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  الدول العربية امعة ج

اإلجتماع الثاني عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان لمتابعة تنفيذ توصيات 
  الواقع واآلفاق: إعالن الدوحة في المؤتمر العربي للسكان والتنمية 

  )10المداخلة صفحة (تحاد أطباء العرب في أوروبا إة بمشارك

  2010 ديسمبر 1 نوفمبر إلى 29شرم الشيخ من 

  التقرير العام 

رة السياسات السكانية والهجرة بجامعة الدول العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان  وتحت بدعوة من إدا
/ رعاية معالي الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة لألسرة والسكان بجمهورية مصر العربية إنعقد بشرم الشيخ 

للسكان لمتابعة تنفيذ إعالن جمهورية مصر العربية، اإلجتماع الثاني عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية 
  .الدوحة

  أهداف اإلجتماع 

 متابعة وتقييم إنجازات الدول العربية لتوصيات إعالن الدوحة للسكان والتنمية  - 1

 تحديد المعوقات والتحديات القائمة أمام تحقيق مستويات أفضل في إنجاز توصيات الدوحة  - 2

 سنة األولى من التنفيذبلورة آراء ومقترحات لتعزيز التنفيذ في ضوء تجربة ال - 3

  المشاركون 

 يمثلون المجالس الوطنية للسكان والهيئات الشبيهة وذات بلدا عربيا 15 في اإلجتماع وفود من تشارك
اليمن ، المغرب، مصر، لبنان ، الكويت ، قطر ، فلسطين ، عمان، العراق، : العالقة بالسكان والتنمية وهي 

  .إلمارات العربيةالمتحدة، واألردنسوريا، السودان، السعودية، تونس، ا
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القطاع / الدكتورة سيما بحوث،االمين العام المساعد( كما شارك فيه ممثلون عن جامعة الدول العربية 
 وخبراء من صندوق االمم المتحدة وممثلون) االجتماعي، وٕادارة السياسات السكانية والهجرة، وٕادارة الصحة

ونقابة األطباء األيطاليين من أصل أجنبي، ) اإلسكوا( لغربي أسيا اعيةواإلجتمللسكان واللجنة اإلقتصادية 
 )مرفق قائمة المشاركين(ونقابة األطباء العرب في ألمانيا، وودادية األطباء من أصل مغاربي 

  

  :جدول األعمال

 جلسات علمية إضافة إلى فضاءات تفكير ضمن مجموعات عمل 7تضمن جدول األعمال جلسة إفتتاحية و
  سة ختاميةوجل

 :جلسة اإلفتتاح - 1

بدأت بكلمة الترحيب التي تقدم بها األستاذ خالد الوحيشي مدير إدارة السياسات السكانية والهجرة بجامعة 
 كلمة معالي الدكتورة سيما بحوث األمين العام المساعد بجامعة الدول العربية الدول العربية، ثم القت

 الدكتور عمرو موسى األمين العام للجامعة وتمنياته لهم  تحيات معاليالمشاركين في مستهلها أبلغت
بالنجاح ، وأشارت إلى ما حققته الدول العربية من إنجازات مهمة للحد من معدالت الفقر وتضييق فجوة 
النوع اإلجتماعي وتمكين المرأة وتطوير خدمات الصحة اإلنجابية وتراجع وفيات األمهات والرضع 

ة بمرض اإليدز وتنظيم هجرة العمل وتعظيم الفائدة من عوائدها، كما تكثف واألطفال ومواجهة اإلصاب
لكن مع ذلك ال تزال المنطقة تعاني من تحديات سكانية مهمة لعل من أبرزها . اإلهتمام بقضايا الشباب 

تمكين المرأة وتوفير البيئة الداعمة لتفعيل أدوارها وتحدي خفض وفيات األمهات كما تشمل التحديات 
اعيات الحروب والنزاعات  على األوضاع السكانية في عدد من الدول العربية من وفيات وٕاعاقات تد

  .وتهجير وغيرها، وتحدي الخلل في التركيبة السكانية لبلدان الخليج 

وأبرزت الدكتورة سيما بحوث األهمية التي توليها جامعة الدول العربية للقضايا السكانية على المستوى 
على الدورة القادمة لمجلس وزارء " إعالن الدوحة للسكان والتنمية"عزم على عرض وثيقة العربي، وال

  .الصحة 



3 
 

 كلمة الممثل اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان والتي نقلت في الدكتور دالية برشلونةثم ألقت 
خيرة لتنفيذ برنامج  هي السنة األ2014بدايتها تحيات الدكتور حافظ شقير الممثل اإلقليمي، وذكرت بأن 

عمل مؤتمر القاهرة لكن يمكن مواصلة تطبيق مكونات البرنامج إلى ما بعد ذلك ألنه يتقاطع مع حقوق 
اإلنسان الشاملة ومع أهداف التنمية لأللفية وخاصة المتعلقة منها بوضع األطفال واألمهات وبتمكين 

يعتمد ديناميكية السكان في كل أبعادها التنموية المرأة، واشارت إلى أن برنامج عمل مؤتمر القاهرة أيضًا 
 خاصة 2014أي أنه صالح لكل المجتمعات ويمتد إلى ما بعد " بالعالمية"والبشرية وهو ما يجعله يتصف

وأنه يركز على قضايا إجتماعية جديرة باإلهتمام، ويدفع لشراكة فاعلة بين الدول، وبينها وبين المجتمع 
م من اإلنجازات، ال تزال أمام الدول العربية العديد من التحديات مثل أمراض وذكرت أنه بالرغ. المدني

وينظر الصندوق بإيجابية إلى . األمهات ووفياتهن وصحة األطفال مع تباينات كبيرة بين دول المنطقة
 وختمت كلمتها بتجديد الشكر للمشاركين. الشراكة مع جامعة الدول العربية فيما يتعلق بوفيات األمهات

 قبل المؤتمر العالمي للسنة 2012وتمنياتها ألعمالهم بالنجاح وحسن اإلعدد للتقييم النصفي لسنة 
2014.  

 ممثل اإلسكوا تقديم كلمة ذَكر فيها بمشاركتهم األخيرة في مؤتمر الدكتور مروان خواجة إثر ذلك تولى
ضايا الشباب وصحة المرأة  وتركيزهم على المشاكل المتعلقة خاصة بق2009الدوحة للسكان والتنمية 

داعيًا إلى عدم نسخ سياسات وبرامج جاهزة مطبقة في مناطق أخرى ألن للمنطقة العربية خصوصياتها 
  .وتحدياتها

المكتب الفني  للجنة الدائمة للسكان في دولة قطر كلمة حول  مديرالدكتور حسن المهندي كم قدم 
لوثيقة والمسؤولة التي تحّلت بها جميع األطراف المشرفة  أّكد فيها على أن الشراكة ا2009مؤتمر الدوحة 

، وثّمن النتائج التي ) 2009مؤتمر الدوحة للسكان والتنمية (كانتا من األسباب الرئيسية لنجاح المؤتمر 
ها المؤتمر وما تضمنه اإلعالن الصادر عنه من توصيات تعكس التحديات التي تواجهها يتوصل إل

 التعاون اكثر بين الهيئات االقليمية ودول المنطقة حتى يتم اإلعداد الجيد لمؤتمر المنطقة آمال ان يتوثق
  . معبرًا عن إستعداد دولة قطر لمواصلة تعزيز العمل العربي السكاني المشترك2012سنة 
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بكلمة  وزيرة الدولة لألسرة والسكان بجمهورية مصر العربية معالي الدكتورة مشيرة خطابثم تقدمت 
 التي توجهت في مستهلها بالشكر والتقدير إلى الجهات المنظمة، وأشارت إلى  الرسمية لإلجتماعاإلفتتاح

 سنة وما أقره من تالزم 16أن برنامج عمل مؤتمر القاهرة ال يزال يحمل نفس الرؤيا التي جاء بها قبل 
لتعاطي مع قضايا بين البعدين التنموي والسكاني، وشددت على ضرورة اعتبار المقاربة الحقوقية في ا

السكان والتنمية خاصة في الجانب المتعلق بحقوق المرأة مستعرضة عددا من المؤشرات حول تطور 
كما دعت إلى العمل على صياغة . أوضاع المرأة في مصر على مستوى المشاركة السياسية والمجتمعية

خطط وطنية محكمة  من اإلجراءات تشمل اإلطار القانوني والتحرك ضمن وجملةمقترحات عملية 
بمشاركة كل األطراف ووضع وتدقيق وتطوير قاعدة البيانات وطنيا وٕاقليميا داعية اإلسكوا و صندوق 

  .األمم المتحدة للسكان لمعاضدة جهود الدول وجامعة الدول العربية في ذلك

الفكر " يزالعلى مستوى آخر ذكرت السيدة الوزيرة أن مشاركة الشباب العربي ال تزال دون المأمول وال
مسيطرًا ودعت إلى تطوير سبل تقديم المعلومات للشباب عن طريق القنوات المشروعة وبأسلوب " األبوي

  .علمي وفاعل

  مرفق كلمات االفتتاح

 الجلسة العلمية األولى  -2

إعالن الدوحة "خطاب لتقديم ومناقشة عرض حول ترأستها الدكتورة مشيرة خصصت الجلسة األولى التي 
 الذي أستعرض أسس اإلعالن وخاصة منها الدكتور عبد اهللا الزعبيقدمه " ات والتحدياتاإلنجاز : 

األلتزام ببرنامج  عمل مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، والتحديات المرجعية التي إستند إليها وخاصة منها 
 التنمية والنقص في التحوالت الديمغرافية وفجوة النوع اإلجتماعي والهجرة وٕادماج البعد السكاني في خطط

، وجملة التوصيات الصادرة عن المؤتمر 11واألوليات التي حددها المؤتمر. البيانات الدقيقة الموثوقة
الصحة اإلنجابية والنوع اإلجتماعي، وتمكين المرأة، وتمكين الشباب، :  محاور هي 8والتي غطت 

تي تضمنها اإلعالن والمتعلقة بالشراكة والتطوير والهجرة الداخلية والدولية والتنمية، والمسنين، واآلليات ال
  .المؤسسي وبناء القدرات و كذلك البيانات والمعلومات و اإلعالم
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وفي تعليقها ذكرت الدكتورة مشيرة خطاب إلى أن ترجمة اإلعالن إلى إجراءات عملية سوف يختلف من 
عربية دورها الكبير في مساندة دولة إلى أخرى حسب خصوصياتها وتحدياتها، كما أن لجامعة الدول ال

  . الدول في ذلك

 تقديم عرض تأليفي حول تقييم اإلنجاز في مجال تنفيذ إعالن الدكتور حسن المهنديإثر ذلك تولى 
  . دول عربية هي قطر، السودان، سوريا، عمان ولبنان 5الدوحة في 

لف المحاور التي شملتها ويتبين من العرض أن الدول المعنية حققت إنجازات هامة على مستوى مخت
التوصيات مع إختالف في العمق والكثافة بينها ولكن ال تزال التحديات كبيرة أمام الجميع دون إستثناء 
وهو ما يتطلب تكثيف التدخالت المعمقة والنوعية على كامل الواجهات السكانية الواردة ضمن توصيات 

  .إعالن الدوحة 

  

  :النقاش

  :المشاركون بجملة من المالحظات والتوصيات أهمها في مناقشتهم للعرض تقدم 

  .اكد بعض المشاركين الحاجة الى عروضات تبرز كذلك النقائص والتحديات وليس فقط االنجازات- 

  .ضرورة مراجعة منهجيات إعداد وثائق التقييم وتطويرها- 

  .ولوياتال زالت المنطقة بحاجة الى بلورة القضايا السكانية على مستوى المفهوم واال- 

  .مشكلة تعدد مصادر البيانات في نفس الدولة باإلضافة إلى نقصها وعدم دقتها- 

  . أهمية البعد الحقوقي في التعامل مع القضايا السكانية على مستويات المنهج والمقاربة والمعالجة- 

  .تيجياتالدعوة إلى اإلستفادة من التجارب المختلفة على مستوى البرامج العملية أكثر من اإلسترا- 

  .وضع أسس إقليمية مشتركة لقواعد البيانات في الدول تسمح بالتبادل واإلثراء والمقارنة- 
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إقتراح إنشاء قاعدة بيانات سكانية متكاملة على مستوى جامعة الدول العربية يقع تزويدها بالمعطيات - 
  .والمؤشرات من طرف الدول العربية 

  .لس واللجان الوطنية للسكانالحاجة الى تعزيز صالحيات وقدرات المجا- 

من المواضيع التي تتطلب أجوبة وقرارات ذاك المتعلق بمصادر المعلومات، هل نأخذها من التقارير - 
  .الدولية أم من الجهات الوطنية المتخصصة أم من الجهتين

 مـن تمكـن )مـثال وزاري مـستوى علـى (العربيـة الـدول جامعـة فـي إقليميـة آلية بعث في النظر- .1
 .العربية القمة اجتماعات على ممكنة سكانية مشروعات مقترحات تقديم

 فـي يعيـق الـسكانية والمجـالس اللجـان لرؤساء السنوي باالجتماع التمثيل في المستمر التغيير- .2
 .المتواصلة المتابعة االحيان بعض

  عةالجام في السكانية السياسات إدارة مع - إتصال ضوابط -  الدول في منسقيين تعيين إقتراح- 

  :الجلسة الثانية

 رئيسة الهيئة السورية لشؤون األسرة وخصصت لتقديم عرض حول الدكتورة إنصاف حمدعقدت برئاسة 
 تولته السيدة شعاع الدسوقي عن إدارة 2010- 2009العمل العربي المشترك في المجال السكاني لسنتي 

  . السياسات السكانية والهجرة

 األنشطة من العديد أنجزت العربية الدول بجامعة والهجرة السكانية السياسات إدارة أن العرض من ويتضح
 العربية الدول من خبراء بمشاركة السكانية القضايا حول وحوارية وٕاحصائية علمية إقليمية تظاهرات ونظمت

. للشباب الدولية والسنة الشباب تمكين فعاليات ضمن للشباب بارزة وبمشاركة والدولية اإلقليمية والمنظمات
 والتحليلية، التقيمية التقارير ومن تنشرها التى العلمية الدوريات من جديدة أعداداً  المذكورة اإلدارة أصدرت كما
ٕاعالن راغوزا حول الشباب والهجرة الذي صدر و  2010 عام صدر الكفاءات هجرة حول تقرير : ابرزها ومن

  2010 اغسطس - عن منتدى الشباب العربي االوروبي
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 مثل 2011رى اشار العرض إلى عدد من البرامج واألنشطة التى سوف تنجز خالل سنة من ناحية أخ
إطالق المسح اإلقليمي للشباب العرب ومؤتمر تفعيل الكفاءات الطبية العربية في الخارج ومنتدى الشباب 

  ).مرفق العرض(اعدادا للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية

 دول تقاريرها حول إنجازات توصيات إعالن الدوحة والتحديات التى 7 الجلسة قدمت في المرحلة الثانية من
  ).مرفق العرض(تواجهها وهي قطر، العراق، السودان، لبنان، األردن، السعودية وتونس 

ويستنتج من مختلف التقارير الوطنية أن اإلنجازات المحققة في تنفيذ توصيات إعالن الدوحة مهمة وتشمل 
ميادين والمحاور التى شملها اإلعالن، لكن تحديد المعوقات والتحديات التزال قائمة وتتطلب جهدًا مختلف ال

  .أكبر وأستنباط اساليب طرق عمل اكثر فاعلية

والمالحظ أيضا في كل التقارير المقدمة أن التركيز كان على االنجازات مع اهتمام جزئي وضعيف بتبيان 
  .فعيلالمعوقات والمقترحات لمزيد الت

  :وخالل النقاش برزت جملة من المالحظات والتوصيات من أهمها

 .إرتفاع البطالة لدى الشباب العربي وخاصة بطالة النساء الشابات - 

 ".تغيير الصورة النمطية للمرأة"إلى " مشاركة المرأة والتنمية"أهمية االنتقال من مفهوم  - 

 .باستثناء الصيدليةضعف تواجد الفتيات في االختصاصات العلمية الجامعية  - 

حسن توظيف : التباين بين الدول العربية اليعطل عملية التنسيق بل يفيد في االستفادة المتبادلة - 
 .التباين واالختالف

 .المنتظر من تقارير الدول أن تحدد احتياجاتها في مجال الدعم الفني ومنهجيات العمل - 

 .التركيز على المواضيع والتحديات السكانية المشتركة - 

تثمين مبادرات الدول العربية التى أنشأت أو هي بصدد انشاء مؤسسات سكانية مثل المملكة العربية  - 
 .السعودية
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ضرورة دعم توجهات المرأة في الدراسة الجامعية أو في العمل و مساندة خيارها للدخول إلى ميادين  - 
 .واختصاصات أخرى

 طلحات السكانية دعوة الجامعة العربية والدول العربية إلي توحيد المص - 

 . العربي–العمل على تحديد األساليب واآلليات التى تعزز التعاون العربي  - 

أن تتولى الدول إرسال تقاريرها كاملة ومفصلة، وأن تقتصر في عروضها على : المقترح مستقبال - 
 .مسألة واحدة هامة يمكن االستفادة منها في باقى الدول

  :اليوم الثاني

  :الجلسة الثالثة

الهجرة "ست النفر محجوب بادي للتحاور حول /  الجلسة العلمية الثالثة التى ترأستها الدكتورةخصصت
  ".نحو تعظيم الفائدة والحد من السلبيات: الدولية

ليلى نجم، مدير إدارة الصحة، القطاع االجتماعي بجامعة الدول العربية / في بداية الجلسة أشارت الدكتورة
على أهمية تثبيت أدوار ) 2010شهر مايو (حة العرب في اجتماعه االخير إلي تأكيد مجلس وزراء الص

الكفاءات الصحية المهاجرة في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية والذي سيكون محور مؤتمر إقليمي 
  .2011سوف يعقد سنة 

  . مداخالت قدمها كفاءات طبية عربية مهاجرة في دول الغرب3تضمنت الجلسة 

رئيس قسم أمراض القلب بأحد ( محمد غنام/ تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات تساءل الدكتور"ول في مداخلته ح
عن أسباب هجرة الكفاءات والتى ردها إلي ) مستشفيات فرنسا ورئيس ودادية أطباء المغرب العربي بفرنسا

الشباب ويهاجر . أسباب اجتماعية وأخرى سياسية وٕالى البحث عن فرص التخصص والتعمق في الدراسة
العربي إلي الغرب دون الدول العربية ألن الغرب يوفر تكوينا ارفع وشهادات مشهود بها كما أن هناك 

  .تضييقات من طرف بعض األساتذة المكونين الكبار خوفًا من المنافسة
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ئد واشار ايضا إلي أن عائد االجنبي غير العربي عندما يعمل في أحد البلدان العربية أكبر بكثير من العا
محمد / وللحد من هجرة األدمغة العربية، تقدم الدكتور. اتلنفس الكفاءة العربية وذات نفس الشهادة والكفاء

  :غنام بجملة من المقترحات وهي

 تشجيع وتحفيز الكفاءات الوطنية - 

 االرتقاء بمؤسساتنا الجامعية والبحثية لجلب الكفاءات  - 

 .قطار العربية من جهة الكفاءات واألدمغة الموجودة في الخارجتطوير الشراكة الحقيقة بين األ - 

 .تكوين جمعيات وهياكل كوسطاء بين الدول العربية وكفاءاتها المهاجرة - 

 . لمشروع التبادل والشراكةتشجيعيةصياغة حمالت  - 

 .صياغة مشاريع تعاون بين الكفاءات العلمية العربية المبدعة في الخارج واألقطار العربية - 

دور نقابة األطباء من اصل أجنبي في تكوين جسور للحوار " مداخلة حول  البروفيسور فؤاد عودة دمثم ق
   ، بدأها بالتعريف بهذا الهيكل وبإنجازاته AMSI ِ "  واالندماج في الطب والثقافة بين إيطاليا والدول األخرى

ماج وتيسير تعاملهم مع الجهات والمتمثلة أساسًا في مساعدة األطباء األجانب في إيطاليا على اإلند
اإليطالية، كما أن النقابة عضو في لجنة لعالج األطفال ذوى الحاالت الخطرة في إيطاليا مجانًا، وقد تم 

 على AMSIوتشرف ِ .  سنوات من إفريقيا والشرق األوسط خاصة من فلسطين والعراق5 حالة في 620عالج 
  . نساء واألطفال خاصة وذلك مجاناً   عيادة لعالج المهاجرين من العرب من ال15

وفي تحليله لخصوصيات الهجرة إلي إيطاليا، اشار إلي أن عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينات عرفت 
هجرة جالية من الطالب من لبنان وسوريا واألردن وفلسطين واليونان خاصة، ثم وخالل التسعينيات عرفت 

 رجال 6155 طبيبا مهاجرا منهم 14584عربي، ويوجد اليوم بإيطاليا  الهجرة حركة كبيرة من دول المغرب ال
  : نساء، وتقدم االستاذ عودة بجملة من االقتراحات8393و

تقوية العالقات بين إيطاليا والدول العربية وايجاد سبل التعاون من خالل الطب وفي مجاالت الثقافة  - 
 .والصحة
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 .يطاليااستحضار أطباء للتدريب واكتساب الخبرة في إ - 

 .إرسال وفود طبية من إيطاليا إلي عدد من الدول العربية للتدريس والمعالجة - 

 تعليم اللغة العربية والحضارة العربية لألسرة والطفل في الغرب - 

 .تكثيف التعريف بالثقافة العربية - 

رئيس إتحاد األطباء العرب في أوروبا بهذا  ARABMEDفيضى محمود/ الدكتوروفي مداخلته عّرف 
 وله عديد من األنشطة في أوروبا بكليات الطب ومراكز البحوث، وهو 1983لهيكل الذي تاسس منذ ا

يعقد بانتظام مؤتمرًا سنويًا علميًا بأحد الدول العربية كما يساهم في إجراء عمليات جراحية في الدول 
ستفادة من خبرة العربية، ويساهم االتحاد في إنشاء الجامعات في بعض الدول العربية من خالل اال

األطباء المهاجرين على غرار جامعة األندلس بسوريا، ويساهم أيضا في تشجيع الطالب العرب على 
وينشط االتحاد ضمن الشبكة العربية . الرجوع إلي بلدانهم وخدمتها بعد اكتساب المعرفة والخبرة في ألمانيا

سبل الممكنة لتفعيل مساهمة الكفاءات وفي إجابته عن ال. األلمانية لخريجى كليات الطب األلمانية
  :الصحية العربية بالمهجر، تقدم الدكتور فيضى محمود بالمقترحات التالية 

 .حسن إدارة التكنولوجيا الحديثة واستخدامها - 

من  % 0.3تطوير البحث والنظم الوطنية لالبتكار والزيادة في تمويل أنشطة البحوث والتي ال تتجاوز - 
 .في الدول المتقدمة % 3 العربية مقابل الميزانيات في الدول

 .ربط أنشطة البحث بحاجيات االقتصاد الوطني - 

 .تعزيز مناهج تعليم العلوم والتكنولوجيا في التعليم العالي - 

 .ضرورة دعم القرار السياسي لتوظيف التكنولوجيا ودعم البحث العلمي - 

 .ساتهمتطوير عالقات جديدة بين الكفاءات العلمية والتكنولوجية ومؤس - 

 .مراجعة وتطوير األساليب التنظيمية واإلدارية لمؤسسات البحث العلمي - 
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تشخيص سلبيات النظم الصحية في الدول العربية والعمل على إيجاد الحلول لتفاديها أو التقليص  - 
 .منها

 .مكافأة الجامعات العربية للمتفوقين وفتح مجاالت البحث والعمل لهم - 

 .طبي والعلمي للمغتربين ولعلماء الوطنإنشاء بيئة داعمة لإلبداع ال - 

 .تشجيع الذين أتموا دراستهم على الرجوع للوطن وتيسير تعديل الشهادات - 

 .دعم السفارات العربية في البلد المضيف للطالب وتأطيرهم - 

  :خالد الوحيشيى بعدد من المالحظات الهامة لتوجيه النقاش وهي/ إثر ذلك تقدم األستاذ

السياسة االنتقائية التى يسلكها الغرب لجلب الكفاءات ونقل الكفاءات من الدول ضرورة االنتباه إلي  - 
من الكفاءات في مجال تكنولوجيا االتصال الحديثة هم من % 40(النامية إلي الدول الغربية المتقدمة 

 ألف طبيب عربي يعملون 43 أطباء في فرنسا مولود في المنطقة العربية، 10 من 1أصل أجنبي، و
 . آالف طبيب عربي يهاجرون كل سنة5 دول عربية، 9روبا اي ما يعادل عدد االطباء في في او 

هناك تسهيالت كبيرة من الدول الغربية الستقطاب الكفاءات الصحية نظرًا الحتياجاتهم الكبيرة لهذه  - 
بناء وتوظف هذه الكفاءات في مواقع يرفضها عادة أ) اإلقامة، الجنسية، العائد المادي(االختصاصات 

 ......).المناطق النائية، العمل بالليل وفي أيام العطل( البلد 

 أننا إلي اليوم نتحدث عن هذا النزيف دون التحرك بفعالية إليجاد الحلول لذلك خاصة أن ةالمشكل - 
المجتمعات العربية تدخل اليوم مرحلة النافذة الديموغرافية والتى تتطلب تدخًال أنجح في مجاالت 

المؤتمر العربي حول ادوار الكفاءات الصحية "صحة، ألجل ذلك جاءت فكرة تنظيم التعليم وال
والذى يهدف إلي بلورة آراء ومشاريع فعالة وقابلة للتنفيذ بهدف تفعيل مساهمة الكفاءات  " المهاجرة

 :الصحية المهاجرة في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية والذي يتضمن المحاور التالية

 اع الكفاءات الصحية بالمهجر ومؤسساتهم تعزيز أوض - 
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 .تفعيل العالقة والتشبيك بين المؤسسات والكفاءات الصحية والمهاجرة ومثيالتها في الدول العربية - 

 .وضع آليات لتفعيل مساهمات الكفاءات الصحية في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية - 

جامعة الدول العربية، صندوق األمم المتحدة وسوف تساهم في إعداد وتنظيم هذا المؤتمر إلي جانب 
  .المكتب اإلقليمي، والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية/ للسكان

وسوف يحاول المؤتمر اإلجابة على جملة من التساؤالت حول السبل األفضل للتعريف بالكفاءات الصحية 
 مشاركتها في الرفع من القطاع الصحي بالدول العربية العربية في المهجر وحسن توظيفها وتفعيل

  .واألدوار المطلوبة من الحكومات والمنظمات العربية في هذا السياق

  :النقاش 

  :تولدت عن النقاش المالحظات والتوصيات التالية

 يمكن المطلوب النظر إلى المهاجرين إيجابيًا ال سلبيًا وعدم اعتبار ذلك نزيفًا ضارًا بل فرصًا هامة - 
 .االستفادة منها خاصة وأن هجرة الكفاءات سوف تبقى في المنطقة العربية

أهمية التركيز على مشاريع رائدة مثل بعض االنجازات التى اشرفت عليها هيئات تشرف عليها  - 
 .كفاءات عربية مهاجرة

 .التعمق في فهم ما تعيشه الكفاءة العربية في المهجر ونظرته لمساهمته في تنمية بالده - 

الكفاءات العربية بالخارج هم سفراء المعرفة والتطور في المهجر لذلك البد من استثمار هذا الوضع  - 
 .إيجابيًا وتثمين منزلتهم ومد جسور التواصل معهم

  :الجلسة الرابعة 

خصصت الجلسة العلمية الرابعة التي ترأستها الدكتورة ليلى نجم مدير ادارة الصحة بجامعة الدول العربية، 
من خالل عرضين، قدم أولهما الدكتور احمد عبد المنعم مدير " تحسين صحة االمهات"لنظر في موضوع ل

، أشار في بدايته الى العوامل المؤثرة "صحة االمهات في المنطقة العربية"المشروع العربي لصحة االسرة حول 
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 واالجتماعية، واالزمات في الظروف واالوضاع االقتصادية: في صحة االمهات بالمنطقة والتي من أهمها 
عدد من الدول التي تعرف حروبا ونزاعات مسلحة، والتدهور البيئي في تفاعله مع التحوالت الديمغرافية 

ثم قدم جملة من المؤشرات االحصائية حول مراضة ووفيات االمهات من . والتوزيع الجغرافي غير المتوازن
(  مجموعات 4 والذي صنف البلدان العربية الى 2010ية خالل التقرير العربي الثالث حول اهداف االلف

ويتبين من خالل المؤشرات ان هناك تفاوتا كبيرا بين مختلف ). االقل نموا، دول الخليج، المشرق، المغرب
كما ان معدل انتشار وسائل تنظيم االسرة متباين بصفة كبيرة . هذه المجموعات يجعل احيانا المقارنة صعبة

ولئن كانت نسب .  االربع المذكورة ، وهو ما يصح ايضا على مؤشر الوالدات لدى المراهقاتبين المجموعات
الرعاية الصحية خالل الحمل عالية في اغلب الدول العربية باستثناء الدول االقل نموا والتي تعرف ازمات، 

  . الدول العربيةوسجلت تطورا خالل العقدين االخيرين، فإن الرعاية بعد الحمل تبقى متدنية في أغلب

  :وخلص العرض الى بعض االستنتاجات من اهمها

  بالرغم من حدوث تحسن في االوضاع الصحية االجتماعية للمراة في العديد من الدول العربية، فإن
معدالت الحصول على خدمات رعاية االمومة وجودتها وتوفير خدمات الطوارىء ما زالت اقل من 

  .مستوياتها المطلوبة

 يات تواجه االمهات قبل واثناء وبعد الوالدةهناك تحد 

  فقر، سوء تغذية،(تأثير العامل االقتصادي الذي تعاني منه المراة(............ 

  :أما عن التحديات التي تعيق تحسين صحة االمهات فقد اورد المحاضر ما يلي

 الزواج المبكر وحمل المراهقات 

  ،وبين الريف والحضرالفوارق االقليمية، وداخل الدولة الواحدة 

  العادات والتقاليد والموروثات الثقافية المعيقة 

 نقص اليبانات الدقيقة والدورية في معظم الدول العربية 
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 االوضاع االنسانية المتردية والصراعات والكوارث 

  :النقاش 

 :اثر العرض تقدم المشاركون بعدد من المالحظات والمقترحات، من أهمها

 القضايا التي تهم صحة االمهات متصل بالعادات والخلفيات الذهنية مثل المشكل في العديد من 
 .الزواج المبكر

  ،لماذا ال تتم االستفادة من المسوحات والسجالت الوطنية في تشخيص مثل هذه القضايا الصحية
 اضافة الى المسوح االقليمية الدولية؟

مع العناصر الثقافية والتقليدية ذات التأثير أهمية مشاركة المجتمع المدني، وتعزيز أدواره في التعامل 
 .على صحة ووفيات االمهات

مواصلة العمل على نشر وتعميم الثقافة االنجابية لدى السكان ولدى مقدمي الخدمات سيما في ذلك 
 .تنظيم االسرة

 تنظيم إيالء االبعاد الثقافية وتأثيرها على الوضع الصحي للمراة االهمية التي يستحقها والدعوة الى
 تظاهرة اقليمية تخصص لهذا المحور

 :وأشار الدكتور عبداهللا الزعبي ممثلى صندوق االمم المتحدة للسكان الى 

إن وضع االقليم العربي عامة في مجال صحة االمهات غير مرٍض بالمرة باعتبار انه قبل االخير 
ات العمر وما يحدث خاللها فإن واعتبارًا الى ان وضع صحة المرأة يهم كامل فتر . في ترتيب االقاليم

التدخل يجب أن يكون على عديد المستويات مثل تزويج الفتيات في سن مبكرة والذي ال يزال قائما 
في بعض دول المنطقة، بل إن هناك اعتراضا من جهات رسمية وقادة، مثل البرلمانيين، على تغيير 

 كبير على مستويات عدة، وكذا االمر وتعديل مثل تلك األوضاع، لذلك فإن العمل في هذا المجال
بالنسبة لتنظيم االسرة إذ تقف نقابة االطباء في بعض البلدان العربية ضد ان تضع القابلة اللولب في 

  .حين ترفض المراة ان يباشر العمل طبيب رجل
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  :الجلسة الخامسة 

  

وقدم خاللها " مكين الشبابقضايا ت"تناولت الجلسة العلمية الخامسة التي ترأسها الدكتور حمد مناور 
أبرز في بدايتها " الفرص والتحديات: اوضاع الشباب العربي"االستاذ خالد الوحيشي مداخلة حول 

االهتمام الدولي المتنامي بالشباب وقضاياه خاصة من خالل السنة الدولية للشباب وانعقاد المؤتمر 
لرئيسية، كما تعّزز االهتمام العربي بهذه الفئة الدولي للشباب، وٕادماج البعد الشبابي بالخطط التنموية ا

  .وهو ما تؤكده العديد من االجراءات والبرامج وانشاء اآلليات وتعزيزها وتوسيع الشراكات

  : وتضمن العرض جملة من التساؤالت وهي 

 أين تكمن أهمية تركيز السياسات السكانية على فئة وقضايا الشباب؟ 

 لمجالس السكانية بقضايا الشباب؟كيف تتعزز اهتمامات اللجان وا 

 مشاركة اللجان والمجالس السكانية في الفعاليات الدولية والعربية المعنية بقضايا الشباب؟كيف تتطّور  

 هل من المفيد اعداد تقرير عربي حول الشباب والقضايا السكانية؟  

 وخالل مناقشة العرض أورد المشاركون المالحظات والتوصيات التالية :  

 د إطار عام موَحد في حال الموافقة على اصدار تقرير عربي حول الشباب والقضايا السكانيةإعتما. 

  ألن الشباب هو على رأس األولويات، وضعت منظمات األمم المتحدة بالمنطقة استراتيجية للشباب
ي تهتم خاصة بالهجرة والبطالة والصحة والمشاركة وقد أرسلت الخطة الى ممثلي البرنامج االنمائ

 .لألمم المتحدة بالدول

 أقسام للشباب داخل اللجان الوطنية للسكان يشرف عليها الشباب  /إنشاء وحدات 



16 
 

 إدراج محور العالقات بين االجيال ضمن المسوح الشبابية 

  ،قد تكون قضايا الشباب من خصوصيات جهات أخرى غير اللجان أو المجالس الوطنية للسكان
 . للتنسيق الوطني في هذا المجاللذلك المقترح التفكير في آلية

 

قدم في بدايتها " االنتقال الديمغرافي بالمنطقة العربية"وفي مداخلة ثانية، تناول الدكتور عبداهللا الزعبي مسألة 
، يستخلص منها 2010 الى 1985مؤشرات حول إتجاهات االنجاب بالدول العربية عبر الفترات الزمنية من 

قبل سبعينات القرن الماضي شهدت بداية انخفاض في عدد ) 7(+انت مرتفعة أن مستويات الخصوبة التي ك
من الدول وقد كان هذا االنخفاض متسارعا في دول ومحدودا في دول أخرى، وبقيت مرتفعة في عدد من 

  :الدول العربية، ومعلوم أن حجم وسرعة االنخفاض تخضع لتأثير جملة من العوامل أهمها 

 جابية بما فيها تنظيم االسرةقوة برنامج الصحة االن 

  الثقافية(المواقف السياسية والمجتمعية( 

  الظروف االقتصادية 

أما عن إنجاب المراهقات، فالتباينات كثيرة في المجتمعات العربية وكذا الشأن بالنسبة لوفيات الرضع 
  .واألطفال وتوقع الحياة عند الوالدة

، التغيير في التركيب العمري للسكان وبلوغ نسبة وأوضح العرض انه من سمات التحول الديمغرافي
  السكان في الفئات النشيطة أقصاها مع بقاء نسبة اإلعالة في مستويات غير عالية 

 :وختم العرض باإلشارة الى التحديات التالية 

  المنهجيات وصعوبات القياس 

  غياب المعلومات الكافية 
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  ذلك المسائل الحقوقية واالنسانيةتداخل العوامل االقتصادية والسياسية بما في. 

  :خالل مناقشة العرض قدم المشاركون المالحظات التالية

  في بعض المجتمعات تغير السلوك االنجابي بصفة ذاتية دون وجود سياسات سكانية واضحة
 .ومعتمدة ولكن تباطؤ الخصوبة بقي متواضعاً 

  جود سياسات وبرامج سكانية يدعو الى تواصل ارتفاع الخصوبة في بعض الدول العربية بالرغم من و
 .مراجعة الخيارات واساليب العمل واآلليات المعتمدة ومدى فعاليتها

 تأثير تأخر الزواج ثابت على التحول الديمغرافي 

  االستعداد الجاد لتحديات االنتقال الديمغرافي سواء على المستوى االجتماعي واالقتصادي يجب
 .والصحي

  :أعمال اللجان 

  :ت عن االجتماع ثالث لجان عمل وتفكير تولت النظر في المحاور التاليةانبثق

   حول السكان والتنمية 2012 االعداد لمؤتمر - 

  )هجرة الكفاءات الطبية( الهجرة الدولية في الوطن العربي - 

   صحة االمهات - 

    . بمالحظات ومقترحات لتطويرهالوالقدمت حو 

  

  الجلسة الختامية 

  .امية عرض ومناقشة تقارير فرق العمل الثالثة والتوصيات العامة لالجتماعتضمنت الجلسة الخت
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ثم توجه كل من الدكتورة ديليا برشلونة والدكتور فؤاد عودة وممثل االسكوا الدكتور مروان خواجة 
والدكتور خالد الوحيشي بكلمات ختامية أكدت خاللها ممثلة صندوق االمم المتحدة للسكان أن 

 منطقية وقابلة للتنسيق وثمنت العزم على التواصل ما بعد االجتماع ومواصلة التوصيات كانت
  .الصندوق دعمه للبرامج السكانية إقليميا ووطنياً 

وذكر ممثل اإلسكوا أن المواضيع المطروحة كانت هامة وسيكون لإلسكوا دور في تجسيم  عدد من 
المتحدة للسكان، وفي بناء القدرات في البرامج بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وصندوق االمم 

  .مجال االحصائيات والبحث ووضع السياسات

وأشار الدكتور فؤاد عودة الى ضرورة ترجمة التوصيات والمقترحات الى برامج عمل وعبر عن 
  .استعداد منظمته واالطباء العرب في إيطاليا لتقديم كل ما في وسعهم إلنجاح تلك البرامج

دكتور خالد الوحيشي بالمساهمات القيمة التي كانت للمرحوم الدكتور عبد الباسط وفي كلمته ذَكر ال
عبد المعطي في اعداد مثل هذه اللقاءات وتاثيث جلساتها العلمية، ثم توجه بالشكر لصندوق االمم 
المتحدة للسكان الذي تبنى القضايا السكانية العربية ويحرص على المشاركة في التعامل معها من 

طوير الوضع السكاني في الدول العربية، والشكر موصول للدكتورة ثريا عبيد والدكتور حافظ أجل ت
  .شقير، كما نَوه بمشاركة اإلسكوا داعيا لتطوير هذه المشاركة في المرحلة القادمة

 .وتقّدم بتحية خاصة للدكتورة مشيرة خَطاب ولجمهورية مصر العربية وٕالى مساهمة قطر الواضحة

الرغم من االنجازات التي حققتها الدول، ال بد من التفكير في تفعيل أكبر للهياكل والمؤسسات وقال أنه ب
 .المعنية بالسكان في دولنا

وختم كلمته بشكر كل أعضاء فريق السياسات السكانية والهجرة ولمن ساهم في حسن التنقل واالقامة 
 وتيسير االعمال
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ير  عن سعادة دولة قطر  بالشراكة مع الجامعة العربية في إثر ذلك تولى الدكتور حسن المهندي التعب
 الجتماعات 13جهودها للنهوض باألوضاع السكانية بالمنطقة وعّبر عن استعداد قطر الحتضان الدورة 

  .رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان، وقوبل مقترحه بالموافقة من الجميع

  التوصيات

 عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان العمل المتميز الذي يثمن المشاركون في اللقاء الثاني 
 من أجل تطوير -  إدارة السياسات السكانية والهجرة بالقطاع االجتماعي- تقوم به جامعة الدول العربية

التعاطي مع القضايا السكانية المختلفة والمساعدة الفنية التي تقدمها للدول ودعمها في جهودها من 
 االهداف التنموية لاللفية وبناء القدرات واالستعداد كما يجب لما يترتب  لتحقيق لتحدياتأجل رفع ا

 . عن التحول الديمغرافي من اوضاع وظروف سكانية

 صندوق االمم المتحدة للسكان يقدمها للمنطقة العربية إقليميا ئكما يثمنون المساهمة القيمة التي ما فت 
 كبير األثر وعظيم الفائدة على وضع وتنفيذ السياسات والبرامج ووطنيًا والتي كان لها وال يزال

 كما يحيون الشراكة المتعززة بين الجامعة العربية وصندوق االمم المتحدة ،السكانية، وطنيا وعربيا
عزز فرص التنفيذ الفعال إلعالن الدوحة كما يثمنون مساهمة ت ان اي من شأنهتللسكان واإلسكوا وال

للسكان بدولة قطر لدعمها لهذه الشراكة ومشاركتها في لجنة المتابعة لتنفيذ إعالن اللجنة الدائمة 
 .الدوحة

  ويسجل المشاركون بكل ارتياح وتقدير الجهود المبذولة من طرف الدول العربية والمجالس واللجان
 وأهداف الوطنية للسكان حتى يوفوا بالتزاماتهم تجاه برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

 من خالل تثمين كل الفرص لتيسير تنفيذ توصيات اعالن الدوحة للسكان 2000اللفية لالتنمية 
، ويباركون ما قامت به، او تقوم به بعض الدول العربية من انشاء لهياكل ومؤسسات 2009والتنمية 

ت التي اخذتها تهتم بالقضايا السكانية وبإطالق سياسات سكانية ويثمنون في هذا السياق االجراءا
 .وطنيالمملكة العربية السعودية خالل الفترات األخيرة لتعزيز السياسات السكانية على الصعيد ال
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 تقديرهم وامتنانهم لمعالي الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة لالسرة  يعبر المشاركون على كبير
 المساعد بجامعة الدول العربية والسكان بجمهورية مصر العربية ، والدكتورة سيما بحوث األمين العام

 .رعايتهما لالجتماعالقطاع االجتماعي على / 

  

بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الثانية عشر لالجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان 
وفي ضوء أعمال وفعاليات االجتماع طوال ثالثة ايام والتي شملت عروضات دول وخبراء 

يتقدم المشاركون في االجتماع الثاني عشر ،  وتقارير ومجموعات عمل وحورات ومناقشاتواجتماعات
  :لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان بالتوصيات التالية 

دعوة جامعة الدول العربية وصندوق االمم المتحدة للسكان واإلسكوا والهيئات االممية  - 1
بية في وضع سياساتها السكانية وتفعيلها وحسن واإلقليمية الى مواصلة دعم جهود الدول العر 

 .تنفيذها وفي تقديم الدعم الفني والمادي لبناء القدرات وتجسيم خطط العمل والبرامج

من ا دعوة الحكومات الى تدعيم المجالس واللجان الوطنية للسكان سياسيًا وٕاداريًا وتمكينه - 2
ائها لوظائفها على أفضل الوجوه وسائل العمل البشرية والمادية الضرورية بما يسمح بأد

ويساهم في مواجهة التحديات السكانية وكسب الرهانات المتعددة والصعبة وتحقيق االهداف 
 .التي وقع االلتزام بتحقيقها

دعوة ادارة السياسات السكانية والهجرة وصندوق االمم المتحدة للسكان للعمل على عقد لقاء  .3
كفيلة بتعزيز اآلليات الوطنية والعربية لتفعيل تنفيذ فني، في وقت قريب، لدراسة السبل ال

 .إعالن الدوحة

دعوة ادارة السياسات السكانية والهجرة بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للسكان الى ترجمة  .4
توصيات إعالن الدوحة الى مؤشرات محَددة، بما يمكن من تنفيذ االعالن وتقييم االنجاز 

 .بشكل علمي ودقيق
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سؤولين والمخططين والخبراء السكانيين عربيا ووطنيا، الى اعتماد المقاربة الحقوقية دعوة الم .5
في معالجة القضايا السكانية والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المساعدة على تنفيذ 

 . الوطنية للسكاناتالسياس

 السكانية دعوة المجالس واللجان الوطنية للسكان لمزيد من العمل على توضيح المفاهيم .6
خاصة لدى المسؤولين وأصحاب القرار في الدول وتعزيز إدماج البعد السكاني في التخطيط 

 .للتنمية

  الدول  ودعوة جامعةاصدار تقرير عربي حول الشباب والقضايا السكانيةالعمل على  .7
دعوة  التقرير و  هذا العربية بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للسكان لتنفيذ واعداد واصدار

 .لمساهمة الفاعلة في توفير البيانات  لالمجالس واللجان الوطنية

 العربية بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية الى السعي إلعداد  الدول دعوة جامعة .8
 "حقوق الشباب العربي"وإلصدار وثيقة 

 لإلعـــالم األمثـــل إلســـتغالللو  الـــسكانية القـــضايا مـــع التعامـــل فـــي الثقـــافي لبعـــدل أهميـــة إيـــالء– .9
 أجيالنـا معـارف وتعزيـز ثقافتنـا في اإليجابية الجوانب دعم إتجاه في الحديثة اإلتصال ولوسائل
  .والقادمة الحاضرة

 البيانــــــات تــــــوفير الــــــى المختــــــصة الوطنيــــــة والمؤســــــسات اإلقليميــــــة الهياكــــــل دعــــــوة- . 10
 اوســـع مرجعيـــة يـــوفرو  تحليـــلال فـــي المـــساهمة مـــن والبـــاحثين الخبـــراء يمكـــن بمـــا االحـــصائية

 .القرار لمتخذي

 مؤشـرات وضـع علـى للعمـل المختـصة الوطنيـة والمؤسـسات اإلقليمية الهياكل دعوة – . 11
 .الدوحة إعالن توصيات تحقيق حول ودقيق علمي تقييم بإجراء يسمح بما دقيقة قياس

توظيـف افـضل لبيانـات مـشروع صـحة االسـرة فـي التقـارير والخطـط والبـرامج التدريبيــة  . 12
 .تيةوالخدما
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 اقتراح وضع آلية معلوماتية للمتابعة والتقييم . 13

 وزاري مـــــستوى علـــــى (العربيـــــة الـــــدول جامعـــــة فـــــي إقليميـــــة آليـــــة بعـــــث فـــــي النظـــــر- . 14
 .العربية القمة اجتماعات على ممكنة سكانية مشروعات مقترحات تقديم من تمكن)مثال

 الــسكانية الــسياسات إدارة مــع -إتــصال ضــوابط - الــدول فــي منــسقيين تعيــين إقتــراح- . 15
   الجامعة في

القطــــاع االجتمــــاعي، فــــي إطــــار الــــشراكة مــــع /تثمــــين مبــــادرة جامعــــة الــــدول العربيــــة  . 16
صندوق االمم المتحدة للسكان لعقد مؤتمر لتفعيل دور الكفاءات الـصحية المهـاجرة فـي تعزيـز 

ات قطاع الصحة بالدول العربية وتنفيذ برنامج يهدف الـى تحـسين صـحة االم، باعتبارهـا مبـادر 
الهجـرة الدوليـة (مهمة من شأنها المـساهمة الفعالـة فـي تنفيـذ إعـالن الدوحـة فـي هـذين المجـالين

 .، ودعوة اللجان والمجالس الوطنية للسكان للمساهمة الفعالة في هذه الفعاليات)وصحة األم

فتح جسور التعاون مع الكفاءات العربية في الخارج لتنمية القطاعين العام والخاص  .17
 .مجاالت ال في الطب فقطفي كل ال

 .إنجاز دراسات للتعرف على أسباب هجرة الكفاءات العربية .18

، إقليميا تصميم حملة إعالمية تدعو لتعزيز الروابط بين الكفاءات المهاجرة وبلدانهم .19
 .ووطنيا

 .، إقليميا ووطنيامأسسة االستفادة من الكفاءات العربية المهاجرة .20

الحصائيات وتدقيقها حول هجرة الكفاءات العربية دعوة جامعة الدول العربية لجمع ا .21
 .إلي الغرب
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رفع توصية لمجلس وزراء الصحة العرب من خالل المؤتمر اإلقليمي تهدف  .22
 .الكتشاف وتبني مجاالت التعاون والتنسيق بين الكفاءات العربية ودولهم

تعيش ممثلي الدول العربية التي هياكل جامعة الدول العربية لدعوة التأكيد على  .23
 مع عدم اإلغفال عن اإلشارة أزمات وصراعات وحروب للمشاركة في مثل هذه االجتماعات

 .إلى الجوالن المحتل 

تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم  الهياكل السكانية الوطنية للعمل على دعوة .24
 القضايا السكانية

رح ان بغــرض االســتفادة القــصوى مــن تجــارب الــدول ضــمن االجتماعــات الــسنوية، يقتــ . 25
ـــدول   علـــى تقـــديم التجـــارب الناجحـــة والمتميـــزة والتركيـــز عليهـــا فـــي أساســـاتقتـــصر عـــروض ال

 .مبادرات على ان يقع نشر وتوزيع التقارير الوطنية كاملةالالتحليل وبلورة 

دعـــوة جامعـــة الـــدول العربيـــة وصـــندوق االمـــم المتحـــدة للـــسكان واألســـكوا لعقـــد مـــؤتمر  . 26
مـع بهدف تقييم االنجاز في تنفيذ توصيات إعـالن الدوحـة،  2012حول السكان والتنمية سنة 
وان يـــتم االســـتفادة مـــن التـــصَور .مـــؤتمر علـــى المعوقـــات وتجاوزهـــاالالحـــرص علـــى أن يركـــز 

 .المرفق في تقرير مجموعة العمل المكلفة بالموضوع

 . وتيسير ظروف عملها للسكان والتنمية2012اللجنة اإلعدادية لمؤتمر تكوين  . 27

 2012ان يستـضيف لبنـان مـؤتمر ) مندوبة دولـة لبنـان(كتورة ماريانا خياطاقترحت الد . 28
حـــول الـــسكان والتنميـــة علـــى ان تستـــشير المـــسؤوليين اوال ثـــم ترســـل الحقـــا التاكيـــد الـــى اللجنـــة 

جامعة الـدول العربيـة، صـندوق االمـم المتحـدة للـسكان، اللجنـة االجتماعيـة ( االعدادية للمؤتمر
 ).، اللجنة الدائمة للسكان في قطرواالقتصادية لغربي آسيا

جامعة الدول العربية، صندوق االمم المتحدة للسكان، ( دعوة اللجنة االعدادية  .29
اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا، اللجنة الدائمة للسكان في قطر، الدولة 
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د  لعقد اجتماع في اقرب وقت لوضع خطة عمل للمؤتمر واعدا2012لمؤتمر ).المضيفة
مقاييس لوضع دليل لتيسير اعدا التقتارير الوطنية حول التقدم الحاصل في تنفيذ إعالن 

، ويتم 2011 اوكتوبر في موعد أقصاه الدوحة على ان يرسل الدليل الى لدول االعضاء
 2012 ينايرإستالم اإلجابة في موعد  أقصاه شهر 
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