •

الترآيز بصفة خاصة على بناء التحالفات وتكوين جماعات الضغط والتواصل داخل الشبكات مع المؤيدين بما فيهم 
 مترددة حول القضايا المنبثقة من تحليل حالة السكان؛ المؤيدين المحتملين، واستقطاب األطراف المحايدة أو التي ما زالت

ة الدعوة استراتيجية اتصال تتضمن عناصر مثل: أ) الجماهير المستهدفة أو األفراد والمجموعات التي تسعى استراتيجي •
دة. إلى التأثير عليها، ب) الموضوعات والرسائل التي يجب صياغتها وتنظيمها ينبغي أن تعكس الحجج والحجج المضا
في  ينبغي أن تبث الرسائل إلى آل من الجماهير المستهدفة، مع أخذ القضايا والحساسيات السياسية واالجتماعية الثقافية

األنسب لتوصيل تلك الرسائل والموضوعات الخاصة بتحليل حالة السكان. مثل هؤالء  األفراداالعتبار، ج) المصادر أو 
المتوقع على الجماهير  موتأثيره مبعناية على أساس مصداقيته موالمجموعات وجماعات الضغط ينبغي تحديده األفراد

المستهدفة. وقد يحتاج صندوق األمم المتحدة للسكان إلى بناء أو تعزيز التحالفات مع مثل هذه المؤسسات وجماعات 
نوات االتصال التي ستستخدم لتوصيل الرسائل. وقد الضغط والمؤسسات واألفراد وتعزيز قدراتهم على الدعوة، د) ق

                                                 
 .Tools for Institutional, Political and Social Analysis (TIPS)). 2005(لتنمية االجتماعية، البنك الدولي إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة وا 3

A Sourcebook for Poverty and Social Impact Analysis (PSIA.( 
 .من دليل السياسات واإلجراءات، حول تحليل السكان والصحة اإلنجابية 20.الفقرة ب 4
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وسائل اإلعالم (الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت وما إلى ذلك) أو قنوات االتصال بين األفراد القنوات تشمل هذه 
ن من تعديل القنوات العامة، هـ) متابعة واستقاء اآلراء حول تأثير جهود االتصال لتمكين صندوق األمم المتحدة للسكاو

 رسائله وقنواته وموارده وما إلى ذلك، من أجل تحقيق األثر المطلوب؛
هناك ، وات الدعوة المماثلةاستراتيجيعناصر أخرى: هناك حاجة إلى تعبئة الموارد المالية والتقنية والبشرية من أجل تنفيذ  •

 قياس المشار إليها آنًفا.بانتظام وفًقا لمؤشرات أسس ال ةستراتيجياالأيًضا حاجة إلى رصد وتقييم 

ويستتبع هدف الملكية الوطنية لتحليل حالة السكان على الحوار الطويل والتفاعل والسعي وراء توافق اآلراء مع األطراف الفاعلة 
األقل  تحليل حالة السكان بمعرفة هذه األطراف الفاعلة أو على ُيعدالوطنية الرئيسية وفيما بينها. وعلى قدر اإلمكان، ينبغي أن 

بمشارآتهم. وهنا تتضح الفائدة من وراء عملية تحديد األطراف الفاعلة الوطنية الرئيسية. إذ توجه نتائج هذه العملية اختيار وتعيين 
األدوار لهذه األطراف في عملية إعداد تحليل حالة السكان. وينبغي أن تتضمن هذه األطراف الفاعلة الرئيسية آل من اآلتي، وأال 

 يها:تقتصر عل

 عادة في وزارات التخطيط والصحة والشؤون االجتماعية والمالية؛ -صناع القرار في الحكومة  •
 المكاتب اإلحصائية الوطنية؛ •
 المؤسسات األآاديمية وغيرها من مؤسسات البحث؛ •
 منظمات المجتمع المدني؛ •
 جماعة المانحين والمنظمات غير الحكومية الدولية. •

لدعوة إلى تنفيذ تحليل حالة السكان إلى المشارآة النشطة من جانب آل من هذه األطراف الفاعلة ة ااستراتيجيينبغي أن تسعى 
وفًقا لكفاءة القدرات الوطنية وتوفرها، في مستويات مختلفة للمشارآة. حيثما تتوافر القدرات الوطنية آما ينبغي النظر، الرئيسية. 

وقد يكون فيذ جانب آبير من تحليل حالة السكان بمعرفة األطراف الفاعلة الوطنية، الكافية ويسود المناخ السياسي المناسب، ينبغي تن
حكومي رفيع المستوى وتتألف من أعضاء ينتمون إلى مختلف الوآاالت الحكومية  مسئولمن خالل فرقة عمل يرأسها  ذلك

وقد ألمم المتحدة للسكان والوآاالت الشقيقة. المساعدة التقنية وضمان الجودة من خالل صندوق اتتوافر ومنظمات المجتمع المدني. 
في نهاية هذا الطيف قد نجد بعض والقدرات المتاحة. التي تقل فيها تشكيالت وترتيبات بديلة في الدول يحتاج األمر إلى النظر في 

تحليل حالة السكان تنفيذ ت، قد ينبغي القدرات الوطنية غياًبا تاًما. في هذه الحاالفيها أقل البلدان نمًوا والدول الجزرية الصغيرة تغيب 
بمعرفة األطراف الفاعلة اإلقليمية، مثل مؤسسات التنمية اإلقليمية أو وآاالت البحث أو المؤسسات األآاديمية اإلقليمية. على سبيل 

 وربمالهادئ، المثال، في منطقة المحيط الهادئ قد يسعى المرء إلى مشارآة جماعة المحيط الهادئ أو جامعة جنوب المحيط ا
قد يستفيد المرء من الهياآل األآاديمية اإلقليمية مثل جامعة جزر ففي منطقة الكاريبي أّما بالتعاون مع الجامعة األسترالية الوطنية. 

ن تنفيذ الهند الغربية ووآاالت التعاون مثل الجماعة الكاريبية. ولكن بغض النظر عن األطراف الفاعلة المنفذة لتحليل حالة السكان، فإ
الموضوعات التي يجب أن يغطيها التحليل ووضع أولوياتها ينبغي أن يتم بالتشاور عن آثب مع الحكومة الوطنية، من أجل خلق 

 الشعور بالملكية الوطنية.

 ُتعدية. ومن أجل تحديد األولويات الوطنية على نحو شامل، ينبغي تحليل السياسات الوطنية وإرساء حوار مع األطراف الفاعلة الوطن
القرارات المتعلقة بكيفية إجراء عملية الحوار هذه، وإعداد خريطة آاملة لألطراف الفاعلة الوطنية التي يمكنها اإلسهام في العملية، 

تحديد المؤسسات العامة التي يمكنها  ُيعدأساسية وتمثل إحدى الخطوات األولى التي ينبغي تنفيذها في بداية تحليل حالة السكان. آما 
. نظًرا لتنوع المعلومات التي يجب تناولها في تحليل حالة السكان، نقترح النظر في أمًرا هاًما قيادة العملية بالتعاون مع الصندوق

جديدة بالنسبة لهذا البلد على وجه الخصوص، واألوثق صلة بالسياسات التي ستكون تين ممكنتين، أ) اختيار المعلومات استراتيجي
ة لحوار سياسي تقني على المستوى القطاعي أو اإلقليمي وفًقا لتحليل السياق استراتيجيئة المعلومات ووضع العامة، أو ب) تجز

 والفرص.

ما إذا آان وبيان يمثل قضايا السياسات والسكان ذات الصلة في البلد المعني. بسيط ولخوض هذا الحوار، نقترح البدء بإعداد مخطط 
السياسي أن تحدد الحوار وُينظر فيها أم ال وفي حالة اإليجاب شرح آيفية ذلك. ويجب أن يعرض التحليل األول أي نتائج للسياسات 

تها المفاهيمية وترآيزها اوأن أساس -الرئيسي. وينبغي أن نتذآر أن السياسات عادة ما تكون سياسات حكومة، وليس سياسات دولة 
أهدافها) ومحتوياتها وأسلوب عملها قد تتغير مع تغير الحكومة (أو حتى في ظل اإلدارة نفسها في بعض الحاالت). لذا  (بما في ذلك

فإنه من الضروري استخالص الجوانب الجوهرية والمستدامة من هذه السياسات والتي ترتكز على التوافق العام لآلراء، حيث يتيح 
 وآيات واتجاهات السكان وجدول األعمال الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية.ذلك أآبر قدر من التنسيق ما بين سل
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ة استراتيجيوينبغي أن يصمم تحليل حالة السكان بعد ذلك وفق هذه التحديات من أجل التوجه إلى أولويات البالد. وبغض النظر عن 
إعداد وثيقة مبدئية تحتوي على مجموعة األدلة حول عملية نقترح والحوار السياسي والدعوة والتحالفات التي تسعى إليها البلد، 

ية، والصحة الجنسية واإلنجابية، والمساواة بين الجنسين في البلد، والعالقات المحددة بين ديناميات السكان (النمو ديُمغرافاالنتقال ال
الة السكان، والتي تعكس الوقائع الجارية، ينبغي السكاني، الهيكل العمري، التنقل). بالرغم من الطبيعة ذات الدفع القطري لتحليل ح

أن يحدث هذا االنعكاس من خالل مرآة األهداف اإلنمائية لأللفية والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. هذه الوثيقة، إذا صيغت في شكل 
األمم المتحدة للسكان لدعم مناسب من منظور االتصال، يمكن أن تساعد على بدء الحوار وإظهار القدرات الموجودة داخل صندوق 

 تحليل مثل هذا النوع من العالقات.

آما ستعمل على تسهيل الحوار بين المكاتب الُقطرية للصندوق والحكومات الوطنية. وحيث أن المسؤولية والعمل االستباقي يقع على 
تحليل حالة  االستحواذ على، فإنها تحتاج إلى عاتق المكاتب الُقطرية فيما يتعلق ببدء الحوار مع الحكومة وفي التعاون الالحق معها

السكان. وتتمثل العملية التي تعقب ذلك صياغة الدليل في حد ذاته وتجميعه وتفاعله المستمر مع مختلف األطراف الفاعلة الدولية. 
لة السكان في نهاية األمر. ينبغي أن يتم العمل بأآمله بالتعاون مع الحكومة الوطنية، حتى تتولى الحكومة بنفسها ملكية تحليل حا

 االنتهاء من التحليل ينبغي عرض الرسائل الرئيسية في نهاية عملية تحليل حالة السكان.وبمجرد 

على إرساء حوار  صندوق األمم المتحدة للسكانلذا فإن تحليل حالة السكان تمثل نتيجة وعملية ديُمقراطية تشكل فرصة لمساعدة 
م على عمليات البحوث التطبيقية التي تولد نتائجها بدورها حواًرا سياسًيا جديًدا. في أحسن األحوال سياسي واقتصادي واجتماعي قائ

نحن نسعى إلى مشارآة عدد متنام من األطراف الفاعلة، ومن بين هؤالء: صناع القرار والمفكرون وقادة المجتمع، وإلى بناء أو 
وإلى عرض الطرق التي يمكن بها للسياسات أن تستجيب على نحو أآثر فعَّالية اآلراء فيما يتعلق بأولويات السكان،  إجماعتعزيز 

 وإنصاف الحتياجات األجيال الحالية والقادمة.

اآلراء بين صناع القرار والمتخصصين  إجماعلذا فإننا أثناء صياغة تحليل حالة السكان ندعم زيادة الحوار والتفاعل والسعي لتحقيق 
تمع المدني وجماعة المانحين. وتسعى هذه الجهود إلى اإلسهام في تغيير الفكر والممارسة بين األطراف والباحثين ومنظمات المج

رؤية تحديات السياسات وإمكانية الحكم وحقوق اإلنسان وبواعث القلق فيما يتعلق بالمساواة والمسائل  تتعمقالفاعلة الرئيسية، حتى 
آعناصر متشابكة ال يمكن  النوع االجتماعينمية، والصحة الجنسية واإلنجابية، وشؤون التقنية والسياسات فيما يتعلق بالسكان والت

 فصلها.

اآلراء بين أآبر عدد من األطراف الفاعلة. وفي  وأن تضمن إجماعوبقدر اإلمكان، ينبغي أن تعكس الوثيقة النهائية الحقائق الوطنية 
زيادة مصالح لام الحوار لتعزيز االلتزامات السياسية واالقتصادية للدولة، والوقت نفسه، يجدر بنا أن نتذآر أنه من مصلحتنا استخد

أيًضا، إذا أمكن  االستثمارات الضرورية لتوليد البيانات والمعلومات حول حالة البالدبل ولزيادة الجهات المانحة في المناطق المعنية 
 في التقرير، مع الترآيز بصفة خاصة على النتائج التي تتحقق. توثيق عملية الحوار السياسي وتضمين ذلكبمكان . ومن األهمية ذلك

 ،على سبيل المثال، آانت صياغة تحليل حالة السكان في فنزويال وثيقة الصلة بعملية واسعة من الحوار التقني والسياسي. وفي الواقع
من الدالئل المصنفة وفًقا  مبدئية دأت بمجموعةآمجموعة من الحلقات المتتالية من التحليل التقني والحوار السياسي، بالعملية جرت 

 نواألآاديمييللطبقات االجتماعية والمناطق الجغرافية، وتوسعت من خالل المشارآة المتزايدة لألطراف الفاعلة من القطاع العام 
 الفنزويليين.

النوعي والدالئل التي تنشأ عن عملية  أخذ البحثفي أيًضا يتمثل والهدف ال يتمثل في عرض مجموعة من الدالئل الكمية فحسب، بل 
 عكس البعد البشري للمشكالت التي يجري تناولها بالعالج.ييتيح فهًما أفضل للقضايا المثارة ومما في االعتبار،  الحوار نفسه

 عملية إجراء تحليل حالة السكان .3

ات التنمية الوطنية. وفي حين أن األولويات الوطنية قد تكون صريحة في بعض استراتيجيالنقاط المبدئية للعملية هي أولويات و
األحيان، إال أن تلك التي تتعلق بشؤون السكان قد ال تكون واضحة تماًما، أو قد ال تحتل موقًعا بارًزا في جدول األعمال العام في 

في واحدة أو أآثر من السياسات أو البرامج الوطنية  -عكس أو على األقل ينبغي أن تن -آثير من األحيان. وتنعكس هذه األولويات 
جوهرية لمحاولة تحقيق أهداف حيوية مثل الحد من الفقر ومن عدم المساواة (االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية والعرقية  ُتعدالتي 
واإلنجابية على وجه الخصوص،  )، ورفع معايير الصحة عموًما والصحة الجنسيةوما إلى ذلكوالجيلية،  النوع االجتماعيو

والحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، واالستثمار في رأس المال البشري واالجتماعي، ضمن 
بية أمور أخرى. وهذه السياسات تتأثر بسلوآيات السكان وتؤثر فيها في الوقت نفسه (الخصوبة والوفيات والصحة الجنسية واإلنجا
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والهجرة الداخلية والدولية) وعند إعداد تحليل حالة السكان ينبغي أن نتعرف على هذه السياسات والبرامج العامة، وأن نحدد أهمية 
االتجاهات السكانية ونتائجها في هذا الصدد. ومن األهمية التأآيد على أن السياسات اآلنف ذآرها ال تكون جميعها مطبقة (أو 

 ةستراتيجياالأو برنامج واحد، على سبيل المثال واحدٍة تمثل بؤرة الترآيز الرئيسية في بلد ما في سياسة صريحة)، بحيث قد ت
 الوطنية للحد من الفقر الموجودة في العديد من البلدان.

ليل على أنه مجموعة تحليل حالة السكان إطاًرا مرًنا يمكن تعديله ليتالءم مع الحقائق الوطنية. وينبغي أن ُيعامل الد ُيعدينبغي أن 
معيارية من المنهجيات واإلجراءات للحصول على نتائج يمكن مقارنتها واستخالص الرسائل المشترآة. ومن ناحية ينبغي أن يكون 
استخدامها محكوًما بمعايير إمكانية التنفيذ وتوفر المعلومات والقدرات؛ ومن ناحية أخرى ينبغي أن تصمم وفًقا لألولويات الوطنية 

التي يوصي بها الدليل وتعمد إلى دمج بعض األولويات  التحليالتعملية الحوار السياسي. ولهذا السبب قد ال تجري البلدان آافة ول
صندوق األمم تحليل حالة السكان من ِقبل البلدان بمساعدة دورة العمل الجديدة لاألخرى أو تغيير بؤرة الترآيز. وسُيسهَّل إعداد 

مشترك من الممارسات لتوضيح العالقات  عملود المبذولة على المدى المتوسط لتبادل الدروس المستفادة وبناء الجهالمتحدة للسكان 
والعرقية  النوع االجتماعيالمترابطة بين سلوآيات السكان وديناميات اإلنجابية واإلنتاجية وعدم المساواة (االجتماعية واإلقليمية و

 .في الحالة المثلى توقعهابل و) والفقر، وتقديرها آمًيا  وما إلى ذلكوالجيلية، 

ت وللقيام بذلك ال يقدم الدليل قائمة إلزامية من المهام واجبة التنفيذ، وإنما مجموعة من المقترحات التي يمكن تعديلها وفًقا لألولويا
غي أن يأخذ في االعتبار وعلى نحو منهجي العناصر الوطنية. ولكن بالرغم من إمكانية تعديل الدليل، إال أن تحليل حالة السكان ينب

، صور التفاوتاألساسية مثل عدم المساواة وعدم اإلنصاف. وفي هذا الصدد ينبغي أن يتضمن تحليل حالة السكان مناقشة مختلف 
ك البيانات الخاصة بالشباب الدينية، وآذل وأالعنصرية  وأوتجميع البيانات والمعلومات المتاحة حول التفاوت بين المجموعات العرقية 

 باستمرار. واألجيال النوع االجتماعيوالمسنين مع تضمين منظور 

وآما ذآر آنًفا، فهناك مبدأ ثان وهو أن نضع نصب أعيننا التزام نظام األمم المتحدة بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. ويستتبع ذلك 
ظر في عالقته باألهداف اإلنمائية السبعة األخرى لأللفية. وبقدر اإلمكان ينبغي ربط التحليل بالحد من الفقر وعدم المساواة، والن

صندوق األمم المتحدة للسكان تضمين تحليل للمؤشرات المحددة لرصد إنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية. وينبغي توجيه والية 
ة استراتيجي(ورقة على آٍل من من الفقر من أجل التأثير  ة الحداستراتيجيوالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في مرحلة تصميم أوراق 

من المالئم تنمية قاعدة المعرفة لدى مكاتب الصندوق  ُيعدمؤتمر السكان والتنمية). لذا  -التقييم الُقطري الموحَّد -الحد من الفقر
من  قر. وتوفر أوجه التشابه بين مبادئ آٍلة الحد من الفاستراتيجي أوراقفي ه بعين االعتبار قضاياأخذ  على لتكون قادرةالقطرية 

 تحليل حالة السكان والتقييم الُقطري الموحَّد األساس الكافي للصندوق من أجل حوار السياسات.

 األساس المنطقي للمحتوى الُمقترح وهيكله .4

جج والرسائل التي تهدف إلى محتويات الدليل عملية تراآمية من جمع الدالئل والُح ُتعدآما سنوضح الحًقا بمزيد من التفاصيل، 
العمل تنطلق من العام إلى ما هو أآثر تحديًدا. وتبدأ بتحليل التغيرات الكلية على مستوى قضايا السكان والصحة الجنسية واإلنجابية، 

ية أو ديُمغرافلمظاهر عدم المساواة ال ًالحيث تسعى إلى تحديد التحديات أو المشكالت األوثق صلة. ثم تتحول إلى تحليل أدق تفصي
التي تتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية، ليصبح من الممكن تحديد الفجوات االجتماعية التي يسفر عنها عدم المساواة في ممارسة 
الحقوق. ويصل الجزء التحليلي إلى ذروته بتحليل العالقات والتأثير المتبادل ما بين ديناميات السكان والظواهر االجتماعية 

ة ونتائج العمليات، والتي ُيستدل بها على اآلثار المترتبة على السياسات العامة. وأخيًرا وعلى أساس هذه التحليالت واالقتصادي
عن الجزء التحليلي الموضوعة في إطار السياق االقتصادي واالجتماعي الثقافي والسياسي والمؤسسي لكل من البلدان، يكشف 

النوع ها البلد في مجال السكان والتنمية، والصحة الجنسية واإلنجابية، والشؤون التحديات والفرص واألولويات التي يواجه
 ، وحقوق اإلنسان.االجتماعي

مختصرة. وينقسم  وملحقاٍت اتنفيذًي اويشجع الدليل البلدان على هيكلة تحليل حالة السكان آوثيقة موجزة ولكن شاملة، تتضمن موجًز
، ويليها مفاهيمٌي مة (الفصل األول)، تعرض نظرة شاملة على أهداف الوثيقة يدعمها إطاٌرمتن وثيقة تحليل حالة السكان إلى مقد

على استعراض لديناميات السكان واإلمكانيات أو القيود التي يفرضها  )2خمسة فصول. ويحتوي أول هذه الفصول (الفصل رقم 
آذلك على ي، وديُمغرافبأهم الخصائص الكلية لالنتقال ال السياق الوطني. ويحتوي في حد ذاته على تحليل شامل للبلد فيما يتعلق

السياق االقتصادي واالجتماعي الثقافي والسياسي والمؤسسي. إضافة إلى ذلك، فهو يشير إلى ما توصل إليه البلد فيما يتعلق 
مية. ويعد هذا الفصل خلفية للتحليل بالتزاماتها الدولية، مع الترآيز على األهداف اإلنمائية لأللفية والمؤتمر الدولي للسكان والتن

 ية والصحة الجنسية واإلنجابية الذي يأتي تباًعا.ديُمغرافلالتجاهات ال تفصيًال األآثر
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وُيعرِّف الفصل الثالث بمزيد من التحديد الخصائص الرئيسية للعمليات السكانية والتحديات أو المشكالت الرئيسية التي يواجهها البلد 
من فئات السلوك يتحدد حسب أهميتها  ويأخذ في االعتبار آافة السلوآيات السكانية. ولكن مدى الترآيز على آٍل في تلك المجاالت.

 ية والوبائية والحضرية، وآذلك وفًقا لمدى توافر المعلومات.ديُمغرافبالنسبة لكل بلد، ووفًقا لمرحلة االنتقال ال

عدم المساواة والفقر (بما فيها تلك التي ينبغي تصنيفها على أنها عدم بية غرافديُمويبين الفصل الرابع صلة المظاهر االجتماعية ال
وبما أن المؤشرات الكلية على المستوى واستمرارها في أرض الواقع على الرغم من التقدم المحرز في االنتقال الديموغرافي. تكافؤ) 

الوطني ال تمثل بالضرورة الظروف التي يعيشها مختلف المجموعات االجتماعية في البالد، ينبغي تقديم استعراض عام مفصل لعدم 
التي تبين التنوع  جتماعيالنوع االالمساواة وفًقا للمجموعات االجتماعية االقتصادية، واإلقليمية، والمتعلقة بالعمر، والعرقية، والفئات 

القائم. والهدف هو جمع الدالئل على أساس المؤشرات المصنفة التي تمكن من بيان عدم المساواة فيما يتعلق بديناميات السكان 
 ية.) والصحة الجنسية واإلنجابية، آإحدى العناصر الهامة لعدم المساواة االجتماعية الكلالمسكن(اإلنجاب والبقاء والجنس والعمر و

فيما  وتبعاتها، النوع االجتماعيويتناول الفصل الخامس بالدراسة العالقات ما بين عناصر الديناميات السكانية، واإلنجاب، وشؤون 
يتعلق بالسياسات العامة، من منظور تسليط الضوء على ضرورة الحد من الفقر وعدم المساواة، وزيادة القدرات، وحماية حقوق 

 ماًنا أو تهميًشا، آمتطلبات أساسية للتغلب على الفقر. فئات السكان األشد حر

من منظور السكان والصحة الجنسية تقديمها وعلى أساس االعتبارات اآلنف ذآرها، ينبغي الترآيز على المساهمات التي يمكن 
ن القضايا ذات الصلة بجدول واإلنجابية من أجل تحقيق أهداف الحد من عدم المساواة والفقر، وزيادة رأس المال البشري، وغيرها م

تقديم أدلة العناصر التوضيحية وثيقة الصلة، لتحليل المشكالت ولتحديد االستجابات ينبغي أعمال التنمية. وألجل هذا الغرض 
السياساتية المحتملة، وتقديم النتائج بحيث تبدو ذات صلة لألطراف الفاعلة المسؤولة عن جدول أعمال التنمية االجتماعية 

 قتصادية وليس فقد للشرآاء المشارآين بالقضايا القطاعية.واال

التحديات التي ينبغي على البلد مواجهتها على ضوء نتائج الدراسة، ويبين في الوقت نفسه الفرص التي السادس ويعرض الفصل 
لروابط ما بين الغايات المرآزية ينطوي عليها هذا السيناريو. ويتم هذا في سياق جدول أعمال األهداف اإلنمائية لأللفية، بإيضاح ا

 2و 1ب لأللفية، واألهداف اإلنمائية األعم التي تعكسها آل من األهداف اإلنمائية 5و 3لوالية الصندوق، مثل الهدف اإلنمائي رقم 
مية والتجريبية)، ضافة إلى ملخص واستنتاجات تشمل النتائج الرئيسية (األدلة المفاهياإلبويحتوي الفصل السادس أيًضا، لأللفية.  7و

وتوصيات حول السياسات العامة الموجهة إلى معالجة األولويات الرئيسية فيما يتعلق بالسكان، والصحة الجنسية  بدائلعلى 
في البلد، والتي تحاول توضيح فوائد العمل في الوقت المناسب ومخاطر وتكاليف عدم  النوع االجتماعيواإلنجابية، وشؤون 
 مناسًبا. ُيعدا. وأخيرا يمكن إضافة الملحقات إلى الحد الذي االستجابة أو تأخره

 استخدام البيانات في تحليل حالة السكان .5

المؤشرات واإلحصائيات جزًءا ال يتجزأ من عملية تنفيذ تحليل حالة السكان آما أنها تلعب دوًرا بارًزا في تحقيق تحليل جيد  ُتعد
وينبغي توجيه االهتمام إلى قدرة بشدة على البيانات تحليل حالة السكان  يعتمدحددة. ولتقدم الُمحرز في اتجاه األهداف الماورصد 

يحتاج إلى إنتاج وتحليل البيانات والمعلومات على  البيانات المناسبة. ويتطلب نهًجا شامًالتوفير النظام اإلحصائي الوطني على 
فيها القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية وآذلك على مستوى األسر على مستوى آل من القطاعات الرئيسية، بما أي المستوى الكلي، 

 المعيشية أو األفراد.

إلى آخر.  ويعد توافر البيانات للتحليل أحد الجوانب التي قد تتفاوت فيها اإلمكانية العملية لتنفيذ تحليل آامل لحالة السكان من بلٍد
توى تطور النظام اإلحصائي في آل من البلدان. فبعض البلدان النامية لديها ويعود ذلك إلى سببين مختلفين. فمن ناحية، قد يختلف مس

ية والصحية التي تعود إلى الثمانينيات؛ والبعض ديُمغرافال المسوحأنظمة تسجيل مدني ُيعتمد عليها؛ وبعضها لديه سالسل طويلة من 
التحليالت التي يمكن إجراؤها. واالختالف اآلخر يتعلق  آبرى على أنواع ااآلخر ليس لديه أي منهما. وبالطبع قد يفرض هذا قيوًد

بمدى إتاحة السلطات اإلحصائية الوطنية للوصول العام إلى البيانات التي تجمعها. تتمتع بعض البلدان اليوم، مثل البرازيل، بسياسة 
وفي أنحاء أخرى من العالم، مثل تجعل من الممكن ألي مستخدم شرعي إجراء تحليله الخاص للبيانات الجزئية.  متحررةبيانات 

إلى الحد الذي يجعل المكتب اإلحصائي الوطني الكيان الوحيد  ًالبعض بلدان وسط وشرقي آسيا، قد يكون مثل هذا الوصول مشك
ال تزال  بيانات اإلحصاءاتأن على أساس البيانات الوطنية. ورغم أن الوضع في تحسن، إال القيام بعمليات التحليل الذي يمكنه عملًيا 

صندوق األمم المتحدة ُتعامل في أجزاء آثيرة من العالم آمسألة تتعلق باألمن القومي. وفي ظل مثل هذه الظروف، قد يقتصر دور 
أو حتى دور نظام األمم المتحدة آكل في عملية تطبيق تحليل حالة السكان على تجميع البيانات والبحوث الموجودة واستخدام للسكان 

 ل للدعوة إلى المزيد من تحليل البيانات من جانب الحكومة وإلى المزيد من إمكانية الوصول إلى البيانات.عملية التحلي
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وعند اختيار المؤشرات، ينبغي النظر في فئتي المؤشرات الرئيسيتين: المؤشرات الوسيطة والمؤشرات النهائية. وتقيس المؤشرات 
وصحته، تحرر الفرد من الجوع، وإلمامه بالقراءة والكتابة، مثل تدخالت على رفاه الفرد، النهائية للنتائج أو التأثير نتيجة أو أثر ال

بينما وأمنه، وما إلى ذلك. وتسجل تغير السلوك، واستخدام الخدمات، والرضا عن الخدمات العامة مثل استخدام العيادات الصحية. 
نتيجة أو تسهم في عملية تحقيقها. وتسمى آذلك مؤشرات  تقيس المؤشرات الوسيطة أو مؤشرات العملية العوامل التي تحدد

"المدخالت" أو "المخرجات" وفًقا لمرحلة العملية. على سبيل المثال، قد نحتاج إلى العديد من المدخالت ألجل رفع مستوى اإللمام 
ك. ففي حين تمثل قياسات النفقات بالقراءة والكتابة لدى السكان: المزيد من المدارس والمعلمين، آتب مدرسية أفضل، وما إلى ذل

العامة على الفصول والمعلمين مؤشًرا للمدخالت، تمثل قياسات الفصول الُمشيدة وفًقا للقواعد وأداء المعلمين المدربين مؤشرات 
ج التي تتطلب للمخرجات. والمخرجات هي النتائج المباشرة النهائية القابلة للتسليم في مشروع أو تدخل معين، وهي تختلف عن النتائ

عدد األطفال  ُيعدمخرًجا،  ُتعدمساهمة تتجاوز التحكم الحصري في هذا التدخل. ففي حين أن عدد المدارس الُمشيدة طبًقا للقواعد 
 الذين سيلتحقون بالمدارس نتيجة، ألنه يعتمد على سلوك هؤالء األطفال وأسرهم.

إلى تحليل حالة السكان ، ينبغي أن يسعى مًعاًما النظر في فئتي المؤشرات وعلى الرغم من أنه من الناحية العملية قد ال يمكن دائ
. ويضمن ذلك االتساق مع المبادئ آحٍد أدنى النظر في المؤشرات التي ستستخدم في الغالب في التقرير الُقطري الموحَّد التالي

حالة السكان قبل التقرير الُقطري الموحد بزمن، قد اإلرشادية لدليل السياسات واإلجراءات الحالي. وفي الحاالت حيث ينفذ تحليل 
تنشأ بعض الحيرة حول أي المؤشرات ستستخدم على وجه التحديد. وقد توفر التقارير القطرية الموحدة السابقة وتلك التي صدرت 

دائًما يتمتع متحدة للسكان صندوق األمم الحديًثا عن البلدان المجاورة بعض التوجيه اإلرشادي حول ما ينبغي توقعه، وبالطبع فإن 
 بحرية تعزيز استخدام المؤشرات الجديدة في عملية التقرير الُقطري الموحد.

ورغم أن المؤشرات تتسم باألهمية، السيما فيما يتعلق باألغراض البرمجية، إال أنه ينبغي الحرص على عدم اختزال تحليل القضايا 
االجتماعية إلى مجرد وضع المؤشرات. فالمؤشرات قد تكون مضللة إذا ما طبقت خارج السياق الذي وضعت من أجله. على سبيل 

اث في القوى العاملة هي نسبة النساء التي صرحوا بأنهن يمارسن نوع ما من النشاط االقتصادي. ال المثال، فإن معدل مشارآة اإلن
يمكن استخدام هذا المعدل لقياس نسبة عدد الساعات التي تكرسها المرأة للنشاط االقتصادي مقارنة بالرجال، أو نسبة الناتج المحلي 

سر التي تدرها النساء. آما أنه ليس صحيًحا أن نسب المشارآة المتعادلة ما بين اإلجمالي الذي تشارك به المرأة أو نسبة دخل األ
عدم المساواة في سوق العمل. إضافة إلى ذلك، فإن قيمة المؤشرات قد تتغير ألسباب مختلفة تنم القضاء على الرجل والمرأة تعني 

نسبة قد تتراجع يفية تفسير هذا التغيير. على سبيل المثال، مختلفة، والمؤشر في حد ذاته قد ال يفيد في توضيح آ لسياساتعن نتائج 
مشارآة اإلناث في القوى العاملة نتيجة لزيادة التمييز ضد المرأة في سوق العمل، ولكنها وفًقا للظروف، قد تتراجع أيًضا بسبب 

جاذبية بالنسبة للمرأة المنتمية إلى الطبقة التشريعات التي تعمل على رفع أجور العمالة المنزلية، التي تجعل العمل خارج البيت أقل 
الوسطى. وقد يحدث ذلك أيًضا نتيجة للزيادة العامة في األجور، التي تجعل النساء العامالت في المهن الوضيعة أقل اضطراًرا ألن 

 يستطيع المؤشر في حد ما الذلك في هذه الحالة، المؤثرة تستمر في العمل لزيادة دخل األسرة. أي من هذه األسباب المحتملة هي 
 ما يتطلب المزيد من البحث التفصيلي.هو ذاته أن ينبُئنا به و

تتضمن أساليب جمع ووعلى قدر اإلمكان ينبغي على تحليل حالة السكان أن يحقق التوازن ما بين البيانات الكمية والبيانات النوعية. 
 البيانات النوعية:

أساليب جمع البيانات األآثر نظامية مثل المقابالت المهيكلة على مدى فترة زمنية تقييم المستفيدين: مالحظات المشارآين و •
 محددة؛

 النوع االجتماعيالتحقيقات العرقية: تقنيات البحث األنثروبولوجي، السيما المالحظة المباشرة، لتحليل تأثير العرقية و •
 وطبقات المجتمع القروي على األسر ورفاه وسلوك الجماعات؛

: نطاق عريض من األساليب التي تتراوح ما بين المالحظة المباشرة والتسجيل (الجدولة)، الطوليةلقرى دراسات ا •
(مثل موظفي المراآز الصحية) وسكان القرية، والمقابالت أهم مصادر المعلومات والمقابالت الدورية شبه المهيكلة مع 

 في فترات المالحظة المختلفة والمتعددة. المسحية
، وآذلك في الصدارةأساليب الترتيب ووضع الخرائط والرسوم البيانية واحتساب النقاط تأتي التشارآية: التقييمات  •

المقابالت المفتوحة ومالحظة المشارآين، السيما على مدى فترة قصيرة نسبًيا من الزمن. وهذه األساليب تبني على 
 وصف وتحليل السكان المحليين للواقع المحيط بهم من فقر ورفاه.

وتوفر األساليب النوعية المعلومات التي يمكن تحليلها وفًقا للمقاييس الترتيبية واالسمية. وتشمل األمثلة: مناقشات مجموعات 
الترآيز، المقابالت المعمقة، والمقابالت الهادفة إلى استبيان رضا العمالء في نهاية تلقيهم للخدمة باستخدام األسئلة المفتوحة. وهي 

ولذا فإنها ال تسمح بالتعميم وهي ُعرضة ألن يشوبها التحيز الذي  ممثلةء اآلراء. ولكن األساليب في عمومها غير مفيدة في استقا
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جزًءا من النظام  ُتعديدخله إليها آل من المحاورين والمالحظين والمجيبين. وفي حين أن هذه األنواع من البيانات نادًرا ما 
 لتي توفرها بالغة األهمية إلعداد تحليل حالة السكان الشامل.اإلحصائي الرسمي، إال أن المعلومات ا

وصفية لتدعم تأويل المستويات واالتجاهات التي تنطوي عليها البيانات  مة بياناٍتية مقّدّمويجب أن يصاحب أي بيانات ومؤشرات َآ
في مثل هذه الحاالت، قد وختلفة للبيانات. الكمية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لمواجهة عدم اتساق قيم المؤشرات ما بين المصادر الم

األآثر  ُتعدتساعد المعلومات النوعية في فهم طبيعة التباين بين المؤشرات، وقد تساعد في بعض الحاالت على تحديد أي التقديرات 
مرتبطة ارتباًطا وثيًقا  . وعند مواجهة مثل هذا التباين، ينبغي أيًضا النظر في استخدام المؤشرات البديلة المعروف أنهااحتماًال

بالمؤشر الذي يؤدي إلى التباين الملحوظ. وتقدير الوفيات النفاسية قد يصلح آمثال مناسب في هذا الصدد. فبالنسبة للعديد من البلدان 
الوطنية  يةالمسحاحد أو أآثر من الدراسات وتقدير يستمد سيكون هناك ثالثة تقديرات مختلفة على األقل لمعدل الوفيات النفاسية. 

قائم على التقديرات المُنمذجة التي تعدها منظمة الصحة العالمية / اليونيسيف /  آخروالتعدادات أو سجالت األحوال المدنية، وتقدير 
آل خمسة أعوام)، وتقدير آخر يستند على دراسة شاملة أجراها هوغان وآخرون  ُتعدصندوق األمم المتحدة للسكان / البنك الدولي (

. ويقوم آل من هذه التقديرات على أساس منهجيات مختلفة، وغالًبا ما تشير 2010في جريدة "ذا النست" في أبريل/نيسان  ونشرت
 ومناقشتها في ضوء المعلومات التقديراتإلى مستويات واتجاهات مختلفة. وينبغي أن يبلغ تحليل حالة السكان عن آل من هذه 

ديرات الخارجية وعلى أساس التطورات الحقيقية في نظام تقديم رعاية األمومة والتوليد في التي آانت محل النظر في التق القطرية
هل تطورت لعاملين في القطاع الصحي تحسًنا ملحوًظا، واتدريب تحسن على المعلومات النوعية (هل يلزم االعتماد البالد. وبذلك قد 

نات الكمية (المستويات واالتجاهات في حاالت الوضع التي تحظى بإشراف للهياآل األساسية المادية، وما إلى ذلك؟) إلى جانب البيا
تحليل حالة السكان وبذلك يمكن أن يصل الرعاية الصحية الماهرة، وأعداد مرافق رعاية الوالدة األساسية والشاملة، وما إلى ذلك). 

 إلى تخمين مدروس للوضع الحقيقي فيما يتعلق بعدم اتساق المؤشرات. 

لموضوعية في الجزء الثاني من هذا الدليل تحتوي على مراجع أآثر نظامية لمصادر البيانات حول موضوعات معينة. الفصول ا
، إال أن البيانات األولى عادة ما تمثل جميع الحاالتوهي مقسمة إلى مصادر أولية ومصادر ثانوية. ورغم أن ذلك ال ينطبق في 

بيانات قطرية، في حين أن الثانية عادة ما تمثل بيانات خضعت لبعض المعالجة وتستخدم للمقارنة ما بين البلدان من ِقبل الوآاالت 
اإلحصاءات العالمية  تصدراألمم المتحدة المتخصصة  تووآاالالمتحدة  األممالدولية. ومعظم المنظمات الدولية مثل إدارات منظمة 

والُقطرية التي يمكن أن تستخدم في حال عدم توفر المؤشرات أو المعلومات الُقطرية التي يمكن االعتماد عليها. وفي بعض األحيان، 
شار قد يؤدي استخدام المؤشرات القائمة على البيانات الدولية إلى معارضة الحكومات الشريكة. فكما في حالة الوفيات النفاسية الم

لمثل المحتملة إليها في الفقرة السابقة، ال تتوافق البيانات الثانوية في آثير من األحيان مع المصادر األولية. وتتمثل األسباب الرئيسية 
 هذا التباين في:

 تستخدم البلدان بيانات حديثة لم تصل بعد إلى الوآاالت الدولية؛ )أ 
 إال أنها تفضل عدم استخدامها قبل تقييم مدى جودتها؛رغم أن الوآاالت الدولية لديها أحدث البيانات، 

 من استخدام أحدث البيانات، تفضل الوآاالت الدولية استخدام خط االتجاه القائم على عدد من نقاط البيانات الحديثة؛ بدًال
من أجل تحسين إمكانية  عليها التعديالتتدخل مصادر البيانات في البلدان المختلفة غير قابلة للمقارنة والوآاالت الدولية 

 مقارنتها؛
نظًرا لسوء نوعية البيانات الُقطرية، تتجاهل الوآاالت الدولية أي بيانات ُقطرية موجودة وتعمد إلى استنباط القيم باستخدام 

 نوع ما من أنواع النماذج؛
د تجميع البيانات الدولية أو تعديلها وتعتمد البيانات الُقطرية على التغطية الجغرافية غير الكاملة، حتى أنه يتم تجاهلها عن

 لتالئم المستوى الُقطري.

يشار إلى مراجعها في الفصول الموضوعية، إال أنه قد يكون من المالئم اإلشارة سوف وفي حين أن مصادر البيانات الدولية المحددة 
ءات لألمم المتحدة، وتحديًدا موقع بوابة بيانات من بيانات األمم المتحدة أعدتها مؤخًرا شعبة اإلحصابعينها هنا إلى مجموعة شاملة 

)، الذي يجمع نطاًقا واسًعا من اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والصحية UNdata )http://data.un.orgاألمم المتحدة 
ِقبل الشعبة اإلحصائية لألمم  ، التي تنشر أيًضا منيةديُمغرافال النشرةية األشمل، تظل ديُمغرافية. وللمزيد من البيانات الديُمغرافوال

المشروع الدولي المتكامل لسلسلة البيانات التفصيلية  المتحدة، مصدًرا هاًما للبيانات. وهناك مصدر آخر هام للبيانات، وهو
 ) لجامعة مينيسوتا، الذي يحتفظ بالبيانات الجزئية األصلية لعدد آبير من التعدادات حولIPUMSالمخصصة لالستخدام العام (

 الثانوية للبيانات. للتحليالتتتوفر  والتيالعالم، 

 وقد يفسر الهدف من الملكية الوطنية على أنه يعني أن األولوية ينبغي أن تكون للبيانات الُقطرية، وليس البيانات المجمعة دولًيا. وال
لبيانات الدولية سوى جزء صغير من يكون هذا صحيًحا في آل األحوال. ولكن ينبغي أخذ في االعتبار أنه ال يصل إلى قواعد ا
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إعادة تحليل مصادر البيانات الُقطرية المتاحة بعمق يسفر في الغالب عن معلومات أآثر ثراًء حول أو  البيانات الُقطرية وأن تحليل
ارنة البيانات: حالة السكان وما تنطوي عليه من تباينات واتجاهات وروابط. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر فيما يتعلق بإمكانية مق

البيانات الُقطرية قد يشوبها عدم االتساق إلى حد ما نظًرا الختالف المنهجيات والتعريفات. وقد تختلف نوعية البيانات وفًقا للمصدر 
وبمرور الزمن. ليس هناك حلول بسيطة لحل مثل هذه المشكالت الخاصة بالبيانات أو االلتفاف حولها. وينبغي أن يوثق تحليل حالة 

مقترحات  أن يتضمنوجودها في حد ذاته في المزيد من الحوار مع منتجي البيانات و يناقشالسكان مثل هذه المشكالت ويمكن أن 
. عند استخدام البيانات الدولية، من األهمية أن يشار التالية التي تتعلق بالسياساتالتوصيات في لتعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية 

 التعديالت.عن عن االختالف في التعريفات أو ناتج ف عن القيم الُقطرية انحرإلى أي افي الحاشية 

مثل هذه الثغرات في إلى تحليل حالة السكان  يشيروتنطبق هذه االعتبارات أيًضا في حالة وجود ثغرات في البيانات. فينبغي أن 
الوقت ذاته ينبغي أن يحقق التحليل في أي معلومات  القسم المناسب من التحليل، وأن يصيغ التوصيات حول طرق التغلب عليها. وفي

البيانات يمكن قياسها باستخدام متاحة تتعلق بالموضوع الذي تنقصه البيانات من أجل الوصول إلى تقدير معقول للحالة التي آان 
الناقصة. وفي بعض األحيان يمكن معالجة عدم توفر المؤشرات الكمية الدقيقة عن طريق إعداد توصيف نوعي للحاالت، والتي غالًبا 

 ".100ما تكون صحيحة، على سبيل المثال "مرتفع ولكنه في تناقص" أو "من غير محتمل أن يقل عن 

بمسؤولية عمليات جمع البيانات واسعة النطاق والمنتظمة. وتتضمن  ة الوطنيةطنيالو ةاإلحصائي األجهزةضطلع تفي معظم البلدان 
، وباألخص التعداد المبني على بالعينة المسحيةتلك العمليات تعدادات السكان والمساآن، وتعدادات الزراعة واألعمال، والدراسات 

من المرآزية تتولى ملحوظ في األنظمة التي تتسم بقدر  ع األسعار. ولكن حتىيجمتمثل  األسرة وأنواع أخرى من تجميع البيانات
في الحكومة المرآزية جمع البيانات. في بعض األحيان قد تتولى هذه الوآاالت جمع البيانات المتخصصة مختلفة وزارات وإدارات 

عمليات اإلدارية المنتظمة الشرآات الصغيرة. آما يمكن جمع قدر آبير من المعلومات خالل ال مسوحمثل التعدادات المدرسية أو 
الذين يستخدمون خدمة عامة أن يسددوا مبلغ ما، مثل التقدم  األفرادعلى أساس روتيني. على سبيل المثال، عندما يطلب إلى 

 للحصول على رخصة قيادة، تجمع بعض المعلومات حول األفراد يمكن إخضاعها للمعالجة للحصول على المعلومات.

التي توفر المعلومات حول نظام  المدارسمعلومات الهامة: أ) سجالت السكان تتضمن بعض أنظمة إدارة وألغراض تحليل حالة ال
مثل القيد والنتائج األآاديمية والتقدم المحرز في النظام التعليمي؛ ب) سجالت السكان  موضوعاتالتعليم بما في ذلك المؤشرات حول 

إخطارات األجانب وإخطارات االنتقال؛ ج) السجالت الصحية التي تسجيل آذلك التي توفر المعلومات حول المواليد والوفيات، و
توفر المعلومات حول إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية واستخدامها، وبيانات االعتالل والوفيات فيما يتعلق باألمراض 

لألطفال؛ د) سجالت األمن االجتماعي التي توفر  الرئيسية، واستخدام الخدمات الصحية الوقائية والنتائج الهامة مثل الوضع الغذائي
المعلومات حول التغيرات في سوق العمالة والعمل. ولكن المعلومات المستقاة من سجالت أنظمة تقديم الخدمات مثل العيادات أو 

 المدارس لن تغطي سوى األفراد واألسر المعيشية المحددة التي تستخدم هذه الخدمات.

تقدم مقترحات أآثر تحديًدا حول استخدام البيانات، إال أن االستعراض العام التالي، المقتبس من سوف وضوعية ورغم أن األقسام الم
)، يوفر خارطة 2011(صندوق األمم المتحدة للسكان، Resource Guide for Youth and Poverty Reductionدليل 

 عامة لمصادر المعلومات ذات الصلة.

 

 التواتر المصدر الوآالة البيانات

 المستوى الوطني
الحسابات الوطنية، الناتج 

المحلي اإلجمالي، االستهالك، 
االستثمار، الصادرات، 

 .الواردات، الخ

أسعار المستهلكين وأسعار 
 اإلنتاج

 نظام الحسابات الوطنية، 
 إحصاءات التجارة

شهرية أو ربع سنوية عند 
إحصاءات التجارة،  – اإلمكان

 مثًال، تكون سنوية على األقل

 : بيانات المالية العامة
 الدخول، اإلنفاق وفق

 الفئة/القطاع

 وزارة المالية،
 الوزارات القطاعية 

 شهرية أو ربع سنوية الميزانيات والفعلية
 عند اإلمكان

أسعار المستهلكين وأسعار 
 المنتجين

المكتب اإلحصائي الوطني، 
 المرآزيالبنك 

شهرية؛ سلة مؤشر أسعار  ألسعارل المسحيةالدراسات 
أعوام  5ث آل المستهلكين تحدَّ
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 التواتر المصدر الوآالة البيانات
 على األقل

 سنوًيا على األقل نظام الحسابات القومية البنك المرآزي تحويالت المهاجرين
إلى /مخرجات من/مدخالت

 البلد
شهرية أو ربع سنوية أو  إحصاءات مراقبة الحدود وزارة الداخلية

 سنوية
أنظمة المعلومات اإلدارية  المؤشرات االجتماعية

 للوزارات القطاعية
 عند اإلمكان اسنوًي النظم اإلدارية

 المستوى المحلي على بيانات ال
أسعار المستهلكين وأسعار 
اإلنتاج، البيانات المناخية، 

الحسابات الوطنية على 
 المستوى اإلقليمي

المكتب اإلحصائي الوطني، 
 المرآزيالبنك 

لألسعار،  المسحيةالدراسات 
 نظام الحسابات القومية

شهرية؛ سلة مؤشرات أسعار 
أعوام  5ث آل المستهلكين تحدَّ

 على األقل

اإلدارة المحلية، الوزارات  توفر الخدمات
 القطاعية

 سنوية نظم البيانات اإلدارية

ة السريع المسحيةالدراسات  الخدمات المحليون مقدمي استخدام الخدمات
 حومسو بغرض المراقبة

 الرضا

 سنوية

المكتب اإلحصائي الوطني،  االلتحاق، المدارس
 وزارة التعليم

البيانات اإلدارية، تعدادات 
 المدارس

 سنوي

المكتب اإلحصائي الوطني،  التوظيف
 وزارة العمل

آل ثالث شهور، آل ستة  لتوظيفل المسحيةالدراسات 
 شهور، سنوية

بيانات السجل المدني، بيانات  وزارة العدل، وزارة الصحة والوفيات وفًقا للسببالمواليد 
 اإلدارة الصحية

 شهري

البينة التحتية االقتصادية، 
 ، وحدات اإلنتاجالمؤسسات

 أعوام  10عادة آل  التعدادات االقتصادية؛ المكتب اإلحصائي الوطني

 شيةالبيانات على المستوى الفردي ومستوى األسر المعي
متعددة  المسحيةالدراسات  المكتب اإلحصائي الوطني توفر الخدمات

الموضوعات لألسر المعيشية؛ 
 الدراسات النوعية

 نصف سنوية أو سنوية

استهالك األسر المعيشية 
ودخلها، األحوال المعيشية، 

 المؤشرات االجتماعية

المكتب اإلحصائي الوطني، 
 وزارة العمل، البنك المرآزي

نفقات ميزانية األسر المعيشية، 
األسر  حومسلدخل، ا حومس

المعيشية متعددة الموضوعات، 
ية والصحية، ديُمغرافال المسوح

لقياس  المسحيةالدراسة 
مستوى المعيشة، المسح 
 العنقودي متعدد المؤشرات

 أعوام 5إلى  3آل 

خصائص السكان، إمكانية 
الوصول للخدمات، اإللمام 

ة، اإلسكان، بالقراءة والكتاب
المحلية،  الهياآل األساسية

 الهجرة

 أعوام 10عادة آل  تعدادات السكان والمساآن المكتب اإلحصائي الوطني

أولويات األسر المعيشية، 
 مفاهيم الرفاه، رضا المستخدم

المكتب اإلحصائي الوطني، 
 الوزارات القطاعية

 الدراساتدراسات نوعية؛ 
 سريعةال المسحية

 وامأع 5إلى  3آل 

 عرضي  الهجرة مسوح المكتب اإلحصائي الوطني الهجرة
 عرضي استخدام الوقت مسوح المكتب اإلحصائي الوطني استخدام الوقت
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مشروع الالصحة اإلنجابية المنفذة من ِقبل مراآز مراقبة األمراض و مسوحالمشابهة مثل  المسوحو -ية والصحية ديُمغرافال المسوح
. ويتمثل الجانب النوع االجتماعيأحد المصادر الرئيسية للبيانات حول الصحة الجنسية و ُتعدال تزال  - العربي لصحة األسرة

الرئيسي لما يشوبها من قصور في أنها ال توفر قدر آبير من المعلومات االجتماعية االقتصادية السياقية، رغم أن هذا القصور قد تم 
لمستوى الثراء، التي توفر بديًال معقوًال لمؤشرات الفقر األآثر دقة في آثير من األحوال.  عالجه إلى حد ما ببناء الشرائح الُخُمسية

خاصية، بما في ذلك نوع األرضية و/أو السقف، ومصدر  30وهذه الشرائح الُخُمسية قائمة على خصائص األسر المعيشية حتى 
 Resource Guide for Youthوما إلى ذلك. ويشير دليل  المياه، ومدى توفر الكهرباء، وملكية السلع االستهالآية المعمرة،

and Poverty Reduction  ،المسوح) إلى نقطة هامة وهي أنه ينبغي تفضيل بيانات 2011(صندوق األمم المتحدة للسكان 
يقرأ بعض الجمل البسيطة  ية والصحية حول اإللمام بالقراءة والكتابة على بيانات التعداد ألنها تتطلب بالفعل من المجيب أنديُمغرافال

 التي تتعلق بحياته اليومية.

من البرمجيات التي قد تكون مفيدة:  أداتانية واالجتماعية االقتصادية المختلفة هناك ديُمغرافوفيما يتعلق بتحليل ونشر المؤشرات ال
 . DevInfoعلومات التنمية )، ونظام مREDATAMبرنامج استرجاع البيانات للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة (

بمعرفة  1985) فقد تم تطويره في عام REDATAMبرنامج استرجاع البيانات للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة (أّما 
معالجة البيانات ونشرها وتحليلها. ويتيح تحليل  بهدفشعبة السكان للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

من أقصى استفادة ممكنة  البيانات الجزئية، السيما بيانات التعدادات، من أجل بناء مؤشرات جديدة. ويتيح لمستخدميه الحصول على
المعلومات السكانية إما في شكل نسخة مستقلة (قرص مضغوط) أو من خالل المعالجة المباشرة على شبكة اإلنترنت. وقد استخدم 

هاية الثمانينيات في معالجة البيانات الجزئية للتعدادات، للحصول على نتائج التعدادات الكاملة، باالستفادة من هذا البرنامج بكثافة منذ ن
إلى مناطق جغرافية فرعية، وآذلك  ها، وتصنيفتها، وسريتهاالواجهة البينية سهلة االستخدام، والضغط الفائق للبيانات، وسرعة معالج

 خرائط.ورسومات بيانية ومناطق الجغرافية المختارة فقط، والتي يمكن أن تعرض في شكل جداول على بيانات ال االطالعإلمكانية 

) ثالثة اختيارات لنشر REDATAMاسترجاع البيانات للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة (برامج  مجموعةوتقدم 
قاموس البيانات وقاعدة بيانات ومعها ، REDATAM+SPمن برنامج  R+Processوحدة يمكن وضع ) 1بيانات التعدادات: 

الوصول الكامل إلى البيانات، على مستوى لتمكين المستخدمين من التعداد مع آافة وثائق التعداد ذات الصلة على قرص مضغوط 
من برنامج  R+xPlanوحدة يمكن استخدام  )2ولغة البرمجة الخاصة به؛  REDATAMمحدد من الحماية، من خالل برنامج 

REDATAM+SP  واجهات بيانية مخصصة ومؤشرات محددة مسبًقا يمكن تسجيلها على قرص مضغوط تضم إلعداد تطبيقات
من مناطق جغرافية ألي النهائي للحصول على مؤشرات محددة مسبًقا باإلضافة إلى بعض تحديد  للمستخدملتوفير أسلوب بسيط 

، R+WebServer) خادم 3؛ REDATAMلتعداد وغيره من البيانات، وذلك بدون معرفة آيفية استخدام لغة البرمجة لبرنامج ا
عبر شبكة اإلنترنت أو اإلنترانت، يمكنه تزويد المستخدم النهائي بإمكانية معالجة البيانات على شبكة اإلنترنت مباشرة. وتعد إحدى 

أن  ي) في هذا الصدد هREDATAMرجاع البيانات للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة (المزايا الرئيسية لبرنامج است
الطرق الثالثة للوصول إلى البيانات توفر أمن البيانات والقيود على استخدام البيانات باستخدام ضغط البيانات المشفر وآلمات 

لى نحو ال يتيح للمستخدم الوصول إلى بيانات األفراد أو األسر، مما عمرتبة المرور وحذف المتغيرات الحساسة. والبيانات الجزئية 
إحدى العقبات الرئيسية في توزيع البيانات الجزئية للتعدادات على الجمهور. مع برنامج  ُتعديكفل حماية سرية بيانات التعداد، والتي 

يس هناك ما يبرر عدم نشر المكاتب اإلحصائية ) لREDATAMاسترجاع البيانات للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة (
 الوطنية للبيانات الجزئية.

وتظل هناك إمكانية ضبط مستوى الوصول إلى البيانات المرغوب في تطبيق معين بمعرفة آل من المكاتب اإلحصائية الوطنية أو 
وهي أنهما يتيحان تصميم التطبيقات  R+WebServerو R+xPlanمالك قواعد البيانات. وهناك ميزة إضافية الختياري 

آما فعل المكتب اإلحصائي الوطني في  -على نحو أيسر باللغة المحلية  ة تلك التطبيقات، ويمكن آتابلمستخدمين بعينهمخصيًصا 
 بأآمله. REDATAM+SPنظًرا ألنهما يستخدمان عدًدا أقل بكثير من الشاشات مقارنة ببرنامج  -منغوليا 

نامج تحليل بيانات التعداد (وغيرها من البيانات) خاصة بسبب سهولة استخدامه وسرعته الفائقة في معالجة البيانات. ويسهل هذا البر
وآثيًرا ما تستخدم قدرة البرنامج على وضع الخرائط إللقاء الضوء على التوزيع المكاني للمؤشرات التي تتعلق بالفقر، وإمكانية 

ن، الشعوب األصلية، ين، المسنيالمعوقمثل ، أو خصائص المجموعات الخاصة (صحيالصرف الالوصول إلى المرافق مثل 



 22 دليل مفاهيمي ومنهجي: تحليل حالة السكان

 

بتطبيقات مستقلة لتقدير معدل وفيات األطفال والرضع ومعدالت  مجموعة البرامج مزودةن، وما إلى ذلك). وأخيًرا فإن يالمهاجر
 5الخصوبة على نحو غير مباشر.

خدم لرصد التنمية البشرية. حصل هذا النظام على تأييد مجموعة األمم المتحدة هو نظام لقواعد البيانات يست DevInfoبرنامج 
مطابق للمعايير اإلحصائية  DevInfoاإلنمائية لمساعدة البلدان على رصد التقدم في اتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. ونظام 

ع. ويعمل آأداة لتنظيم وحفظ وعرض البيانات بأسلوب موحد الدولية لدعم الوصول المفتوح إلى البيانات وتبادلها على نطاق واس
لتسهيل تبادل البيانات على المستوى الُقطري، وآذلك تبادلها مع وآاالت األمم المتحدة وشرآاء التنمية. ويولد البرنامج الجداول 

ويمكن تحليل البيانات على مستويات  التأييد.حشد والرسوم البيانية والخرائط لتضمينها في التقارير والعروض التقديمية ومواد 
جغرافية مختلفة، بدًءا من المستوى الُقطري وحتى مستوى المقاطعات المجتمعية. ويدعم البرنامج آل من المؤشرات القياسية (مثل 

مثل هذه  إلنشاءا مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية الثمانية وأربعين) والمؤشرات المحددة من قبل المستخدم، ولكنه ال يوفر إطاًر
 6المؤشرات. ويمكن لمدراء قوائم البيانات إضافة مجموعات البيانات الُقطرية والمؤشرات اإلقليمية والمحلية الخاصة بهم.

ات الحد من الفقر، والخطط الصحية استراتيجيلرصد الخطط الشاملة للتنمية المستدامة، بما في ذلك  DevInfoويستخدم برنامج 
لدعم عملية التقييم الُقطري  DevInfoالتعليمية. وتستخدم فرق األمم المتحدة الُقطرية برنامج ووالخطط البيئية ، خطط التغذيةو

الموحد. ويستخدم هذا النظام أيًضا إلعداد ورصد المؤشرات الرئيسية إلطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وقد ُطورت تطبيقات 
). وتم تخصيص النظام في داخل GenderInfo( النوع االجتماعي) وبيانات CensusInfoخاصة لتعقب بيانات التعداد (

). وقد MDG 5b+ Infoب من األهداف اإلنمائية لأللفية (5صندوق األمم المتحدة للسكان لرصد مؤشرات األداء الرئيسية للهدف 
ب من األهداف 5ية والصحية لضمان توفر المعلومات الالزمة لرصد الهدف ديُمغرافال المسوحتعاون الصندوق مع اليونيسيف و

اإلنمائية لأللفية حول اإلمكانية العامة للوصول إلى مؤشرات الصحة اإلنجابية وغيرها من المؤشرات المرتبطة بالسكان والتنمية، 
الصحة الجنسية واإلنجابية وغيرها على البيانات حول مؤشرات  MDG5b+ Infoووضع إطار المؤشرات لكل منها. ويحتوي 

من مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية على المستوى العالمي والُقطري ودون الُقطري، حيث تتوافر. انظر 
www.devinfo.info/mdg5b على شبكة اإلنترنت على قاعدة بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان لالطالع. 

ا السكانية في برامج ومشروعات مصرف التنمية األفريقي، والذي أعده مصرف التنمية ويتضمن دليل التدريب على دمج القضاي
) في قاعدة بيانات متعددة النوع االجتماعياألفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان، وحدة حول بيانات السكان (بما فيها إحصائيات 

حاجة إلى البيانات الجيدة لخطط ومشروعات السكان والتنمية، القطاعات للتخطيط والرصد والتقييم، تعلم المستخدم آيفية شرح ال
البحث وأين ينبغي  عن اإلحصاءات الالزمة في مختلف السياقات البحث يةآيفواستخدام مثل هذه البيانات على النحو األفضل وفهم 

 ، السيما فيما يتعلق بالرصد والتقييم.عنها

 األدوات:

 ؛Census Portal and Data Tracking Toolصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
http://www.unfpa.org/public/op/edit/home/sitemap/pid/6734؛ 

 www.devinfo.info/mdg5b. متاح على الرابط: MDG 5b+ Infoصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
الرابط:  ). متاح علىREDATAMبرنامج استرجاع البيانات للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة ( •

http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/redatam/ 
noticias/paginas/2/8102/P8102.xml&xsl=/redatam/tpl/p18f.xsl&base=/redata

m/tpl-i/ top-bottom.xsl 
 /؛http://www.devinfo.org: الرابط . متاح للتنزيل علىDevInfoبرنامج  •
 Training Manual on integration of): 2005ألمم المتحدة للسكان (مصرف التنمية األفريقي وصندوق ا •

population issues in African Development Bank programmes and projects 4. الوحدة 
 ) في قاعدة بيانات متعددة القطاعات للتخطيط والرصد والتقييم؛النوع االجتماعيعن بيانات السكان (بما فيها إحصاءات 

                                                 
لمزيد من المعلومات حول برنامج استرجاع البيانات للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب  /http://www.eclac.cl/celade/ingles/redatamانظر  5

 .ZonPlanوتطبيقه اإلضافي ) REDATAM(الخفيفة 
 .http://www.devinfo.orgلمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على  6

http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/redatam/ noticias/paginas/2/8102/P8102.xml&xsl=/redatam/tpl/p18f.xsl&base=/redata m/tpl-i/ top-bottom.xsl
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 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008ب. سامسون ( الملن •
Population and Housing Census.دآار، فريق الدعم الُقطري . 
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الدولية التي تحكم حقوق اإلنسان.  اإلتفاقياتيرتبط السلوك السكاني بروابط مباشرة مع الحقوق والحريات األساسية المحددة في 
وتمتد جذور هذه الروابط إلى قدرة األفراد على التصرف بحرية وبحكمة فيما يتعلق بالقضايا الحرجة مثل اإلنجاب والبقاء والتنقل؛ 

لنظر يمكن العامة. وومن جانب آخر، إلى الطريقة التي تتناول بها الدولة الجوانب المشترآة ين السكان والتنمية من خالل السياسات ا
في منظور عدم المساواة االجتماعية. ففي حين أن بعض أشكال عدم المساواة بطريقٍة أخرى تتمثل إلى قضايا حقوق اإلنسان 

غير عادلة و/أو تنتهك  ُتعدمقبولة بل وقد يكون لها آثار إيجابية على سلوآيات الفرد، إال أن بعض األشكال األخرى  ُتعداالجتماعية 
. وينبغي مراعاة عدم افتراض عدم التكافؤفي مقابل  عدم المساواةاإلنسان األساسية. واالختالف بينهما عادة ما ُيعبَّر عنه بـ حقوق

أنهما متشابهان، حيث أن األول يمثل مفهوًما إحصائًيا، في حين يستدعي الثاني التحليل فيما يتعلق بحقوق اإلنسان. آذلك ال ينبغي 
 ُتعداإلنسان والحقوق المحددة النابعة من التشريعات الوطنية القائمة، أو أي من أهداف السياسات العامة التي  الخلط ما بين حقوق

مرغوب فيها فحسب. على سبيل المثال، في حين أنه من المرغوب فيه بالتأآيد أن يصمم النظام الصحي في بلد ما بحيث يمكن 
هم، إال أن تلك قضية ينبغي البت فيها على أساس االستخدام الرشيد للموارد وليس رعاية المرضى على أقرب مسافة ممكنة من منازل

 على أساس حقوق اإلنسان. وفي حالة الشك، من األفضل تحديد صكوك حقوق اإلنسان المناسبة صراحًة.

تفسيرات المشترآة لألمم الومن أجل الوصول إلى نهج مشترك لدمج حقوق اإلنسان في البرمجة، وضع نظام األمم المتحدة ما يسمى 
 لنهج البرمجة القائم على حقوق اإلنسان، والقائم على المبادئ التالية: المتحدة

آافة برامج وسياسات التعاون اإلنمائي والمساعدة التقنية ينبغي أن تدعم إحقاق حقوق اإلنسان آما ينص عليها  )أ 
  حقوق اإلنسان؛اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من الصكوك العالمية ل

معايير حقوق اإلنسان التي ينص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من الصكوك العالمية لحقوق  )ب 
اإلنسان والمبادئ المستمدة منها، توجه آافة جهود التعاون اإلنمائي والبرمجة في آافة القطاعات وفي آافة مراحل 

 عملية البرمجة؛
‘ أصحاب الحقوق’و/أو قدرات  التزاماتهمعلى تنفيذ ‘ الُمكلفين بالمسؤولية’يسهم التعاون اإلنمائي في تنمية قدرات  )ج 

 على المطالبة بحقوقهم.

بـمراعاة االعتبارات الثقافية ومراعاة ويضيف صندوق األمم المتحدة للسكان إلى ذلك المزيد من العناصر الرئيسية التي تتعلق 
 عند وضع مثل هذا التعريف للنهج القائم على حقوق اإلنسان موضع التنفيذ. االجتماعي النوعمنظور 

 وعند العمل من خالل نهج قائم على حقوق اإلنسان، ينبغي تطبيق المبادئ اإلرشادية العملية التالية على التحليل:

 حماية الكرامة اإلنسانية؛ •
 االهتمام بالمجموعات السكانية األشد ضعًفا؛ •
 د من إمكانية الوصول إلى الخدمات، السيما بالنسبة للمجموعات السكانية األشد ضعًفا؛التأآ •
 ؛النوع االجتماعياستخدام منظور  •
 ضمان التكافؤ وغياب التمييز من التصميم؛ •
 تصنيف البيانات للتعرف على موضع عدم المساواة وعدم التكافؤ؛ •
 الشرعية. ضمان المساواة والنزاهة في آافة المطالبات بالحقوق •

وهناك المزيد من المبادئ التي تنطبق على تصميم التدخالت، مثل ضمان التوازن األمثل ما بين النتائج العامة وحماية حقوق 
 اإلنسان.

                                                 
 1ة الترآيز على الحقوق في السياسات العامة انظر الملحق للمزيد من المعلومات حول أهمي 7
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المستخدمة تأخذ في االعتبار حالة األفراد  المقاييسوينبغي أن يضمن نهج حقوق اإلنسان المطبق على السكان والتنمية أن 
ويسعى هذا الترآيز إلى تجاوز  8ستضعفة أو المهمشة أو المحرومة أو التي تتعرض لإلقصاء االجتماعي بعينها.والجماعات الم

االعتماد على األطر المفاهيمية والتشريعية التي تنطوي عليها بعض السياسات العامة، حيث خصوصية المجموعات التي تقع في 
المعوقين، أو المسنين، على سبيل المثال، عادة ما ُتغفل، مما يؤدي إلى خلق عدم بؤرة الترآيز، آالنساء، أو الشعوب األصلية، أو 

التكافؤ أو تفاقمه. ويمد النهج القائم على الحقوق االستفادة من حقوق اإلنسان إلى آافة المجموعات السكانية ويساعد على الوصول 
 9رام الكرامة اإلنسانية، وذلك لصالح التماسك االجتماعي.بمن تم إقصاءهم فيما سبق إلى أن يعاملوا على أساس المساواة واحت

بشكل عام ويؤدي هذا بدوره إلى تبني االتفاقيات المحددة فيما يتعلق بمجموعات الحقوق المعينة، من أجل تأآيد الحقوق التي أقرت 
)، واتفاقية حقوق الطفل 1979ة (الدولية األخرى، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ الصكوكبالفعل في 

 ).2006ذوي اإلعاقة ( األفراد)، واتفاقية حقوق 1989(

عادة عند بناء حوار سياسي حول قضايا السكان والتنمية، يتمثل أحد الموضوعات التي ينبغي تناولها في العالقة بين التماسك 
لصياغة السياسات  اجديًد اية غير المسبوقة نهًجديُمغرافالاالجتماعي والفقر وعدم المساواة ومواطن الضعف. وتستدعي التغيرات 

الذي يعود إلى برنامج العمل الذي تبناه  مجتمع لكل األعمارالعامة وتنفيذها. على سبيل المثال، من األهمية إلقاء الضوء على مفهوم 
ألعضاء في هذا المؤتمر أن الهدف الرئيسي . فقد أعلنت الدول ا1995مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية في آوبنهاغن عام 

اإلدماج االجتماعي هو خلق "مجتمع لجميع األعمار" يكون فيه "آل فرد، بما لديه من حقوق ومسؤوليات، يضطلع بدور نشط من 
 10يجب أن يلعبه".

 أنقيت إنجابهم، أو حق المرأة في بالحقوق اإلنجابية، مثل القرارات حول عدد األطفال وتو 11حقوق اإلنسان إتفاقياتيتعلق العديد من 
في الحق بصورة ضمنية تحيا حياة خالية من التمييز ومن العنف القائم على النوع االجتماعي. وفي الوقت نفسه، تتضح هذه العالقة 

نقل عبر المدني الذي ينص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي يشير مباشرة إلى الهجرة الداخلية (الحق في حرية الت
األراضي الوطنية) ومنذ عهد أقرب إلى حقوق العمال من المهاجرين وأسرهم آما جاء في االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

هما والتي تتعلق عوامل التي تؤثر في طبيعتالإضافة إلى ذلك فإن المشارآة االجتماعية وممارسة السلطة السياسية تتعرضان لعدد من 
انتهاك الحقوق أو الحد منها. آذلك فإن سلوآيات السكان تؤثر، من الناحية العملية،  ينتج عنهبالهجرة الدولية، والسن والجنس، مما 

على بعض الحقوق، مثل حق الحصول على فرص العمل، بسبب الصعوبات الناتجة عن عدم القدرة على الجمع ما بين اإلنجاب 
التعليم، نتيجة للتمييز في المعاملة والعقبات الموضوعية التي تواجه األمهات المراهقات التي يسعين إلى مواصلة حق والعمل؛ و
الصحة، بسبب التعقيدات الناتجة عن عدم معرفة أو استطاعة تنظيم الخصوبة وفًقا للميول فيما يتعلق بعدد األطفال حق تعليمهن؛ و

 المرغوب فيه.والمباعدة بين الوالدات على النحو 

وأخيًرا، فإن االتجاهات السكانية تؤثر أيًضا على احترام للحقوق، سواء بسبب أن موقع األفراد يمثل عقبة فيما يتعلق بحصولهم على 
يولد ضغوًطا يصعب االستجابة لها، لزيادة موارد البرامج االجتماعية  معينٍة فرعيٍة الخدمات، أو بسبب أن نمو السكان أو جماعاٍت

للخدمات التي تؤثر على استدامة البيئة. ويتسم آل من السلوآيات السكانية واالتجاهات الكلية للسكان باألهمية فيما يتعلق بالحد من  أو
شرًطا هاًما ينبغي أخذه في االعتبار من أجل التقدم في  ُتعدالفقر وعدم المساواة، ولممارسة الحقوق والحريات األساسية. ولذا فهي 

 داف والغايات التي اتفق عليها المجتمع الدولي، والمكرسة في األهداف اإلنمائية لأللفية.إنجاز األه

                                                 
مكتب مفوضية األمم المتحدة لحقوق  Human rights and poverty reduction A conceptual framework). 2004(مكتب مفوضية حقوق اإلنسان  8

 ,Social Panorama Santiago. 2006).  2006(اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي . 2007وجنيف،  كاإلنسان، نيويور
LC/G.2326‐ P/Eالحقوق اإلنجابية/، السيما الفصول التي تتناول السكان والصحة. 

 World). 1995(انظر األمم المتحدة  9 Summit  Report  on  Social  Development,  Copenhagen,  6th  to  12th  of  March  1995. 
A/CF166/9، نيسان/التاسع عشر من أبريل. 

القضايا الناشئة، واالتجاهات والنهج الجديدة، والنشاط البرنامجي لألمانة واللجان اإلقليمية : متابعة مؤتمر القمة العالمي: انظر المجلس االقتصادي واالجتماعي 10
 .1997، يناير E/CN.5/1997/5, 16تقرير األمين العام، . ها حالة الجماعات المعينةالذي يتعلق بالتنمية االجتماعية، بما في

؛ العهد )1966لسياسية (والمدنية ق ابالحقوص لخاالي ولد؛ العهد ا)1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : أهم الصكوك القانونية الدولية التي تقدم الدعم هي 11
؛ )1990(؛ اتفاقية حقوق الطفل )1981(؛  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1976(الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

؛ برنامج عمل المؤتمر )1994(ية، القاهرة ؛ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنم)1993(اعالن وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، فيينا 
 ).1995(الدولي المعني بالمرأة، بكين 
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 ينبغي أن تحدد بشكل مجردال ومتى أمكن ذلك، فإن آثار حقوق اإلنسان على السلوآيات والسياسات المتعلقة بالصحة اإلنجابية 
ستتبعها. وال يكفي اإلشارة إلى أن السياسات العامة القائمة فيما  ، بل أن يفصح عن السياسة الفعلية وخيارات الميزانية التيفحسب

 يتعلق، على سبيل المثال، بالوقاية من الوفيات النفاسية تتسم بعدم التكافؤ، بدون اإلشارة إلى البدائل المتاحة لمعالجة عدم التكافؤ،
              لفعالية الكلية للسياسات العامة التي تخصها. التأثير على الها توزيع الموارد وآيف يمكن ستغير هذه البدائل من وآيف 

 في النهاية، فإن وصف خيارات السياسات وآثارها هو ما يجعل التحليل مفيًدا بالنسبة للحكومات الوطنية.

 األدوات:

 :The Human Rights-Based Approach to Development Cooperationاألمم المتحدة.  •
Towards a Common Understanding Among the UN Agencies  :متاح على الرابط

www.hreoc.gov.au/social_justice/conference/engaging_communities/un_commo
n_understanding_rba.pdf 2. للمزيد من المعلومات حول هذا التاريخ، انظر القسم Learning Draft 

Resource Guide ؛ 52-51، الصفحات 
 A Human Rights-Based Approach). 2010صندوق األمم المتحدة للسكان وآلية هارفارد للصحة العامة ( •

to Programming. Practical Information and Training Materials نيويورك، صندوق األمم .
 المتحدة للسكان.

http://humanrights.gov.au/social_justice/conference/engaging_communities/un_common_understanding_rba.pdf
http://humanrights.gov.au/social_justice/conference/engaging_communities/un_common_understanding_rba.pdf


 26 دليل مفاهيمي ومنهجي: تحليل حالة السكان

 

 الجزء الثاني:

 محتوى تحليل حالة السكان في الُقطر

I. المقدمة: األهداف والخلفية والمبادئ اإلرشادية للوثيقة الُقطرية 

 مدخل

هذا الفصل التقديمي نقطة الدخول إلى تحليل حالة السكان ولذا ينبغي أن يقدم استعراًضا شامًال يتضمن أهداف التحليل ودمجها  ُيعد
في اإلطار المفاهيمي، والمبادئ اإلرشادية، ووصًفا مختصًرا للعملية المتبعة، وأخيًرا وصًفا لألساس المنطقي للوثيقة ومحتوياته. 

للتحليل، مع الترآيز بصفة  المتتاليةالمهم أن يعكس العرض عملية الحوار السياسي المنفذ في اإلصدارات وفي الوقت نفسه، من 
 خاصة على االلتزامات التي قطعت والنتائج التي تحققت.

 المحتويات

لرئيسية التي تواجهها وينبغي اإلشارة في األهداف إلى األساس المنطقي لممارسة تحليل حالة السكان، أي إلى أنه يفترض التحديات ا
 البالد واألوليات التي تضعها من خالل تقييم يبين أهمية الديناميات السكانية، وعالقتها بالعمليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

سيما األمم والثقافية، وأصدائها على المدى القصير والمتوسط، لتكون بمثابة نقطة مرجعية للبالد وللمنظمات الوطنية والدولية، ال
المتحدة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يشير إلى المبادئ اإلرشادية لهذا التحليل، مثل مبادئ عدم المساواة وممارسة الحقوق بموجب 

والعرقية وتلك التي تتعلق  النوع االجتماعياالتفاقيات واألهداف الدولية. آذلك ينبغي التأآيد على آيفية انعكاس الفوارق االجتماعية و
ية على بعضها البعض من خالل مسارات وآليات مختلفة. وهذه النماذج من عدم المساواة ترتبط ارتباًطا ديُمغرافبالعمر وآثارها ال

طبيعًيا ومباشًرا بممارسة الحقوق نظًرا ألنها تمثل أعراًضا للصعوبات والقيود التي تصادف السكان والجماعات التي تعيش في 
إلى ممارسة حقوقها. ولذلك أيًضا، من الضروري التأآيد على الطبيعة الُمجددة لتحليل حالة السكان ظروف الحرمان عند سعيها 

آممارسة تعاونية مع البلد المعني: فالتحليل ينفذ من خالل حوار سياسي ديناميكي مع األطراف الفاعلة الوطنية (الحكومة، والمجتمع 
ال يتجزأ من إعداد الوثيقة. وأخيًرا وليس آخًرا، ينبغي أن نذآر  اجزًء ُيعد، بل كلًياهو ليس حواًرا شالمدني، وربما القطاع الخاص) و

محتويات الوثيقة والمبادئ التي تقوم عليها طريقة صياغتها؛ ولهذا الغرض ينبغي الترآيز على العوامل التي يتضمنها الجزء األول 
 من هذا الدليل.

 المنهجية والمصادر

ينبغي استخدام اإلسهامات من الجزء األول من هذا الدليل. أما باقي المحتويات فهي خاصة بكل من البلدان عند إعداد هذا الفصل، 
 وينبغي أن تتحدد بناًء على اإلجراءات المستخدمة في آل سياق على حدة.
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II.  عرض شامل لحالة البلد والتقدم الذي تحرزه في االمتثال لالتفاقيات واألهداف
 الدولية

 مدخل

ية والتقدم الذي يحرزه ديُمغرافهذا الفصل تحليًال شامًال لحالة البلد، فيما يتعلق بكل من الخصائص الكلية الرئيسية التجاهاته اليتضمن 
اقتصاد البلد، وأبعاده االجتماعية والسياسية والمؤسسية، وبالقضايا المتعلقة بتحليل النفقات االجتماعية، في محاولة لتقييم فعالية 

ت المنفذة في مجاالت السياسات االجتماعية، السيما في مجالي التعليم والصحة. إضافة إلى ذلك، تكشف هذه العملية عن االستثمارا
، مع الترآيز على األهداف اإلنمائية لأللفية. ويتمثل الهدف في تقديم نظرة عامة حول من الوفاء بالتزاماتها الدوليةموقف البلد 

السكان والتقدم الُمحرز واإلمكانيات أو القيود التي يفرضها السياق االقتصادي واالجتماعي والسياسي. الحقائق الوطنية فيما يتعلق ب
 وبتعبير آخر، ينبغي أن يتسم هذا الفصل باإليجاز.

ر من أجل تحليل السياق االقتصادي واالجتماعي الثقافي والسياسي والمؤسسي لبلد ما، ينبغي التحري عن المزيج الموروث والمتطو
 من المتغيرات السياسية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر على جداول أعمال السياسات والتغيير االجتماعي.

 القضايا:

 االقتصادي السياق 
 االجتماعي الثقافي السياق 
 السياسي والمؤسسي السياق 
 النفقات االجتماعية، مع الترآيز على التعليم والصحة 
فاقيات واألهداف الدولية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية/األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من التقدم المحرز في االمتثال لالت 

 المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية حول التنمية

 االقتصادي السياق .1

االقتصادية واالجتماعية. ولكي تمثل أسواق العمل أآثر الروابط أهمية ومباشرة بين الديناميات السكانية والتنمية  :/الرسائلالحقائق
ية ديُمغرافالالفائدة السكان من االستفادة من هذه من نسبة الشباب التي تتزايد فيها تتمكن البلدان ذات معدالت الخصوبة العالية و

لبلدان ذات المحتملة، ينبغي عليها خلق القدر الكافي من فرص العمل المنتجة والمجزية لما لديها من قوى عاملة؛ ولكي تتمكن ا
لسكان من مواجهة معدالت اإلعالة المتزايدة، ينبغي أن ترآز على ا شيخوخةالتي تتسارع فيها معدالت الخصوبة المنخفضة و

التصدي للنقص في سوق العمالة ورفع إنتاجية العمالة. لذا ففي حين أن التحدي المرتبط بالسكان الذين ترتفع بينهم نسبة الشباب 
، وهي أ) بذل الجهود من قبل السياسات ، إال أن آليهما يتطلب في النهاية استجابة مماثلةبتقدمهم في السنلمرتبط يختلف عن التحدي ا

األفراد لشغل يتوجه إلى التوظيف) باإلضافة إلى ب) بذل الجهود لتعزيز قابلية ا اقتصادًي نمًوالدعم فرص العمل (مما يتطلب 
مع االستثمار في الصحة تتساوى أهمية ، هذه القابليةالبشري). ومن أجل تعزيز المال في رأس (مما يتطلب االستثمار الوظائف 
الستثمار في التعليم. وعلى آليهما أن يتجاوز االستثمار في الخدمات األساسية. فالجهود المبذولة لضمان التعليم االبتدائي أهمية ا

لتعليم الثانوي والتعليم العالي ومستوى أعلى من المعايير في مجال للجميع، على سبيل المثال، ينبغي أن تكملها الجهود لتعزيز ا
. اآلخرعلى حساب  ضمان التعليم االبتدائيالتعليم. وقد وجه النقد إلى الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية لزيادة تأآيدها على 

والتنمية والتدريب التقني والمهني. وينبغي أن يمثل  ةطبيقيوالت ةاألساسي األبحاثآذلك، ينبغي أن تكون هناك استثمارات مناسبة في 
 تحليل هذه القضايا نقطة انطالق ألي تحليل للسياق االقتصادي من وجهة نظر سكانية.

وألجل مكافحة الفقر، يمكن للبلدان أن توفر التحويالت االجتماعية أو الحماية االجتماعية، بما فيها إعانات البطالة ومدفوعات 
ية االجتماعية، و/أو يمكنها السعي إلى دعم فرص العمل لزيادة الدخل. أما الحماية االجتماعية فهي خيار هام ولكنه غير الرعا

مستدام، السيما بالنسبة للدول األشد فقًرا، والتي تعاني من نقص الموارد المالية ومن ارتفاع نسب الفقر. وعلى المدى الطويل، 
 فقر إلى حد آبير وعلى نحو مستدام على توليد فرص العمل ونسبة عالية من النشاط االقتصادي.سيتوقف النجاح في الحد من ال
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ولكنه يبين أيًضا أن هذه العالقة القوية 12أسهم النمو االقتصادي مساهمة آبيرة في الحد من الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض،
ل المتنامي. وهذا ألنه في البلدان ذات الدخل المنخفض، غالًبا ما يقوم النمو البلدان من الدخمع استفادة واإليجابية آخذة في الضعف 

االقتصادي على اإلنتاج القائم على آثافة اليد العاملة ويولد عدًدا آبيًرا نسبًيا من فرص العمل، في حين أنه في البلدان ذات الدخل 
أقل من فرص العمل. لذا يتزايد عدد البلدان  ال الذي عادة ما يولد عدًدالمتوسط والمرتفع يقوم على اإلنتاج القائم على آثافة رأس الما

 األآثر تقدًما التي تعاني من النمو االقتصادي الخالي من فرص العمل. ولكن هناك فوارق هامة بين البلدان النامية، والعالقة اإليجابية
شهدت التي فضة الدخل على النحو نفسه. فالبلدان منخفضة الدخل بين النمو االقتصادي والحد من النمو ال تتحقق في آافة البلدان منخ

معدالت مرتفعة ومستدامة من النمو االقتصادي بدون أن يصاحب ذلك الحد من الفقر، تتخصص غالًبا في الصناعات االستخراجية، 
على آثافة رأس المال، التي تخلق فرص نموذًجا للصناعات القائمة  ُتعدبما فيها التعدين واستغالل النفط. والصناعات االستخراجية 

عمل محدودة، وعادة ما ترتبط بروابط ضعيفة بباقي االقتصاد. إن تصنيف طبيعة االقتصاد وآيفية تأثير هذه الطبيعة على قدرته 
 على توليد فرص العمل يمثل العنصر الثاني في السياق االقتصادي.

ن تتسم بالشمول، وأن تخلق فرص العمل الكافية والمنتجة والمجزية بالقدر الكافي إن التنمية االقتصادية في وضعها المثالي ينبغي أ
التنمية االقتصادية بالشمول فيها ال تتسم التي للجميع؛ ولحسن الحظ يحدث ذلك في معظم البلدان منخفضة الدخل. ولكن، في البلدان 

السياسات الموجهة إلى النمو سياسات لمكافحة الفقر، بما في ذلك وتخفق نتيجة لذلك في الحد من الفقر، من الضروري أن ُتكمِّل 
 ُيعدفي حين أن النمو االقتصادي الذي يخفق في خلق فرص العمل والحد من الفقر ال  13برامج التحويالت االجتماعية المختلفة.

ن تمويل برامج التحويالت االجتماعية فعلًيا. مثالًيا، إال أنه أفضل من ضعف النمو االقتصادي أو غيابه تماًما، والذي يسفر عن الحد م
تقييم  ُيعدوتتضمن العوامل األخرى التي تحد من أثر النمو االقتصادي على الحد من الفقر، التضخم والنمو السكاني وتدمير البيئة. و

 شمول واستدامة النمو االقتصادي عنصًرا ثالًثا هاًما في تحليل السياق االقتصادي.

هو ال يتضمن ف. شامًالقدرة االقتصادات على تعزيز النمو االقتصادي إلى المناخ االستثماري الذي ينبغي فهمه فهًما  وعادة ما ُتعزى
فقط من خالل سهولة ممارسة األعمال. ففي األساس يتطلب المناخ االستثماري يقاس شفافية حكم القانون ومساءلته فحسب، وال 

نظاًما مالًيا مستقًرا ويعمل جيًدا. فاألنظمة المالية ينبغي أن  -قتصادية والمالية العالمية آما اتضح من خالل األزمة اال -المناسب 
التي تتوجه إلى النمو. وتحدد السياسات النقدية  الكليتعزز االستثمار اإلنتاجي وليس استثمار المضاربة، بدعم من سياسات االقتصاد 

وتؤثر بقوة على القدرة التنافسية للشرآات الوطنية والدولية.  -ائدة وأسعار الصرف أسعار الف -اثنين من أهم األسعار في االقتصاد 
وتتضمن السياسات األخرى ذات األثر القوي على االستثمار السياسات الضريبية والتجارية والصناعية وتلك الخاصة بالهياآل 

ية الوصول إلى األسواق الخارجية) والطلب الداخلي (الذي الطلب الخارجي (الذي يعتمد على إمكان ُيعداألساسية وسوق العمل. آذلك 
المحددة للنمو. وتعد السياسات االقتصادية غير ناجحة إذا ما أخفقت في  ىيعتمد على زيادة دخل العمالة) بين العوامل الهامة األخر

بذلك على التغيير الهيكلي المواتي، أي رأس المال والتقدم التكنولوجي، وتعد ناجحة إذا ما عززت هذه العمليات وشجعت  نموتعزيز 
التحول من التكنولوجيا البسيطة إلى التكنولوجيا الفائقة، ومن القيمة المضافة المنخفضة إلى القيمة المضافة المرتفعة ومن قطاعات 

 يحدث ذلك. اإلنتاجية المنخفضة إلى قطاعات اإلنتاجية المرتفعة. وينبغي أن يقيم تحليل السياق االقتصادي إلى أي حد

وعلى البلدان التي تتواجد في مراحل التنمية االقتصادية المختلفة أن تسعى إلى تطبيق أنواع مختلفة من السياسات االقتصادية. 
فالبلدان التي ال تزال في مرحلة مبكرة من التنمية االقتصادية قد ال تكون قادرة على االستفادة من الفرص التي توفرها التجارة 

من التجارة  فوائٍد جّمةحين أن البلدان التي لديها بالفعل قطاع اقتصادي متطور وقادر على المنافسة، قد تحصل على  الحرة، في
 عام للسياسات االقتصادية المناسبة التي يمكن تطبيقها في آافة البلدان. الحرة على سبيل المثال. ولذا، فليس من الممكن تقديم وصٍف

ما على مواجهة التغير في حجم السكان والهيكل العمري تتأثر مباشرة بالنمو االقتصادي ومعدالت خلق إن قدرة اقتصاد  :المنهجية
رأس  نموفرص العمل. ويعتمد النمو االقتصادي وخلق فرص العمل وآذلك التنوع ورفع المستوى االقتصادي، اعتماًدا أساسًيا على 

ما إذا  تحديدفي غاية األهمية. وآذلك فمن األهمية  ُتعدفإن دراسة هذه المتغيرات  المال، والتقدم التكنولوجي، والتغيير الهيكلي. ولذا
آان النمو االقتصادي على درجة تكفي لتعويض التضخم والنمو السكاني والتدهور البيئي، وما إذا آان النمو االقتصادي يسهم في 

حالة عدم آفايته ألنه ال يتسم بالشمول، ينبغي أن يكون على إتاحة فرص العمل وزيادة دخل األسر المعيشية والحد من الفقر. وفي 

                                                 
جنيف ونيويورك مؤتمر األمم المتحدة للتجارة . الهروب من مصيدة الفقر: 2002، تقرير أقل البلدان نمًوا )2002(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 12

 .جنيف ونيويورك. Growth, Poverty and the Terms of Development Partnership: 2008 تقرير أقل البلدان نمًوا). 2008(والتنمية 
لجنة الانظر دراسة . لنمو الناتج المحلي االجماليالنسبية الفقر من حساسية الدخول الشديد في تفاوت يضعف الفي أمريكا الالتينية على سبيل المثال،  13

التي تعمل  2002لعام  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/البحر الكاريبياالقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
 . دقيًقاآمًيا تحديًدا  على تحديد األثر المحتمل للنمو والحد من تباين الدخول على الفقر
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درجة آافية إلثراء االقتصاد مؤدًيا بذلك إلى إتاحة الفرص أمام برامج التحويالت والحماية االجتماعية. وتتضمن المتغيرات الرئيسية 
  لهذا التقييم آل من اآلتي، وإن آانت ال تقتصر عليها:

، بعد احتساب التضخم، وفي أحسن األحوال ومن أجل احتساب التدهور البيئي، بعد تعديله الحقيقي للفردالناتج المحلي اإلجمالي 
المدخرات الوطنية الحقيقية مقياًسا مثالًيا للتدهور البيئي، إذا أنها ترآز في معظمها على  ُتعدليعكس المدخرات الوطنية الحقيقية. وال 
محل معدل المدخرات الوطنية الحقيقية إحالل أفضل بديل متوفر. ووفًقا لذلك، ينبغي  ُتعدلي فقدان الغابات، ولكنها في الوقت الحا

 ل المدخرات اإلجمالية المحلية الستنتاج الدخل القومي.معّد

عدد األفراد إلى عاًما)  64و 15عدد األفراد في سن العمل (عادة ما بين نسبة تمثل في تاإلعالة األآثر استعماًال نسبة  ،اإلعالة نسبة
أآثر مالءمة، إذ  64و 25ية). ولكن في البلدان المتقدمة قد يكون سن العمل ما بين ديُمغرافاإلعالة ال نسبةالذين ليسوا في هذا السن (

 80و 15سن العمل ما بين  ُيعدإن األفراد ينضمون إلى القوى العاملة في سن متأخرة نسبًيا، في حين أنه في أقل البلدان نمًوا قد 
عن النقص مطلًقا اإلعالة ال تنم نسب عاًما هو األنسب، حيث إن بعض األفراد يكادون ال يترآون القوى العاملة بالمرة. ولكن زيادة 

المحتمل في سوق العمالة، وال عن قدرة االقتصادات على مواجهة التحدي الذي تمثله التحوالت في الهيكل العمري. لذا فإن القياس 
اإلعالة االقتصادية). ولتبرير نسبة من ليس لديهم مثل هذه الوظائف (بفراد الذين لديهم وظائف منتجة مقارنة األنسب هو عدد األ

حقيقة أن عدًدا آبيًرا من الناس ممن لديهم وظائف منخفضة اإلنتاجية ومنخفضة الدخل ال يمكنهم إعالة عدد آبير من األفراد، ينبغي 
 نسبةلعمالة ودخلها. وحيثما يكون دخل العمالة أقل من إنتاجية العمالة بقدر آبير، يمكن خفض وفًقا إلنتاجية االنسبة  هتعديل هذ

في أدنى مستوياته  ُيعداإلعالة من خالل زيادة األجور والرواتب؛ أما حيثما يقارب هذا الدخل إنتاجية العمالة، فإن معدل اإلعالة 
يكون من المناسب أيًضا تسهيل إمكانية المقارنة الدولية لعبئ اإلعالة، إلدخال وعند إدخال التعديالت على دخل العمالة،  14الممكنة.

 التعديل وفق المساواة في القدرة الشرائية.

بالتقريب من خالل القيمة التي ينتجها االقتصاد (أو القطاع)، نسبًة إلى عدد األفراد العاملين. ونظًرا ألن  مقدرة، إنتاجية العمالة
أال يتوافر امل يمثل أحد أهداف السياسات االقتصادية الرئيسية وغايات األهداف اإلنمائية لأللفية، فإنه لمن المشين تعزيز التوظيف الك

. ففي البلدان التي تفتقر إلى تلك البيانات، يمكن تقدير إنتاجية العمالةآافية حول  العديد من الدول، السيما األشد فقًرا، بياناٍتلدى 
القوى العاملة النشطة (مما يؤدي إلى بخسها حيث تتضمن أفراًدا ال على إجمالي طريق قسمة القيمة المضافة  العمالة بالتقريب عن

 يعملون)، أو حتى بقسمة القيمة المضافة على عدد األفراد في سن العمل.

تقييم ما إذا آان ذلك يحدث  السكان، إلى نقص العمالة. ومن أجل شيخوخةية، مثل ديُمغراف: قد تؤدي بعض التغيرات النقص العمالة
من المسنين قد أدى بالفعل إلى عدد أقل من  آبيٍر عدٍدوجود بالفعل، ينبغي تقييم آثار سوق العمالة بحرص، لتحديد ما إذا آان أ) 

ملة السكان في سن العمل؛ ب) تقلص عدد السكان في سن العمل قد أدى إلى تراجع القوى العاملة النشطة؛ ج) تراجع القوى العا
النشطة قد أدى إلى تراجع في البطالة طويلة األمد أو العمالة غير الكاملة؛ وتعد األخيرة المقياس الوحيد ذا المعنى للنقص في سوق 
العمالة. وأخيرا، فإنه من أجل وضع االستجابة السياساتية المالئمة، ينبغي تقييم ما إذا آان هناك نقص عام أم أن النقص يقتصر على 

أعداد المهاجرين إلى عامة في ، مثل زيادة آلّيةددة من العمال. فالنوع األول من النقص يمكن عالجه من خالل إجراءات أنواع مح
، مثل استقدام المتقاعدين المعينين أو الهجرة المحددةالبالد أو تأجيل سن التقاعد عموًما، ويتطلب األخير المزيد من اإلجراءات 

 15المستهدفة.

في سياق األهداف اإلنمائية لأللفية، ور مفهوًما اقتصادًيا بحًتا، رغم أنه عادة ما يقاس باستخدام مقاييس اقتصادية. : ليس الفقالفقر
 يمكن التمييز ما بين الفقر بمعناه األعم، والذي يتوجه إليه جدول أعمال األهداف اإلنمائية لأللفية في مجمله، والفقر بمعناه المحدود

األول من بين تلك األهداف. ورغم التسليم بقصور الترآيز على دخل أو استهالك األسر المعيشية، حتى الذي ينص عليه الهدف 
األوصاف األخرى ألغراض قياس النوع الثاني من الفقر، إال أن المقياس النقدي ال يزال المقياس األوسع انتشاًرا في يومنا هذا، ألن 

عملًيا مع االحتفاظ بالدقة التحليلية. آذلك فإن تطبيق مقياًسا أشد تعقيًدا للفقر من شأنه أن يضاعف من  ااألشمل للفقر يصعب تطبيقه
صعوبة جمع البيانات الدولية القابلة للمقارنة حول الفقر، وأن يجعل تقييم ما إذا آانت مجموعة ما من السياسات تؤدي إلى الحد من 

مسؤوًال عن هذا المؤشر لألهداف اإلنمائية لأللفية، إال أن التقدير األشمل  ُيعدبنك الدولي الفقر يكاد يكون مستحيًال. ورغم أن ال

                                                 
، Population ageing and the generational economy: policy implications”. UNFPA Economic Angle). “2010(هرمان، مايكل  14

 .2010أآتوبر 
، Population ageing and the generational economy: policy implications”. UNFPA Economic Angle). “2010(هرمان، مايكل  15

 .2010أآتوبر 
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يوفره في الواقع مؤتمر األمم  - دوالر واحد أو دوالرين للفرد فى اليومما قيمته إنفاق  -واألدق لعدد األفراد الذين يعيشون في الفقر 
 المتحدة للتجارة والتنمية.

: االستثمار اإلنتاجي هو االستثمار في األصول بما فيها الهياآل األساسية واآلالت. يمكن الوصول إلى أدق تقريب ياالستثمار اإلنتاج
له من خالل تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي. ولكن يمكن القول بأن االستثمار اإلنتاجي يتضمن أيًضا االستثمار في رأس المال 

إلنفاق االستهالآي على الصحة والتعليم إليه. وعادة ما تؤدي تدفقات االستثمار الدولي إلى البشري، وبذلك يمكن أيًضا إضافة ا
البلدان إلى االستثمار اإلنتاجي، ولكنها قد تتمثل في مجرد محافظ استثمارات، والتي تتسم بالسيولة الشديدة وعادة ما تنفصل عن 

 األنشطة االقتصادية في االقتصاد الحقيقي.

: قد تكتسب الدول األآثر تقدًما التكنولوجيا الجديدة بتطويرها بنفسها (المؤشر المحتمل: عدد براءات االختراع ولوجيالتقدم التكن
قد تكتسب الدول األقل تقدًما التكنولوجيا الجديدة بنقل المخططات األساسية (المؤشر المحتمل: عدد التراخيص والمسجلة في بلد ما). 

قد تكتسب أقل الدول تقدًما التكنولوجيا الجديدة بشراء اآلالت (المؤشر المحتمل: الموارد التي تنفق ينما بالتي يحصل عليه بلد ما). 
 على استيراد السلع اإلنتاجية).

على التغير الهيكلي، وهو تحول االقتصاد من الزراعة إلى الصناعة، والذي  مؤشًرا آلًيا: وهناك مؤشر هام وإن آان التغيير الهيكلي
ياسه بالقيمة المضافة لكل من القطاعين. وترآز النظريات االقتصادية بشدة على هذا التحول، حيث تميل الصناعة إلى اإلسهام يمكن ق

على نحو أقوى في النمو االقتصادي مقارنة بالقطاعات األخرى. ويعود هذا إلى أن اإلنتاجية في الصناعة عادة ما تنمو على نحو 
أجزى، ولكنه يعود آذلك إلى أن ظروف الطلب على السلع المصنَّعة عادة ما تكون أآثر مالءمة. وفي أسرع، وأجور العاملين فيها 

داخل القطاع الصناعي، عادة ما تكون الفائدة الناتجة عن التخصص في الصناعات القائمة على التكنولوجيا المنخفضة (مثل 
ة على التكنولوجيا الفائقة (مثل المعدات الطبية). وينطبق هذا أيًضا المالبس) أقل من تلك الناتجة عن التخصص في الصناعات القائم

في داخل القطاع الزراعي. لذا، فإن األهمية ال تقتصر على تحول االقتصاد من الزراعة إلى الصناعة، بل تمتد أيًضا إلى تحوله من 
ضافة المنخفضة إلى األنشطة ذات القيمة المضافة التكنولوجيا المنخفضة إلى التكنولوجيا الفائقة، ومن األنشطة ذات القيمة الم

المرتفعة. آذلك، ففي األعوام القليلة الماضية، سجلت األسعار الدولية للعديد من الصناعات منخفضة التكنولوجيا تراجًعا آبيًرا في 
أهم ما في األمر. إذ يمكن  ُيعدلتنوع حين ارتفعت أسعار العديد من السلع األولية، مما غير شروط التبادل التجاري. وفي النهاية فإن ا

مستوى التقدم التقني) أن يوسع سالل اإلنتاج والتصدير لالقتصادات ويجعلها أقل تعرًضا نفس للتنوع األفقي (من نشاط إلى آخر على 
التقدم التقني)  للصدمات االقتصادية (مثل تراجع أسعار سلعة معينة). أما التنوع الرأسي (من نشاط إلى آخر على درجة أعلى من

هي استخدام  وتنويعهافيزيد من عائدات اإلنتاج والتصدير. وأفضل طريقة لتقييم مدى نجاح اقتصاد ما في تحسين أنشطته 
 اإلحصاءات الصناعية الشاملة، أو في غياب هذه اإلحصاءات، استخدام بيانات التجارة.

القيمة العالمية، ومدى تنوعها. وقد يتأثر التنوع  سالسلادات في : يمكن استخدام بيانات التجارة لدراسة دمج االقتصالتجارة
الواردات . وقد تساعد القيود المفروضة على ، ولكنه يتأثر بها رأسًيا على وجه الخصوص.بالحواجز التجاريةأفقًيا االقتصادي 

المنتج، عندما تشرع الشرآات في الشرآات المحلية على تطوير بعض المنتجات بنفسها، السيما في المراحل األولى من دورة 
(أو األفضليات التجارية من جانب شرآاء التجارة) الشرآات على بيع بعض  الصادراتجديدة. آما قد يساعد دعم  تطوير منتجاٍت

ولكن  جديدة. المنتج، عندما تشرع الشرآات في إطالق منتجاٍت ةالثانية من دورالمرحلة المنتجات في األسواق الدولية، السيما في 
سياسات التجارة من هذا القبيل، لها سجل مختلط من النجاح والفشل. وبصفة عامة، يبدو أنها تحقق نجاًحا أآبر في البلدان التي تتمتع 
حكوماتها بقدرات تحليلية وإدارية عالية. وفي النهاية، فإن الشرآات ينبغي أن تواجه المنافسة الدولية وإجراءات الحماية ينبغي أن 

 بالتدريج. ُتلغى

 المصدر األولي:
 اإلحصاءات االقتصادية للمكاتب اإلحصائية الوطنية والبنوك المرآزية. •

 المصادر الثانوية:

، تكون تغطية البيانات ونوعيتها أفضل بالنسبة للبلدان األآثر تقدًما (أي منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)، بوجه عام
، واستهالآها البلدان نمًوا في العالم. ويصعب الحصول على البيانات حول الفقر ودخل األسر المعيشية وتكون أسوأ بالنسبة ألقل

 غير الكاملة في البلدان النامية على وجه الخصوص.والعمالة وآذلك العمالة والبطالة 
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مؤتمر األمم المتحدة للتجارة الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة،  •
. في بعض الحاالت تكون هناك النمو االقتصادي والحسابات الوطنيةوالتنمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي: 

 اختالفات آبيرة بين هذه التقديرات االقتصادية األساسية للبلدان؛
 ؛أسعار الفائدة، أسعار الصرفصندوق النقد الدولي:  •
 ؛الموارد المالية للحكومةصندوق النقد الدولي، البنك الدولي:  •
 ؛ميزان المدفوعات صندوق النقد الدولي، الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية: •
 ؛االستثمارات األجنبية المباشرةمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية:  •
 محفظة االستثماراتلتجارة والتنمية، صندوق النقد الدولي: مؤتمر األمم المتحدة ل •
التدفقات العالمية، صندوق النقد الدولي، مرآز التجارة الدولية: التجارة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، منظمة  •

 ؛ التجارية والهياآل والعوائق
 ؛أسعار السلعآالة بلومبرغ، بيانات تومسون رويترز: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، صندوق النقد الدولي، و •
 ؛المساعدة اإلنمائيةمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي:  •
 ؛تمويل التنميةالبنك الدولي:  •
 ؛الهياآل الصناعيةمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية:  •
 ؛الزراعةمنظمة األغذية والزراعة:  •
 ممارسة األعمال (للبنك بؤرة ترآيز ضيقة للغاية)سهولة البنك الدولي:  •
 السّكان في سن العملشعبة السكان باألمم المتحدة:  •
توافر البيانات حول العمالة والبطالة، ت. القوة العاملة، والعمالة، والعمالة غير الكاملة، والبطالةمنظمة العمل الدولية:  •

 ؛الناميةأغلبية البلدان بصفة محدودة في ، والعمالة غير الكاملة على وجه الخصوص
أو محتسبة على نحو تقريبي  مستنتجة :القوة العاملة إنتاجيةمنظمة العمل الدولية، الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة؛  •

 منظمة العمل الدولية والمخرجات المقدمة من ِقبل الشعبة اإلحصائية لألمممستندة من باستخدام البيانات حول العمالة 
 المتحدة؛

ل البنك بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية تعتمد على البيانات المجمعة من ِق :الفقرمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية:  •
الدولي؛ وهي مجموعة البيانات حول الفقر األشمل واألفضل من حيث إمكانية االعتماد عليها، وتغطي أآبر عدد من أقل 

 البلدان نمًوا.

 :األداة

 Training Module on Integration of). 2005مصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Population Issues into African Development Bank programmes and projects.  الوحدة

 األولى حول اإلطار المفاهيمي للسكان والفقر.

 االجتماعي الثقافيالسياق  .2

ينبغي أن يدرس هذا التحليل األنظمة والظواهر االجتماعية الثقافية على مر الزمان وعبر الثقافات المختلفة داخل  :ل/الرسائالحقائق
البالد. وينبغي أن ينظر التحليل االجتماعي في السلوك البشري داخل السياقات االجتماعية من خالل منظور تاريخي جامع للثقافات، 

قية وتحليل العالقات االجتماعية التي تحكم المعامالت على مختلف المستويات التنظيمية، بما فيها ) توضيح القضايا األخال1يتضمن 
أثر السلوك المرتبط باألدوار العامة والخاصة ذات الصلة، مثل دور  )2، واالجتماعيةاألسر المعيشية، والجماعات، والمجموعات 

ور المنتج. آذلك ينبغي أن يعزز هذا التحليل فهم دور المعايير االجتماعية عضو الجماعة، ودور أفراد األسرة، ودور المستهلك، ود
والثقافية في توجيه العالقات داخل مجموعات األطراف االجتماعية الفاعلة وفيما بينها وانعكاسها على درجة إدماج بعض 

وينبغي إلقاء الضوء على إنجازات عملية التنمية وما تعرضت له من انتكاسات، مع إيالء عناية  16المجموعات االجتماعية وتمكينها.
التي تتعلق بعدم المساواة في التعليم والصحة وسوق  النوع االجتماعيينبغي النظر في جوانب آما خاصة بعدم المساواة الهيكلية. 

                                                 
 Tools for Institutional, Political and Social Analysis (TIPS) A). 2005(إدارة التنمية الدولية والتنمية االجتماعية، البنك الدولي  16

Sourcebook Poverty and Social Impact Analysis (PSIA .(متاح على الرابط  :
http://siteresources.worldbank.org/INTTOPPSISOU/Resources/Volume201Tools‐Sourcebook.pdf. 
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، مع أخذ واجههاوإلقاء الضوء على التقدم المحرز في التعليم والعقبات التي  العمل، والتوفيق ما بين المجالين اإلنتاجي واإلنجابي،
في االعتبار. وفي المجال الثقافي،  واألداء والجودةقضايا التغطية 

 من األهمية التأآيد على المحددات الرئيسية للثراء والتنوع الثقافي. 

رؤية شاملة لمختلف الجوانب المكونة للثقافة  ضع :المنهجية
باستخدام عدسة الثقافة. صممت عدسة الثقافة آجانب من أدوات 

 النوع االجتماعيالمذآرة التوجيهية بشأن تعميم مراعاة منظور 
وحقوق اإلنسان والثقافة في برامج صندوق األمم المتحدة للسكان 

)، وذلك للتعرف على 2010مايو  5(دليل السياسات واإلجراءات، 
قافية اإليجابية وفهمها واستخدامها في القيم واألصول والهياآل الث

لمؤتمر االتخطيط والبرمجة، من أجل الحد من مقاومة برامج عمل 
الدولي للسكان والتنمية، وتعزيز فعالية البرمجة، وخلق الظروف 

 المواتية لملكية المجتمع لبرامج الصندوق والستدامتها.

 17مخطط عدسة الثقافة

 توضح عدسة الثقافة:

 معات التي تقدم فيها البرامج وما تتمتع به من أصول اجتماعية ثقافية؛حقائق المجت •
 الهياآل السلطوية والجماعات المحلية ذات النفوذ التي يمكن أن تمثل حليف قوي أو خصم لبرامج التنمية؛ •
 18التوترات والتطلعات الثقافية الداخلية للثقافات الفرعية المختلفة. •

لتخصصات تهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي وتحليل وتقييم ما إذا آانت الرؤى والممارسات والسياسات عدسة الثقافة هي أداة متعددة ا
تشير إلى المؤشرات الثقافية، يجب أن والبرامج تتضمن المبادئ المكرسة في اإلعالنات واالتفاقيات فيما يتعلق بالثقافة وتعززها. 

وصفها مجمل السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، المميزة التي يتصف بها على أن "الثقافة ينبغي أن ُينظر إليها بمؤآًدا 
الحياة، وأساليب العيش مًعا، ونظم القيم، والتقاليد،  أنماطمجتمع أو مجموعة اجتماعية وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون واآلداب، 

التحليل االجتماعي الثقافي "التحليل االجتماعي القطري"، وهو نهج تحليلي توّجه وتتضمن األدوات التي يمكن أن  19والمعتقدات".
البنك الدولي لتحسين فهم السياق السياسي واالجتماعي لبلد ما، عن طريق دمج المؤشرات االجتماعية وضعه على المستوى الكلي، 

االجتماعية االقتصادية والهياآل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والسياسية والمؤسسية، وإرساء الروابط ما بين ديناميات التنمية 
20التي تشكل النتائج اإلنمائية.

 

وتتمثل تحليل الفقر واألثر االجتماعي.  يوهناك أداة أخرى لتقييم الفقر واألثر االجتماعي لإلصالحات ولبرامج المساعدة اإلنمائية وه
صالح المختلفة، مع الترآيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين. تحليل األثر التوزيعي على رفاه مجموعات أصحاب المفي 

ويستهدف تحليل الفقر واألثر االجتماعي إضفاء المزيد من الحساسية تجاه الفقر واألثر االجتماعي على العمليات وعلى إسداء 
العمل من  الحد من الفقر على أساٍسات استراتيجيفي البلدان الشريكة لوضع  القدراتالمشورة في مجال السياسات، وآذلك بناء 

 21التحليلي السليم.

 المصادر األولية:

                                                 
 Training Manual on Culturally Sensitive Approaches to Development Programming). 2008(سكان صندوق األمم المتحدة لل 17
 http://www.unfpa.org/culture/culture.htm:  عدسة الثقافة؛ متاح على الرابط. صندوق األمم المتحدة للسكان 18
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: ريسبا. اإلعالن العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي). 2001(اليونسكو  19
20 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEV/0,contentMDK:21154469~pagePK
:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3177395,00.html. 

  2010أب /أغسطس 12: يتم االطالع عليه للمرة األخيرة ف. الموقع اإللكتروني للبنك الدولي 21
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEV/0,,contentMDK:21185535~menuPK:3291

419~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3177395,00.html. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEV/0,contentMDK:21154469~pagePK.:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3177395,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEV/0,,contentMDK:21185535~menuPK:3291.419~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3177395,00.html
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ية وغيرها من الدراسات ديُمغرافالمكاتب اإلحصائية المرآزية، تقارير ومعالجة محددة لبيانات األسر المعيشية والبيانات ال •
 ؛المسحية

 تعدادات السكان والمساآن، السجالت اإلدارية؛ •
 دراسات نوعية خاصة. •

 المصادر الثانوية:

متاح على الرابط:  .Social Panorama: اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي •
www.eclac.cl/dds 

 متاح على الرابط: .قاعدة بيانات المؤشرات االجتماعية: اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي •
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1؛ 

 Economic and Social Survey of Asia and theاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ.  •
Pacific .:متاح على الرابط 

http://www.unescap.org/survey2010/download/survey2010.pdf؛ 
 متاح على الرابط: ).Framework on Cultural Statistics (FCS). 2009اليونسكو ( •

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-FCS-E.pdf. 

 األدوات:

في البرمجة: عدسة  النوع االجتماعيصندوق األمم المتحدة للسكان. دليل التدريب على دمج حقوق اإلنسان والثقافة و •
 الثقافة؛

 ي الُقطري؛البنك الدولي. التحليل االجتماع •
 .)Poverty and Social Impact Analysis (PSIAالبنك الدولي.  •

 السياسي والمؤسسي السياق .3

ينبغي أن يوضح التحليل المؤسسي القواعد الوطنية التي تحكم سلوك المجموعات وتفاعلها داخل مجاالت الحياة  :/الرسائلالحقائق
حليل أن هذه القواعد، سواء آانت ذات بنية رسمية أو آانت مدمجة على نحو السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ويفترض هذا الت

. وينبغي أن ينظر التحليل في هيكل اغير رسمي في الممارسات الثقافية، تتدخل في اآلثار المتوقعة إلصالح السياسات وتشوهه
في السياسات والبرامج. وينبغي أن ُيقر  عالقات القوة ومصالح مختلف أصحاب المصالح الذين يؤثرون في صناعة القرار ومن ثّم

هذا التحليل بالمصالح السياسية التي تنطوي عليها المجاالت المختلفة لنقاش السياسات واإلصالح االقتصادي، ليتحدى بذلك 
لموقف ويساعد النظر في المجاالت السياسية المختلفة على الحصول على صورة مفصلة  22االفتراضات حول طبيعة صناعة القرار.

معين: العالقة بين الدولة والمجتمع، والنظام السياسي والثقافة، بما في ذلك عوامل التغيير ونماذج التنمية، والسياسة والنوع 
 23االجتماعي، والسياسات االقتصادية واإلطار السياسي لألسواق، باإلضافة إلى االندماج الدولي.

القضايا مثل بعض تناول أن يتم داخل البالد آعامل محدد للتنمية البشرية المستدامة، و المهيمنةأن يلقي الضوء على البيئة يجب و
سمات القانونية (اللوائح الرسمية)؛ والشرعية والتمثيلية؛ وآفاءة الوظائف العامة وفعاليتها وشفافيتها، وتعزيز مشارآة المواطنين، 

على وجود آليات لبناء توافق اآلراء ودرجة مشارآة المواطنين في تأآيد الوذلك في إطار قائم على الحقوق. وعند اإلمكان، ينبغي 
المناطق ذات الصلة. ومن األهمية عند هذا الحد بدء النقاش حول وجود السياسات العامة و/أو المستهدفة والروابط بينها وبين 

 ُيعدفي البالد واإلطار الذي تعمل من خالله. آما  ممارسة الحقوق، وآذلك السياسات الحالية لتحقيق الالمرآزية والتي قد تكون قائمة
من الضروري أيًضا عند هذا الحد توضيح اإلطار القانوني والمؤسسي القائم، مثل وجود سياسة سكانية، وآذلك قوانين خاصة في 

تمثل هدف آخر في إلقاء ، وما إلى ذلك. ويوالشيخوخة النوع االجتماعيالمجاالت التي تتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية، وشؤون 

                                                 
 Tools for Institutional, Political and Social Analysis). 2005(إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والتنمية االجتماعية، البنك الدولي  22

(TIPS) A Sourcebook Poverty and Social Impact Analysis (PSIA.( 
 /http://www.gtz.de/governance. 2010أغسطس  12الموقع اإللكتروني للوآالة األلمانية للتعاون التقني تم االطالع عليه للمرة األخيرة في  23
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الضوء على وجود وأداء المؤسسات والمنظمات المتخصصة التي تشرف على تطبيق السياسة السكانية والسياسات التي تتعلق 
الحقوق. وآذلك تناول  تطبيقبالمجاالت األخرى ذات الصلة، مثل احترام حقوق المواطنين ووجود أمين للمظالم والمحافل األخرى ل

 ات التي تتعامل مع مختلف القضايا السالف ذآرها، في البالد.وجود المؤسس

، للهيمنةالعناصر المفردة أو المتعددة  التي تقيسالمستخدمة  الهيمنةم مؤشرات النصي للوثائق ذات الصلة. استخد التحليل :المنهجية
انظر: برنامج األمم  الهيمنةيات الدولية. لمؤشرات والدراسات حول القوانين القائمة، والسياسات الوطنية والعالقة بينها وبين االتفاق

المؤشرات تراعي ، البنك الدولي وغيرها. ينبغي أن Governance Indicators: a User’s Guideالمتحدة اإلنمائي 
نسان. يوفر االلتماسات المقدمة إلى المنظمات الدولية لحقوق اإل 24. وتتضمن المؤشرات:النوع االجتماعيمصالح الفقراء واعتبارات 

 Uses and Abuses of Governanceالمرآز اإلنمائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في نشرته 
Indicators25 .دليًال للتعرف على مجموعة المؤشرات 

الرأي العام في تساعد دراسات الرأي العام على إلقاء الضوء على السياق السياسي والمؤسسي، مما يتيح للمستخدم رصد تطور 
تيح العديد من المواقع اإللكترونية المدرجة أدناه تالبلدان، آما يوفر المادة الالزمة إلعداد النصوص وصناعة القرار والتقييم. و

والجداول متعددة المداخل والرسومات البيانية  التكرارات وخلقللمستخدم تصفح فهارس المتغيرات، وفحص صياغة األسئلة، 
 من األسئلة، وفًقا للقطر أو للمتغير.الخاصة بكل 

ويمثل تحليل جماعات االهتمامات طريقة لجمع المعلومات من أجل تحسين تنفيذ السياسات والبرامج واإلدارة القائمة على النتائج. 
المؤشرات،  هذا التحليل مكمًال لتحليل أصحاب المصالح من خالل توجيه األسئلة حول سبب ضعف التقدم فيما يتعلق ببعض ُيعدو

آما زيادة المساندة للوصول إلى النتائج المرجوة.  وآيفية االستفادة منومن الذي يؤثر على القضايا سواء في اتجاه إيجابي أو سلبي، 
من أشكال التحليل السياسي، عملية تحديد األطراف الفاعلة الرئيسية (المنظمات والمجموعات واألفراد)  بصفته شكًال يوجه،

من خالل عدد من المواقف ومجموعة من التأثيرات على مختلف القضايا اإلنمائية. آما أنه يرتب األطراف الفاعلة الهامة وتحليلها، 
ات تهدف إلى ستراتيجياالللتعامل معهم. وهذه سياسية ات استراتيجيعلى مختلف المستويات وفًقا ألولويتها ويساعد على وضع 

 دعم جماعات االهتمام الرئيسية لتحسين تنفيذ السياسات وتحقيق نتائج البرامج. االستفادة من 

وصناع القرار في مجال التنمية من الخبراء للجمعية األلمانية للتعاون التقني، الذي أعد لتمكين  النفوذوهناك مثال آخر هو استبيان 
 26وعملياته. الهيمنةاألطراف الفاعلة في نظام آذلك تحليل ، وجيعلى نحو منه ألطر السياسية والمؤسسية في ُقطر مااإجراء تحليل 

ويمكن باستخدام هذه األداة التحليلية التعرف على العقبات األساسية في عملية اإلصالح السياسي، وبذلك تتيح استهداف نقاط دخول 
 .الهيمنةمحددة لتحسين 

 المصدر األولي:

 المتخصصة المتاحة في البلد. المسحيةاالستبيانات والدراسات  •

 :الروابط متاحة علىالدراسات الرأي العام  المصادر الثانوية:

• http://www.latinobarometro.org/؛ 
• https://www.asiabarometer.org/؛ 
• http://www.afrobarometer.org/؛ 
• http://www.arabbarometer.org/؛ 
• http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm؛ 
لسبعة وخمسين بلًدا (في  المسحية/ يوفر بيانات الدراسات http://www.worldvaluessurvey.orgموقع  •

 ) والتي يمكن للمستخدم تحليلها على شبكة اإلنترنت؛2008-2005الجولة األخيرة، 

                                                 
الوطنية، مع مبادئ دعم  يتماشى استخدام هذه المؤشرات في إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والتقييم الُقطري الموحد ووثائق التخطيط والتعاون اإلنمائي 24

 .اآلراء بين أصحاب المصالح إجماعالملكية المحلية وتعزيز 
باريس، المرآز اإلنمائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  .Uses and abuses of governance indicators). 2006(آريستيان أرندت، شالز أومان  25

 .االقتصادي
 /http://www.gtz.de/governance. 2010أغسطس  12تم االطالع عليه للمرة األخيرة في . الموقع اإللكتروني للوآالة األلمانية للتعاون التقني 26
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 اإلقليمية؛، تقارير التنمية البشرية Human Development Reportبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  •
 البنك الدولي: تقييم السياسات والمؤسسات القطرية؛ •
 لوباتون-معهد البنك الدولي: مؤشرات آوفمان وآراي وزويدو •
 Social Panorama: الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة •
 تصنيف فريدم هاوس للحقوق السياسية والحريات المدنية؛ •
 د لمنظمة الشفافية الدولية.مؤشر مفاهيم الفسا •

 األدوات:

 Thinking Politicallyآلية موظفي منظومة األمم المتحدة/ صندوق األمم المتحدة للسكان. تحليل جماعات االهتمام:  •
 متاح على الرابط:

http://www.unssc.org/web/programmes/DC/index.asp?p=/web/programmes/DC/ 
iga.asp 

 Governance Questionnaire (GQ ( لتعاون التقني.الوآالة األلمانية ل •
 Handbook for Political Analysis and Mappingاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة  •

 النفقات االجتماعية، مع الترآيز على التعليم والصحة .4

متاحة على المواقع المعلومات من الاإلنفاق العام على التعليم والصحة آنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  :/الرسائلالحقائق
مؤشرات االقتصاد الكلي المفيدة في قياس درجة التزام الحكومات في هذه المجاالت وتقييم أحد  واإللكترونية الرسمية للحكومات، وه

ين يعكس مدى عزمها على بناء قدرات األفراد. وينبغي تحليل اإلنفاق على التعليم واالستثمار في قدرات األجيال القادمة، في ح
اإلنفاق على الصحة التزام الحكومة بضمان سالمة األجيال آافة. ويتمثل المسار المثالي لإلجراءات في تشجيع الحكومات على 

 .النوع االجتماعيتفصيل بنود تكاليف الصحة الجنسية واإلنجابية، وآذلك ميزانيات 

األسرة، والصحة الجنسية واإلنجابية، وبحوث األمراض المعدية اإلنفاق العام على األنشطة السكانية، بما في ذلك تنظيم  ُيعدو
ا المنقولة جنسًيا/فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والبحوث األساسية، وتحليل البيانات والسياسات السكانية واإلنمائية، مؤشًرا هاًم

بيانات النفقات  ُتعد. آما ويجب أن تراقب سنوًيا ميةللتقدم الذي تحرزه البالد في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتن
ضرورية لتوفير المعلومات الالزمة لوضع السياسات. ونظًرا للموارد المالية المحدودة الموثقة والصادرة في الوقت المناسب 

ة. وهناك طلب متزايد على ولألولويات المتنافسة، يكتسب الرصد الدقيق للتمويل الموجه إلى األنشطة السكانية المزيد من األهمي
البيانات مناسبة التوقيت حول النفقات السكانية الخاصة بالسياسات والتخطيط، والخاصة آذلك بأغراض الدعوة لتعبئة الموارد 

. متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) لفيروسالالزمة لتمويل البرامج السكانية في البلدان النامية والتخطيط الستجابة فعالة 
 وينبغي أن تتناول البيانات مناسبة التوقيت والتي يعول عليها الدعوة الجديدة لبيئة المعونة إلى المزيد من االهتمام بقضايا المساءلة
وتحقيق أدنى حد من االزدواج واالستخدام الفعال للموارد. آما سيساعد ذلك على تحسين تنسيق سياسات الجهات المانحة وتحديد 

 الحالية، اآتسب تتبع تدفقات الموارد بدقة وفي توقيت مناسب، أهمية قصوى. العالميةومع األزمة المالية  فجوات التمويل.

ومن األهمية تشجيع البلدان على بذل آافة الجهود لرصد الموارد المالية الموجهة إلى األنشطة السكانية على نحو نظامي. وتزداد هذه 
ن في بعض األحيان توجد صعوبات في تصنيف المكونات السكانية في المشروعات االجتماعية األهمية في حالة النفقات المحلية. ولك

والصحية المتكاملة والنهج الشاملة لكامل القطاع. وهناك أيًضا صعوبات في تصنيف الفئات األربع لمجموعة النفقات السكانية 
بلدان ذات األنظمة المحاسبية الالمرآزية قد ال تكون قادرة على محتسبة التكاليف الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وال

توفير البيانات على المستويات اإلدارية السفلى على الفور. وينبغي توفير أفضل التقديرات المتاحة في الحاالت التي ال تتوافر فيها 
 معلومات أدق. 

قارير حول تدفقات المساعدات المالية الدولية الموجهة إلى األنشطة ويقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بانتظام بجمع البيانات والت
على تدفقات  Financial Resource Flows for Population Activitiesالسكانية. وترآز التقارير السنوية للصندوق 

ساعدة في مجال السكان إلى البلدان التمويل من الجهات المانحة من خالل القنوات ثنائية ومتعددة األطراف وغير الحكومية، لتقديم الم
 النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتتضمن أيًضا المنح والقروض من بنوك التنمية الموجهة إلى األنشطة السكانية

مات والوآاالت متعددة في البلدان النامية. ويقصد من التقرير "أن يكون أداة للجهات المانحة وحكومات البلدان النامية، والمنظ

http://www.unssc.org/web/programmes/DC/index.asp?p=/web/programmes/DC/iga.asp
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األطراف، والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، لرصد التقدم في تحقيق أهداف الموارد المالية المتفق عليها في المؤتمر 
عرف في مجال التعاون اإلنمائي في البلدان النامية استخدام التقرير للت السياساتالدولي للسكان والتنمية. ويمكن للمسؤولين وصناع 

 على الموارد الُمَولدة محلًيا والموارد التكميلية التي تقدمها الجهات المانحة والالزمة لتمويل برامج السكان والصحة اإلنجابية."

بيانات اإلنفاق أيًضا ضرورية للصندوق من أجل االمتثال  ُتعدوبجانب فائدة التقرير في أغراض التخطيط على المستوى الوطني، 
إلى إعداد تقارير دورية حول تدفقات الموارد المالية للمساعدة  دعت، والتي 124/50و 128/49 العامة أرقامة لقرارات الجمعي

في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. آذلك فهو يستجيب لمطالبة الجلسة الثامنة والعشرين للجنة السكان والتنمية، 
 ارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.بتقديم تقرير سنوي حول تدفقات المو

المؤشرات التي تعكس االستثمارات في مجاالت الصحة والتعليم آنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. البيانات حول  :المنهجية
ِقبل صندوق األمم المتحدة للسكان، باستخدام استبيان المساعدة المقدمة من الجهات المانحة لألنشطة السكانية ُتجمع بانتظام من 

من األطراف الفاعلة في مجال السكان وفيروس نقص  99، واستكماله بالمقابالت الهاتفية حسب االقتضاء، يشارك فيها 27مفصل
انحة من أعضاء لجنة المناعة المكتسب (اإليدز) الذي يستوعب معظم المساعدة الموجهة للسكان. وتتضمن تلك الجهات البلدان الم

المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واالتحاد األوروبي، والمنظمات والوآاالت متعددة 
األطراف، وآبرى المؤسسات الخاصة، وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تقدم قدًرا آبيًرا من المساعدة في مجال 

كان. ويتم الحصول على المعلومات حول البلدان المانحة من قاعدة بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الس
بحيث  البيانات مهيكٌلجمع متزايد. وفيما يتعلق بالعنصر الدولي للمساعدة في مجال السكان، فإن  في الميدان االقتصادي، على نحٍو

لمزدوج. وُيطاَلب آافة المجيبين، باستثناء الجهات المانحة األولية، بتقديم تفاصيل الدخل وفًقا للمصدر، للحصول على يستبعد العد ا
إحصاء خال من االزدواج إلجمالي التمويل األولي الموجه للمساعدة في مجال السكان، والتأآد من اتساق اإلجابات. آما يطالب آافة 

المانحة، بتقديم تفاصيل النفقات وفًقا للمستفيد. وتقوم المعلومات حول تدفقات الموارد المحلية على تقديرات المجيبين، بما فيهم البلدان 
غ عن النفقات الفعلية والمزمعة، والمصادر بالتخدام منهجية تتضمن اإلالنفقات المحلية اإلجمالية الخاصة باألنشطة السكانية باس

للمزيد من المعلومات يرجى  28ثل هذه المعلومات تقوم التقديرات على أساس الدخل القومي.الثانوية لإلنفاق الوطني، وفي غياب م
 29على التقرير حول تدفقات الموارد المالية الموجهة إلى األنشطة السكانية. االطالع

 :المصادر األولية

متاح على  .Financial Resource Flows for Population Activitiesصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
 /http://www.resourceflows.org/index.php/articles/c87الرابط: 

لجنة المساعدة الخاصة بالمساعدات من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. قاعدة بيانات التنمية  •
لجنة المساعدة اإلنمائية على شبكة اإلنترنت. متاح على الرابط:  موقع اإلنمائية:

http://www.oecd.org/document/33/0,2340,en_2649_34447_36661793_1_1_1_1
,00.html. 

 المصادر الثانوية:

 تقرير التنمية البشرية؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  •
 للبلدان األمريكية؛مصرف التنمية  •
 مصرف التنمية اآلسيوي؛ •
 مصرف التنمية األفريقي؛ •
 المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير والمؤسسات الوطنية. •

                                                 
27 http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2007/resource_flows_2007.pdf. 
 .نيويورك، صندوق األمم المتحدة للسكان. Financial Resource Flows for Population Activities 2007). 2009(صندوق األمم المتحدة للسكان  28
 : الرابط كة اإلنترنت علىهذا التقرير متاح على شب 29

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2007/resource_flows_2007.pdf 

http://www.oecd.org/document/33/0,2340,en_2649_34447_36661793_1_1_1_1.,00.html
http://www.resourceflows.org/
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التقدم الُمحرز في االمتثال لالتفاقات واألهداف الدولية: المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/األهداف  .5
 الدولية القمة اإلنمائية لأللفية وغيرها من المؤتمرات ومؤتمرات

ع البلد، إلى جانب بلدان العالم األخرى، على األهداف اإلنمائية لأللفية وخطط العمل وغيرها من المؤتمرات ـَّوق :/الرسائلالحقائق
افق ومدريد وغيرها)، باإلضافة إلى االتفاقيات الدولية الملزمة بشأن حقوق اإلنسان التي و وبيجين(القاهرة الدولية ومؤتمرات القمة 

 البلد على تنفيذها من خالل السياسات والبرامج واإلجراءات.

وتمثل هذه األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولًيا االحتياجات اإلنسانية والحقوق األساسية التي يحق لكل فرد االستمتاع بها. وتتحرك 
ثمر عن النتائج. ولكن االلتزامات التي لم تتحقق، والموارد البلدان في اتجاه إثبات أن تحديد األهداف الجماعية للتنمية في إمكانه أن ي

غير الكافية، وغياب الترآيز والمساءلة، باإلضافة إلى االهتمام غير الكافي بالتنمية المستدامة قد أدت إلى وجود قصور في بعض 
القصور. ورغم إحراز التقدم، إال أنه  وجهبعض أالمجاالت. وقد أدت أزمة الغذاء واألزمة االقتصادية والمالية العالمية إلى تفاقم 

متفاوت. وبدون الدفع بقوة للتحرك إلى األمام، وااللتزام المستمر والمتجدد، قد نعجز عن تحقيق العديد من الغايات اإلنمائية في 
 ر من الفعالية.بعض المناطق. وينبغي إنفاق الموارد إلحراز التقدم في جدول أعمال التنمية على النحو الذي يحقق أآبر قد

إلقاء الضوء على أ) مدى إرساء هذه المؤتمرات ومؤتمرات القمة واالتفاقيات ألسس الجهود المبذولة لتحقيق المساواة، والمزيد يجب 
ب) مدى ما تحرزه البالد من تقدم في االمتثال لهذه األهداف والتحديات قوق، واالندماج االجتماعي، من القدرات، وحماية الح

 ة التي ال تزال تواجهها.الرئيسي

ومدريد، وآذلك التقارير المقدمة إلى السلطات  وبيجينتحليل نصي للوثائق الوطنية لمؤتمر قمة األلفية، القاهرة اء أجريتم  :المنهجية
لى األقل، حول تنفيذ الدولية المعنية بحقوق اإلنسان (التقارير الرسمية وتقرير الظل). وقد أعدت معظم البلدان تقريًرا مرحلًيا واحًدا ع

األهداف اإلنمائية لأللفية، قدمت فيه المعلومات حول التقدم الذي أحرزته والقيود التي تواجهها في سعيها لالمتثال لهذه األهداف. في 
ما يتعلق ها، إذ إنها تعكس دواعي قلق الحكومات فينهذا الفصل، ينبغي محاولة فهم العناصر الرئيسية لهذه التقارير وتحديثات آل م

 إلقاء الضوء على مدى مالءمة مكونات التغير السكاني. ويجب لبلدان في هذا المجال.لف بالتحديات التي تتراءى بهذه األمور، وُتعرِّ

في حالة غياب المعلومات الوطنية، ينبغي الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، الذي يقدم البيانات 
لما يزيد عن ستين مؤشًرا لقياس التقدم في اتجاه تحقيق هذه األهداف، ويبين مدى ما والمصادر مية والتعريفات والمنهجيات الرس

، أصبح إدراآنا 2015حلول الموعد المستهدف في عام  سرعة اقترابتحرزه البلدان من تقدم في جهودها المبذولة لتحقيقها. ومع 
لمواضع سير األهداف اإلنمائية لأللفية في مسارها الصحيح، والمواضع التي تستلزم بذل المزيد من الجهد والدعم، على آل من 

ت وصفية حول الصعيد العالمي والُقطري، أآثر أهمية من أي وقت مضى. وقد نشرت شعبة اإلحصاءات لألمم المتحدة بيانا
 مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية على موقعها.

الوحدة التدريبية لمصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان التي تتناول إدماج القضايا السكانية في برامج المصرف 
ن من خاللها آيفية تقييم القضايا وخدمومشروعاته، تتضمن جلسة حول قضايا السكان في األهداف اإلنمائية لأللفية، يتعلم المست

 ة الحد من الفقر وغيرها من أهداف التنمية.استراتيجيالسكانية في إنجازات األهداف اإلنمائية لأللفية وورقة 

 المصادر األولية:

 أنظمة التسجيل والتعدادات الوطنية؛ •
حول العمالة والرفاه،  المسحيةالعنقودية متعددة المؤشرات، والدراسات  والمسوحية والصحية، ديُمغرافال المسوح •

للقوى العاملة،  المسحيةالمتعلقة بالدخل والنفقات، والمسح المتكامل للظروف المعيشية، والدراسات  المسحيةوالدراسات 
الوفيات في سن اإلنجاب، لخدمات صحة األمومة و المسحيةلشيوع وسائل منع الحمل، والدراسات  المسحيةوالدراسات 

 المتخصصة. المسحيةلقياس مستوى المعيشة، وغيرها من الدراسات  المسحيةوالدراسة 

 المصادر الثانوية:

متاح على الرابط:  Millennium Development Progress Reportاألمم المتحدة.  •
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_ 

Report_2010_En.pdf؛ 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_En.pdf
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الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة. البيانات الوصفية. متاح على الرابط:  •
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx 

 األهداف اإلنمائية لأللفية: خريطة التقدم؛األمم المتحدة.  •
 /؛http://www.mdgmonitor.org متاح على الرابط: رصد األهداف اإلنمائية لأللفية.األمم المتحدة.  •
 /؛http://data.un.orgاألمم المتحدة. بيانات األمم المتحدة. متاح على الرابط:  •
 /؛http://www.devinfo.info/mdginfo2009معلومات األهداف اإلنمائية لأللفية: متاح على الرابط:  •
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: قاعدة البيانات اإللكترونية للجنة المساعدة اإلنمائية. متاح على الرابط:  •

www.oecd.org/dac/stats/idsonline؛ 
، قاعدة Producer and Consumer Support Estimatesمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي:  •

 //:httpتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. متاح على الرابط: بيانات منظمة ال
www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_33797_39551355_1_1_1_1,00. 

html 
 http://www.unfpa.org/public/icpdصندوق األمم المتحدة للسكان:  •
: مؤشرات المتابعة: بكينالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية  •

www.eclac.cl/celade/indicadores/default.htm 
 /؛http://www.un.org/esa/socdev/ageingمدريد:  •
. األهداف اإلنمائية لأللفية: متاح على الرابط: الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة •

http://www.eclac.cl/mdg/default.asp?idioma=IN؛ 
متاح على الرابط:  الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا القتصاديةا اللجنةالتقرير الُقطري  •

www.eclac.cl/mdg/countryrep.asp؛ 
 ؛www.unmillenniumproject.orgمشروع األلفية لألمم المتحدة:  •
والتنمية:  شيخوخة، الالكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة •

http://www.eclac.cl/celade/envejecimiento؛/ 
 http://www.guttmacher.orgمعهد غوتماشر. متاح على الرابط:  •
 .www.prb.orgمكتب المراجع السكانية. متاح على الرابط:  •

 األداة:

 Training Module on Integration of). 2005مصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Population Issues into African Development Bank programmes and projects  الوحدة

 حول قضايا السكان في األهداف اإلنمائية لأللفية. 2األولى الجلسة 

  

http://www.oecd.org/chile/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
http://www.prb.org
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III.  الديناميات السكانية والصحة الجنسية واإلنجابية في سياق العمليات االقتصادية
 واالجتماعية

 مدخل

لها عديد من اآلثار  -اإلجماليةأي الخصائص واالتجاهات السكانية  -وموقعهم  يوهيكلهم العمري الجنسهم ونموالسكان إن حجم 
على مسار القوى العاملة، نظًرا ألنها تحدد حجم السكان حاسًما ذات الصلة بالسياسات والقرارات العامة. السيما أنها تمارس تأثيًرا 

مل التي تؤثر في مشارآة المرأة. آذلك فإن االتجاهات السكانية تحدد تطور الفئات الناشطين الذي قد يكون متاًحا، وبعض العوا
(التعليم والصحة بما فيها الصحة الجنسية واإلنجابية، واألمن االجتماعي، األساسية العمرية المستهدفة في القطاعات االجتماعية 

ذات أهمية بالغة في تقدير المتطلبات  ُتعدجنس والموقع، والتي ، وما إلى ذلك)، وأنماطها وفًقا للسن والوالصرف الصحيواإلسكان، 
اإلجمالية القطاعية ومواقعها الجغرافية. آما أن لها تأثير، من خالل آليات متنوعة، على مجموعة البارامترات االقتصادية األساسية 

التعقيد، إال أن جوهر النظرية، وآذلك األدلة، تشير مثل االستثمار واالدخار واالستهالك واإلنتاجية. وفي حين أن هذا التأثير يتسم ب
إلى أن سرعة معدالت النمو السكاني وأنماط المستويات المرتفعة من اإلعالة، ووفيات الرضع على وجه الخصوص، تؤدي إلى تآآل 

 األداء االقتصادي للبلدان.

مة بالنسبة لصناع القرار. ونتيجة لذلك، فليس من وبسبب هذه العالقات، تكتسب االتجاهات السكانية العديد من الجوانب الها
المستغرب أو المشكوك فيه أن الحكومات ينبغي أن تسعى إلى ممارسة التأثير على هذه االتجاهات، من خالل السياسات العامة التي 

 تؤثر في العوامل المحددة لسلوآيات السكان.

ما فيها الهجرة الداخلية والخارجية) والمكونات الرئيسية للصحة الجنسية ويتناول هذا القسم آافة مكونات الديناميات السكانية (ب
. ولكن، ال تحتاج آافة هذه القضايا إلى أن نتناولها على نفس المستوى من العمق. وتقوم المعايير التي تحدد األهمية واإلنجابية

السياسات العامة ذات األولوية، وحالة المرحلة الخاصة لكل من الموضوعات على: األهداف اإلنمائية لأللفية في سياقاتها، و
ية والحضرية االنتقالية، وتوافر المعلومات حول الُقطر المعني. آذلك ينبغي أخذ بؤرة ترآيز وأولويات صندوق األمم ديُمغرافال

 من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني. في االعتبار، على آٍل المتحدة للسكان

عدد من األدوات التي قد تسهل التحليل المقصود. وتتضمن الوحدة التدريبية تحت عنوان  تقديم وخالل هذا الفصل، سيجري
Training Module on integration of population issues into the African Development Bank’s 

programmes and projects  شرح المفاهيم األساسية بالوهي تتناول وحدة تدور حول اإلطار المفاهيمي للسكان والفقر
للسكان وعناصر الديناميات السكانية وآذلك التنمية. إضافة إلى ذلك، فإن قياسات السكان والتنمية والفقر األوسع انتشاًرا مشروحة 

 ومعدالت الوفيات والهجرة. وقدوخصوبتهم أيًضا في هذه الوحدة. آما أنها تتضمن جلسة حول مستويات واتجاهات حجم السكان 
مؤخًرا، والذي يفصل ما بين  Population Decomposition Modelنموذج  وضع جون بونغآرتس من مجلس السكان

العناصر المختلفة إلسقاطات نمو السكان (وفق المتغير المتوسط لشعبة السكان باألمم المتحدة) إلى الخصوبة المرغوب فيها، 
ني، والوفيات، والهجرة الدولية. أما دليل العمل لصندوق األمم المتحدة للسكان والخصوبة غير المرغوب فيها، والقصور الذاتي السكا

Contributing to National Poverty Reduction Strategies  فيقدم المقترحات حول إمكانية اضطالع المكاتب
 ى خبرات المكاتب الُقطرية المختارة.ات الوطنية للحد من الفقر، استناًدا إلستراتيجياالالقطرية للصندوق بدور بنَّاء في صياغة 

 القضايا:

 يديُمغرافال االنتقال سياق في السكان ونمو مسار •
 تغير حالة الصحة الجنسية واإلنجابية، مع الترآيز على الخصوبة •
 الصحة الجنسية واإلنجابية: النظم الصحية وتقديم الخدمات •

 النظم الصحية وتقديم الخدمات .أ 
 الطارئةرعاية التوليد في الحاالت  .ب 
 ملبَّاةاالحتياجات غير ال .ج 
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 ناسور الوالدة •
 التغيُّر في معدالت وفيات الرضع واألطفال والوفيات النفاسية اإلجمالية •
 االعتالل والوفيات والتحول الوبائي •
 الوضع واالتجاهات فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا •
 وبة وتناقص السكانانخفاض الخص •
 على وجه الخصوص شيخوخةتغير الهيكل العمري، مع اإلشارة إلى ال •
 المراهقون والشباب وبروزهم آمجموعة ذات أولوية •
 أنماط الزيجات واألسر •
 أنماط االستيطان وتنقل السكان •

 وتغير التوزيع اإلقليمي للسكان التحضر .أ 
 الهجرة الداخلية .ب 
 والنزاع المسلح والتشرد حاالت الطوارئ: الكوارث الطبيعية .ج 

 الهجرة الدولية •
 وحرآة التنقل عبر الحدود األفراداالتجار ب •
 ية آأداة للتحليل والسياسات والتمكينديُمغرافالمعلومات االجتماعية ال •

 يديُمغرافمسار ونمو السكان في سياق االنتقال ال .1

(بالوفاة أو بالهجرة  منهم آخرون ميالد أو الهجرة) ويخرج(باليضاف إليهم أفراد السكان في تغير مستمر حيث  :/الرسائلالحقائق
في مكان معين، أو يظل ثابًتا، أو يزداد، آنتيجة الندماج هذه العمليات. دراسة الديناميات السكانية  األفرادعدد وقد يتراجع النازحة). 

انية. حتى أدنى تغيير في اتجاهات الخصوبة تتيح فهم العالقات بين هذه العمليات وتقييم مستوياتها وأثرها على الخصائص السك
ؤثر تأثيًرا آبيًرا على النمو تي يمكن أن ديُمغرافوالوفيات قد يسفر عن تغيرات آبيرة في حجم السكان. العمليات األساسية لالنتقال ال

 السكاني.

أربعة  تتسببات أو األطفال لكل امرأة. وبة على أنها األداء اإلنجابي للسكان، وتشير في العموم إلى متوسط عدد الوالدصتعرف الخ
ومدة المتعمد عناصر في معظم ما يسود مستويات الخصوبة من تباين: معدل الزواج واستخدام وسائل منع الحمل واإلجهاض 

تراجعت مستويات الخصوبة في العالم بنسبة غير مسبوقة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة أيًضا.  ،. منذ السبعينيات30الرضاعة
ألول مرة منذ بداية األلفية الجديدة، تنبأت شعبة السكان باألمم المتحدة بأن مستويات الخصوبة المستقبلية في معظم البلدان النامية و

طفل لكل امرأة، في وقت ما من القرن الحادي والعشرين، وهو المعدل المطلوب لضمان اإلحالل على  2.1ستخفض إلى أقل من 
 ُتعدمعدالت الوفيات المنخفضة. أما مرحلة بلوغ الخصوبة دون مستوى اإلحالل واإلبقاء عليها، والتي  المدى الطويل للسكان ذوي

ي الثاني"، فترتبط بعدد من التغيرات الهامة األخرى في بناء األسرة والسلوك االجتماعي. واالنتقال إلى مستويات ديُمغراف"االنتقال ال
وخيمة، ليس فقط فيما يتعلق بالحجم الكلي للسكان، الذي من المتوقع أن يتراجع، وإنما فيما الخصوبة شديدة التدني يؤدي إلى نتائج 

 السكان، التي تتسارع معدلتها مع استطالة فترة بقاء الخصوبة على مستويات شديدة التدني. شيخوخةيتعلق أيًضا ب

 2050.31صعيد العالمي تتضاعف أربع مرات بحلول سنة فما فوق) على ال 60ووفًقا لإلسقاطات الحالية، تكاد أعداد المسنين (

هامة في الوفيات عبر السن  اختالفاتي. وهناك ديُمغرافالوفيات العنصر الرئيسي للخروج في التغير ال ُتعدوفي معظم البلدان، 
بإجمالي الوفيات، وإنما والجنس والطبقات االجتماعية والمجموعات الثقافية والبلدان والمناطق، والتي لوحظت ليس فقط فيما يتعلق 

 أيًضا فيما يتعلق بمكوناتها المصنفة وفًقا ألسباب الوفاة.

                                                 
 A framework for analyzing the proximate determinants of fertility”.Population and Development). “1978(بونغآرتس، جون  30

Review 4 (1.( 
 .World Fertility Report 2007). 2010(شعبة السكان، األمم المتحدة  31
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ويشير التنقل المكاني والجغرافي إلى الجوانب الكمية لتنقل األفراد في المكان الجغرافي. ترآز دراسة الهجرة على تغير مكان اإلقامة 
إلى هذه التنقالت اقتصادية أو تعليمية أو سياسية أو اجتماعية أو ترفيهية.  المؤديةاألسباب قد تكون المعتاد عبر الحدود اإلدارية. و

 ولكن، ال يمكن تعريف آافة التنقالت السكانية ما بين المناطق الجغرافية على أنها هجرة.

، لكل بلد ت المحددةسماالي الوطني ومقارنته بالبلدان األخرى في المنطقة، وتوضيح ديُمغرافبيان تقدم االنتقال اليجب  :المنهجية
والتفاوت ما بين الطبقات السكانية (الفقراء وغير الفقراء) والوحدات اإلقليمية، وآذلك الروابط بينها وبين التغيرات في الهياآل 

عرض االتجاهات السكانية بقيمها المطلقة، والمضاعف السكاني، ومعدالت النمو. ويمكن مقارنة واالقتصادية واالجتماعية. 
. وهناك أداة مفيدة 1975أو  1950معدالت الخصوبة والوفيات الثابتة بدًءا من  بدائلات باإلسقاطات السكانية الماضية أو بالمسار

لبيان أثر المكونات المختلفة للنمو السكاني (الخصوبة، المرغوب فيها وغير المرغوب، والوفيات والهجرة، باإلضافة إلى القصور 
، وهو نموذج التحليل السكاني الذي وضعه مؤخًرا جون بونغآرتس من مجلس 2050ان الُقطر في ي) على سكديُمغرافالذاتي ال

 السكان ألجل صندوق األمم المتحدة للسكان.

 المصادر األولية:

 التعدادات الوطنية؛ •
عادة ما تحتوي التقديرات واإلسقاطات الوطنية من المكاتب اإلحصائية المرآزية. ويجب االنتباه إلى حقيقة أن التعدادات  •

على نسبة ما من نقص اإلحصاء وأنه ينبغي تعديل التقديرات السكانية السابقة في ضوء التعدادات األحدث. وفي بعض 
 بلدان أوروبا الشرقية وآسيا، يمكن تقدير االتجاهات السكانية على أساس سجالت السكان.

 المصادر الثانوية:

 متاح على الرابط:  Estimates and Projections: الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة •
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/ basedatos_bd.htm؛ 

 . متاح على الرابط: World Population prospectsشعبة السكان باألمم المتحدة:  •
http://esa.un.org/unpp/index.asp؛ 

 Statistical Yearbook and the CEPALSTAT. الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة •
database :متاح على الرابط . 

http://websie.eclac.cl/sisgen/ ConsultaIntegrada.asp(؛ 
 (السكان)  .Statistical Abstract of the ESCWA Regionاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.  •

متاح على الرابط: 
http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=1؛ 

دليل إلى المعلومات السكانية ، Population Information Network (POPIN)شعبة السكان باألمم المتحدة:  •
 على المواقع اإللكترونية لنظام األمم المتحدة؛

 ؛http://www.un.org/popin/data.html#Global%20Dataالمعلومات العالمية متاحة على:  •
 ؛http://www.un.org/popin/data.html#Global%20Dataالمعلومات اإلقليمية متاحة على:  •

 األدوات:

 Training Module on Integration of). 2005مصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Population Issues into African Development Bank programmes and projects الوحدة .

 الثانية، الجلسة األولى حول مستويات واتجاهات حجم وخصوبة السكان والوفيات والهجرة؛
الُمطور من ِقبل جون بونغآرتس من مجلس  Population projection decomposition modelنموذج •

 السكان؛
 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008الملن ب. سامسون ( •

Population and Housing Census ،دآار، فريق الدعم الُقطري: األقسام حول حجم وتوزيع وهيكل السكان .
 عاًما). 50-25واإلسقاطات السكانية للبالد (

http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_bd.htm
http://websie.eclac.cl/sisgen/ ConsultaIntegrada.asp
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 ترآيز على الخصوبةتغير حالة الصحة الجنسية واإلنجابية، مع ال .2

بالنمو  مباشرةإلقاء الضوء على الجوانب الرئيسية للصحة الجنسية واإلنجابية، بخالف الجوانب المتعلقة يجب  :/الرسائلالحقائق
السكاني، مثل تلك التي ترتبط باألمومة (خدمات التوليد، جودة الرعاية، وما إلى ذلك)، وبدء النشاط الجنسي وغيرها من عوامل 

ية الرئيسية التي تحدث في العالم في تراجع الخصوبة. ولكن هذا التراجع ديُمغرافالجنسية واإلنجابية. ويتمثل أحد التغيرات ال الصحة
، بل ببطءيعود إلى حد آبير إلى تراجع عدد مواليد السيدات متعددات الوالدة، األآبر سًنا؛ أما معدالت خصوبة المراهقين فتتراجع 

البدء المبكر للنشاط الجنسي مصدًرا آبيًرا  ُيعدفي بعض البلدان. ويسفر ذلك عن زيادة نسبة مواليد المراهقات. آما أنها تشهد تزايًدا 
للقلق. إذ يستهجن العديد من المجتمعات العالقات الجنسية قبل الزواج، وتنظر إلى الرعاية الصحية اإلنجابية للشباب على أنها غير 

لمعلمين وموفري خدمات الرعاية الصحية، عادة ما يرغبون عن تزويد الشباب بالمعلومات والخدمات الئقة. ولذا فإن الوالدين وا
الالزمة. ولكن المراهقين لن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المسؤولة لحماية أنفسهم من الحمل غير المرغوب فيه، ومن 

زمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)، ومن الوفيات واالعتالل األمراض المنقولة جنسًيا وفيروس نقص المناعة البشرية/متال
 النفاسي، والعنف الجنسي واالغتصاب، سوى بالحصول على المعلومات والرعاية الصحية اإلنجابية.

عت وال تزال نسبة آبيرة من الخصوبة غير مرغوب فيها وترتبط بفترات المباعدة بين الوالدات األقصر من المرغوب فيها. وقد توس
، مما أسفر عن تسارع انخفاض موفترات المباعدة بينهاألطفال خدمات تنظيم األسرة، التي تمكن األزواج واألفراد من التخطيط لعدد 

معدالت الخصوبة. ورغم زيادة استخدام وسائل منع الحديثة والتقليدية، إلى جانب وسائل منع الحمل بالحقن وبالغرس تحت الجلد، 
 والوسائل العاجلة لمنع الحمل، إال أن العقبات ال تزال قائمة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الوسائل الحديثة.والعازل األنثوي، 

وهناك عدد من النماذج المتاحة الحتساب التكاليف والتي تعكس الديناميات ما بين االستثمار في تنظيم األسرة واألثر الناتج على 
(معهد المستقبل)، وأداة احتساب تكاليف الصحة اإلنجابية لصندوق األمم المتحدة للسكان، "سبتكرم"  أدواتالخصوبة، وتتضمن 

الحدية في مواجهة االختناقات لليونيسف، والنموذج الصحي الموحد للفريق العامل المشترك بين الوآاالت المعني  والميزانية
لتنبؤ بمعدل الخصوبة حسب العمر، على أساس مدخالت مثل ل 32باحتساب التكاليف. وتستخدم آافة هذه األدوات معادلة بونغآرتس

مجموعة وسائل منع الحمل المستخدمة ونسب شيوع هذه الوسائل. وقد جاء هذا االتساق في المنهجية نتيجة لجهود الفريق العامل 
تساب التكلفة من خالل ما المشترك بين الوآاالت المعني باحتساب التكاليف. وبصفة عامة، يجري اآلن التنسيق ما بين أدوات اح

، ستراتيجياالوالتمويل والتخطيط  والميزانيةيبذله هذا الفريق من جهد إلعداد النموذج الصحي الموحد، وهو أداة الحتساب التكلفة 
 الذي يجمع جوانب القوة لكل من األساليب المختلفة الحتساب التكلفة في أداة واحدة سهلة االستخدام.

إلى وسائل منع الحمل،  ملبَّاةمؤشرات التالية: نسبة وسائل منع الحمل المستخدمة وفًقا لنوعها، واالحتياجات غير الُتقترح ال :المنهجية
وأنماط السلوك الجنسي الُمقاسة على أساس السن عند أول عالقة جنسية والعالقات الجنسية المحمية، وما إلى ذلك، ومعدل الخصوبة 

صفر لمعدل الخصوبة أو عدم وجود يوضع  -(في مؤشر أمومة المراهقات في التعدادات  الكلي، ومعدل الخصوبة حسب العمر
إجابة)، ونسبة األمهات المراهقات، وتوزيع فترات المباعدة ما بين الوالدات، ومعدل الخصوبة غير المرغوب فيها وفًقا للفئة 

 إالوهو األدق،  33لمختلفة. وال يمكن تطبيق أسلوب بونغآرتس،العمرية. والحتساب هذا المعدل األخير، يمكن المزج ما بين المعايير ا
على مستوى إجمالي السكان. وعند التصنيف وفًقا للسن، يمكن دمج معيار الحجم المفضل لألسرة مع المعيار الذي يقيس إلى أي 

لتأآيد على الفجوة ما بين الخصوبة ايجب فيهم أم ال.  امدى آان األطفال المولودين خالل الثالثة إلى خمسة أعوام األخيرة مرغوًب
 الفعلية والخصوبة المرغوب فيها آمؤشر رئيسي لممارسة الحقوق اإلنجابية.

 المصادر األولية:

إلى وسائل منع الحمل، استخدم  ملبَّاةبالنسبة ألمومة المراهقات، والخصوبة غير المرغوب فيها، واالحتياجات غير ال •
، نسبة المراهقات األمهات أو الحوامل للمرة األولى، www.measuredhs.comية والصحية (ديُمغرافال المسوح

 مفصلة على أساس السن)؛
التعدادات (معالجة البيانات على شبكة اإلنترنت لبعض الدول من خالل برنامج استرجاع البيانات للمناطق الصغيرة  •

 /)؛http://www.eclac.cl). متاح على الرابط: REDATAMبواسطة الحواسيب الخفيفة (

                                                 
 A framework for analyzing the proximate determinants of fertility”.Population and Development). “1978(بونغآرتس، جون  32

Review 4(1): 105 ‐132 
 The measurement of wanted fertility.” Population and Development Review 16(3): 487 ‐506“ 1990. بونغآرتس، جون 33
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 مسوحات الخصوبة واألسرة؛ •
 اإلحصاءات الحيوية، السجالت اإلدارية، المسح العنقودي متعدد المؤشرات. •

 المصادر الثانوية:

  ?How Universal is Access to Reproductive Health). 2010صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
 ؛مراجعة لألدلة

على الرابط:  ةمتاح الوثائق المشترآة للبرنامج حول مسوحات الخصوبة واألسرة. .ألوروبالجنة األمم المتحدة االقتصادية  •
http://www.unece.org/pau/ffs/ffs.htm 

 Handbook on Reproductive Health Indicatorsاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ.  •
متاح على الرابط: 

http://www.unescap.org/esid/psis/publications/handbookhealth/intro.asp 
 Statistical Abstract of the ESCWA region (Health)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.  •

متاح على الرابط: 
http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=3 

التقنية إعداد تحليل الحالة الشامل حول دور صندوق األمم المتحدة للسكان وأنشطته في في الوقت الحاضر، تتولى الشعبة  •
 آبير منها. مجال تنظيم األسرة في آافة الدول أو عدٍد

 األدوات:

 A Guide to Tools for Assessments in Sexual and). 2010صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Reproductive Health 

 Rapid Assessment Tool for Sexual & Reproductive). 2009متحدة للسكان (صندوق األمم ال •
Health and HIV 

 Reproductive Health (RH) Costing Toolصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
 Training Module on Integration of). 2005مصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان ( •

Population Issues into African Development Bank programmes and projects  القسم
الثاني حول وضع ديناميات السكان والتنمية االجتماعية االقتصادية في بلدان اإلقليم األعضاء، والجلسة األولى حول 

 مستويات واتجاهات حجم السكان والخصوبة والوفيات والهجرة؛
 : SPECTRUM أدواتمعهد المستقبل:  •

http://www.futuresinstitute.org/Pages/Spectrum.aspx 
 منظمة األمم المتحدة للطفولة. الميزنة الحدية في مواجهة االختناقات؛ •
 Unified Healthالفريق العمل المشترك بين الوآاالت المعني باحتساب التكاليف. النموذج الصحي الموحد ( •

Model( 
• http://www.who.int/pmnch/topics/economics/costing_tools/en/index4.html؛ 
استعراض عام ألدوات احتساب التكلفة متاح على الرابط: هناك  •

http://www.who.int/pmnch/topics/economics/costing_tools/en/index.html ،
احتساب التكلفة  ا لكل من األدوات وآيفية الحصول عليها. آما يتضمن هذا الرابط استعراض ألدواتشرًحوالذي يتضمن 

 المعدة من ِقبل مجموعة خارجية؛
 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008الملن ب. سامسون ( •

Population and Housing Census تحليل معدالت الخصوبة ب الخاص. دآار، فريق الدعم الُقطري: القسم
 والزواج.
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 الصحية وتقديم الخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية: النظم .3

 النظم الصحية وتقديم الخدمات .3.1

في هذا القسم تتحول بؤرة الترآيز من الخصوبة وتباينها والعوامل المباشرة المحددة لها، إلى خدمات التدخل  :/الرسائلالحقائق
المحددة التي تؤثر على الخصوبة وعلى قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية األوسع نطاًقا. تمثلت إحدى أهم االتفاقيات لمؤتمر القمة 

، وفًقا لخطة عمل 2015"تعميم الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابية" بحلول عام ، في دمج هدف تحقيق 2005العالمي لعام 
ات بلوغ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا في إعالن األلفية استراتيجيالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. ويكمل هذا الهدف الجديد 

الحد من وفيات األطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة والتي ترمي إلى الحد من الوفيات النفاسية وتحسين صحة األم و
، ز). ويمكن أن ينظر إليه إلى هذا األخير على أنه إقرار للدور 57فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والقضاء على الفقر (الفقرة 

 34ق األهداف اإلنمائية لأللفية.الحيوي الذي اضطلع به صندوق األمم المتحدة للسكان في دعم البلدان في سعيها لتحقي

حياتهم. وينبغي أن تكون هذه  مداريحتاج آل من الرجل والمرأة إلى الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية المناسبة على 
نجابي ) القدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة حول النشاط الجنسي واإل1وأن تتيح:  النوع االجتماعيالمعلومات مراعية العتبارات 

) 3) تجاوز المرأة لفترة الحمل والوالدة بأمان؛ 2للجميع األفراد، والتمتع بحياة جنسية آمنة وُمرضية تخلو من العنف واإلآراه؛ 
) تجنب المرأة الحمل غير المرغوب فيه وعالج مضاعفات 4حصول األزواج على أفضل احتماالت إنجاب طفل سليم ومعافى؛ 

ن إمكانية الحصول على الوقاية والرعاية والعالج من األمراض المنقولة جنسًيا، بما فيها فيروس ) ضما5اإلجهاض غير اآلمن؛ 
 نقص المناعة البشرية.

 وتتضمن مجموعة الصحة الجنسية واإلنجابية الكاملة آل من اآلتي:

 خدمات تنظيم األسرة/المباعدة ما بين الوالدات؛ •
 ر أثناء الوضع، والرعاية بعد الوالدة؛الرعاية قبل الوالدة، واإلشراف الصحي الماه •
 إدارة مضاعفات وطوارئ الوالدة والمواليد؛ •
 الوقاية من اإلجهاض وإدارة المضاعفات الناتجة عن اإلجهاض غير اآلمن؛ •
 الوقاية والعالج من التهابات المسالك التناسلية واألمراض المنقولة جنسًيا بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة •

 نقص المناعة المكتسب (اإليدز)؛
 عنق الرحم؛سرطان التشخيص والعالج المبكر لسرطان الثدي و •
 ودعمها؛ بفوائدهاالتشجيع على الرضاعة الطبيعية الخالصة والتوعية  •
 ؛والعالج المناسب لهما ضعف الخصوبة والعقممن الوقاية  •
 لألنثى؛التصدي النشط للممارسات الضارة مثل بتر األعضاء التناسلية  •
 الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين؛ •
 الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي وإدارته. •

) تطبيق 3) اإلمدادات والمعدات الكافية؛ 2) إمكانية الحصول على الخدمات؛ 1الرعاية العديد من األبعاد، مثل  جودةوتتضمن 
المهارات التقنية واإلدارية ومهارات التعامل مع اآلخرين للعاملين في مجال ) 4البروتوآوالت السريرية القائمة على األدلة؛ 

 الصحة.

 التالية لتقييم المعلومات حول قدرات الخدمات الصحية وتوفرها وتوزيعها. األدواتُطورت  :المنهجية

حية على تقديم الخدمات ذات يغطي آافة أنحاء الُقطر، ويسعى إلى قياس قدرة المرافق الص مسحالخدمات هو تقديم تقييم  مسح
النوعية الجيدة في مجال صحة األم والطفل ومجال فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز). ويجمع 

 المعلومات حول خدمات الوقاية والتشخيص والعالج في المجاالت الهامة اآلنف ذآرها. مسحال

                                                 
نيويورك، صندوق األمم . How Universal is Access to Reproductive Health? A review of evidence). 2010(صندوق األمم المتحدة للسكان  34

 .المتحدة للسكان



 45 محتوى تحليل حالة السكان في القطر: الجزء الثاني

 

) إلى جمع وعرض المعلومات األساسية حول توفر الخدمات الصحية وتوزيعها. SAMخدمة (وتهدف أداة رسم خرائط الجاهزية لل
لمنظمة الصحة  Health Mapperوتستخدم على المستوى دون الُقطري وعلى مستوى المقاطعات مع برنامج الخرائط الصحية 

الموارد الصحية، وخرائط توزيع المرافق في اإلحصاءات حول المجاالت التالية: توفر الخدمات وهذه األداة وتجمع  35العالمية،
، والمرافق المختبرية، التوظيفمنطقة معينة. وتتضمن الخدمات الصحية آل من الهياآل األساسية وإجراءات مراقبة العدوى، و

 القائمة وطبيعتها.توزيع نقاط تقديم الخدمات وذلك بغرض تحديد واألدوية األساسية، واإلمدادات والمبادئ اإلرشادية للعالج، 

للمجيبين الرئيسيين، يتمثل في مقابلة مع العاملين في مجال الصحة على مستوى المقاطعة  مسحأولهما مكونين اثنين.  وتتضمن األداة
يتمثل للتأآد من توفر الخدمات والموارد البشرية واألدوية واإلمدادات وتغطية البرامج الوطنية. والمكون الثاني هو تعداد المرافق، و

في استبيان يطبق على آافة المرافق الصحية العامة والخاصة في المجتمع، الستكمال المعلومات المجمعة من المقابالت والتحقق 
للمرافق والمعدات والخدمات الصحية المقدمة. وينبغي مالحظة أن هذه وطنية منها. ويأتي الُمخرج الرئيسي على شكل قاعدة بيانات 

لحصول على المعلومات حول آافة تدخالت الصحة العمومية الرئيسية. وهي ال تتضمن المعلومات التي تتجاوز األداة يقصد بها ا
المرفق وال تقيم جودة الخدمات المقدمة من ِقبل آل من المرافق على نحو مباشر. وقد يكون من الصعب تحديد آافة المرافق الصحية 

 اصة قد تكون غير مسجلة في آثير من األحيان، مما يجعل من الصعب التعرف عليها.ما. فالعيادات الصغيرة والمرافق الخ في بلٍد

) مخزونات المرفق؛ 1الخدمات األدوات األربع التالية لتكوين تصور آامل عن آل من المرافق الصحية:  تقديمتقييم  مسحويستخدم 
) المقابالت مع 4قابالت مع العاملين في مجال الصحة؛ الم )3قوائم الفحص للمالحظات السريرية لقياس أداء موفري الخدمات؛  )2

العمالء في نهاية تلقيهم للخدمة. والمعلومات التي تجمع بواسطة هذه العملية توفر بيانات أساسية قيمة وهي مفيدة للغاية ألغراض 
 التخطيط على المدى الطويل.

 المصادر األولية:

 ية والصحية؛ديُمغرافال المسوح •
 المتخصصة؛ المسحيةالدراسات  •
 تعدادات المرافق. •

 المصادر الثانوية:

 :الرابط التقارير الُقطرية متاحة على •
http://www.measuredhs.com/pubs/search/search_results.cfm?Type=21&src

hTp=type&newSrch=1 
 على الرابط: ةالتقارير الوطنية. متاح •

http://www.who.int/healthinfo/systems/samdocs/en/index.html 
). متاح على الرابط: SAMمنظمة الصحة العالمية: تقرير مفصل حول رسم خرائط الجاهزية للخدمة ( •

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/ 
shared/documents/publications/2010/srh_guide/index.html. 

 :األدوات

 Sexual and Reproductive Health Assessment Tools forصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
Situation Analysis 

 A Guide to Tools for Assessments in Sexual andصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
Reproductive Health :متاح على الرابط 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/201
0/srh_guide/index.html 

                                                 
 /http://www.who.int/health_mapping/tools/healthmapper/en: على الرابط لمنظمة الصحة الدولية متاح Health Mapperبرنامج   35

http://www.measuredhs.com/pubs/search/search_results.cfm?Type=21&srchTp=type&newSrch=1
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/.shared/documents/publications/2010/srh_guide/index.html
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/srh_guide/index.html
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 الخدمات. متاح على الرابط:  تقديمتقييم  •
http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/spa/start.cfm 

 ): متاح على الرابط: SAMرسم خرائط الجاهزية للخدمة ( •
http://www.who.int/healthinfo/systems/serviceavailabilitymapping/en/inde

x.html. 

 رعاية التوليد في الحاالت الطارئة .3.2

في الفترة ما بين  % 75من أجل تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية الذي يتمثل في خفض الوفيات النفاسية بنسبة  :/الرسائلالحقائق
من الطاقة والموارد لتوفير الخدمات الصحية العادلة والكافية لألمومة. وتتمثل  ، تستثمر البلدان حول العالم المزيد2015و 1990

إحدى طرق الحد من الوفيات النفاسية في تحسين مدى توفر الخدمات وإمكانية الوصول إليها واستخدامها، فيما يتعلق بعالج 
لها برعاية التوليد في الحاالت الطارئة. وقد ساعدت المضاعفات التي قد تنشأ أثناء الحمل والوالدة. وُتعرف هذه الخدمات في مجم

أن الحمل والوالدة لم يعودا  التأآد منإمكانية الحصول على رعاية التوليد في الحاالت الطارئة في البلدان ذات الدخل المرتفع على 
ول المنخفضة والمتوسطة، حيث تحدث يمثالن خطًرا داهًما يهدد حياة األم والوليد. ولكن األمر يختلف في معظم البلدان ذات الدخ

على نطاق واسع من الوفيات النفاسية. فاألنظمة الصحية في تلك البلدان ال تزال عاجزة عن توفير إمكانية الوصول  % 99نسبة 
 إلى هذا الحل الذي يساعد على إنقاذ الحياة.

المضادات الحيوية ومحرضات الوالدة  إعطاء) 1وتتضمن الرعاية األساسية للتوليد والوليد في الحاالت الطارئة القدرة على 
) الوالدة المهبلية الُمساعدة، مع إعطاء 4) تنظيف الرحم بعد اإلسقاط أو اإلجهاض؛ 3) إزالة المشيمة يدوًيا؛ 2ومضادات االختالج؛ 

 ) رعاية الوليد.5جم؛ األفضلية الستخدام المح

) Monitoring Emergency Obstetric Careم الدليل حول رصد رعاية التوليد في الحاالت الطارئة (ُيقيِّ :المنهجية
(منظمة الصحة العالمية/صندوق األمم المتحدة للسكان/اليونيسيف/ برنامج تجنب وفيات األمهات وإعاقتهن) مدى توفر واستخدام 

يد. ويستخدم الدليل في آثير من األحيان آمورد إلجراء "تقييم احتياجات رعاية التوليد والمواليد في الحاالت وجودة خدمات التول
الطارئة". ويمكن استخدام المؤشرات الموضحة في هذا الدليل لقياس التقدم في سلسة من البرامج المستمرة. وتتناول المؤشرات 

 مات رعاية التوليد والمواليد في الحاالت الطارئة في مرفق أو منطقة أو بلد ما.المجاالت التالية: توفر واستخدام وجودة خد

وتوفر مجموعة أدوات "تقييم احتياجات رعاية التوليد والمواليد في الحاالت الطارئة" اإلرشادات المفصلة واألدوات إلجراء تقييم 
مكانية الوصول إليها وحتى جودة نوعية هذه الخدمات. وتتكون االحتياجات خالل سلسلة البرامج المستمرة، بدًءا بتوفر الخدمات وإ

مجموعة األدوات من وحدات (أدوات جمع البيانات) واألدلة المصاحبة لميسري التقييم، والمدربين على جمع البيانات، وجامعي 
م وجودة خدمات رعاية التوليد يها. والمجاالت الرئيسية التي تغطيها مجموعة األدوات هي: توفر واستخدايتم تحليلالبيانات وم

 والمواليد في الحاالت الطارئة في منطقة أو بلد ما.

احتساب مؤشرات رعاية التوليد و ،استخدام قوائم الفحصبويوضح الدليل عملية جمع البيانات من سجالت المرافق الصحية و
النتائج على مستوى المرفق أو المستوى دون الوطني أو الوطني. وتعد هذه المؤشرات  وتفسيروالمواليد في الحاالت الطارئة 

ضرورية لرصد اتجاهات رعاية التوليد وفًقا لطاقم العاملين لكل من المرافق، ولمخططي ومديري البرامج، من أجل قياس توفر 
حيوية فيما يتعلق بخفض الوفيات النفاسية  ُتعدوالتي  رعاية التوليد والمواليد في الحاالت الطارئة، واستخدامها ومدى جودتها،

) توفر رعاية التوليد في الحاالت 1ووفيات المواليد. وتتمثل مؤشرات رعاية التوليد والمواليد في الحاالت الطارئة في آل من اآلتي: 
) نسبة آافة 3في الحاالت الطارئة؛  ) التوزيع الجغرافي لمرافق رعاية التوليد2الطارئة: مرافق الرعاية األساسية والشاملة؛ 

) تلبية االحتياج إلى رعاية التوليد في الحاالت الطارئة: نسبة النساء الالتي 4الوالدات في مرافق رعاية التوليد في الحاالت الطارئة؛ 
الوالدات (النسبة  ) الوالدات القيصرية آنسبة من إجمالي5الجن في مثل هذه المرافق؛ يتم عيعانين من مشكالت الوالدة ممن 

) معدل 7) معدل الوفيات الناتجة مباشرة عن الوالدة؛ 6)؛ % 15أو ال تزيد عن  % 5التقديرية للوالدات القيصرية ال تقل عن 
) نسبة وفيات األمهات الناتجة عن األسباب غير المباشرة في مرافق رعاية 8 وفيات المواليد أثناء الوضع والوفيات المبكرة للمواليد.

 لتوليد في الحاالت الطارئة.ا

مجموعة أدوات "تقييم احتياجات رعاية التوليد والمواليد في الحاالت الطارئة" دراسة مقطعية قائمة على المرافق تجمع البيانات تمثل 
يجب اق المحلي. ل وفًقا للسيدََّعـُمن السجالت الطبية والمالحظة والمقابالت مع موفري الخدمات، باستخدام عدد من الوحدات التي ت

http://www.who.int/healthinfo/systems/serviceavailabilitymapping/en/index.html
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جمع البيانات من آافة المرافق الصحية في المنطقة أو القطر، بما فيها جميع المستشفيات، مع اختيار المرافق الصحية منخفضة 
عالج الحاالت الطارئة لمسببات وفيات األمهات والمواليد الناتجة مباشرة  تتمثل فيالمستوى. ورعاية التوليد في الحاالت الطارئة 

الدة. وهناك تدخالت مختلفة مثل توفير المضادات الحيوية وإجراء العمليات القيصرية ونقل الدم والتي تكون في مجملها عن الو
عن رعاية التوليد في الحاالت الطارئة. ووفًقا لمنهجية اختيار المرفق، قد تفرض بعض القيود على النتائج. إذا ما اختيرت المرافق 

فستصبح لن يمكن تعميم النتائج على القطر بأآمله، وإذا ما اختيرت عينة عشوائية من المرافق، فد، أو من خالل تعداد محدو عمٍد
 التخطيط على المستوى المقطعي. محدودة الفائدة عند النتائج 

اية مدى آفإرساء خط أساس للبيانات لمجموعة مختارة بعناية من مؤشرات رعاية التوليد في الحاالت الطارئة لقياس على يجب 
توفر خدمات هذا النوع من الرعاية واستخدامها وجودتها، على آل من المستوى الوطني ودون الوطني. ترآز المؤشرات على 

 الفعلي وليس النظري. األداء

 :المصادر األولية

 وزارة الصحة؛ •
 سجالت المرافق الصحية؛ •
 السجالت الطبية. •

 :المصدر الثانوي

بيانات  West Pokot facility needs assessment—maternal and newborn careأطباء العالم.  •
 2007غير منشورة. نيروبي، 

 :األدوات

 Needs Assessment of Emergency). 2010تجنب وفيات األمهات وإعاقتهن، جامعة آولومبيا. ( •
Obstetric and NewbornCare .وحدات جمع البيانات :Needs Assessments of Emergency 

Obstetric and NewbornCare (EmONC(  :متاح على الرابط 
http://www.amddprogram.org/d/content/national-needsassessments-

emergency-obstetric-and-newborn-care 
). 2009منظمة الصحة العالمية/ صندوق األمم المتحدة للسكان/ اليونيسيف/ برنامج تجنب وفيات األمهات وإعاقتهن ( •

Monitoring emergency obstetric care: a handbook  :متاح على الرابط
http://www.unfpa.org/public/publications/pid/3073 

 Guidelines for monitoring). 1997/ منظمة الصحة العالمية / صندوق األمم المتحدة للسكان ( فاليونيسي •
the availability and use of obstetric services 

 Using the UN process indicators). 2003جنب وفيات األمهات وإعاقتهن، جامعة آولومبيا. (برنامج ت •
of emergency obstetric services: questions and answers 

 Reducing maternal) 2002صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج تجنب وفيات األمهات وإعاقتهن ( •
deaths: selecting priorities, tracking progress. Distance learning courses on 

population issues. 
 الوحدة األولى: فهم أسباب الوفيات النفاسية؛

 الوحدة الثانية: استخدام المؤشرات لتقييم التقدم في الحد من الوفيات النفاسية؛
 الوحدة الثالثة: استهداف الوفيات النفاسية من خالل السياسات والبرامج.
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 ملبَّاةاالحتياجات غير ال .3.3

إلى النساء واألزواج الذين ال يرغبون في مولود آخر خالل العامين التاليين، أو  ملبَّاةيشير تعبير االحتياجات غير ال :/الرسائلالحقائق
عن الطلب المتزايد، والقيود على تقديم  ملبَّاةوتنتج االحتياجات غير ال 36على اإلطالق، ولكنهم ال يستخدمون وسائل منع الحمل.

الخدمات، وغياب الدعم من المجتمعات واألزواج، والمعلومات الخاطئة، والتكاليف المادية، والقيود على االنتقال. وآلما تقلص حجم 
من المواليد وإلى فترات  حتى تلحق طاقة الخدمات باالحتياج إلى عدد أقل ملبَّاةاألسرة المرغوب فيه، آلما زادت االحتياجات غير ال

أطول من المباعدة بين الوالدات الذي تم اإلفصاح عنه. بعد ذلك، تؤدي زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات إلى الحد من 
 .ملبَّاةاالحتياجات غير ال

تعلق بالوسائل الحديثة. في ، السيما فيما يالستخدامها ملبَّاةورغم زيادة شيوع وسائل الحمل، إال أنه ال يزال هناك احتياجات غير 
طفل في بداية األلفية  0.8البلدان النامية، تتجاوز الخصوبة اإلجمالية الخصوبة المرغوب فيها بانتظام؛ وآان الفارق في المتوسط 

. % 29حديثة، إلى وسائل الحمل ال ملبَّاةوبلغت النسبة اإلجمالية للنساء في البلدان النامية الالتي لديهن احتياجات غير 37الثانية.
من النساء  % 46تمثل أضعاف مستويات االستخدام الحالي، في أفريقيا جنوب الصحراء حيث هي وتوجد أعلى نسبة، و

 38وسيلة. ةالمعرَّضات للحمل غير المرغوب فيه ال يستخدمن أي

دم اإلنجاب مرة أخرى (االحتياجات في عإّما تقدير نسبة النساء الالتي ال يستخدمن وسائل منع الحمل، ممن يرغبن يجب  :المنهجية
للمباعدة بين  ملبَّاةإلى التحديد) أو في تأجيل إنجاب الطفل الثاني لمدة ال تقل عن عامين أو أآثر (االحتياجات غير ال ملبَّاةغير ال

لقياس احتياجات  مقياس مختلفولكن يوجد ية والصحية على النساء المتزوجات فقط، ديُمغرافال المسوحالوالدات). تقوم قياسات 
 ملبَّاةالنساء غير المتزوجات. وترآز القياسات على استخدام آافة وسائل منع الحمل، وهناك مقياس إضافي يقدر االحتياجات غير ال

 للوسائل الحديثة.

لى مستخدمات وغير ، تقسم آافة النساء إملبَّاةية والصحية لتقدير االحتياجات غير الديُمغرافال مسوحالمنهجية القياسية لل اتباعب
تقسيم غير المستخدمات إلى نساء حوامل بالفعل أو نساء انقطع عنهن الطمث ونساء ويجب بعد ذلك مستخدمات لوسائل منع الحمل. 
الوالدة أو الحمل  تتصنيف النساء الحوامل أو التي انقطع عنهن الطمث على أساس ما إذا آانيجب ال ينتمين إلى أي من الفئتين. 

الحمل والوالدات المصنفة غير مناسبة التوقيت أو غير مرغوب فيها  ُيعدمقصود أو غير مناسب التوقيت أو غير مرغوب فيه. و
. أما العنصر الثاني فيتكون من غير المستخدمات من غير الحوامل أو ممن انقطع ملبَّاةآعنصر واحد من عناصر االحتياجات غير ال

ث. أوًال، تقسم النساء إلى خصبة وغير خصبة، ثم تقسم النساء الخصبة وفًقا ألفضليات اإلنجاب لديهن. ثم ُتستبعد النساء عنهن الطم
، في حين ُتدمج النساء الالتي يرغبن في االنتظار أو ملبَّاةالراغبات في إنجاب طفل آخر في وقت قريب من تقدير االحتياجات غير ال

 39.ملبَّاةآخرين في فئة االحتياجات غير ال ال يرغبن في إنجاب أطفال

 Introducing Systematic Screening to( ملبَّاةيوضح الدليل حول إدخال الفرز النظامي للحد من االحتياجات غير ال
Reduce Unmet Health Needs تقنية لدمج الفرز المنتظم والنظامي لتوفر وجودة الخدمات الصحية اإلنجابية على (

ات لزيادة استخدام الخدمات القائمة. ويتضمن أداة ستراتيجياالوالمساعدة على وضع  ملبَّاةلمرافق لتحديد االحتياجات غير المستوى ا
لجمع بيانات الفرز حول الخدمات التي سعى آل من النساء والرجال للحصول عليها في مرفق معين، وآذلك الخدمات األخرى التي 

). ويتضمن الدليل المبادئ ملبَّاةأم غير  ملبَّاةوما إذا آانت تلك الخدمات متوفرة أما ال (احتياجات  قد يرغبون في االستفادة منها،
 عند وضع البرامج. هاواستخدام هاوتحليلالبيانات اإلرشادية حول آيفية اختيار المرافق وتدريب القائمين بالفرز وجمع 

                                                 
 Unmet). “2000(سيندينغ . و.وس. ب.آاسترالين، ج: يمكن االطالع على حسابات هذا المفهوم ومناقشة حول إمكانية االعتماد عليه وصحته وآثاره على 36

need for family planning in developing countries and implications for population policy.” Population  and Development 
Review 26(4): 691‐723  إضافة إلى ذلك، . الذي يتضمن أيًضا القدرة على السداد" الطلب الفعلي"ليست مرادفة لـ" ملبَّاةاالحتياجات غير ال"يرجى مالحظة أن

االحتياجات "وأخيًرا فإن مفهوم . ، آما أشار بعض االقتصاديين"ملبَّاةاالحتياجات غير ال"يتضمن عنصر قوة التفضيل، الذي يغيب عن مفهوم " الطلب الفعلي"فإن 
 .ال يأخذ في االعتبار الجانب اآلخر لقضية أفضليات الخصوبة، أي الوالدات المرغوب فيها والتي ال تتحقق" ملبَّاةغير ال

ية والصحية ديُمغرافاالستقصاءات ال: خصوبة اإلجمالية والخصوبة المرغوب فيها في أحدث االستقصاءات، تم الحصول عليها منالتقارير حول ال 37
StatCompiler .الموقع اإللكتروني :www.orcmacro.org 2004مارس  8، تمت زيارته في. 

 .ORC MACROية والصحية ديُمغرافاالستقصاءات ال 38
التقارير المقارنة لالستقصاءات . والطلب على تنظيم األسرة ملبَّاةالتقديرات الجديدة لالحتياجات غير ال): 2006(لية التابعة للواليات المتحدة وآالة التنمية الدو 39
 ).2011(الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة : انظر أيًضا. The Concept and Measurement of Unmet Need 1.1الفصل . 14ية والصحية ديُمغرافال

Indicators for Monitoring the Millennium 
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 :األدوات

 Introducing Systematic Screening to Reduce .)2008ر. فرنون؛ ج.ر. فوريت وإي. أوتولنغي ( •
Unmet Health Needs: a Manager’s Manual . مجلس السكان / وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات

 المتحدة. متاح على الرابط:
http://www.popcouncil.org/Frontiers/projects_pubs/topics/SLR/ 

SystematicScreeningManual.html. 

 ناسور الوالدة .4

ناسور الوالدة هو ثقب يحدث في قناة الوالدة بسبب المخاض الطويل بدون التدخل الطبي السريع، والذي يتمثل  :/الرسائلالحقائق
في جراحة قيصرية. ويسفر ذلك عن إصابة المرأة بالسلس المزمن و عن مولود ميت في معظم األحيان. وفي حالة عدم عادًة 

 الناسور إلى مشكالت طبية مزمنة، من بينها القرح وأمراض الكلى وتلف أعصاب الساقين.عالجه، قد يؤدي 

ألف  مئةألف إلى  50ويعاني ما ال يقل عن مليوني امرأة في آل من أفريقيا وآسيا والعالم العربي من هذه اإلصابة، آما تنشأ نحو 
ا على استمرار الخدمات الصحية الرديئة في مجال األمومة مثاًال سافًر ُيعدواستمرار وجود الناسور  40حالة جديدة آل عام.

ويحدث ناسور الوالدة للفتيات والنساء من الفقراء بمعدل غير  41واإلنجاب، ويشير إلى مستويات عالية من الوفيات واإلعاقة النفاسية.
 متناسب، السيما من يعشن في المناطق النائية عن الخدمات الطبية.

بمعرفة  Mapping Exercise on Obstetric Fistula(42تم إعداد استبيان ناسور الوالدة ( 2003في عام  :المنهجية
لتوفير رؤية حول آيفية تنظيم الخدمات السريرية للمصابات بالناسور. وتتناول هذه األداة إلى  EngenderHealthمؤسسة 

العاملين المتخصصين الذين يوفرون الجراحة الناسور من وجهة نظر المريضات الالتي يرغبن في الحصول على الخدمات، و
اإلصالحية والرعاية للنساء الالتي يتعافين من الجراحة، ووزارة الصحة، وأصحاب المصالح والشرآاء الذين يساهمون في البرامج 

إلشارة إلى القضايا المعنية بالناسور. ويسعى االستبيان إلى سرعة تسجيل حالة ناسور الوالدة في نقطة محددة من الزمن، من أجل ا
 التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والتخطيط و/أو تحسين الخدمات المعنية بناسور الوالدة.

يتضمن األسلوب سلسلة من التقييمات السريعة التي تستخدم استبيان بسيط يتكون من تسعة أسئلة إلى جانب مالحظة مرافق العيادات 
إجراء المقابالت مع اإلداريين والعاملين من المتخصصين (األطباء آما يجب ر المحليين. والمقابالت مع وزراء الصحة وصناع القرا

تضمين المصابات بالناسور أ) الالتي ينتظرن الجراحة ويجب والممرضات والقابالت)، وآذلك المصابات بالناسور آلما أمكن ذلك. 
في جناح ما بعد الجراحة؛ ج) الالتي مر على إجرائهن للجراحة  اإلصالحية؛ ب) في مرحلة ما بعد الجراحة مباشرة ويتماثلن للشفاء

زيارة ومالحظة مرافق وأجنحة العيادات وينبغي أشهر)؛ د) الالتي حملن بعد الجراحة وولدن بجراحة قيصرية.  6زمًنا طويًال (>
من النساء  المعلومات المجّمعةتتيح  43مراجعة دفاتر السجالت إن أمكن. ويفضل وأماآن االنتظار وغرف العمليات، آلما أمكن ذلك.

تتيح هذه األداة إضافة األسئلة ذات الصلة حول الخدمات الصحية والخدمات تقييًما أعمق وأدق لجودة الخدمات المقدمة. الالتي يتلقين 
 ى الطفل.لألم والطفل وفيروس نقص المناعة البشرية/األمراض المنقولة جنسًيا والوقاية من انتقال العدوى من األم إل

، يتضمن وتقييمها أعد الفريق العامل المعني بناسور الوالدة إطاًرا لرصد برامج القضاء على الناسور على المستوى الُقطري
 44مؤشرات الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج.

                                                 
في الوقت الحاضر، تجري المحاوالت للتوصل إلى مفهوم . )Definitions, Rationale, Concepts and Sources (Updated Version: األهداف اإلنمائية

البسيط سيحل محل التعريف القياسي الحالي، ولكن االختالف قد ال ينعكس بعد  وهذا المفهوم. ، بحيث ال يتطلب آل هذه المعلوماتملبَّاةأبسط لالحتياجات غير ال
 .على الدليل المحدث لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية

 http://www.endfistula.org: للمزيد من المعلومات انظر 40
 .Supporting efforts to end obstetric fi stula.A/65/268).  2010(تقرير األمين العام  41
التقارير حول النتائج  EngenderHealthاستخدمت هذه األداة على نطاق واسع في عدد من الدول المختلفة بواسط صندوق األمم المتحدة للسكان ومؤسسة  42

 .http://www.fistulanetwork.org/FistulaNetwork/index.php?option=com_content&task=view&id=292: متاحة على
 .9صفحة . الفصل حول المنهجية. تقرير تقييم االحتياجات). 2003(مم المتحدة للسكان صندوق األ 43
 .تطوير المؤشرات: القياس. ج3الفصل . تقرير االجتماع): 2005(صندوق األمم المتحدة للسكان  44

http://www.popcouncil.org/Frontiers/projects_pubs/topics/SLR/SystematicScreeningManual.html
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 هاوتحليلالبيانات خال لتحسين مدى توفر البيانات، أعدت مؤسسة جنيف للتعليم الطبي والبحوث ومنظمة الصحة العالمية أداة إلد
لمؤشرات البلدان في تعزيز أنظمة المعلومات الصحية حيث تساعد مجموعة من اعبر مختلف المواقع اإللكترونية. تها مرآزًيا ومقارن

الوطنية حول األسر المعيشية، سعًيا وراء التصدي لمشكلة ناسور الوالدة. آذلك فقد تم إعداد وحدة  المسحيةوالمساهمة في الدراسات 
 المعلوماتية الصحية الُقطرية وفي أنظمة ديُمغرافال المسوحية والصحية لدمجها في ديُمغرافال المسوحفي  هاقياسية للناسور واستخدام
 45الوطنية حول صحة األم.

 المصادر األولية:

 زارة الصحة؛و •
 ية والصحية.ديُمغرافال المسوح •

 

 المصادر الثانوية:

متاح على الرابط:  Evaluation synthesis reportصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
www.endfistula.org/publications.htm 

 Needs Assessment Report. Findings from Nine Africanصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
Countries :متاح على الرابط .

www.fistulanetwork.org/FistulaNetwork/user/admin/Nine%20Country%2 
0Needs%20 Assessment.pdf.  

 األداة:

 تدريب على إعداد خرائط لناسور الوالدة.) استبيان/EngenderHealth )2003صندوق األمم المتحدة للسكان/  •

 واألطفال والوفيات النفاسية اإلجماليةالتغيُّر في معدالت وفيات الرضع  .5

شهدت معظم بلدان العالم تراجًعا آبيًرا في الوفيات، مما يمثل تقدًما هاًما فيما يتعلق بسالمة اإلنسان ويترك آثاره  :/الرسائلالحقائق
تشير إليه التقارير العالمية  على النمو السكاني. ولكن ما زالت هناك تحديات هامة فيما يتعلق بوفيات الرضع واألطفال، وفًقا لما

(منظمة الصحة  Health 4حول األهداف اإلنمائية لأللفية. وتبين األنشطة التقديرية األخيرة التي قامت بها مجموعة  ةواإلقليمي
نفاسية العالمي العالمية، اليونيسيف، صندوق األمم المتحدة للسكان، البنك الدولي) ومعهد القياس الصحي والتقييم، أن معدل الوفيات ال

.أ لأللفية، والذي ينص على تخفيض معدل 5آافًيا لتحقيق الهدف اإلنمائي  ُيعد، رغم أن هذا ال 1990قد تراجع بنحو الثلث منذ 
 .2015و 1990الوفيات النفاسية بنسبة ثالثة أرباع في الفترة ما بين 

على أساس اإلسقاطات السكانية، وآذلك مؤشرات المحتسبة  المؤشراتاستخدام مؤشرات جدول الوفيات الوطني، أو يجب  :المنهجية
والسجالت اإلدارية  المسحيةوفيات الرضع واألطفال في التعدادات، وتقديرات الوفيات النفاسية وفًقا للمصادر المختلفة (الدراسات 

الحد من الوفيات على النمو السكاني.  تجنب استخدام المعدالت الخام للوفيات، إال إلثبات أثروينبغي والتقديرات غير المباشرة). 
ية واالجتماعية التي تؤثر ديُمغرافينبغي إلقاء الضوء على العوامل الآما آذلك فهي مفيدة في المقارنة مع البلدان األخرى في المنطقة. 

لوفيات المرتبطة بالعنف على وفيات الرضع واألطفال والوفيات النفاسية. في بعض البلدان قد يكون من الجدير باالهتمام تناول ا
والحوادث بمزيد من العمق، على سبيل المثال في آل من جنوب أفريقيا وبابوا غينيا الجديدة. آما قد يكون من األهمية تناول قتل 

استخدام مؤشرات االعتالل (إن وجدت) ومعدالت الوفيات الناتجة عن الحوادث وينبغي  فاإلناث آمؤشر للعنف الموجه ضد المرأة.
اإللمام عند استخدام تقديرات الوفيات النفاسية المعدة من ِقبل األمم المتحدة أو معهد القياس الصحي والتقييم، من األهمية والعنف. و
مستويات الوفيات النفاسية المقدرة باستخدام منهجية األمم المتحدة في تعتمد المنهجية التي تنطوي عليها. على سبيل المثال، في حين ب

مباشرة على أعداد ومستويات التقديرات الوطنية المتاحة، بصورة التي تفتقر إلى السجالت الحيوية التي يمكن االعتماد عليها، البلدان 

                                                 
45 http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/search/listmodules_main.cfm 

www.fistulanetwork.org/FistulaNetwork/user/admin/Nine%20Country%20Needs%20Assessment.pdf
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إال إن االتجاهات تتوقف في المقام األول على تطور المتغيرات اإليضاحية، وقد تتعارض مع االتجاهات القائمة على البيانات 
 الوطنية.

التي أعدها معهد المستقبل على وحدة للوفيات النفاسية، رغم أن بؤرة ترآيز هذه  SPECTRUMيات تحتوي مجموعة برمج
المختلفة  القيمات الوقاية. فهي تقدر أثر استراتيجيالوحدة ال تتمثل في النتائج االجتماعية واالقتصادية للوفيات النفاسية، بل في 

مؤشًرا للجهود  81)، وهو فهرس يضم Maternal-Neonatal Program Indexبرنامج األمهات والمواليد ( اتلمؤشر
الوطنية لتحسين الخدمات الصحية لألمهات والمواليد، على معدل الوفيات النفاسية في بلد ما. ويساعد النموذج المدراء على فهم 

 أفضل ألثر السياسات والميزانيات وتحسين تقديم الخدمات، على نتائج صحة األمهات.

 :المصادر األولية

 اإلحصاءات الحيوية (حيث تكون آاملة أو ُمصححة جيًدا) •
 السجالت اإلدارية؛ •
 العنقودية متعددة المؤشرات؛ والمسوحية والصحية ديُمغرافال المسوح •
تي اإلسقاطات السكانية الوطنية؛ للحصول على بيانات الوفيات الُمصححة والمتوقعة، يمكن الرجوع إلى جداول الوفيات ال •

 عليها اإلسقاطات السكانية الوطنية. تبنى

 :المصادر الثانوية

 الدول، مع تقييم مدى إمكانية االعتماد عليها؛الخاصة ببيانات هذه التوفر الحولية اإلحصائية لألمم المتحدة معظم  •
ورنيا في ) تمثل مشروًعا مشترًآا لجامعة آاليفhttp://www.mortality.orgقاعدة بيانات الوفيات البشرية ( •

 بيرآلي، ومعهد ماآس بالنك في روستوك بألمانيا، وتضم البيانات المفصلة للوفيات لسبعة وثالثين من البلدان المتقدمة؛
 شعبة السكان باألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. جداول الوفيات لكافة بلدان العالم، لدعم إسقاطاتها السكانية؛ •
(أبريل،  The Lancetجى الرجوع إلى مقال معهد القياس الصحي والتقييم في صحيفة لمنهجية الوفيات النفاسية، ير •

(سبتمبر  Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008)، ونشرة األمم المتحدة الرسمية 2010
 Questions and answers on the estimation of maternal)، والمذآرة التقنية تحت عنوان 2010

mortality: an updated technical note التقديرات الدولية لكل من الوفيات النفاسية ووفيات األطفال مثيرة .
 للجدل، لذا ينصح بفحص آافة جوانب ما سيق من ُحجج قبل تبني أي منها؛

 التغطية. ومؤشراتمنظمة الصحة العالمية: قواعد البيانات اإلقليمية حول وضع الصحة  •

 :األدوات

 Training Module on Integration of). 2005األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان (مصرف التنمية  •
Population Issues into African Development Bank programmes and projects  الوحدة

 الثانية، الجلسة األولى حول مستويات واتجاهات حجم وخصوبة السكان والوفيات والهجرة.
 http://www.futuresinstitute.org/Pages/Spectrum.aspxسبكتروم:  •
 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008الملن ب. سامسون ( •

Population and Housing Census تحليل مستويات الوفيات ب الخاص. دآار، فريق الدعم الُقطري: القسم
 والتفاوت بينها.

 والتحول الوبائي االعتالل والوفيات .6

في  ي انتقال وبائي يتزامن مع نشأة األمراض المزمنة التي تصيب البالغين والمسنينديُمغرافيصحب االنتقال ال :/الرسائلالحقائق
 ي. وترتبط هذه األمراض بأنماطديُمغرافالمقام األول، وهي المجموعات التي تتزايد أعدادها مع تقدم السكان خالل مراحل االنتقال ال

الحياة التي تعكس الحياة العصرية، وآذلك الوفيات واإلعاقات الناتجة عن العنف الذي يؤثر في المقام األول على الرجال والبالغين 
بعض المجموعات العرقية أو الثقافية. وفي البلدان التي تمر بمراحل النمو يؤثر على من الشباب، السيما الفقراء، وفي بعض البلدان، 
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بغي إضافة هذه األمراض المزمنة إلى األمراض السارية المعدية التي آانت سائدة في الماضي والتي لم تتم السيطرة المتوسطة، ين
 ، حتى أنها أصبحت في مجملها تتسم بنمط صحي مختلط.على نحو آاٍف عليها

آما األوسع انتشاًرا بين السكان. عرض معدالت الوفيات وفًقا لألسباب ومعدالت اإلصابة و/أو االنتشار لألمراض يجب  :المنهجية
إلى بوجه خاص بيان التطور في الحالة الوبائية للبالد، مع اإلشارة ، والمؤشرات حول استخدام الخدمات الصحيةيجب االستفادة من 

خاصة للعنف تطور األمراض السارية المعدية في مقابل األمراض التنكسية. وفًقا لحالة البلد، قد يكون من المالئم إيالء عناية 
العتالل والوفيات الناشئة عن األسباب الذاتية (مثل إدمان المشروبات الروحية). وفي البلدان التي تتسم بأنماط محددة لوالحوادث و

في شرق أوروبا)، يمكن اختيار التعليق  للوفيات وفًقا للجنس (مثل زيادة وفيات اإلناث في جنوب وسط آسيا وزيادة وفيات الذآور
 الفصل الرابع.مناقشة هذا األمر إلى  األنماط هنا، أو تأجيل على هذه

ثم لكل فئة عمرية وألغراض اإلسقاطات، يمكن استخدام إسقاطات حدوث االعتالل الناتج عن األسباب المختلفة لكل من الجنسين و
منهجية وقد تكون ض المختلفة. اإلسقاطات حول معدالت الحدوث العام لكل من األمراالستنتاج دمجها في اإلسقاطات السكانية 

) التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية مفيدة في Disability Adjusted Life Years(سنوات الحياة المعدلة طبًقا لإلعاقة 
ة هذا السياق، رغم أنه ينبغي توخي الحذر عند تأويل هذه المؤشرات، حيث انُتقدت ألنها ال تولي أهمية آافية للتكلفة االجتماعي

 لألمراض المرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية.

 :المصادر األولية

 صفحات وزارة الصحة ونشراتها على شبكة اإلنترنت؛ •
 األنظمة الوطنية للمراقبة الوبائية؛ •
 التعدادات السكانية؛ •
 اإلحصاءات الصحية. •

 :المصادر الثانوية

متاح على  .Statistical Abstract of the ESCWA Regionاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.  •
 http://www.escwa.un.org/ divisions/scu/statABS27/index.aspالرابط: 

منظمة الصحة العالمية: قواعد البيانات اإلقليمية حول وضع الصحة ومؤشرات التغطية، مثل منطقة غرب المحيط الهادئ  •
)، وقاعدة http://www.wpro.who.int/hdb/Default.aspx -(المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ 

) وقاعدة بيانات الوفيات األوروبية /http://data.euro.who.int/hfamdbبيانات الوفيات األوروبية (
 /)، وبيانات الصحة اإلقليمية األساسية والموجز الُقطري http://data.euro.who.int/dmdbالمفصلة(

)
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1775&It

emid=1866 لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية؛ 
. متاح على الرابط: World Population prospectsشعبة السكان باألمم المتحدة:  •

http://esa.un.org/unpp/index.asp. 

 :األداة

 Training Module on Integration of):2005ان (مصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسك •
Population Issues into African Development Bank programmes and projects  الوحدة

 الثانية، الجلسة األولى حول مستويات واتجاهات حجم وخصوبة السكان والوفيات والهجرة.
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ة/اإليدز واألمراض المعدية الوضع واالتجاهات فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري .7
 المنقولة جنسيًا

وباء متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) أحد أهم األزمات الصحية واإلنمائية التي يواجهها العالم في  ُيعد :/الرسائلالحقائق
مليون شخص حتفهم بسبب هذا المرض.  25مليون شخص ولقي  60عدوى اإليدز إلى  انتقلتالحاضر. ففي أقل من ثالثة عقود، 

اإلصابات  بلغت، 2010لعام  Outlookووفًقا لتقرير برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 
 35.8و 31.1، ليصبح عدد المصابين بالمرض ممن يزالون على قيد الحياة ما بين 2008ماليين شخص في  3إلى  2.4الجديدة 

المصابين  األفرادمن إجمالي  % 67وتضم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة األشد تأثًرا بالمرض،  مليون شخص.
تخص األطفال. وقد أدى الوباء في هذه المنطقة إلى ُيتم ما يزيد التي من آافة اإلصابات الجديدة  % 91 تضم باإليدز في العالم، آما 

والقضاء على انتقال العدوى من األم إلى  47حين أن إمكانية الحصول على العالج قد شهدت زيادة آبيرة وفي 46مليون طفل. 14عن 
. وال تزال التغطية 2008مليون وفاة مرتبطة باإليدز وقعت في عام  2.4إلى  1.7، إال أن 2015الطفل قد يصبح ممكًنا بحلول 

هم في حاجة إلى العالج قادرين على الحصول عليه، مقارنة بنسبة  فقط ممن % 42آان  2008العامة للعالج ضعيفة. ففي عام 
المعرَّضين لإلصابة بهذا  األفراد. وال تزال برامج الوقاية من اإليدز عاجزة عن الوصول إلى العديد من 2007لعام  % 35

 ذين يتعاطون المخدرات بالحقن.ال األفرادالمرض، ومن بينهم المشتغلون بالجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، و

آما هو الحال اآلن بالنسبة لمعظم  % 1وتوصف البلدان بأن وباء اإليدز لديها عام وليس مرآز، إذا آان معدل االنتشار يتجاوز 
ن أوروبا بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (باستثناء مدغشقر)، ومنطقة الكاريبي (باستثناء آوبا)، وبليز وغيانا وسورينام، وبعض بلدا

ند. ولكن حتى في هذه البلدان قد تكون معدالت االنتشار الشرقية (االتحاد الروسي وأوآرانيا وإستونيا)، والسودان وآمبوديا وتايال
من اإلصابات الجديدة لألشخاص  % 62أعلى بالنسبة لبعض المجموعات االجتماعية. على سبيل المثال في أوروبا الشرقية، تحدث 

الذين يتعاطون المخدرات بالحقن. وفي بليز وغواتيماال وهندوراس، تزيد معدالت االنتشار بين أقلية غاريفونا عن معدالته بين عامة 
اآلن بين ، يترآز معظم هذا الوباء % 5السكان. ووفًقا لوزارة الصحة األوغندية، برغم أن معدل انتشار اإليدز ال يزال يبلغ 

عاًما. وينبغي أخذ هذه القضايا في االعتبار عند إعداد تحليل حالة السكان. وفًقا  44إلى  35من في المرحلة السنية ، السيما البالغين
من البالغين المصابين  % 50لبيانات برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، تمثل النساء 

في أفريقيا جنوب الصحراء، في حين  % 60س نقص المناعة البشرية منذ منتصف التسعينيات. واستقرت النسبة عند بفيرو
هي المنطقة الوحيدة التي ما زالت  يالكاريبفي آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. ومنطقة  % 30استقرت عند 

من البلدان ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء من الشباب عنه بين الرجال من تشهد زيادة في هذه النسبة؛ في العديد 
وتتمثل إحدى القوى الدافعة في ظاهرة تأنيث وباء فيروس نقص المناعة البشرية، في تداخل تعاطي المخدرات بالحقن  48الشباب.

المخدرات بالحقن يشتغلن أيًضا بالجنس. ويجعلهم ذلك أآثر تعرًضا  واالشتغال بالجنس، إذ إن عدًدا آبيًرا من النساء الالتي يتعاطين
لكل من المخدرات ومعدات الحقن تصبح أآبر بكثير. وهناك عامل تبادلهن لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ألن احتماالت 

والتي تقدر بنحو ضعف قابلية الرجال  اجتماعي واقتصادي ُمرآِّب وهو القابلية البيولوجية الزائدة لإلصابة بالفيروس للنساء،
 لإلصابة به أثناء ممارسة الجنس بدون وقاية بين الرجال والنساء.

وفًقا لتقرير ف، شهدت برامج وتمويل فيروس نقص المناعة البشرية توسًعا استثنائًيا، والذي بدأ اآلن يأتي بثماره. 2001عام منذ 
Outlook  ناعة البشرية لمرحلة استقرار عالمي، رغم مستوياته المرتفعة؛ ففي عدد من ، وصل وباء فيروس نقص الم2010لعام

بلدان آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا تراجعت أعداد اإلصابات الجديدة؛ آما زادت إمكانية الحصول على العالج زيادة آبيرة على 
وأوغندا وزمبابوي، أو  ارواندفعة للغاية فيما مضى، مثل معدالت انتشار مرتتشهد آانت التي البلدان يتضمن ذلك الصعيد العالمي. و

والجمهورية الدومينيكية. ومن ناحية أخرى فإن معدالت انتشار المرض ال تزال  دوتايالنمتوسطة، مثل آمبوديا والهند معدالت 
في بعض بلدان  -وبدرجة أقل  -ة ترتفع في بلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى وفي السنغال وفيتنام وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديد

 شمال أفريقيا وأمريكا الالتينية.

                                                 
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس . جنيف، منظمة الصحة العالمية. اإليدز/برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية 46

 .اإليدز/نقص المناعة البشرية
ماليين  3بعد أن آان عددهم   2008ج اإليدز في نهاية مليون شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل توفرت لهم إمكانية الحصول على عال 4أآثر من  47

 .في المئة تحققت في عام واحد وزيادة عشرة أضعاف خالل خمسة أعوام 36ويمثل هذا زيادة بنسبة . 2007في نهاية 
حدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة تقرير برنامج األمم المت). 2008(اإليدز /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية 48

 .اإليدز  حول وباء اإليدز العالمي/البشرية
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ولكن األزمة االقتصادية العالمية تهدد ما تحقق من مكاسب، حيث ستؤدي على األرجح إلى تراجع اإليرادات من الضرائب و/أو 
مساعدات الجهات المانحة. ومن أجل تعويض العجز، قد تلجأ الحكومات إلى تخفيض خدمات الوقاية، السيما بالنسبة للمجموعات 

قى تقديم خدمات الوقاية لمثل هذه المجموعات الكثير من الدعم السياسي. وقد يؤدي ذلك إلى السكانية شديدة التعرض، حيث ال يل
انقطاع العالج واستمرار رفض تقديم العالج للمحتاجين إليه ممن ال يتلقونه بالفعل، والذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة معدالت الوفيات 

الذين يتوقفون عن العالج بمضادات الفيروسات الرجعية،  األفرادوت معظم واالعتالل المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري. ويم
لعقاقير. وأخيًرا، فيروس نقص المناعة البشرية ل من جديد، خالل عام أو عامين. آما قد يؤدي ذلك إلى زيادة مقاومة يبدؤونثم ال 

 فإن ذلك يسفر عن تراجع الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

الهجرة دوًرا رئيسًيا في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في آثير من أنحاء العالم. وترتبط معدالت اإلصابة المرتفعة  وتلعب
للنقل، والهجرة الداخلية والهجرة عبر الحدود على نطاق واسع. وفي حين أن الهجرة ال تمثل بالضرورة في الجيدة بالهياآل األساسية 

صحة، إال إن الظروف التي تحدث في ظلها تعرض المهاجرين إلى المخاطر الصحية. وقد تؤدي الهجرة حد ذاتها خطورة على ال
إلى السلوك الجنسي الذي ينطوي على مخاطر عالية بسبب تقويض الشبكات االجتماعية المستقرة والمعايير االجتماعية التي آانت 

م إلى ممارسة الجنس غير اآلمن أو العارض أو التجاري، مما يزيد من تنظم السلوك الجنسي. فقد يؤدي انفصال المهاجرين عن أهله
احتماالت التعرض لفيروس نقص المناعة البشري. ويتجلى هذا بوضوح في حاالت الهجرة غير الطوعية. وغالًبا ما ترتبط عوامل 

انية حصولهم على الخدمات الصحية الخطر بالوضع القانوني للمهاجرين، والذي يحدد الظروف التي يواجهونها، بما في ذلك إمك
 49واالجتماعية. وتكون المهاجرات من اإلناث أآثر عرضة حيث يقعن ضحايا للتمييز والعنف واالستغالل الجنسي واالتجار بالبشر.

نوًعا من البكتريا والفيروسات  30وتتضمن األمراض المنقولة جنسًيا بخالف فيروس نقص المناعة البشري، ما يزيد عن 
يكروبات المنقولة جنسًيا. والعديد منها يمكن أن ينتقل من األم إلى الطفل أثناء الحمل ومن خالل نقل مشتقات الدم وزراعة والم

األنسجة، وعلى رأسها الزهري. وتتضمن العدوى البكتيرية الشائعة السيالن والُمَتَدثَِّرة والزهري والقرح اآلآلة. وتتضمن العدوى 
. وفًقا لتقديرات منظمة تضخم الخالياوفيروس  Bسلي وفيروس الورم الُحليمي البشري وفيروس التهاب الكبد الفيروسية الحأل التنا

مليون إصابة جديدة باألمراض المنقولة جنسًيا القابلة للعالج (الزهري والسيالن  340، تحدث 2007الصحة العالمية لعام 
عاًما. وفي البلدان النامية،  49إلى  15والُمَتَدثَِّرة والوحيدات المشعرة المهبلية) سنوًيا على مستوى العالم للكبار البالغين من العمر 

األمراض الخمس األولى التي يسعى البالغين للحصول على العالج منها. وقد األمراض المنقولة جنسًيا ومضاعفاتها بين فئات  ُتعد
 % 40إلى  10تؤدي اإلصابة باألمراض المنقولة جنسًيا إلى األعراض الحادة والعدوى المزمنة والعواقب اآلجلة. فيصاب ما بين 

 40إلى  30بب تلف القنوات الناتج عن العدوى في من النساء الالتي ال يعالجن من عدوى الُمَتَدثَِّرة بمرض التهابي حوضي. ويتس
من حاالت العقم بين النساء. آذلك، فإن النساء الالتي أصبن بمرض التهابي حوضي أآثر تعرًضا لحدوث حمل خارج الرحم  %

ي. من حاالت الحمل خارج الرحم يمكن أن تعزى إلى اإلصابة بمرض التهابي حوضي في الماض % 50إلى  40و(حمل بوقي)، 
وقد تؤدي اإلصابة ببعض أنواع فيروس الورم الُحليمي البشري إلى اإلصابة بسرطان األعضاء التناسلية، خاصة سرطان عنق 

 الرحم لدى النساء.

وترتبط األمراض المنقولة جنسًيا التي ال يتم عالجها باألمراض الخلقية أو العدوى أثناء الوالدة لدى المواليد، السيما في المناطق 
ي ال تزال فيها معدالت اإلصابة مرتفعة. ومن بين النساء الحوامل الالتي يعانين من المراحل األولى للزهري ولم يخضعن الت

مما يشكل نسبة وفيات إجمالية تبلغ نحو  – عن وفيات مبكرة للمواليد % 14من الوالدات عن مواليد ميتة و % 25للعالج، تسفر 
 15إلى  4غ معدالت انتشار الزهري بين النساء الحوامل في أفريقيا على سبيل المثال ما بين . وتبل% في فترة ما حول الوالدة40
من حاالت الحمل بين النساء الالتي يعانين من الزهري ولم يخضعن للعالج عن اإلسقاط  % 35. وتسفر نسبة تصل إلى %

الوالدة. وفي غياب العالج الوقائي بعد التعرض منها عن الوفيات في فترة ما حول  % 10والوالدة المبتسرة، وتسفر نسبة 
من الرضع المولودين  % 30من الرضع الذين يولدون ألمهات لم يعالجن من السيالن، و % 50إلى  30للفيروس، يصاب 

ويزيد وجود  ألمهات لم يعالجن من عدوى الُمَتَدثَِّرة، بعدوى حادة في العيون يمكن أن تؤدي إلى العمى إذا لم يتم عالجها مبكًرا.
 عشرة أضعاف.معدل يصل إلى مرض لم يخضع للعالج من احتماالت اآتساب ونقل فيروس نقص المناعة البشري ب

 AIM ماالتحليل، وه نعلى وحدتين تسهال SPECTRUMلتحليل آثار اإليدز، تحتوي مجموعة برمجيات  :المنهجية
المصابين بالفيروس،  األفرادعواقب وباء فيروس نقص المناعة البشري، بما فيها عدد ب ىاألولوتتنبأ الوحدة . PMTCTو

                                                 
 Mainstreaming Migration into Development Planning: A Handbook for Policy‐ Makers ).2010(الفريق العالمي المعني بالهجرة  49

and Practitioners. 
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واإلصابات الجديدة والوفيات الناتجة عن اإلصابة باإليدز مقسمة وفًقا للسن والجنس؛ وآذلك حاالت اليتم الجديدة الناتجة عن السل 
للحصول على  AIMس نقص المناعة البشرية/اإليدز، وحدة ستخدم برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيرويواإليدز. و

تكاليف وفوائد برامج التدخل للحد من انتقال الوحدة األخرى م ـِّتقيبينما التقديرات الُقطرية واإلقليمية التي تصدرها آل عامين. 
سبعة اختيارات ممكنة)؛ نوع يتضمن فيروس نقص المناعة البشري من األم إلى الطفل، من خالل ثالثة تدخالت: العالج بالعقاقير (

الوالدة (طبيعية أو قيصرية)؛ وطريقة تغذية الرضيع (بديل لبن األم أو رضاعة طبيعية أو مزيج منهما). وتتضمن المخرجات نسبة 
ستكشف وحدة ثالثة الفائدة إلى التكلفة، وقياسات فعالية التكلفة، مثل التكلفة لكل إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يتم تجنبها. وت

 أثر األمصال المحتملة لفيروس نقص المناعة البشري على الوباء.

ويستخدم معدل انتشار الفيروس لتقييم األنماط واالتجاهات الوبائية. ولكن، نظًرا لتغير فترة البقاء على قيد الحياة ما بين اإلصابة 
تزداد صعوبة تحليل بيانات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. والوفاة آنتيجة لزيادة العالج بمضادات الفيروسات الرجعية، 

وتوفر معدالت اإلصابة بالمرض ومعدالت اإلصابة الجديدة على مدى فترة زمنية محددة، مقياًسا أآثر حساسية للوضع الراهن للوباء 
البشرية متاحة على نطاق واسع من مواقع ولما للبرامج من أثر عليه. ولكن في حين أن تقديرات معدل انتشار فيروس نقص المناعة 

 الرصد أو الدراسات المقطعية، فإن الحصول على تقديرات معدل اإلصابة بالفيروس أصعب وأعلى تكلفة.

وفي المنهجية التي يوصي بها برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز ومنظمة الصحة 
التقديرات برامج ى التقديرات الُقطرية حول فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، يمكن استخدام مجموعة للحصول عل 50العالمية

واإلسقاطات (التي أعدتها مجموعة المستقبل لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز)، والتي 
بيانات انتشار فيروس نقص المناعة وبين نموذج وبائي للربط بين مة والمرآزة، لكل من األوبئة العا ينمنفصلأسلوبين تستخدم 

التقديرات واإلسقاطات أنسب منحنى لوصف تطور انتشار فيروس برامج البشري التي تم جمعها على مر الزمن. وتحدد مجموعة 
ُقطري. وعلى  مسحعدل االنتشار الوارد في أي نقص المناعة البشري بين البالغين على مر الزمن، وتعاير هذا المنحنى على أساس م

ية، والمعلومات حول التغطية العالجية للبالغين واألطفال، ديُمغرافالبيانات ال SPECTRUMأساس هذا المنحنى، يستخدم برنامج 
ن واألطفال)، واالفتراضات حول وباء فيروس نقص المناعة البشري، للحصول على تقديرات معدالت االنتشار الُقطرية (للبالغي

 ، آخذة في االعتبار آثار العالج بمضادات الفيروسات الرجعية.51ومعدالت اإلصابة، والوفيات، والحاجة إلى العالج

بالنسبة للبلدان التي تندر فيها البيانات المتاحة حول معدالت االنتشار (أقل من ثالثة مواقع رصد متسقة)، تستخدم نماذج جداول 
نف) للحصول على اإلسقاطات وتقديرات االنتشار اللحظية. ويجري إدخال تقديرات االنتشار اللحظية ألعوام البيانات (طريقة المص

التقديرات واإلسقاطات للحصول على أنسب منحنى لوصف تطور انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين برامج عدة في مجموعة 
اس االنتشار على مر الزمن، مع أخذ آثار العالج بمضادات الفيروسات البالغين على مر الزمن. ثم يحتسب معدل اإلصابة على أس

م هذه التقديرات التي أعدها برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة ااستخديجب في االعتبار.  الرجعية
ي/ اإليدز، والتقديرات الصادرة عن شعبة البشرية/اإليدز و/أو التقديرات الُقطرية حول معدل اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشر

السكان باألمم المتحدة حول التنبؤ باألثر المستقبلي. يوفر برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
 52البشرية/اإليدز قائمة موسعة للمراجع حول آيفية تقدير معدالت اإلصابة بهذا المرض.

ا حول مدى تقدم البلدان في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، يوصى باستخدام للحصول على مؤشرات أوسع نطاًق
 :2008مؤشر أو أآثر من مؤشرات دورة الجمعية العامة االستثنائية لألمم المتحدة المعدلة التي ينطوي عليها تقرير البرنامج لعام 

 اإلنفاق على اإليدز، وفًقا لكل مصدر تمويل؛ •
 للسياسات الوطنية؛ المؤشر المرآب •

                                                 
قائمة . طرق تقدير معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري). 2010(اإليدز  /بفيروس نقص المناعة البشرية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني 50

: متاح على الرابط. موسعة بالمراجع
http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2010/epi_alert_1stqtr2010_listref_expanded_en.pdf. 

 EPI ALERT Introduction. UNAIDS quarterly update on)  2010(اإليدز  /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية 51
HIV epidemiology / 1Q 2010. 

 Methods for Estimating HIV Incidence. Expanded List).  2010(اإليدز  /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية 52
of References .متاح على الرابط: 

 http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2010/epi_alert_1stqtr2010_listref_expanded_en.pdf. 
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نسبة وحدات الدم المتبرع بها والتي تم فحصها للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري من خالل عملية مضمونة  •
 الجودة.

نسبة البالغين واألطفال المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشري المتقدمة الذين يحصلون على العالج المرآب  •
 بمضادات الفيروسات الرجعية؛

تي حصلن على العالج المضاد للفيروسات الرجعية السبة النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشري، والن •
 للحد من مخاطر انتقال العدوى من األم إلى الطفل؛

النسبة التقديرية لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري من بين حاالت اإلصابة السل التي حصلت على عالج السل  •
 ج فيروس نقص المناعة البشرية.وعال

عاًما، ممن أجروا اختبار فيروس نقص المناعة البشري في األشهر  49إلى  15نسبة النساء والرجال البالغين من العمر  •
 االثني عشر األخيرة، والذين اطلعوا على النتيجة؛

مناعة البشري في األشهر االثني عشر نسبة الفئات السكانية األآثر تعرًضا لإلصابة، ممن أجروا اختبار فيروس نقص ال •
 األخيرة، والذين اطلعوا على النتيجة؛

 نسبة الفئات السكانية األآثر تعرًضا لإلصابة الذين وصلت إليها برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري؛ •
ي األساسي المجاني لرعاية نسبة األطفال الذين تعرضوا لليتم والمستضعفين، الذين تلقت أسرهم المعيشية الدعم الخارج •

 الطفل؛
نسبة المدارس التي قدمت التوعية حول فيروس نقص المناعة البشري القائمة على المهارات الحياتية، خالل العام  •

 األآاديمي األخير؛
 عاًما؛ 14إلى  10معدالت حضور الدراسة الحالية لأليتام وغير األيتام البالغين من العمر  •
عاًما الذين يعرفون وسائل منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري جنسًيا  24إلى  15نسبة الشباب البالغ من العمر  •

 معرفة صحيحة ويرفضون المفاهيم الخاطئة األساسية حول انتقال المرض؛
ناعة البشري جنسًيا معرفة نسبة الفئات السكانية األآثر تعرًضا لإلصابة الذين يعرفون وسائل منع انتقال فيروس نقص الم •

 صحيحة ويرفضون المفاهيم الخاطئة األساسية حول انتقال المرض؛
عاًما الذين أقاموا عالقات جنسية قبل سن الخامسة  24إلى  15نسبة النساء والرجال من الشباب البالغين من العمر  •

 عشرة؛
اموا عالقات جنسية مع أآثر من شخص على مدى عاًما الذين أق 49إلى  15نسبة النساء والرجال البالغين من العمر  •

 استخدام الواقي الذآري أثناء آخر اتصال جنسي؛ األشهر االثني عشر الماضية ممن أبلغوا عن
 نسبة المشتغلين بالجنس من اإلناث والذآور الذين أبلغوا عن استخدام الواقي الذآري مع آخر زبائنهم؛ •
 الواقي الذآري في المرة األخيرة التي واقعوا فيها ذآًرا؛نسبة الرجال الذين أبلغوا عن استخدام  •
 الذين يتعاطون المخدرات بالحقن الذين أبلغوا عن استخدام الواقي الذآري أثناء آخر اتصال جنسي؛ األفرادنسبة  •
وا فيها الذين يتعاطون المخدرات بالحقن الذين أبلغوا عن استخدام معدات حقن معقمة في آخر مرة تعاط األفرادنسبة  •

 المخدرات؛
 عاًما المصابين بفيروس نقص المناعة البشري؛ 24إلى  15نسبة النساء والرجال من الشباب البالغين من العمر  •
 نسبة الفئات السكانية األآثر تعرًضا لإلصابة المصابة بفيروس نقص المناعة البشري؛ •
معروف أنهم يتلقون العالج بعد بدء عالجهم بمضادات نسبة البالغين واألطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ال •

 الفيروسات الرجعية باثني عشر شهًرا؛
 نسبة الرضع المولودين بعدوى فيروس نقص المناعة البشري المنقولة من األم. •

 حاول أيًضا الحصول على البيانات الوبائية حول وضع األمراض األخرى المنقولة جنسًيا في البلد.

 Rapid Needs Assessment Tool for Condom(ييم السريع الحتياجات برامج الواقي الذآري التقأعدت أداة 
Programming من ِقبل صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مجلس السكان، لتصميم واختبار أداة للتقييم السريع وجمع (

توزيع  ُيعدلوقاية من فيروس نقص المناعة البشري، التي البيانات لتحسين وضع برامج الواقي الذآري على المستوى الُقطري، ل
 الهامة. االواقي الذآري والترويج له واستخدامه من عناصره

 :المصادر األولية



 57 محتوى تحليل حالة السكان في القطر: الجزء الثاني

 

 وزارات الصحة. اإلحصاءات حول عدد الحاالت المكتشفة، وعدد الوفيات ومعدالت االنتشار التقديرية، وفًقا للجنس؛ •
 دورة الجمعية العامة االستثنائية لألمم المتحدة للمتابعة والتقييم؛التقارير الوطنية الصادرة عن  •
 األنظمة الوطنية للمراقبة؛ •

 :المصادر الثانوية

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز . عدد الحاالت المكتشفة، وعدد الوفيات  •
ومعدالت االنتشار التقديرية، وفًقا للجنس؛ 

http://www.unaids.org/en/regions%5fcountries/countries؛/ 
. اإلحصاءات اإلقليمية حول معدل انتشار CEPALSTAT. كاريبيال البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة •

فيروس نقص المناعة البشري في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي؛ 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=23&idTema=271&idioma؛ = 

. متاح على Statistical Abstract of the ESCWA regionاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.  •
 http://www.escwa.un.org/ divisions/scu/statABS27/index.aspالرابط: 

منظمة الصحة العالمية. قاعدة البيانات اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية، بما فيها النظام المرآزي للمعلومات حول  •
/)، مراقبة فيروس نقص المناعة البشري في CISID http://data.euro.who.int/cisidاألمراض المعدية (

القسم الفرعي الخاص بمنطقة الكاريبي 
)http://ais.paho.org/phip/viz/AIDS_surveillance_caribbean_subregion.asp؛( 

 Country Situation). 2008برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( •
Fact Sheets. 

 :األدوات

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم المتحدة للسكان؛ منظمة الصحة العالمية، برنامج األمم المتحدة المشترك  •
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، الشبكة العالمية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، الجماعة الدولية 

 Young Positives(. Rapidيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، حاملي الفيروس الشباب (للمصابات بف
Assessment Tool for Sexual and Reproductive Health and HIV Linkages: A 

Generic Guide :متاح على الرابط .
https://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/1350  الستعراض أآثر تفصيًال لهذه

 األداة من ِقبل أحد معديِّها، انظر:
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications

/2010/ srh_guide/index.html؛ 
 EngenderHealth:HIV Prevention in Maternal Healthمؤسسة صندوق األمم المتحدة للسكان/ •

Services: Programming Guide :متاح على الرابط .
https://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/2031 

 Rapid Needs Assessment Tool for Condom). 2003صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Programming؛ 

 Methods for). 2010برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( •
estimating HIV incidence؛ 

 Operational Guide on). 2005برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( •
Gender and HIV/AIDS. A Rights-Based Approach؛ 

 Training Module on Integration of). 2005مصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Population Issues into African Development Bank programmes and projects  الوحدة

 الثانية، الجلسة الثانية حول األثر االجتماعي االقتصادي لفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز؛
 Estimation and). 2009(برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  •

Projection Package (EPP( 

http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/index.asp
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/srh_guide/index.html
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 Guidelines of Joint Review of PMTCT Programmes/ منظمة الصحة العالمية. فاليونيسي •
 http://www.futuresinstitute.org/Pages/Spectrum.aspxسبكتروم:  •
 Meeting the Behavioral): 1998المنظمة الدولية لصحة األسرة وبرنامج تجنب وفيات األمهات وإعاقتهن ( •

Data Collection Needs of National HIV/ AIDS and STD Programs. 

 انخفاض الخصوبة وتناقص السكان .8

متزايد من  هناك عدٌدإال أن لمعظم بلدان أفريقيا،  بالنسبةما زالت بعيدة السكان نمًوا سلبًيا رغم أن توقعات نمو  :/الرسائلالحقائق
بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي وآسيا، إضافة إلى أوروبا، تشهد بالفعل تراجًعا سكانًيا أو معدالت حقيقية نمو سلبية، من 

بلدان فقدت شأنها أيًضا أن تؤدي على المدى الطويل إلى التراجع السكاني. وتتسم األوضاع بالجدية خاصة في أوروبا الشرقية، حيث 
تتضمن من سكانها في األعوام األخيرة. و % 10جورجيا ومولدوفا وبلغاريا والتفيا وإستونيا وليتوانيا وأوآرنيا ما يزيد عن  مثل

من البرازيل وشيلي والصين وآوستاريكا وإيران ومنغوليا وتايالند  البلدان ذات معدالت النمو السكاني الحقيقي السلبي اآلن آًال
اضر تحتفظ هذه البلدان بنمو سكاني إيجابي بفضل معدالت الهجرة الكبيرة أو (ما هو أآثر شيوًعا) ألن لديها وفيتنام. وفي الوقت الح

 تعزىنسب آبيرة من النساء في سن اإلنجاب. وفي العالم آكل، بلغت نسبة النساء في سن اإلنجاب أقصاها في الوقت الحاضر، و
ذاتي السكاني (أي التوزيع العمري المؤدي إلى النمو)، وليس للنمو الحقيقي (أي من الزيادة السكانية في العالم للقصور ال % 70

 التوازن اإليجابي طويل المدى بين الخصوبة والوفيات).

عادة ما تصاحبها، لهما عواقب غير مرغوب فيها مثل الضغوط االنكماشية  التيالسكان  شيخوخةأن التراجع السكاني و وُيعتقد
ع تكاليف األمن االجتماعي وتراجع المنافسة بسبب غياب التجديد. ويجدر بنا أن نقضي بعض الوقت في تحليل ونقص العمالة وارتفا

ي ديُمغرافهذه النتائج المحتملة ومدى انعكاسها الفعلي على الحالة الراهنة للبالد. آذلك فإن جهود الحكومة للتأثير على السلوك ال
، قد تكون 2007يورو في  2500المثال، وضعت إسبانيا نظام مكافأة للمولود تبلغ  ناقش في هذا القسم. على سبيلتينبغي أن 

. آذلك وضعت إستونيا نظاًما ينص على إجازة وضع تمتد 2008المسؤولة عن الزيادة الطفيفة في معدل الخصوبة الكلي في 
، 2007يا في دعم الوالدات الثانية في ، تاله زيادة آبيرة في معدالت الخصوبة. وبدأت روس2004يوًما براتب آامل في  455

على ما يبدو. ومن ناحية أخرى، أجرت اليابان عدة محاوالت من هذا النوع في  2008مما أدى إلى زيادة معدالت الخصوبة في 
في التسعينيات، ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة؛ في حين حققت أوآرانيا زيادة في معدالت الخصوبة آتلك التي حققتها روسيا 

 بدون اتخاذ أي إجراءات سياساتية صريحة. 2008

وفي األعوام األخيرة، حظي التحسن الجزئي لمعدل الوالدات في البلدان ذات معدالت الخصوبة المتدنية بدعاية واسعة. ويعود نحو 
يات والتسعينيات إلى خفض نصف هذه الزيادة الظاهرية إلى حقيقة أنه آان هناك تحول في اتجاه اإلنجاب المتأخر أدى في الثمانين

معدالت الخصوبة للفترة إلى مستويات غير واقعية فيما يتعلق باآتمال ذرية الجماعات المنغلقة الفعلية. لذا ففي الدانمرك انخفضت 
لم  ثم ارتفعت بحدة مرة أخرى، رغم أن اآتمال ذرية الجماعات المنغلقة الفعلية 1983في  1.38معدل الخصوبة الكلي للفترة إلى 

. ولكن يبدو أيًضا أن هناك بعض التحسن الحقيقي في األخيرةفي األعوام  0.1وارتفعت فقط بمقدار  1.8تقل في أي وقت عن 
وًال جزئًيا ؤأن تراجع البطالة قد يكون مس معدالت الخصوبة في عدد من الدول، السيما في وسط وشرق أوروبا. ويشير البحث إلى

في معدل الخصوبة الكلي.  0.09إلى زيادة قدرها  % 5إلى  10فاض معدالت البطالة من نسبة عن هذا االتجاه، حيث أدى انخ
ومن النتائج المثيرة لالهتمام التي آشف عنها البحث مؤخًرا، أنه رغم أن زيادة المساواة بين الجنسين في البلدان ذات معدالت 

ي البلدان ذات معدالت الخصوبة شديدة التدني عادة ما ترتبط زيادة الخصوبة المرتفعة عادة ما ترتبط بانخفاض الخصوبة، إال إنه ف
معدالت الخصوبة. ويشير هذا إلى عدم صحة النموذج النمطي القائل بزيادة معدالت الخصوبة عن  بارتفاعالمساواة بين الجنسين 

 طريق عودة المرأة إلى دورها التقليدي آربة منزل.

، إال إذا آانت تشهد معدالت ضخمة 1عن ي صافالتكاثر المعدل يزيد فيها في البلدان التي هذا التحليل غير ذي صلة  :المنهجية
قضية ذات صلة، ينبغي أن تتمثل نقطة االنطالق في دراسة فيها التراجع السكاني  ُيعدللهجرة النازحة. أما بالنسبة للبلدان التي 

ي. ديُمغرافتفصيلية للنمو الطبيعي والنمو الناتج عن الهجرة، حيث ينبغي تقسيم عنصر النمو الطبيعي إلى نمو حقيقي وقصور ذاتي 
ى أساس التغيرات في مواعيد مختلفة للنمو، ليس فقط على أساس زيادة معدالت الخصوبة، وإنما أيًضا عل بدائلوينبغي تحليل 

الخصوبة، والتغيرات في معدالت الوفيات، والتغيرات في الهجرة الدولية. وبعض بلدان أوروبا الشرقية التي تواجه تراجع السكان 
. هذه معدالت الوفياتلديها أيًضا معدالت مرتفعة لوفيات الرجال متوسطي األعمار والمسنين. فينبغي تحليل اآلثار المحتملة لخفض 

في بعض البلدان، قد يكون تفاوت معدالت الخصوبة بين المجموعات السكانية المختلفة (مثل المهاجرين) ذا صلة. ومن ناحية 
قضايا مثل المزيد من الحوافز على الهجرة أو الهجرة بعض الأخرى، ينبغي النظر في الخيارات السياساتية المختلفة، فيما يتعلق ب
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، واإلسكان المدعم لألسر الكبيرة، ورعاية الطفل لألمهات العامالت، وما بسخاء من إجازات األمومة واألبوةالمزيد منح العائدة، و
 إلى ذلك.

 :المصادر األولية

بيانات الخصوبة والوفيات والهجرة الدولية مصنفة وفًقا للسن والجنس، ويفضل الحصول عليها من أنظمة التسجيل  •
 المدني؛

 طنية؛اإلسقاطات السكانية الو •
) تمثل مشروًعا مشترًآا لمعهد فيينا للدراسات http://www.fertility.orgقاعدة بيانات الخصوبة البشرية ( •

 ية، ومعهد ماآس بالنك في روستوك بألمانيا، وتضم (حالًيا) بيانات الوفيات المفصلة لعشرة من البلدان المتقدمة؛ديُمغرافال

 :المصادر الثانوية

 The New Demographic Regime: Population Challenges and). 2005األمم المتحدة ( •
Policy Responsesنيويورك / جنيف، األمم المتحدة؛ . 

 شعبة السكان باألمم المتحدة. اإلسقاطات السكانية الوطنية؛ •
 ”?The end of “lowest low” fertility) “2009جوشوا ر. غولدشتاين وتوماس سوبوتكا وأيفا جازيليونيان ( •

Population and Development Review 35(4): 663 -699 
ية للتدخالت السياساتية المعينة في حالة وجودها، ديُمغرافدراسات حول النتائج االقتصادية التجاهات السكان واآلثار ال •

 على البلد والبلدان المجاورة.

 على وجه الخصوص شيخوخةتغير الهيكل العمري، مع اإلشارة إلى ال .9

من المستويات المرتفعة إلى بتحولها ي، ديُمغرافتتغير الهياآل العمرية مع مرور البلدان بمراحل االنتقال ال :/الرسائلئقالحقا
المستويات المنخفضة للخصوبة والوفيات. ويعيش ما يزيد عن نصف سكان العالم اليوم في بلدان يبلغ فيها معدل الخصوبة الكلي 

ولكن حتى في ظل معدالت خصوبة في مستوى اإلحالل أو دونه، سيستمر نمو السكان بسبب الزخم السكاني لهيكله  53أو أقل. 2.3
من النمو السكاني العالمي إلى هذا األخير في الوقت الحالي. ومع  % 75وآما سبق اإلشارة في القسم السابق، يعود  54العمري.

دة ما تجاهلهما عمليات مراقبة التغير السكاني. ولفهم أفضل آلثار تغيرات الهيكل ذلك، فتأثير الزخم السكاني والهيكل العمري عا
 العمري على السياسات االجتماعية واالقتصادية، ينبغي تحليل القضية على نحو مفصل.

التي أصبحت اآلن لبلدان السابقة من تاريخ اي بسرعة أآبر بكثير في البلدان النامية عنه في المراحل ديُمغرافويحدث االنتقال ال
السكان تحدث بمعدل أسرع بكثير في هذه البلدان. فالبلدان النامية ال تفتقر إلى الزمن الالزم للتكيف مع  شيخوخةمتقدمة، لذا فإن 

البلدان المتقدمة عندما مّما آانت عليه اقتصادي أقل بكثير  زيادة فئاتها السكانية المسنة فحسب، بل تحظى أيًضا بمستويات نمٍو
السكان. ويعيش ثلثا المسنين آافة في البلدان النامية آما إن أعدادهم ونسبهم آخذة في الزيادة. وهي بلدان أقل  شيخوخةواجهت مسألة 

 قدرة على التعامل مع األعداد المتزايدة للمسنين.

 شيخوخةإلى تباطؤ معدالت  السكان بسبب الهجرة. فبينما قد تؤدي الهجرة شيخوخةآما يدخل المزيد من التغيير على معدالت 
السكان. آما قد  شيخوخةالشباب، يؤدي نزوح البالغين في سن العمل إلى تعجيل سن ن عادة في والمهاجرإليها السكان، حيث يصل 

 السكان. وعادة ما يكون أثر الهجرة شيخوخةتؤدي هجرة المسنين المتقاعدين والهجرة العائدة للنازحين السابقين آذلك إلى تعجيل 
السكان أشد في البلدان ذات حجم السكان الصغير، نظًرا الرتفاع الوزن النسبي للمهاجرين في مثل هذه النماذج من  شيخوخةعلى 

 السكان.

وللهيكل العمري المتغير للسكان آثار اجتماعية واقتصادية هامة على آل من مستوى الفرد واألسر المعيشية والجماعة والمجتمع. آما 
هامة على التنمية في البالد. ويتمثل التحدي في توزيع الموارد المحدودة لضمان تلبية احتياجات وحقوق الشباب والمسنين  اأن له آثاًر

                                                 
 .نيويورك. World Population Prospects: the 2008 Revision). 2009(شعبة السكان، األمم المتحدة  53
 .On momentum of population growth”. Demography 8(1):71‐80). “1971(آيفيتز، ناثان  54
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، السيما التعليم والصحة بالنسبة للشباب، والدعم االجتماعي والصحي والمالي بالنسبة للمسنين. ويعني هذا إدخال آاٍف على نحٍو
 لعمالة والرعاية الصحية. آما يعني إدخال التغيير على العالقات بين األجيال.نهج التعليم واعلى التغيير 

؛ شيخوخةلل النوع االجتماعيالسكان، بما فيها: جوانب  شيخوخةوهناك عدد من القضايا التي ينبغي النظر فيها عند تناول تحديات 
النشطة، ومساهمة المسنين في األسرة  والشيخوخةياة تغير التكوين األسري وأنظمة الدعم األسري، والحفاظ على الصحة مدى الح

والمجتمع، وفقر المسنين؛ وخطط المعاشات واألمن االجتماعي، وإمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية والصحية األساسية، 
نين، والمسنين في والهجرة على المس التحضروالتمييز والعنف ضد المسنين وإساءة معاملتهم، وحقوق اإلنسان للمسنين، وأثر 

الحاالت الطارئة، وخلق البيئة التي تساعد على تمكين المسنين. وتعد البيانات مناسبة التوقيت والتي يمكن االعتماد عليها والمصنفة 
وفًقا للسن والجنس واإلقامة الريفية/الحضرية، ضرورية لصياغة السياسات وتخطيط البرامج، وآذلك ألغراض الرصد والتقييم، بما 

 في ذلك رصد التقدم في اتجاه تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.

أيًضا اهتماًما خاًصا حيث يقع العديد منهم ضحايا للتمييز والعنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك انتهاك حقوق  المسنونويتطلب 
أسره إلى أن المسنين يتعرضون بانتظام للحرمان من اإلنسان الخاصة بهم. وتشير خبرة الرابطة الدولية لمساعدة المسنين في العالم ب

الحماية ومن اإلقرار بحقوقهم. ويتخذ إهمال المسنين واإلساءة إليهم والعنف الموجه إليهم أشكاًال عدة، التي قد تكون جسمانية أو 
منهم يعتمد على  ابعًضبل إن قتصادًيا. نفسية أو عاطفية أو مالية. ويعود العديد منها إلى حقيقة أن معظم المسنين لم يعودوا ناشطين ا

مساعدة اآلخرين إلنجاز المهام اليومية. ويولد االستبعاد عدم المساواة ويعمقه. وتؤدي بعض الممارسات التقليدية الضارة إلى إساءة 
نون معاملة النساء المسنات والعنف الموجه ضدهن، ويتفاقم ذلك بفعل الفقر وعدم توفر إمكانية الحصول على الحماية القانونية. فالمس
هم يالفقراء مستضعفون بصفة خاصة. حيث إن افتقار المسنين إلى السلطة والوضع االجتماعي المرموق يجعل من الصعب عل

المطالبة بالخدمات، أو معرفة ما هو مستحق لهم والتفاوض بشأنه، والرد على إساءة المعاملة والعنف واإلهمال، وطلب المعلومات، 
 اس السن والجنس.واالعتراض على التمييز على أس

سكان بلد ما. على من يمكن استخدام مؤشرات مختلفة لتحديد التغير في الهيكل العمري وإلقاء الضوء على حالة المسنين  :المنهجية
إلى  15عاًما؛  14إلى  صفرآبرى: عمرية ثالث مجموعات بين نسب ممثلة بالم العالقة بين األجيال (ااستخديمكن سبيل المثال، 

القادرون على العمل  األفرادية والوظيفية (ديُمغرافعاًما فما فوق)، والهرم العمري، و/أو اتجاهات مؤشر اإلعالة ال 65، وعاًما 64
إلى عدد  شيخوخةالذين ال يساهمون في االقتصاد، والعاطلون عن العمل الذين يعولهم الغير)؛ والعمر المتوقع. ويشير مؤشر ال

عاًما. ويتمثل مؤشر آخر للهيكل العمري لسكان بلد  15شاب تقل أعمارهم عن  100عاًما لكل  65ممن تزيد أعمارهم عن  األفراد
للحصول على رؤية أآثر دينامية، استخدم نسبة النمو (أو الزيادة المطلقة) لكل من الفئات العمرية. وما، في العمر الوسيط للسكان.

 ها بالهيكل العمري.استخدم مؤشرات الصحة والقدرة الوظيفية للمسنين واربط

 :المصادر األولية

 لألسر المعيشية والصحة والقوى العاملة والفقر؛ المسحيةالتعدادات الوطنية. الدراسات  •
 المسوحلمنظمة الصحة للبلدان األمريكية)، ومن بينها  SABE مسحالمتخصصة حول المسنين (مثل  المسحيةالدراسات  •

 حول الترتيبات المعيشية؛
 لقياس مستوى المعيشة. المسحيةحول الفقر أو الدراسة  حيةالمسالدراسات  •

 :المصادر الثانوية

 . متاح على الرابط:National estimates and projectionsشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
http://esa.un.org/unpp/index.asp 

 : متاح على الرابط: Standard tabulationsلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. شعبة السكان.  •
http://www.unece.org/pau/age/prevacts_MicCen_tabul.htm 

 . متاح على الرابط: Estimates and Projections. الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة •
http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm؛ 

متاح على  .Statistical Abstract of the ESCWA Regionاالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. اللجنة  •
 الرابط: 

http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/index.asp؛ 
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 ؛Regional Dimensions of the Ageing Situation). 2008األمم المتحدة ( •
 World Economic and Social Survey 2007, Development in an). 2007األمم المتحدة ( •

Ageing World 
 Promoting a Society for All Ages in Asia andاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ.  •

the Pacific :متاح على الرابط .
http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=303. 

 :األدوات

 Guide to the National Implementation of the Madrid). 2008متحدة (األمم ال •
International Plan of Action on Ageingالصادرة داخل نظام األمم  شيخوخة. يتضمن النشرات حول ال

 على شبكة اإلنترنت؛ شيخوخةالمتحدة ودليل موارد ال
 Guidelines for Review and Appraisal of the Madrid International). 2006األمم المتحدة ( •

Plan of Action on Ageing؛ 
 Participatory Research with Older People: A). 2002الرابطة الدولية لمساعدة المسنين ( •

Sourcebook؛ 
 )؛2007في القرن الحادي والعشرين (تحديث  شيخوخةجدول أعمال البحث حول ال •
 على شبكة اإلنترنت:  شيخوخةدليل موارد ال •

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Web_Links/directoryJun
e09.pdf. 

 :ات التطبيق اإلقليميةاستراتيجي

 African Union Framework and Plan of Action onاللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة.  •
Ageing: 

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/implementation/AUFramew
orkBook.pdf 

 Regional Implementation Strategy for the Madridلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.  •
International Plan of Action on Ageing 2002 

http://www.monitoringris.org/documents/norm_reg/unece-ris.pdf؛ 
 Regional Strategy for the Implementation. الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية نةاللج •

in Latin America and the Caribbean of the Madrid International Plan of Action on 
Ageing: 

http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-
Ingles.pdf؛ 

 :Shanghai Implementation Strategy اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. •
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/Shanghai.html 

 Arab Plan of Action on Ageing to the Year 2012اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.  •
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/sd-02-

01.pdf. 

 المراهقون والشباب وبروزهم آمجموعة ذات أولوية .10

تشهد فترة المراهقة العديد من المراحل االنتقالية: الجسمانية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية. والمراهقون هم  :/الرسائلالحقائق
عاًما. ويمثل الشباب مجموعة شديدة  24إلى  15عاًما، في حين إن الشباب هم البالغين من العمر  19إلى  10العمر البالغون من 

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Web_Links/directoryJun.e09.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/implementation/AUFrameworkBook.pdf
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التنوع. فاحتياجات فتاة في الثانية عشرة من عمرها تختلف اختالًفا آبيًرا عن احتياجات شاب في الرابعة والعشرين. واالنتقال إلى 
س والحالة االجتماعية ومستوى التعليم واإلقامة والترتيبات المعيشية والهجرة والوضع االجتماعي سن الرشد يختلف وفًقا للسن والجن

االقتصادي. ورغم أن الشباب جميعهم يمرون بمرحلة انتقالية، إال أن خبراتهم ال تتشابه البتة. ويمثل الشباب مورد محتمل هائل 
وما يكتسبونه من مهارات، وما يتخذونه من قرارات بشأن سلوآهم الجنسي  لمعظم البلدان النامية. وتترك إنجازاتهم التعليمية،

 واإلنجابي، آثاًرا عميقة، ليس فقط على حياتهم، وإنما أيًضا على حياة األجيال القادمة.

نسب على أنها ية، يمكن تفسيرها على نحو أديُمغرافوظاهرة "البروز الشبابي" التي عادة ما ُتعزى إلى صعوبة جني فوائد النافذة ال
طفولي". وأهميتها السياساتية الحقيقية ال تتمثل في أن أعداد الشباب تتزايد آنسبة من القوى العاملة المحتملة، وإنما تتزايد وعاء "

بالنسبة للفئة العمرية تحت الخامسة عشرة. لذا فإن الموارد المجتمعية التي آانت في ما سبق تستهدف األطفال الصغار تحتاج إلى 
إلى  15، يتضح أن الفئة العمرية 64-15عادة توجيهها إلى المراهقين والشباب على نحو متزايد. وعند احتسابها آنسبة من شريحة إ

تتراجع في معظم البلدان. رغم ذلك، تتطلب مشاآلها فحًصا أآثر دقة. وقد تكون االستفادة من االستثمار في الشباب خالل  24
ية الحالية في العديد من البلدان، السيما تلك التي ديُمغرافحد القرارات الحيوية النابعة من االتجاهات الالخمسة عشر عاًما القادمة، أ

 ي.ديُمغرافتمر بالمراحل المتوسطة أو المتقدمة من االنتقال ال

خدمات، وآذلك على الحصولهم وإمكانية تعليمهم و عملهمومن المناسب اإلشارة إلى خصائص هؤالء السكان فيما يتعلق بظروف 
واالجتماعية االقتصادية، وما إلى ذلك، مع توجيه  النوع االجتماعيبحسب ، مع أخذ في االعتبار عدم المساواة آمواطنينمشارآتهم 

مزيد من العناية إلى االحتياجات الخاصة لهذه المجموعة فيما يتعلق بالتعليم وبخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. ومن بين العقبات 
ديدة التي تواجه الشباب في سعيهم للحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية: القيود القانونية والسياساتية المرتبطة بالسن الع

والحالة االجتماعية؛ والخوف من أن يشاهدهم اآلخرون نظًرا النعدام الخصوصية والسرية؛ والخوف من أن تساء معاملتهم؛ 
النشاط الجنسي للشباب؛ ومواعيد العمل والمواقع غير المالئمة للمرافق؛ وارتفاع التكاليف. إضافة إلى والمحرمات الثقافية المحيطة ب

معرفة محدودة بالخدمات المتاحة، أو أنهم يمتنعون بسبب الخجل أو  وأذلك، فإن العديد من الشباب لديهم فهم قاصر الحتياجاتهم، 
تحت الثامنة عشرة من الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بدون  األفراد الحرج. والعديد من البلدان لديها قوانين تمنع

 إذن ذويهم.

ويرتبط حمل المراهقات بتدني المستوى التعليمي للفتيات. وعندما يؤدي حمل المراهقات إلى اإلجهاض، عادة ما يكون هذا 
غير المؤهلين،  األفرادات لإلجهاض، واللجوء إلى خدمات اإلجهاض غير آمن. فمقارنة بالكبار، يزداد احتمال تأجيل المراهق

واستخدام األساليب الخطرة، والتأخر في طلب المساعدة عند حدوث المضاعفات. وتحدث أعلى معدالت العدوى المنقولة جنسًيا على 
المراهقين في على ؤثر فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز يعاًما. و 24إلى  15الصعيد العالمي بين الشباب البالغين من العمر 

الوقت الحاضر آما لم تؤثر في ذويهم. فمعظم الشباب ال يتاح لهم الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المقبولة. وفي 
أآثر تعرًضا لمخاطر األمراض المنقولة غياب العالج، تؤدي هذه العدوى إلى نتائج وخيمة، السيما بالنسبة للمرأة وأطفالها. والفتيات 

في سن مبكرة، وآثيًرا ما يقمن عالقات مع أشخاص أآبر سًنا، وألنهن فسيولوجًيا أآثر تعرًضا يبلغن ، ألنهن الفتيان جنسًيا من
 للعدوى.

ية الحصول على المشورة وعندما يزود الشباب بالمعلومات والتوعية الدقيقة والمالئمة، ومهارات اتخاذ القرار والتواصل، وإمكان
) تجنب 2) االستفادة من الفرص التعليمية وغيرها من الفرص التي تؤثر على رفاههم مدى الحياة؛ 1والخدمات، يصبحون أقدر على 

) حماية أنفسهم من األمراض المنقولة جنسًيا بما فيها فيروس نقص المناعة 3الحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض غير اآلمن؛ 
 ) تحسين صحتهم الجنسية واإلنجابية، واعتدادهم بأنفسهم، ومشارآتهم االجتماعية.4 البشري؛

أفضل للعمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية  االشباب معظم المهاجرين من الريف إلى الحضر. فالمدن توفر فرًص يشكل
الحضرية عنها في المناطق الريفية، وتوفر المدن  والحكومة من المناطق الريفية. وترتفع معدالت الحضور في المدارس في المناطق

فرًصا أآبر لتمكين النساء والفتيات من تلك التي توفرها المناطق الريفية. فيغادر العديد من النساء الشابات القرى فراًرا من 
توفر المالجئ اآلمنة للفتيات . وقد يحيل لواالستقال، أو سعًيا وراء فرص اقتصادية أفضل األطفالالممارسات التقليدية، مثل زواج 

المراهقات والنساء الشابات الحياة الحضرية إلى تجربة مفيدة قد تمكنهم من تحقيق االستقالل والوصول إلى الموارد والتحكم في 
يادة حياتهن. ومن ناحية أخرى، فإن غياب الفرص والتهميش يؤديان إلى استمرار الفقر ويرتبطان بالمستويات العالية للجريمة وز

التطرف السياسي. وقد سهل تقارب الشباب والتفاعل المستمر بينهم في المناطق الحضرية، وزيادة إمكانية الوصول إلى الوسائط 
اإلعالمية، خلق ثقافة شبابية حضرية وتكييفها ونشرها، لتكون بمثابة النقطة المرجعية للشباب في سعيهم لتكوين هويتهم، التي آثيًرا 

ظاهرة حضرية في معظمها،  ُتعدألدوارهم في آل من المنزل والمدرسة والعمل. فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ما تمثل تحدًيا
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األسهل واألآثر عدًدا بين الشباب. وقد غيرت هذه التكنولوجيا الطرق التي يرتبط بها هؤالء الشباب بعضهم ببعض،  الروابطتولد 
 لمية.وأدت إلى انتشار أنماط االستهالك العا

لصندوق األمم المتحدة للسكان  "Framework for Action on Adolescents and Youth"إطار العمل يوضح 
متعددة القطاعات للمنظمة لدعم التنمية الشاملة للشباب حول العالم. آما يدعو إلى دعم حقوق الشباب السيما الفئات  ةستراتيجياإل

 انه األربعة في:المهمشة والفتيات المراهقات. وتتمثل أرآ

 تناول قضايا السكان والشباب والفقر على المستوى السياساتي؛ •
والقائمة على  النوع االجتماعيالمراعية العتبارات  الصحة الجنسية واإلنجابيةخدمات زيادة إمكانية الحصول على  •

 المهارات الحياتية ، بما فيها التوعية بفيروس نقص المناعة البشري في المدارس والبيئات المجتمعية؛
دعم مجموعة أساسية للخدمات الصحية وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وتلك المتعلقة بفيروس نقص المناعة  •

 البشري؛
ات الحد من الفقر، و إصالحات القطاع استراتيجيلنهج القطاعي الشامل، وتشجيع القيادة والمشارآة الشبابية في سياق ا •

 الصحي.

إن جمع واستخدام مجموعة معيارية من البيانات حول الشباب من التعدادات التي تمثل الُقطر يفيد في تقييم التغيير الذي  :المنهجية
حجم ونمو الفئات السكانية من الشباب. ينبغي تصنيف البيانات  يطرأ على مر الزمن في بلد ما، وآذلك تقييم أداء هذا البلد. تحليل

عاًما)، وعند اإلمكان وفًقا للمستوى  24إلى  20، 19إلى  15، 14إلى  10وفًقا للجنس والسن (في مجموعات فرعية مفيدة مثل 
تحديد سن انقطاع يجب لى سبيل المثال، التعليمي أو الحضور المدرسي، والحالة االجتماعية، ومكان اإلقامة، والترتيبات المعيشية. ع

الفتيات عن المدرسة، ومتوسط عمر الزواج، مصنفة وفًقا للمتغيرات األخرى (بما فيها ثراء األسر المعيشية والموقع الجغرافي) 
 لتوفير المعلومات للتدخل المستهدف.

الكمية قد  المسوحالعمالة للمعلومات حول المشارآة االقتصادية والبطالة، وما إلى ذلك. بيانات  مسوحاستخدام التعدادات وينبغي 
ينبغي استكمالها باألساليب النوعية للحصول على صورة آاملة لحالة الشباب. آذلك، دمج المؤشرات للحصول على التعليم وعلى 

ية والصحية ديُمغرافال المسوحت الرئيسية ذات الصلة بالشباب من تحديد المؤشراآما يجب خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 
ية والصحية إلى شرائح خمسية للثراء، لتوفر ديُمغرافال المسوحلقياس مستوى المعيشة. ويمكن تقسيم بيانات  المسحيةوالدراسة 

المستويات التعليمية. عند احتساب متوسط  مصدًرا هاًما للمعلومات حول الشباب الذين يعيشون في الفقر وحول القضايا الرئيسية مثل
العمر أو العمر الوسيط عند أول معاشرة جنسية، تأآد من عمل ذلك نحو صحيح (مع اإلقرار بطبيعة البيانات الُمراقبة) إذ إن 

ية واإلنجابية احتسابه على أساس من مرو بالفعل بهذه التجربة سيؤدي إلى نتائج منحازة. آما يمكن استخدام بيانات الصحة الجنس
ألماآن للرسم الخرائط الجغرافية للشباب األآثر تعرًضا على أساس فهم أن الشباب ال يمثلون مجموعة متجانسة والتصوير المرئي 

ية والصحية التنوع الُقطري واإلقليمي واالختالفات عبر الشرائح ديُمغرافال المسوحالتي يعيشون فيها. آما يمكن أن توضح بيانات 
 55العنقودية متعددة المؤشرات. المسوحد المؤشرات الرئيسية من عية واالقتصادية. إضافة إلى ذلك، حدِّاالجتما

الصادرة عن صندوق األمم المتحدة  " Adolescent Experience In-Depth"سلسلة أدلة بيانات المراهقين تحت عنوان 
ية والصحية وتستهدف تزويد صناع القرار على آافة ديُمغرافال المسوحللسكان ومجلس السكان، والتي تدور في األساس حول بيانات 

عاًما، والبيانات  24إلى  10المراهقين والنساء الشابات. والفئة العمرية المغطاة هي والمستويات بالبيانات حول حالة المراهقات 
 مقدمة في شكل رسومات بيانية وجداول وخرائط (حيثما أمكن).

 Investingومجموعة األدوات الصادرة عن صندوق األمم المتحدة للسكان ومجلس السكان تحت عنوان  وتعالج الوثيقة اإلرشادية
When it Counts غياب البحث حول الشباب عن طريق جمع أساليب وأدوات ومنهجيات تجميع البيانات. والمنهجيات ،

ر أآثر ضعًفا، وما هي احتياجاتهم، وما إذا آانت البرامج الموضحة في الدليل مفيدة في المقام األول في اآتشاف أي المراهقين الصغا
 القائمة نجحت في الوصول إليهم.

                                                 
 Resource Guide). 2011(صندوق األمم المتحدة للسكان  55 for Youth and Poverty Reduction. Step Two: Poverty Diagnostics and 

Youth. 
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الصادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان أهمية دمج الشباب آشرآاء ذوي  Youth Participation Guideويدرك دليل 
ويسعى هذا المورد إلى رفع مستوى المشارآة ذات معنى في البرامج، ويستهدف تزويدهم بالمعلومات والخدمات لتحسين فعاليتهم. 

استعراض مفاهيمي عام لمشارآة الشباب؛  )1المعنى للشباب في البرمجة على المستوى المؤسسي والبرامجي. وتتضمن مكوناته، 
بمشارآة الشباب  المتعلقةالخلفية  توضح) نشرات 4) منهج تدريبي للشراآة بين الشباب والكبار؛ 3تقييم مؤسسي وأداة تخطيط؛  )2

 وغيرها.

ويمكن أن تتناول االستبيانات المتخصصة، التي توضع لرصد التقدم في مجال مشارآة الشباب، تغير المواقف تجاه الموظفين من 
الشباب والخبرات المشترآة بين الشباب والكبار داخل المنظمة التي يتعامل الشباب معها. ويمكن جمع المعلومات النوعية والكمية 

ة يعلى قائمة بالمؤشرات النوع لالطالع 56ألساسية لرصد أثر مشارآة الشباب على المستويات المختلفة ولتكون أساًسا للتقييم.ا
 لصندوق األمم المتحدة للسكان. Youth Participation Guideية انظر والكمِّ

 :المصادر األولية

 التعدادات الوطنية؛ •
 لقياس مستوى المعيشة؛ المسحيةية والصحية والدراسة ديُمغرافال المسوح •
 التقديرات واإلسقاطات الُقطرية؛ •
 العنقودية متعددة المؤشرات. المسوح •

 :المصادر الثانوية

  National Projections and Estimates شعبة السكان باألمم المتحدة. •
 http://esa.un.org/ unpp/index.aspمتاح على الرابط: 

ب وقاعدة البيانات. متاح على الرابط: 5) الهدف اإلنمائي لأللفية 2010مم المتحدة للسكان (صندوق األ •
www.devinfo.info/mdg5b 

 .Estimates and projections .الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية لجنةال •
 http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_bd.htmمتاح على الرابط: 

 Combating Commercial Sexual Exploitation اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. •
of Children and Youth in Asia: Directory of Organizations .:متاح على الرابط  

http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=790 
متاح على  .Statistical Abstract of the ESCWA Region اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. •

 الرابط:
http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=1؛ 

(القائم على  Adolescent Fact Booksمجلس السكان (لبرنامج المراهقين والشباب لصندوق األمم المتحدة للسكان)  •
 The). 2009ية والصحية). صندوق األمم المتحدة للسكان (ديُمغرافال المسوحبيانات التحليل الُقطري من 

Adolescent Experience In-Depth: Using Data to Identify and Reach the Most 
Vulnerable Young People. Data, Tables, Graphs and Maps Based on the 

Demographic and Health Survey. 

 :األدوات

 .Resource Guide for Youth and Poverty Reduction). 2011صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
 Investing when it counts: Generating the)؛ 2006صندوق األمم المتحدة للسكان ومجلس السكان ( •

evidence base for policies and programmes for very young adolescents. Guide and 
tool kit؛ 

                                                 
 .Youth Participation Guide). 2008(صندوق األمم المتحدة للسكان  56

http://esa.un.org/ unpp/index.asp
http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=790
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 Putting Young People into National Poverty). 2008صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Reduction Strategies. A Guide to Statistics on Young People in Poverty؛ 

 Youth Participation Guide: Assessment, Planning, and). 2008صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Implementation؛ 

 Growing Up Global: the Changing Transitions to). 2005سينثيا ب. لويد (محرر) ( •
Adulthood in Developing Countries. Panel on Transitions to Adulthood in 

Developing Countries . ،واشنطن ، لجنة السكان ومجلس الطفولة والشباب واألسرةNational 
Academies Press 

يحتوي على استعراض عام للتدخالت  World Development Report 2007). تقرير 2006البنك الدولي ( •
ًقا للمجاالت التالية: التعلم من أجل العمل والحياة، والذهاب إلى العمل، والنمو في مجال الشباب، وتقييم لفعاليتها، مقسم وف

 الصحي، وتكوين األسر، وممارسة المواطنة، والتحرك والتواصل عبر الحدود؛
ة الحد األدنى للمؤشرات حول الشباب، لأعدت األمم المتحدة من خالل فريق الخبراء المعني بمؤشرات تنمية الشباب، سلس •

 http://www.un.org/esa /socdev/unyin/youthindicators.htmعليها على  االطالعي يمكن الت
 جاري اآلن إعداد دليل لتحليل بيانات التعدادات حول الشباب. •

 أنماط الزيجات واألسر .11

مريكا الالتينية، ساد اتجاه إن قضية العالقات األسرية جديرة باالهتمام لعدة أسباب. في بعض البلدان، السيما في أ :/الرسائلالحقائق
إلى التفرقة الباطلة بين النظرة الفردية إلى العالم، والتي يفترض أن صندوق األمم المتحدة للسكان وغيرها من الوآاالت الدولية 

كان والتنمية. ومن تتبناها، والثقافة الفطرية القائمة على القيم األسرية، التي تؤيدها القوى المحافظة التي تعارض المؤتمر الدولي للس
األهمية تصحيح مفهوم أن الصندوق يعارض األسرة آمؤسسة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هو استثمار بعض الوقت والجهد في 

 تمثل بعض القضايا ذات الصلة في هذا السياق فيما يلي:تتحليل القضايا الفعلية التي تتعلق بهيكل األسرة. و

 بين األجيال؛ التعايشسرة الممتدة ودرجة هيكل األسرة النواة في مقابل األ •
 األسر المعيشية التي يرأسها والدان مقارنة بتلك التي يرأسها والد وحيد؛ •
 العالقات األسرية في ظل تعدد الزوجات؛ •
 في آل من البيئات التقليدية والبيئات الحديثة؛ غير الرسميةالزواج الرسمي مقارنة بالمعاشرة  •
 الفوارق الكبيرة بين أعمار األزواج.الزواج المبكر و/أو  •

رغم وجود اتجاه عام نحو األسر النواة، إال أن األسر الممتدة ال تزال تمثل جزًءا هاًما من أسلوب الحياة في أنحاء عديدة من العالم. 
 % 31األفريقية، و من األسر المعيشية % 13ومن األسر المعيشية المصرية،  % 19.5ففي التسعينيات آانت األسر الممتدة تكون 

من األسر المعيشية في الرياض بالمملكة السعودية. وهناك اتجاه عام ألن تتكون األسر المعيشية األآثر ثراًء من األسر النواة، ولكن 
 27من األسر المعيشية الحضرية للشريحة الخمسية األآثر ثراًء في فنزويال، و % 28نسبة األسر الممتدة تشكل آانت  1999في 
منها في اإلآوادور. آما شهدت بعض بلدان أمريكا الالتينية زيادة في أعداد األسر الممتدة خالل العقد  26منها في باراغواي، و %

الماضي. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، تعززت هياآل األسر الممتدة بفعل وباء اإليدز الذي عادة ما يتطلب انتقال دور الوالدين إلى 
 األجداد.

ي إلى أسر أصغر حجًما (متوسط عدد أفراد األسرة)، وعبء أقل اللتزامات رعاية األطفال (عدد أقل ديُمغرافعملية االنتقال الوتؤدي 
من األطفال في المنزل) ونسبة أعلى من األعضاء الناشطين. وتتضمن العناصر األخرى لهذا التغيير الهيكلي زيادة تعقيد وتنوع 

 والتي ترأسهازيادة أعداد األسر المعيشية التي تتكون من فرد واحد، واألسر التي يرأسها والد وحيد،  الهياآل األسرية آما يتضح من
األنثى، وزيادة أعداد انفصال األزواج والطالق، والتغيرات في عمليات االنتقال نحو الزواج/التعايش، وتغير عدد األطفال الذين 

 15ومن ناحية أخرى، هناك أيضا تغيرات في عدد األطفال الذين تزيد أعمارهم عن  يعيشون مع األم أو األب بمفرده، وما إلى ذلك.
عاًما ممن يعيشون مع ذويهم، حتى بعد الزواج وإنجاب األطفال. وهناك عدد ال بأس به من النصوص التي تبين أن األطفال  20أو 

ن أقل حًظا من األطفال الذين ينتمون إلى األسر التي يرأسها الذين ينتمون إلى األسر المعيشية التي يرأسها والد وحيد عادة ما يكونو
والدان. ويبدو أن ذلك يؤيد وجهة نظر المجموعات المحافظة التي تفضل الهياآل األسرية التقليدية. ولكن يجب مالحظة أن معظم 
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ة التي يرأسها والد وحيد يكون أعلى هذه الدراسات ال تتحكم في العوامل الموجودة من قبل مثل واقع أن معدل وجود األسر المعيشي
 بين الفقراء.

إن العالقات الزوجية وأنماط تكوين األسر لها أثر بالغ على المجتمع ووضع المرأة وصحتها وخصوبتها. ففي معظم المجتمعات، 
روبا الغربية والشرقية، يشير الزواج إلى بدأ الحمل واإلنجاب. ومع ذلك، فإن هذا النمط آخذ في التغير. وفي العديد من بلدان أو

تتزايد أعداد األطفال المولودين خارج نطاق الزواج حتى وإن آان الزوجان يعيشان مًعا ويعتبران أنهما يكونان أسرة. ويتجه العمر 
نجاب الوسيط للزواج إلى االرتفاع، وفي العديد من البلدان األوروبية هناك نسبة متزايدة من السكان التي ال تتزوج وال تخطط إل

األطفال. وفي الوقت نفسه، في مناطق أخرى من العالم، ال يزال الزواج المبكر شائًعا، السيما بين النساء مما يعرضهن إلى مخاطر 
وال يزال تعدد الزوجات ممارسة  57اإلنجاب المبكر وقد يعوق تحسين إنجازاتهن التعليمية وأوضاعهن االقتصادية واالجتماعية.

من بين  588أن  Ethnographic Atlasأفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا. ويوضح مردوك في  شائعة في معظم أنحاء
تعدد الزوجات  ُيعدو 58تشهده بشكل عرضي. 453مجتمًعا اشتمل عليها البحث تشهد تعدد الزوجات على نحو معتاد، و 1231

ب وغرب آسيا، وميانمار وسنغافورة وإندونيسيا. وفي مشروًعا في آافة أنحاء منطقة البلدان العربية، باستثناء تونس، وفي جنو
ن يشكًال معترًفا به من الزواج أو تسمح به األعراف في بعض البلدان، رغم وجود بعض االستثناءات، مثل أنغوال وبن ُيعدأفريقيا 

ي هذه البلدان ال تزال هذه وبوروندي وآوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا وموريشيوس ورواندا. وحتى ف
الممارسة موجودة رغم عدم شرعيتها. وفي بعض البلدان مثل نيجيريا والهند، يسمح بهذه الممارسة في بعض الفئات السكانية فقط. 

أخرى، . وفي السنغال، من ناحية رغم مشروعيته تعدد الزوجات نادر الحدوث ُيعدوتتفاوت معدالت الحدوث تفاوًتا آبيًرا. ففي لبنان 
 متعددة. الزيجاتمن  % 47تشير التقديرات إلى أن 

ر أو زواجهم باإلآراه إلى حرمانهم من الحرية ومن فرص التنمية الشخصية والحقوق مثل كيؤدي زواج األطفال والمراهقين المب
زواج الرسمي والتعايش غير الحق في الصحة والرفاه والتعليم والمشارآة في الحياة المدنية. ويشير زواج األطفال إلى آل من ال

شريك وتعاشره معاشرة األزواج قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر. أما الزواج باإلآراه فهو الزواج مع الرسمي حيث تعيش الفتاة 
 ُيعدهما. ويرتبط مفهوم الزواج المبكر بالزواج باإلآراه حيث يأحد الزوجين أو آلالحر والصحيح من رضاء الالذي يحدث بدون 

الُقصَّر غير قادرين على منح الموافقة المستنيرة. ورغم األدوات القانونية العديدة على آل من المستوى الدولي والُقطري والمحلي، 
 التي تدين ممارسة الزواج باإلآراه، إال إن البلدان التي تجرم هذه الممارسة قليلة العدد.

االتجاه المتنامي إلى الجهر بالميول الجنسية إلى نشأة االعتراف بالزيجات المثلية،  ورغم عدم اإلقرار العام في معظم البلدان، يشير
في وجود األطفال أو عدم وجودهم، لتكون شكًال جديًدا من أشكال األسرة. وآان الزواج المثلي مثاًرا للجدل حيث حظرت العديد من 

في بعض األحيان االعتراف به بأي شكل من األشكال. ولما آانت المناطق والبلدان االعتراف القانوني بمثل هذه الزواج، ومنعت 
قضية السماح بالزواج المثلي مثاًرا للخالف في العديد من الواليات القضائية، تتجه العديد من الحكومات إلى حصر عالقة الزوجين 

حالًيا في عدد قليل من بلدان العالم، على سبيل المثليين في إطار الزواج المدني أو التعايش غير المسجل. وينفذ الزواج بين المثليين 
المثال األرجنتين وبلجيكا وآندا وأيسلندا وهولندا والنرويج والبرتغال وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وبعض الواليات األمريكية، 

جتماعي المتاح لألسر، ولكن بعض لهم بذلك الفوائد االقتصادية والحقوق القانونية والوضع اال ويتاحباإلضافة إلى مكسيكو سيتي، 
هذه البلدان ال تزال تمارس التمييز ضدهم فيما يتعلق بالوالدية. وبعض البلدان األخرى تسمح باالرتباط بين المثليين بدون السماح 

 بالزواج المثلي، ولكنها في بعض األحيان تكفل معظم الحقوق أو آلها التي تنتج عن الزواج.

تي طرأت على ترتيبات الزواج حتى الفترة األخيرة، أهمية محدودة آمحددات مباشرة للنتائج المتعلقة وقد آانت للتغييرات ال
بالخصوبة. وما زالت أقل أثًرا في البلدان ذات معدالت الخصوبة المرتفعة، حيث يعكس الزواج المبكر للمرأة وزواجها عموًما، 

ولكن التغيرات الهائلة التي تحدث اآلن في المجتمعات الغربية، والتغير  ارتباطها الوثيق بدورها داخل األسرة، وقد يسهم فيه.
، وضع المرأة عن طريق إضعاف لألسوأالموازي لها الذي يحدث في شرق وجنوب شرق آسيا، تحول، سواء آان ذلك لألفضل أم 

في أنماط الزواج المتأثرة بالتنمية االقتصادية االفتراض المباشر لهذا االرتباط، ومن ثم اختيارات اإلنجاب المتاحة لديها. والتغيرات 
، وتأهيل رأس المال البشري، وتغير أدوار آل من الجنسين والترتيبات األسرية، ترتبط باإلحساس المتنامي التحضرالمتسارعة، و

 اج.بالفردية، والفرص االقتصادية المتزايدة السيما بالنسبة للمرأة، والمفاهيم الجديدة حول الغرض من الزو

                                                 
 ‐ Factors affecting female age at marriage in South Asia” Asian Population Studies 1(3): 283). ”2005(آولدويل . بروس ك 57

301. 
 .http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/worldcul/atlas.htm: لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على قاعدة البيانات المتاحة على 58
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ويؤآد علماء االجتماع الدارسون للمجتمعات المختلفة أن تعدد الزوجات يؤدي إلى آبت وتهديد وعدم تمكين المرأة. وتشير الدالئل 
إلى أن األطفال الذين يولدون للزيجات المتعددة يكونون أآثر تعرًضا للمعاناة من الصراع بين األزواج، والعنف واالضطرابات 

الزوجية، خاصة تلك التي تتعلق بتعاسة النساء في ظل تعدد الزوجات وغياب األب والضغوط المادية. ووفًقا األسرية، والمشكالت 
، يخالف تعدد 1992لتوصية لجنة األمم المتحدة المعنية برصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة عام 

يلحق بها وبمن تعول الضرر العاطفي البالغ، ولذا ينبغي التصدي لهذا الزواج الزوجات حق المرأة في المساواة بالرجل، وقد 
(أ) التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  5وحظره. وينتهك مثل هذا الزواج الحقوق الدستورية للمرأة ويخالف أحكام المادة 

 المرأة.

األعمار بين الزوجين، السيما بين األزواج والزوجات األصغر سًنا.  آما يرتبط تعدد الزوجات في الغالب بالفارق الكبير في متوسط
ولكن، التفاوت الكبير في األعمار بين الزوجين يحدث أيًضا في البيئات التي ال ينتشر فيها تعدد الزوجات. ويوجد أآبر قدر من 

أعوام)  7قليًال في غرب أفريقيا (حوالي  أعوام في المتوسط) في منطقة الساحل األفريقي، وتقل المتوسطات 10التفاوت (حوالي 
أعوام). ويعتقد عموًما أن التفاوت الكبير في األعمار يعزز من عدم التكافؤ في عالقات القوى بين  6وجنوب شرق أفريقيا (حوالي 

من التفاوت في الرجل والمرأة. خاصة وأنه قد تبين أن معدالت شيوع وسائل منع الحمل تقل في الزيجات التي تتسم بقدر آبير 
 األعمار، حيث تحظى النساء في مثل هذه الزيجات بقدر أقل من االستقالل في صناعة القرار.

وفي آثير من األحيان يؤدي فرض شريك للحياة على الطفل أو المراهق إلى تقليص زمن طفولته والمساس بحقه األساسي في 
وق اإلنسان. وللزواج المبكر آثار بالغة على الرفاه المادي والفكري ممارسة هذا االختيار آما تنص عليه األدوات الدولية لحق

والنفسي والعاطفي للطفل والمراهق. آذلك فإنه يكاد يعني بالتأآيد الحمل والوالدة قبل األوان بالنسبة للفتاة. آما أن الفتيات أآثر 
بشري، من النساء الناضجات، نتيجًة للعوامل البيولوجية تعرًضا للعدوى باألمراض المنقولة جنسًيا بما فيها فيروس نقص المناعة ال

واالجتماعية، بما فيها عالقات القوى ما بين الرجال والنساء التي تجعل من الصعب على الفتيات والنساء الشابات التفاوض حول 
ان التي تعاني من مستويات مرتفعة من الفقر. ففي البلد هوالجنس اآلمن. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الزواج المبكر 

في صالح الطفلة. ويؤدي الزواج باإلآراه إلى  ُيعدة للبقاء تمارسها األسرة، وقد استراتيجيالفقر، يصبح تزويج الفتيات الصغار بمثابة 
 حرمان الفتيات والفتيان والنساء من الحقوق األساسية لإلنسان.

 أصبحنيصعب على بعض الرجال العثور على زوجة في موطنهم األصلي. فالنساء  ،59وفي بعض البلدان، السيما في شرق آسيا
يحظين بقدر أآبر من التعليم ومن النشاط االقتصادي. ولكن العالقة بين الجنسين واقتسام مسؤوليات األسر المعيشية لم يتغير آثيًرا. 

إن النساء يجب أن يخترن ما بين العمل والزواج واألمومة، آذلك فإن إجراءات دعم األمهات العامالت اقتصادًيا غير آافية. لذا ف
وعدد النساء الالتي يرفضن دورهن التقليدي أصبح في تزايد مستمر. إضافة إلى ذلك، فإن المرأة يجب عليها في آثير من األحيان 

عداد العرائس القادمات إلى البالد من تقديم الرعاية لوالديها، مما يسهم أيًضا في إبعادهن عن سوق الزواج. ونتيجة لذلك، تتنامى أ
 الخارج. وفي األعوام األخيرة تطور هذا الشكل من الهجرة بسرعة، السيما في بلدان شرق آسيا.

درجة التعايش بين األجيال. افحص  يتم تحليلاحتسب على أساس بيانات التعداد، نسب األسر النواة واألسر الممتدة، و :المنهجية
معيشية غير األسرية، مثل األسر المعيشية التي تتكون من فرد واحد. احتسب متوسط عدد األفراد واألطفال (دون أيًضا الترتيبات ال

الخامسة ودون الخامسة عشرة)، ومعدالت رئاسة األسرة وفًقا للسن والجنس، والتوزيع السكاني وفًقا للجنس والسن والحالة 
يشير مؤشر وبمفردها، وبدون أي منهما.  األم الوالدين، ومع األب بمفرده، ومع االجتماعية، ونسبة األطفال الذين يعيشون مع آال

األسرة أو  رباألسرة، أم الزوجة، أم بنت  ربةهام آخر إلى حالة األمهات الشابات والمراهقات وفًقا ألوضاعهن داخل األسرة: 
. استخدم مؤشرات معدالت الزواج مثل ذلكن أمكن إ غيرها من األوضاع. ينبغي توضيح اتجاهات هذه المؤشرات على مرور الزمن

، وفارق السن بين الزوجين (إن توافرت هذه المعلومات). احتسب التوزيع غير الرسميةالسن عند الزواج األول، ونسبة الزيجات 
 وأين حالًيا، والنساء السكاني وفًقا للسن (في فئات عمرية تتكون من خمس سنوات)، والحالة االجتماعية، والنساء والرجال المتزوج

 د الروابط ما بين التنمية االقتصادية والسن عند الزواج.يحدوت 60الرجال الذين سبق لهم الزواج، ومعدالت الخصوبة.

في البلدان حيث تتوفر بيانات السجل المدني التي يمكن االعتماد عليها، تستخدم هذه البيانات آأساس الحتساب عدد من المؤشرات 
يجات سنوًيا، والمعدالت الخام للزواج، ومتوسط السن عند الزواج، ومتوسط فارق السن بين الزوجين عند الزواج مثل عدد الز

                                                 
 Marriages with foreign women in East Asia: bride trafficking or voluntary migration?” Population). “2010(بيالنجيه، دانييل  59

and Societies No. 469. 
 .مؤشرات شعبة السكان باألمم المتحدة 60
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األول، وعدد حاالت الطالق سنوًيا، والمعدالت الخام للطالق. في بعض الحاالت قد يكون من الممكن احتساب متوسط مدة الزواج. 
 ختلف أنواع التعدادات أو المسوحة سجل مدني يمكن االعتماد عليها، يمكن أن يوفر موفي بعض الدول األخرى التي ليس لديها أنظم

السن عند الزواج األول للمرأة، وفي حاالت أندر للرجل. وبتحليل هذه المعلومات إلى  ينظر بأثر رجعيالمعلومات من خالل منظور 
تقريبي ألنماط الزواج والسن عند الزواج األول. يرجى  عاًما، يمكن الحصول على تصور 24إلى  15للنساء البالغات من العمر 

بة) في حالة النساء (أو الرجال) الذين لم ارقلالخاضعة لمالحظة أن هذه العملية قد تتطلب تقنيات إحصائية متقدمة (تحليل البيانات 
حول الزواج، قد يكون من الممكن بأثر رجعي عاًما بعد. في البلدان حيث ال تتوافر المعلومات  25يتزوجوا بعد ولم يبلغوا من العمر 

وتكون  61الذين لم يسبق لهم الزواج في األعمار المختلفة. األفراداحتساب متوسط السن عند الزواج المحتسب على أساس نسب 
تنشأ بسبب  النتائج أفضل إذا توفرت البيانات لكل عمر على حدة، ولكن ينبغي توخي الحذر من التشويه في الهياآل العمرية الذي

 تفضيل تقريب األرقام إلى األعلى أم إلى األدنى.

ندا والسنغال وجنوب أفريقيا وأوغندا ونيبال) قياس مدى اتتيح تعدادات عدد من الدول (مثل مصر والعراق وغينيا وآينيا ومالي ورو
ال يعترفن بوجه خاص بيانات ناقصًا. فالنساء . ولكن من الناحية العملية، عادة ما يكون اإلبالغ عن هذه الالتعدديةانتشار الزيجات 

 بارتباط أزواجهن بأخريات.ال يعلمن هذه الفكرة أو ألنهن يقاومن بأنهن يعشن في مثل هذه النوع من االرتباط، إما ألنهن عادًة 

لذا فهي ال تحصى ومن الصعوبة تقدير مدى انتشار الزواج المبكر حيث إن العديد من مثل هذه الزيجات غير مسجل وغير رسمي، 
في أنظمة جمع البيانات المعيارية. وهناك بيانات قليلة جًدا فيما يتعلق بالزواج دون الخامسة عشرة. آذلك، فإن الزواج المبكر عادة 

 19إلى  15ما يترآز في بعض المناطق وبين بعض الفئات السكانية الفرعية. ولكن هناك وفرة في بيانات الزواج للبالغين من العمر 
لنسب  التحليالتية والصحية إجراء بعض ديُمغرافال المسوحعاًما، السيما فيما يتعلق باإلنجاب والتعليم المدرسي. وتتيح بيانات 

ية الحالية في حاجة إلى تصنيفها واستخدامها ديُمغرافالنساء المتزوجات حالًيا والالتي تزوجن قبل أن يبلغن الثامنة عشرة. والبيانات ال
 62. لكننا في حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات الآتشاف االتجاهات السائدة.المبكرة نتشار الزيجاتلفحص مدى ا

العنقودية  والمسوحية والصحية ديُمغرافال مسوحاألسر المعيشية وفًقا لل مسوحتقوم تحاليل منظمة اليونيسيف وشرآائها على بيانات 
ا التحليل على خمسة مؤشرات تتعلق بزواج األطفال، وهي أ) نسبة النساء يرآز هذومتعددة المؤشرات، في المقام األول. 

 15عاًما، وفًقا للفئات العمرية؛ ب) نسبة الفتيات البالغات من العمر  18المتزوجات/المرتبطات للمرة األولى والبالغات من العمر 
المتزوجات في زيجات تعددية وفًقا لفئات نسبة النساء  عاًما المتزوجات/المرتبطات حالًيا؛ ج) فارق السن بين الزوجين؛ د) 19إلى 

 الالتي تزوجن من قبل والالتي شارآن مشارآة مباشرة في اختيار أزواجهن أو شرآائهن األوائل.؛ هـ) نسبة النساء العمرية

 :المصادر األولية

 بيانات السجل المدني حول الزواج، حيثما وجدت؛ •
طلب جداول خاصة من المكاتب اإلحصائية يستلزم األمر وتعدادات األسر المعيشية.  في بعض األحوال قد  مسوح •

 المرآزية؛
 لشيوع وسائل منع الحمل؛ المسحيةالدراسة  •
 ية والصحية؛ديُمغرافال المسوح •
 العنقودية متعددة المؤشرات؛ المسوح •
 التعدادات الوطنية؛ •
 طنية؛والتشريعات ال •
 ؛الخصوبة العالمي مسح •
 الوطنية حول الممارسات التقليدية. المسحيةالدراسات  •

 

 :المصادر الثانوية

                                                 
 Age at marriage and proportions marrying”. Population Studies 11 (2): 111 ‐136). “1953(للمزيد من المعلومات انظر جون هاجنال  61
 .Early marriage child spouses”. Digest No. 7). “2001(ونيسيف، مرآز  إينوشنتي للبحوث الي 62
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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية . Family Indicators). 2003برنامج األمم المتحدة المعني باألسرة ( •
 لألمم المتحدة، شعبة السياسات والتنمية في الميدان االجتماعي؛

 World Marriage Data 2008). 2009ن باألمم المتحدة (شعبة السكا •
(POP/DB/Marr/Rev2008)؛ 

 ؛Estimates of Child Marriageمنظمة اليونيسيف  •
 /http://www.childinfo.org. متاح على: Childinfoمنظمة اليونيسيف:  •
. يحتوي الفصل الذي يتناول Social Panoramaاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  •

لألسرة على معلومات مفيدة، وإن آان يرآز في المقام األول على السياسات. انظر أيًضا الجزء الموجهة السياسات 
 الذي يتناول التماسك االجتماعي؛

 Statistical Yearbook for Asia and theاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ.  •
Pacific 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. قاعدة البيانات اإللكترونية. متاح على: •
http://www.unescap.org/stat/data/swweb/DataExplorer.aspx 

متاح  .Statistical Abstract of the ESCWA Regionاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.  •
 /http://www.escwa.un.org على الرابط:

divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=1. 

 أنماط االستيطان وتنقل السكان .12

 وتغير التوزيع اإلقليمي للسكان التحضر .12.1

من الضروري التوجه على نحو استباقي إلى النمو الحضري الحتمي الهائل. فقد أثبت التاريخ عدم جدوى  ُيعد :/الرسائلالحقائق
السياسات التي تستهدف منع الهجرة من الريف إلى الحضر أو تأخير النمو الحضري. وينبغي أن يقتنع صناع السياسات بذلك، 

والعمليات االجتماعية  التحضروء على العالقة اإليجابية ما بين وبالحاجة إلى التخطيط المسبق له. وينبغي آذلك إلقاء الض
واالقتصادية والبيئية عند إجراء الحوار المتعلق بالسياسات. وهناك قضيتان بارزتان، وهما: تعزيز االستخدام المستدام لألراضي عند 

واإلسكان. ويمكن األراضي  وهي فئة الفقراء، من حدود المدينة والتخطيط الحتياجات الفئة االجتماعية الكبرى، أال ةالتخطيط لتوسع
للدراسات السكانية أن تسهم مساهمة هامة في آال المجالين، آما أوضحت دراسة "حالة السكان في العالم" لصندوق األمم المتحدة 

 .2007للسكان لعام 

في المناطق التي ال تزال في معظمها ريفية. فقد ية الرئيسية في العقود القادمة، السيما ديُمغرافكون إحدى العمليات اليس التحضرف
سيتجاوز نمو سكان الحضر في  2018. وبدًءا من عام التحضر%) فيما يتعلق ب50نقطة المنتصف ( 2008تجاوز العالم في عام 

يم المطلقة. وفي العالم آكل المعدل اإلجمالي للنمو السكاني، حيث ستشهد المناطق الريفية تراجًعا في أعداد سكانها من حيث الق
. وخالل نفس الفترة، من 2035مليون في  730إلى  2010مليون في  324أفريقيا جنوب الصحراء، سينمو سكان الحضر من 

وقارنه بالبلدان األخرى  التحضرالتقدم في عملية  يتم تحليل. % 64إلى  % 45في الصين من  التحضرالمتوقع أن تزداد درجة 
ى عالقتها بالتقدم االقتصادي واالجتماعي. وضح أيًضا أن هناك نسيج قائم للنظام الحضري على خلفية في المنطقة. ألق الضوء عل

النسبة الحضرية، أوسع نسبًيا، ويحتوي على مراآز مختلفة، أو عاصمة آبرى وعدد من المدن األصغر حجًما، أي وضح مدى آثافة 
إعادة التوزيع اإلقليمية الناتجة عن عمليات األراضي الوطنية، السيما النظام الحضري. وأخيًرا، وضح توزيع السكان على أنحاء 

 .إن أمكن الهجرة، وعالقتها بالسياسات وبالتحول اإلنتاجي. وضح سياسات الدولة فيما يتعلق بالنمو الحضري وتوزيع السكان

ن في الحضر والريف ونسبتهما إلى مثل مساحة األراضي، والمستوطنات الحضرية، وإجمالي السكا استخدم مؤشراٍت :المنهجية
إجمالي السكان، ومعدل النمو الحضري والريفي السنوي، والزيادة المطلقة (أو النقص المطلق) في أعداد سكان الحضر والريف في 

إجمالي السكان وسكان الحضر) في المدن التي يبلغ عدد سكانها من ( تها المئويةالفترة األخيرة (آخر عشرة أعوام)، والكثافة، ونسب
إجمالي السكان وسكان الحضر) في المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو من (آذلك نسبتها المئوية ألف نسمة أو أآثر، و 20

ألف ومليون نسمة، ولكن  100ا بين إجمالي السكان وسكان الحضر) في المدن متوسطة الحجم (عادة ممن (نسبتها المئوية أآثر، و
مدينة)، والتوزيع النسبي للسكان وفًقا  11مدن ومن  3 يمكن تعديل هذه األرقام وفًقا للبلد)، ومؤشر أولوية النظام الحضري (من

http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=1
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رأس المال للتقسيمات السياسية واإلدارية الرئيسية (فكر في إعداد عرض قائم على الخرائط). ادمج في هذا الفصل الدراسات حول 
 االجتماعي والشبكات االجتماعية، وما إلى ذلك.

 :المصادر األولية

 التعدادات الوطنية للسكان والمساآن؛ •
 التقديرات واإلسقاطات من المصادر الوطنية. •

 :المصادر الثانوية

: متاح على الرابط. World Population Prospectsشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
http://esa.un.org/unpd/wpp2008/index.htm 

: متاح على الرابط. World Urbanization Prospectsشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm 

 Urban and Rural Population, Development and theشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
Environment .اللوحات البيانية الجدارية؛ 

: على الرابط ةمتاحاألغذية والزراعة، قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة.  منظمة •
http://www.fao.org/ 

مرآز الشبكة الدولية لمعلومات علوم األرض لمعهد األرض في جامعة آولومبيا. مشروع رسم خرائط سكان المدن  •
:  متاح على الرابط). GRUMPوالريف على المستوى العالمي (

http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/ 
متاح على )، حسابات المرآز العالمي للحضر. المسكن -برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ (األمم المتحدة  •

 : الرابط
http://ww2.unhabitat.org/programmes/guo/statistics.asp؛ 

متاح على . Estimates and projections الكاريبي. اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر •
 :الرابط

http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm؛ 
 EPUALC  (Distribuciónقاعدة بيانات  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. •

Espacial de la Población y Urbanización en América Latina y el Caribe) in 
Boletín Demográfico No. 75 .متاح على الرابط :http://www.eclac.org/cgi 

bin/getProd.asp?xml=%20/publicaciones/xml/6/21806/P21806.xml&xsl=/
celade/tpl/p9f.xsl%20&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl؛ 

 Statistical Yearbook for Asia and the حيط الهادئ.اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والم •
Pacific 

:  متاح على الرابط قاعدة البيانات اإللكترونية. اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. •
http://www.unescap.org/stat/data/swweb/ DataExplorer.aspx 

متاح على . Statistical Abstract of the ESCWA regionاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا.  •
 /http://www.escwa.un.org: الرابط

divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=1 

 :األدوات

 ESCAP-UNDP Guidelines for اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. •
Participatory Planning of Rural Infrastructure متاح على الرابط :

http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=557؛ 

http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=%20/publicaciones/xml/6/21806/P21806.xml&xsl=/%D8%9Bcelade/tpl/p9f.xsl%20&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl
http://www.unescap.org/stat/data/swweb/DataExplorer.aspx
http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=1
http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/details.asp?chapterID=1
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 Managing the Transition from the Village اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. •
to the City in the South Pacific متاح على الرابط :

http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=500. 

 الهجرة الداخلية .12.2

مليون شخص على مستوى العالم (شخص من بين آل ثمانية)  740آان  63وفًقا لتقديرات برنامج األمم المتحدة/الرسائل: الحقائق
اخلية والدولية . وآان تنقل السكان، تاريخًيا، والهجرة الد2009يعيشون في موطنهم األصلي ولكن بعيًدا عن مسقط رأسهم، في 

وعواقب  ةالمسلح اتات التي يستخدمها األفراد واألسر للفرار من الفقر والنزاعستراتيجياال(باستثناء في حال اإلآراه) إحدى 
 الكوارث الطبيعية، وللسعي وراء فرص جديدة للعمل والحصول على الرواتب والتعليم وحتى الزواج.

الذين يقدمون على االنتقال عن ذلك (مثل هجرة  األفرادة الشخصية، سواء بسبب مسؤولية ومع ذلك، فقد ُتقوض الهجرة عملية التنمي
يعانون من فقدان الموارد  مواطنهم األصليةالذين يبقون في  األفرادالوالدين)، أو لفشل عملية االستيطان في الوجهة الجديدة، أو ألن 

 البشرية (التي عادة ما تكون موارد مؤهلة).

ديناميات التنقل الداخلي بعدة سياسات عامة، تتعلق بالتوزيع اإلقليمي، والتنمية الحضرية والريفية، واإلسكان، والنقل، وترتبط 
 والهيكل األساسي، والتحول اإلنتاجي، والبرامج المحددة التي تستهدف التأثير على آثافة الهجرة وأنماطها.

ص محددة فيما يتعلق بالجنس والسن والتعليم والطبقة االجتماعية وما إلى وضح نمط المهاجرين الداخليين، ممن يتسمون بخصائ
هنا من األهمية إلقاء الضوء على المالمح المحددة لهذه العملية داخل البلد، ومناقشة المعتقدات الخاطئة فيما يتعلق بهوية  ُيعدذلك. و

عمار التي تحدث فيها، فتشهد آسيا عموًما معدالت أقل من التنقل المهاجرين الداخليين. وهناك اختالفات آبيرة في آثافة الهجرة واأل
وطفرات حادة بين األعمار الشابة، في حين تشهد أمريكا الالتينية والبلدان المتقدمة معدالت أآبر من التنقل، وأنماط عمرية أقل 

ا تعوضها تدفقات مقابلة، ولكن إعادة التوزيع من تبايًنا، وتقع ذروة الهجرة بين األعمار المتقدمة. ومعدالت التنقل العالية عادة م
. وتبين مقارنات آمقياس على مدى حقبة عمرية آاملة تحتسبخالل الهجرة تحدث على نطاق واسع في بعض البلدان، السيما عندما 

ئية)، رغم أن البيانات على السالسل الزمنية أن آثافة الهجرة لفترة خمسة أعوام تتراجع في معظم البلدان (وتبرز الصين آحالة استثنا
 مدار الحياة تشير إلى ارتفاع أآثر انتشاًرا نظًرا لما للهيكل العمري من تأثير.

وينبغي أيًضا تحليل منشأ ووجهات المهاجرين: هجرة من الريف إلى الريف، أم من الحضر إلى الحضر، أم من الريف إلى الحضر، 
 مشروعات اإلنمائية الكبرى، أم هجرة عائدة، وما إلى ذلك.إلى المدن الصغيرة أم المدن الكبرى، إلى ال

هناك قدر محدود جًدا من البيانات المتاحة فيما يتعلق بالهجرة الداخلية لصعوبة قياسها ووضع مفاهيمها. فكر في إعداد  :المنهجية
ه المصفوفات وفًقا للتقسيمات مصفوفات المنشأ والوجهة وآذلك مؤشرات تدفقات الهجرة. وعادة ما تتيح التعدادات حساب هذ

السياسية واإلدارية الرئيسية، وفي أحيان نادرة وفًقا للتقسيمات الجغرافية األصغر (مثل البلديات) ومناطق اإلقامة الريفية/الحضرية. 
وجود هذه  فكر في المؤشرات الكالسيكية مثل التدفقات واألعداد والمعدالت الستغالل مصفوفات المنشأ والوجهة. وفي حال عدم

من أجل احتساب الحسابية المتبقية  منهجيات القيماألخيرة (على سبيل المثال بالنسبة لمناطق اإلقامة الحضرية والريفية)، استخدم 
. أعد جداول متعددة المتغيرات لتقدير مدى االنتقائية واالحتماالت الشرطية لكون الشخص على األقل قياسات الهجرة الصافية

ريفية)، وميزان الهجرة وصافي الهجرة وفًقا للتقسيمات  -ؤشرات التي تتعلق بحجم الهجرة وفًقا ألنواعها (حضرية الم 64مهاجًرا.
السياسية واإلدارية الرئيسية؛ وعند الضرورة، الهجرة المتبادلة بين المدن، أو بين مختلف المناطق المحيطة والمدينة الرئيسية (فكر 

مثل: متوسط السن والمستوى التعليمي،  الخرائط). بالنسبة للمهاجرين الداخليين، استخدم مؤشراٍت في استخدام العروض القائمة على
 التوزيع وفًقا للجنس (مقارنة بغير المهاجرين)، متوسط األعوام الدراسية وفًقا للسن والجنس (مقارنة بغير المهاجرين).

                                                 
 Human Development Research Paper. 2009/30 Cross‐National Comparisons of Internal ).2009(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  63

Migration. 
ي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ديُمغرافالمرآز ال/ منهجية التقدير غير المباشر ، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 64

 ,Migracióninterna en América Latina y el Caribe: studio regional del período 1980–2000). 2004. (رودريغز، خورجي II Nº 50 
(LC/L.2059–P), Santiago de Chile. Publicación de lasNaciones Unidas, Nº de venta: S.04.II.G.3.Rodríguez, Jorge. . )2004 .(

Explotando el módulosobremigracióninterna de los censos de población y vivienda de América Latina, REDATAM informa, 
Nº 10 (LC/ L.2261), Santiago de Chile. 
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 :المصدر األولي

 والمسوحلتعدادات عندما تطرح االتقديرات المباشرة استخدم رية للمدينة التعدادات الوطنية. بالنسبة للهجرة من الق •
 هذا السؤال، وإال فاستخدم التقديرات غير المباشرة من بيانات التعداد.

 المصادر الثانوية:

إلدارية اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. قاعدة بيانات الهجرة بين التقسيمات السياسية وا •
 MigraciónInterna en América Latina y el Caribe databaseأو الهجرة بين المدن،  الرئيسية

 ؛/http://www.eclac.cl/migracion/migracion%5Finterna: متاح على الرابط
 :الرابطمتاح على اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. قاعدة البيانات اإللكترونية.  •

http://www.unescap.org/stat/data/swweb/DataExplorer.aspx. 

 حاالت الطوارئ: الكوارث الطبيعية والنزاع المسلح والتشرد .12.3

تنشأ حاالت الطوارئ عندما يهدد خطر ما حياة عدد آبير من السكان أو سالمتهم. ويتضمن هذا التعريف األزمات  :/الرسائلالحقائق
تترك آثارها على القضايا  إنسانيٍة المسلحة على حد سواء. وفي آثير من األحيان تسفر هذه األوضاع عن أزماٍت الطبيعية والنزاعات
على سبيل المثال، تؤثر الهجرة القسرية الناتجة عن الصراعات المدنية على فئات آبيرة من السكان. ورغم أن فالمتعلقة بالسكان. 

عات، إال أن مشارآة النساء واألطفال آخذة في الزيادة. وفي الوقت نفسه، في آثير من الرجال يشارآون أآثر في مثل هذه الصرا
لمواقف ون أنحاء العالم التي تعاني من مثل هذه األوضاع، تكوِّن النساء واألطفال معظم عناصر الفئات المشردة. عندما يتعرض

اة من ضحايا التشرد أنفسهن في مواجهة مزيد من الصعوبات منازلهم، تجد النساء الباقيات على قيد الحي الرجال الصراع ويغادر
لالضطرابات العصيبة والتغيرات الحادة في الحياة اليومية بصفة خاصة ألنهن ال يتعرضن للتشرد فحسب، وإنما يتعرضن آذلك 

ر المعيشية التي يرأسها طفل أو واألسوالمسنين  ، مع زيادة أعداد األطفالالنوع االجتماعيلألسرة، واألدوار االجتماعية والعالقات 
امرأة، وآذلك التغيرات في شتى الجوانب االجتماعية األخرى. وعموًما، عادة ما تؤدي حاالت الطوارئ إلى زيادة مشارآة المرأة 
في سوق العمل وزيادة أعباء العمل لدى األسر التي ترأسها المرأة. آذلك فإن المسنين يكونون ضمن المستضعفين في حاالت 
الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية وغيرها من الطوارئ اإلنسانية، إذ قد يجدون أنفسهم معزولين عن أسرهم وأصدقائهم، وأقل قدرة 

 على التحرك بسرعة وعلى الحصول على الغذاء والمأوى.

تحوالت في الهيكل األسري، الضوء على عواقب حاالت الطوارئ على السكان، في المقام األول فيما يتعلق بالهجرة، وال يتم القاء
ضايا األخرى التي ينبغي اإلشارة إليها فيما يتعلق بمثل هذه األوضاع، تلك يتم الق. ومن بين النوع االجتماعيوسوق العمل وديناميات 

نف، وتفاوتها التي ترتبط بانتشار المستوطنات العشوائية، وتراجع العمر المتوقع، خاصة بالنسبة للرجال؛ ومعدالت الوفيات بسبب الع
وفًقا للجنس؛ والتغيرات في معدالت الزواج، مثل تعطل الزواج. آما تؤثر حاالت الطوارئ سلًبا على الصحة الجنسية واإلنجابية 

األمراض المعدية المنقولة تعد العنف الجنسي، خاصة عند استخدامه آسالح للحرب ووسيلة للترويع، و ُيعدللسكان، خاصة النساء. و
يروس نقص المناعة البشري/اإليدز، والوفيات النفاسية من المشكالت التي تتفاقم أثناء األزمات. ومع تعطل البرامج جنسًيا، وف

الصحية، وتدمير المرافق الصحية وفرار العاملين في مجال الصحة أو وفاتهم، تتقلص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في 
الضوء على مستويات حدوث هذه المشكالت في هذا النوع من السياقات ومدى زيادتها بسبب  يتم القاءوقت تبلغ فيه الحاجة ذروتها. 

 األوضاع الناتجة سواء عن النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية.

وتحليل عام لحالة الطوارئ،  المعلوماتفي الحاالت المالئمة، وبقدر اإلمكان، ينبغي الحصول على المؤشرات التي تقدم  :المنهجية
والدراسات وتقييم سريع  لمسوحاباإلضافة إلى أثرها على السكان وقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية. لذا، ينبغي إجراء مراجعة 

عية المشردين والالجئين، وحدد األنماط االجتما األفرادقدر عدد  65لالحتياجات و/أو إحصاء وتصنيف األنماط لتحديد حجم األزمة.
ية التي ينتمون إليها، وحالتهم فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية. ولهذا الغرض، من الضروري توفر البيانات لتحليل ديُمغرافال

وتحليل قابلية التأثر. وفر المعلومات حول خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية لهؤالء السكان، وآذلك موقعهم  النوع االجتماعي
وأحوالهم المعيشية، واحتياجاتهم الفورية، وتطلعاتهم، ومخاوفهم، ومدة تعرضهم للتشرد، وما إلى ذلك. وتكون المعلومات  وإسكانهم

ية األساسية مفيدة أثناء حاالت الطوارئ لتحديد آيفية الوصول إلى الفئات السكانية المتضررة وآيفية تلبية الحاجات الملحة. ديُمغرافال

                                                 
 .Guidelines on Data Issues in Humanitarian Crisis Situations ).2010(صندوق األمم المتحدة للسكان   65
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السريعة، وتصنيف أنماط المشردين داخلًيا،  والمسوحالقطاعية،  والمسوحت تقدير االحتياجات المبدئية، وتتضمن تلك المعلوما
والصيغ المعدلة للمسوحات والتعدادات التقليدية. ولكن حاالت الطوارئ عادة ما تؤدي إلى إعادة توزيع السكان وإلى إدخال التغيير 

جمع بيانات التسجيل والخدمات الروتينية  ُيعدتؤدي إلى تقادم قواعد البيانات القائمة. وعلى الهيكل والترآيبة السكانية، لذا فإنها 
 وغيرها من المصادر اإلدارية غاية في األهمية آذلك. وضح األسباب الرئيسية لألزمة وفرص المساعدة اإلنسانية المتاحة.

 :المصادر األولية

 المسوحلصراع والمناطق التي تضم المشردين. تغطي على المستوى دون القطري في مناطق ا المسوحتحليل  •
لقياس مستوى المعيشة، واستبيان  المسحيةمثل استهالك األسر المعيشية وأحوالها المعيشية والفقر (الدراسة  مجاالٍت

العنقودية متعددة المؤشرات، وما إلى ذلك)، والزراعة واإلنتاج الغذائي،  والمسوحالمؤشرات األساسية للرفاه، 
ية)، والسلوك المرتبط بالخصوبة وغيرها من جوانب الصحة اإلنجابية ديُمغرافالصحية وال المسوحالتغذية (و
العنقودية متعددة المؤشرات، واستبيان المؤشرات األساسية للرفاه)،  والمسوحية، ديُمغرافالصحية وال المسوح(

النوع اعات غير الرسمية، والشؤون والهجرة، والقوى العاملة، والعمالة وتخصيص الوقت، وأنشطة القط
 ؛66، ووفيات األطفال، وما إلى ذلكاالجتماعي

الدراسات المحددة حول هذه القضايا أو أنظمة المعلومات الوطنية التي تأخذ في الحسبان التشرد على مختلف  •
 لومبيا؛المستويات الجغرافية، على سبيل المثال األمانة الوطنية للرعاية االجتماعية الرعوية في آو

التعدادات واإلسقاطات السكانية لتحديد حجم السكان والتوزيع المكاني وفًقا للوحدات اإلدارية والمواقع، والهيكل  •
 ، وما إلى ذلك؛المستضعفةللسكان، للتعرف على الفئات المختلفة، خاصة بين الفئات  النوع االجتماعيالعمري و

اإلدارية لتحديد مواقع الهياآل األساسية االجتماعية الرئيسية وغيرها من استخدم خرائط بيانات التعدادات والمصادر  •
 التفاصيل.

 نظام المعلومات الجغرافية وسيلة لتسجيل وإدارة وتحليل وعرض آافة أشكال المعلومات ذات المرجعية ُيعد •
 ؛الجغرافية

 لمستقبلية (والماضية)؛اإلسقاطات السكانية توفر تقديًرا لحجم السكان المتوقع في مختلف الفترات ا •
توفر المصادر اإلدارية المعلومات حول اإلحصاءات التعليمية، والمعلومات حول الموظفين، وسجل األحوال  •

المدنية، وأنظمة المعلومات اإلدارية الصحية، وبيانات المسافرين وغيرها من بيانات النقل، وما إلى ذلك. آما يمكن 
الهياآل األساسية، مثل الطرق وغيرها من خطوط االتصال، والمراآز  أن تتعلق المعلومات أيًضا بتفاصيل

 المجتمعية، والمدارس، والمرافق الصحية، ومرافق التخزين، وما إلى ذلك.

 :المصادر الثانوية

 ,Global Trends: Refugees, Asylum-seekers مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.  •
Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons؛ 

على اإلحصاءات اإلقليمية يرجى زيارة الموقع اإللكتروني اإلقليمي مثل:  لالطالع •
http://www.unhcr.org/americas/ 

 :األدوات

 Guidelines on Data Issues in Humanitarian Crisis). 2010صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Situations . 

الوحدة التدريبية حول دمج قضايا السكان في ). 2005قي وصندوق األمم المتحدة للسكان (مصرف التنمية األفري •
 وتدور حول حاالت الطوارئ؛ 3 ، الجلسة2الوحدة  برامج مصرف التنمية األفريقي ومشروعاته.

 Reproductive Health Assessmentشعبة الصحة اإلنجابية، مراآز مكافحة األمراض والوقاية منها.  •
Toolkit for Conflict-Affected Women .متاح على الرابط :

http://www.cdc.gov/ReproductiveHealth/Refugee/ToolkitDownload.htm .
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يمكن استخدام مجموعة األدوات هذه في التقدير الكمي لمخاطر الصحة اإلنجابية، والخدمات، والنتائج فيما يتعلق 
عاًما. وتوفر هذه األدوات البيانات لتزويد برامج  49إلى  15لغات من العمر بالنساء المتضررات من الصراع البا

 التخطيط والرصد والتقييم والدعوة بالمعلومات.

 الهجرة الدولية .13

عبر الحدود الوطنية. وعادة ما يمكن تصنيف  األفرادالهجرة الدولية (إلى الداخل أو الخارج) تشير إلى حرآة  :/الرسائلالحقائق
الهجرة وفًقا لمدتها والغرض منها. وينتقل الناس ألسباب مختلفة، مثل السعي وراء فرص العمل، ولم شمل األسر، وطلب العلم، 

ارآة االجتماعية والفرار من االضطهاد، وما إلى ذلك. وقد آان للهجرة، السيما الهجرة الدولية، على مدى التاريخ أثر على المش
وعلى توزيع السلطة. وفي حين أنه بالنسبة للمهاجرين، السيما في ظروف التفاوت الذي يسود العالم، يعني االستقرار في وجهتهم 
الجديدة تحمل الكثير من الحرمان والقابلية للتأثر وفقدان الروابط مع بلد المنشأ، تعزز الهجرة الوافدة تنوع المجتمعات المضيفة، 

 ثير في داخلها تحديات التأقلم التي أحياًنا ما تأتي على قمة األولويات السياسية.وت

والمهاجرون لفترة قصيرة هم الذين ُيغيرون بلد إقامتهم لمدة تقل عن عام واحد؛ أما الهجرة طويلة األجل فتشير إلى تغيير بلد اإلقامة 
لتمييز ما بين تدفقات الهجرة وأعداد المهاجرين. وتشير التدفقات إلى عدد لمدة عام أو أآثر. وهناك عامل تمييز أساسي ثالث، وهو  ا

إلى عدد المولودين في الخارج فتشير أعداد المهاجرين أما الذين يعبرون حدوًدا دولية خالل فترة زمنية، عادة ما تكون عاًما.  األفراد
ات حول تدفقات الهجرة الدولية من خالل المصادر اإلدارية والمواطنين األجانب في نقطة زمنية معينة. وعادة ما تتولد المعلوم

(أعداد تأشيرات الدخول الصادرة والسجالت السكانية)، في حين أن التعدادات السكانية هي المصدر األآثر شيوًعا لبيانات أعداد 
 المهاجرين.

ئص)، وينبغي أيًضا أن يهتم اهتماًما آافًيا وينبغي أن يتضمن التحليل بيانات الهجرة الدولية (المستويات واالتجاهات والخصا
بالمتغيرات الرئيسية التي تؤثر في اندماج المهاجرين، بما في ذلك األوضاع القانونية، وبلدان المنشأ، وأسباب الهجرة، ومدد اإلقامة، 

ر النظامية، صعوبة في وفترات الوصول، وما إلى ذلك. وقد يواجه المهاجرون الدوليون، السيما العابرين وذوي األوضاع غي
الحصول على الرعاية الطبية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. آما ينبغي أن يلقي التحليل الضوء على الصعوبات 
التي تحد من إمكانية وصول المهاجرين والالجئين إلى مثل هذه الرعاية ومقارنة هذه اإلمكانية بتلك التي تتوفر للمواطنين. وعند 

عداد أنماط الهجرة الوطنية، ينبغي دمج المولودين داخل البالد أو مواطني الدولة المقيمين في الخارج، وإلقاء الضوء على الروابط إ
بين السكان المغتربين وبلدان منشأهم من خالل التحويالت، والتجارة، واالستثمار المباشر األجنبي، وما إلى ذلك. وتعد الهجرة 

ات الرئيسية لديناميات السكان التي تؤثر على األوضاع الصحية. ألق الضوء على الصعوبات التي تحد من الدولية ضمن المكون
 إمكانية حصول المهاجرين و/أو الالجئين على الخدمات الصحية عموًما، والحصول على خدمات الصحة اإلنجابية.

التعداد السكاني مصدر البيانات المناسب  ُيعدللعديد من البلدان إن البيانات حول الهجرة الدولية شحيحة نسبًيا. بالنسبة  :المنهجية
الذين ولدوا في بلدان مختلفة عن تلك  األفرادالوحيد الذي يمكن أن يوفر المعلومات حول حجم وخصائص المهاجرين الدوليين، أي 
م إحصاؤهم فيها (المواطنون األجانب). وفي التي تم إحصاؤهم فيها (المولودون في الخارج) أو مواطنو بلدان مختلفة عن تلك التي ت

بعض البلدان، يوفر التعداد المعلومات حول أعداد المهاجرين الذين وصلوا أثناء التعداد األخير، منذ خمسة أو عشرة أعوام، مما يتيح 
غير  األفرادلصعوبة إحصاء  تحليل الهجرة الوافدة مؤخًرا. ومن المعروف أن البيانات حول أعداد النازحين ال يعتمد عليها، نظًرا

المغادرين (التدفقات). لذا فعند تقدير الهجرة النازحة، يوصى باستخدام مصادر البيانات  األفرادالموجودين (األعداد) وإلغاء تسجيل 
بيانات الهجرة في بلدان الوجهة، التي توفر المعلومات حول بلدان المنشأ للمهاجرين الدوليين. ففي أمريكا الالتينية أنشئت قاعدة 

الدولية في أمريكا الالتينية بهذه الطريقة. وإلى جانب التعدادات، يمكن الحصول على بيانات الهجرة في بعض األحيان من المصادر 
 األسر المعيشية. مسوحاإلدارية، وأيًضا وعلى نحو متزايد من 

والوجهات الخمس  بالد المنشئد يحدت(المهاجرين الوافدين) والوجهات (المهاجرين النازحين) و لبلد المنشأالتوزيع النسبي  يتم تحليل
م ااستخدوم المعلومات حول بلد اإلقامة، وبلد المولد، وبلد اإلقامة السابقة. ااستخديتم والوجهات.  أبالد المنشاألآثر شيوًعا وباقي 

القوى العاملة  مسوحم مصادر البيانات اإلدارية، والبيانات من استخدوالسن والجنس. الجداول متعددة المداخل لهذه المعلومات وفًقا ل
 .إن أمكن المتخصصة المسوحو

أسباب الهجرة بتحديد عوامل الطرد والجذب للهجرة في البالد. قد تتضمن عوامل الطرد في بلدان المنشأ العوامل السياسية  يتم تحليل
غياب فرص العمل، وما إلى ذلك. أما عوامل الجذب في بلدان الوجهة فتتضمن التعليم  وألصراع، ا وأالبيئية، االجتماعية، أو  وأ

م بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ااستخديتم األفضل، والتفاوت في الرواتب، وفرص العمل، وما إلى ذلك.
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مثل: متوسط السن والمستوى التعليمي،  م مؤشراٍتار في استخديفكلتيتم التحليل الهجرة وفًقا للمستوى التعليمي (المهارات). 
 متوسط األعوام الدراسية وفًقا للسن والجنس (مقارنة بغير المهاجرين).والتوزيع وفًقا للجنس (مقارنة بغير المهاجرين)، و

 

 :المصادر األولية

القوى العاملة  مسوح، والبيانات من لوطنيةا التعدادات السكانية والسجالت السكانية، ومصادر البيانات اإلدارية •
العنقودية متعددة المؤشرات (الفقر  المسوحاألسر المعيشية من نوع  مسوحالمتخصصة. يحتوي العديد من  المسوحو

حول التحويالت على مستوى األسر المعيشية، وفًقا لخصائص  ورصد المؤشرات االجتماعية) على معلوماٍت
 المتلقي (الجنس والسن، وما إلى ذلك)؛

نادرة للغاية، ولكن بعًضا منها  المسوحالخاصة حول الهجرة. هذه  المسحيةالمنظمة الدولية للهجرة. الدراسات  •
 )؛2005؛ آولومبيا 2003موجود بالفعل (مثل غواتيماال 

 ألرقام المصنفة.ا مسوحتعدادات و •

 :المصادر الثانوية

 ؛International Migration, 2009 Wallchart). 2009شعبة السكان باألمم المتحدة ( •
 Trends in International Migrant Stock: The 2008). 2009شعبة السكان باألمم المتحدة ( •

Revision .متاح على الرابط: 
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/UN_MigStock_2

008.pdf؛ 
 International Migration Flows To and From). 2009شعبة السكان باألمم المتحدة ( •

Selected Countries : لتحليل تدفقات الهجرة بين أزواج البلدان. 2008مراجعة عام 
 /http://esa.un.org/migration: الرابط متاح على شبكة اإلنترنت على

لتحليل التوزيع وفًقا   United Nations Global Migration Databaseشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
لبلدان المنشأ (للمهاجرين الوافدين) ووفًقا للوجهة (للمهاجرين النازحين) ولتحديد بلدان المنشأ والوجهات الخمس 
األآثر شيوًعا. استخدم المعلومات حول بلد اإلقامة، وبلد المولد. أعد الجداول متعددة المداخل وفًقا للسن والجنس. 

 /http://esa.un.org/unmigration متاح على الرابط:
والفقر: قاعدة بيانات بلدان المنشأ للمهاجرين على  مرآز أبحاث التنمية حول الهجرة والعولمةجامعة ساسكس.  •

 الصعيد العالمي؛
 للسياسات. ستراتيجياالالمنظمة الدولية للهجرة. أنماط الهجرة آأداة معلوماتية للتخطيط  •
 لًدا في العالم على:ب 30تتوفر األنماط لما يزيد عن  •

http://www.iom.int/jahia/Jahia/complete-forthcoming-migration-profiles/ 
  على الرابط: ةمتاحاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ. قاعدة البيانات اإللكترونية.  •

http://www.unescap.org/stat/data/swweb/DataExplorer.aspx 
 : Regional Migration Statisticsإلحصائي للجماعات األوروبية. المكتب ا •

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_
statistics/data/database؛ 

 :International Migration Flowsالمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.  •
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/datab

ase؛ 
ي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ديُمغرافاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي/المرآز ال •

 – International Migration in Latin Americaالهجرة الدولية في أمريكا الالتينية الكاريبي. 
IMILA 

 /http://www.eclac.cl/migracion/imila على الرابط: متاح

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/UN_MigStock_2%D8%9B008.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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 Africa Migration Projectمصرف التنمية األفريقي والبنك الدولي.  •
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPEC

TS/0,,con 
tentMDK:21681739~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,0

0.html 
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165401&theSit

ePK=476 883&contentMDK=22617025&noSURL=Y&piPK=64165026. 

 وحرآة التنقل عبر الحدود األفراداالتجار ب .14

الهجرة القسرية هي التي تأتي نتيجة لإلآراه، والعنف، واألسباب السياسية أو البيئية القهرية، أو أي شكل من  :/الرسائلالحقائق
ن ألخطار جسيمة. ورغم أن أعداد يالمهاجرتعرِّض تصدر عن الشخص بمحض إرادته. وعادة ما بدًال من أن أشكال اإلجبار، 

يرة مقارنة بالمهاجرين للعمل، إال أنها تتكون من بعض أضعف الفئات وأآثرها السكان الذين ينتمون إلى هذا النوع من الهجرة صغ
تهميًشا. ومجموعة "الالجئين" هي أآثر المجموعات التي نحظى بالمعرفة حولها وأآثر المجموعات التي تم قياسها ضمن فئة الهجرة 

نف والفوضى، والذين ال يرغبون في العودة إلى أوطانهم الحرب والعتعاني من الذين يفرون من البلدان التي  األفرادالقسرية: وهم 
آالجئين في بلد آخر أو من خالل بوضعهم الذين يتقدمون بطلب االعتراف  األفرادلعدم توفر الحماية الكافية. وملتمسو اللجوء هم 

متزايد من  ملتمسو اللجوء لقدٍررض يتعسفارة هذا البلد، ويضطرون في الغالب إلى انتظار اتخاذ القرار من ِقبل الهيئة المعنية. و
 استغالل المهاجرين من غير الالجئين لنظام اللجوء في الحصول على اإلقامة الشرعية.مخافة التدقيق في طلباتهم 

ن االتجار بالبشر ثالث األنشطة غير المشروعة األآثر ربًحا في العالم، بعد االتجار في األسلحة وتهريب المخدرات. وفي حين أ ُيعدو
ُيعرِّف هناك في الغالب تداخًال ما بين االتجار بالبشر وتهريبهم، والفارق الرئيسي هو عنصر االستغالل الذي يتعلق باالتجار. و

يقصد بتعبير ": آما يلي(أ)  3، وبخاصة النساء واألطفال، االتجار بالبشر في المادة األفرادبروتوآول منع وقمع ومعاقبة االتجار ب
أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من توصيلهم تجنيد أشخاص أو نقلهم أو  اداألفراالتجار ب

أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 
يطرة على شخص آخر لغرض االستغالل.  ويشمل االستغالل، آحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو مزايا لنيل موافقة شخص له س

سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسًرا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع 
التي يعلن عنها معارفهم أو أصدقاؤهم أو أقاربهم الذين يلعبون دور وعادة ما يتقدم ضحايا االتجار بالبشر للوظائف  67األعضاء."

وتقوم شبكات اإلجرام، عادة بمساعدة ضباط الجمارك، بمعالجة وثائق السفر ومصادرة جواز سفر الضحية  68مستقدمي الموظفين.
جهون آذلك الوصم ا، وإنما يوعند وصولها. وال يواجه ضحايا االتجار بالبشر االآتئاب الذي تسفر عنه هذه التجربة فحسب

 69االجتماعي، خاصة في حالة استغاللهم جنسًيا.

يشير تهريب المهاجرين إلى مساعدة شخص ليس من مواطني بلد ما أو المقيمين فيها، على دخول هذه الدولة والبقاء فيها بدون 
بروتوآول  يشملإلضافة إلى التهريب في حد ذاته، الوفاء بالمتطلبات الضرورية للدخول إلى الدولة والبقاء فيها بصفة شرعية. وبا

تهريب المهاجرين جريمة التمكين من الحصول على إقامة غير مشروعة. والهدف من تجريم هذا العمل هو شمل الحاالت التي يتم 
غير مشروعة للبقاء فيها دخول المهاجرين من خالل الوسائل القانونية، مثل تصاريح أو تأشيرات الزيارة، ثم اللجوء إلى أساليب 

داخل البالد. وقد ارتفعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يلجأون إلى خدمات المهربين لمساعدتهم على الهجرة، نتيجة 
 لتحسين إجراءات مراقبة الحدود.

وطنية". ويعرف بروتوآول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، تهريب  وتهريب المهاجرين ذو طبيعة "عبر
ُيقصد بتعبير تهريب المهاجرين تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ": آما يلي(أ)  3المهاجرين في المادة 

                                                 
 ).2000(، وبخاصة النساء واألطفال بروتوآول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص). أ( 3 المادة 67
 .في المئة من مستقدمي الموظفين من معارف الضحايا 64يشير البحث إلى أن  68
 .A Passage to Hope. Women and International Migration. 2006حالة السكان في العالم ). 2006(صندوق األمم المتحدة للسكان  69

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21681739~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165401&theSit .ePK=476 883&contentMDK=22617025&noSURL=Y&piPK=64165026
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، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول
 70".أو منفعة مادية أخرى

نظًرا لطبيعة التهريب غير المشروعة، فإن بياناته تقريبية وصعبة القياس. احصل على بيانات العدالة الجنائية لتوفير لمحة  :المنهجية
عقبة في سبيل  ُيعد. ال تتوفر بعد بيانات دولية موحدة، مما ، ومصادر معلومات مستقلة حول بلدان المنشأ للضحايا ووجهاتهممبدئية

 تبادل المعلومات بين الدول. وال يمكن تجميع اإلحصاءات الكلية على المستوى الجغرافي وال على المستوى المواضيعي.

ة حاالت االتجار بالبشر. آما أن المؤشرات على أن شخص ما قد تعرض لالتجار تتسم بالعمومية في طبيعتها، وقد ال تنطبق في آاف
لخلق نمط خاص بسياقك المحلي. في حال عدم توفر أي معلومات/استخبارات حول بحرص لذا فإن هذه المؤشرات يجب أن تستخدم 

بصفة تالحظ االتجار بالبشر، يمكن أن تساعد بعض هذه المؤشرات على التعرف على مشكالت االتجار الجديدة أو الناشئة. يجب أن 
روف حيث يوجد عدد من المؤشرات ولكنها ال تتواءم مًعا لتكون نمًطا معروًفا. وينبغي أن يدفع ذلك إلى المزيد من البحث خاصة الظ

وسيلة النقل، ولتحديد مشكلة جديدة محتملة. وتتضمن المؤشرات العامة: السن، والجنس، وموقع المنشأ، والوثائق، وآخر موقع، 
ة المعاملة، وتقدير الوآالة التي قامت باإلحالة. وتتضمن مؤشرات االتجار بالبشر الخاصة وظروف اإلحالة، واألدلة على إساء
؛ محدودية الحرآة) 3) عدم القدرة على مغادرة بيئة العمل؛ 2) عمل الشخص ضد إرادته؛ 1بالشخص، ضمن جملة أمور أخرى، 

نف ضد الشخص أو ضد أفراد أسرته ومن يحبهم، وما إلى ) التعرض للعنف أو التهديد باستخدام الع5) عالمات الخوف أو القلق؛ 4
تجار بالبشر. ولكن وجود هذه لحدوث االإثباًتا أو نفًيا  ُيعدذلك. وينبغي اإلشارة إلى أن تحقق أو عدم تحقق أي من هذه المؤشرات ال 

 المؤشرات ينبغي إلى يؤدي إلى المزيد من التحقيقات.

 :المصدر األولي

 والتجارة، والعمل، والشؤون االجتماعية أو الهجرة.وزارات الخارجية،  •

 :المصدر الثانوي

 Global Report on Trafficking In). 2009مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( •
Persons بلًدا، من مصادر مختلفة،  155. جمع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانات من
 أو الهجرة.االجتماعية ات الخارجية والتجارة والعمل والشؤون السيما وزار

 ية آأداة للتحليل والسياسات والتمكينديُمغرافالمعلومات االجتماعية ال .15

النظام اإلحصائي الفعال ميزة رئيسية في اإلدارة الرشيدة للسياسات العامة، بما فيها السياسات العامة في مجال  ُيعد :/الرسائلالحقائق
تقييم جودة النظام اإلحصائي الوطني فرصة لوضع نظام للمعلومات يوفر . النوع االجتماعين والصحة اإلنجابية وشؤون السكا

اإلحصائية في البالد، مما يسهل العمل الذي ينبغي إنجازه في أقسام أخرى من تحليل حالة السكان. ويتضمن ذلك وضع نظام 
العنقودية متعددة المؤشرات،  والمسوحية والصحية ديُمغرافال المسوح، بما فيها لمسوحاللمعلومات التي تم جمعها من خالل عدد من 

ية ديُمغرافدراية بها. وبعض الدول لديها قواعد بيانات أقل التي قد يكون المكتب الُقطري للصندوق  المسوحوآذلك أنواع أخرى من 
توفر مثل هذه القاعدة لدى البلد، تتاح الفرصة لتحليل مدى اآتمالها واجتماعية اقتصادية مدمجة متاحة على شبكة اإلنترنت. ففي حال 

من  -ية ديُمغرافالسيما االجتماعية ال -وآيفية استخدامها. وينبغي إلقاء الضوء على أهمية القضايا المتعلقة بالمعلومات اإلحصائية 
ستوى التصنيف) من البيانات المتاحة فيما يتعلق بالطلب أجل تحليل حالة اإلمدادات الوطنية (التغطية، ومدى الحداثة، واالتساق، وم

للبحث وصناعة القرار. وعن طريق توضيح جوانب العجز ونقاط الضعف األبرز، يمكن وضع التوصيات بخصوص اإلجراءات 
خر، تخضع التصحيحية ذات األولوية. في بعض البلدان، يتمرآز النظام اإلحصائي بشدة في مكتب إحصائي وطني. وفي البعض اآل

األجزاء الهامة من المعلومات لرقابة الوزارات التنفيذية، والبنوك المرآزية، وغيرها من الوآاالت الحكومية التي قد ال تشترك في 
على توفر البيانات عالية وانعكاسه مجموعة موحدة من المعايير التقنية والسياسات الخاصة بالبيانات. وينبغي تقييم هذا الوضع 

ية في المجتمع الديُمقراطي، ليس فقط من أجل البحث وصناعة ديُمغرافينبغي التأآيد على دور المعلومات االجتماعية الالجودة. و
القرار، وإنما أيًضا من أجل ضمان الشفافية العامة، ومشارآة المواطنين، والمساءلة االجتماعية على آافة المستويات الحكومية. 

                                                 
 ).2000(بروتوآول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ). أ( 3 المادة 70
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في بعض البلدان تتوفر البيانات ولكن ال يجري تحليلها، سواء لألغراض األآاديمية أو فلمعلومات المتاحة: م آيفية استخدام اـََِّآذلك، قي
 عامة.المنفعة في مقام الالمعلومات اإلحصائية لوضع لدعم صناعة القرار. وقد يمثل ذلك فرصة ممتازة 

، وإمكانية مدى جودة البياناتوالمصادر، ووضح  المعلومات، والمؤشرات،في يحتوي على جوانب نقص  صمم جدوَال :المنهجية
الحصول على المعلومات، وآذلك الشفافية العامة. حدد درجة اآتمال نظام تسجيل األحوال المدنية والتعداد األخير. ناقش استخدام 

تقدير التكاليف  في البلد، في حالة تطوير التطبيقات الوطنية لتلك البرامج. إن أمكن، حاول DevInfoو REDATAM يبرنامج
العامة والخاصة الناتجة عن عدم توفر البيانات في القطاعات الحيوية. أو على العكس، حدد الفوائد الحيوية في التاريخ الحديث للبالد 

فارق ما التي يمكن أن تعزى إلى توفر البيانات المناسبة. قيم مدى آفاية اآلليات القائمة للحماية من انتهاك سرية المعلومات. وضح ال
. االستفادة منها مدىوبين تسجيل السكان والبيانات اإلدارية، وناقش مزايا وعيوب آل منهما. قيم مدى جودة بيانات التعداد األخير 

استشف أوجه العجز في جمع البيانات في بعض مجاالت االهتمام لتحليلها، على سبيل المثال قصور البيانات حول الهجرة فيما يتعلق 
لداخلية، وتدفقات الهجرة الدولية وأعدادها. في حال وجود أي تقييمات حديثة للنظام اإلحصائي الوطني (على سبيل المثال بالهجرة ا

 د النتائج. حاول تقييم إلى أي مدى تحسن النظام اإلحصائي الوطني في األعوام األخيرة.)، حد21ِّفي سياق باريس 

 :المصادر األولية

 ات اإلحصائية الوطنية؛التقييمات الداخلية للسلط •
 التعداد الوطني؛ •
 ؛المسحيةتقارير الدراسات  •
 تقييمات قواعد البيانات اإلدارية في البالد. •

 :المصادر الثانوية

 Strengthening statistical systems for poverty reduction). 2001البنك الدولي ( •
strategies (PRSP Source Book)؛ 

على بعض المعلومات حول التحسن  االطالعللنظام اإلحصائي الوطني، في حال وجودها. يمكن  21تقييمات باريس  •
في منتدى الشراآة في اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي  1999العام لألنظمة اإلحصائية الوطنية منذ 

 Paris 21 at Ten Improvements in statistical capacity )2009) (21والعشرين (باريس 
since 1999 . باريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ 

وغيرها من المصادر التي تقيم جودة البيانات  Demographic Yearbookالشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة.  •
 في البلد؛

موضوعات التي يتم العنقودية متعددة المؤشرات مع تقسيم ال المسوحلكترونية حول اإلصفحة الالبنك الدولي.  •
التحقيق فيها إلى فئات مفصلة: 

http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm 
 مفصلٍة على شبكة اإلنترنت على معلوماٍت MEASURE DHS. تحتوي صفحة MEASURE DHSموقع  •

 /http://measuredhs.comية والصحية التي أجريت في البلد:  ديُمغرافال المسوححول 
متاح العنقودية متعددة المؤشرات.  المسوحالمفصلة حول  المعلومات ChildInfoمنظمة اليونيسيف. توفر منظمة  •

 .http:// www.childinfo.org/mics.html على الرابط:

 :األداة

 : Census Portal and Data Tracking Toolصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
http://www.unfpa.org/public/op/edit/home/sitemap/pid/6734. 
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IV. عدم المساواة وممارسة الحقوق 

 مدخل

 رغم االختالف بينهما، إال أن الفقر وتباين الدخول مرتبطان ارتباًطا وثيًقا؛ ففي الواقع أن نسبة آبيرة من معدالت الفقر المرتفعة في
أفريقيا وأنغوال وجمهورية الكونغو الديُمقراطية وسيراليون وزمبيا) يمكن أن ُتعزى بعض البلدان (السيما في أمريكا الالتينية وجنوب 

إلى المستويات المرتفعة من عدم المساواة االقتصادية. لذا فإن االتجاهات القطرية والسيما المؤشرات الكلية على المستوى القطري 
عدم المساواة والفقر ضمن  ُيعدمختلفة داخل البلدان. وللسبب نفسه، عادة ما ال تمثل الظروف التي تعيشها المجموعات االجتماعية ال

الموضوعات المحورية لتحليل حالة السكان، لما لهما من أثر على نظرة البلد إلى الديناميات السكانية. ويقدم الفصل التالي استعراًضا 
التي تبين األوضاع المتباينة  النوع االجتماعية، والعرقية، وعاًما مفصًال للتباين وفًقا للمجموعات االجتماعية االقتصادية، واإلقليمي

عدم االقتصار على التي تتسم بها آل من هذه المجموعات داخل البلد. ويتمثل أحد التحديات التي تواجه تحليل حالة السكان في 
 ُيعدي. آذلك ديُمغرافرحلة االنتقال العدم المساواة هذه بالرغم من التقدم في مبل توضيح مدى مظاهر عدم المساواة/الفقر، توضيح 

هذا الفصل الموضع المناسب لتوضيح إلى أي مدى تم تقليص عدم المساواة من خالل تطبيق منظور قائم على الحقوق، وتنفيذه من 
م المساواة اجتماعًيا. أما اآلثار التي تتخذ اتجاًها معاآًسا (من عد المستضعفةخالل حقوق عامة أو خاصة تصب في صالح الفئات 

 ية إلى الفقر وعدم المساواة االجتماعية) فيتم تحليلها في الفصل الخامس.ديُمغرافال

 القضايا

 عدم المساواة بين السكان على أساس الفقر .1
 عدم المساواة في سلوآيات واتجاهات السكان .أ 
 اتجاهات عدم المساواة اإلنجابية .ب 
 والمراضهعدم المساواة في معدل الوفيات  .ج 

 المراهقون والمسنون :المساواة بين األجيالعدم  .2
 عدم المساواة بين الجنسين .3

 مؤشر الفجوة بين الجنسين .أ 
 العنف القائم على النوع االجتماعي .ب 
 الممارسات الثقافية الضارة .ج 

i. جرائم الشرف 
ii. تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى 
iii. الجنسي اإلنتقاء 

 تفاوت معدالت الوفيات وفًقا للجنس .د 
 ة وفًقا للخصائص العنصرية والعرقية والدينية وغيرها من الخصائص الثقافيةعدم المساوا .4
 المسكنعدم المساواة المرتبطة ب .5
 الجماعات التي تعيش في حاالت الضعف .6
 الحقوق وأثره على مختلف أنواع عدم المساواة تطبيق .7

لمصرف الصادرة عن ا ومشروعاتهالتنمية األفريقي الوحدة التدريبية حول دمج القضايا السكانية في برامج مصرف تتضمن 
وصندوق األمم المتحدة للسكان، جلسة حول الروابط ما بين السكان والفقر والتنمية. وتهدف الجلسات إلى تعريف المستخدم بنظريات 

حقيق إجماع اآلراء الدولي حول ، والفقر والتنمية، وتالنمو االقتصاديومناظير المناقشة حول العالقة ما بين السكان، وسبل العيش، و
 السكان والتنمية والتوصيات الرئيسية.

 عدم المساواة بين السكان على أساس الفقر .1

ي، أال وهي أ) احتماالت الوفيات المبكرة ديُمغرافيشير عدم المساواة في السلوك واالتجاهات السكانية إلى ثالثة جوانب للتغيير ال
القتصادي لألفراد آلما زادت احتماالت الوفيات المبكرة)؛ ب) معدل الخصوبة النهائية، أي عدد المستوى االجتماعي ا أنخفض(آلما 

األطفال التي تنجبهم المرأة (ارتفاع معدالت الخصوبة لدى المستويات االجتماعية االقتصادية األدنى)، ج) توقيت الخصوبة (ارتفاع 
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اعية االقتصادية األدنى). وهذه الجوانب الثالثة من عدم مالمستويات االجت معدالت الخصوبة بين الفئات العمرية األصغر سًنا لدى
المساواة تعكس النمط الشامل الذي تنطوي عليه الديناميات السكانية للفقر والتي تتطلب لذلك اهتماًما خاًصا. ولما آانت هذه الجوانب 

جتماعية االقتصادية األقل مستوًى، فإنها تؤثر بدورها على تتجه عادة إلى التدهور أو إلى ممارسة الضغوط على أوضاع الفئات اال
 النمط، وتتسبب في تفاقم عدم المساواة االجتماعية الموجودة بالفعل.

 عدم المساواة في سلوآيات واتجاهات السكان .1.1

آل من التالي: الوفيات التي يرتبط الفقر عادة بالسلوآيات واالتجاهات السكانية التي تتمثل خصائصها األساسية في  :/الرسائلالحقائق
يمكن تجنبها، والحمل العارض ومواليد المراهقات، والزواج واإلنجاب المبكر، ونتيجة لذلك هيكل عمري (على مستوى الفئات 
ومستوى األسر المعيشية) مثقل بمزيد من مسؤوليات تربية األطفال ونمو أسرع للفئة. وال يعكس هذا النمط بالضرورة رغبات 

، مما يشير إلى احتمال وجود ظواهر باطنة تتعلق باالستبعاد االجتماعي والقيود المفروضة على ممارسة حقوق اإلنسان. الفقراء
 71ي.ديُمغرافويعوق هيكل الحرمان الذي يولده التفاوت االجتماعي التقارب ال

الترآيبة السكانية وفًقا للسن والجنس،  وللسلوآيات والممارسات الفردية أثر على المستوى الكلي، على حجم ونمو السكان، وعلى
وعلى التوزيع المكاني للسكان. ويلعب التعليم دوًرا هاًما في هذا السياق. إذ تعكس الديناميات الكلية للسكان التغير في العمليات 

م السكان آكل، على سبيل ية الفردية. فالتغير الطفيف في معدالت الخصوبة والوفيات يمكنه أن يحدث تغيرات آبيرة في حجديُمغرافال
 شيخوخةتتسارع ينخفض والمثال، مستويات الخصوبة المنخفضة لها أثر آبير على الحجم الكلي للسكان، حيث من المتوقع أن 

 السكان مع بقاء معدالت الخصوبة في مستويات منخفضة.

وفيات والخصوبة بطريقة غير مباشرة، باستخدام توفر تعدادات السكان والمساآن المعلومات التي تسمح بتقدير معدالت ال :المنهجية
ية المعيارية. وتتضمن المؤشرات معدل الخصوبة الكلي، ومعدل وفيات الُرضع، ونسبة األمهات (والحوامل ديُمغرافاإلجراءات ال

الفقر (الفقر المدقع للمرة األولى، إن توفرت) من المراهقات، ومعدل اإلعالة، ومتوسط عدد األطفال لألسرة المعيشية وفًقا لوضع 
ية والصحية التقدير المباشر لمعدالت الخصوبة ومعدالت وفيات الُرضع واألطفال. ديُمغرافال المسوحوالفقر وعدم الفقر). وتتيح 

 مسوحآذلك يتيح مؤشر الثروة لألسر المعيشية تقسيم السكان إلى خمسة شرائح (الشرائح الخمسية)، باستخدام المعيار الموحد لل
ورغم أن هذا التقسيم ال يتيح تحديد الفقر في حد ذاته، إال أنه يوفر على األقل قياًسا معقوًال للوضع  72ية والصحية.ُمغرافديال

االجتماعي االقتصادي النسبي للفئات السكانية، مثل النساء، مقارنة ببعضها البعض. ويتمثل البديل في استخدام أعوام الدراسة 
ية والصحية بالغة ديُمغرافال المسوحية والصحية. وتعد ديُمغرافال المسوحقاؤه من بيانات التعدادات والمستكملة، والذي يمكن است

األهمية لتحليل الجوانب التي ال يغطيها التعداد، السيما الجوانب التي تتعلق بالمتغيرات الوسطية للخصوبة والوفيات والقضايا مثل 
األسر المعيشية من نوعية  مسوحليها من خالل معلومات التعدادات. وفي حال توفر الرغبات اإلنجابية، التي ال يمكن التعرف ع

ية، يمكن تقسيمها إلى ديُمغرافية تتيح احتساب المؤشرات الديُمغرافلقياس مستوى المعيشة، والتي تحتوي على وحدة  المسحيةالدراسة 
ت، يمكن احتساب مؤشر الشرائح االجتماعية االقتصادية، واستخدام شرائح فقر، بالمعنى الحقيقي للكلمة. وإذا لم تتوفر سوى التعدادا

نسب الفقر في آخر تعداد لتحديد الفقر المدقع والفقر وعدم الفقر. ويمكن استخدام اإلحصاءات الحيوية لمقارنة تقديرات الخصوبة 
يوية ومحدودية ما تشمله من معلومات إلحصاءات الحعدم انتظام جودة اووفيات الُرضع ببيانات التعداد والتحقق منها، ولكن 

73ية.ديُمغرافاجتماعية اقتصادية، تجعل من الصعب استخدامها بطريقة نظامية الحتساب المعدالت ال
 

 

  

                                                 
على (الخامس ستعرض آليات تأثير هذه الديناميات بدورها على تكاثر الفقر وتُوضع مفاهيمها وتوضح رسمًيا مع مؤشراتها وإجراءاتها المخصصة في الفصل  71

 ).سكاني الطبيعي للفقراء على نحو أآبر  إلى أن وزنهم نسبة إلى إجمالي السكان سيتزايد تدريجًياسبيل المثال في غياب التنقل االجتماعي والجغرافي يشير نمو ال
 .DHS STATCOMPILERفي حال عدم إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات، يمكن استخدام أداة  72
 Demographic Inequalities and Social .الفصل الثالث. Social Panorama). 2005(اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  73

Inequalities. 
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 تفاعل السكان مع الفقر والضعف

ية لألفراد واألسر المعيشية وفًقا ديُمغرافأنتج الجداول ال
من للشرائح االجتماعية االقتصادية. تتمثل المزيد 

المؤشرات في السن عند االرتباط األول، وبدء النشاط 
الجنسي (مع أخذ المراهقين الذين لم يبدأوا بعد النشاط 

)، ونسبة استخدام وسائل منع الحمل في االعتبار الجنسي
الحديثة، والخصوبة المرغوب فيها (متغير وستوف أو 
بونغآرتس)، وعدد األطفال عند بدء استخدام وسائل منع 

ل، ونسبة األفراد الذين حصلوا على الرعاية الحم
المتخصصة السابقة للوالدة، وإمكانية الحصول على مياه 
الشرب والمرافق الصحية، وسوء التغذية (لدى 
األطفال)، والتحصين (لألطفال)، والعالقات الجنسية 
شديدة الخطورة، ومدى انتشار فيروس نقص المناعة 

 ية االقتصادية آذلك. البشري، وفًقا للشرائح االجتماع

 :المصادر األولية

 لقياس مستوى المعيشة؛ المسحيةمن نوعية الدراسة  المسوح •
 األسر المعيشية؛ مسوحية والصحية وديُمغرافال المسوح •
 الدولية للصحة اإلنتاجية المسحيةالدراسات  •
 التعدادات السكانية؛ •
 اإلحصاءات الحيوية. •

 :المصادر الثانوية

 ؛STATCOMPILERية والصحية. ديُمغرافال المسوح •
 Website with MDG indicators disaggregated by socialمصرف التنمية للبلدان األمريكية.  •

groups؛ 
. الفصل الثالث: Social Panoramaاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  •

“Demographic Inequalities and Social Inequality. Recent Trends, Associated 
Factors, and Policy Lessons”؛ 

ة الحد من الفقر: استراتيجيحول الفقر وأوراق  ELDISموقع بوابة  •
http://www.eldis.org/poverty/prsp.htm؛ 

 http://www.worldbank.org/prspالبنك الدولي، الموقع اإللكتروني لشبكة الفقر:  •

 :األدوات

 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008(الملن ب. سامسون  •
Population and Housing Census دآار، فريق الدعم الُقطري: األقسام حول اإلسكان واألحوال .

 المعيشية، وتحليل الفقر غير النقدي؛
 The Resource Guide for Youth and Poverty)،2011(صندوق األمم المتحدة للسكان  دليل •

Reduction  ات الحد من الفقر وغيرها من البرامج االجتماعية؛ فيما يتعلق بما استراتيجييحتوي على مثال لتحليل
 ).36تعود عليه من فائدة على الفقراء، السيما في حالة هندوراس (مثال الحالة 



 82 دليل مفاهيمي ومنهجي: تحليل حالة السكان

 

 اتجاهات عدم المساواة اإلنجابية .1.2

ي يشمل الجميع ويؤثر في آافة الفئات ديُمغرافالسلوك اإلنجابي بالرغم من أن االنتقال اليستمر عدم المساواة في  :/الرسائلالحقائق
اإلجحاف ذا صلة تماًما مثل عدم المساواة ألنهما يعمالن في نفس االتجاه، ويضربان  ُيعداالجتماعية والمناطق (وفًقا للبلد المعني). و

ير مواتية. باإلضافة إلى التحليل اإلحصائي المنفذ في القسم السابق، من األفراد الذين يعملون في ظروف اجتماعية اقتصادية غ
 األهمية تحليل آيفية تطور عدم المساواة / اإلجحاف مع مرور الوقت.

مؤشرات عدم المساواة اإلنجابية هي المؤشرات نفسها المستخدمة لفحص ديناميات السكان والصحة الجنسية واإلنجابية  :المنهجية
 المسحيةلسابق (باستثناء تلك التي تتعلق بالنمو الطبيعي واإلجمالي للسكان). يمكن معالجة بيانات التعدادات، والدراسات في القسم ا

ية والصحية وغيرها) ديُمغرافال المسوحالمتخصصة ( المسوحلقياس مستوى المعيشة و المسحيةلألسر المعيشية من نوعية الدراسة 
المصادر الثالثة مفيدة للقياس الكمي لعدم المساواة اإلقليمية والعرقية، رغم أنها توفر خيارات مختلفة  ُتعدمباشرة. ومن حيث المبدأ، 

 وفًقا لعدد مؤشرات "عدم المساواة".

 . إذ ينشأ تشوه الترآيبة، علىالمسوحوتوفر بيانات التعداد إمكانية التحكم في تشوه الترآيبة الذي يحدث في تحليل التقارب القائم على 
سبيل المثال، من استخدام الفئات االجتماعية االقتصادية التي يتغير تمثيلها بمرور الوقت، مما قد يترتب عليه نتائج آمية 
وموضوعية. ويمكن التحكم في هذه العقبة باستخدام الفئات االجتماعية االقتصادية التي تحتفظ بتمثيلها النسبي مع مرور الوقت، مثل 

الشرائح الخمسية الحضرية والريفية ومن أمثلتها تماعية االقتصادية الخاصة بالمناطق الحضرية والريفية، الشرائح الخمسية االج
ن وزًنا متساوًيا لكل من الُبعدين موضع االهتمام، من أجل الحصول على المؤشر االجتماعي االقتصادي من يعيويتم تالمستقلة. 

ه ينبغي تطبيق العملية لكل من المناطق الريفية والحضرية على حدة، حتى تستخدم أن ةالحظومالمتوسط البسيط للمؤشرين الفرعيين. 
معامالت الترجيح فيما يخص آل منطقة. وهكذا تصبح الشرائح الخمسية المختلفة الخاصة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية آل 

 تحكم في تأثير الترآيبة.على حدة. نفذ هذا التجزئة المبدئية إلتاحة ممارسة الرصد الزمني، مع ال

ويمكن قياس عدم المساواة باستخدام إجراءات وقياسات مختلفة، من المقارنة بين المجموعات الطرفية، وحتى قياسات عدم التجانس 
(معامل التفاوت) والمؤشرات الترآيبية مثل مؤشر الترآيز. وعموًما، يستحسن استخدام قياسات عدم التجانس فيما يتعلق بعدم 

مة عند استخدامها في تقدير عدم المساواة االجتماعية االقتصادية. ئساواة اإلقليمية، في حين أن المؤشرات الُمرآبة تكون أآثر مالالم
اإلجحاف مفهوًما إحصائًيا بحًتا. ففيما يتعلق بالصحة، يعرف اإلجحاف على أنه التفاوتات في  ُيعدوعلى عكس عدم المساواة، ال 

والتي تخلق العقبات  ،التي يمكن تجنبهاو غير العادلةو الشاملةلسياسات والممارسات االجتماعية واالقتصادية الصحة الناتجة عن ا
شامًال وغير عادل ويمكن تجنبه. وال يكون هذا  ُيعدتشغيلي لما  في سبيل الحصول على الفرص. الحظ أن هذا يتطلب وضع تعريٍف

تبايًنا إذا آان  ُيعديل المثال، بأن عدم المساواة في المسافة إلى أقرب مرفق خدمات واضًحا في آل األحوال. ويمكن الدفع، على سب
ُيعزى إلى أن مثل هذه المرافق ُتشيَّد في األحياء الثرية، مما يحد من إمكانية وصول الفقراء إليها. ولكن إذا آان ُيعزى إلى انخفاض 

لحيثيات تشغيلية. وأخيًرا، قد يكون األمر عشوائًيا تماًما: فحتى في أآثر النظم الصحية ية، يمكن عندئذ تبريرها وفًقا ديُمغرافالكثافة ال
 عدالة، بعض األسر تعيش على مسافة أقرب من المرافق الصحية مقارنة بغيرها.

ير المرغوب الخصوبة غ مسوحعند التعامل مع الجوانب مثل أ) المتغيرات الوسطية للخصوبة والوفيات، ب) النمذجة الجزئية، ج) 
لألسر المعيشية في حالة التجزئة  المسحيةفيها تنطوي على مزايا أآثر من التعدادات لذا فهي تفضل. عند استخدام الدراسات 

 المستخدم في تقدير الفقر).وهو نفسه االجتماعية االقتصادية، ينبغي تكوين الشرائح الخمسية وفًقا لمتغير الدخل (

 :المصادر األولية

 لقياس مستوى المعيشة؛ المسحيةنوعية الدراسة  من المسوح •
 األسر المعيشية؛ مسوحالمتخصصة األخرى، و المسوحية والصحية وديُمغرافال المسوح •
 الدولية للصحة اإلنجابية؛ المسحيةالدراسات  •
 التعدادات السكانية؛ •
 اإلحصاءات الحيوية  •
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 :المصدر الثانوي

. الفصل الثالث: Social Panoramaاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  •
“Demographic Inequalities and Social Inequality. Recent Trends, Associated 

Factors, and Policy Lessons.” 

 عدم المساواة في معدل الوفيات واالعتالل .1.3

تراجعت معدالت الوفيات المبكرة بشدة في العقود األخيرة في معظم بلدان العالم. ونتيجة لذلك، زاد العمر المتوقع  :/الرسائلالحقائق
زيادة آبيرة. ولم  يسفر الكساد االقتصادي أو األزمات السياسية عن توقف هذا التقدم، ولكن ال تزال هناك تفاوتات ملحوظة بين 

هناك اتجاًها عاًما صوب التراجع يتواجد جنًبا إلى جنب مع عدم التجانس المتنامي. ولن يكون  البلدان وفي داخلها. وفي الواقع أن
 االمتثال لألهداف اإلنمائية لأللفية ممكًنا إال إذا ترآز انخفاض معدالت وفيات الرضع في المستقبل في الفئات األآثر حرماًنا.

لمساواة في معدالت البقاء بين الشرائح السكانية، والمجموعات العرقية، وينبغي أن تتمحور السياسات العامة حول الحد من عدم ا
من األهمية البالغة تفكيك هياآل الحرمان المرتبطة بمستويات الخصوبة  ُيعدوالمناطق الجغرافية. وفيما يتعلق بمعدالت بقاء الرضع، 

األمهات (المجموعات العمرية القصوى، والوالدات المرتفعة. آذلك فإن المحددات الوسطية لوفيات الُرضع تتعلق ببعض خصائص 
المتعددة، والمراقبة في مرحلة ما قبل وما بعد الوالدة، والتحصين، والتغذية) باإلضافة إلى التعرض للعوامل الممرضة المرتبطة 

 ية والصحية.ديُمغرافال المسوح، آما أآدت المسكنب

إلى حد ما غير مرتبطة  ُتعدية (التي تتعلق باإلنجاب والبقاء)، والتي ديُمغرافتفاوتات الوهذه الروابط تتيح اإلمكانية التقنية للحد من ال
بالحد من التفاوتات االجتماعية االقتصادية. آما ينبغي مراعاة التفاوت في معدالت الوفيات وفًقا للسن والجنس (األفراد من الشباب 

وفًقا لمعدل السنة الحياتية لإلعاقة، بين مختلف شرائح المجتمع. آذلك ينبغي  وآبار السن) وبقدر المستطاع، تفاوت االعتالل الُمقاس
 أخذ التفاوت في االعتالل الناتج عن فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز في االعتبار.

لمستويات ية إلى االحتماالت األآبر للوفيات المبكرة في اديُمغرافألغراض هذا الفصل، يشير مصطلح التفاوتات ال :المنهجية
االجتماعية االقتصادية األدنى لألفراد والجماعات. يمكن هيكلة قياس التفاوت في البقاء في ثالث مجموعات من المؤشرات: أ) 
التفاوت المطلق والنسبي في معدالت وفيات الُرضع؛ ب) قياسات التفاوت بين المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية (التقارب أو 

ياسات تأثير أو أثر الظروف االجتماعية االقتصادية على مستوى الوفيات، وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات التباعد)؛ ج) ق
الصحية، من أجل تحديد درجة ترآيز التفاوت (الفروق بين الشريحتين الخمسيتين القصويين). فيما يتعلق بالتفاوت في االعتالل، 

األسر المعيشية؛ وليس هناك عدد آبير من الدراسات التي  مسوحد من الدراسات القائمة على ينبغي االعتماد إلى حد آبير على عد
 قدرت عبء المرض فيما يتعلق بمعدل السنة الحياتية لإلعاقة وفًقا للشرائح المختلفة للمجتمع.

 :المصادر األولية

 التعدادات السكانية؛ •
 ية والصحية.ديُمغرافال المسوح •

 :المصادر الثانوية

رة الجمعية العامة االستثنائية لألمم المتحدة التقارير الوطنية حول وضع وباء فيروس نقص المناعة دو •
 البشري/اإليدز؛

 ؛Health, Nutrition and Population (HNP) reportsالبنك الدولي:  •
ث: . الفصل الثالSocial Panoramaاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:  •

Demographic Inequalities and Social Inequality. Recent Trends, Associated 
Factors, and Policy Lessons. 
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 المراهقون والمسنون :عدم المساواة بين األجيال .2

بدقة. ومحور الترآيز  القسمالمنفذة في الفصل الثالث، ينبغي أن ُيحدد محور ترآيز هذا  التحليالتلتجنب إعادة  :/الرسائلالحقائق
الذي اختير هنا يتعلق في المقام األول بوضع الفقر لألفراد من الشباب والمسنين، مقارنة بالفئات العمرية األخرى، والتحويالت فيما 

 بين األجيال. 

يواجه المراهقون واألفراد من الشباب مجموعة من التفاوتات واالستبعاد االجتماعي والسياسي والثقافي، آما يتضح من المستويات 
المرتفعة للبطالة والعمالة غير الكاملة للشباب، والتهميش التعليمي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، السيما الخدمات 

ية واإلنجابية، وغياب اآلليات لمشارآة المواطنين. ويرتبط الفقر بين الشباب ارتباًطا وثيًقا بالبطالة والعمالة الخاصة بالصحة الجنس
غير الكاملة. لذا ينبغي أن يتمحور ترآيز السياسات التي تستهدف معالجة الفقر بين الشباب، على القضاء على الحواجز التي تحول 

وفيما يتعلق بأوضاع العمل بالنسبة للشباب، فالفئات الحالية للمراهقين واألفراد من الشباب قد دون عمالة الشباب، بوصفه أولوية. 
 سوق العملتكون أقل حًظا من تلك التي ستتبعها، ألن أعدادها ال تزال آبيرة نسبًيا مقارنة بالجماعات األقل عدًدا التي ستدخل إلى 

ية في المجتمع آكل، لن تترجم إلى فوائد حقيقية سوى بقدر ما ديُمغرافال النافذةها في السنوات القادمة. آذلك فإن الفرص التي أوجدت
 ستكرس البلدان من استثمارات جدية لتأهيل رأس المال البشري في هذه المجموعة السكانية. 

اإلنسان، بما في ذلك يتطلب المراهقون واألفراد من الشباب اهتماًما خاًصا، حيث يتعرض الكثيرون من بينهم إلى انتهاك حقوق 
ات الحد من الفقر قد ال تنظر إلى قضايا الشباب آأولوية، بل أنها قد ال تشير إلى قضية استراتيجيالحقوق اإلنجابية. ومع ذلك فإن 

 للتدخالت الخاصة بالسياسات من أجل تحقيق الهدف ينبغي أن تشكل النساء الشابات محور ترآيز هاٍمآما ية. ديُمغرافالنافذة ال
السادس من األهداف اإلنمائية، حيث أن احتماالت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشري تزيد بمقدار ضعفين إلى ستة أضعاف 

ال يمثل األفراد من الشباب مجموعة متجانسة، حيث أنهم ال يعكسون تبايًنا مقارنة وعن احتماالت إصابة الرجال من السن نفسه. 
 وإنما تنطوي المجموعة على أوجه اإلجحاف ما بين عناصرها. بالفئات العمرية األخرى فحسب،

التحويالت االجتماعية، باإلضافة إلى تحويالت ودعم األسرة واألقارب، أهم مصادر آليات الدعم لمعظم المسنين. وفي البلدان  ُتعد
نها بالنسبة للسكان عموًما. وتتضمن التي تحظى بنظام معاشات واسع التغطية، غالًبا ما تكون معدالت الفقر بين المسنين أقل م

الموارد األخرى األصول والرواتب والمعاشات الخاصة. ولكن في البلدان التي ال تحظى بنظام فعال للمعاشات، قد تكون مستويات 
قياس التدفقات الفقر بين المسنين أعلى منها بالنسبة لمن هم أصغر سًنا. ويمكن الربط ما بين زيادة انتشار التعايش مع األطفال بم

في آثير من األحيان. وإذا ما قيست مستويات الفقر للمسنين على مستوى األسر  لألسباباألخرى، مع عدم وضوح االتجاه المحدد 
 74تقدير مستوى الفقر، حيث ينظر إلى المسنين آجزء من األسرة المعيشية بأآملها. المعيشية، آما يحدث غالًبا، عادة ما يُبخس

في بعض المجتمعات، ينشأ العنف بين األجيال نتيجة لحاالت الفقر، مما يهدد سالمة المسنين. وعادة ما يتفاقم الوضع بسبب ارتفاع 
نسبة األمية، وتدهور الحالة الصحية وسوء التغذية، وآذلك غياب الوعي، وعدم إمكانية الحصول على المعلومات والمشارآة في 

فتقر العديد من المسنين الفقراء في العالم إلى إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية، بما صناعة القرار السياسي. وي
. وتتأثر المرأة الفقيرة بصفة خاصة، السيما إذا آانت أرملة أو بدون أطفال. وفي العديد من المناسبفيها الرعاية الصحية والمأوى 

لوالد أو الزوج أو األبناء، وتجد نفسها بال سند إذا أصبحت وحيدة. وعادة ما يواجه الرجل المجتمعات التقليدية تعتمد المرأة على ا
المسن ظروًفا اقتصادية أفضل، ولكنه قد يكون أآثر تأثًرا بالعزلة االجتماعية، التي قد تسفر عن الفقر في الحاالت التي يتوفر فيها 

 صغر سًنا.معظم الدعم المقدم للمسنين من خالل أفراد األسرة األ

ة شائعة لتحليل الفئات السكانية الخاصة في فصل البيانات حول هذه الفئات عن البيانات التي تتعلق استراتيجيتتمثل  :المنهجية
بالسكان عموًما، ثم استخدامها لوصف الفئة المعنية وصًفا تفصيلًيا، سواء تعلق األمر بفئة المراهقين أو األفراد من الشباب أو غيرهم 

للتدخالت  الرئيسةخطوط المفيدة، السيما حول  معلوماِت ةستراتيجياالالبالغين، أو أي فئة خاصة أخرى. ويمكن أن توفر هذه من 
هذه الممارسة، ينصح باستخدام البيانات الكمية الخاصة بوضع األفراد من الشباب في آل من ل ااتباعوالتي تستهدف هذه الفئة بعينها. 

لها فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية. والمؤشرات التي ينبغي استخدامها هي المؤشرات نفسها المستخدمة الجوانب التي يتم تحلي
من قبل مع الترآيز على تلك التي تتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية. وينبغي تحديد الفئة العمرية ذات الصلة. وفًقا لالتفاقيات 

عاًما؛ وأن الشباب هم  19إلى  10ألمم المتحدة للسكان أن المراهقين هم البالغون من العمر المشترآة بين الوآاالت، يعتبر صندوق ا
عاًما آكل. والفئة التي عادة ما  24إلى  10عاًما، وأن األفراد من الشباب هم الفئة العمرية من  24إلى  15البالغون من العمر 

                                                 
 .يا والبيئة، جامعة ويسكونسنديُمغرافماديسون ويسكونسن، مرآز ال. Living Arrangements of Older Persons). 2002(ألبرتو باللوني  74
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عاًما، ولألسف عادة ما تندر المعلومات  14إلى  10لفئة العمرية ما بين تهمل رغم حاجتها الملحة إلى جهود التوعية الوقائية هي ا
حول هذه الفئة على وجه الخصوص. آذلك استخدم البيانات النوعية التي تم جمعها أو التي قد يتقرر جمعها خصيًصا من أجل هذه 

لومات الوافية أو ذات الصلة حول أنواع قد ال تسجل على نحو آاف المع المسوحأن بعض أشكال بيانات  ةالحظيتم مالممارسة. 
 الفقر التي يعيشها األفراد من الشباب.

القائمة فقط على أساس وصف خصائص الفئات باستخدام البيانات التي تشير إلى تلك الفئات بعينها  التحليالتأن على وينبغي التأآيد 
التي قد تطبق على  التحليالتإذا آانت تكرر على نحو آلي  فحسب، يشوبها عدة جوانب من القصور وقد تفتقر إلى الداللة، السيما

السكان آكل. على سبيل المثال، عند تناول السكان آكل نجد عادة أن مستوى إمكانية الحصول على الخدمات تكون أفضل في 
الشرائح االجتماعية االقتصادية األعلى مقارنة بالشرائح األدنى. فإذا ما آررنا التحليل نفسه على المراهقين، فإن ذلك من شأنه إضافة 

ذات الصلة، إال إذا آان الهدف يتمثل في تحديد وتقدير حجم مجموعة معينة للتدخل، أو إذا آان نمط التفاوت  المعلوماتل من القلي
ات مختلفة للتدخل. ولكن من استراتيجيمختلفة و تفسيراتبين المراهقين يختلف اختالًفا آبيًرا عنه بالنسبة للسكان آكل، ولذا يتطلب 

إذا آان الهدف هو إثبات أن وضع المراهقين أَما ن الضروري مقارنة المراهقين بالفئات السكانية األخرى. أجل التحقق من ذلك، م
التي تخص  التحليالتتكتسب وأسوأ نسيًبا، وهو الهدف من هذا القسم، فإن المقارنة بالفئات األخرى تصبح ال غنى عنها. وعموًما، 

تناولها بالتحليل مقارنة بغيرها من نذا لم تقتصر على وصف الفئة موضع الفحص، وإنما فئة سكانية معينة المزيد من الصلة والعمق إ
 الفئات.

الفقر التي توفر البيانات وفًقا للعمر إللقاء الضوء على معدالت حدوث الفقر بين المسنين، باستخدام دخل آل من  مسوحاستخدم يتم 
سب التحليل المزيد من العمق والصلة إذا ما أجري مقارنة بالفئات السكانية أفراد األسر المعيشية. وآما في حالة المراهقين، يكت

التعرف على دخل آل من أفراد هذه األسر لتجنب المشكلة  ةحاوليتم ماألخرى. وبدًال من استخدام دخل األسر المعيشية فحسب، 
األجيال، يمكن استخدام مشروع حسابات التحويالت إليها أعاله. ومن أجل تقييم آيفية تأثر المسنين بالتحويالت فيما بين المشار 

الوطنية، في البلدان التي تتوفر فيها هذه المعلومات. في الوقت الحاضر، يجري تنفيذ هذا المشروع في آل من األرجنتين وأستراليا 
ن وآينيا والمكسيك وموزمبيق والنمسا والبرازيل وشيلي والصين وآوستاريكا وفنلندا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا واليابا

ونيجيريا والفلبين والسنغال وسلوفينينا وجنوب أفريقيا وآوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وتايوان وتايالند وأوروغواي والمملكة 
لسن والجنس المتحدة والواليات المتحدة. وتتمثل القاعدة التجريبية لهذا النموذج في تصنيف بيانات الحساب القومي وفًقا لفئات ا

 وتحدثللسكان. والغرض منه هو قياس المستوى الكلي إلعادة تخصيص أو انتقال الموارد االقتصادية من فئة عمرية إلى أخرى. 
إعادة التخصيص ألنه في بعض المراحل العمرية يستهلك األفراد أآثر مما ينتجون، في حين أنهم في بعض المراحل األخرى 

ويوثق نظام حسابات التحويالت الوطنية وسائل استفادة الشباب والمسنين، الذين يمرون بمرحلة العجز  ينتجون أآثر مما يستهلكون.
من دورة الحياة، من فائض الذي تولد في العمر الذي تبلغ فيه القدرة على العمل ذروتها. في البلدان التي ال تشارك في المشروع، 

 غراض تحليل حالة السكان، وقًتا طويًال.سيستغرق إعداد نظام حسابات تحويل من البداية أل

ويمكن التحليل بطريقة أخرى وهي تقسيم التفاوت الكلي في الدخل وفًقا للفئات العمرية الرئيسية وإذا أمكن وفًقا للجنس أيًضا، 
لمثال، عادة ما يكون الآتشاف إلى أي مدى يتعلق ذلك بالتفاوتات داخل الفئات العمرية وفيما بينها. ففي حالة الشباب على سبيل ا

عاًما. وآمنتج  64إلى  25التفاوت داخل الفئة منخفًضا نسبًيا، ولكن الفئة آكل تحظى بدخل أقل بكثير من الفئة العمرية ما بين 
 75ثانوي، قد يلقي هذا النوع من التحليل الضوء على إمكانية تغير هذا التفاوت الكلي للدخل نتيجة لتغير الهيكل العمري.

 :األولية المصادر

 لقياس مستوى المعيشة؛ المسحيةاألسر المعيشية من نوعية الدراسة  مسوح •
 المتخصصة؛ المسوحية والصحية وغيرها من ديُمغرافال المسوح •
 التعدادات السكانية؛ •
 الدراسات النوعية لتحليل القضايا التي لم تنل حًظا وفيًرا من الدراسة. •

 

                                                 
 The effects of changes in the population on several measures of income). “1981(آان مورلي س، رائًدا لهذا النوع من التحليل  75

distribution.” The American Economic Review 71 (3): 285‐94 
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 :المصادر الثانوية

 متاح على الرابط:. National estimates and projectionsشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
http://esa.un.org/ unpp/index.asp 

 متاح على الرابط:: Standard tabulationsلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، شعبة السكان.  •
http://www.unece.org/pau/age/prevacts_MicCen_tabul.htm 

متاح على . Estimates and Projectionsاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  •
 الرابط:

http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm؛ 
متاح . Statistical Abstract of the ESCWA regionاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.  •

 على الرابط:
http://www.escwa.un.org/divisions/scu/statABS27/index.asp؛ 

 ؛Regional Dimensions of the Ageing Situation). 2008األمم المتحدة ( •
 Adolescent Fact Booksمجلس السكان (لبرنامج المراهقين والشباب لصندوق األمم المتحدة للسكان)  •

 ية والصحية).ديُمغرافال المسوحلُقطري من (القائم على بيانات التحليل ا

 :األداة

 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008الملن ب. سامسون ( •
Population and Housing Census دآار، فريق الدعم الُقطري: األقسام حول حالة األطفال والمراهقين .

 والشباب وحول حالة المسنين.

 المساواة بين الجنسينعدم  .3

قامت العالقة بين الجنسين على مدى التاريخ على تبعية المرأة في مختلف المجاالت االجتماعية. وترتبط بعض  :/الرسائلالحقائق
لتي اآلليات التي تنزع إلى استمرار الفقر بعدم المساواة بين الجنسين. وألسباب ثقافية ومؤسسية، عادة ما تعززها السياسات العامة ا

، ال يوزع عبء تربية األطفال بالتساوي داخل األسرة، وعادة ما يقع معظمه على النوع االجتماعيتفتقر إلى الترآيز على النواحي 
شير العديد من تهذا التحيز أحد العوامل التي تعزز تبعية دور المرأة وتعزز بالتالي عدم المساواة بين الجنسين. و ُيعدعاتق المرأة. و

أحد عوامل حماية األسر ذات الوالدين من الفقر هو أن آال الزوجين يعمالن. وتكوِّن الخصوبة إلى أن تجريبية الحديثة، البحوث ال
إلى اإلبقاء على األدوار التقليدية للمرأة،  يميل نوع اجتماعيالعالية وغير المرغوب في معظمها لدى الفقراء إحدى العقبات في نظام 

 دى اآلليات الرئيسية لمحاربة الفقر، أال وهي مشارآة المرأة في القوى العاملة.وفي الوقت نفسه، يعوق إح

باإلضافة إلى تلك التي تتعلق بالنشاط الجنسي والمسائل المتعلقة باالستقالل والمواطنة والسلطة، ينبغي أن تتضح في  التفاوتاتوهذه 
إدانة معاملة المرأة. تكفي رأة والتعرف على أسبابه الجذرية. وال تحليل حالة السكان. آذلك ينبغي إلقاء الضوء على العنف ضد الم

أيًضا ضرورية. على سبيل المثال، ما يسمى  ُتعدبل إذا آان الهدف النهائي هو التكافؤ بين الجنسين، فالمشارآة الفعالة للرجل 
ين الجنسين إذا آانت قائمة على فرضية أن تربية بالسياسات "التوفيقية" بين األمومة والعمالة قد تنأى آثيًرا عن التكافؤ الفعلي ب

المرأة وحدها. ومن ناحية أخرى، من األهمية أن نقر بالتقدم الذي أحرز في مجال التكافؤ بين الجنسين: فبعض تخص األطفال 
ائية لأللفية) لم المؤشرات التي استخدمت في الماضي لقياس هذا اإلجحاف (مثل معدالت االلتحاق بالمدارس بموجب األهداف اإلنم

طبق في بعض مناطق العالم، مثل أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي وبعض أنحاء آسيا، وحتى في بعض البلدان العربية، في تت ُتعد
تحليل حالة السكان معيار  أن يتجاوزطبق في معظم أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا. وهذا يجعل من الضروري تحين أنها ال تزال ت

مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية إذا آان ليسجل التفاوتات بين الجنسين بدقة. أما فكرة أن األسر المعيشية التي ترأسها أنثى أفقر 
عام أم حاد)، على نحو متسق. فالوضع يختلف من بلد إلى بلد، وفًقا لمعيار الفقر (تتأآد من األسر المعيشية التي يرأسها ذآر، فلم 

 األسرة وترآيبة األسرة المعيشية ووضع الهجرة ألفراد األسرة.لرب ونهج الحساب (الدخل أم االستهالك)، ووفًقا 

ومن بين المؤشرات التي ما زالت تبين عدم المساواة الواضحة بين الجنسين: المشارآة في العمل، والدخل من العمل،  :المنهجية
نزلية، وتربية األطفال ورعاية المرضى والمسنين، وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بتحليل فقر األسر والزمن المخصص لألنشطة الم

األسرة رب المعيشية وفًقا لما إذا آانت على رأسها ذآر أم أنثى، ينصح بتجاوز التقسيم الثنائي البسيط، وتصنيف الحالة وفًقا لسن 

http://esa.un.org/unpp/index.asp
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في اقتصادًيا مثل معدل اإلعالة أو عدد األفراد الناشطين أو غير الناشطين المعيشية وغيرها من خصائص هيكل األسرة المعيشية، 
األسرة المعيشية، وإذا ما آان هناك أزواج غائبون يعيشون في الخارج، وبصفة خاصة عدد لرب المنزل، والحالة االجتماعية 

ل المتوسط للمرأة في فئة عمرية معينة (مثل األطفال في سن اإلعالة. على سبيل المثال، يمكن تحليل النشاط االجتماعي أو الدخ
األطفال في سن اإلعالة ووجود أو عدم وجود البالغين اآلخرين، بخالف الزوج عدد في عاًما) آدالة  39إلى  30البالغات من العمر 

يوفر المعلومات القيمة أو الزوجة، في األسرة المعيشية. ويمكن الختالف هذا المؤشر وفًقا لكل من الفئات السكانية المختلفة أن 
ية لتحليل وإسقاطات السكان، التي سيشار إليها بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس، ديُمغرافلوضع السياسات التوفيقية. الوحدة ال

فر األسرة المعيشية وغير ذلك من خصائص هذه األسر. في الحاالت التي تتو ربعلى نحو مفصل وفًقا لجنس أيًضا الفقر  يتم تحليلت
فيها المعلومات، من األهمية اإلشارة إلى الدراسات التي توثق عدم المساواة في أنماط األجور الفردية ما بين الرجال والنساء، ليس 

 آكل، وإنما فيما يتعلق بالمهن المماثلة ووفًقا لساعات العمل.

 :المصادر األولية

 التعدادات السكانية؛ •
اس مستوى المعيشة أو مسوحات الدخل واإلنفاق من نوع آخر، تمثل الخيار لقي المسحيةمن نوعية الدراسة  المسوح •

 األمثل لمؤشرات التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بالعمل والدخل والتعليم؛
 المتخصصة لمؤشرات استخدام الوقت. المسحيةالدراسات  •

 :المصادر الثانوية

 :النوع االجتماعيقاعدة بيانات إحصاءات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا:  •
 على الرابط: ةمتاح

http://w3.unece.org/pxweb/DATABASE/STAT/Gender.stat.asp 
 The World’s Women 2010: Trends and). 2010الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة، ( •

Statistics 
 Indicators tracking compliance withاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  •

the MDGs from a gender perspective. 

 :األدوات

 Manual on integration of gender in SRH)، 2009الفريق العامل المشترك بين الوآاالت ( •
.services والتصميم، والرصد، والتقييم؛ستراتيجياال، والتخطيط يمالتقيحول  يتضمن موضوعاٍت ، 

  متاح على الرابط:، Gender Analysis in Healthمنظمة الصحة العالمية.  •
www.who.int/gender/documents/en/Gender. analysis.pdf األدوات لتناول تحليل .

 ؛7الحالة مدرجة في جدول في صفحة 
 Handbook for producing national statistical). 1997دة، (الشعبة اإلحصائية لألمم المتح •

reports on women and men؛ 
 Demographic Model for Poverty Analysis and). 2007صندوق األمم المتحدة للسكان ( •

Projections (DMPAP(؛ 
 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008الملن ب. سامسون ( •

Population and Housing Census.دآار، فريق الدعم الُقطري: القسم حول حالة المرأة . 

 الفجوات بين الجنسين .3.1

الثقافة والدين والمنزل والعمل وفئات الدخل والسياسة والنشاط في محيط آٍل من يؤثر عدم المساواة بين الجنسين : /الرسائلالحقائق
لك تختلف الطريقة التي تتجلى بها التفاوتات بين الجنسين وآيفية تطورها على مر الزمن. وينبغي الجنسي والسلطة والعنف. ومع ذ

 تسجيل مدى اتساع هذه التفاوتات من أجل وضع اإلجراءات الفعالة للحد منها.
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لمهنية، أي توزيع األفراد فيمكن أن ُيعزى التمييز االقتصادي فيما يتعلق باألجور، من بين جملة أمور أخرى، إلى الفصل / التجزئة ا
على المهن المختلفة بناًء على خصائصهم، وفي هذه الحالة بناًء على الجنس. ومن أجل فهم عدم المساواة بين الجنسين في أسواق 

 تقدير يتمالعمل، ينبغي التمييز ما بين الطريقة األفقية والطريقة الرأسية للفصل المهني بين الجنسين. فالفصل األفقي يوجد عندما 
الفرد على أساس متوسط الخصائص المتصورة للفئة التي ينتمي إليها، وليس على أساس خصائصه هو نفسه. على سبيل المثال، 

الفصل األفقي من خيارات العمل المتاحة أمام المرأة ويحصرها في نطاق القطاعات المهنية منخفضة األجر نظًرا للنماذج د يُحد
ت التي يمكنها العمل فيها. فعادة ما توظف المرأة في قطاعات الصحة والتعليم، وعادة ما تستبعد من النمطية التي تحدد القطاعا

ذآورية، مثل قطاعي التعدين والبناء. ولقياس الفصل األفقي، ينبغي استخدام المؤشرات مثل التحصيل التعليمي،  ُتعدالقطاعات التي 
دخلها و تهاوسلطالمهنة أما الفصل الرأسي فيرتبط بتقسيم الشرائح وفًقا لقوة والمهارات، وتوزيع النساء والرجال على المهن. 

. على سبيل المثال، يحد الفصل الرأسي من مشارآة المرأة في وضع السياسات االقتصادية وصناعة القرار في القطاع تهاومكان
وساعات  للوالدين اب السياسات، مثل اإلجازةويحد غيالعام، ومن وصولها إلى مواقع اإلدارة وصنع القرار في القطاع الخاص. 

 76العمل المرنة، من فرص العمل المتاحة أمام المرأة ويجعلها تتحمل عبء األمومة.

 سيتم تناول هنا أربعة قياسات للتفاوت القائم على النوع االجتماعي: :المنهجية

مؤشر التنمية المتعلق بالنوع االجتماعي يحسب نتائج اإلناث والذآور آل على حدة لكل من المتغيرات التالية: أ) العمر المتوقع  .1
 عند الوالدة لرصد الصحة؛ ب) إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، والمعدالت المجمعة لاللتحاق بالدراسة االبتدائية والثانوية والجامعية

مؤشر التنمية البشرية). وللحصول على الدرجة عناصر م؛ ج) الدخل المكتسب المقدر لرصد الدخل (الحظ أنها نفس لرصد التعلي
دمج هذه المؤشرات. ويرتفع مؤشر التنمية المتعلق بالنوع االجتماعي في حال تحسن العناصر الثالث للرجل والمرأة على تالنهائية 

 بين الرجل والمرأة. حد سواء، أو في حال تراجع عدم المساواة

على ثالثة مفاهيم لقياس التمكين النسبي للرجل والمرأة. وتشمل هذه المفاهيم الثالثة: أ) مشارآة المرأة  مقياس تمكين المرأةويقوم  .2
توسط في صناعة القرار السياسي (مثل نصيب المرأة من مقاعد البرلمان)؛ ب) إمكانية وصول المرأة إلى الفرص المهنية (مثل الم

بين المهنيين والعمال التقنيين)؛ ج) القدرة النسبية للمرأة  االمرجح لنصيب المرأة بين الُمشرعين وآبار المسؤولين والمديرين، ونسبته
 77على الكسب (مثل حصة المرأة من الدخل المكتسب المقدر).

تضم لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  )GIDوالمؤسسات والتنمية ( النوع االجتماعيقاعدة البيانات لشؤون  .3
حول المؤسسات االجتماعية والقانونية، التي عادة ما تتجاهلها البيانات الكمية التقليدية. وتوفر قاعدة البيانات هذه المعلومات  معلوماٍت

اة بين الجنسين. ويتضمن مؤشر المؤسسات حول القواعد والقوانين والعادات والتقاليد التي تترك أثًرا ذا صلة على عدم المساو
) أربع فئات، وهي أ) قانون األسرة؛ ب) السالمة الجسدية؛ ج) الحريات المدنية؛ د) حقوق الملكية. وهذه الفئات SIDاالجتماعية (

تنقل، ووجود تشمل نطاًقا واسًعا من العوامل، مثل الزواج المبكر، وتعدد الزوجات، والسلطة الوالدية، والميراث، وحرية ال
 العنف ضد المرأة.أعمال على التشريعات التي تعاقب 

، قياس الفجوة بين المرأة والرجل في مجاالت أربعة: أ) المشارآة والفرص )GGIمؤشر الفجوة بين الجنسين (ويمكن باستخدام  .4
الواضح في المهارات في أسواق العمل، االقتصادية؛ ب) التمكين السياسي؛ ج) التحصيل التعليمي؛ د) الصحة والبقاء. ومع العجز 

تتزايد أهمية سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز مهارات آل من الرجل والمرأة. ويرتب مؤشر الفجوة بين الجنسين البلدان وفًقا لمدى 
مكن استخدامه عدالة توزيع الموارد والفرص على السكان من الذآور واإلناث، بغض النظر عن المستوى العام للموارد والفرص. وي

آأداة لتبسيط الحوار والشراآات من أجل معالجة الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم. وتفيد البيانات والرسائل التي يحتوي عليها 
التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين آإطار مفهوم لتقدير ومقارنة الفجوة بين الجنسين في العالم وتكشف عن البلدان التي يمكن أن 

 78تساعد من خالل أفضل الممارسات في التوزيع العادل للموارد بين المرأة والرجل.

                                                 
 .Innovative Approaches to promoting Women’s Economic Empowerment). 2008(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  76

 .2007التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين  ):2007العالمي (المنتدى االقتصادي  77

, 2007التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين ). 2007(للمزيد من المعلومات حول بناء المؤشرات المختلفة، انظر المنتدى االقتصادي العالمي  78
Measuring the Global Gender Gap. 
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 :المصادر األولية

 التعدادات السكانية؛ •
 المسوحية والصحية، مسوحات القوى العاملة والدخل والفقر واستخدام الوقت، وغيرها من ديُمغرافال المسوح •

 المتخصصة؛
 ).IPUMSالبيانات التفصيلية المخصصة لالستخدام العام (المشروع الدولي المتكامل لسلسلة  •

 :المصادر الثانوية

 منظمة العمل الدولية. المؤشرات الرئيسية لسوق العمل؛ •
 المنتدى االقتصادي العالمي. استطالع الرأي التنفيذي؛ •
 ؛2007المنتدى االقتصادي العالمي. التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين  •
 ي العالمي موجز البلدان وأبرز ما يميزها؛المنتدى االقتصاد •
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تقرير التنمية البشرية؛ •
 )، على شبكة اإلنترنت؛LABORSTAمكتب منظمة العمل الدولية لإلحصاء (منظمة العمل الدولية. قاعدة بيانات  •
 منظمة العمل الدولية. البيانات المهنية؛ •
 :النوع االجتماعيدية ألوروبا: قاعدة بيانات اإلحصاءات لجنة األمم المتحدة االقتصا •

 على الرابط: ةمتاح
http://w3.unece.org/pxweb/DATABASE/STAT/Gender.stat.asp 

 اليونسكو، الشعبة اإلحصائية. مؤشرات التعليم؛ •
 وآالة المخابرات المرآزية. تقديرات آتاب حقائق العالم؛ •
 المية على شبكة اإلنترنت؛البنك الدولي. مؤشرات التنمية الع •
 منظمة الصحة العالمية. اإلحصاءات الصحية العالمية والتقرير الخاص بالصحة في العالم؛ •
 مكتب الواليات المتحدة للتعداد. قاعدة البيانات الدولية. •

 العنف القائم على النوع االجتماعي .3.2

يمثل العنف القائم على النوع االجتماعي أشد مظاهر عدم المساواة بين الجنسين تطرًفا، ويعرف على أنه أي من  :/الرسائلالحقائق
أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي الموجه إلى المرأة ينتج عن أو يؤدي إلى الضرر أو األلم الجسماني أو الجنسي أو النفسي. 

قام األول ضد المرأة ألنها امرأة؛ من قبل العشير أو الشريك الحميم أو من ِقبل غير الشريك مثل وهذا النوع من العنف يرتكب في الم
المعلمين أو األقارب أو غيرهم من المعارف أو الغرباء؛ أو من خالل الممارسات التقليدية الضارة؛ أو في حاالت النزاع؛ أو 

 ألغراض تجارية، مثل االتجار بالبشر.

عة للعنف القائم على النوع االجتماعي في معظم المجتمعات وما له من عواقب صحية واجتماعية اقتصادية والمستويات المرتف
الضوء على مدى انتشار العنف يتم إلقاء جعل منه مشكلة ذات أولوية في جدول أعمال حقوق اإلنسان والصحة العمومية. توخيمة، 

جنسي، مقسًما وفًقا للعالقة بين الضحية والمعتدي. وتعد مظاهر العنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي، الجسماني والنفسي وال
، والتحرش الجنسي في مكان العمل، واالعتداء الجنسي ضد اإلجبارية، المبادرة الجنسية بصورها المختلفة ومنها ذات أهمية خاصة

النساء من ضحايا العنف أآثر تعرًضا لإلصابة  عدوُت. ت بالجنس، واإلآراه على البغاءالمهاجرات، واالعتداء الجنسي ضد المشتغال
بفيروس نقص المناعة البشري. ولكن العنف قد يتبع اإلصابة بالفيروس، حيث يوجه اللوم إلى المرأة في جلب المرض. والعنف 

 المنزلي قد يصيب الرجل أيًضا، ويتخذ شكل االعتداء الجسدي أو النفسي.

به ضمن القضايا الهامة التي ينبغي تناولها. آذلك فإن النساء المسنات أآثر تعرًضا للتمييز واالستغالل العنف أثناء الحمل وعواق ُيعدو
والعنف وسوء المعاملة. لكن هناك القليل من البيانات حول مدى العنف الذي يمارس ضد المسنين. وفي بعض الدول تقع المرأة 

العنف األسري، أو التمييز االجتماعي، أو الصراع بين األجيال. آذلك قد تقع ضحية لجرائم الشارع، أو المعاملة االزدرائية، أو 
 المرأة المسنة ضحية لتهمة السحر مما قد يؤدي إلى االعتداء الجسدي عليها وقتلها.
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ا فيما يتعلق ية واالجتماعية المرتبطة بالعنف ضد المرأة، وآذلك العواقب، السيمديُمغرافوينبغي إلقاء الضوء على أهم المحددات ال
 بالصحة الجنسية واإلنجابية. آما ينبغي التأآيد على العنف ضد المرأة في ظروف النزاع المسلح إذا ما اقتضى السياق.

اغتصاب وتعذيب النساء والفتيات المدنيات في ظروف النزاع والصراع المسلح في معظمه على النظرة التقليدية إلى النساء يقوم و
تعمد إخصاب المرأة اعتداًء إضافًيا على األعراف الثقافية وشرف األسرة. ولهذه  ُيعدأدوات جنسية. و على أنهن ممتلكات أو

العنف الجنسي سالًحا قوًيا للحرب واإلرهاب. وفي الغالب ما يكون ضحايا النزاع المسلح الحديث من بين المدنيين،  ُيعداألسباب، 
وتتعرض النساء والفتيات الفارات من مناطق الصراع لمخاطر العنف الجنسي من السيما النساء واألطفال، وليس من العسكريين. 

ِقبل المحاربين، وحرس الحدود، وتجار البشر، والالجئين اآلخرين، الذين قد يطلبون الجنس في مقابل األمان أو الغذاء. وتتعرض 
اآلخرين، والحرس وقوات حفظ السالم، أو عندما  النساء والفتيات المشردات في معسكرات الالجئين للعنف الجنسي من الالجئين

 يخرجن من المعسكر للضرورات مثل الحصول على الغذاء والوقود والماء.

نظًرا لتنوع العنف القائم على النوع االجتماعي، ينبغي تطبيق تعريف واسع للعنف الموجه ضد المرأة، يشمل منظور  :المنهجية
. ويتمثل الوضع المثالي في تبني منظور حقوق اإلنسان. ومن األهمية دمج المؤشرات مثل مةالعاالعدالة الجنائية ومنظور الصحة 

من األهمية أيًضا تصنيف المعلومات وفًقا لتواتر العنف الُممارس وحدته،  ُيعدوانتشار العنف الجسماني أو النفسي أو الجنسي. 
على  الحصولالصحة الجنسية واإلنجابية. إضافة إلى ذلك،  وآذلك وفًقا الحتمال وقوع األذى على المرأة، السيما في مجال

من األهمية البالغة الترآيز على  ُيعدوالمؤشرات التي تعكس عواقب هذا النوع من العنف. على سبيل المثال، في مجال الصحة، 
العنف والعدوى المنقولة جنسًيا  الحالة التغذوية للمرأة التي تعرضت لهذا العنف، ومشكالت أمراض النساء، وتقييم العالقة ما بين

 وفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز.

من التكاليف، مثل التكاليف االقتصادية. وهناك العديد من الدراسات التي  األخرىآذلك فمن األهمية إلقاء الضوء على األنواع 
ما إذا آانت المرأة قد سعت إلى الحصول على  توضح التكلفة الطبية السنوية لعالج ضحايا العنف. ويمكن أيًضا دمج المؤشرات حول

صل على البيانات حول آافة أنواع الجناة. ويتعرض النساء أن تحالمساعدة، وما إذا آانت قد تلقت الرعاية الطبية. وإن أمكن، 
ع أخرى من والرجال من الضحايا في نسبة آبيرة من الحاالت إلى العنف على يد شرآائهم. ولكنهم يقعون آذلك ضحايا ألنوا

 المجرمين، بمن فيهم أفراد األسرة والمعارف والغرباء.

 :المصادر األولية

 المتخصصة مثل الدراسة متعددة األقطار لمنظمة الصحة العالمية؛ المسوح •
 الوطنية المتخصصة حول العنف ضد النساء في المنزل؛ المسوح •
 مراآز مكافحة األمراض؛ مسوحية والصحية وديُمغرافال المسوح •
 العنقودية متعددة المؤشرات؛ المسوح •
 Multi-country Study on Women’s Health and Domesticمنظمة الصحة العالمية.  •

Violence Against Women. 

 :المصادر الثانوية

 ؛”إنهاء العنف ضد المرأة“. الفصل الثالث: حالة السكان في العالم 2000صندوق األمم المتحدة للسكان.  •
 .Fact and Figures on Violence against Womenالمتحدة اإلنمائي للمرأة . صندوق األمم  •

 :األدوات

 – Women, Girls, Boys and Men Different Needsالجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت.  •
Equal Opportunities جزء من المبادئ التوجيهية لتدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في .

 ؛82إلى  78على الموارد للتقييم في ص.  االطالعاع اإلنسانية. يمكن األوض
 How to Conduct a Situation Analysis of Health Servicesمبادرة بحوث العنف الجنسي.  •

for Survivors or Sexual Assault ,:متاح على الرابط 
http://www.svri.org/analysis.htm الخدمات الصحية المقدمة للناجين . يشمل استبيانين لتحليل حالة
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من العدوان الجنسي. أحد االستبيانين موجه لمقدمي الرعاية الصحية: 
http://www.svri.org/healthcare.pdf 

 .http://www.svri.org/facility.pdfواالستبيان الثاني هو قائمة مرجعية للمرافق:  •

 الممارسات الثقافية الضارة .3.3

ارتكبت في حق المرأة في بعض األماآن لزمن طويل حتى أصبحت مقبولة آأعراف ثقافية. وتؤدي هذه بعض أشكال العنف الجنسي 
الممارسات إلى الوفاة والعجز واألذى الجسماني والنفسي لماليين النساء سنوًيا. فقد ُفرض تشويه/ بتر األعضاء التناسلية لإلناث 

والشرق األوسط على الفتيات والنساء. ويضطر زواج األطفال باإلآراه الفتيات  آطقس لالنتقال إلى مرحلة البلوغ، السيما في أفريقيا
في العديد من البلدان إلى العالقات الجنسية قبل نضج أجسامهن، مما يعرض صحتهن للخطر ويزيد من احتمال إصابتهن بناسور 

البالغات هم ج بناتيقد تدفع األسر الفقيرة إلى تزو الوالدة، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشري، وترك الدراسة. آذلك فإن المهور
 من العمر السادسة أو السابعة.

 جرائم الشرف 3.3.1

جرائم الشرف نوًعا من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي وتؤثر سلًبا على صحة المرأة العقلية  ُتعد :/الرسائلالحقائق
شرف على أنها "أعمال عنف، عادة تتمثل في القتل، يرتكبها أفراد األسرة والجسمانية. وتعرف منظمة رصد حقوق اإلنسان جرائم ال

من الذآور ضد أفراد األسرة من النساء، بحجة أنهن جلبن العار على األسرة أو العشيرة أو الجماعة". ومثل هذه الجرائم تستهدف 
ل في العالقات الجنسية خارج نطاق الزواج، أو مخالطة المرأة وحدها القترافها ما تعتبره األسرة سلوًآا غير أخالقي، والذي قد يتمث

أسلوب في الملبس يتنافى مع تقاليد األسرة أو المجتمع. وتنتشر جرائم الشرف بصفة خاصة في  اتباعالرجال خارج دائرة األسرة، أو 
ة القتل، السيما إذا آان الفعل المجتمعات اإلسالمية، ولكنها شائعة أيًضا في بلدان جنوب آسيا. وقد يصل عقاب المرأة إلى درج

 المحرم قد أدى إلى الحمل. ويشمل ذلك أيًضا عقاب المرأة لوقوعها ضحية لالغتصاب.

عادة ما تندرج جرائم الشرف تحت فئة العنف القائم على النوع االجتماعي، أو حتى آمؤشر للعنف القائم على النوع  :المنهجية
عن الشرف تتأثر بالسن والخلفية  األفرادهجية حول جرائم الشرف في حد ذاتها. ففكرة االجتماعي. وال يوجد قدر آبير من المن

والتعليم ومكان اإلقامة (الريف أو الحضر) والعالقات االجتماعية ووضع المرأة وحياتها الجنسية. احصل على البيانات التي توفر 
التعليمي، وما إلى ذلك،  والمستوىوالوضع االجتماعي االقتصادي المعلومات حول هذه الجرائم، بما فيها السن والحالة االجتماعية 

لكل من الضحية والجاني. آذلك فإن تحديد خصائص الضحية قد يكشف عن مستوى التمكين االقتصادي والتعليمي للمرأة. وتشير 
هذا مؤشًرا قوًيا على الضعف.  غياب التمكين ُيعدحالتهن االجتماعية إلى اعتمادهن على األقارب للحصول على أسباب المعيشة. و

 آما قد يكون من المفيد الحصول على المعلومات حول الدافع وراء الجريمة، وآذلك القوانين القائمة.

 :المصادر األولية

 سجالت إدارة األمن؛ •
 الوطني لإليقاع اإلجرامي بالضحايا؛ مسحال •
 ية والصحية؛ديُمغرافال المسوح •
 شباب واألطفال؛حول العنف ضد المرأة وال المسوح •
 العنقودية متعددة المؤشرات؛ المسوح •

 :المصادر الثانوية

 الفصل الثالث: إنهاء العنف ضد المرأة؛ .2000حالة السكان في العالم صندوق األمم المتحدة للسكان.  •
 تقرير التنمية البشرية؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  •
 التنمية البشرية اإلقليمية؛تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  •
 تقرير التنمية البشرية في البلدان العربية.برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  •

 :األداة
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-Improving the Health Sector Response to Gender): 2004االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( •
Based Violence. A resource manual for health care professionals in developing 

countries ،:متاح على الرابط http://www.ippfwhr.org/files/GBV_Guide_EN.pdf . 
للتخطيط الشامل لدمج العنف القائم على النوع  47إلى  43يتضمن هذا الدليل قائمة مرجعية لإلدارة في الصفحات 

 مسحات للتقييم في الملحقات، بما فيها االجتماعي في خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. وهناك أيًضا عدة أدو
 لمقدمي الخدمة، ودليل لمراقبة العيادات، وبروتوآول لمراجعة السجالت.

 تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى 3.3.2

إصابات  يعرف تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى بأنه "اإلزالة الجزئية أو الكلية لألعضاء التناسلية الخارجية أو :/الرسائلالحقائق
 130واليوم، يقدر أن ما يزيد عن  79أخرى بتلك األعضاء التناسلية لإلناث سواء ألسباب ثقافية أو غيرها من األسباب غير الطبية."

مليون فتاة وامرأة قد خضعن لتشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى، معظمهن في أفريقيا، وإلى درجة أقل في بلدان الشرق األوسط. 
ليل المعمق هاًما ألجل تحسين فهم الموضوعات المتصلة بتشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى ضمن اإلطار األعم للمساواة التح ُيعدو

هذه الممارسة تعبيًرا عن اإلجحاف الهيكلي، آما أنها تنتهك مبادئ حقوق اإلنسان  ُتعدبين الجنسين والتغيير االجتماعي، حيث 
 الخاصة بعدم التمييز.

ية ديُمغرافال المسوحاألسر المعيشية من  مسوحيمكن تحليل ظاهرة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى على أساس بيانات  :ةالمنهجي
العنقودية متعددة المؤشرات. فهي توفر البيانات حول حدوث هذه الممارسة على المستوى القطري واإلقليمي.  والمسوحوالصحية 

د توزيع ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية يحدوتعاًما.  49إلى  15ساء البالغات من العمر على أن يتمحور الترآيز على الن
لألنثى داخل البلدان والظروف التي تحيط بها. يمكن أن توضح المواقف تجاه تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وتأييد القضاء عليه، 

 المساحة التي يمكن توفرها للتدخالت البرمجية.

لربط االنتشار بالعرق أو الدين أو أي متغيرات خاصة بالخلفية؛ ولإلشارة إلى توزيع  آتيِّب حالة السكان في العالماستخدام  ينبغي
الممارسة؛ وللمساعدة على تحديد الفتيات المعرضات لخطر هذه الممارسة؛ وللتمكين من رصد االتجاهات على مر الزمن. وهناك 

) نسبة 1العنقودية متعددة المؤشرات:  والمسوحية والصحية ديُمغرافال المسوحن جمعها عن طريق نوعان من مؤشرات االنتشار يمك
 15) نسبة النساء البالغات من العمر 2خضعن لتشويه/بتر األعضاء التناسلية؛ و الالتي عاًما  49إلى  15النساء البالغات من العمر 

خضعت لنفس الممارسة. وبمقارنة معدلي االنتشار، يمكن تقدير مدى التغير الجيلي ابنة واحدة على األقل الالتي لديهن عاًما  49إلى 
 في انتشار ظاهرة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى. ويعكس توزيع هذه الممارسة وفًقا للفئات العمرية ما يطرأ عليها من تغيير.

) مؤشر ثروة األسر 5) العرق؛ 4) الديانة؛ 3) اإلقامة؛ 2ليم؛ ) التع1والمتغيرات األخرى التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار هي: 
العنقودية متعددة المؤشرات عرض  والمسوحية والصحية ديُمغرافال المسوحية والصحية. وتتيح بيانات ديُمغرافال مسوحالمعيشية لل

ي. ولكن ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية انتشار ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى بين النساء وفًقا للتحصيل التعليم
لألنثى قد تحدث قبل انتهاء مراحل التعليم أو قبل بدئها. لذا، فإن العالقة بين وضع المرأة فيما يتعلق بهذه الممارسة وبين مستواها 

 يتعلق بهذه الممارسة.التعليمي قد تكون مضللة. لكن يمكن استخدام التحصيل التعليمي لألمهات لتصنيف وضع البنات فيما 

آما يوفر تحليل نوع ممارس تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى فهًما هاًما للسياق والظروف المحيطة بهذه الممارسة. ويمكن 
الحصول على فهم هام لهذه الممارسة ومضاعفاتها الطبية بالترآيز على نوع البتر/التشويه الذي يقع. وتميل البيانات حول نوع 

أآثر دقة ألن األم تكون المصدر المباشر للمعلومات. ولكن، عادة ما يصعب كون تويه/البتر الذي تخضع له البنات إلى أن التش
الحصول على التقديرات حول نوع الختان في األماآن المختلفة، حيث قد ال يتوافق التصنيف مع المفاهيم والمصطلحات المحلية. 

عضاء التناسلية لألنثى يحدث خالل األعوام األولى للطفولة، قد ال تتذآر البنات الصغيرات آذلك فإنه نظًرا ألن تشويه/بتر األ
 تفاصيل اإلجراء.

 :المصادر األولية

                                                 

 Female Genital Mutilation. A). 1997(منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، صندوق األمم المتحدة للسكان   79 joint WHO/UNICEF/UNFPA 
Statement. 
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 العنقودية متعددة المؤشرات والمسوحية والصحية ديُمغرافال المسوحاألسر المعيشية من  مسوحبيانات  •
 .المشروع العربي لصحة األسرة •

 :المصادر الثانوية

 تشويه األعضاء التناسلية لألنثى؛مرآز الحقوق اإلنجابية:  •
 تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألنثى: البيانات واالتجاهات؛مكتب المراجع السكانية:  •
 ؛Female Genital Mutilation/Cutting: a statistical explorationمنظمة اليونيسيف:  •
 FGM Legislation for 25 African Countries—Femaleشبكة تقارير األمم المتحدة للنساء:  •

Genital Mutilation؛ 
 .241صحيفة وقائع رقم  ،Female Genital Mutilationمنظمة الصحة العالمية:  •

 الجنسي اإلنتقاء 3.3.3

في جنوب وبخاصة الجنسي قضية رئيسية لصندوق األمم المتحدة للسكان في عدد من البلدان اآلسيوية،  اإلنتقاء ُيعد :/الرسائلالحقائق
من النساء الجنسي قبل الوالدة إلى السعي المتعمد والمستمر إلى التخلص من أحد الجنسين،  اإلنتقاءآسيا والصين وفيتنام. ويشير 
، عن طريق إجهاض األجنة وقتل البنات وإهمالهن، مما ينتج عنه على األمد الطويل خلل آبير في والفتيات على وجه الخصوص

في بعض أنحاء العالم آبيرة، وفي حالة جنوب آسيا زاد حجم المشكلة ألنه حتى عام المفقودات ي. فنسبة النساء ُمغرافديالتوازن ال
الجنسي آمشكلة تتعلق  اإلنتقاءآان معدل الوفيات بين النساء أعلى منه بين الرجال. ناقش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  1990

بتفضيل االبن والتمييز ضد البنات منذ المراحل األولى لحياتهن، والتي تضاعفت بسبب التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على تحديد 
 80جنس الجنين وإجهاض أجنة اإلناث.

أو أآثر (مقارنة بالمستوى  115ى الجنسي عن خلل في النسبة بين الجنسين منذ الوالدة، لتبلغ مستويات تصل إل اإلنتقاءويسفر 
تقريًبا) في عدد متزايد من البلدان. إضافة إلى ذلك، فإن النسبة الطبيعية بين الجنسين ال تتغير بشكل  105"الطبيعي" الذي يبلغ 

 اإلنتقاءيد إلى ممارسة ملحوظ وفًقا لترتيب الميالد (الطفل األول أو الثاني أو الثالث). لذا فإن أي اختالف عن هذه النسبة يشير بالتحد
الجنسي والخلل في النسبة بين الجنسين آعرض من أعراض عدم المساواة بين الجنسين ومن شأنه أن يتسبب  اإلنتقاء ُيعدالجنسي. و

يصب  ي بين الرجال والنساء في أي مجتمع عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة األثر،ديُمغراففي تفاقم عدم المساواة. ولعدم التوازن ال
 81بعضها في غير صالح الرجال.

الجنسي ُيعزى إلى مزيج من عوامل ثالثة، وهي: أ) تفضيل االبن؛ ب) التراجع السريع في معدالت الخصوبة، أي أن  اإلنتقاءو
األسر تسعى إلى تحقيق رغبتها في إنجاب الذآور في إطار أسرة أصغر حجًما؛ ج) إمكانية الحصول على التكنولوجيا التي تتيح 

ينبغي تقسيم مفهوم تفضيل االبن، حيث إن تفضيل االبن قد يسود في بعض الثقافات . و1980تحديد جنس الجنين، السيما منذ عام 
بدون أن يؤدي إلى ظاهرة التخلص من اإلناث قبل أو بعد الوالدة. وقد يكون هناك عامل اقتصادي في تفضيل االبن، مثل إدراك 

ديهم ابن يرث األرض، أو الممارسة التي تضطرهما إلى تقديم الوالدين أنهم لن يتمكنوا من البقاء في أرضهم بعد التقاعد إال إذا آان ل
. وقد ترتبط بعض العوامل األخرى لتفضيل االبن ابًئعالمهور ألزواج بناتهما. ويؤدي ذلك إلى النظر إلى الفتيات على أنهن يمثلن 

ية الوالدين المسنين، واالضطالع بذلك بمهام إلى االبن مهمة أداء الطقوس الجنائزية، وحمل اسم العائلة، أو رعاتوآل بالتقاليد التي 
 بر الوالدين.

النوع ولكن عدم توازن النسبة بين الجنسين في السكان قد تنتج آذلك عن عوامل أخرى. ويتمثل أحد هذه العوامل في طبيعية 
. % 80إلى  60ن الذآور للهجرة. على سبيل المثال، في بعض بلدان منطقة الخليج، تبلغ نسبة العمال المهاجرين م االجتماعي

ويتمثل عامل آخر في الصراع العنيف والكوارث الطبيعية، والتي عادة ما تؤثر في النسبة بين الجنسين، من خالل معدالت الوفيات 
ن من التي قد تكون أعلى بين الذآور أو اإلناث. عالوة على ذلك، هناك عدد من العوامل البيولوجية التي تؤثر على النسبة بين الجنسي

                                                 
غيلموتو، آريستوف . Recent change in the sex ratio at birth in Vietnam: A review of evidence): 2009(صندوق األمم المتحدة للسكان  80
)2007 :(Sex Ratio Imbalance in Asia: Trends, Consequences and Policy responses, 4th Asia Pacific Conference on 

Reproductive and Sexual Health and Rights. 
 .وهم في حالة من العزلة وغالًبا من الفقر آذلك على سبيل المثال، وضع الرجال في الصين حيث ال يتمكنون من تكوين األسر ويتقدم بهم العمر 81
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. ولمعرفة المزيد حول تفاوت معدالت Bمثل سوء التغذية، والضغوط، ومستويات الهرمون، أو انتشار التهاب الكبد  -خالل الوفيات 
 الوفيات وفًقا للجنس، اقرأ القسم التالي.

األطفال في المنزل وقد ال  الجنسي مشكلة. على سبيل المثال، في بعض البلدان يولد اإلنتقاءجودة البيانات لقياس  ُتعد :المنهجية
الجنسي واتجاهاته يمكن تحديدها،  اإلنتقاءيسجلون، أو قد ال يسجل الوالدان جميع األطفال لتجنب دفع الرسوم المطبقة. ولكن، أنماط 

الوالدة  ومصادر السجل المدني. انظر إلى البيانات حول النسب بين الجنسين عند المسوحوتقوم على دمج البيانات من التعدادات و
ووفيات الُرضع، المفصلة وفًقا للجنس. عادة ما يشار إلى النسبة بين الجنسين عند الوالدة بعدد الذآور المولودين لكل مئة أنثى، وفي 

. ويجب أال تختلف هذه النسبة اختالًفا ملحوًظا وفًقا لترتيب الوالدة. ابحث عن 106إلى  104معظم السكان تبلغ هذه المعدل ما بين 
 اختالف عن هذا المعدل. أي

 :المصادر األولية

 التعداد السكاني؛ •
 بيانات السجل المدني؛ •
 ية والصحية؛ديُمغرافال المسوح •
 الدراسات النوعية والكمية المستقلة. •

 :المصادر الثانوية

 .World Population Prospectsشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
 ؛Guidance Note on Prenatal Sex Selectionصندوق األمم المتحدة للسكان.  •
 Recent change in the sex ratio at birth in Vietnam: Aصندوق األمم المتحدة للسكان.  •

review of evidence. 

 تفاوت معدالت الوفيات وفًقا للجنس .3.4

حقيقة أن معدالت الوفيات بين  دُتعإن مسألة تفاوت معدالت الوفيات وفًقا للجنس تختلف عن المسائل السابقة، وال  :/الرسائلالحقائق
الجنسين عادة ما تكون في صالح المرأة، أقل هذه االختالفات وضوًحا. ففي العموم، يزيد العمر المتوقع عند الوالدة لإلناث أربعة إلى 

في حالة السكان  خمسة أعوام عن العمر المتوقع للذآور، ويقل الفارق عن ذلك في حالة السكان ذوي معدل الوفيات المرتفع، ويرتفع
ذوي معدل الوفيات المنخفض. وهذا التباين ال يمكن تفسيره فقط على أنه طبيعة بيولوجية، السيما أنه قد يختلف اختالًفا آبيًرا من 

 1990سياق اجتماعي إلى آخر. ففي الهند وباآستان ونيبال، ولدرجة أقل في بنجالدش، آان العمر المتوقع للنساء حتى حوالي عام 
أصغر من مثيلتها في البلدان  زالتمن العمر المتوقع للرجال. وقد انعكس اتجاه هذا التباين منذ ذلك الحين، ولكن الفجوة ما  أقل

األخرى ذات معدالت الوفيات العامة المتشابهة. وقد رآزت التفسيرات عموًما على الوضع شديد التدني للمرأة، واإلهمال النسبي 
لبلدان. ويوجد الطرف المقابل في بلدان االتحاد السوفييتي السابق. فقد ارتفع معدل وفيات الذآور في تلك للفتيات الصغار  في تلك ا

البلدان على نحو آبير منذ السبعينيات، وفي أعقاب انهيار االشتراآية شهد المزيد من االرتفاع، حتى اتسعت الفجوة بين العمر 
بداية التسعينيات إلى ما يزيد عن عشرة أعوام. وقد أشير إلى اإلدمان المزمن للخمر، المتوقع لكل من الرجال والنساء في روسيا في 

 ) أآثر من النساء خالل تلك األعوام.نوالمسنالرجال ( عانى منهاواالنتحار، والضغوط المرتبطة بالصعوبات االقتصادية، آمشكالت 

الحصول على المعلومات األساسية  ُيعداإلحصاءات الحيوية التي يمكن االعتماد عليها،  تتوفر بياناتفي البلدان حيث  :المنهجية
سهًال نسبًيا، ويتضمن المصادر نفسها المدرجة في القسم الثالث من الفصل الثالث. في البلدان التي ال تتوفر فيها بيانات السجالت 

بدقة بالغة. لذا فإنه عادة ما يحتسب على أساس النماذج في العادة بالغين المدنية التي يمكن االعتماد عليها، ال يقاس معدل وفيات ال
التي قد ال تعكس بدقة التباين بين الجنسين في هذا البلد. في مثل هذه الحاالت يستحسن عدم استخدام عامل العمر المتوقع آمعيار، 

واألطفال، التي تقاس على نحو يمكن االعتماد عليه من والترآيز بدًال من ذلك على التباين بين الجنسين في معدل وفيات الُرضع 
. ال ينصح باستخدام النسبة بين الجنسين آأداة تحليلية لقياس التباين بين الجنسين في المسحيةخالل التعدادات وبيانات الدراسات 

س اآلثار المتراآمة لفترة زمنية طويلة معدل الوفيات، ألن النسبة بين الجنسين تتأثر أيًضا بعوامل أخرى، وفي األعمار المتقدمة تعك
قد ال تمثل الوضع الحالي بدقة. وبقدر ما يكون التباين بين معدل وفيات الجنسين في بلد ما غير معتاد، بقدر ما يوصى بتحديد موضع 

 لتفسير هذا التباين. معينٍة دراساٍت
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 :المصدر األولي

 تعدادات السكان الوطنية؛ •
 المدنية، إن توفرت.بيانات سجالت األحوال  •

 :المصادر الثانوية

 شعبة السكان باألمم المتحدة. اإلسقاطات السكانية الوطنية؛ •
 على الرابط: ةمتاحقاعدة بيانات معدالت الوفيات الدولية.  •

http://imdb-dmo.econ.msu.ru/DA2.php. 

 :األداة

 Guidance note for the in-depth analysis of data from a). 2008الملن ب. سامسون ( •
Population and Housing Census دآار، فريق الدعم الُقطري: القسم حول تحليل مستويات الوفيات .

 والتفاوت بينها.

 عدم المساواة وفًقا للخصائص العنصرية والعرقية والدينية وغيرها من الخصائص الثقافية .4

التنوع الثقافي وأثره على عدم المساواة موضوًعا يصعب تناوله لعدد من األسباب. فبداية، قد تتنوع االختالفات  ُيعد :/الرسائلالحقائق
من أصل أفريقي في أمريكا الالتينية، أو األقليات البيضاء في  المنحدرةاألساسية ما بين: خصائص عنصرية (مثل الفئات السكانية 

العرقية المختلفة في العديد من البلدان األفريقية، وجماعات الروما في العديد من بلدان أوروبا أفريقيا)، أو عرقية (مثل المجموعات 
 الشرقية)، أو دينية (مثل األقليات المسيحية في الشرق األوسط، واألقليات المسلمة في الفلبين، أو االنقسام ما بين الشمال والجنوب في

في آندا)، أو تتعلق بالمواطنة (مثل المواطنين الرومانيين في مولدوفا). وفي الهند يضاف نيجيريا)، أو لغوية (مثل االنقسام اللغوي 
إلى ذلك بعد أخر يتمثل في الطوائف. في بعض األحيان، قد تتمثل الحالة في وجود بعض األقليات بين األغلبية المتجانسة للسكان 

تينية، والمونتنيار أو شعوب الجبال في فيتنام، واألقليات البيضاء في بعض (مثل األقليات الدينية، والهنود األمريكيين في أمريكا الال
البلدان األفريقية، والهنود في بعض بلدان المحيط الهادئ). وفي أحيان أخرى، يتكون البلد من مجموعات متمايزة لها أحجام 

بيًرا (مثل المجموعات العرقية المتعددة في بابوا ) أو آارواندمتشابهة، والتي قد يكون عددها صغيًرا ( مثل الهوتو والتوتسي في 
غينيا الجديدة). وهذه المجموعات قد يسودها الكثير من عدم المساواة واإلجحاف و/أو الصراع. ويجعل هذا النطاق من االحتماالت 

من البلدان ال تجمع من الصعب توفير مبادئ توجيهية عامة حول آيفية تحليل عدم المساواة بين المجموعات. آذلك، فالعديد 
وباإلضافة إلى ذلك، ال  .بغرض تجنب إشعال الصراعات الكامنة بين المجموعات -المعلومات التي تتيح الكشف على عدم المساواة 

تجمع العديد من الدول معلومات قد تتيح الكشف عن عدم المساواة هذه وذلك بهدف تجنب تأجيج الصراعات الكامنة بين تلك 
إلى إثارة الحساسيات لدى الحكومة. وقد ُينظر إلى تحليل  التحليالتحيث يؤدي اإلصرار على إجراء هذا النوع من ب -المجموعات 

األقليات على أنه يتسبب في مزيد من التباعد إذا ما آانت هذه األقليات مميزة وليست محرومة. وفي حاالت أخرى، مثل حالة 
الحدود ما بين المجموعات بعدم الوضوح، مما يجعل من الصعب تحليل التباين، في حين الشعوب األصلية في أمريكا الالتينية، تتسم 

أنه في بعض البلدان تعيش الشعوب األصلية في المقام األول في مناطق الصراع. آما يمثل جمع المعلومات حول المجموعات 
حديات، ينبغي على المكاتب القطرية لصندوق األمم السكانية من الرحل أو شبه الرحل تحدًيا خاًصا. ونظًرا لوجود آافة هذه الت

 ممكنة التنفيذ من الناحية السياسية.ومناسبة  التحليالتهذه  ُتعدالمتحدة للسكان أن تلجأ إلى تقديرها الخاص لتقرر إلى أي مدى 

 وآقاعدة، ينبغي أن يسأل تحليل حالة السكان األسئلة التالية:

التجانس في الخصائص العنصرية والعرقية والدينية واللغوية، أو فيما يتعلق  هل يتسم السكان في هذا البلد بعدم •
 بالجنسية؟
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، هل يترجم عدم التجانس هذا إلى عدم مساواة، وإجحاف، وتمييز على نحو نظامي ضد بعض إذا آان األمر آذلك •
 منة؟المجموعات، سواء من ِقبل الدولة أو من ِقبل المجموعات االقتصادية والسياسية المهي

عدم  أم أن، بعينها في هذه الحالة، هل تبدي هذه األخيرة خصائص التمييز أو التهميش المنتظم تجاه بعض األقليات •
المساواة االجتماعية واالقتصادية ما بين اثنتين أو ثالث من المجموعات االجتماعية الثقافية الكبرى، أو نمط معقد 

 ات؟من عدم المساواة ما بين العديد من المجموع
 وهل يمكن مناقشتها؟ اهذهل تقر الحكومة بعدم المساواة  •
 وفًقا لهذه الخصائص، ما هو أفضل أسلوب لتحليل عدم المساواة، وما هي البيانات المتاحة لهذا الغرض؟ •

ة والثقافية، ية واالقتصادية والسياسيديُمغرافلفت النظر إلى وجود هذه المجموعات ووضح خصائصها ومتطلباتها اليتم حيثما أمكن، 
جزًءا منها، وفًقا لمدى وقوف هذه العوامل في سبيل وصولها إلى الخدمات الصحية  ُتعدوآذلك السياقات السياسية والقانونية التي 

يتيح فهم الحقائق المرتبطة ببعضها البعض. وضح سوف ) في هذا التحليل 2.2والتعليمية. استخدام عدسة الثقافة (انظر الفصل 
ين، الذين تنشأ الحاجة إليهم لتناول ستراتيجياالالضوء على حلفاء العمل البرمجي  وإلقاءإمكانية الوصول إلى الحقوق وممارستها، 

 الفجوة في المساواة بين الجنسين أو في الحقوق التي تم التعرف عليها.

 المسوحالمتخصصة ( المسحيةالسكان والصحة الجنسية واإلنجابية من التعدادات والدراسات احصل على مؤشرات  :المنهجية
ل التحليل بالدراسات النوعية، على قدر ما هو متاح منها، والتي تبين أبعاد االفقر وغيرها)، واستكم مسوحية والصحية، وديُمغرافال

والصحة الجنسية واإلنجابية. ويعني  النوع االجتماعيضايا السكان ووخصائص التمييز أو عدم المساواة في المجاالت المرتبطة بق
مدى تعبئة المجتمع ومشارآة  يتم تحليلالمؤشرات المناسبة لتعزيز التنوع الثقافي.  وخلقهذا أيًضا تحديد الفجوة في التدخالت 

حدوث الفقر وفجوة الفقر، ومؤشر المتعلقة بت المؤشرايجب تحليل آما القطاعات المختلفة في خطط التنمية الوطنية. بقدر اإلمكان، 
ال تحدد الفئات  المسحية"جيني"، والتمكين السياسي، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء. إذا آانت التعدادات أو الدراسات 
رت هذه المعلومات) أو االجتماعية الثقافية ذات الصلة، يمكن استخدام المؤشرات غير المباشرة، مثل استخدام اللغة آمعيار (إن توف

تعريف استخدام التقريب الجغرافي، في الحاالت حيث تترآز الفئات المعينة في مناطق قليلة سهلة التحديد. وقد يسبب االختالف في 
في مشكلة عند جمع البيانات. ففي سياق إعالن حقوق الشعوب األصلية، تقرر عدم تبني أي تعريف رسمي  "الشعوب األصلية"

مفيًدا، ولكن  ُيعد لغات الشعوب األصليةآان جمع اإلحصاءات القائمة على وقد والتأآيد على التحديد الذاتي للهوية.  لالصطالح،
والتمييز وغيرها من العوامل. وهناك  للتحضراللغات ال تعكس صورة آاملة للشعوب األصلية، السيما بسبب ضياع اللغة آنتيجة 

نفسها التي تحتوي على المتغيرات التي  المسوحتحتوي على تحديد الهوية العرقية ليست هي  التي المسوحمشكلة أخرى تتمثل في أن 
 قد يرغب المرء في تقييم عدم المساواة فيما يتعلق بها.

، اتضح أن حوالي ثلثي 2000ألسئلة التعدادات التي تتعلق بالمجموعات العرقية والثقافية في جولة التعداد لعام  82وفًقا الستعراض
استبياًنا، تحتوي على سؤال واحد على األقل من هذا القبيل، وآانت الفئة  147استبيانات التعداد التي تم استعراضها من إجمالي 

. وآان األآثر شيوًعا هي فئة "المجموعة العرقية" وأما فئات "األسالف" أو "القبيلة" أو "الطائفة" أو "الديانة" فكانت األقل شيوًعا
ألفريقيا وأوروبا أقل معدل تواتر لمثل هذه األسئلة، في حين أن أآثر شيوًعا لها آان في أوقيانوسيا واألمريكتين. وقد أجريت 

مستوى المعيشة لألسر المعيشية في  مسحفي بعض البلدان، مثل  المسوحالدراسات حول عدم المساواة العرقية باستخدام بيانات 
 المسوحآما استخدمت  Susenas.(84( 2002االجتماعي االقتصادي الوطني في إندونيسيا عام  مسحلوا 200483فيتنام عام 

 85ية والصحية لدراسة معدالت التباين في الخصوبة قبل الزواج بين عدد آبير من المجموعات العرقية في أفريقيا.ديُمغرافال

 :المصادر األولية

 تعدادات السكان الوطنية؛ •

                                                 
نيويورك، الشعبة اإلحصائية لألمم . Ethnicity: a review of data collection and dissemination ).2003(الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة،   82

 .المتحدة
مانشستر، معهد بروآس للفقر العالمي، جامعة . Poverty, Inequality and Ethnic Minorities in Vietnam). 2007(آاتسوشي إيماي وراغاف غايها  83

 .BWPI 10مانشستر، ورقة عمل 
 From access to). 2006. (دانيال سوريادارما وآخرون 84 income: regional and ethnic  inequality  in  Indonesia . جاآرتا، ورقة عمل لمعهد

 . SMERUبحوث 
آالفرتون، ماريالند، ماآرو إنترناشيونال، التقارير المقارنة . Premarital Fertility and Ethnicity in Africa). 2006(ميشيل غارين وجوليان زوانغ  85

 .13ية والصحية رقم ديُمغرافلالستقصاءات ال
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 الفقر؛ مسوحاألسر المعيشية و مسوح •
 ية والصحية والدراسات النوعية؛ديُمغرافال المسوح •

 

 :المصادر الثانوية

 2006لعام  الصورة االجتماعية العامةتحتوي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  •
)Social Panorama ( التماسك االجتماعي التي قد تكون على فصل يتناول هذه القضية والمعلومات حول

 مفيدة.
. State of the World’s Minorities and Indigenous Peoplesمجموعة حقوق األقليات الدولية.  •

 ؛http://www.minorityrights.org متاح على الرابط:
ت حلقة عمل للخبراء عمًال بتوصية المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية التابع لألمم المتحدة، انعقد •

، في 2004  يناير/آانون الثاني 21إلى  19الدوليين حول جمع البيانات وتصنيف الشعوب األصلية في تاريخ 
من خبراء نظام األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والحكومات،  36نيويورك، حضره 

ون مناقشات وتوصيات هذه الحلقة مفيدة في تحليل البيانات ومنظمات الشعوب األصلية والقطاع األآاديمي. وقد تك
 حول الشعوب األصلية.

 المسكنعدم المساواة المرتبطة ب .5

عادة ما توزع المجموعات االجتماعية والعرقية في أنماط إقليمية متمايزة، ومن الشائع أيًضا أن تتسم بأنماط  :/الرسائلالحقائق
ل. وعندما تعود أنماط االستيطان والتنقل بالنتائج السلبية على المجموعات العرقية االجتماعية متمايزة في ما يتعلق بالهجرة والتنق

واالقتصادية المحرومة، تتحول إلى المزيد من اإلجحاف الذي يضاف إلى اإلجحاف المبدئي الذي تعاني منه. ويحدث هذا في حالة 
واالستيطان في المناطق التي تعاني من الكساد أو المخاطر أو التلوث  المواقع المنعزلة (مما يعني صعوبة الحصول على الخدمات)،

إلى األزمات االقتصادية، والكوارث الطبيعية، والمخاطر البيئية)، واالستيطان في المناطق التي تفتقر إلى  األفراد(مما يعرض 
طر الصحية)، واإلقامة في أحياء األقليات في إلى المخا األفرادالخدمات األساسية (مما ينعكس سلًبا على نوعية الحياة ويعرض 

والمواطنة  الهيمنةالمدن، خاصة تلك التي تقع في أطراف المدن الكبرى (مما يعزز  تكاثر الفقر وعدم المساواة الحضرية ويقوض 
(بسبب الكوارث  أيًضا في شكل التنقل الضار، مثل الهجرة القسرية المسكنفي المدن الكبرى). وتتجلى هذه الظروف المرتبطة ب

الطبيعية واألزمات االقتصادية المحلية وحتى نتيجة للتدخل المباشر للدولة مثل في حالة "التطهير الحضري" الذي يستهدف اقتالع 
الطبقة الفقيرة من السكان من مناطق الدخل المرتفع، والتي آانت شائعة في السبعينيات والثمانينيات في أمريكا الالتينية) وآذلك 

جة للنفقات الباهظة من الوقت والمال لالنتقاالت اليومية. آذلك فإن القرارات حول مواقع الخدمات األساسية عادة ما توجهها نتي
 المعايير السياسية التي ال تتعلق باحتياجات السكان المحليين، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم حرمانهم الجغرافي.

ينبغي أن ترآز المؤشرات على توضيح خصائص مواقع المجموعات المحرومة، وإلى أي مدى تتداخل هذه العوامل مع  :المنهجية
، سواء آانت تتعلق بغياب الخدمات، أو التعرض للمخاطر البيئية، أو البعد عن أماآن العمل أو المدارس، أو للمسكنالظروف السلبية 

ن استخدام خرائط الفقر ألولى هذه االعتبارات (نسبة الفقراء حتى مستوى التقسيم اإلداري نقص المساآن أو الهياآل األساسية. ويمك
. الفقراءإلى تعزيز فهم توزيع الفقر والظروف الجغرافية والبيوفيزيائية لألماآن التي يعيش فيها  الفقراألدنى). وتسعى خرائط 

 ر. وبذلك، فهي تساعد على تصميم التدخالت من أجل الحد من الفق

تتيح تقدير والتي وُنقحت تقنيات القياس االقتصادي، السيما من ِقبل خبراء االقتصاد في البنك الدولي،  طوِّرتفي األعوام األخيرة، 
العديد من الدول اآلن خرائط الفقر آُمخرج  ُيعدأعلى بكثير مما آان متاًحا من قبل. و ةالمكاني الدقةمعدالت الفقر على مستوى من 

عمليات التعداد لديها، وعادة ما ال تقوم على مفهوم الفقر من حيث الدخل، ولكن على مفهوم االحتياجات مخرجات  قياسي من
. آذلك هناك عدد من المبادرات الدولية في هذا المجال، مثل مشروع رسم خرائط الفقر لمرآز الشبكة الدولية ملبَّاةاألساسية غير ال

. ويمكن إنشاء المؤشرات المرآبة مثل قياسات عدم التشابه (فصل الفقراء) )CIESIN( بيالمعلومات علوم األرض لجامعة آولوم
) في حالة مناطق المدن الكبرى. وفيما يتعلق بالظرف الثاني، يمكن 10رقم  REDATAMوالمؤشرات األآثر تعقيًدا (انظر تقرير 

بالمرافق الصحية، وخرائط الضعف البيئي، واألمن الغذائي، وتقدير استخدام المؤشرات المرتبطة باألهداف اإلنمائية لأللفية، المتعلقة 
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نقص المساآن، ومؤشرات التكاليف (من وقت وزمن) النتقال المجموعات المحرومة (السيما الفقراء). آما يمكن تحليل إمكانية 
 الوصول إلى األسواق والمدارس، على أساس مسافات الخرائط.

 :المصادر األولية

 لألسر المعيشية؛ سحيةالمالدراسات  •
 المؤسسات الصحية، ومسوحات وسائل النقل؛ مسوحتعدادات السكان، وتعدادات المدارس، وتعدادات أو  •
خرائط الفقر في آافة البلدان تقريًبا باستخدام اإلجراءات المعيارية  ُتعدالمنشأ والوجهة، حيث تتوفر.  مسوح •

 وبمساعدة البنك الدولي.

 :المصادر الثانوية

مرآز الشبكة الدولية لمعلومات علوم األرض والبنك الدولي. تقدم المواقع اإللكترونية العديد من الموارد من أجل  •
 رسم خرائط الفقر؛

 :Geographic targeting for poverty alleviation). 2000بيغمان، د. وهـ. فوفاك ( •
methodology and applicationsيمية والقطاعية للبنك الدولي؛. واشنطن دي سي، الدراسات اإلقل 

 More than a pretty picture: using poverty). 2007بيدي، ت.؛ أ. آودويل؛ ك. سيملر ( •
maps to better design policies and interventionsواشنطن دي سي، البنك الدولي؛ . 

 ؛شجع برنامج األغذية العالمي على إعداد خرائط الضعف ألغراض األمن الغذائي •
• DevInfo وREDATAM ؛1الجزء  5. للمزيد من المعلومات انظر القسم 
 Spatial). 2004جامعة األمم المتحدة/ المعهد العالمي لبحوث االقتصاد اإلنمائي: رافي آنبور وأنتوني فينابلز ( •

Inequality and Development اإلنمائي . دراسات جامعة األمم المتحدة/ المعهد العالمي لبحوث االقتصاد
في االقتصاد اإلنمائي. آانت قضية عدم المساواة المكانية موضوع هذا المشروع في جامعة األمم المتحدة في 

 هلسنكي.

 الجماعات التي تعيش في حاالت الضعف .6

لعامة لتحديد آثيًرا ما اسُتخدم مفهوم الجماعات التي تعيش في حاالت الضعف في التحليل االجتماعي والسياسات ا: /الرسائلالحقائق
مجموعة األفراد الذين يشترآون في خاصية واحدة تنطوي على حرمان بالغ فيما يتعلق بالعمليات الثقافية أو السياسية أو االجتماعية 

ي على وجه الخصوص، والذي ينشأ من أوجه ديُمغرافاالقتصادية أو الفسيولوجية أو تلك التي تتعلق بدورة الحياة. ويرتبط الضعف ال
ية معينة، بالحرمان االجتماعي للفئات السكانية من الفقراء والمستبعدين، مما يحد من تراآم ديُمغرافمان المرتبطة بسلوآيات الحر

المهارات والموارد (بما فيها رأس المال البشري) ويعوق إدارة األصول من ِقبل األسر المعيشية ألجل تحقيق أهدافها أو مواجهة 
 "حلقة الفقر المفرغةترتبط "ناحية العملية، تنزع جوانب الحرمان هذه إلى التأثير آل منها على اآلخر. والتغيير الخارجي. ومن ال

 النوع االجتماعيفيه عدم المساواة في ظروف اإلنجاب والبقاء ويتسبب بعض الروابط الحيوية التي تتعلق بضعف الفقراء الذي ب
حلقة الفقر "، والذي يعوق في النهاية قدرات األفراد وممارسة الحقوق من أجل االندماج الكامل في االقتصاد. وتتسبب المسكنو

أآبر فيما يتعلق بتربية األطفال، رغم وجودهن في أقل الظروف  ًئاعبنفسها في تحمل األسر الفقيرة، والسيما النساء،  "الُمفرغة
ت التي ينطوي ذلك عليها. وباختصار، فإن ضعف الفقراء يحول دون تنمية قدراتهم واستخدامهم المادية مالءمة لمواجهة التحديا

 للفرص المتاحة، ويعرضهم لمخاطر وصعوبات تؤدي إلى تضاؤل إمكانية خروجهم من الفقر.

اخلًيا، والالجئين وعديمي المشردين د األفرادوتتضمن الجماعات الضعيفة التي ينبغي أن يتناولها تحليل حالة السكان بصفة خاصة، 
 الجنسية، وذوي اإلعاقة، ومن هم بال مأوى، والمشتغلين بالجنس، وسكان األحياء الفقيرة.

النساء والمسنين والشباب والمراهقين واألمهات المراهقات والمهاجرين، فيتم تناولهم في أقسام معينة من تحليل اآلخرون من أما 
المجموعات، هناك مجموعات فرعية تتسم بالضعف الشديد، مثل العاطلين من الشباب وأطفال حالة السكان. ولكن، في داخل هذه 
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، السيما إذا آان مسؤوًال عن تربية أطفال، 86الشوارع المتسربين من الدراسة، واألسر المعيشية التي ترأسها أنثى أو مراهق
يش، والمسنين، السيما األرامل، الذين ال يتمتعون باألمن والمجموعات العرقية ومجموعات الشعوب األصلية التي تعرضت إلى التهم

االجتماعي أو أي دخل آخر، وما إلى ذلك. وعادة ما تكون هذه المجموعات أآثر تعرًضا لخطر الفقر وتضيق بهم سبل العيش غير 
دون داخلًيا، وعمال المزارع من المشر األفرادضعيفة، المهاجرون الدوليون، و ُتعدالمستقرة. ومن الجماعات األخرى التي يمكن أن 

صغار المالك أو من غير المالك، والمصابون باألمراض الخطيرة أو المزمنة (مثل اإليدز)، والذين يعانون من الوصم بسبب 
تحليل حالة السكان في أن  يرسلهافيروس نقص المناعة البشري أو غيره من المشكالت الصحية. وتتمثل الرسالة التي ينبغي أن 

 وامل السكانية مرتبطة بظروف ضعف هذه الجماعات، حتى تأخذ السياسات الموجهة إليها هذه العوامل بعين االعتبار.الع

نظًرا للعدد الكبير للجماعات السكانية الضعيفة، ينبغي تناول بعضها فقط في تحليل حالة السكان. وسيكون المعيار األول  :المنهجية
لعوامل المرتبطة بالسكان. وفي بعض األحيان يكفي وجود هذا العامل لكي ُيسفر عن الضعف لالختيار الرابط ما بين الضعف وا

الجنسية، أو الشباب الفقراء، أو تعرض المراهقين للعدوى المنقولة جنسًيا أو عدم الحصول على (التشرد الداخلي، أو حالة اللجوء، أو 
مهات المراهقات). وفي أحيان أخرى آثيرة يشكل هذا العمل شرًطا ، أو األأو الحمل عدوى فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز

ولكنه يتطلب وجود متغيرات أخرى معه (مثل الفقر، أو التمييز، أو التهميش، أو غياب الحماية)، لتوليد الضعف (األسر المعيشية 
و أفراد من الشباب يتم استبعادهم من سوق التي ترأسها أنثى أو مراهق فقير، أو مهاجرون داخليون أو دوليون يتعرضون للتمييز، أ

آبار في السن غير مزودين بالحماية، أو العمل، أو مراهقات من خلفيات مهمشة متسربات من التعليم ومتزوجات في سن صغيرة، 
تداخلة وقد تكون العوامل المتعلقة بالسكان في حاالٍت أخرى مجرد عوامل مأو فئات سكانية في مناطق شديدة التعرض للخطر)،

وفي أحيان  ن الذين يعيشون في الشوارع وما إلى ذلك)،وعمال المزارع الذين ليس لهم أرض، أو المشرد وأ(العاطلون عن العمل، 
أخرى ترتبط العوامل المرتبطة بالسكان ارتباًطا ضعيًفا، أو ال ترتبط إطالًقا، بالضعف (صغار المنتجين المهددون بالعولمة، أو 

الصناعة الذين استعيض عنهم بالتكنولوجيا أو بمصادر خارجية أو بعمال غير رسميين، وما إلى ذلك). وينبغي  العاملون في مجال
أن ترآز المؤشرات على توضيح حجم وموقع ومعدل نمو الجماعات الضعيفة المختارة، والتعرف على العوامل المرتبطة بضعفهم 

لة، ليس هناك "نهج واحد يناسب الجميع" ألن آل من الجماعات المقارنة من خالل المقارنة بالجماعات األخرى. وفي هذه الحا
والمؤشرات المناسبة لها تكون خاصة بجماعة ضعيفة معينة. ففي حالة األسر المعيشية التي ترأسها أنثى ولديها أطفال، على سبيل 

ي المنزل، أو األسر المعيشية التي ترأسها أنثى المثال، يمكن استخدام مجموعات األسر المعيشية التي يرأسها ذآر ولديها أطفال ف
وليس لديها أطفال يحتاجون إلى رعاية، آمجموعات للمقارنة؛ أما المؤشرات ذات الصلة فيتسع نطاقها ليشمل الفقر على مستوى 

خلًيا والالجئين، يمكن األسرة المعيشية (من اإلناث). وفي حالة المشردين دالرب توفر وقت الفراغ وليشمل آذلك األسرة المعيشية، 
استخدام غير المشردين أو المهاجرين هجرة طوعية آمجموعات للمقارنة، ويمكن أن تتمثل مؤشرات الضعف في تلك التي تتعلق 
بالمعيشة والظروف وباألوضاع القانونية. وفي حالة األمهات المراهقات، يمكن استخدام المراهقات من غير األمهات آمجموعة 

 مكن أن تتمثل مؤشرات الضعف في تلك التي تتعلق باالستمرار في الدراسة، أو استخدام الوقت، أو مستويات الفقر.للمقارنة، وي

 :المصادر األولية

 ية والصحية؛ديُمغرافال المسوح •
 التعدادات الوطنية (السكان، اإلسكان، الزراعة)؛ •
 متعددة األغراض؛ المسوح •
 األحوال المعيشية والفقر والعمالة؛ مسوح •
 أنظمة تسجيل الالجئين واألنظمة الوطنية لطلب اللجوء؛ •
 استخدام الوقت. مسوح •

 :المصدر الثانوي

                                                 
قائمة ) 2011صندوق االمم المتحدة للسكان، ) (Resource Guide for Youth and Poverty Reduction(يحدد دليل الموارد للشباب والحد من الفقر   86

الشباب من المتسربين من الدراسة، والمراهقات المتزوجات، واألمهات المراهقات، والمراهقات المعرضات : الجماعات الضعيفة من األفراد من الشباب التالية
غير اآلمن، والشباب من الشعوب األصلية، والشباب من المجموعات العرقية المختلفة، لعدوى فيروس نقص المناعة البشري، والمراهقات المعرضات للعمل 

ارع، والشباب الذين والشباب الخارجون عن القانون، والشباب من ذوي اإلعاقة، واألفراد من الشباب بدون والديهم، واألفراد من الشباب الذين يعيشون في الشو
اد من الشباب الذين يعيشون في ظروف األزمات اإلنسانية، والشباب أو األفراد من الشباب المشردون داخلًيا، واألفراد من الجنسي، واألفر االعتداءيتعرضون إلى 

اإليدز، والشباب من المهاجرين، واألفراد من الشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية /الشباب المصابون باألمراض، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية
ويشير الدليل نفسه إلى أن السياسات الحالية المتعلقة بالشباب في العديد من البلدان، عجزت في آثير من األحيان عن توجيه مواردها . التي يصعب الوصول إليها

، والفئات األآبر سًنا، وفئة الذآور، وفئة ، وإلى الفئات السكانية مثل الفئات الحضريةحاًالإلى مجموعات فرعية معينة، لذا فإن الفائدة قد عادت على من هم أفضل 
 .شد تعرًضا للخطرهي األال تكون بالضرورة قد غير المتزوجين، وفئة الملتحقين بالمدارس، والتي 
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 الحقوق وأثره على مختلف أنواع عدم المساواة تطبيق .7

. 87ًزا لالختالفات العنصرية واالجتماعية واالقتصادية في الحياة العملية""الصحة هي الحق اإلنساني األآثر إبرا :/الرسائلالحقائق
مساواة يتسع حجمه إلى الحد الذي يسفر عن أداء وظيفي دون الوال يتماشى المنظور القائم على الحقوق مع وجود مقدار من عدم 

الحد األدنى للمعايير بالنسبة لبعض المجموعات (وفًقا لتعليق أمارتيا سن). وفي حين أن قدرات األداء الوظيفي تمثل الفرص الحقيقية 
أن يكونوا  األفرادالوظيفي يعرف بأنه ما يقدر  األداءفإن المتاحة للشخص، أو حرية االختيار اإليجابية بين أنماط الحياة المختلفة، 

عليه أو يفعلوه. ويتضمن األداء الوظيفي الوظائف األساسية مثل إلمام القراءة والكتابة وتجنب األمراض التي يمكن تجنبها، وآذلك 
يمكن للمنظور القائم على الحقوق المشارآة االجتماعية واحترام الذات. وفيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية، على سبيل المثال، 

أن يقبل االختالفات في الظروف الثانوية للرعاية عند الوالدة (غرفة فردية أم عنبر عام في المستشفى، هاتف أم جهاز تلفزيون في 
هذا  ُيعدية. وال الغرفة، وما إلى ذلك)، ولكنه ال يقبل اختالف احتماالت الوفاة أثناء الوالدة في المستشفى وفًقا للطبقة االجتماع

إجحاًفا. "من األهمية التمييز بين عدم المساواة وبين اإلجحاف فيما يتعلق بالصحة.  ُيعداالختالف وجه من أوجه عدم المساواة، بل 
بعض أوجه عدم المساواة في الصحة يمكن أن ُتعزى إلى الفروق البيولوجية أو االختيار الحر، ويمكن أن ُيعزى بعضها اآلخر إلى 

بيئة والظروف الخارجية التي تقع في المقام األول خارج نطاق سيطرة األفراد المعنيين. في الحالة األولى قد يكون من غير الممكن ال
أو من غير المقبول أخالقًيا أو أيديولوجًيا تغيير محددات الصحة، ولذا ال يمكن تجنب عدم المساواة في مجال الصحة. وفي الحالة 

التوزيع غير المتساوي غير ضروري ويمكن تجنبه، ويكون غير عادل وغير منصف أيًضا. آما أن عدم المساواة الثانية، قد يكون 
 88الناتجة قد يؤدي أيًضا إلى اإلجحاف فيما يتعلق بالصحة."

ومع تقدم الجهود لضمان هذه الحقوق، من المتوقع أن تتراجع أوجه اإلجحاف وأوجه عدم المساواة المرتبطة بها. ولكن، يتوقف مدى 
تحقق ذلك على عوامل عدة. وفي هذا السياق، قد يكون من األهمية التمييز ما بين توصيل الحقوق عبر الرعاية الموجهة، أم عبر 

ن توصيل الحقوق عبر الرعاية الموجهة قد يكون أثره أسرع في الحد من بعض أوجه عدم المساواة، إال . ورغم أالشاملةالسياسات 
أن السياسات العامة تفضل من وجهة نظر ضمان الحقوق على المدى الطويل. آما ينبغي أخذ في االعتبار أن النتائج قد تختلف وفًقا 

لمثال، في البلدان التي تحدث فيها معظم الوالدات داخل المستشفيات، تكون لحساسية العمليات والتدخالت السياسية. على سبيل ا
مسؤولية الدولة مباشرة، في ضمان الحد األدنى من جودة الرعاية؛ ولكن إذا آان العديد من الوالدات يحدث في المنازل أو في أماآن 

وضوع الرئيسي الذي يتناوله هذا القسم هو توضيح منعزلة، تصبح العمليات الضرورية لضمان جودة النتائج أشد تعقيًدا. والم
استجابة الحكومة للتحدي الذي يتمثل في حل مشكلة عدم المساواة وما إذا آان ما تقوم به من إجراءات يتحرك صوب االتجاه 

في الحاالت  الصحيح. على سبيل المثال يمكن تخصيص وتدريب وتزويد القابالت بمهارات إنقاذ الحياة وربطهم برعاية التوليد
 الطارئة.

وينبغي أن يضمن النهج البرمجي القائم على حقوق اإلنسان أن عمليات جمع البيانات واستخدامها تتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان، 
في االعتبار إلى أي مدى تتوفر الخدمات القائمة، ويمكن الوصول إليها، وإلى أي مدى هي مقبولة وعالية الجودة أن يؤخذ وتتطلب 

 ُيعدمبادئ المشارآة واإلدماج بالغة األهمية لكافة السكان واألنشطة اإلنمائية. آذلك فإن مبدأ المساءلة  ُتعدالنسبة للسكان. وهنا، ب
حيوًيا: فمن خالل جمع البيانات، تشكل قاعدة أدلة لتستخدم في تشكيل السياسات والبرامج اإلنمائية. ويمكن لمبادئ الشمول وعدم 

م االنقسام واالعتماد المتبادل والترابط، أن تعزز السكان وبرامج التنمية بالترآيز على نقاط التقاطع ما بين حقوق االستبعاد وعد
ات الحد من الفقر على استراتيجياإلنسان. ويمكن لمبادئ المساواة وعدم التمييز أن تسهم في زيادة اإلنصاف وأن تحسين فعالية 

اجات السكان فيما يتعلق بالخدمات، وتقييم إلى أي مدى تتوفر الخدمات القائمة، ويمكن الوصول المدى الطويل. ومن أجل تحديد احتي

                                                 
 .، نيويورك2001،  التاسع من يوليو، The Nation: في .Global Apartheid). 2001(بوآر ومينتر  87
تم االطالع  http://www.who.int/hia/about/glos/en/index1.html:  اإللكترونية حول تقييم األثر الصحي علىالصفحة . منظمة الصحة العالمية 88
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إليها، وإلى أي مدى هي مقبولة وعالية الجودة بالنسبة للسكان. وتعد مشارآة نطاق عريض من أصحاب المصالح حيوية بالنسبة 
بأن الشرآاء وغيرهم من أصحاب المصالح قد يحتاجون إلى بناء  لكافة السكان واألنشطة اإلنمائية، وآذلك من األهمية اإلقرار

مفهوم المساءلة، السيما مساءلة الحكومة، حيوًيا في مجال السكان  ُيعدقدراتهم من أجل المشارآة في مثل هذه العمليات. آذلك 
 والتنمية بأآمله، خاصة فيما يتعلق بسرية البيانات.

 

. وفي ومدى تطبيقهافي توصيل الحقوق من خالل تحليل األطر القانونية، والسياسات والبرامج  التقدم المحرز يتم تحليل :المنهجية
مجاالت التدخل، وتقدير أثرها المحتمل فيما وهذا السياق، من الضروري تحديد سمات أنواع التدابير (المحددة الهدف والعامة)، 

 همية تحديد الفئات السكانية التي ال يحتمل أن تستفيد وأسباب استبعادها.يتعلق بالسكان الذين يحتمل استفادتهم منها. وآذلك فمن األ

وفيما يتعلق بالبرمجة القائمة على حقوق اإلنسان، وضع صندوق األمم المتحدة للسكان دليًال حول نهج البرمجة القائم على حقوق 
خالل التعاون بين الصندوق وآلية هارفارد للصحة العامة، معلومات عملية ومواد تدريبية. وهذا الدليل، الذي تم إنتاجه من  -اإلنسان 

النوع يوفر اإلرشادات خطوة بخطوة حول آيفية تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان، يتسم بالحساسية الثقافية ومراعاة لمنظور 
. ويرآز الدليل على أن العمل للبرمجة في آل مجال من مجاالت العمل األساسية للصندوق، بما في ذلك السكان والتنمية االجتماعي

على السكان والتنمية ينبغي أن يولي اهتماًما خاًصا بالثقافة، وأن هناك حاجة واضحة لتحسين فهم الروابط، بين السكان والفقر، التي 
جابية لألفراد، ومن ثم تتطلب حساسية تجاه السياق الثقافي. فكل من الثقافة والدين والتقاليد يمكن أن يكون له أثر على االختيارات اإلن

 للسكان والتنمية. األعمعلى المسائل 

 :المصادر األولية

 التشريعات وأطر السياسات القطرية؛ •
من منظور تقييم التدابير القانونية  يتم تحليلوآذلك، المصادر نفسها المذآورة في األقسام السابقة، على أن ت •

التحسينات الرئيسية تقابل الفئات السكانية األآثر استفادة من  آانتما إذا على سبيل المثال،  ،والبرمجية الآتشاف
 تلك التدابير.

 :المصدر الثانوي

 A Human Rights-Based): 2010صندوق األمم المتحدة للسكان وآلية هارفارد للصحة العامة ( •
Approach to Programming Practical Information and Training Materials . متاح

 https://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/4919  بط:على الرا
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V. العالقات والتأثيرات: الصلة بالسياسات العامة 

 مدخل

وآثارها الفعلية  النوع االجتماعيهذا الفصل أهم الروابط بين المكونات المختلفة لديناميات السكان واإلنجاب ونواحي  يتم تحليلي
لعامة، من منظور يلقي الضوء على الحاجة إلى الحد من الفقر وعدم المساواة وضمان حقوق اإلنسان. والمحتملة على السياسات ا

وقد تكون هذه الروابط أدواتية (مثل المساهمة في استدامة البيئة من خالل التدابير التي تؤثر على توزيع السكان) أو متوقفة على 
سياسات الحد من الفقر). وفي آلتا الحالتين، ستجري دراسة عند وضع العتبار في ا شيخوخةالسياق (مثل الحاجة إلى أخذ عملية ال

العالقات ما بين التدخالت والعمليات، من ناحية والجوانب الرئيسية للتنمية، مع منح األولوية للمساهمات التي يمكن تقديمها من 
دية واالجتماعية، والفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، منظور السكان والصحة الجنسية واإلنجابية للحد من عدم المساواة االقتصا

 وتعزيز رأس المال البشري، باإلضافة إلى تناول القضايا الكبرى األخرى المدرجة في جدول أعمال التنمية الوطني والدولي.

جال السكاني، والصحة الجنسية وقد يتمثل منظور تكميلي في تحليل أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية على القضايا التي تشكل الم
. ولن يتناول الدليل هذا النهج بعمق، حيث أنه ال يقدم أي إشارة إلى التدخالت التي يمكن دعمها النوع االجتماعيواإلنجابية، ونواحي 

يمكن التفكير  من خالل الرؤية البرمجية لصندوق األمم المتحدة للسكان. ولكن قد تكون هناك بعض االستثناءات. على سبيل المثال،
في دراسة تدخالت التوعية التي تتجاوز برامج التثقيف الجنسي التقليدية، مثل البرامج التعليمية التي تتوجه إلى التوظيف ذي المغزى 
للنساء، آوسيلة لتشجيع المراهقات على استكمال تعليمهن، بدًال من التسرب من التعليم لتأسيس أسرة. وينبغي على آل من المكاتب 

 لُقطرية للصندوق اتخاذ قراره بشأن  مدى االستثمار في هذا النوع من التحليل التكميلي الذي يرغب فيه.ا

ولكال الغرضين، ينبغي توفير الدالئل على عناصر التوضيح التي يسهم بها آل منظور، في آل من تحليل المشكالت، ومن أجل 
 تكون هذه الدالئل متاحة فوًرا على المستوى الُقطري، رغم وجود دراسات االستجابة المحتملة للسياسات. وفي حاالت عديدة، قد ال

دولية أو دراسات أجريت في بلدان أخرى تشير إلى وجود العالقات ذات الصلة. وفي هذه الحاالت، من األهمية ليس فقط إعادة 
بيانات القطرية، حتى يمكن مقارنتها مع غيرها، التأآيد على وجود هذه العالقات، ولكن أيًضا محاولة تقييم حجم األثر على أساس ال

في سياق تكاليف وفوائد السياسات العامة. وينبغي التأآد من مناقشة هذه النتائج فيما يتعلق بالجوانب ذات األهمية لألطراف الفاعلة 
حددة. وآخطوة أولى، ينبغي المرتبطة بالقضايا المحورية لجدول أعمال التنمية، وليس فقط لألطراف ذات المصالح القطاعية الم

 عرض إطار مفاهيمي، لتوضيح أوجه االرتباط بين مختلف مكونات ديناميات السكان وبين القضايا الرئيسية للسياسات العامة.

ومن وجهة النظر التحليلية، قد يبدو هذا الفصل األصعب ضمن السلسلة التي تبدأ من المستويات واالتجاهات (الفصل الثالث)، وتنتقل 
إلى أوجه عدم المساواة (الفصل الرابع)، ثم إلى العالقات واآلثار. وتعود هذه الصعوبة، جزئًيا، إلى حقيقة أنه في هذه المرحلة من 

وليس مجرد االرتباط بين الظواهر المختلفة. وقد يتجاوز تنوع وتعقيد  -التحليل، ينبغي التفكير من منطلق العالقة بين السبب واألثر 
ي يتناولها هذا الفصل بالمناقشة قدرة العديد من المكاتب الُقطرية للصندوق على االستجابة. ونتيجة لذلك، ينبغي على القضايا الت

يمكنها أن تواجهها في الواقع. وتمثل قائمة القضايا المدرجة أدناه والتي المكاتب الُقطرية اتخاذ قرارها بشأن التحديات المعروضة هنا 
من المتوقع أن تبحث آل البلدان بالتفصيل في آل من هذه القضايا. وتتوقف خيارات آل من البلدان على  إحصاًء لإلمكانات وليس

توفر البيانات المناسبة، وعلى أولوية آل من الموضوعات في إطار جدول أعمال السياسات العامة، وعلى وجود الدراسات السابقة، 
في إجراء  -في المتوسط- أن تنجح البلدان ونتمنىحول آل من الموضوعات.  وعلى توفر الخبرة المحلية إلجراء البحوث األصلية

 تحليل مفصل حول نحو ثلثي االقتراحات المشار إليها أدناه.

ذات أهمية  ُتعدوقد تتسم بعض القضايا بصعوبة تحليلها في العديد من البلدان، بسبب غياب المعلومات. ونظًرا ألن هذه القضايا 
موضوعية آبيرة، ُيشار إليها بوصفها فرص للتحليل ينبغي بحثها إلى أقصى حد ممكن. وفي بعض األحيان، قد يكون في اإلمكان 
دعم توليد المزيد من البيانات حتى يمكن التعامل مع هذه القضايا بمزيد من التفاصيل. وفي أحيان أخرى، يمكن تناولها فقط بالقدر 

دراسات التي أجريت من قبل في هذا البلد،، حيث إن البدء من الصفر يكلف مشقة آبيرة. وفي أحيان أخرى، قد يكون الذي تتيحه ال
 من الممكن دعم المبادرات متعددة المراآز، أو دون اإلقليمية، أو القطرية.

عالقات السبب واألثر، والقياس وبعض المنهجيات الموحدة متاحة لتسهيل جهود مواجهة التحديات التي ينطوي عليها العمل مع 
(الدعم اإلقليمي للسكان والتنمية في تنفيذ األهداف اإلنمائية  RLA5P201الكمي لألثر. وقد تم تطوير بعضها من خالل مشروع 

أخرى لأللفية في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي) في البرازيل وقد نشرها المشروع آأدلة ووثائق عمل. وهناك منهجيات 
 مشتقة من الوثائق العامة. وسوف ُيشار إليها في األقسام الفرعية التي تتناول المنهجيات في األقسام القادمة.
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ن وتتبع القائمة التالية للقضايا في العموم هيكل جدول األعمال اإلنمائي لأللفية. ويسعى تحليل حالة السكان إلى تحديد أثر قضايا السكا
ابية على جدول األعمال األوسع نطاًقا لألهداف اإلنمائية لأللفية، بما يتجاوز الغايات التي يشارك فيها والصحة الجنسية واإلنج

الصندوق على نحو أآثر مباشرة. إضافة إلى ذلك، فإن البلدان قد ترغب في دمج قضايا أخرى، مثل األمن العام، أو الحماية 
ملة التالية، ُقسمت العالقات واآلثار إلى تلك التي تعمل على مستوى الفرد أو األسرة . وفي النظرة الشاالهيمنةاالجتماعية، أو إمكانية 

نفسه الذي وضع  المنطقالمعيشية (المستوى الجزئي)، وتلك التي تعمل على مستوى المجتمع (المستوى الكلي). ويتبع هذا التمييز 
على الفقر، (فرع السكان والتنمية/الشعبة التقنية،  النوع االجتماعيفي وثيقة "أثر الديناميات السكانية، والصحة واإلنجابية وشؤون 

2010) (Impacts of Population Dynamics, Reproductive Health and Gender on Poverty ،(
 حيث يتم تحليل هذه العالقات بصفة خاصة من منظور األثر الواقع على الهدف اإلنمائي األول لأللفية.

 القضايا

 على المستوى الجزئيالروابط  •
 آيفية ارتباط تمكين المرأة بالحد من الفقر وبالهدف اإلنمائي الثاني والرابع لأللفية .أ 
 آيف تسهم الصحة اإلنجابية والحد من الوالدات غير المرغوبة في الحد من الفقر .ب 
 األخرى نتائج األهداف اإلنمائية لأللفيةبآيف يرتبط فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز  .ج 
 آيف يرتبط االستخدام األفضل لموارد األسر المعيشية والمباعدة بين الوالدات بالفقر وسوء التغذية .د 
آيف ترتبط العوامل السكانية على مستوى األسر المعيشية بتكوين الموارد البشرية (الهدف اإلنمائي الثاني  .ه 

 لأللفية)
 ئية لأللفيةآيف ترتبط الصحة اإلنجابية بغيرها من نتائج األهداف اإلنما .و 

 الروابط على المستوى الكلي •
 آيف يرتبط النمو السكاني بالتنمية والحد من الفقر على المستوى الكلي .أ 
 بالحد من الفقر والتنمية، بما في ذلك التكاليف الصحية والشيخوخةآيف يرتبط التغير في الهياآل العمرية  .ب 
 شيخوخةيكل العمري، السيما الآيف ترتبط الحاجة إلى الحماية االجتماعية بالتغير في اله .ج 
 روابط الهجرة والتوزيع المكاني بالفقر .د 
 .ب)1الروابط بين ديناميات السكان وسوق العمالة (الهدف اإلنمائي  .ه 
 الروابط بين السكان وتغير المناخ والبيئة  .و 

 الروابط على المستوى الجزئي .1

 الثاني والرابع لأللفية يناإلنمائي ينآيفية ارتباط تمكين المرأة بالحد من الفقر وبالهدف .1.1

على المستوى الكلي، يؤدي الحد السريع من فمرتبطة بالحد من الفقر بطرق مختلفة.  النوع االجتماعيقضايا إن  :/الرسائلالحقائق
عدم المساواة بين الجنسين إلى زيادة النمو االقتصادي، آما أوضحنا في حالة جنوب آسيا، على سبيل المثال. وعلى المستوى 

لدان منخفضة الدخل في القوى العاملة في البتها من مشارآ في المنزل المرأة األدوار الحيوية التي تضطلع بهاالجزئي، آثيًرا ما تحد 
، بما في ذلك جمع الحطب وجلب مياه الشرب، السيما في المناطق الريفية. وفي حين أن هيكل األسرة وترآيبة األسرة المعيشية ليس 
هم لها أثر هام على مشارآة الرجل في القوى العاملة، فإن لها بالتأآيد أثًرا في حالة المرأة، حيث يزيد دخل النساء الالتي ليس لدي

حيوية، السيما في وجود األطفال، ومع ذلك يُبخس قدرها، وهي  ُتعدأطفال عن هؤالء الالتي لديهن أطفال. فالوظائف المنزلية للمرأة 
غير مدفوعة األجر، وتحبس المرأة في المنزل، وتجعل نشاطها االقتصادي يقتصر على األنشطة غير الرسمية، بدًال من المشارآة 

تحصل على أجر. وعندما توضع السياسات لعالج هذه القضايا، تشارك المرأة بنسبة  آان يمكن أنية حيث في سوق العمل الرسم
أآبر في سوق العمل وتعمل في ظروف أفضل. وهناك مجال محدد للتدخل على المستوى الجزئي يمكن أن يعود بفوائد آبرى في 

، للسماح للمرأة بالتوفيق ما بين دورها اإلنتاجي ودورها اإلنجابي، مجال الحد من الفقر، ويتمثل في تعزيز "السياسات التوفيقية"
وزيادة بذلك الدخل اإلجمالي لألسر المعيشية الفقيرة. وفي البلدان المتقدمة والبلدان متوسطة الدخل هناك أدلة هامة على أن توفير 

رًيا من أجل مساهمة المرأة في القوى العاملة، السيما ضرو ُيعدرعاية األطفال ذات األسعار الميسورة والتي يمكن االعتماد عليها، 
 في القطاع الرسمي.

آما أن السلوآيات السكانية مرتبطة أيًضا بالمشارآة االجتماعية. فيما مضى، آان الدور اإلنجابي والمنزلي المخصص للمرأة يحول 
تحقيق آامل إمكاناتها فيما يتعلق باتخاذ القرار في هذا دون مشارآتها في الحياة العامة. نتيجة لذلك، فإن زيادة قدرة المرأة على 
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المجال، يزيد من استقاللها شخصًيا واجتماعًيا. ومع ذلك فإن هذه الزيادة غير آافية في حد ذاتها، فهناك حاجة أيًضا إلى الفرص 
لحافز على االضطالع بدوره في األنشطة واألدوات الحقيقية لكي تتحول هذه القرارات إلى واقع، وآذلك التدابير التي تزود الرجل با

 اإلنجابية والمنزلية.

ع وفيما يتعلق بالهدف اإلنمائي الثاني والرابع، تبين أنه في األسر المعيشية التي تعطي رأي المرأة وزًنا أآبر فيما يتعلق بإعادة توزي
هود التي توجه لتمكين المرأة تساعد على ضمان لذا فإن الج 89الموارد، عادة ما ُيخصص نصيب أآبر من الموارد للصحة والتعليم.

أن نصيب أآبر من التحويالت االجتماعية تستخدم في دعم أفراد األسر المعيشية األشد ضعًفا، وبالتالي فإن لها أثًرا أآبر على الحد 
تجعل التحويالت النقدية متاحة  من الفقر. وإلى هذا السبب تعود فكرة أن معظم برامج الحد من الفقر القائمة على التحويل المشروط،

األسرة في حد ذاته. وهناك على وجه التحديد، العديد من الدراسات التي تبين أن  لربألآبر النساء سًنا في األسرة المعيشية، وليس 
قاء حديثي الوالدة إشارة بديلة إلى تأثير المرأة على توزيع الموارد) هو أفضل وسيلة للتنبؤ باحتماالت ب ُيعدتعليم اإلناث (والذي 

واألطفال دون الخامسة من العمر. في البلدان حيث ينخفض معدل التحاق اإلناث بالمدرسة انخفاًضا آبيًرا عن معدل التحاق الذآور، 
القضاء على هذا االختالف على معدالت المشارآة المستقبلية في القوى  تأثيرقد يكون من المناسب استثمار بعض الوقت في تحليل 

 املة، وعلى اإلنتاجية، وأخيًرا على الفقر.الع

المرغوب فيه فعلًيا من إنجاب عدد أآبر من للميل إلى في البلدان حيث ُيفضل األبناء بشدة عن البنات، قد يزداد الفقر أيًضا آنتيجة 
فيها المرأة بقدر أآبر من  المرغوب فيه فحسب. وفي السياقات التي تحظىالذآور األطفال، من أجل إنجاب الحد األدنى من األبناء 

التمكين، تقل احتماالت حدوث ذلك. وأخيًرا، في بعض البلدان، هناك دراسات لتقييم التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع 
د مثل االجتماعي، رغم أنها في معظمها تتناول المستوى الكلي، وال ترآز على أثر ذلك على الفقر، بالمعنى الدقيق. ففي حالة وجو

دة هذه الدراسات في البلد المعني، ينبغي اإلشارة إليها، وإن أمكن ينبغي محاولة قياس تأثير الفقر على التكلفة االقتصادية الكلية المحد
 في هذه الدراسات.

قر وهيكل األسر معدالت المشارآة في القوى العاملة وفًقا للسن والجنس. في حالة وجود بيانات جزئية حول الف يتم تحليل :المنهجية
األآثر تفصيًال. تتسم فرضية أن معدالت الخصوبة المنخفضة تسهم في المزيد من مشارآة المرأة في  التحليالتالمعيشية، يمكن أداء 

 معنيدراسات سابقة في البلد التوجد  مومالالقوى العاملة، وبالتالي في الحد من الفقر، بقدر من التعقيد نظًرا لغموض العالقة السببية. 
تحاول توضيح هذه العالقة من خالل تقنيات القياس االقتصادي، قد يكون من األفضل عدم االستثمار في تحليلها. ويتمثل مجال آخر 
يحتاج إلى الحرص في تناوله، في العالقة بين رئاسة األنثى لألسرة المعيشية والفقر، حيث أشارت التقييمات الدولية في األعوام 

لعالقة ليست واضحة آما آان يعتقد من قبل.  وبدًال من النظر فقط في رئاسة األنثى، يفضل النظر في الهيكل الكامل إلى أن ا األخيرة
األسرة.  ربلألسرة المعيشية وعالقته بالفقر، أي مقارنة األسرة المعيشية بترآيبات مماثلة حيث يكون الفارق الهام الوحيد هو جنس 

ورغم أن هناك منهجيات مختلفة لتقييم التكاليف االقتصادية للعنف الموجه ضد النساء، إال أن تطبيق هذه المنهجيات الحتساب تكلفة 
العنف الموجه ضد المرأة من األسفل في اتجاه األعلى قد يستغرق الكثير من الوقت، لذا فإن البناء على الدراسات القائمة بالفعل، إن 

 تطبيقالوحيدة ذات الجدوى. ويمكن عادة تحليل السياسات التوفيقية أو مختلف أنواع التمييز أو عدم  ةستراتيجياال، قد يمثل توفرت
الحقوق، بطريقة نوعية، ولكن في حالة وجود البحوث التي تتناول فاقد اإلنتاجية أو المكاسب التي تحققها المرأة والرجل على أساس 

ستفادة منها.  ويجري صندوق األمم المتحدة للسكان البحث حول هذا الموضوع في عدة بلدان. ويتطلب تحليل هذه العوامل، ينبغي اال
من التفصيل حول معدالت القوى  تتسم بقدٍر أثر رفع معدالت التحاق اإلناث بالمدارس على اإلنتاجية المستقبلية والفقر، معلوماٍت

التعليمي، على المستوى الكلي وعلى مستوى األسر المعيشية، حيث ينبغي النظر في عدد  العاملة من اإلناث والمصنفة وفًقا للمستوى
األطفال والمحددات األخرى لمشارآة اإلناث في القوى العاملة. آما يمكن النظر في اآلثار الثانوية، مثل أثر التعليم العالي لإلناث 

قع على الدخل والفقر. في بعض البلدان، قد تكون هناك دراسات قائمة على معدالت الزواج أو السلوك اإلنجابي، حيث قد يكون له و
، لقياس أثر تفضيل االبن على المسوحية والصحية أو غيرها من بيانات ديُمغرافال المسوح(أو يمكن إجراؤها)، على أساس بيانات 

 ى مستوى األسر المعيشية.ارتفاع معدل الخصوبة ، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك في تقدير األثر على الفقر عل

 

 

                                                 
 Testing among models of intrahousehold resource allocation.” World Development). “1996. (انظر على سبيل المثال دوس، س 89

 Intra‐household allocation: an inferential approach.” Journal). “1990. (؛ توماس، د609–1597:(10)24 of Human Resources 
 .Household decisions, gender, and development: a synthesis of recent research). 2003. (آيسومبنغ، محرر. ر. ؛ أ64–635:(4)25
 .المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية: واشطن دي سي
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 :المصادر األولية

األسر المعيشية أو العمالة للحصول على معدالت المشارآة في القوى العاملة وفًقا للسن  مسوحالتعدادات الوطنية أو  •
 والجنس؛

استخدام الوقت. تحاليل  مسوحالمتخصصة األخرى بما فيها  المسوحلقياس مستوى المعيشة و المسحيةالدراسة  •
لقياس مستوى  المسحيةاألسرة) يفضل أن تقوم على أساس الدراسة رب آيبة األسر المعيشية (بما فيها جنس تر

 التي تحتوي على بيانات الفقر وعلى المعلومات حول ترآيبة األسر المعيشية. المسوحالمعيشة وغيرها من 

 :المصادر الثانوية

 Education as a factor in mortality decline: an examination of). “1979آلدويل ( •
Nigerian data”. Population Studies 33:395–419 .حول آثار تعليم األم  القياسيهذا المرجع  ُيعد

). 1994باسو، أ.م. (فمرجع على بقاء الطفل. أجريت بعد هذه الدراسة دراسات أخرى متعددة في بلدان مختلفة. 
“Maternal education, fertility and child mortality: disentangling verbal 

relationships.” Health Transition Review 4:207-15 على سبيل المثال، يتعمق أآثر في تفسير ،
 العالقة الملحوظة؛

 Intimate partner). 2009المرآز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة/صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
violence: high cost to households and communities لمنهجية احتساب تكلفة العنف ضد ،

 النساء.
 راجع النصوص والتشريعات والسياسات العامة الُقطرية؛ •
 المتخصصة حول قضايا العنف أو عمالة المرأة في البلد؛ المسوح •
 The economic costs of violence against women: an). 2005داي وماآنَّا وباولوس ( •

evaluation of the literature .نيويورك، األمم المتحدة؛ 
 الدراسات القطرية المحددة حول التكلفة االقتصادية لعنف الشريك الحميم في البلدان مثل شيلي ونيكاراغوا. •

 آيف تسهم الصحة اإلنجابية والحد من الوالدات غير المرغوبة في الحد من الفقر .1.2

إن عدد أو نسبة الوالدات غير المرغوب فيها أعلى بين الفقراء. ولكن األهم هو أن الوالدات غير المرغوب فيها  :/الرسائلالحقائق
فعلًيا من الفقر، بطرق عدة. فعدد أقل من األطفال (غير المرغوب فيهم) يعني معدل إعالة اقتصادية أقل، أي إطعام عدد أقل من  تزيد

الذي يحصل عليه عدد البالغين نفسه. آذلك، يسهل وجود عدد أقل من األطفال المحتاجين إلى الرعاية مهمة توليد األفواه بالدخل 
الدخل على المرأة، التي يمكنها أن تجد عمًال خارج المنزل، رغم أنه يجب أخذ في االعتبار أن العالقة بين الخصوبة ومشارآة 

جدل (انظر القسم السابق). على سبيل المثال، تم تقدير مزيج أثر آليهما في حالة هندوراس اإلناث في القوى العاملة معقدة ومثيرة لل
وآولومبيا، وتشير النتائج إلى أن أثر التخلص الكلي من الخصوبة غير المرغوب فيها على الفقر قد يعادل أثر رفع دخل الفقراء 

 .% 20إلى  %10بنسبة 

ة التي لديها عدد أقل من األطفال تحظى بمعدل أعلى من التنقل االجتماعي داخل الجيل آذلك فهناك دالئل على أن األسر المعيشي
الواحد. على سبيل المثال، بلغت فرصة األسرة الحضرية في نيكاراغوا التي ال تحظى بقدر آبير من التعليم، ولديها أربعة أطفال أو 

، في حين بلغت هذه % 57، نسبة 2001، في االستمرار في هذه الظروف حتى عام 1998أآثر، وتعيش في الفقر المدقع في 
. ومؤخًرا، أشير أيًضا إلى التنقل االجتماعي االقتصادي في اتجاه األعلى لألسر % 36النسبة لألسر التي لديها أقل من أربعة أطفال 

 90.نيروبيل التي لديها عدد أقل من األطفال في دراسة أجريت على األحياء الفقيرة

                                                 
صندوق األمم /مكسيكو سيتي، فريق الدعم الُقطري .Proyecciones de población y pobreza para Nicaragua 1995‐2015). 2004(أندرسن  90

ورقة . Poverty dynamics in Nairobi’s slums, testing for state dependence and heterogeneity). 2009(عثمان فاي . المتحدة للسكان
 .قدمت في مؤتمر االتحاد الدولي للدراسات العلمية للسكان في مراآش
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من  بالقدر األآبرإن فوائد برامج تنظيم األسرة والصحة الجنسية واإلنجابية الناتجة من تأثيرها على الخصوبة حظيت في الماضي 
الدعاية، ولكن هناك دالئل متنامية على أنها تحسن أيًضا من صحة المرأة وإنتاجيتها وازدهارها االقتصادي بطرق أخرى. فقد وجد 

ن روابط إحصائية هامة ما بين تدخالت تنظيم األسرة وتحسين األمن االقتصادي لألسرة، بدون اإلشارة إلى المسار بعض الباحثي
فضعف الصحة وسوء التغذية الناتج عن الفقر أثناء الطفولة والمراهقة، باإلضافة إلى اإلنجاب  91المحدد الذي تتبعه هذه العالقة.

ين من نسبة أعلى من مخاطر الوفيات النفاسية واعتالل ووفيات األطفال. وينبغي تحليل إذا ما المبكر، يعني أن النساء الحوامل يعان
آانت السياسات التي تعزز إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في البالد أحدثت أصداء مباشرة على ميزانيات 

رتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية، أو بتحسين آم وجودة هذه الخدمات بالحد من النفقات على الخدمات الم وذلك األسر (الفقيرة)،
مقابل اإلنفاق نفسه. آذلك قد يكون من المثير لالهتمام، التعرف على إمكانية حصول السكان على العالج، السيما العقاقير التي تلعب 

الحيوية ومضادات الفيروسات الرجعية، وما إلى ذلك، دوًرا هاًما في الصحة الجنسية واإلنجابية مثل وسائل منع الحمل والمضادات 
 واختالف أثر إمكانية حصولهم على هذه العقاقير على ميزانيات األسر المعيشية.

ختلفة تتعلق اآلليات المالية في الفقرة السابقة بالنفقات الروتينية وآيف يؤدي التوفير فيها إلى زيادة الدخل الحقيقي. وهناك آلية مالية م
من أفراد األسرة  اة على اإليقاع باألسر المعيشية في براثن الفقر، وهي حاالت المرض الحادة، السيما التي تصيب فرًدقادر

الناشطين، والتي تؤدي إلى ما يسمى بـ"النفقات الصحية الكارثية". لذا يتمثل عنصر هام من عناصر التحليل في آيفية تغطية األسر 
الجنسية واإلنجابية: اإلنفاق من األموال الخاصة، أم خطط التأمين الخاصة، أم الخدمات التي يدعمها المعيشية لنفقاتها على الصحة 

التمويل العام. ويمكن أن يمثل نصيب آبير من اإلنفاق من األموال الخاصة على الصحة عقبة آبرى في النجاح في الحد من الفقر 
اتجاه تأسيس خطط الدفع المسبق (مثل التأمينات الصحية االجتماعية) وتقسيم وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. أما التحرك في 

المخاطر على األفراد مع إيجاد الحوافز لتعزيز استجابة توفير الرعاية الفعالة والقادرة على االستجابة، فمن شأنه أن ينجح نجاًحا 
ي أال يتناول هذا التحليل الخدمات الصحية فقط، ولكن أيًضا بعيد المدى في آبح هذا النوع من محددات الفقر. وبقدر اإلمكان، ينبغ

إجراءات تعزيز الصحة والوقاية والرعاية الصحية، حتى وإن آان قياس العالقات آمًيا أصعب في هذه الحاالت. أما األدلة حول 
صحية األخرى، بما فيها فيروس نقص التكاليف المرتبطة بعدم آفاية الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية فتقل عنها في القضايا ال

المناعة البشري/اإليدز (انظر القسم التالي)، ولكن ينبغي الحصول على أفضل النتائج من أي أدلة يمكن الحصول عليها، مع أخذ في 
سر االعتبار أن حاالت الحمل غير المرغوب فيه، على سبيل المثال، تسفر أيًضا عن تكاليف قصيرة المدى تقع على عاتق األ

 المعيشية. وهناك قضية أخرى تستحق النظر فيها وهي الوفيات النفاسية والتكلفة االقتصادية التي تتكبدها األسر نتيجة لها.

وعموًما، يمر أحد أهم مسارات التفاعل ما بين الصحة والفقر من خالل زيادة متوسط إنتاجية األفراد نتيجة لتراجع اعتالل صحتهم. 
ون أصعب في تحديده، السيما من منظور آمي، في حالة قضايا الصحة اإلنجابية عنه في حالة معظم األمراض وهذا االرتباط قد يك

ة المسببة للوهن. ومع ذلك، ينبغي تحليل اتجاهات االعتالل في البلد المعني، السيما االعتالل المرتبط بالقضايا اإلنجابية، لتحديد آيفي
 فقر األسر المعيشية.تأثيره على اإلنتاجية وبالتالي على 

إن مشكلة تقدير أثر الخصوبة غير المرغوب فيها على الفقر هي أن األجزاء المكونة للمعلومات تتوفر من مصادر  :المنهجية
األسر  مسوحلقياس مستوى المعيشة، أو غيرها من  المسحيةية والصحية في الحالة األولى، والدراسة ديُمغرافال المسوحمختلفة: 
السابقة في وضع نموذج ينظر بأثر رجعي إلى عدد األطفال  المسوحي الحالة الثانية. تتمثل منهجية التقدير في استخدام المعيشية ف

الكلي لألطفال، وسن المرأة وأحد/بعض متغيرات الشرائح االجتماعية لعدد في اغير المرغوب فيهم دون الخامسة عشرة آدالة 
مرغوب فيهم في آل أسرة اللتقدير آم عدد األطفال غير  المسوحج على النوع الثاني من االقتصادية. ويطبق بعد ذلك هذا النموذ

قد ووباإلضافة إلى تقييم األثر على الفقر،  92معيشية، ونسبة الزيادة في متوسط دخل الفرد في حالة عدم وجودهم آجزء من األسرة.
من الفصل الرابع، تم في الغالب  1.1. في القسم بصورة آّمية للفرد على التباين في متوسط الدخلالتأثير يرغب المرء أيًضا في قياس 

إجراء تقييم اختالف معدل الخصوبة غير المرغوب فيها وفًقا لشرائح الدخل أو على األقل وفًقا للشرائح الخمسية، وآانت النتيجة 
متوسط عن معدالتها بين األغنياء. ونظًرا على األرجح أن معدالت الخصوبة غير المرغوب فيها أعلى بكثير بين شرائح الدخل ال

ألن الحد من معدالت الخصوبة غير المرغوب فيها يؤدي إلى زيادة متوسط دخل الفرد، يجب أن يكون في اإلمكان إجراء تقييم 
ب فيها وفًقا تقريبي لكم انخفاض التباين في الدخل أو االستهالك الذي سيحدث نتيجة لتغيرات محددة في نسبة الوالدات غير المرغو

 لمستوى الدخل أو االستهالك.

                                                 
نيوهافن، آونكتيكت، ورقة عمل . تقييم نتائج برنامج في َمْطَلب، بنغالديش. تنظيم األسرة آاستثمار في التنمية). 2007(على سبيل المثال، جوشي وشولتز  91

 .التنمية االقتصادية لجامعة ييلمرآز 
باستخدام البيانات المتاحة ) وليس فقط الشرائح الخمسية للثروة(ة بديلة في تطبيق اإلجراء العكسي، أي محاولة تقدير الدخل أو االستهالك استراتيجيتتمثل  92

 .ية والصحية وغيرها من استقصاءات الصحة اإلنجابيةديُمغرافلالستقصاءات ال
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أما دراسة التنقل االجتماعي داخل الجيل الواحد، فهي أصعب في إجرائها ألنها تتطلب، على وجه التحديد، معرفة حالة الفقر لألسرة 
وحة، آما حدث في نيكاراغوا ل مسحالمعيشية نفسها في نقطتين زمنيتين مختلفتين. وأحياًنا ما تتوفر هذه المعلومات إذا آان قد أجري 

وبيرو. إذا لم يكن معروًفا لدينا سوى عدد األسر المعيشية وفًقا لحالة الفقر وعدد األطفال في نقطتين مختلفتين من الزمن، بدون 
يب توحيد معلومات حول المراحل االنتقالية لألسر ما بين حاالت الفقر، يمكن الحصول على تقديرات تقريبية محتملة، أو تطبيق أسال

 المعايير مباشرة، ولكن عدد االفتراضات الموضوعة يزداد في هذه الحالة.

وفًقا لمستوى األسر النفقات المرتبطة بالتدخالت الصحية المختلفة، مثل المتابعة السابقة للوالدة، والوالدة، وفحوصات  تحليلاليتم 
، ودخول المستشفى بسبب سرطان الجهاز التناسلي، ومدى انتشار أمراض النساء الروتينية، ورعاية التوليد في الحاالت الطارئة

سرطان الثدي، وعدد ُلطاخة "بابانيكوالو" التي تم إجراؤها، والتطعيمات التي تلقاها النساء واألطفال، وشراء وسائل منع الحمل، وما 
الحاالت، يتمثل الهدف في تحليل ليس فقط مدى إلى ذلك، باإلضافة إلى تكاليف أنواع العقاقير األساسية المختلفة. وفي جميع هذه 

اآلليات التي يحصل السكان من خاللها على مثل هذه الخدمات (مثل في تحليل تواتر اإلجراءات العالجية أو الوقائية، بل أيًضا 
لرعاية عدد مرات وسائل منع الحمل التي توزعها وزارة الصحة مجاًنا، أو التي ُتشترى من الصيدليات). وتتضمن مؤشرات جودة ا

المتابعة السابقة للوالدة، ومدى تواتر فحوصات أمراض النساء الروتينية، ومستوى التدريب للمولد، والمعلومات المتاحة فيما يتعلق 
س بجودة مراآز الرعاية الصحية. وما ينبغي محاولة عمله هنا، هو تحديد الروابط بين هذه النفقات وقضايا الفقر األوسع نطاًقا، ولي

فقط تقييم حالة الصحة الجنسية واإلنجابية في البالد أو تكلفتها العامة. آذلك فإن هذا ليس المكان المناسب لمراجعة التفاوت في 
في الفصل الرابع، لكنه قد نوقش ذلك أن إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وفًقا للشريحة المجتمعية، حيث 

ختالف أثر تدخالت الصحة الجنسية واإلنجابية على مختلف الشرائح المجتمعية، الآتشاف آيف يمكن أن تسهم من المناسب تقييم ا
هذه التدخالت في الحد من عدم المساواة االجتماعية. وعند تقييم أصداء هذه التدخالت على الفقر، من األهمية أخذ النسبة من تكاليف 

. وقد طور صندوق األمم المتحدة للسكان منهجيات لتقدير مدى حدوث النفقات االعتبار في العالج التي يتحملها المريض أو أسرته
 الصحية الكارثية عموًما، ولكن التقديرات حول التكاليف المحددة المرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية غير متاحة.

ل والفقر على مر الزمن. وال ينصح باستخدام سنوات ونادًرا ما يكون في اإلمكان تحليل مسار األسر المعيشية فيما يتعلق باالعتال
مؤشًرا آلًيا تم تطويره ألغراض أخرى،  ُيعدالعمر المعدلة حسب اإلعاقة في القياس الكمي ألثر االعتالل على الفقر، نظًرا ألنه 

 عند قياس األثر على الفقر، السيما على مستوى األسر المعيشية.ٌح واضتفسيٌر وليس له  

 :ألوليةالمصادر ا

 إحصاءات وزارات الصحة، والسلطات المعنية بالرعاية الصحية، ومؤسسات األمن االجتماعي؛ •
الصحة الجنسية واإلنجابية (تقييم احتياجات رعاية التوليد في  مسوحية وغيرها من ديُمغرافالصحية وال المسوح •

 الحاالت الطارئة)
 لألسر المعيشية؛ المسحيةالدراسات  •
 الدخل واإلنفاق من نوع آخر؛ مسوحلقياس مستوى المعيشة، أو  المسحيةمن نوع الدراسة  المسوح •
 الدراسات النوعية والمقابالت مع المجيبين الرئيسيين الستكمال المعلومات. •

 :المصادر الثانوية

. ): الدراسات حول النفقات على الكوارث الصحية، مثل في آزو وآخرين2003منظمة الصحة العالمية. ( •
“Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis.” The 

Lancet 362: 111 -117 
 ) أداة احتساب تكاليف الصحة اإلنجابية؛2010صندوق األمم المتحدة للسكان. ( •
. تمت دراسة تأثير تجنب الخصوبة غير المرغوب فيها ببعض التفصيل في مشروع RLA5P201مشروع  •

RLA5P201 ؛11و 8، السيما في أوراق البحث 
 Impacts of population dynamics, reproductive health andصندوق األمم المتحدة للسكان.  •

gender on poverty (PDB/ TD, 2010 تنطوي هذه الورقة على جانب آبير مما تم مناقشته في هذا .(
 القسم؛

 Un análisis del efecto de la fecundidad no deseada sobre la :)2007هاآرت ( •
pobreza a nivel de los Departamentos y zonas de residencia de Honduras. 
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Brasília, UNFPA/IPEA Proyecto RLA5P201, Documento de Investigación 11 .
 ,Informe del studio en profundidad de Colombia. Brasília). 2008ألونسو وآخرون. (

UNFPA/IPEA Proyecto RLA5P201, Documento de Investigación 11. 

 آيف يرتبط فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز بغيره من نتائج األهداف اإلنمائية لأللفية .1.3

ا يتعلق باإليدز. آثار النفقات الصحية الكارثية المشار إليها في القسم السابق من عوامل اإلعاقة السيما فيم ُتعد :/الرسائلالحقائق
فاإليدز قادر على أن يؤدي باألسرة المعيشية إلى الفقر لعدد من األسباب، منها فقدان الدخل والممتلكات، في محاولة توفير المال 

ات . ويصيب اإليدز البالغين في العمر الذي تبلغ فيه القدرة على العمل ذروتها، ويتطلب النفقالدفنالالزم للرعاية الصحية وتكاليف 
طويلة األمد، ويسفر في النهاية عن عدد آبير من اليتامى. ويؤثر فاقد اإلنتاجية وفاقد رأس المال البشري في الجيل الحالي (مثل وفاة 
أعداد آبيرة من معلمي المدارس في عدة دول أفريقية) تأثيًرا مباشًرا على الفقر على المدى القصير، آما تؤثر عليه أيًضا التكاليف 

ة المرتبطة بعالج مرضى اإليدز. وتحظى اإلناث من الفقراء والعدد المتزايد من األسر المعيشية التي ترأسها الجدات التي المباشر
ترعى األطفال الذي أسفر اإليدز عن يتمهم، بقدرات محدودة على إعادة تأسيس سبل العيش التي تمكنها من تحقيق االآتفاء الذاتي. 

ب من التعليم، وتقل احتماالت استكمالهم لمرحلة الدراسة االبتدائية السيما في حالة يتمهم. وسيكون وقد يضطر األطفال إلى التسر
لذلك بدوره عواقبه على مدى حدوث الفقر بين أفراد الجيل التالي. ويتمثل التحدي في هذا القسم آما في األقسام األخرى لهذا الفصل، 

 قياسها آمًيا.ليس في تحديد هذه العالقات ولكن في محاولة 

وبخالف اآلثار المباشرة على المستوى الجزئي، يؤثر المرض على الفقر على مستوى االقتصاد آكل، حيث قد تتراجع معدالت النمو 
االقتصادي بانتظام نتيجة لألوبئة الكبرى. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن بلوغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة 

ينشأ عنه تراجع معدل الناتج المحلي  - % 13والذي وصل في الوقت الحاضر في البلدان األفريقية إلى  - % 8البشري/اإليدز 
. وتتمثل صلة زيادة هذه المعدالت، في أن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز يؤدي إلى نتائج % 1اإلجمالي السنوي بنسبة 

 لعمالة، يحدث أيًضا تراجع في اإلنتاجية نتيجة لزيادة االعتالل.اقتصادية أخرى. فباإلضافة إلى تراجع العرض في سوق ا

خاصة تسمح بقياس أثر اإليدز على األسرة المعيشية  مسوحالعديد من البلدان األفريقية لديها مواقع مراقبة وبائية أو : المنهجية
 المسوحالبيانات حول اليتم الناتج عن اإليدز من المصابة، سواء من حيث القيمة النقدية أو التكلفة االجتماعية. ويمكن الحصول على 

العنقودية متعددة المؤشرات. وقد طورت منظمة الصحة العالمية منهجيات لقياس النفقات الصحية  المسوحية والصحية أو ديُمغرافال
ى منهجيات قياس أثر عل لالطالعذات صلة في حالة فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز على وجه الخصوص.  ُتعدالكارثية التي 

فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز على المستوى الكلي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز 
 للبنك الدولي.

 :المصادر األولية

ج عن اإليدز في العنقودية متعددة المؤشرات، تقدير اليتم النات المسوحية والصحية أو ديُمغرافال المسوحتتيح آل من  •
 العديد من الدول.

 مواقع المراقبة الوبائية •

 :المصادر الثانوية

تصدر اليونيسيف/برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  نشرة نصف سنوية  •
 تتبع حدوث اليتم الناتج عن اإليدز.تالتي  Children on the brinkتحت عنوان 

 Household catastrophic health expenditure: a multicountry). “2003آي آزو ( •
analysis ”. صحيفةThe Lancet  117-111: 362العدد 

 آيفية ارتباط االستخدام األفضل لموارد األسر المعيشية والمباعدة بين الوالدات بالفقر وسوء التغذية .1.4

إذا آان مفهوم الفقر يحدد على النحو المقترح في إطار القدرة، إذن فأحد مكوناته األساسية هي آيفية تحويل الدخل  :/الرسائلالحقائق
وغيره من الموارد إلى قدرات فعلية، أي اختيارات ممكنة لتحقيق سالمة الصحة. وقد يظن المرء أن األسر المعيشية األآبر عدًدا 
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من االستهالك/الدخل بالقرب من خط الفقر يتمثل في استهالك الغذاء،  % 70ألن أآثر من  تحقق المزيد من وفورات الحجم، ولكن
ليس هناك مجال لمثل هذه الوفورات. وبالقدر الذي توجد به هذه الوفورات، توجد في مقابلها ولدرجة أآبر بكثير اآلثار السيئة 

عندما تؤدي الوالدات المتقاربة إلى ارتفاع معدل وفيات  لالزدحام وما ينتج عنه من خطر العدوى وضياع الموارد الذي يحدث
الُرضع. ويرفع ذلك من التكلفة التي تتكبدها األسرة المعيشية إلنتاج فرد جديد، وإن آان السياق االقتصادي موائًما إلنجاب عدد آبير 

ا عندما يتقدم بهم العمر. وبذلك، يصبح من نسبًيا من األطفال، على سبيل المثال، ألن األطفال يمثلون بالنسبة للوالدين استثماًر
من براثن الفقر. وقد اقترح أنه يمكن عمل الكثير للحد من عدم الكفاءة بتوفير المعلومات حول  اإلفالتاألصعب على األسر المعيشية 

، لكن تصبح الحجة أقوى إذا مكوًنا هاًما واإلنجابيةرعاية أفضل للصحة الجنسية  ُتعدالتغذية وأساسيات النظافة الصحية. وبالطبع 
 93قياسها آمًيا.أمكن 

ن وباإلضافة إلى تأثرها بالمحددات االقتصادية، تتأثر تغذية األمهات واألطفال أيًضا باألنماط اإلنجابية، السيما فترات المباعدة ما بي
م ال. وفي إمكان اإلجراءات التي من الوالدات، وإلى حد أقل، بسن األم، وترتيب الوالدات، وما إذا آانت الوالدة مرغوب فيها أ

شأنها أن تؤثر في هذه المتغيرات (في المقام األول المباعدة بين الوالدات، وضمان أن آل األطفال مرغوب فيهم) أن تؤدي إلى 
امل أخرى، السيما تراجع سوء التغذية بين هذه الفئات بمقدار عدة نقاط مئوية. وتختلف معدالت سوء التغذية بالتأآيد أيًضا، نتيجة لعو

 عوامل المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة، وسن الطفل، ومنطقة السكن، ولذا ينبغي أن تؤخذ هذه العوامل في الحسبان.

ية والصحية على مؤشرات مختلفة لسوء التغذية المزمن والحاد لدى األطفال دون الخامسة من ديُمغرافال المسوحتتضمن  :المنهجية
في مقابل الطول، والطول في مقابل العمر، والوزن في مقابل السن. وعادة ما يتمثل أآثر المؤشرات أهمية فيما يتعلق العمر: الوزن 

بسوء التغذية المزمن في طول الطفل بالنسبة لسنه. وينبغي فحص آيفية ارتباط هذه العالقة بالعوامل اإلنجابية التي سبق اإلشارة 
ية، وإمكانية الحد منها عن طريق السياسات المناسبة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. ونظًرا إليها في مختلف القطاعات السكان

سوء التغذية أيًضا بعوامل أخرى، من الضروري إجراء هذا التحليل بحذر، واستخدام النماذج اإلحصائية متعددة المتغيرات، الرتباط 
للتحكم في تدخل هذه العوامل. وال تهدف هذه الممارسة إلى إثبات وجود العالقة، إذ إن توثيقها قد تم بالفعل على نطاق واسع، ولكن 

ذلك في الحد من سوء التغذية لدى األطفال دون الخامسة (من حيث المتوسط والتوزيع بين الشرائح) في  الهدف هو تقدير مدى إسهام
الفترات األخيرة، أو إمكانية إسهام ذلك في المستقبل. وآما هو الحال بالنسبة للقضايا األخرى في هذا الفصل، يمكن النظر إلى 

ى األطفال الذي يمكن الحد منه في اإلجمالي من خالل المباعدة بين الوالدات على العالقة من منطلق المتوسط (أي آم سوء التغذية لد
نحو أفضل)، أو من منطلق التفاوت بين الشرائح االجتماعية. ولما آانت الفترات المتقاربة بين الوالدات وسوء التغذية لدى األطفال 

المباعدة بين الوالدات على نحو أفضل إلى الحد من التفاوت بين في شرائح الدخل المنخفض، من المتوقع إذن أن تؤدي  أآثر ترآيًزا
 شرائح الدخل فيما يتعلق بسوء التغذية لدى األطفال، وهذه العالقة يمكن على األرجح أن تقاس آمًيا.

لألمهات بدرجة أما قضية سوء التغذية لدى األمهات، فعادة ما تكون أصعب في فحصها، نظًرا لتوفر البيانات حول الحالة التغذوية 
اللجنة الفرعية للتغذية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية). ولكن في  أقل، ولكن هناك بعض البيانات الموجودة بالفعل (مثل دراسة 

 خاصة حول التغذية، حتى بالنسبة للبالغين. مسوحبعض البلدان توجد 

 :المصادر األولية

 ية والصحية؛ديُمغرافال المسوح •
 نسية واإلنجابية المتاحة في البلد؛الصحة الج مسوح •
التغذية حيث تتوافر. اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة لديها قاعدة بيانات تتضمن البلدان حيث  مسوح •

 http://www.unscn.org/en/publications/nics/database.phpالتغذوية:  مسوحأجريت 

 :المصادر الثانوية

 ,Impacts of population dynamicsعلى  االطالعيرجى  لسكان.صندوق األمم المتحدة ل •
reproductive health and gender on poverty للمزيد 2010 (فرع السكان والتنمية/الشعبة التقنية (

 من المعلومات حول منهج القدرة ومفهوم التحويل؛

                                                 
 ,Demographic transition and poverty: effects via economic growth). “2001(ليبتون . وم. الروابط التي نوقشت في إيستوود، رهذا أحد  93

distribution, and conversion .”محررون. (بردسال وآخرون: في .(Population matters: demographic change, economic growth, and 
poverty in the developing world. نيويورك، مطبعة جامعة أوآسفورد. 
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تقرير الندوة، ورقة . Women and nutrition .1990اللجنة الفرعية للتغذية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية.  •
 حول سياسة التغذية؛  6المناقشة رقم 

 Optimal birth spacing: new research from Latin America). 2002آوندي أغوديلو ( •
on the association of birth intervals and perinatal, maternal and adolescent 

health.  ،واشنطن دي سيCatalyst Consortium؛ 

آيفية ارتباط العوامل السكانية على مستوى األسر المعيشية بتكوين الموارد البشرية (الهدف اإلنمائي الثاني  .1.5
 لأللفية) 

هناك على المستوى الجزئي، قضيتان جديرتان باالهتمام هنا. وتتعلق القضية األولى بكيفية تأثير ترآيبة األسرة  :/الرسائلالحقائق
ما ُيردد أن أحد مزايا األسرة صغيرة العدد هو إمكانية استثمار المزيد في تعليم آل من  االتعليمي لألطفال. وآثيًرعلى األداء 

األطفال. وهناك أيًضا بعض األدلة التي تشير إلى ذلك، والتي تنطوي عليها الدراسات التي نفذتها سينثيا لويد وغيرها من الباحثين 
حاث التي أجريت مؤخًرا، والتي تتسم بمزيد من الصرامة فيما يتعلق بمتطلبات القياسات االقتصادية ولكن األب 94خالل التسعينيات.

في عمومها إلى اآتساب المزيد من القوة إذا آان الترآيز ال يتمحور على عدد  تتجهحول األدلة، آانت أآثر تشكًكا، رغم أن النتائج 
وغيرها من الموضوعات المرتبطة باالزدحام النسبي. وتشير القضية الثانية إلى األطفال فحسب، ولكن أيًضا على تباعد الوالدات 

 حمل المراهقات وأثره على النتائج التعليمية لألمهات المراهقات.

بالمستوى الكلي، ولكن نظًرا ألثرهما على تأهيل رأس المال البشري، يتم تناولهما هنا. في واقع األمر والقضيتان األخريان تتعلقان 
، السيما االحتياجات وفرص تأهيل رأس المال البشري الناشئة عن )الكيف(الكم و بمواصفات الطلب على التعليم إحداهماتتعلق و

الذين يحتاجون إلى التعليم المدرسي، مما يؤدي إلى تراجع  األطفالية. فمع تراجع معدل الوالدات، يتناقص عدد ديُمغرافالنافذة ال
ي. فمن ناحية، يحد ذلك من الحاجة إلى االستثمار في الهياآل األساسية للتعليم، في محاولة اللحاق الطلب على النظام المدرس

بمتطلبات األعداد المتزايدة لألطفال. ومن ناحية أخرى، يزيد ذلك من فرص االستثمار في تحسين جودة التعليم المدرسي. وقد تم 
دان أمريكا الالتينية، والثاني في حالة البرازيل فقط) في دراسة أجراها سواريس، تحليل آال التأثيرين (األول فيما يتعلق بعدد من بل

ية آمفهوم مرجعي. وتتعلق القضية الموازية األخرى في ديُمغراف، باستخدام النافذة الRLA5P201وصيغت آجزء من مشروع 
. ويتوقف العديد من التكاليف الصحية بشدة مواصفات الطلب على الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

على السن، حيث تحدث معظم التدخالت الصحية "زهيدة الثمن" في األعمار الصغيرة، وتحدث التدخالت الصحية "باهظة الثمن" 
ي سن اإلنجاب. عادة في األعمار األآبر. وتتعلق تدخالت الصحة الجنسية واإلنجابية في المقام األول، ولكن ليس حصرًيا، بالنساء ف

ومع تغير الهيكل العمري، تتغير بالتالي التكاليف الصحية الكلية وترآيبتها الفئوية. ويمكن استخدام اإلسقاطات السكانية آأداة لتوقع 
 هذه االتجاهات وقياسها آمًيا.

متعددة  التحليالتإن تحليل العوامل في البيئة األسرية التي تتعلق باألداء المدرسي لألطفال ينبغي أن يقوم على أساس  :المنهجية
من قبل، من األفضل عدم إجرائه إال إذا توفرت تحاليل القياس االقتصادي التي تتسم بدرجة  إليهالمتغيرات. ولكن، نظًرا لما أشرنا 

ضية في البالد. وينبغي في حالة خصوبة المراهقات، توخي الحذر لعدم الوصول إلى نتائج ساذجة تقوم على من الدقة النسبية لهذه الق
أساس المقارنة المباشرة لمؤشرات تعليم المراهقات الالتي حملن والالتي لم يحملن، ألن تلك المراهقات يختلفن فيما بينهن من نواحي 

. فمن الضروري، على األقل، إدخال بعض عوامل التحكم التي تتعلق باإلقامة الريفية أو أخرى آثيرة، بما فيها الدافع إلى التعليم
يكون المرء في موقع  الحضرية، والشريحة االجتماعية االقتصادية. ولكن حتى تلك العوامل قد ال تكون آافية. في الحاالت المثلى

في مرحلة المراهقة. وفيما عدا ذلك، تنشأ الحاجة إلى تقنيات القياس  يمكنه من مقارنة توأم لهما تاريًخا مختلًفا فيما يتعلق بالحمل
االقتصادي مثل المتغيرات المساعدة للتحكم في انحياز التزامن. ويمكن إسقاط االحتياجات من الموارد على أساس افتراض استمرار 

ي على معدالت ديُمغرافيفية تأثير االنتقال الاالتجاهات التاريخية في معدالت االلتحاق بالمدارس وفًقا للسن. آما يمكن فحص آ
 والتخلف التعليمي. بالمدارسااللتحاق 

وتتمثل محاولة مثيرة لالهتمام لدمج القضايا التعليمية في الديناميات السكانية، وإن آان ذلك على المستوى الكلي وليس الجزئي، في 
تأخذ في االعتبار تطور المتغيرات ال اإلسقاطات السكانية الكلية التي  في األعوام األخيرة، حول "وولفغانغ لوتز"العمل الذي نفذه 

ية فحسب، بل تنظر أيًضا في التعليم وأثره على الخصوبة. وتنفذ هذه اإلسقاطات في آافة بلدان العالم ويوفرها معهد تحليل ديُمغرافال

                                                 
). محرر(آاسن : في.” Investing in the next generation: the implications of high fertility at the level of the family). “1994(لويد  94

Population and development: old debates, new conclusions.  تنمية ما وراء البحارواشنطن دي سي، مجلس. 
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م ااستخدوية النسبية والمطلقة في النظام التعليمي، ديُمغرافذ الية. ولدراسة النوافديُمغرافالنظم التطبيقي أو معهد فيينا للدراسات ال
المحددة الصحية . واستخدم اإلسقاطات السكانية وفًقا للسن والجنس، مع النفقات الحقـًاوالمشار إليها  "سواريس"الدراسة التي نفذها 

 ية وترآيبتها وفًقا للفئة.ديُمغرافعليها االتجاهات الالسن وفًقا لفئات المرض، إلسقاط التكلفة الكلية للرعاية الصحية التي تنطوي 

 :المصادر األولية

 السجل المدني؛ •
ية والصحية لمعدالت خصوبة المراهقات. لكن لألسف، ال توفر ديُمغرافال المسوحمن نوعية  المسحيةالدراسات  •

ر ومعدالت التسرب من التعليم، ية والصحية الكثير من المعلومات حول العالقة بين الحمل المبكديُمغرافال المسوح
الصحة اإلنجابية القائمة على أساس مراآز  مسوحوال حول األداء المدرسي لألطفال. وفي البلدان حيث تتوفر 
 مكافحة األمراض، أحياًنا ما تكون مثل هذه المعلومات متاحة. 

حليل األداء المدرسي من خالل لقياس مستوى المعيشة ت المسحيةاألسر المعيشية من نوع الدراسات  مسوحوتتيح  •
بعض مؤشرات الهيكل األسري، ولكنها ال تحتوي على معلومات حول بعض القضايا ذات الصلة في هذا القياس، 

 مثل الخصوبة غير المرغوب فيها؛
 اإلسقاطات السكانية الوطنية. يمكن الحصول منها على المعلومات األساسية حول الهيكل العمري والجنسي؛ •
 ت الوطنية لاللتحاق بالمدارس وفًقا للسن والجنس.التعدادا •

 :المصادر الثانوية

. يمكن الحصول على المعلومات World Urbanization Prospectsشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
  متاح على الرابط:األساسية حول الهيكل العمري والجنسي من اإلسقاطات السكانية؛ 

http://esa.un.org/unpp/ index.asp؛ 
على مثال الستخدام عوامل التحكم والمتغيرات المساعدة  11. تتضمن ورقة البحث رقم RLA5P201مشروع  •

 لتحديد تأثير التعليم على حمل المراهقات؛
. صندوق Relative and absolute demographic bonus in schooling). 2007سواريس ( •

 ؛1، وثيقة البحث رقم RLA5P201ادية التطبيقية، مشروع األمم المتحدة للسكان/معهد البحوث االقتص
 Sola schola et sanitate: human capital as the root cause). “2009وولفغانغ ولتز ( •

and priority for international development”. Phil. Trans. Royal Soc. B 27: 
364:3031-3047.doi:10.1098/rstb.2009.0156. 

 تباط الصحة اإلنجابية بغيرها من نتائج األهداف اإلنمائية لأللفيةآيفية ار .1.6

يهدف تحليل حالة السكان إلى إحراز التقدم في القياس الكمي للعالقات بين الصحة اإلنجابية وغيرها من قضايا  :/الرسائلالحقائق
التي تقدر أنه في مقابل آل دوالر  95ند وتالبرد،الصحة، وأيًضا إن أمكن، تقدير األثر على الميزانية. ومثال على ذلك دراسة مورال

دوالرات تنفق على التدخالت إلنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية التي تتعلق  6ُينفق على تنظيم األسرة، يمكن توفير دوالرين إلى 
 بالصحة وغيرها من القضايا.

ولمستوى الخصوبة عدد من اآلثار الصحية في المجاالت األخرى. فمن المعروف أن وفيات الُرضع واألطفال تختلف وفًقا لترتيب 
أو أآثر) عادة ما يكونون  4إن آانت العوامل األخرى خاضعة للتحكم، وأن أطفال الوالدات ذات الترتيب المتأخر (حتى الوالدات، 
أن الخصوبة مرتبطة بالوفيات النفاسية. فإلى حد ما، تتسم العالقة باآللية حيث يأتي آل حمل  تفقد أثبت. وآذلك، للخطر أآثر تعرًضا

                                                 
 Achieving the Millennium Development Goals: The contribution of fulfilling the unmet need for ).2006(مورالند وتالبرد   95

family planning .واشنطن دي سي،  وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة 

http://esa.un.org/unpp/index.asp
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إضافي فترة تعرض جديدة للوفاة النفاسية. ولكن األدلة القطرية التي تم جمعها خالل عملية تحديد تقديرات الوفيات النفاسية لعام 
 96ن حتى معدالت الوفيات النفاسية تتأثر بمستويات الخصوبة.، تشير إلى أن العالقة تتجاوز ذلك، وأ2008

شهًرا) يترتب عليها آثاًرا سلبية على وفيات حديثي الوالدة والرضع  36ومن المعروف أن الوالدات على فترات متقاربة (أقل من 
حالة الصحية لألم غير موثقة على نحو في حين أن اآلثار المترتبة على ال 97واألطفال دون الخامسة، وعلى الحالة التغذوية لألطفال.

آاف، باستثناء تلك التي تتعلق بالوالدات التي تفصل بينها فترات شديدة التقارب. وأظهرت العديد من الدراسات األثر السلبي 
عمار الصغيرة وفيما يتعلق بالوفيات النفاسية، هناك أدلة واضحة على أن األ 98لالنخفاض الشديد لسن األم على احتمال بقاء الطفل.

وما فوقها فال يبدو أنها تمثل أي مخاطر معينة، باستثناء أن النساء  18أحد عوامل الخطر الهامة، أما األعمار  ُتعدأو أقل)  16جًدا (
 الالتي يلدن في عمر أآبر.أولئك الالتي يلدن في هذا السن عادة ما يكن أفقر، وبالتالي أآثر عرضة للمشكالت عن 

ختلفة من الفوائد إلى التشجيع على استخدام الواقي الذآري، الذي باإلضافة إلى وظيفته آوسيلة لمنع الحمل، يوفر وتعود مجموعة م
الحماية من العدوى المنقولة جنسًيا السيما فيروس نقص المناعة البشري. وفيما يتعلق بمخاطر وفوائد استخدام وسائل منع الحمل 

ين أن هناك دالئل آثيرة تشير إلى أن وسائل منع الحمل الفموية تحد من خطر التعرض لسرطان الفموية، فإن الدالئل مختلطة. ففي ح
المبيض وبطانة الرحم، فهناك دالئل أيًضا على أنها تؤدي إلى زيادة طفيفة في خطر التعرض لسرطان الثدي والكبد، ومشكالت 

 الدورة الدموية. 

ولكن هناك فوائد أخرى غير مباشرة تنشأ من حقيقة أن المرأة التي تنظم أسرتها يتم  وتعد تلك هي الفوائد المباشرة لتنظيم األسرة.
استقطابها إلى النظام الصحي األساسي األشمل، حيث تتمتع بمجموعة أوسع نطاًقا من خدمات الصحة اإلنجابية وغيرها من الخدمات 

، 1995ي الدليل الصادر عن منظمة الصحة العالمية في على استعراض منهجي شامل حول هذه الفوائد ف االطالعالصحية. ويمكن 
 Family Planning(الفوائد الصحية لتنظيم األسرة)، وفي  Health Benefits of Family Planningتحت عنوان 

Saves Lives  2009(اإلصدار الرابع) الصادر عن مكتب المراجع السكانية في . 

دة عناصر أخرى تحسن من صحة األم واألطفال، من بينها الرعاية السابقة للوالدة، عالصحة اإلنجابية بالطبع، تتضمن آما 
 على الرضاعة الطبيعية، والمشورة حول العدوى المنقولة جنسًيا وفيروس نقص المناعة البشري/واإليدز. عوالتشجي

ذه الروابط آمًيا، ينبغي استخدامها. وإال فيمكن في حالة توفر الدراسات المحددة في البلد المعني التي تقيس أهمية أي من ه :المنهجية
االستعانة بالدراسات الدولية التي تقيس هذه اآلثار آمًيا، وتحاول على أساس المؤشرات القطرية حول تنظيم األسرة والصحة 

على  االطالعانية، يمكن اإلنجابية، تقييم أثرها على الجودة األعم للصحة. وفيما يتعلق بمنهجيات تقييم األثر المحتمل على الميز
دراسات مورالند وتالبرد اآلنف ذآرها. وآما سبق أن أشرنا، هناك أيًضا عدد من نماذج احتساب التكلفة التي تعكس الديناميات بين 

 .SPECTRUM  (Futures Institute) تبة على الخصوبة، بما فيها أدواتاالستثمار في تنظيم األسرة واآلثار المتر

الحدية في مواجهة االختناقات لمنظمة اليونيسيف،  والميزانيةتكاليف الصحة اإلنجابية لصندوق األمم المتحدة للسكان، أداة احتساب 
والنموذج الصحي الموحد للفريق العامل المشترك بين الوآاالت المعني باحتساب التكاليف. انظر القسم الثاني من الفصل الثالث 

 على المراجع. لالطالع

 Generic Guide " The Rapid Assessment Tool for Sexual andم الدليل العام صمتم توقد 
Reproductive Health and HIV Linkages " لتقييم روابط عدوى فيروس نقص المناعة البشري والصحة اإلنجابية

، والرصد والتقييم، وما إلى ذلك) ثنائية االتجاه، على مستوى السياسات والنظم (الشراآات والتنسيق وبناء القدرات واللوجستيات
وتقديم الخدمات. والهدف من الدليل هو اآتشاف الثغرات والمساهمة في إعداد خطة عمل قطرية مخصصة لتعزيز هذه الروابط. 

                                                 
جنيف، منظمة الصحة . Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008البنك الدولي /صندوق األمم المتحدة للسكان/اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية 96

 .العالمية
 Effects of preceding birth intervals on neonatal, infant, under five‐years mortality). “2005(انظر على سبيل المثال، روتستاين  97

and nutritional status in developing countries: evidence from the Demographic and Health Surveys.” International Journal 
of Gynaecology and Obstetrics 89: S7‐S24. 

 ”.Demographic determinants of infant and early child mortality). ”1985(انظر على سبيل المثال، هوبكرافت ومكدونالد وروتستاين  98
Population Studies 39 (3): 363‐385 
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ويقر الدليل بأهمية روابط الصحة الجنسية واإلنجابية وعدوى فيروس نقص المناعة البشري ويوضح المبادئ التي تستند إليها، 
 الحاجة إلى نهج شامل لتعزيز هذه الروابط.و

 :المصدر األولي

اإلنجابية التي تنفذها مراآز مكافحة األمراض، خصيًصا لتناول  المسوحية والصحية وديُمغرافال المسوحصمِّمت  •
 هذه القضايا.

 :المصادر الثانوية

جنيف، منظمة الصحة  .Health Benefits of Family Planning ).1995منظمة الصحة العالمية ( •
 العالمية، شعبة صحة األسرة؛

(اإلصدار الرابع) واشنطن دي سي،  Family Planning Saves Lives) 2009مكتب المراجع السكانية ( •
 مكتب المراجع السكانية.

 :األدوات

مم المتحدة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم المتحدة للسكان؛ منظمة الصحة العالمية، برنامج األ •
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، الشبكة العالمية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 

 Youngالجماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، حاملو الفيروس الشباب (
Positives). Rapid Assessment Tool for Sexual and Reproductive Health and 

HIV Linkages: A Generic Guide .:متاح على الرابط 
https://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/1350 الستعراض أآثر .

تفصيًال لهذه األداة من ِقبل أحد معديِّها، انظر: 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/s

rh_guide/index.html. 
 ؛SPECTRUM (Futures Institute) أدوات •
 ) أداة احتساب تكاليف الصحة اإلنجابية؛2010صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
 منظمة اليونيسيف. الميزنة الحدية في مواجهة االختناقات؛  •
النموذج الصحي الموحد لفريق العمل المشترك بين الوآاالت المعني باحتساب التكاليف. انظر القسم الثاني من  •

 على المراجع؛ لالطالعالفصل الثالث 
ويمكِّن االستخدام المالئم ألدوات احتساب التكاليف من تشكيل السياسات الوطنية، وتعزيز الدعوة إلى زيادة  •

. والميزانيةيق الغايات الصحية، وتوفير المعلومات الالزمة من أجل عمليات التخطيط االستثمارات من أجل تحق
ولكن آيف يمكن ألصحاب المصلحة اختيار أداة احتساب التكاليف المناسبة والوصول إليها؟ لمساعدة المستخدمين 

ر الحكومية على اتخاذ قرار مثل صانعي السياسات، والموظفين التقنيين، ووآاالت المساعدة التقنية، والمنظمات غي
ألدوات احتساب التكاليف على شبكة  اتفاعلًي دليًال 99بشأن األداة المناسبة الستخدامها، طور العديد من شرآاء التنمية

 /.http://apps.who.int/pmnch/topics/costingtool متاح على الرابط:اإلنترنت. 

                                                 
وهيئة العلوم اإلدارية من أجل الصحة،  20/20وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة من خالل مشروع النظم الصحية : يتضمن شرآاء التنمية الدوليون 99

اإليدز، وبرنامج /لبشريةوالوآالة النرويجية للتنمية الدولية، وشراآة صحة األم والوليد والطفل، وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة ا
 .ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولياألمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسيف، 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/s.rh_guide/index.html
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 الروابط على المستوى الكلي .2

 لسكاني بالتنمية والحد من الفقر على المستوى الكليآيفية ارتباط النمو ا .2.1

الربط بين الفقر والديناميات السكانية من خالل أثره على النمو االقتصادي األقدم، على األقل فيما يتعلق  ُيعد :/الرسائلالحقائق
ية والنمو االقتصادي، ولكن غرافديُمبالنصوص االقتصادية. في الماضي، آان من الصعب إثبات االرتباط العكسي ما بين العوامل ال

هذا يعود جزئًيا إلى أن العديد من النماذج المبكرة لم تكن محددة على النحو الصحيح، على سبيل المثال ألنها لم تكن تميز آثار 
بلًدا، إلى أن آثار الخصوبة والوفيات، المفصولة حسب األصول، تتسبب  86تناولت  حديثةالخصوبة والوفيات. وقد أشارت دراسة 

. وفيما يتعلق بآثار 1995و 1960التي تحققت بين عامي  % 1.5من نسبة متوسط النمو االقتصادي البالغة  % 21في إحداث 
ن معدل المواليد األولي قد شهد انخفاًضا بلًدا آان لينخفض بنسبة الثلث لو آا 45الحد من الفقر، تم تقدير أن متوسط حدوث الفقر في 

وفيما مضى آان هناك ترآيز آبير على الوفورات األآبر المفترضة في األسر  100إلى األلف خالل الثمانينيات. 5إضافًيا بنسبة 
األسر المعيشية  المعيشية التي لديها عدد أقل من األطفال. وقد يكون هذا العامل ذا صلة بالنسبة آلسيا، حيث آانت معدالت وفورات

تاريخًيا مرتفعة، ولكن خبراء االقتصاد في أمريكا الالتينية شككوا في معظم األحيان في هذا الرابط فيما يتعلق بسياق منطقة أمريكا 
 الالتينية والبحر الكاريبي، حيث وفورات األسر المعيشية منخفضة.

ادة ما ُيربط التوزيع المختل للدخل أيًضا بالتباين الحاد في معدالت وال يقتصر موضوع النمو االقتصادي على النمو السكاني. حيث ع
الخصوبة بين فئات الدخل، وقد يكون تأثير الحد من معدالت الخصوبة على الفقر أقوى في السياقات التي ترتفع فيها نسبة التباين. 

ن بين جملة أمور أخرى، إلى تعزيز النمو وقد اقُترح آذلك أن الحد من عدم المساواة بين الجنسين على نحو أسرع، يؤدي م
جنوب آسيا حيث اتسم هذا اإلجراء بالبطء، مثاًال على ذلك. ويدفع البعض بأنه لو آان جنوب آسيا قد تقدم بالسرعة  ُيعداالقتصادي، و

في المقابل، ال يؤثر نقطة مئوية. و 0.7زاد بنسبة  1992و 1960التي تقدم بها شرق آسيا، لكان معدل نموه االقتصادي بين عامي 
النمو السكاني فقط على مستوى النمو لكل فرد، بل يؤثر أيًضا على توزيع الموارد االقتصادية. ففي البلدان ذات النمو السكاني 

 عادة ما يكون تراجع العائد على العمالة أسرع من تراجع العائد على رأس المال، مما يؤدي إلى المزيد من تباين الدخول. المرتفع

ورغم أن انخفاض معدل الخصوبة قد يعزز النمو االقتصادي ويساعد على الحد من الفقر، إال أن آثار الفقر تتوقف أيًضا على 
المواضع التي يحدث فيها هذا االنخفاض. ففي الحاالت التي يقل فيها معدل تراجع الخصوبة لدى األسر المعيشية الفقيرة عنه لدى 

 االنتقالستتسم الفئات السكانية الفقيرة بميل ذاتي إلى النمو مقارنة بالفئات غير الفقيرة، إال إذا عوض  األسر المعيشية غير الفقيرة،
 االقتصادي هذا االتجاه.

وال يتسنى دائما إثبات أثر الوفورات على نحو تجريبي في البلدان حيث ينطبق ذلك، بسبب صعوبة الحصول على  :المنهجية
األسر المعيشية التي  مسوحتصادية التقليدية، مثل البنك المرآزي وغيره، وصعوبة تفسير البيانات من المعلومات من المصادر االق

تشير إلى فئات مختلفة، في مراحل مختلفة من دورة حياتها. وينصح بعدم تحليل هذا األثر بالتفصيل باستثناء في حال وجود بحوث 
ي في ديُمغرافط النمو السكاني بفئات مختلفة من اإلنفاق االجتماعي (االستثمار السابقة قد أجريت في البلد. وآانت الفرضية التي ترب

مقابل االستثمار اإلنتاجي) شائعة جًدا خالل الستينيات والسبعينيات، عندما تم توفير الموارد مثل نموذج التخطيط طويل المدى 
)LRPMو ،(RAPID خطيط طويل المدى، يحتاج المرء عادة إلى إسقاطات للمساعدة على تفسير البيانات. والستخدام نموذج الت

سكانية محددة السن والجنس أوًال. وتعد اإلسقاطات السكانية وتطبيقها في تحليل العواقب االجتماعية واالقتصادية لمعدالت الخصوبة 
جزًءا من مجموعة والزراعة،  التحضرالمرتفعة والنمو السريع للسكان على القطاعات مثل العمالة والتعليم والصحة و

SPECTRUM  التي توزعها وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة، حيث توجد األولى في وحدةDemProj والثانية في ،
. والمقصود من الثانية هو زيادة وعي صانعي السياسات بأهمية الخصوبة والنمو السكاني ضمن عوامل التنمية RAPID وحدة

عادة ما ال تكون  RAPIDاالجتماعية واالقتصادية. ولكن نتائج اإلسقاطات السكانية ونتائج نموذج التخطيط طويل المدى ونموذج 
 متمايزة وفًقا لشرائح الفقر.

الذي طوره معهد األلفية. وهو أداة محاآاة لوضع النماذج  Threshold 21يحتمل أن يعود بالنفع، وهو برنامج وهناك مورد آخر 
دينامية صممت لتساعد على التخطيط الوطني الشامل والمتكامل وطويل المدى للتنمية. وتدعم هذه األداة تحليل الخيارات المختلفة 

                                                 
 Population matters: demographic change, economic growth, and ).محررون(آال الدراستين يمكن االطالع عليهما في بردسال وآخرين   100

poverty in the developing world .نيويورك، مطبعة جامعة أوآسفورد. 



 115 محتوى تحليل حالة السكان في القطر: الجزء الثاني

 

لى تحديد مجموعة السياسات التي تتجه صوب تحقيق الهدف المنشود. وهذا الفهم لكيفية فيما يتعلق بالسياسات، وتساعد المستخدم ع
تفاعل مختلف مؤشرات التنمية مع بعضها البعض تسفر عن نتيجة معينة، يعمق فهم المستخدم لتحديات التنمية. وتقوم النماذج 

، وهو مجموعة من القطاعات المترابطة Threshold 21القطرية المصممة خصيًصا على أساس اإلطار المبدئي لبرنامج 
والمدمجة داخل إطار اقتصادي آلي. وتمثل القطاعات والعالقات بينها اآلليات األساسية المسؤولة عن التنمية االجتماعية االقتصادية. 

ات المقترحة. ستراتيجيبلية لالويوضح العواقب المستق البدائلفما أن يعرف البلد رؤيته، ويحدد أهدافه الرئيسية، يقوم البرنامج بتوليد 
ات الحد من الفقر على أساس أطر األهداف اإلنمائية لأللفية، استراتيجيأداة مفيدة السيما في وضع  Threshold 21برنامج  ُيعدو

البرنامج وفي رصد التقدم المحرز في اتجاه تحقيق هذه األهداف وغيرها من األهداف الوطنية. ويتمثل جانب أآثر تحديًدا من جوانب 
التي تتناول المصالح القطاعية والصناعية، وإعداد البيانات  ةستراتيجياالفي دعم مشورة أصحاب المصلحة، بإعداد الوثائق 

مصّمًما ونموذًجا متفرًدا  15للتفاوض حول القروض، ورصد وتقييم الخطط الوطنية. وحتى اليوم هناك ما يزيد عن  التحليالتو
وتطبيقاتها في البلدان غير الصناعية مثل جامايكا ومالوي وموزمبيق وبنغالديش، والبلدان  Threshold 21خصيًصا لبرنامج 

 الصناعية مثل الواليات المتحدة وإيطاليا.

 :المصادر األولية

المكاتب اإلحصائية الوطنية: يمكن الحصول على معدالت المشارآة مباشرة من المكتب اإلحصائي المرآزي أو  •
 لقياس مستوى المعيشة؛ المسحيةاألسر المعيشية من نوع الدراسات  مسوحيق احتسابها عن طر

ميزانية األسر المعيشية (المكاتب اإلحصائية الوطنية) للبيانات حول  مسوحالحسابات القومية (البنوك المرآزية) أو  •
 وفورات األسر المعيشية.

 :المصادر الثانوية

 سكانية؛ شعبة السكان باألمم المتحدة: اإلسقاطات ال •
-Longاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. برنامج نموذج التخطيط طويل المدى ( •

Range Planning Model؛( 
مصرف التنمية للبلدان األمريكية: دراسة حاالت البلدان (مثل المكسيك) فيما يتعلق بمعدل الوفورات وفًقا لمراحل  •

 المعيشية؛دورة حياة األسرة 
 //:httpعلى  االطالعيرجى  Threshold 21لمزيد من المعلومات والموارد فيما يتعلق ببرنامج  •

www.threshold21.com. 

 :األداة

 .SPECTRUM :http://www.futuresinstitute.org/Pages/Spectrum.aspxأداوات  •

 بالحد من الفقر والتنمية والشيخوخةآيفية ارتباط التغير في الهياآل العمرية  .2.2

عاًما) مقارنة باألعمار غير الناشطة (باألخص فئة  64إلى  15إن زيادة أعداد األفراد في سن النشاط االقتصادي ( :/الرسائلالحقائق
نافذة الفرص  أو أرباحها أو -ية". وقد أشير إلى أن هذه النافذة ديُمغرافعاًما) عرفت على نطاق واسع بمسمى "النافذة ال 14إلى  صفر

من حيث  -جنوب الصحراء-أفريقيا  ية دولوفي إمكان 101تفسر ثلث المعجزة االقتصادية التي حدثت في آسيا. -آما ُيشار إليها أحياًنا 
ي، ولكن حتى تجني البلدان ديُمغرافية حيث أنها بصدد الدخول إلى المرحلة التالية من االنتقال الديُمغرافاالستفادة من نافذة  المبدأ

إمكانية حصول السكان من الشباب على فرص العمل المنتجة والمجزية، على قدر مماثل من األهمية. آذلك،  ُتعدثمار هذه النافذة، 
فالعديد من بلدان أفريقيا تواجه تآآل القوى العاملة بسبب االنتشار السريع لألمراض السارية، السيما فيروس نقص المناعة 

ية" بأن هذه الميزة ال وجود لها إذا لم يكن لدى البلد القدرة الضرورية على ديُمغرافلبشري/اإليدز. ويدفع المنتقدون لمفهوم "النافذة الا
ي استيعاب آافة السكان الناشطين اقتصادًيا على نحو إنتاجي. ولكن هذا الدافع للقلق قد يكون مبالًغا فيه. والحالة الوحيدة التي قد تؤد

                                                 
 The demographic dividend: a new perspective on the economic consequences of ).2003(سيفيلال . وج بلوم، دافيد ودافيد آانينيغ  101

population change . ،سانتا مونيكا، آاليفورنياRand Corp 

http://www.threshold21.com
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ية في ظلها إلى عواقب سلبية هو إذا آان الطلب الفعلي الذي يوجده السكان دون الخامسة عشرة الذين لم يولدوا، آان ديُمغرافلنافذة الا
 ليكون آافًيا لتوفير فرص العمل للفئة السكانية التي يصعب استيعابها في القوى العاملة بسبب هذه "النافذة".

أآثر تعقيًدا  ُتعدهنا بالتعقيد النسبي، رغم أن منهجية نظام حسابات التحويالت الوطنية ن تناقشان ياللت المنهجيتينتتسم آلتا : المنهجية
جزًءا من مشروع حسابات  ُتعدية لتحليل وإسقاطات السكان. ففي البلدان التي ديُمغرافمن الحسابات التي تنطوي عليها الوحدة ال
ية لتحليل وإسقاطات السكان ديُمغرافن نتائج الدراسة الُقطرية المحلية. وتقوم الوحدة الالتحويالت الوطنية، من الممكن االستفادة م

م دخل األسر إلى مكون اقتصادي بحت، ومكون آخر مرتبط بترآيبة األسرة المعيشية. يتقسيتم األسر المعيشية، و مسوحعلى أساس 
م اثر هذه االختالفات على حدوث الفقر. وتقوم هذه األخيرة على ثم تنفذ اإلسقاطات التي يختلف فيها هيكل األسرة المعيشية وتقي

ية وفًقا للسن والجنس واإلسقاطات االقتصادية التي أعدت من قبل (عادة ما تستخدم اإلسقاطات الرسمية للبلد) ديُمغرافاإلسقاطات ال
) االفتراضات المحددة 3ير في مؤشر جيني؛ ) التغ2) النمو االقتصادي الكلي؛ 1آل من  مؤشراتالتي تكون بمثابة قاعدة لتحديد 

ي الكلي على ترآيبة األسر. والعامل اآلخر الذي يحدد النتائج هو مواصفات قدرة ديُمغراففيما يتعلق بالطرق التي يؤثر بها التغير ال
المتوفرة في البلد. وهذه أفراد األسرة المعيشية على توليد الدخل وفًقا للسن والجنس، ويمكن تحديده بعدة طرق، حسب المعلومات 

العملية األخيرة تمثل في الوقت الحاضر إحدى المسائل األآثر تعقيًدا في استخدام المنهجية. وباإلضافة إلى عملية اإلسقاط (الوحدة 
شية، إلتاحة تم تطوير مورد منهجي يقوم على التوحيد المباشر لمعايير ترآيبة األسر المعييية لتحليل وإسقاطات السكان)، ديُمغرافال

القياس الكمي لمساهمة تغير هذه العوامل في تغير حدوث الفقر في الماضي. وبقدر الزيادة في عدد رؤوس األسر المعيشية آنسبة من 
عدد السكان، وتراجع معدالت اإلعالة، في آل من األسر الفقيرة وغير الفقيرة، بقدر ما يتحقق االتجاه صوب الحد من الفقر. ففي 

ي ديُمغرافاألولى بأن تغير الهيكل ال للمرة) 2007على سبيل المثال، يقر التقرير الوطني حول األهداف اإلنمائية لأللفية ( البرازيل،
هاًما آذلك من أجل تحديد  ُيعدآان أحد أربعة عوامل ساهمت في الحد من الفقر خالل العقد الماضي. والقياس الكمي لهذه اآلثار 

 الغايات، حتى تضع البلدان غايات للحد من الفقر تسير االتجاهات السكانية الموجودة بالفعل في اتجاه تحقيقها.

ية ومعدل اإلعالة االقتصادية. وهنا يمكن أيًضا ديُمغرافية، في معدل اإلعالة الديُمغرافوتتمثل المؤشرات الرئيسية لتحليل النافذة ال
خدام برنامج نموذج التخطيط طويل المدى، ولكن في العموم من األسهل استخدام جدول بيانات يحتوي على إسقاطات الفئات است

 السكانية وفًقا للجنس والسن ومجموعة من معدالت المشارآة االقتصادية.

 :المصدر األولي

 Household surveys of a LSMS type or incomeمسوح األسر المعيشية  •
 النفقات؛ مسوح •
 ؛www.measuredhs.com متاح على الرابط:ية والصحية؛ ديُمغرافال المسوح •
 دراسات استقصائية حول الصحة الجنسية واإلنجابية. •

 :المصادر الثانوية

 Age Structural Transition and Economic Growth: Evidences). 2002آنَّان نافانيثام ( •
from South and SouthEast Asia. Asian Metacentre يتم . ت7، سنغافورة، ورقة البحث رقم

هذه الدراسة التحوالت في الهيكل العمري في بنغالديش والهند وسريالنكا وإندونيسيا وماليزيا والفلبين  تحليل
. وهي تتحكم في متغيرات 1992و 1950وسنغافورة وتايالند وتأثيرها على النمو االقتصادي في الفترة ما بين 

االقتصاد الكلي مثل نصيب االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي، وصافي ميزان التجارة الخارجية، ونسبة 
بًيا على اية ترآت أثًرا إيجديُمغرافاالستهالك العام، ومعدل التضخم، واالنفتاح. وتخلص الدراسة إلى أن النافذة ال

ء الفلبين. فبلدان جنوب آسيا لم يكن أداؤها جيًدا فيما يتعلق النمو االقتصادي في آافة بلدان جنوب شرق آسيا باستثنا
بالنمو االقتصادي عند بدء ظهور نافذة الفرص. وتشير النتائج أيًضا إلى أن البلدان التي آان لديها اقتصادات مفتوحة 

اطات السكان ية لتحليل وإسقديُمغرافورؤوس أموال بشرية ممتازة، آانت أقدر على االستفادة. نموذج الوحدة ال
 .RLA5P201من مشروع  3 موضح في ورقة البحث رقم

 . معلومات مفيدة عن األسر؛Social Panoramaاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:  •
على الموقع اإللكتروني للمشروع  االطالعلمزيد من المعومات حول مشروع حسابات التحويالت الوطنية، يرجى  •

 http://www.ntaccounts.org: على
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برازيليا،  .The demographic bonus and population in active ages). 2007هاآرت ( •
 ؛7، وثيقة البحث رقم RLA5P201صندوق األمم المتحدة للسكان/معهد البحوث االقتصادية التطبيقية، مشروع 

 :األداة

 The Demographic Model for Poverty Analysisصندوق األمم المتحدة للسكان: يتطلب نموذج  •
and Projection (DMPAP( لقياس مستوى المعيشة؛  المسحيةاألسر المعيشية من نوع الدراسات  مسوح 

 شيخوخةآيفية ارتباط الحاجة إلى الحماية االجتماعية بالتغير في الهيكل العمري، السيما ال .2.3

يصاحب التقدم من العمر تراجع القدرة على العمل، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، ويصاحبه أيًضا صعوبة  :/الرسائلالحقائق
الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات األساسية. وآما أشرنا في الجزء الثاني من الفصل الرابع يزيد ذلك من احتمال 

هذا في الواقع على جودة وتغطية نظام دعم المسنين. فنظم األمن حدوث ن يتوقف مدى وقوع المسنين في الفقر واستمرارهم فيه. ولك
االجتماعي الرسمية، إن وجدت أصًال، ال توفر دائًما التغطية الكافية لكل المسنين. وفي بعض البلدان النامية، يقتصر األمن 

متخصصة ومن سكان الحضر. وفي غياب نظم الحماية االجتماعي على أقلية صغيرة من المسنين، في معظمهم من أصحاب المهن ال
االجتماعية الرسمية، تمثل نظم الدعم غير الرسمية المصدر الرئيسي لألمن االقتصادي للمسنين. لذا فإن تغير الهياآل األسرية يؤثر 

ألسر قادرة على ذلك. ويتأثر على أمن المسنين. وفي حين أنه في آثير من األحيان تتولى األسر توفير الدعم الالزم، ليست آافة ا
مستوى الدعم الذي يمكن لألسر أن تقدمه إلى حد آبير بمستوى الدعم الذي تتلقاه هذه األسر من الحكومات. فإذا لم تكن هناك برامج 

توفير وشبكات أمان قائمة، فإن األسر التي تصارع هي نفسها لتعيش على حد الكفاف، قد تجد صعوبة بالغة، أو تجد من المستحيل 
احتياجات أفراد األسرة المسنين. فإذا أصبح أفراد األسرة المسنون ضعفاء أو معاقين، قد ال تنجح األسر بمفردها في توفير الرعاية 
الطبية الالزمة. وفي حين أن الرجل المسن يحظى بوضع أفضل من المرأة فيما يتعلق باألمن االجتماعي الرسمي، إال أنه عادة ما 

 102العزلة االجتماعية ويقل الدعم الذي يتلقاه من جانب األسرة عما تتلقاه المرأة. يعاني أآثر من

وفي معظم بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وغيرها من المناطق، حيث نظم األمن االجتماعي متطورة نسبًيا، 
ولكن حيث تكون تغطية نظم األمن االجتماعي الرسمية للمسنين يقل متوسط حدوث الفقر بين المسنين عنه بالنسبة للسكان آكل، 

محدودة، آما هو الحال بالنسبة لجنوب وشرق آسيا، ينتشر فقر المسنين، رغم التحويالت الضخمة من األجيال الشابة إلى المسنين. 
السكان. ومن الناحية النظرية،  خةشيخووفي مثل هذه البلدان، هناك ما يدعو للقلق، السيما في الوقت الحاضر حيث تسارع معدل 

تتضمن معظم نظم األمن االجتماعي الرسمية للمسنين آلية لتحويل الموارد من الرجال إلى النساء، حيث تتقاعد النساء في معظم 
تقالل المادي، أنحاء العالم قبل الرجال ويعشن لمدة أطول. في حين أنه من الناحية العملية، تتمتع النساء المسنات بقدر أقل من االس

النساء المسنات ضمن  ُتعدألن نظم األمن االجتماعي الرسمية القائمة على المشارآة االقتصادية الماضية تنحاز ضدهن. ونتيجة لذلك 
 من النظم غير القائمة على المشارآات التي تقر بالقيمة الذاتية للعمل المنزلي غير مدفوع األجر.المتوقعين المستفيدين الرئيسيين 

ية حيث سيكون للمسنين حضور أآبر. ففي أنحاء عديدة من ديُمغرافال بدائلوفًقا للنفسها ف نظم الحماية االجتماعية ـِّوينبغي أن تكي
البلدان النامية، يحدث التقدم في السن في ظروف الفقر وفي غياب مثل نظم الحماية االجتماعية هذه، بحيث يصبح التحدي المحوري 

السكان الذي يقترب بخطى حديثة. ويستدعي العدد المتزايد من المسنين السياسات  شيخوخة، استعداًدا لسيناريو هو بناء تلك النظم
والبرامج المالئمة لضمان المساواة في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والخدمات االجتماعية األساسية، وشبكات األمان 

لفقر. ومما يدعو للقلق بصفة خاصة، هو الحاجة إلى توفير إمكانية الحصول على االجتماعية لحمايتهم من الوقوع في براثن ا
المعلومات والخدمات الصحية ميسورة الثمن، وأيًضا المعاشات، وشبكات األمن االجتماعي، وخطط الحماية االجتماعية، للمساعدة 

فالتحويالت النقدية المنتظمة للمسنين تزيد من إمكانية المالي والتمكين.  لاالستقالعلى الحد من وطأة الفقر بين المسنين وتعزيز 
. آما تلعب هذه في محيط األسرة حصولهم على الخدمات، السيما الرعاية الصحية، وترفع من مكانتهم وآرامتهم وتمكينهم

تسمون الموارد مع أفراد التحويالت دوًرا هاًما في آسر الحلقة المفرغة لالنتقال الفقر من جيل إلى آخر، ألن المسنين عادة ما يق
 األسرة األصغر سًنا، ويساهمون بالتالي في دخل األسرة المعيشية ويحسنون من مستوى التغذية والحضور المدرسي لألطفال. 

                                                 
نسين الناتج عن سياسة الطفل الواحد التي هناك مخاوف، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمسنين من الرجال في الصين، والذين نظًرا لعدم التوازن بين الج 102

 .تفرضها حكومة الصين منذ نهاية السبعينيات، عادة ما يتقدم بهم العمر في غياب أسر تدعمهم
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اختالل ي عادة ما ال يكون السبب األول في ديُمغرافويواجه العديد من البلدان عجًزا هيكلًيا متزايًدا في نظم المعاشات لديها. فالتغير ال
التوازن هذا، ولكنه عامل من عوامل تفاقمه. ويتمثل عامل ُمحدِّد في اآللية المالية لتمويل نظم المعاشات هذه. والطريقتان األآثر 

في سداد معاشات حالًيا شيوًعا هما طريقة دفع اشتراآات مرتبطة بالدخل، حيث تستخدم مساهمات السكان الناشطين اقتصادًيا 
النظام األول ضعيًفا بصفة خاصة فيما  ُيعدالفردية، وهي نوع من التوفير الفردي اإلجباري. و الرأسماليةعل، وطريقة المتقاعدين بالف

الفردية. ووفًقا لبعض خبراء االقتصاد، مثل ميزون ولي،  الرأسماليةالسكان. لذا فقد تحولت بعض البلدان إلى آليات  شيخوخةيتعلق ب
ية ثانية" حيث يبدأ تراآم وفورات المسنين من أجل تقاعدهم، والذي يمكن استخدامه في االستثمار. افديُمغريحمل ذلك بشرى "نافذة 

قد تكون على المدى القصير والمتوسط لتحول من نظام إلى آخر ا لهذه الطريقة عدد من المساوئ أيًضا. فتكلفة وومن ناحية أخرى، 
خياًرا مجدًيا بالنسبة لمن ال يكفي دخله لجمع تمويل فردي لمعاش واقعي.  ُتعدالفردية ال  الرأسماليةباهظة. وما هو أآثر أهمية، إن 

بعض البلدان المتقدمة تماًما عن مبدأ المساهمة في المعاش وفًقا لدخل العمالة، وتضع اآلن الحق في تخلت وعلى الطرف النقيض، 
 عوام التي قضاها الشخص في البالد منذ سن الخامسة عشرة.يقوم على أساس عدد األوالمعاش الحكومي ضمن حقوق اإلنسان 

ينصح باستخدام مؤشرات تغطية األمن االجتماعي والصحة آليهما فيما يتعلق بالمساهمات والمعاشات، وفًقا للجنس : المنهجية
االجتماعي االقتصادي.  وما فوقها)، والوضع 75و، 74إلى  60والفئات العمرية واسعة النطاق (مع التمييز على األقل ما بين 

التكلفة المحتملة التي تنطوي عليها  بدائلوهناك عوامل أخرى ذات صلة، تتمثل في اإلنفاق على الصحة وفًقا للشرائح العمرية وبناء 
 مختلف تدابير تقديم الرعاية. مؤشرات أنماط المشارآة في السكن، والتبادل، والدعم األسري، والدور الذي يلعبه آل منها في

األحوال المعيشية للمسنين. المؤشرات التي تقيس آمًيا المساهمات النقدية وغير النقدية للمسنين في األسرة المعيشية التي يعيشون 
المؤشرات حول االحتياج إلى تغطية شبكة األمان االجتماعي للفئات الضعيفة األخرى والتحويالت العامة والخاصة  يتم تحليلوفيها. 

لتي تصدر عنها. في البلدان التي تشارك في مشروع حسابات التحويالت الوطنية (انظر القسم السابق)، قد يمكن التي تتلقاها وا
ية الثانية، في حالة وجودها. وفي البلدان غير المشارآة في هذا المشروع، قد يستغرق ديُمغرافالحصول على تقدير آمي للنافذة ال

يحظى بتغطية آافية ، قد يكون من الممكن تحليل و قائم بالفعلي حالة وجود نظام معاشات إعداد المؤشرات الالزمة وقًتا طويًال. ف
على الصحة المالية للنظام. آذلك قد يكون في اإلمكان تقدير معدل حدوث الفقر بين المسنين في حال عدم وجود  شيخوخةأثر عملية ال

الفردية، يمكن محاولة تقييم إلى أي مدى يلبي النظام  الرأسماليةلى نظام المعاشات. وفي البلدان التي لديها نظام معاشات قائم ع
 احتياجات الفئات األقل دخًال.

 :المصادر األولية

التعدادات واإلحصاءات الوطنية التي تتعلق باإلنفاق على الحماية االجتماعية، والسجالت اإلدارية لنظم الحماية  •
 االجتماعية العامة والخاصة؛

المتخصصة حول الصحة، ومستوى المعيشة أو الفقر، والميزانية، ووقت الفراغ،  المسوحيشية واألسر المع مسوح •
 وما إلى ذلك؛

في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  والشيخوخةحول الصحة والسالمة  SABE مسحاإلقليمية، بما فيها  المسوح •
 حول الصحة والشيخوخة والتقاعد. المسحيةالكاريبي من منظمة الصحة للبلدان األمريكية، والدراسة 

 :المصادر الثانوية

 متاح على الرابط: Study on global Ageing and adult health (SAGE)منظمة الصحة العالمية.  •
http://www.who.int/ healthinfo/systems/sage/en/index.html  

سنين من خالل نظم المعاشات المستدامة التي البنك الدولي لديه صفحة على شبكة اإلنترنت حول "توفير األمان للم •
تدعم التنمية" ، تشير إلى عدد من الوثائق ذات الصلة فيما يتعلق بنظم المعاشات وإصالح المعاشات، بما في ذلك 
Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth 

(1994) 
 Reform and support systems for the elderly in developing). ”2006ميزون ولي ( •

countries: capturing the second demographic dividend.” Genus 62 (2): 1-25 

 روابط الهجرة والتوزيع المكاني بالفقر .2.4

 تتضمن هذه القضية أربعة موضوعات فرعية على األقل، أال وهي: :/الرسائلالحقائق

http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/en/index.html
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ريف إلى الحضر على الفقر في المناطق الحضرية، والمناطق الريفية، وعلى المستوى آيفية تأثير الهجرة من ال •
 الُقطري؛

 اآلثار اإليجابية الكلية للهجرة الدولية على ميزان المدفوعات والتمويل اإلنمائي؛ •
 اآلثار اإليجابية للتحويالت المالية على مستوى األسر المعيشية؛ •
 خالل آليات مثل هجرة العقول.اآلثار السلبية للهجرة الدولية من  •

 إضافة إلى ذلك، قد يكون للهجرة الداخلية آثار غير مرغوب فيها، مثل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.

في الماضي، آانت اآلثار السلبية للهجرة (مثل الخسارة التي تلحق بالمجتمعات التي يغادرها المهاجرون، وانتشار األحياء الحضرية 
الفقيرة) آثيًرا ما يلقى عليها الضوء. وتشهد البلدان الفقيرة مستويات أعلى من الهجرة من الريف إلى الحضر، وتنزع هذه العملية إلى 

 التحضرالكلي، نظًرا لمستويات الفقر األعلى التي تتسم بها المناطق الريفية. وآذلك اهتم العديد من الكتابات التي تناولت إبراز الفقر 
بالنمو السريع للسكان من الفقراء والتدهور البيئي للمدن بسبب الهجرة من الريف إلى الحضر. ولكن اآلثار الكلية لمثل هذه التنقالت 

 ُتعدأصبح ينظر إليها على نحو متزايد على أنها إيجابية. فالهجرة من الريف إلى الحضر، إذا ما تم تحليلها من الناحية االقتصادية، 
، وعادة ما تكون آثارها إيجابية على المدى الطويل. فالزيادة في الفقر في الحضر يقابله نقص البشرية مان استقرار المواردعامًال لض

في عدد الفقراء في المناطق الريفية، ولما آان التنقل االقتصادي في اتجاه األعلى يزيد في المدن عنه في الريف، فإن األثر الكلي 
ع الفقر على المستوى الُقطري. وُيعزى معظم النمو الحضري في البلدان النامية اآلن إلى الزيادة الطبيعية في عادة ما يتمثل في تراج

السياسات العامة. آذلك فإن تدهور البيئة الحضرية الذي عادة ما مسار المدن أآثر مما ُيعزى إلى الهجرة، ويغير هذا الواقع من 
ة ال يمكن تجنبها، ولكنها نتيجة للسياسات الخاطئة التي تسعى إلى وضع حد للنمو بأال ُيعزى إلى النمو الحضري، ال يمثل عملي

 تخطط له.

 التحضرإضافة إلى ذلك، توفر المدن فرًصا أآثر بكثير للمشارآة االجتماعية ولتمكين مختلف الفئات االجتماعية. ويمكن أن تكون 
فة خاصة. فالمشارآة في مؤسسة يساعدهن على الحد من الضعف وعدم عامًال قوًيا لخلق الظروف التي تتيح تمكين المرأة بص

األمان والتبعية التي تزداد في الموائل الريفية. وأخيًرا، فإن الترآيز الحضري يمكن أن يساعد على سالمة البيئة، بشرط أن تستخدم 
للدفع بأن معظم اآلثار سلبية، ينبغي إثبات أن هذه المدن المكان استخداًما مستداًما، وأن تعزز الممارسات االقتصادية المستدامة. و

االفتراضات خاطئة أو أنها قائمة على أساس عوامل غير اقتصادية مثل الضعف الشديد إلمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية في 
 مناطق المنشأ، أو أن وجود المهاجرين يؤثر سلًبا على األسواق الحضرية ذات الصلة. 

لدولية أيًضا الفرص والتحديات فيما يتعلق بالتنمية والحد من الفقر. وتتضمن الفوائد آل من االستثمارات الجديدة، وتمثل الهجرة ا
وفرص التعلم، والمهارات المهنية، وآسب العقول، والتحويالت المالية، والتي يمكن أن تسهم في الحد من الفقر (على مستوى األسر 

 لمجتمع).المعيشية) والتنمية (على مستوى ا

على تحقيق توازن ميزان المدفوعات) في البلدان النامية. بمساعدتها وقد برزت تحويالت المهاجرين آمصدر هام للتمويل الخارجي (
ر فالتحويالت تلعب دوًرا محورًيا في توفير العملة األجنبية والحد من الفقر. وعند تحليل آثار التحويالت، ينبغي أخذ في االعتبار اآلثا

يجابية والسلبية على حد سواء على مستوى األسر المعيشية والمستوى الُقطري. آذلك يمكن أن يترتب على الهجرة أنواع أخرى اإل
من التحويالت المفيدة التي تعود إلى بلدان المنشأ في شكل "تحويالت اجتماعية". فقد تؤدي األصول المالية والتعليمية والمهارية التي 

 103ي الخارج إلى حفز االبتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو االقتصادي في البلدان التي نزحوا منها.اآتسبها المهاجرون ف
في وطنهم. وعلى مستوى األسرة، تمثل التحويالت  الهيمنةاستثمارات آبيرة، على الظروف االقتصادية وبن يالمهاجرقيام ويتوقف 

ع الفارق ما بين التغلب على الفقر أو االستمرار فيه. وفي بعض األحيان يمكن المالية مصدًرا هاًما للدخل اإلضافي يمكن أن يصن
إلى  250قياس أثر ذلك على مستوى األسر المعيشية. وعلى المستوى العالمي، تفوق التحويالت المالية للمهاجرين إلى أسرهم (

وق حتى االستثمارات األجنبية المباشرة. ووفًقا ) المساعدة اإلنمائية الرسمية، وفي بعض البلدان تف2006مليار دوالر في  400
 104.% 1.2في نسبة التحويالت إلى الناتج المحلي اإلجمالي، إلى تراجع الفقر بنسبة  % 10لدراسة للبنك الدولي، تؤدي زيادة بنسبة 

                                                 
 Return). 2008(المعهد الجامعي األوروبي، فلورنسا، مرآز روبرت شومان للدراسات المتقدمة  103 Migration  and  Small  Enterprise 

Development in the Maghreb. 
واشنطن دي سي، ورقة البحث . International migration, remittances and poverty in developing countries). 2003(بيج . آدامز، ر وج 104

 .3179حول سياسة البنك الدولي 
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قول، والتكلفة االجتماعية ولكن ال ينبغي تجاهل التكاليف االجتماعية للهجرة. حيث تتضمن التحديات المرتبطة بالهجرة هجرة الع
الباهظة لألفراد الذين يبقون في بلد المنشأ، وانتشار فيروس نقص المناعة البشري وغيره من األمراض، وإمكانية التعرض 

المشردين داخلًيا. وتعد  األفرادلالستغالل وإساءة المعاملة، السيما في حالة النساء، ومختلف الضغوط الناتجة عن تدفق الالجئين و
هجرة العقول والتبعية االقتصادية للمناطق الرئيسية للنزوح ضمن اآلثار السلبية الرئيسية للهجرة الدولية. ووفًقا لمنظمة العمل 

من  % 75من القوى العاملة الماهرة، حيث يحظى  % 30إلى  10الدولية، تتعرض البلدان النامية في الحاضر إلى خسارة 
في قطاعات مثل الصحة والتعليم تحدًيا  البشريةالمستوى الجامعي. وقد يمثل العجز في الموارد  النازحين من أفريقيا بتعليم على

لجهود التنمية، ويحتمل أن يسهم في زيادة الفقر. ووفًقا لتفاصيل الظروف في آل من البلدان، قد يكون في اإلمكان تعويض هجرة 
: من ناحية، عودة المهاجرين ممن حصلوا على التعليم والخبرة العملية في الخارج، وإمكانية نيُأخريالعقول عن طريق ظاهرتين 

يعدون أنفسهم للهجرة، ولكن ينتهي بهم األمر بالبقاء في أوطانهم. آما أن المهاجرين يمثلون وسيلة ن بواسطة َمز التعليم المحلي يحفت
 ار والمنتجات والمعلومات والتكنولوجيا الجديدة.هامة لنقل "التحويالت االجتماعية" بما فيها األفك

آذلك فهناك تكاليف اجتماعية هامة للهجرة قد ال تكون واضحة على الدوام: األطفال الذين يبقون بدون أمهاتهم، واألزواج الذين 
من التعليم، أو تعرضهم  يبقون بدون زوجاتهم، واألسر التي تظل في بلد المنشأ. وعادة ما ينتج عن هجرة األمهات تسرب األطفال

إدراك األمهات المهاجرات بأنهن يقدمن الرعاية إلى  ياإلهمال وإساءة المعاملة. وربما آانت أقسى تكاليف الهجرة، ه ألوضاع
ماسك أطفال الغير (أو أقاربهم المسنين) في حين أنهن يترآن أطفالهن (أو أقاربهن المسنين) في رعاية الغير. ويؤثر هذا سلًبا على الت

االجتماعي لألسرة وللمجتمع. ففي الفلبين، على سبيل المثال، لوحظ ارتفاع معدل سفاح المحارم مع هجرة األمهات ألجل العمل 
آخادمات في دول الخليج، تارآات أطفالهن بمفردهم مع آبائهم. وفي بعض األحيان، يترك المسنون بمفردهم بال رعاية. وفي بعض 

ور تقديم الرعاية، فيقدمون الرعاية إلى أحفادهم في غياب أبنائهم البالغين الذين يعيشون في الخارج. األسر، يضطلع األجداد بد
 ويترتب على ذلك نتائج هامة فيما يتعلق بالعالقات بين األجيال.

ة. فمن شأنها أن وقد أدت مشارآة المرأة في الهجرة إلى ظهور الفرص والتحديات على حد سواء. فهجرة المرأة توفر إمكانيات هائل
تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكن المرأة من خالل فرص المزيد من االستقالل والثقة في النفس التي تتاح لها. آما قد تكون 
ها وسيلة لتحسين وضع المرأة. فقد ينشأ عنها التغيير الهيكلي والمؤسسي، وآذلك التغيير في العقلية واإلدراك ونمط الحياة. آما يمكن

أن تصحح الخلل في التوازن االجتماعي واالقتصادي. آذلك توفر الهجرة للمرأة الدخل والوضع االجتماعي واالستقالل والحرية 
واحترام الذات التي تكسبها إياها فرص العمل. وتصبح المرأة أآثر ثقة مع اآتشاف المزيد من الفرص المتاحة أمامها. ولكن هجرة 

ى قدر آبير من التوتر، السيما أنها تخرق العديد من القيم والممارسات الراسخة. وفي بعض البيئات يصاحب المرأة قد تؤدي أيًضا إل
تقليدية  ُتعدهجرة المرأة االستغالل وإساءة المعاملة. وتعمل المرأة المهاجرة في المقام األول في قطاع الخدمة والرعاية في وظائف 

العمل واألحوال ذلك لقطاعات غير المنظمة وغير الرسمية أآثر تعرًضا لالستغالل، بما في بالنسبة للمرأة. والمرأة العاملة في ا
غير القانوني من األجر، وإنهاء الخدمة غير القانوني والسابق ألوانه. ويحرم العديد االستقطاع والمعيشية الشاقة، واألجور المتدنية، 

 نية الالتي هن في أمس الحاجة إليها.منهن من إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والقانو

ال يمكن إثبات آافة اآلثار بسهولة. آذلك فهناك بعض الصعوبات المنهجية. على سبيل المثال، في حالة التحويالت المالية  :المنهجية
غ عنها، وأن تحليل األسر المعيشية، ينبغي أخذ في االعتبار أن التحويالت عادة ما تتعرض للبخس عند اإلبال المسوحالموجودة في 

أحجامها وفًقا لمستويات الفقر قد يتأثر بظاهرة أن األسر المعيشية األآثر استفادة من التحويالت عادة ما تخرج من الفقر. وقد تعطي 
 هذه الصورة إيحاًء خاطًئا بأن أفقر األسر المعيشية ال تتلقى التحويالت المالية.

م آثار الدخل الحقيقي فيما يتعلق باألسر المعيشية وليس يقيوتالنتائج االقتصادية للهجرة. م المؤشرات االقتصادية لقياس ااستخديتم 
د نسبة األسر المعيشية وفًقا للنوع (الفقر، حجم األسرة المعيشية، المستوى التعليمي) ضمن تلك التي تتلقى يحدوتالمستوى الُقطري. 

م رفاه األسرة المعيشية من حيث التغير في االستهالك يقسآما يتم تإلى ذلك).  التحويالت المالية وسمات المتلقين (الجنس،السن، وما
الخاص، والتغير في استهالك الخدمات العامة. لتفسير التغير في األسعار الذي يواجهه المهاجرون في بلدان الوجهة، ينبغي تعديل 

م أسعار صرف العمالت وفًقا لتعادل القوة ااستخدوشة، أنماط االستهالك في بلدان الوجهة لكي تعكس االختالف في تكاليف المعي
بيانات الهجرة وفًقا للفئة المهنية (مثل  يتم تحليلوفيما يتعلق بهجرة العقول،  105الشرائية التي تتوفر في قاعدة بيانات البنك الدولي.

مستويات البطالة. انظر في الحجم بيانات هذه البيانات بالحالة في بلد المنشأ، بما في ذلك  ةقارنماألطباء والممرضين والمعلمين). 
الكلي للقوى العاملة في المهن التي تتعرض للهجرة ومعدالت البطالة في هذه القطاعات قبل الوصول إلى أي استنتاجات حول 

 الخسارة التي تمثلها الهجرة للبلد.

                                                 
 .Global Economic Prospects 2006. Economic Implications of Remittances and Migration ).2006(البنك الدولي   105
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انات التحويالت الخاصة بها آجزء من الحسابات القومية للبلد. ويتولى صندوق النقد الدولي جمع هذه تبلغ البنوك الوطنية عن بي
البيانات ونشرها. ويرصد البنك الدولي ويقدر تدفق التحويالت لكافة البلدان على فترات منتظمة. وقد تم تبني السياسات العالمية للحد 

ت التي تتلقاها األسر في بلدان المنشأ إلى الحد األقصى. وتقوم بنوك التنمية اإلقليمية من تكلفة المعامالت للوصول بمستوى التحويال
برصد تكاليف التحويل. وعادة ما تبخس بيانات التحويالت الرسمية قيمة التحويالت الفعلية حيث أنها تستبعد التحويالت غير 

لوآاالت، والمعامالت الصغيرة. وتشير التقديرات القائمة على النماذج الرسمية. في بعض البلدان، ال تدمج بيانات التحويالت المالية ل
على األقل، مع وجود تباين آبير بين األقاليم  % 50األسر المعيشية إلى أن التدفقات غير الرسمية قد تضيف نسبة  مسوحو

أثر التحويالت المالية على مستوى األسر األسر المعيشية مصدًرا متنامًيا للمعلومات، السيما فيما يتعلق ب مسوحوالبلدان. وتعد 
المعيشية. فكر في استخدام مؤشرات التدفق للتحويالت المسجلة رسمًيا من حيث قيمها المطلقة لكل فرد، آنسبة من الناتج المحلي 

طبيعة تدفقات األسر المعيشية لتحليل  مسوحالقوى العاملة و مسوحم ااستخدواإلجمالي، وآنسبة من التدفقات المالية الكلية. 
 التحويالت بتفاصيلها وتأثيرها على أفراد األسر المعيشية.

زمنيتين،  نقطتينفي ) تهما المحتملة(أو زيادبالهجرة من الريف إلى الحضر، يمكن تقسيم تراجع الفقر الحضري والريفي  يتعلقوفيما 
مكن أن ُيعزى إلى الهجرة من الريف إلى الحضر. ومحصلة الحد من الفقر على المستوى الُقطري، وهو بالتحديد العنصر الذي ي

آذلك يمكن تحليل الهجرة الداخلية وفًقا للجنس والسن ومستوى التعليم والدخل. وينبغي إلقاء الضوء على االختالف بين الجنسين، 
 السرية في بلدان الوجهة.رغم ندرة المعلومات المتاحة حول مختلف جوانب هذا السؤال، مثل االتجار بالنساء لبعض أنواع األعمال 

 :المصادر األولية

البنوك المرآزية والمكاتب اإلحصائية المرآزية (في بعض البلدان). وتوفر الحسابات القومية المعلومات حول جزء  •
من التحويالت الدولية (األرقام اإلجمالية) حتى وإن آانت هذه التقديرات تبخس مبلغ التحويالت لعدم احتوائها على 

 ؛ونقود به المهاجرين معهم من سلعما يجل
 التعدادات السكانية والسجالت السكانية، والمصادر اإلدارية الوطنية؛ •
 المتخصصة؛ المسوحالقوى العاملة و مسوح •
لقياس مستوى المعيشة (رصد الفقر والمؤشرات االجتماعية):  المسحيةاألسر المعيشية من نوع الدراسات  مسوح •

األسر المعيشية هذه على المعلومات حول التحويالت على مستوى األسر المعيشية، وفًقا لخصائص  مسوحتحتوي 
المتلقي (الجنس والسن وما إلى ذلك)، والتي يمكن تحليلها وفًقا لشرائح الفقر (على أن تطبق الشروط المذآورة آنًفا). 

التعامل مع التقديرات غير المباشرة لالآتفاء بيضطر المرء وفيما يتعلق بالهجرة من الريف إلى الحضر، عادة ما 
القائمة على التعدادات المختلفة، نظًرا ألن التعدادات عادة ما ال تجمع المعلومات حول محل إقامة المهاجرين في بلد 

 المنشأ؛
 الحسابات القومية للتحويالت (األرقام اإلجمالية). •

 :المصادر الثانوية

التنمية األفريقي والبنك الدولي  مشروع الهجرة في أفريقيا، مصرف •
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPEC
TS/0,,contentMDK:21681739~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:4

76883,00.html 
• http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165401&theSit

ePK=476883&contentMDK=22617025&noSURL=Y&piPK=64165026؛ 
  Monthly Remittance Dataالبنك الدولي.  •

http://www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances؛ 
 ؛Global Development Financeالبنك الدولي.  •
 ؛World Economic Outlookصندوق النقد الدولي.  •
• Migration and Remittances Factbook  متاح على الرابط : 

http://www.worldbank.org/publications 
 ؛South-South Migration and Remittancesالبنك الدولي:  •
  متاح على الرابط:. Migration and Remittances Factbookالبنك الدولي.  •

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21681739~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165401&theSit%20%E2%80%A2%20%D8%9BePK=476883&contentMDK=22617025&noSURL=Y&piPK=64165026
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http://www.worldbank.org/publications 
  ؛South-South Migration and Remittancesالبنك الدولي:  •

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1110315015165/SouthSouthMigrationandRemittances.pdf . 

 .ب)1الروابط بين ديناميات السكان وسوق العمالة (الهدف اإلنمائي  .2.5

ية" هو ضرورة تحسين قابلية التوظيف (مستوى ديُمغرافإمكانيات "النافذة الإن الشرط األساسي الستغالل آامل  :/الرسائلالحقائق
ومالءمة التعليم المتلقى) وخلق المزيد من فرص العمل لمن يوشكون على دخول سوق العمل. وقد لوحظ، على سبيل المثال، أنه في 

في العقود القليلة الماضية، إال أن األفراد من  حين أن مستويات التعليم في بعض البلدان الشرق األوسط قد شهدت تحسًنا آبيًرا
الشباب ال يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على العمل، ألن مهاراتهم ال تتناسب مع احتياجات السوق. وال يؤدي التعليم 

قضايا الفرعية التي يمكن الجامعي في آثير من األحيان إلى االلتحاق بالعمل في المستقبل، ال سيما بالنسبة للمرأة. وتتمثل إحدى ال
تكنولوجيا المعلومات. آما يمكن تحليل التدفقات  )التدريب في مجال(تحليلها في هذا السياق في إمكانية حصول هؤالء الشباب على 

الداخلة والخارجة آنتيجة للوفيات والتقاعد، على مدى فترة زمنية طويلة إلى حد ما، بغرض تقييم الطلب على فرص العمل من 
نب من يتأهبون للدخول إلى سوق العمل في المستقبل القريب، ومقارنته باالتجاهات التاريخية. ومن ناحية أخرى، يمكن تحليل جا

معدالت بطالة الشباب خالل العشرين عاًما األخيرة، وربط هذه النتائج بالنتائج السابقة. ويتمثل موضوع آخر للبحث في العالقة بين 
ات، نظًرا الحتمال أنه في بعض البلدان ترتبط زيادة معدالت خصوبة المراهقات بصعوبة الحصول على البطالة وخصوبة المراهق

 عمل.

عاًما) والمشارآة االقتصادية للمرأة  24إلى  20والسيما  19إلى  15والمؤشرات الرئيسية هي معدالت بطالة الشباب (: المنهجية
األسر المعيشية لربط معدالت المشارآة  مسوح، يمكن استخدام أآثر تفصيًالل تحليل وفًقا للفئة العمرية والمستوى التعليمي. ومن أج

يتم ية لتحليل وإسقاطات السكان، والفارق أن هذا النموذج األخير ال يديُمغرافبهيكل األسر. ويتشابه ذلك مع ما يفعله نموذج الوحدة ال
سط الدخل المولد نتيجة لبعض معدالت المشارآة واألجور. وهناك نوع متو يتم تحليلمعدالت المشارآة في حد ذاتها، ولكنه ي تحليل

آخر من التحليل الذي يمكن إجراؤه ويرتبط بالتذبذبات السكانية وفًقا للسن والجنس والمستوى التعليمي ومستوى العمالة (أو البطالة) 
ى نحو مباشر، والسبب المنطقي هو أن "اإلغراق" أو الدخل في آل من الفئات المعنية أو فئات السن والجنس التي قد تنافسها عل

 للسكان، سيؤثر سلًبا على وضعها من السوق وعلى منافسيها في نفس السوق. النوع االجتماعيالنسبي لبعض الفئات العمرية أو 

ارجين منه، آما حول الداخلين إلى سوق العمل والخ التحليالتولمناقشة موضوع بطالة الشباب بمزيد من التفاصيل، يمكن إجراء 
. وفيما يتعلق بالعالقة بين بطالة الشباب وخصوبة المراهقات، قد يكون من المالئم تحليل نشاط األمهات المراهقات اقترحناسبق أن 

في األشهر الستة السابقة للحمل، في الحاالت التي يمكن فيها الحصول على هذا النوع من المعلومات. ويتمثل مؤشر هام آخر في 
 س. وحيثما أمكن، ينبغي تحليل آيفية استخدام هؤالء للوقت.لسكان من المراهقين التي ال تعمل وال تدُرنسبة ا

 :المصادر األولية

 التعدادات الوطنية؛ •
 الوطنية حول العمالة/البطالة ومؤهالت القوى العاملة؛ المسوح •
 لقياس مستوى المعيشة؛ المسحيةاألسر المعيشية من نوع الدراسات  مسوح •
ية والصحية يمكن أن تستخدم فقط لتحليل النشاط االقتصادي الحالي ديُمغرافال المسوحية والصحية؛ ديُمغرافال المسوح •

 للمرأة فيما يتعلق بتاريخها اإلنجابي، ولكنها ال تحتوي على معلومات حول تاريخ نشاطها أو ظروف عملها الحالية.

 :المصادر الثانوية

  ؛معدالت العمالة والبطالة  Social Panorama :الالتينية ومنطقة البحر الكاريبياللجنة االقتصادية ألمريكا  •
برازيليا،  .The demographic bonus and population in active ages). 2007هاآرت ( •

 ؛7، وثيقة البحث رقم RLA5P201صندوق األمم المتحدة للسكان/معهد البحوث االقتصادية التطبيقية، مشروع 

 :األدوات
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 Demographic Model for Poverty Analysis and). 2007صندوق األمم المتحدة للسكان ( •
Projections (DMPAP.( 

 الروابط بين السكان وتغير المناخ والبيئة (الهدف اإلنمائي السابع) .2.6

االتجاهات السكانية من وجهة النظر البيئية، إحدى أهم محددات الضغوط على النظم البيئية، رغم أن أثرها  ُتعد :/الرسائلالحقائق
مثل األنماط االستهالآية، ومستوى التنمية االقتصادية، والتقدم التكنولوجي، والسياسات البيئية. وسيطة يأتي من خالل عوامل أخرى 

مسؤولة عن معظم المخاطر البيئية، ولكن  ُتعدسياسات. فأنماط النمو في البلدان المتقدمة ويؤدي ذلك إلى لغز معقد فيما يتعلق بال
البلدان النامية تسعى سعًيا حثيًثا إلى محاآاة تلك األنماط، وفي حالة نجاحها، سوف تضاعف من المخاطر الحالية التي تهدد بالتغير 

يرتبط في ظل نماذج التنمية الحالية بزيادة االستهالك، ال محالة في زيادة  العالمي. وعلى وجه التحديد، سيسهم الحد من الفقر الذي
انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ولكن بالطبع حق التنمية مكفول لكل البلدان. وسيخفف تحقيق مستويات الخصوبة المرغوب 

لة بعض الشيء على المدى الطويل، ولكن فيها من خالل تحسين إمكانية الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية، من هذه المشك
 106المقايضة الرئيسية ما بين التنمية آما نعرفها واالستدامة تظل تحدًيا أساسًيا.

إن آثار تغير المناخ قد الحت بالفعل، وتتنوع ما بين الجفاف والفيضانات وتغير أنماط الجو وعدم استقرار سبل العيش، وهي تصيب 
على نحو غير متناسب. والتكيف معناه إدارة عواقب تغير المناخ التي ال يمكن تجنبها. وتحليل ديناميات من يعيشون في الفقر بالفعل 

وآيف يمكن للتدخالت أن تصل إليهم بمزيد من الفعالية. وتكون بعض الفئات من الناس أآثر  االسكان قد يوضح من هم األضعف ولم
طفال، والعزاب، واألسر المعيشية التي ترأسها أنثى، والمسنون. وعادة ما تكون هذه تعرًضا ألثر تغير المناخ، بمن فيهم النساء، واأل

الفئات أآثر تعرًضا لخطر الفقر وتضيق بهم سبل العيش غير المستقرة. آذلك فإن العيش في األحياء الحضرية الفقيرة قد يؤدي إلى 
ن دون المستوى أو ال وجود لها في األحياء الحضرية الفقيرة، الرصيد السكني والهياآل األساسية عادة ما تكو -تفاقم هذا الضعف 

آما يقع العديد منها في السهول الفيضانية أو المناطق الساحلية المنخفضة االرتفاع عن مستوى سطح البحر ، وهي األآثر تعرًضا 
ية، ومدى ديُمغرافلفقر، والخصائص اللخطر آثار تغير المناخ. ولذلك فإن العوامل التي تؤثر على ضعف السكان تتضمن الموقع، وا

 ما توفره المساآن من حماية، والهياآل األساسية، وهياآل الدعم االجتماعي واالقتصادي.

والروابط ما بين السكان والفقر والبيئة عادة ما تتحرك في دوائر مفرغة: فالفقر يرتبط بمعدالت الخصوبة المرتفعة من خالل الطلب 
لريفية، والمعدالت المرتفعة لوفيات األطفال، وعدم المساواة بين الجنسين. ويؤدي النمو السكاني الناتج عن المرتفع على العمالة ا

معدالت الخصوبة المرتفعة إلى زيادة الطلب على الموارد الغذائية والبيئية المحدودة. ويسفر تراجع قاعدة الموارد للفرد بدوره عن 
على استغالل الموارد على المدى التي تحث دهور خصوبة التربة، وزيادة الحوافز مزارع صغيرة الحجم وعديمة الجدوى، وت

استدامتها على المدى الطويل. فالنمو السكاني وزيادة الكثافة السكانية السريعة في مناطق الغابات قد تلك التي تحث على القصير عن 
ات عن زيادة التعرض، السيما بالنسبة للفقراء، للعواصف تؤدي إلى إزالة الغابات بفعل التوسع الزراعي. وتسفر إزالة الغاب

والفيضانات وغيرها من الكوارث، على سبيل المثال، في آوستاريكا وبنغالديش ونيبال حيث ترآت إزالة الغابات األراضي 
 المنخفضة معرضة إلى الخطر الشديد. 

ات نظًرا لزيادة الطلب على الفحم المستخدم آوقود للطهي، على وقد أسهم نمو األحياء الحضرية الفقيرة بخطى حثيثة في إزالة الغاب
 سبيل المثال في جمهورية الكونغو الديُمقراطية وتنزانيا وآينيا. وتتمثل وسيلتا التدخل السكاني الرئيسيتان القادرتان على آسر الحلقة

تعرض للضغوط البيئية، وقبول قدر ما من الهجرة من الُمفرغة في تعزيز دعم تنظيم األسرة في المناطق الريفية، السيما تلك التي ت
 الريف إلى الحضر آأمر ال يمكن تجنبه، والتخطيط المسبق له بناًء على ذلك.

وهناك جانب هام للتفاعل ما بين البيئة والسكان، وهو آيفية اإلدارة الرشيدة لمنطقة معينة، بما فيها من تنوع إقليمي في القابلية 
فئة سكانية ذات خصائص متغيرة حتى من الناحية المكانية. وهذا هو المنظور المعروف بـ"االستخدام المستدام  الطبيعية، من ِقبل

ات التخطيط المكاني الوطنية واإلشارة إلى ما استراتيجيللمكان"، والذي له أآبر األثر المحتمل على التخطيط المكاني. وينبغي تحليل 
ينبغي أن يكون لها من أصداء في هذا السياق. وتتمثل القضايا المحددة فيما يتعلق بذلك، في للخصائص السكانية من أصداء، أو ما 

األحياء الحضرية الفقيرة وإمكانية تزويدها بالهياآل األساسية الضرورية بما في ذلك المرافق الصحية األساسية. ورغم أن الهجرة 
ية لكي تلبي هذه االحتياجات، ينبغي أيًضا أخذ في االعتبار أنه على من الريف إلى الحضر قد تولد الضغوط على الحكومات المحل

                                                 
المعهد الدولي للبيئة /نيويورك، صندوق األمم المتحدة للسكان. Population dynamics and climate change). 2009(وآخرين . م. انظر غوزمان، ج 106

 .والتنمية
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ل ترآيز السكان توفير هذه الخدمات ألآبر عدد ممكن من المستخدمين. وأخيًرا فإنه ينبغي تحليل إلى أي مدى ـِّالمستوى الكلي، يسه
ب الكثير من األهمية بعد حدوث عدد من الكوارث تسهم أنماط االستيطان القائمة في البلد في الضعف البيئي، وهو موضوع قد اآتس

 المناخية في المستوطنات البشرية األشد تعرًضا للخطر.

ويؤثر آل من الهياآل العمرية وحجم األسر المعيشية والتوزيع المكاني على انبعاثات غازات االحتباس الحراري لكل فرد، وينبغي 
القدرة على العمل ذروتها، يقل تبلغ فيها لمسنون الذين تجاوزوا سنوات العمر التي تغير المناخ. فا نموذجأن يدمج هذا التأثير في 

استهالآهم ويتسببون في إنتاج قدر أقل من االنبعاثات عن األفراد في سن العمل. وفي العالم بأسره، تزداد نسبة المسنين، حيث يتوقع 
. ومع افتراض 2050في  % 22إلى  2005في  % 10لستين من فوق ا األفرادبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي زيادة في نسبة 

بقاء العوامل األخرى على حالها، سيؤدي هذا إلى تراجع معدل االنبعاثات بمرور الوقت. وتقل أحجام األسر المعيشية في أماآن 
ألسر المعيشية وليس الفرد، وتراجع معدالت الخصوبة. ويدفع الكثيرون بأن ا التحضرمثل بظواهٍر عديدة من العالم، ويرتبط ذلك 

هي أفضل وحدة أساسية لقياس معدل االنبعاثات، حيث عادة ما يستهلك أفراد األسر المعيشية مًعا وآثيًرا ما ينتجون مًعا. فإذا آانت 
ًرا لوفورات أحجام األسر المعيشية تتناقص في حين الحجم الكلي للسكان على حاله، فإن ذلك يعني زيادة أعداد األسر المعيشية. ونظ

الحجم، تنتج األسر المعيشية الكبيرة حجًما آبيًرا من االنبعاثات في اإلجمالي، ولكن إنتاجها لكل فرد يكون أقل. لذا فإن تناقص حجم 
 األسر المعيشية سيعني المزيد من االنبعاثات، حتى في غياب زيادة السكان.

توزيع السكان ما بين الريف والحضر أحد المحددات الرئيسية لمستوى االنبعاثات، وإن آان ذلك ال يتحقق باستمرار على نحو  ُيعدو
، عادة ما يفوق إنتاج المناطق الحضرية من االنبعاثات إنتاج المناطق بصفة أساسية للتباين في الدخولنتيجًة ويمكن التنبؤ به. 

ناطق الحضرية تسمح لسكان الحضر في بعض المدن بإنتاج آم أقل من االنبعاثات لكل مثافة األآبر في الالريفية. ومع ذلك، فإن الك
ضرورًيا للغاية من أجل الحد من الفقر،  ُيعدفرد مقارنة بمن يعيشون خارج المدن. ويمكن لكل من التخطيط الحضري األفضل الذي 

أن يحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وآذلك أن يوفر البيئات المرنة وتمكين المرأة، وتحسين األحياء الحضرية الفقيرة، 
 والقادرة على التكيف للحد من الضعف، السيما فيما يتعلق بالفقراء من سكان الحضر.

ال يزال علينا في الوقت الحاضر، صياغة الروابط ما بين ديناميات السكان المحليين ومستوى االنبعاثات، بطريقة تسمح : المنهجية
بوضع منهجية بسيطة لتقييم هذه العالقة. وفيما يتعلق بالتكيف، من األهمية تحديد حجم وترآيبة السكان المعرضين للضرر. أوًال، 

فحص التنوع على المستوى دون القطري، يتم أمكن  ما مختلفة بالنسبة للبلد، وحيثما بدائلاخ في ظل حدد اآلثار المتوقعة لتغير المن
المتوقع، ومدى تواجد المناطق الحضرية في  التحضرد معدل يحدوتمع االهتمام بصفة خاصة بالمدى الجغرافي لآلثار المحتملة. 

دون القطرية القائمة على العينات  المسوحيانات التعدادات األحدث أو بيانات م بااستخدواألماآن التي يحتمل أن تتأثر بتغير المناخ. 
ي للسكان المقيمين في المواقع التي يتوقع أن تتأثر بتغير المناخ أو التي ال يتوفر لها األمن الغذائي أو المائي. ديُمغرافلتوليد التقسيم ال

أنماط درجات الحرارة أو األمطار، يمكن أن ينفذ ذلك على المستوى القطري فيما يتعلق باآلثار واسعة النطاق الجغرافي، مثل تغير 
أو المقطعي. وفيما يتعلق باآلثار األآثر محلية، مثل الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، قد يكون من الضروري إجراء تحليل 

 مكاني للروابط ما بين السكان واألثر الواقع.

 ار الحضرية" من ِقبل البنك الدولي لتوحيد منهجية أداة فعالة التكلفة لتقييم مدى تعرض المدنوجاري اآلن إعداد "تقييم األخط
، والتي ستؤدي إلى اتساق المعلومات حول الكوارث وأخطار المناخ على مستوى المدينة وفي داخل باستخدام أداة فعالة التكلفة

ستوفر هذه المعلومات خريطة لألحياء الفقيرة يمكن استخدامها من أجل  المدينة، وتحدد المناطق األآثر تعرًضا لهذه األخطار. آما
 تحسين الخدمات األساسية للفقراء من سكان الحضر.

المؤشرات الرئيسية هي الكثافة السكانية، والهياآل األساسية للمرافق الصحية (نسبة األسر المعيشية التي تحصل على خدمة المياه 
. إذا آانت هناك توجيهات وطنية نسبًيا دى توفر المياه محلًيا، رغم أن آل منها على حدة، يعني القليلالجارية وشبكة المجاري)، وم

ية. وينبغي مقارنة المناطق المعرضة لألخطار البيئية بالتوزيع الجغرافي ديُمغرافللتخطيط المكاني، ينبغي تحليلها على ضوء الحالة ال
مكاني لألنشطة االقتصادية، السيما إذا آان قائًما على الميزة النسبية للموقع. أصدر صندوق للسكان، مع أخذ في االعتبار التوزيع ال

األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة البيئة في آولومبيا مجموعة من األدلة (باللغة اإلسبانية) حول تحليل السكان في سياق 
 التخطيط المكاني، والتي قد تكون بمثابة مرجع مفيد.

 :مصادر األوليةال

ية والهياآل ديُمغرافالوحدات البيئية للتعدادات الوطنية أفضل مصدر لرسم خرائط الكثافة ال ُتعدالتعدادات السكانية؛  •
 األساسية للمرافق الصحية األساسية.
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 ية والصحية؛ديُمغرافال المسوح •
 المتخصصة؛ المسوح •
ط الخطر البيئي. أضف المصادر المخصصة للمناطق وزارات البيئة في العديد من بلدان المنطقة لديها خرائ •

 األخرى.

 :المصادر الثانوية

. تحتوي التقارير على البيانات على Global Environmental Outlookبرنامج األمم المتحدة للبيئة:  •
 http://www.unep.org/geo/regreports.htm متاح على الرابط:المستوى دون اإلقليمي. 

 Impacts, Adaptation andالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. تقرير التقييم.  •
Vulnerability؛ 

 متاح على الرابط: .World Urbanization Prospectsشعبة السكان باألمم المتحدة.  •
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm 

 متاح على الرابط:رها من الموارد الطبيعية. معهد الموارد العالمية. المعلومات حول المياه وغي •
http://www.wri.org/ 

  متاح على الرابط:مرآز الشبكة الدولية لمعلومات علوم األرض لجامعة آولومبيا  •
http://www.ciesin.columbia.edu/indicators 

 

 :األدوات

 Understanding Urban Risk. An Approach for Assessing). 2010البنك الدولي ( •
Disaster and Climate Risk in Cities؛ 

متاح على ، Mapping Population and Climate Changeمنظمة العمل الدولية في مجال السكان. 
  الرابط:

http://www.populationaction.org/Publications/Interactive_Databases/climat
e_map.shtml؛ 

الوحدة التدريبية حول دمج قضايا السكان في ). 2005المتحدة للسكان (مصرف التنمية األفريقي وصندوق األمم  •
حول دمج قضايا السكان في القطاع  4الوحدة الثالثة الجلسة  برامج مصرف التنمية األفريقي ومشروعاته.

 الزراعي؛
 Enfoque poblacional para revisión y ajuste deصندوق األمم المتحدة للسكان، آولومبيا.  •

planes de ordenamiento territorial. Guía de aplicación.  

  

http://www.populationaction.org/Publications/Interactive_Databases/climate_map.shtml
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VI. التحديات والفرص 

 مدخل

هذا القسم األخير ينبغي أن يحقق وظيفة ثالثية: أ) أن يكون بمثابة ملخص واستنتاجات، مع الترآيز على صلة النتائج (األدلة 
المفاهيمية والتجريبية) والتعرف على التحديات واألولويات الرئيسية التي تواجه البلد، باإلضافة إلى المساهمة الممكنة من منظور 

ذلك وضع الرسائل الرئيسية للتحليل وربطها على نحو خالق بالسياق السياسي والمؤسسي القائم، وبالطريقة تحليل السكان. ويعني 
التي تعمل بها منظمة األمم المتحدة في البلد؛ ب) على أساس التحليل السابق، إلقاء الضوء على الفرص والحاجة إلى االستثمار في 

التي يمكن لصندوق األمم  ةستراتيجياالالحد من عدم المساواة؛ ج) تعريف التدخالت  السياسات العامة القائمة على الحقوق من أجل
 .فيما يتعلق بهذا السياق المتحدة للسكان أن ينفذها آجانب من الجهود المشترآة لمنظومة األمم المتحدة لدعم التنمية في البالد

 القضايا

 التحديات السكانية الرئيسية التي تواجه الدولة •
 والبرامج ةستراتيجياالومل: التوصيات الخاصة بالسياسات فرص الع •
 لصندوق األمم المتحدة للسكان بمشارآة الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية األخرى  ستراتيجياالالدور  •

 التحديات السكانية الرئيسية التي تواجه الدولة .1

يات السكان غير ذات أثر. إن أنماط وحالة الصحة الجنسية سلوآ ُتعدآما تأآد من التحليل الذي أجري، ال  :/الرسائلالحقائق
واإلنجابية، واألحوال المعيشية، وتنقل واستيطان السكان، من شأنها جميًعا أن تسهل أو تعرقل الجهود المبذولة للتغلب على الفقر 

 العامة المطبقة في البالد.  واالستبعاد االجتماعي، وفًقا لألحوال المعيشية السائدة، وهيكل الفرص المتاحة والسياسات

، إبرازولذا، ينبغي أن تعرض التحديات واألوليات الرئيسية التي تواجه البلد في ضوء هذه النتائج. وفي هذه العملية، من األهمية 
األولويات الوطنية النتائج النهائية على قيم مضافة هامة من أجل تحديد احتواء وعلى أساس المشاورات مع الجهات الوطنية الفاعلة، 

 التي تم النظر فيها في بداية هذه العملية.

 والبرامج ةستراتيجياالوفرص العمل: التوصيات الخاصة بالسياسات  .2

. وهناك خيارات واضحة لتطبيق السياسات ةستراتيجيااليمكن على أساس التحليل السابق تحديد مجاالت العمل  :/الرسائلالحقائق
األفراد، والحد من الفقر وعدم التكافؤ االجتماعي، وتعزيز المزيد من المساواة بين الجنسين. وينبغي تناول هذه لتحسين نوعية حياة 

المجاالت في هذا الفصل، باإلضافة إلى آثارها المتوقعة، والمالمح المحددة للسياسات والبرامج التي يتعين تصميمها أو تعزيزها. 
 لمعلومات والبحث والتوعية والدعوة.ويتطلب ذلك تضافر الجهود في مجال ا

ذات الداللة بالنسبة لألجل المتوسط والتوصيات حول السياسات العامة الموجهة إلى معالجة األولويات الرئيسية  البدائلوُينصح بدمج 
د العمل في الوقت في البلد، في محاولة لتوضيح فوائ النوع االجتماعيفيما يتعلق بالسكان، والصحة الجنسية واإلنجابية، وشؤون 

، وهو التاريخ المرجعي لقياس 2015المناسب ومخاطر وتكاليف عدم االستجابة أو تأخرها. ويمكن تحديد أفق زمني قد يكون عام 
إنجازات األهداف اإلنمائية لأللفية، أو أي تاريخ الحق. وقد تكون مرجعيات المقارنة الرئيسية مفيدة فيما يتعلق بالحالة النسبية 

سات الوطنية الخاصة باالتجاهات اإلقليمية ومجموعة البلدان األآثر أهمية داخل آل من المناطق المعنية. ومن األهمية تحديد للسيا
أو طويل األجل. وإذا آان الحوار المتعلق  ااإلجراءات العاجلة (السياسات قصيرة األجل)، وآذلك الجهود التي تغطي نطاًقا متوسًط

عل عن التزامات وإجراءات ملموسة للتدخل، ينبغي دمجها في هذا الفصل. آذلك ينبغي دمج طرق تتبع هذه بالسياسات قد أسفر بالف
 التدخالت داخل هذا النطاق.
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لصندوق األمم المتحدة للسكان في مشارآة الجهات الفاعلة اإلنسانية  ستراتيجياالالدور  .3
 واإلنمائية األخرى

لسكان بمجال تشغيلي متخصص في البلد، يقوم على األمم المتحدة لآما أثبت التحليل السابق يحظى صندوق  :/الرسائلالحقائق
ية، والسكان، والصحة الجنسية واإلنجابية، ديُمغرافاالجتماعية الالقضايا الخاصة بالخبرة المكتسبة في مجاالت توليد وتحليل البيانات 

صندوق األمم المتحدة للسكان بإنجاز األهداف المحددة في هذه المجاالت، في حد ذاته، دور ينتهي . وال النوع االجتماعيوشؤون 
. ويحظى الصندوق بالوالية الصريحة والقدرة ستراتيجياالفي الحوار السياسي  تهوإنما يتجاوز هذه الجهود، من خالل مشارآ

في عملية صناعة السياسات اإلنمائية على المستوى  تماعيالنوع االجوالممكنة على دمج قضايا السكان والصحة الجنسية واإلنجابية 
المحلي والُقطري واإلقليمي والعالمي. وتعد هذه الميزة النسبية التي يضفيها الصندوق على المفاوضات لدمج هذه القضايا والبيانات 

 الهياآلبلًدا  140في ما يزيد عن  في صناعة السياسات والتخطيط اإلنمائي القائمين على األدلة. ويوفر الوجود القوي للصندوق
 ات اإلنمائية المدعمة بالمعلومات السكانية.ستراتيجياالللعمل مع الحكومات حول  ةالفعلياألساسية 

، 2010ويقدم الصندوق المساعدة التقنية ذات الجودة لجمع البيانات ومعالجتها، فيما يتعلق على وجه التحديد، بجولة التعدادات لعام 
والمصادر اإلدارية للبيانات. ويمكن أن توفر هذه البيانات، في حالة استخدامها  المسوحا فيما يتعلق بنطاق واسع من ولكن أيًض

في مرحلة تحليل جهوًدا إضافية المناسب وبكامل إمكانياتها، خط القاعدة للتخطيط القائم على األدلة للعقد القادم. ولكن ذلك سيتطلب 
توفر لها البلدان التمويل الكافي. وفي هذا الدليل، تم جمع أدوات التحليل المحددة في إطار واحد. ويترك هذا البيانات التي عادة ما ال 

العمل المشترك أثره على برامج مكافحة الفقر العامة، والمبادرات واسعة النطاق التي تتوجه إلى تحسين األحوال المعيشية للسكان 
 تتمكن البلد من الحد من عدم المساواة ومن إيجاد لها محًال من االقتصاد العالمي.وجوده منها، حتى  يستلهماألضعف، آما 

ثنائية ومتعددة األطراف األخرى في التعاون، والعمل المشترك الذي الولتحديد دعم الصندوق للبلد، ينبغي النظر في دور الوآاالت 
 ينفذ في سياق فرق األمم المتحدة القطرية. 

 :ما يتعلق بالسياساتالتوصيات الممكنة في

إعداد سجالت إدارية وإحصاءات حيوية جيدة، حتى يمكن جمع المعلومات للتحليل ولالستخدام في وضع السياسات  •
 وفي رصد التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛

ية ذات الصلة وتوفير إمكانية الحصول عليها، من أجل استخدامها في صنع ديُمغرافتوليد المعلومات االجتماعية ال •
القرارات (على المستويات غير المرآزية آذلك). إتاحة نظم المعلومات ذات المرجعية الجغرافية وتأهيل الموارد 

 دمات االجتماعيةلطلب على الخاالبشرية إلدارة هذه النظم ولفهم الديناميات السكانية آعامل محدد لحجم، وتطور، 
 ؛الجغرافيتوزيعه و

الخامس على األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية من الناحية االجتماعية اإلنمائي على أثر الهدف يتم التأآيد  •
لأللفية والذي يوفر "تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية" ب 5واالقتصادية. في حالة عدم معالجة الهدف اإلنمائي 

السكاني خاصة بين الفقراء، والقيود على النمو االقتصادي، والحد من االستثمار في رأس المال سينتج عنه النمو 
 المادي والبشري؛ 

ية" والسياسات العامة الضرورية من أجل االستفادة من هذه الفرص في ديُمغرافد الفرص التي توفرها "النافذة اليحدت •
ستوى الجزئي (األسر) والمستوى الكلي (األرقام الُقطرية الكلية)، الوقت المناسب، على أساس األدلة المثبتة على الم

التي تؤآد على الميزات الفعلية فيما يتعلق بالوفورات التي تتولد نتيجة الحد من الخصوبة، وآذلك الفوائد الممكنة 
هنا إلى  التي يمكن أن تترتب على زيادة آم وجودة رأس المال البشري، السيما من الشباب. ويمكن اإلشارة

حسن قابلية التوظيف واإلنتاجية (الصحة والتعليم)، باإلضافة إلى تلك التي تؤدي إلى زيادة السياسات التي ُت
 الحماية االجتماعية)؛توفير اإلنتاجية واالستقرار والمتسم بالمعروض من فرص العمل الالئق (

من خالل السياسات االجتماعية التي تحسن  يم الطلب على الخدمات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابيةيقيتم ت •
وضع المرأة عن طريق التوسع في المتاح لها من الخيارات اإلنتاجية، وتعزيز مشارآتها االجتماعية. ويعد هذا 

 لإلشارة إلى النطاق الجديد للسياسات التوفيقية: مناسًباالموضع 
واإلنجابية واإلسقاطات المتوقعة للطلب، ومحدداته  فيما يتعلق بالصحة الجنسية ملبَّاةد االحتياجات غير اليحدت •

وعواقبه، باإلضافة إلى رصد وتقييم نتائج السياسات والبرامج، وضمان تغطية الخدمات وجودتها. حيثما أمكن، 
التوصيات على خلفية االتجاهات التي تتجلى داخل نظام الرعاية  صياغةتقدير إرشادي لالستثمارات.  وتقديم

 ي يشار إليها بـ"إصالحات الرعاية الصحية" في العديد من البلدان؛الصحية، والت



 128 دليل مفاهيمي ومنهجي: تحليل حالة السكان

 

انتشاره المختلفة، وفًقا لمختلف  بدائلآثار وباء فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز من خالل وضع  يتم تحليل •
إلقاء مستويات التدخالت البرمجية، والمساهمات من أجل تحسين المعرفة وااللتزام من ِقبل صناع القرار، مع 

 المصابين بالمرض على العالج. األفرادالضوء على تكلفة وفوائد برامج التوعية والوقاية، وإمكانية حصول 
إلى  الحاجةإلثبات مدى إلحاح التي تستمر تلك الوفيات فيها أمًرا واقًعا الوفيات النفاسية في البلدان  يتم تحليل •

ات األآثر فعالية للحد من ستراتيجياالاآلراء القائم فيما يتعلق بالسياسات العامة فعالة التكلفة، على أساس توافق 
رعاية التوليد المؤهلة وذات الجودة، ، الوفيات النفاسية، والتي تجمع ثالثة أرآان أساسية: تخطيط األسرة الطوعي

 ورعاية التوليد في الحاالت الطارئة (عوامل التأخر الثالثة)؛
على الفقر وعدم المساواة وخصائصهما االجتماعية الثقافية المحددة (التنوع في المناطق الحضرية والريفية،  التأآيد •

المجموعات العرقية، وما إلى ذلك)، مع إلقاء الضوء على العوامل الفارقة وفًقا للمجموعات السكانية والمناطق 
سياسات العامة من أجل توجيه المبادرات البرمجية الجغرافية، والخصائص المحددة للبيئات حيث ينبغي تطبيق ال

بفعالية، على أساس األدلة التي آشفت عنها المؤشرات المصنفة حول جوانب عدم المساواة في الظروف المتعلقة 
المواصفات المختلفة الحتياجات ومطالب المناطق الحضرية والريفية من أجل تصميم السياسات  توضيح. المسكنب

المناطق، مع أخذ في االعتبار عملية تعزيز المؤسسات المحلية وتحولها إلى الالمرآزية، والذي المحددة لتلك 
 ينطوي على آل من الفرص والتحديات؛

(اإليجابية والسلبية) لتوجيه تدخالت السياسة العامة على النحو األآثر آثار الهجرة الدولية صافي نتائج  يتم تحليل •
تحسين جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بأعداد المهاجرين الداخليين  هدفبالجهود الترآيز على فعالية. 

والخارجيين، وتدفق الموارد المتولدة (حجم التحويالت المالية، تكاليف التحويل، استخداماتها اإلنتاجية أو 
 من االستفادة من إمكانياتها ألقصى حد.تـَُمكـِّن االستهالآية)، من أجل تصميم السياسات التي 

مع حدث تعادة ما  والتي شيخوخةال بدائلبها والتي تجعل من الممكن التنبؤ ب والتوصيةبرامج العمل الوقائي  صياغة •
المتباينة تقدم العمر في ظروف الفقر وعدم المساواة ولذا فمن األهمية أن تأخذ نظم الحماية االجتماعية هذه الحقائق 

فيما يتعلق بالسياسات والتكاليف بديلة  بدائل وضعلسن والجنس). في االعتبار (فيما يتعلق بالبيئة األسرية وا
 المحتملة المرتبطة بها، وفًقا آلليات اإليصال المختلفة (التحويالت العامة والخاصة)؛

معظم النمو الحضري يحدث في المدن فضع المزيد من التأآيد على مساعدة المدن على النمو المستدام. يتم و •
في تلك  الهيمنةقضايا  ُتعدآما الحجم، وهو اتجاه سيستمر في المستقبل الذي يمكن التنبؤ به.  الصغيرة أو المتوسطة

المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم أآثر مرونة في تعاملها مع النمو الحضري ولكنها تحظى  ُتعدو ،المدن ضرورية
 بقدر أقل من الموارد؛

رئيسية عادة ما تتمثل في النمو الطبيعي وليس في الهجرة. تناول مكونات النمو الحضري في المدن. المكونات ال •
تتمثل الطرق األنجع للحد من معدالت النمو الحضري في الحد من معدالت الخصوبة غير المرغوب فيها، في آل و

ما بين الجنسين والقيود االجتماعية الثقافية، التمييز المقترن بو يشكل الفقرومن المناطق الريفية والحضرية. 
األفضليات لدى الفقراء في الحضر فيما يتعلق بالخصوبة، ويحد من إمكانية حصولهم على خدمات الصحة اإلنجابية 

الجودة. تتمثل نسبة آبيرة من النمو الحضري من الفقراء، وذلك من خالل الزيادة الطبيعية أو الهجرة. ينبغي عالية 
لصناع السياسات الحضرية حقيقة أن الفقراء يتمتعون بحق الحياة في المدينة، وآذلك عليهم نصيب هام من  إيضاح

 المساهمة؛
ر يوفويتم تمن أجل الحد من المشكالت االجتماعية في المدن. وبصفة خاصة، المستقبلية حتياجات الفقراء الخطط  •

آنهم بأنفسهم. وهنا ينبغي إيالء المزيد من االهتمام بمنح حق للفقراء األراضي المزودة بالخدمات لبناء وتحسين مسا
ر المنزل اآلمن والعنوان القانوني لألفراد حتى يتمكنوا من االستفادة بما توفره المدن يوفوالسعي الى تالملكية للمرأة. 

خطيط له، وتوفير من مزايا. ويعد أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو تعلم التعايش مع النمو الذي ال يمكن تجنبه والت
 األراضي والخدمات للفقراء بناًء على ذلك؛

ستكون للتفاعالت ما بين النمو الحضري والتي التدهور البيئي وقيم مدى تعرض الفقراء للضعف البيئي.  يتم تحليل •
ى نحو واالستدامة أهمية حرجة بالنسبة لمستقبل البشرية. تؤثر المدن في التغير المناخي العالمي آما ستتأثر عل

متزايد به. وتزيد هذه األهمية الحرجة بالنسبة للبلدان النامية، التي سرعان ما ستتضاعف أعداد سكان الحضر فيها، 
 وآذلك بالنسبة للمناطق الساحلية المنخفضة االرتفاع عن مستوى سطح البحر ؛

؛ ويتطلب ذلك رؤية واهتماًما دائًما ز جوانبها اإليجابيةيعزتإلى الحد األدنى، و للتحضرل الجوانب السلبية يقليتم ت •
بالحد من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، واإلنصاف، واستدامة البيئة. آما يتطلب ذلك أيًضا المعلومات 

 والتحليالت ذات الجودة. 
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 الجزء الثالث
 خرى إلعداد تحليل حالة السكانأمراجع 

I. دور السياسات العامة القائمة على الحقوق 

ينبغي أن تقوم آافة تحاليل السياسات والمؤسسات في البلد على الحسابات الفعلية لدرجة إحقاق الحقوق والتعرف على القيود 
أن يعم الحكم الديُمقراطي للقانون في البالد. أو بتعبير آخر، ينبغي أال يتطلع إلى  التطلعالرئيسية. وينبغي أن يتمثل الهدف في تحقيق 

البلد فحسب ألن يكون دولة ذات قانون مدون في لوائح التشريعات فحسب، بل أن يسعى إلى الخضوع لحكم القانون، وأن يكون 
ة. آذلك، ال ينبغي تطبيق الشرعية واألمن القانوني عن بالتالي مقيًدا بإطار دستوري، يوجهه مبدأ وممارسة احترام الكرامة اإلنساني

 العدالة االجتماعية والمساواة االقتصادية آذلك.ضرورة  عدُتحق فقط، بل 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  تطبيقوال يعفو ُشح الموارد البلدان من مسؤوليتها تجاه الوفاء بالتزاماتها األساسية عند 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويقع  تطبيقاتخاذ اإلجراءات العاجلة والمستمرة والفعالة من أجل بدء  ومن الضروري

الحكومية، على آافة المستويات، االمتثال لاللتزامات الناشئة عن  المؤسساتعلى عاتق الدولة، وسلطات الحكومة الثالث، ومختلف 
قوق اإلنسان. ولهذا الغرض ينبغي تبني التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية واالقتصادية االتفاقيات الدولية فيما يتعلق بح

 واالجتماعية والتعليمية، من أجل ضمان تكريس الحقوق.

هذه المتطلبات في تأثير وتقييم مدى في االعتبار وفيما يتعلق بصناعة السياسات، من الضروري أخذ أهداف ومعايير حقوق اإلنسان 
ات اإلنمائية للحد من عدم المساواة. ولضمان استدامة هذه اإلنجازات، ينبغي أخذ العوامل ستراتيجياالميم الحماية االجتماعية وتص

 الديُمقراطية الالزمة. الهيمنةوالمرتقبة ، فيما يتعلق بالسياسات العامة في االعتبار السياسية واالقتصادية في آل من البلدان

لقائم على الحقوق ضرورًيا ويستند إلى األطر الدولية لحقوق اإلنسان التي ترى أن المواطنين أطراف فاعلة ويعد محور الترآيز ا
تمارس الحقوق بموجب القانون وتنظر إلى الدول على أنها آيانات مقيدة بما عليها من التزامات. وهذا اإلطار نابع من المبادئ 

التمييز، واإلدماج، والمشارآة، والمساءلة. وتعد الدول وفًقا لهذا المنظور، مجبرة  المشترآة لحقوق اإلنسان، مثل المساواة، وعدم
 على صياغة القوانين والبرامج والسياسات التي تعزز قدرات الفرد واألسر المعيشية على إدارة المخاطر وتحسين نوعية الحياة.

جتماعية. وينطبق هذا بدًءا من الحق األساسي في "مستوى وتعد آافة حقوق اإلنسان ذات صلة فيما يتعلق بالحماية والحماية اال
آافة روابط الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تستند إلى بعضها ومعيشي يكفل الكرامة اإلنسانية" 

جنسين، موقعها من هذا اإلطار العام، ويجب البعض. وينبغي أن تتخذ الحقوق اإلنجابية وغيرها من الحقوق المتعلقة بالمساواة بين ال
 التأآيد بشدة على تفاعلها المتبادل مع غيرها من الفئات الحقوقية. 

وينبغي أن يوضع محور الترآيز على الحماية والمساواة االجتماعية، القائم على الحقوق، موضع التنفيذ في األساس على المستوى 
المحددة التي يمكن أن يطالب بها المواطنون. وفي هذا السياق السياسي، يلزم وجود آليات الُقطري، من خالل االتفاق على الحقوق 

التفاوض التي تقر بقيمة إعادة توزيع الموارد، والمساواة في الحقوق بالنسبة للفئات السكانية األآثر حرماًنا. وهناك ضرورة حيوية 
 ات المستدامة التي تحظى بالقبول العام.ستراتيجياالآلراء حول لتحويل هذه التطلعات إلى معايير ومطالبات تعكس توافق ا

 وتعد إعادة توزيع الموارد الالزمة لتمويل آليات الحماية االجتماعية، أجدى وأآثر استدامة من الناحية السياسية، عندما تستند إلى فهم
 موحد للحقوق وااللتزامات المشترآة.

القائمة على الحقوق إلى أساس أشد صالبة عندما ترتبط بـ"العقود االجتماعية" ما بين الدولة وبتعبير آخر، تستند السياسات العامة 
 والمواطنين.

 وتمثل القضايا التالية التي تتعلق بمحور الترآيز على الحقوق والسياسات العامة للحماية والدمج االجتماعي، إطار عمل:

اب الحقوق الذين لديهم مطالب مشروعة فيما يتعلق المستفيدون هم أصح، والحماية االجتماعية حق مكفول •
 بتخصيص الموارد وإمكانية الحصول على الخدمات؛
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د مجموعة من التزامات الدولة، السيما تلك المرتبطة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك يحدت •
حة، ومقبولية، وجودة السلع والخدمات الحقوق اإلنجابية التي تستتبع بعض معايير إمكانية الوصول، وإتا

 االجتماعية؛
شح الموارد الُقطرية مقارنة بنطاق التحسينات الممكنة في عملية تحديد األولويات وإعادة التخصيص. آذلك،  وزن •

يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي في محاولة لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع أخذ في االعتبار الطبيعة 
 المتطورة للحقوق؛

ات الُقطرية للحماية االجتماعية، ولتسهيل تنفيذ ستراتيجيم المعايير الدولية لحقوق اإلنسان لتوفير خلفية لالااستخد •
 السياسات والبرامج؛

عمل على ضمان الحماية الخاصة للفئات الضعيفة على أساس، الهوية والعرق واألصل أو المرحلة من دورة الحياة ال •
 والمسنون) واإلعاقة، من بين جملة أمور أخرى.(األطفال 

الحقوق من خالل  التعبير عنبأهمية المشارآة المدنية آأساس منطقي للحماية االجتماعية، وآآلية لضمان اإلقرار  •
 الضمانات الواضحة والقابلة للنفاذ؛

م الختيار وتقييم البرامج مجموعة من المبادئ النابعة من اإلطار التنظيمي الدولي الذي يمكن أن يستخد توفير •
 مبادئ اإلدماج والمساواة وعدم التحيز ضرورية؛ ُتعدووالسياسات. 

د الروابط بين المشارآة والمساءلة من ناحية، والسياسات لحماية الحقوق من ناحية أخرى، لالنتقال من الترآيز يحدت •
 ي.ديُمغرافطار العلى الرعاية االجتماعية إلى الترآيز على اإلدماج االجتماعي داخل اإل

القدرات لدى الجهات الفاعلة والمؤسسات من أجل تيسير جهود تنمية العقلية المدنية وتعزيز الوعي بالحقوق  بناء •
 ية واستخدامها المالئم، آلية لتمكين المواطنين؛ديُمغرافبث المعلومات االجتماعية ال ُيعدوممارستها. 

إمكانية الوصول إلى القضاء  ُتعد. الهيمنةءلة آعنصر رئيسي من عناصر اآلليات التي تضمن الشفافية والمسا تعزيز •
 الحقوق ورصد التزام الدولة بمسؤولياتها تطبيقشرًطا لتأآيد و

 المصادر البيبليوغرافية:
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الكاريبي. وحدة حقوق اإلنسان. الوثائق حول محور الترآيز القائم اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  •

ات والسياسات اإلنمائية. استعراض اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ستراتيجياالعلى الحقوق في 
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مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية. الوثائق والمبادئ التوجيهية التي تتعلق بالترآيز على إطار بناء التقييم الُقطري  •
 متاح على الرابط:للمساعدة اإلنمائية.  الموحد وعملية البرمجة المشترآة إلطار عمل األمم المتحدة

http://www.undg.org/index.cfm?P=16؛ 
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 ؛/http://www.un.org/sg متاح على الرابط:تقارير األمين العام لألمم المتحدة حول اإلصالح.  •
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II.  107التأييد ةاستراتيجيمكونات 
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 الرؤية: المرحلة األولى
 الرؤية المؤسسية .1
 )المحلية/القطرية/األطر الدولية(التحديات في الدعوة /تحديد األولويات .2
 ومحددة، ومناسبة التوقيت، وعملية المنحى، وواقعيةقابلة للقياس  -أهداف أفضل  .3

 ةستراتيجياال: المرحلة الثانية
  البدائل، والمزايا النسبية، و)FODAتحليل (تحليل نقاط القوى والفرص : تحليل السياق .1
 توزيع الفاعلين: الخارطة .2
 القائمة على التحالفات ةستراتيجياال .3
 اختيار المؤشرات غير المباشرة للدعوة  .4

 بناء القدرات
 التوعية/التعليم

 المساعدة التقنية/التدريب
 المناظرة والتفاوض الوطني

 ستراتيجياالالتواصل 
 تكوين جماعات الضغط

 العمل المباشر/التعبئة االجتماعية
 الشبكات واالئتالفات

 البحث الموجه إلى العمل
 استخدام النظام القانوني

 صويت، مبادرات المواطنين، آليات المشارآةالت: استخدام العمليات السياسية الرسمية
 حجج مضادة/حجج/صياغة رسالة محورية .5
 خطة االتصال .6
 اختيار أدوات وتقنيات اإلقناع، عند التعامل مع الجماهير المختلفة .7

 التشغيل: المرحلة الثالثة
 اختيار المؤسسات .1
 وضع خطة العمل .2
 تعبئة الموارد .3
 الرصد والتقييم .4
 النشر والمساءلة .5

ث، 
بح
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إطار العمل  التأييدة استراتيجيهي دليل للعمل يكون بمثابة خارطة الطريق لتوجيه وقياس إجراءات الدعوة. وتوفر  ةستراتيجياال
للتعرف على القضايا، وتحديد األهداف، وتعريف النتائج التي ينبغي تحقيقها، واختيار النهج أو األدوات التي يجب استخدامها، 

ة محددة استراتيجيواإلجراءات المحددة التي ينبغي تنفيذها، وطرق تقييم ما يحرز من تقدم. وقد تفتقر حملة الدعوة التي ال تتبع 
 التوجيه، أو تواجه صعوبة في تحقيق النجاح، حيث لم يتم تحديد النتائج المتوقعة بوضوح منذ البداية. بوضوح إلى

ويمكن أن تلعب الدعوة ثالثة أدوار مترابطة: أ) تعزيز المناخ المالئم لتنفيذ السياسات السكانية واإلنمائية، وبرنامج عمل المؤتمر 
واألهداف اإلنمائية لأللفية، ب) تناول وتعزيز القضايا ذات األولوية الوطنية، ج) تعبئة  الدولي للسكان والتنمية على وجه العموم،

 ات المختلفة المتفق عليها دولًيا. ستراتيجياالالموارد الضرورية لتنفيذ البرامج و

                                                 
 متاح على. بالدعوة والعمل والتغيير وااللتزام دورات التعلم عن بعد حول قضايا السكان فيما يتعلق) 2009(صندوق األمم المتحدة للسكان : مقتبس عن 107

 /http://foweb.unfpa.org/dist_learning/course‐4: الرابط

http://foweb.unfpa.org/dist_learning/course%E2%80%904
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إلى الروابط ما بين ة الجيدة هي التي توضح خطوة بخطوة عملية تصميم وتنفيذ التدخالت. آما أنها تشير ستراتيجيوالخطة اال
 ؟للتأييدة شاملة استراتيجياإلجراءات المختلفة، وآيفية تضافرها لتحقيق النتائج. والسؤال المطروح يدور حول آيفية تخطيط وتنفيذ 

ة الدعوة وخطة العمل من خالل دورة التعلم عن بعد حول قضايا السكان، استراتيجيعلى وصف مفصل لكيفية إعداد  االطالعيمكن 
 والعمل والتغيير وااللتزام. التأييدورة الرابعة التي تتناول الد

وتتناول الوحدة الخامسة من دليل التدريب على دمج القضايا السكانية في برامج ومشروعات مصرف التنمية األفريقي، قضية الدعوة 
) التعرف على قضايا السكان 1مين من وحوار السياسات حول القضايا السكانية مع صناع القرار. وهدف الوحدة هو تمكين المستخد

ة الحد من استراتيجي) تخطيط وتنفيذ اإلجراءات لتحسين األبعاد السكانية في أوراق 2ذات األولوية من أجل الدعوة، وآيفية تناولها، 
 سات الوطنية للسكان. ) التعرف على القضايا الرئيسية ذات األولوية فيما يتعلق بتنفيذ السيا3ة الدولة، استراتيجيالفقر، وأوراق 

  



 133 مراجع أخرى إلعداد تحليل حالة السكان: الجزء الثالث

 

III. 108الدروس الُمستفادة من عملية إعداد تحليل حالة السكان في فنزويال 

يقوم التقييم على الدروس المستفادة واالستنتاجات الرئيسية المستخلصة من عملية إعداد تحليل حالة السكان، وليس من المنتج النهائي 
في حد ذاته. ومن هذا المنطلق، تناول المكتب الُقطري تحليل حالة السكان آمشروع يتطلب االستمرارية والتحديث الدائم، القائمين 

 .استراتيجيطويلة األجل لجمع األدلة وإعادة التقييم، والسعي إلى إقامة حوار سياسي  على أساس عملية

ة الحوار السياسي مع الهيئات صانعة القرار في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والتي تمثل جانًبا رئيسًيا من استراتيجيوآانت 
سكان التفاعل مع الجهات السياسية الفاعلة، واألآاديميين، والوآاالت جوانب خبرة فنزويال، هي التي أتاحت لصندوق األمم المتحدة لل

ي لفنزويال الذي نفذه المعهد الوطني ديُمغرافال مسحغير المرآزية. وأسفرت هذه الخبرة عن العديد من المشروعات، بما فيها ال
امة، وهي مبادرة نسقتها وزارة التخطيط ي لمشروعات االستثمار العديُمغرافلإلحصاءات، والمساعدة التقنية في بناء نموذج 

 والتنمية.

 الدروس المستفادة

بدأ الحوار وعززه تقديم األدلة التجريبية، التي أعدت على أساس تحديد أولويات السياسات وروابطها بالمتغيرات  •
 ية؛ديُمغرافاالجتماعية ال

صنفة إلثبات أهمية دور العوامل السكانية وضع المؤشرات الميتمثل في  أحد متطلبات جذب انتباه صناع القراران آ •
 في التسبب في الفقر وعدم المساواة؛

 يتطلب تقديم األدلة أشكاًال عديدة وفًقا للجماهير المستهدفة؛ •
 يتطلب تطوير العالقات المؤسسية ودمج القضايا في جدول األعمال العام بذل الوقت والجهود المستمرة؛ •
 يجعل من الضروري الحصول على دعم الفرق التقنية ذات الكفاءة؛مما نقص اإلحصاءات والقيود عليها  •
 تحليل حالة السكان القيمة إلى المكاتب الُقطرية في تنفيذ البرنامج،  ةضافإ •
 لها؛ اإلى مجاالت العمل المشترك بين البرامج الفرعية، ووضع تصوًر للتأييدتوفير الحجج من خالل ، ًاداخلي •
ة ستراتيجيوق األمم المتحدة للسكان وتصوره على أنه طرف فاعل ذو صلة بالجوانب االجهود صنددعم خارجًيا، و •

 للتنمية الوطنية.

 االستنتاجات الرئيسية

 ؛استراتيجيفهم اإلعداد لتحليل حالة السكان على أساس تعزيز حوار وطني  •
 دعم تحليل حالة السكان آعملية مستمرة تستهدف آل من التالي: •

o  الموضوعية واألدلة للدعوة فيما يتعلق بالجوانب ذات األولوية للصحة الجنسية واإلنجابية، تقديم الحجج
، والهجرة، والتنوع والشيخوخةية والعمالة، والمراهقين والشباب، ديُمغرافوالمساواة بين الجنسين، والنافذة ال

 الثقافي، وما إلى ذلك؛
o وإرساء العالقات مع مراآز االمتياز في البلد وفي اإلقليم؛ إعداد جدول أعمال ألولويات البحث، وتعبئة الموارد 
o :زيادة القيمة لتنفيذ البرنامج الُقطري بالتأثير على 

 زيادة قدرة المكتب الُقطري  
 ةستراتيجياالتحسين الملكية الوطنية من أجل مساعدة تقنية تتسم بمزيد من  
 مراجعة منتصف المدة أو المراجعات السنوية 
 طري الموحد وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. التقييم الُق 
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IV. 109الدروس الُمستفادة من عملية إعداد تحليل حالة السكان في بوليفيا 

المبادئ  اتباع، ب2006بدأ مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في بوليفيا في إعداد تحليل حالة السكان في منتصف شهر سبتمبر 
 والمنهجية التي يحتوي عليها دليل تحليل حالة السكان (المشار إليه فيما يلي بـ"الدليل"). التوجيهية المفاهيمية

ويعتقد مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في بوليفيا أن عملية اإلعداد للتحليل آانت ناجحة، حيث أنها أتاحت من الناحية السياسية 
لحكومة البوليفية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، والذي أدى إلى تطوير العمل المشترك (وإن لم يخل من المشاآل) مع ا

 مزيد من الترآيز على القضايا ذات الصلة بالسكان، وجعل من الممكن تقنًيا تقييم أداء بوليفيا فيما يتعلق بالسكان والتنمية.

رة اإلقليمية السابقة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ونفذت عملية الحوار مع الحكومة بنجاح بمساعدة السيدة ماريزيال بادرون المدي
الكاريبي، لصندوق األمم المتحدة للسكان، التي أرست االتصال المبدئي رفيع المستوى مع وزارة التخطيط، الطرف المناظر الرئيسي 

 للصندوق في مجال السكان والتنمية.

، واهتمام الحكومة بتلقي المدخالت 2006 يونيو/حزيرانلجديدة في وآانت طبيعة خطة التنمية الوطنية التي عرضتها الحكومة ا
والتعليقات القطاعية بغرض الضبط النهائي لخطة التنمية الوطنية، باإلضافة إلى وضع الخطط والسياسات القطاعية، وراء السمتين 

 الذي يقترحه الدليل:الرئيسيتين لتحليل حالة السكان في بوليفيا، واللتين تميزان هذا التحليل عن الهيكل 

) ُبذل مجهود لتحديد جوانب العالقة بين السكان واألرض والبيئة، ذات الصلة، لضمان توافق التحليل بقدر اإلمكان مع مفهوم 1
 الذين يمثلون، أوًال -التنمية، الذي تنطوي عليه فكرة "الحياة الطيبة" التي تدعو إليها خطة التنمية الوطنية، والتي تصور البشر 

) اُتخذ قرار بهيكلة 2على أنهم يعيشون في انسجام مع الطبيعة ومع المجتمع اإلقليمي؛  -وأخيًرا، موضوع عملية تحليل السكان 
ية والقطاعات. تم تقييم الموضوعات ديُمغرافالجزء التحليلي (القسم الرئيسي من الوثيقة) باستخدام نهج يقيم العالقة بين الديناميات ال

ين "السكان والصحة" و"السكان والتعليم". آانت الغاية األساسية من هذه التعديالت هي إرساء أسس الملكية الوطنية مثل العالقة ب
 الحقيقية لوثيقة تحليل حالة السكان.

ن، واستدعت عملية إجراء تحليل حالة السكان في بوليفيا الكثير من الجهود من ِقبل المكتب الُقطري لصندوق األمم المتحدة للسكا
والذي تحمل معظم العمل الالزم للصياغة التقنية للنص؛ باإلضافة إلى الجهود المستمرة في مجال التوعية التقنية والسياسية، وهو 

 المجال الذي استوجب مواجهة آبرى التحديات.

 الدروس الُمستفادة من عملية تحليل حالة السكان

 ضرورة التحلي بالمرونة .أ

 حليل يناسب مهمة تحديد حالة السكان لبلد معين.للت يقترح الدليل هيكًال

وفي حالة تحليل حالة السكان في بوليفيا، آانت الحاجة الملحة إلى ضمان الملكية الوطنية الضرورية لوثيقة التحليل تتطلب هيكًال 
التجاهات وأوجه التباين التي مختلًفا، مزوًدا بأقسام فرعية لتحليل الظواهر السكانية المتعلقة بقطاعات محددة، وتتضمن دراسة ا

ينطوي عليها التحليل. آذلك فإن االحتياجات ومحاور الترآيز التي اختارتها الحكومة لهذه الدراسة (السكان واألرض والبيئة) جعلت 
من الضروري تناول بعض الموضوعات في مجاالت ليس لصندوق األمم المتحدة للسكان والية محددة فيها. ويبين هذا أهمية 

 لمرونة في مواجهة التحديات التحليلية والبحثية والحاجة إلى الشراآة من أجل تناول هذه القضايا.ا

 ضرورة تكوين فريق متعدد التخصصات .ب

أو تم إعداد تحليل حالة السكان في بوليفيا في فترة زمنية آان فيها العديد من المكاتب التقنية للحكومة منشغًال بعملية إعداد المعايير 
الخطط القطاعية. وفي هذا السياق، آشفت تجربة بوليفيا عن أن مكاتب القطاع العام التي تم تحديدها لتكون أطراًفا مناظرة، واجهتها 

 الموارد الالزمة لتنفيذ المهمة المشترآة للتحليل والمراجعة، السيما فيما يتعلق بالوقت. قلةمشكلة 
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ة متسقة عند إعداد األقسام التقنية للوثيقة بأآملها، واالعتماد إلى استراتيجيوآشفت آذلك عن أنه من الضروري االستعداد لتنفيذ 
ولهذا الغرض، تمثلت طريقة العمل المثالية في تكوين فريق متعدد درجة أآبر على عملية استقاء اآلراء وإثبات الصحة. 

التخصصات، مسلح بالمعرفة حول الموضوعات التي تتناولها الدراسة، ليكون متواجًدا بصفة عامة في مكاتب صندوق األمم المتحدة 
 للسكان.

 أهمية الخدمات االستشارية الخارجية   .ج

إمكانية الحصول على المدخالت المستمرة من المستشارين الخارجيين المؤهلين، الذين تمثلوا في أظهرت التجربة البوليفية أهمية 
ي ألمريكا الالتينية ومنطقة ديُمغرافحالتنا في شعبة السكان للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (المرآز ال

إلعداد أقسام العمل المحددة، وفريق الدعم الُقطري لمراجعة  RLA5P201روع البحر الكاريبي) (السيما في بداية العملية، ومش
 الوثائق ولتوفير الرأي والتعليق من أجل تحسين محتوى النص).

) مشروع مبدئي (بالتعاون مع 1ة مماثلة، استراتيجي اتباععن إعداد تحليل حالة السكان  المسؤولوفي هذا السياق، ينصح الفريق 
ي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أو فريق الدعم الُقطري) يسمح بإعداد استعراض عام لمحور الترآيز رافديُمغالمرآز ال

بعد إدخال التغييرات الهامة على النص  اآلراء) عملية استقاء 2وإن أمكن لمحتويات الدراسة بعد مراجعة األولويات الوطنية؛ 
ي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أو فريق الدعم الُقطري، ومشروع ديُمغرافل(يستحسن أن تتم بالتعاون مع المرآز ا

RLA5P201 ونود توجيه نظر القارئ إلى أن إعداد القسم الرابع من تحليل حالة السكان يتطلب مساعدة المستشارين .(
 المتخصصين، نظًرا لشدة تخصصه.

عداد تحليل حالة السكان في بلدين مختلفين، ينبغي النظر في إمكانية إنشاء آلية لتوفير وأخيًرا فإنه نظًرا لوجود تجربتين سابقتين إل
 الخدمات االستشارية األفقية (ما بين البلدان).

 قد يوفر التحليل اإلجابات، ولكنه قد يثير أيًضا المزيد من التساؤالت .د

ح للبلد آكل تحديد جدول أعمال هام وضخم للبحث، ولتوليد المعلومات تحليل حالة السكان فيما يتعلق بتجربة بوليفيا، عملية تتي ُيعد
 ية.ديُمغرافاالجتماعية ال

وينظر تحليل حالة السكان في بوليفيا إلى تنفيذ هذا الجدول آعملية مستمرة من التحليل والحوار السياسي فيما يتعلق بقضايا السكان 
 والتنمية.

 الحوار ةاستراتيجيأهمية تحديد  .هـ

 يشير الدليل بوضوح إلى ضرورة رسم خرائط للجهات الفاعلة ذات الصلة المشارآة في عملية الحوار لوضع خطة لهذا الحوار.

وقد عززت الخبرة المكتسبة من إعداد تحليل حالة السكان في بوليفيا رؤية ما لهذه المهمة من أهمية حيوية. وفي الوقت نفسه، 
ات مختلفة يمكن اإلشارة استراتيجيالتي تسود في آل من البلدان، قد يكون من الضروري تبني أوضحت أنه وفًقا للظروف المحددة 

 ات الالمرآزية".ستراتيجياالات المرآزية" أو "ستراتيجياالإليها بتعبير "

ن الجهود من أجل ، ينبغي بذل الحد األقصى مللسكان لصندوق األمم المتحدةقوية طبيعية ففي البلدان التي يوجد فيها جهات مناظرة 
الحصول على دعم السلطات المحلية المناظرة. وفي حالة بوليفيا، اتخذ قرار بالعمل ليس فقط على نحو متسق، ولكن أيًضا بالتعاون 

الجهة الرئيسية المناظرة لصندوق األمم المتحدة للسكان. وتمثلت الفرضية التي قام عليها  ُتعدمع وزارة التخطيط والتنمية، والتي 
 لعمل، في أن وزارة التخطيط يمكنها تنسيق الحوار مع قطاعات الحكومة المعنية.ا

ونظًرا للعوامل الخارجية آبيرة الحجم، واجهت الوآالة الحكومية الصعوبات في تنفيذ العمل الالزم إلعداد تحليل حالة السكان: أ) 
تنمية الوطنية، ب) واجهت وزارة التخطيط فترة من عدم تصادفت بداية عملية إعداد التحليل مع مرحلة الضبط النهائي لخطة ال

االستقرار المؤسسي (شهدت ثالثة وزراء في عام واحد، وتغيير عدد من وآالء الوزارة، إلى جانب أمور أخرى)، ج) آانت وزارة 
 التخطيط مسؤولة عن تصميم وتنفيذ البرامج االجتماعية الرئيسية الثالثة المقترحة من ِقبل الحكومة.
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وفي هذا السياق، تقرر بدء العمل المشترك بالدخول في حوار على المستوى القطاعي التقني، على أال يتجاوز السلطة السياسية للجهة 
رين، تم إحراز التقدم في يالرئيسية المناظرة، مع عدم إهمال التقدم التقني. وهكذا، ومن خالل المقابالت مع وآالء الوزارات والمد

ق المسؤول عن الصياغة، بهدف إجراء ورش عمل مع موظفي الحكومة يراء حول النتائج المبدئية التي حققها الفرعملية استقاء اآل
 والسلطات للتصديق على هذه النتائج.

 تحديد األولويات الوطنية يتسم باألهمية الحيوية .و

ت الخطة قد صيغت منذ فترة قصيرة، واتسمت ل وجود خطة التنمية الوطنية عملية تحليل حالة السكان بقدر آبير، حيث آانسهَّ
باألهمية البارزة، فأتاحت إرساء الحوار حول القضايا المتعلقة بالسكان في إطار عمل مشترك. آذلك ففي مجال العمل القطاعي، آان 

 داد.إعداد التحليل أيسر في حالة وجود الخطط القطاعية المتاحة بالفعل أو التي آانت على األقل في مرحلة اإلع

 مقارنة النتائج قد تكون ضرورية  .ز

فًقا للحقائق السياسية في آل من البلدان، والظروف وقد يكون من الضروري منح األولوية للحوار مع بعض الجهات الفاعلة، وذلك 
 السائدة، والموارد المتاحة.

األقصى من الجهود إلقامة الحوار مع الجهتين  ة بذل الحداستراتيجيوفيما يتعلق بتحليل حالة السكان في بوليفيا، تقرر اختيار 
 الفاعلتين الرئيسيتين في الوقت الحاضر، أال وهما الحكومة والجمعية التأسيسية.

وفي الوقت نفسه، وفي جانب من العمل البرمجي لصندوق األمم المتحدة للسكان، الذي وفر المدخالت المباشرة لصياغة النص، 
من منظور  النوع االجتماعيع المنظمات الشعبية، على سبيل المثال فيما يتعلق بإعادة تقييم شؤون بدأت الجهود إلقامة الحوار م

متعدد الثقافات، والحوارات المتنوعة التي تتناول إضفاء الصفة المؤسسية إلى الحقوق الجنسية واإلنجابية، والحوارات الهادفة إلى 
التخطيط على المستوى المحلي/البلدي للعمليات التي تتمحور حول حقوق  إدماج ومشارآة المراهقين واألفراد من الشباب في

 المواطنين. 

ونظًرا لضيق الوقت في المقام األول، لم يتسع نطاق الحوار ليشمل المستويات دون القطرية للحكومة، واألآاديميين، والمنظمات غير 
 لة الوطنية والدولية في المستقبل.الحكومية، ولكن هناك خطط لتطوير عملية الحوار مع الجهات الفاع

 ضرورة وضع جدول أعمال إلجراءات ما بعد تحليل حالة السكان .ح

في الحقيقة وجهين لعملة واحدة، تتمثل فيما يلي: ما  ُتعدأهم الدروس المستفادة من عملية الصياغة التقنية والحوار السياسي، والتي 
لسكان؟ في حالة بوليفيا، تم وضع جدول أعمال بالتعاون مع الحكومة يشمل القضايا الذي ينبغي عمله بعد عرض تقرير تحليل حالة ا

ا الناشئة فيما يتعلق بالحوار التقني السياسي، على المدى القصير والطويل. وفيما يتعلق بالجهات الفاعلة الرئيسية، ينبغي تناول القضاي
لدولية، وهجرة السكان من الشباب والمراهقين، وحمل المراهقات، التالية بمزيد من التفاصيل التخصصية: الهجرة الداخلية وا

الضواحي الحضرية. آذلك  وأوالعالقة بين األرض والسكان، والعالقة بين السكان والبيئة والتنوع الثقافي والعرقي في سياق الحضر 
ددت آأولويات للتنفيذ على المدى القصير، مثل ات العمل التي تحاستراتيجيالمبادئ التوجيهية أو باتخاذ اإلجراءات فيما يتعلق  جرى
وبدء المهام التحضيرية للتعداد الوطني للسكان والمساآن في  2007/2008ية والصحية الوطنية ديُمغرافال المسوحتنفيذ 

2010. 

 التعليقات حول األدوات المنهجية المتاحة

اإلرشادات جمة الفائدة ألداء البحث، من الناحية المفاهيمية وفيما يتعلق بقضايا فيما يتعلق بتجربة بوليفيا، أثبت الدليل أنه أداة توفر 
 المحتوى، والمنهجية التحليلية، ومصادر المعلومات التي تم الرجوع إليها إلجراء الدراسة.

ن أن تصمم خصيًصا وفًقا لكل آذلك، فإن تطبيق توجيهات الدليل في حالة تحليل بوليفيا أثبت أن الدليل قد يكون بمثابة أداة مرنة يمك
 من الهياآل التي تختلف عن تحليل حالة السكان في شكله العام، آما في حالة بوليفيا. 
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الدليل أداة مناسبة إلجراء تحليل حالة السكان  ُيعدوبسبب هذه االعتبارات، وباستثناء التعديالت الطفيفة المرتبطة بهذه النتائج، 
 110اإلقليمي.

، خاصة فيما يتعلق باستكمال 2005نصح باإلشارة إلى أن الوثيقة تعرض استنتاجات مؤتمر القمة العالمي في إضافة إلى ذلك، ي
 األهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بإمكانية الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية.

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، واألهداف وعلى النحو نفسه، اقترحت منهجية أآثر تحديًدا لتحليل مدى الوفاء بااللتزامات الدولية (
 ، وما إلى ذلك).وبيجيناإلنمائية لأللفية، 

يحتوي على التوصيات حول العمل المستقبلي فيما يتعلق بالقضايا التي تحتاج إلى الدراسة بمزيد من  ملحقوأخيًرا، يوصى بإضافة 
التي تحددت  ستراتيجياالا يتعلق بالمبادئ التوجيهية للعمل التفاصيل. آذلك سيكون من الضروري تنفيذ المزيد من العمل فيم

 آأولويات للتنفيذ في المدى القصير والمتوسط. 

  

                                                 
نظرة شاملة على البلد والديناميات السكانية والصحة الجنسية (المحتويات المقترحة للقسم األول والثاني يمكن أن تخضع فيما يتعلق بمحتوى الدليل وهيكله،  110

 .للمراجعة، فينتج عن ذلك درجة ما من االزدواجية في إعداد المحتوى) واإلنجابية في سياق االتجاهات االقتصادية واالجتماعية
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V.  111هايتيالدروس الُمستفادة من عملية تحليل حالة السكان في 

فوز ريني بريفال . وأعلن 2006 فبراير/شباط 7بعد فترة من االضطرابات السياسية، أجريت االنتخابات الرئاسية والتشريعية في 
بالمنصب لمدة تستمر خمسة أعوام. وتشكلت حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء جاك إدوارد ألكسيس. وفي سلسلة من االجتماعات 

ية في التخطيط االقتصادي واالجتماعي. وفي الواقع أن ديُمغرافمع رئيس الوزراء الجديد ومع رئيس الدولة، نوقش دمج المتغيرات ال
اسة العامة الذي قدم (اعتمده البرلمان بإجماع اآلراء) يذآر البيانات السكانية وأثرها على توقعات التنمية في البالد، عرض السي

 ية.ديُمغرافويطالب بمزيد من العمل حول المتغيرات ال

)، عن التصريح 2006 زيوليو/تمو 11وأعلن رئيس الوزراء ألكسيس رسمًيا، من خالل ممثله في احتفاالت اليوم العالمي للسكان (
 . 2000 يوليو/تموز 11بتنفيذ سياسة السكان الوطنية التي آانت وزارة الصحة العمومية والسكان قد أعدتها ونشرتها في 

، ينبغي لفت االنتباه في ضوء النتائج التي تحققت، إلى حقيقة أن العمليتين ةستراتيجياالوفيما يتعلق بالمساهمة في إعداد ورقة 
ة الحد من الفقر، لم تأخذا في االعتبار األبعاد السكانية والهجرة الدولية، السيما استراتيجيالسابقتين، أي إطار التعاون الوسيط، وورقة 

 أهمية التحويالت بالنسبة للواقع الوطني.

ى أن مسودة الورقة حول الحد من الفقر اصطبغت بصبغة وطنية إلى حد ما، حيث تم تقديمها على أنها ورقة وينبغي اإلشارة إل
ة التنمية. وباإلضافة إلى إقامة ورش العمل التشارآية والمواضيعية، أسفرت الورقة عن السعي ستراتيجيوطنية للحد من الفقر وال

التي تتيح مشارآة الفقراء من  القوانينرة التخطيط والتعاون الخارجي، ووضعت للحصول على المشورة اإلدارية، بالتنسيق مع وزا
 خالل ورش العمل في أفقر عشرين وحدة إدارية، آما حددتها خريطة الفقر التي نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الخارجي. 

عن إعداد الورقة الوطنية للحد من  المسئولةالتقنية  واستعداًدا لتحليل حالة السكان، بدأ الحوار السياسي في اجتماع ألعضاء األمانة
ي الثاني، وآثاره ديُمغرافة التنمية، لتقديم األدلة على ضرورة تعميم البعد السكاني، السيما عملية االنتقال الستراتيجيالفقر وال

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

ات الحد من استراتيجيحول "دمج القضايا السكانية في  2007 أيارمايو/ 21وفي هذا اإلطار نظمت األمانة التقنية حلقة دراسية في 
الفقر"، حضرها ممثلو الوزراء والشخصيات القيادية في المجتمع المدني. وقد تولى ممثلو صندوق األمم المتحدة للسكان تيسير هذه 

) "االنتقال 1ات الحد من الفقر: استراتيجيسكانية في الحلقة الدراسية. وقد تضمنت ثالثة عروض تقديمية تدعو إلى تعميم القضايا ال
 -) "السكان والفقر 3) "النقاط المحورية للترآيز الحضري والهجرة الدولية"، 2ي والضعف وجوانب عدم المساواة"، ديُمغرافال

خالل المعهد الهايتي اقتراحات السياسات العامة والتوصيات العملية". إضافة إلى ذلك، قدمت وزارة االقتصاد والمالية من 
 لإلحصاءات والمعلومات "البيانات السكانية الحديثة فيما يتعلق بالفقر".

وعلى أساس الحلقة الدراسية المبدئية، استمر الحوار بين األطراف الفاعلة العامة والخاصة األخرى. وفي جهد مشترك قدمته منظمة 
طفولة والشباب في سياق الحد من الفقر"، وتضمنت العروض التقديمية التي اليونيسيف والبنك الدولي، أقيمت حلقة دراسية حول "ال

تمحورت حول "الطفولة والشباب.  عدم المساواة آقضية حياة أو موت". وأآدت الحلقة الدراسية على أهمية االستثمار في الشباب 
 عاًما. 25من سكان هايتي تقل أعمارهم عن  %60نظًرا ألن 

، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ةستراتيجيااللمستمرة مع الحكومة والمجتمع المدني حول إعداد وعلى أساس المشاورات ا
 بدأت مناظرة حول الهجرة الدولية والتحويالت، وآان موضوع أحد العروض التقديمية "الهجرة الهايتية: اآلثار اإليجابية والسلبية".

ات التنمية، نظمت الشبكة الوطنية للسكان والتنمية، استراتيجيوبث البيانات ودمجها في  ومن أجل نشر الوعي حول القضايا السكانية،
وهي آلية مؤسسية تتكون من بعض الوزارات والمنظمات العامة والخاصة، عدد من األنشطة المشترآة مع صندوق األمم المتحدة 

العمل حول "تنفيذ سياسة السكان الوطنية: حالة الهجرة".  ) وورشة2006للسكان، مثل إطالق التقرير عن حالة السكان في العالم (
: الحجم، والنتائج والمناظير"، و"المرأة والهجرة الهايتية"، و"الهجرة هايتي وآانت "الهجرة والنوع االجتماعي: دور المهاجرات في

                                                 
 .2007 أيلول/سبتمبري، في أعدها المكتب الُقطري في هايت 111
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ية للسكان والتنمية الحلقة الدراسية في سياسة السكان الوطنية"، ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها. آذلك نظمت الشبكة الوطن
 : "إدارة المعلومات من أجل تخطيط حضري أفضل".المسكنالعالمية حول 

، والتي قدمته ممثلة صندوق األمم 2007وحضر وزير التخطيط والتعاون الخارجي إطالق التقرير عن حالة السكان في العالم لعام 
، ترآز على القضايا التالية: "التنمية الحضرية التحضرذلك، أقيمت ورشة عمل حول المتحدة للسكان، تانيا باتريوتا. وعالوة على 

برنس المتروبولية"، و"إدارة األراضي في هايتي:  االعتبارات المتعلقة -وآ-في هايتي"، و"االنفجار الحضري: حالة منطقة بورت
 بالسياسات".

ة الحد من استراتيجينية، طلبت األمانة التقنية لورقة التنمية الوطنية ووعلى أساس هذه الحوارات المتنوعة واألدلة التجريبية الوط
الفقر، مذآرة تقنية تتضمن االتجاهات السكانية وآذلك التحديات والفرص. آذلك آان ينبغي دمج التوصيات فيما يتعلق بالسياسات، 

الفترة حتى نهاية الحكومة القائمة، في ورقة التنمية الوطنية وخريطة للوضع الحالي لألهداف اإلنمائية لأللفية، تتضمن التقديرات في 
ة الحد من الفقر. وفي الوقت نفسه، صدر آتيب حول الوضع الحالي لألهداف اإلنمائية لأللفية مع التوقعات حتى عام استراتيجيو

 قدم المحرز فيما يتعلق بهذه األهداف. ، إضافة إلى التوصيات الخاصة بالت2015(نهاية الوالية الرئاسية والبرلمانية) وعام  2010

، والقادة السياسيين، والمحافظين، والطالب في مختلف واألآاديميينبذل مجهود آبير في الدعاية بالتعاون مع المجتمع المدني، تم و
-وآ-تقبل منطقة بورالقطاعات في سياق أنشطة مرآز بيتيون بوليفر. وقد تمحورت هذه المناقشات حول القضايا التالية: "ما هو مست

وإدارة األراضي"، و"أثر الهجرة الدولية على هايتي". وتضمن أعضاء الفرق التي ساهمت في هذه  التحضربرنس المتروبولية؟"، و"
الوزراء السابقين، والخبراء من عدد من القطاعات عدًدا من البنك المرآزي، ومن اإلجراءات وزراء الحكومة الحالية، وأعضاء 

 المختلفة.

وأسفرت هذه العروض التقديمية عن بدء وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون) في تخصيص المزيد من المساحة للموضوعات 
 السكانية ذات الطبيعة الشاملة.

الوثائق الرئيسية لصندوق األمم المتحدة للسكان: "دليل تحليل حالة السكان"؛ و"إطالق إمكانات النمو الحضري" (حالة السكان في 
؛ و"قضية االستثمار في الشباب آجانب من ")؛ و"تحليل حالة السكان: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي2007العالم 

 الوطنية للحد من الفقر".  ةستراتيجياال

 الدروس المستفادة

ياسية واالجتماعية الرئيسية، وآذلك هناك حاجة إلى تناول قضايا السكان والتنمية ذات األهمية بالنسبة للحكومة والجهات الفاعلة الس
ة الحد من الفقر. ينبغي أن تقوم االتجاهات السكانية، والنافذة السكانية، والقضايا مثل قضية الشباب، والتوزيع استراتيجيعالقتها ب
تجاهات السكانية، على ، والهجرة الداخلية، وإدارة األراضي، والهجرة الداخلية، والتحويالت، وآذلك إسقاطات االالتحضرالمكاني، و

ية والصحية األحدث. ويعد الدليل أداة مرجعية قيمة نظًرا لهيكله وما ديُمغرافال المسوحالبيانات ذات الجودة من التعدادات السكانية و
المنظور القائم ي وجوانب عدم المساواة، وديُمغرافيحتوي عليه من إرشادات، وآذلك النهج الجديد الذي اتبعه للربط ما بين "االنتقال ال

على الحقوق". والذي يتيح إمكانية تشخيص الحالة، وتحديد الفئات المستهدفة وتبرير أهمية تعميم القضايا السكانية في خطط وبرامج 
 التنمية. آذلك، فإن المساهمة الهامة التي قدمها فريق الدعم الوطني، ووجود النصوص الداعمة آانا ضروريين لبناء الحجج.
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VI.  112الُمستفادة من عملية تحليل حالة السكان في األرجنتينالدروس 

فيما يتعلق بالعملية، يمكن إلقاء الضوء على المشارآة النشطة والتنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة من القطاعات الحكومية وغير 
لة السكان. وآانت هذه العملية بالغة الحكومية واألآاديمية، ومن منظومة األمم المتحدة خالل آافة مراحل عملية إعداد تحليل حا

لتحسين جودة التقرير وزيادة نفعه آأداة للدعوة ولتنفيذ السياسات العامة وبناء الحوار. وقد لعب صندوق األمم المتحدة  األهمية
 للسكان، دوًرا رئيسًيا آميسر في عملية الحوار والتفاعل الذي تولد فيما بين الجهات الفاعلة المختلفة.

نقطة االنطالق لتحليل حالة السكان قد أعدت من ِقبل فريق من الباحثين في مرآز الدراسات السكانية. وفي مرحلة الحقة،  وآانت
خضعت الورقة لسلسلة من المشاورات مع ممثلي وآاالت الحكومة الوطنية، والمشرعين والباحثين في األرجنتين. وفيما بعد، 

ين ممن وقع االختيار عليهم، والذين حضروا حلقة دراسية أو ورشة عمل، لتلقي ُعرضت الوثيقة على مجموعة من المشارآ
التعليقات واالقتراحات لمزيد من التحسينات. ثم عقد المكتب الُقطري لصندوق األمم المتحدة للسكان في األرجنتين اجتماًعا للخبراء 

 يز مراجعة النص النهائي.حول مختلف الموضوعات التي يتناولها تحليل حالة السكان، من أجل تعز

وفيما يتعلق بالقضايا المنهجية والسياسية، من الضروري التأآيد على أهمية التقرير في تحديث المعلومات اإلحصائية حول السكان 
المعهد الوطني لإلحصاءات والتعدادات. ويتسم ذلك باألهمية بالغة في التأثير على  1975في البالد، والتي أعلن عنها آلخر مرة في 

 جدول أعمال التنمية في البالد والتدخل من خالل سياسات عامة تتسم بمزيد من الفعالية لمعالجة أوجه اإلجحاف القائمة.

ة والفقر، آجانب أساسي من تشجيع وتطبيق حقوق وينبغي إلقاء الضوء على أن التقرير قد أعد من منظور الحد من عدم المساوا
اإلنسان. ومن هذا المنطلق، تم تعزيز الروابط بين الديناميات السكانية والعمليات االجتماعية االقتصادية، من خالل تحليل المعلومات 

ى العوامل والسلوآيات السكانية. ية ذات الصلة، على أساس فرضية أن هذه العمليات تؤثر تأثيًرا آبيًرا علديُمغرافاالجتماعية وال
ويكشف التقرير عن أن هذه الروابط يمكن أن تكون بمثابة أداة لتشخيص أفضل وإعداد أدق للسياسات العامة التي يمكن أن تسهم في 

 دعم عملية الخروج من الفقر واالستبعاد االجتماعي. 
  

                                                 
 .2010أعدها المكتب الُقطري في األرجنتين، في نوفمبر  112
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ا أن تمكن صندوق األمم المتحدة للسكان من المساهمة في الجوانب ، أداة من شأنهتحليل حالة السكان: دليل مفاهيمي ومنهجي ُيعد
 وأهمية "برنامج عمل القاهرة" للتنمية.  مالئمةللتنمية الوطنية، ودعم أنشطة صناعة القرار التي تؤآد على  ةستراتيجياال
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