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اللجنة الدائمة للسكان
هيئة وطنية تعمل على تحقيق المواءمة بين المتطلبات 
مبادئ  إلى  استناداً  المستدامة،  والتنمية  السكانية 
والدستور  القطري  المجتمع  وقيم  اإلسالمية  الشريعة 
الوطنية،  قطر  ورؤية  للدولة  السياسية  والتوجهات 
قطر  دولة  في  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  مع  يتفق  وبما 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  السكانية  واالستراتيجية 

العربية والمرجعيات اإلقليمية والدولية األخرى.

نشرة سكان
اللجنة  تصدرها  إلكترونية  نشرة  هي  «سكان»  نشرة 
الدائمة للسكان في دولة قطر. وتسعى إلى نشر الثقافة 
للسكان  الدائمة  اللجنة  بنشاطات  والتعريف  السكانية 

والسيما فيما يتعلق بالسياسة السكانية.

يمكنكم تنزيل النشرة عبر الرابط التالي:

www.ppc.gov.qa

اللجنة الدائمة للسكان
نشرة سكان، العدد 34

ربيع اآلخر 1438هـ -  ديسمبر 2016م

اقرأ في هذا العدد 
 اليوم القطري للسكان 2016 ٭
ر: قراءة يف تقرير  التنمية اإلنسانية العربية للعام 2016 ٭  الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية يف واقٍع متغِيّ
أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خالل الربع األخير من عام 2016 ٭
اختالل رأس املال االجتماعي كمسألة سكانية٭
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نشرة  من  والثالثني  الرابع  العدد  الكرمي  للقارئ  أقدم  أن  يسعدني 
الثقافة  نشر  تعزيز  إلى  خاللها  من  نسعى  والتي  الفصلية،  "سكان" 
مشاركة  وأهمية  السكانية  والتحديات  بالقضايا  والتعريف  السكانية 
األهداف  حتقيق  يف  يسهم  مبا  مبواجهتها  املجتمع  فئات  جميع 

اإلمنائية لدولة قطر.
فعاليات  العدد  هذا  من  األول  املوضوع  يستعرض  السياق،  هذا  ويف 
اليوم القطري للسكان 2016 الذي انعقد يف الدوحة يف يوم االثنني 31 
أكتوبر 2016 بفندق الفور سيزون حتت شعار " املالمح العامة لبرنامج 
جلسة  وبعد   ."(2022  -  2017) قطر  لدولة  السكانية  السياسة  عمل 
اجللسة  عقدت  السابقني،  العمل  مجموعات  رؤساء  وتكرمي  االفتتاح 
الثالثة،  اجللسة  أما  أعاله.  إليها  املشار  العامة  املالمح  حول  الثانية 
تنفيذ  متابعة  ملجموعات  النقاشية  للحلقات  تخصيصها  مت  فقد 

برنامج عمل السياسة السكانية.
أما املوضوع الثاني ضمن هذا العدد، فإنه يعالج  مسألة الشباب وأفاق 
 .2016 للعام  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير   يف  جاء  كما  التنمية 

 29) الثالثاء  يوم  بيروت  األمريكية  اجلامعة  يف  إطالقة  مت  والذي 
نوفمبر 2016). واملوضوع الرئيس لهذا التقرير هو الشباب يف املنطقة 
بانفتاح  يتمثل  متغير  واقع  ظل  يف  االنسانية  التنمية  وآفاق  العربية 
أعدادهم  وازدياد  الشباب  فئة  حجم  تضخم  أو  الدميوغرافية  النافذة 

بصورة غير مسبوقة.
ومكتبها  اللجنة  وفعاليات  نشاطات  أهم  الثالث  املوضوع  ويعرض 
الفني خالل الربع األخير من عام 2016، كاملشاركة  يف اجتماع القمة 
التاسع للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية، واالجتماع السنوي لرؤساء 
املجالس واللجان الوطنية للسكان يف الدول العربية، وإجناز  مسودة 

"وثيقة السياسة السكانية لدولة قدر 2017-2022"..الخ.
املال  رأس  اختالل  مبسألة  العدد  هذا  من  األخير  املوضوع  ويهتم  
ف رأس املال االجتماعي بأكثر  االجتماعي كمسألة سكانية، حيث يعرَّ
وتعتمد  األفراد،  بسلوك  تتمثل  مدنية  فضيلة  أنه  منها  تعريف،  من 

على املشاركة املجتمعية واحترام القانون والتعاون.

كلمة العدد

د. صالح بن محمد النابت
رئيس اللجنة الدائمة للسكان
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اليــوم القطــري للسكــــان ٢٠١٦

حتت شعار " املالمح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية 
لدولة قطر (2017 - 2022)" نظمت اللجنة الدائمة للسكان 
اليوم القطري للسكان، الذي دأبت اللجنة على االحتفال به 
يف كل عام متاشيًا مع احتفاالت األمم املتحدة باليوم العاملي 
للسكان. وقد مت االحتفال يوم االثنني 31 أكتوبر 2016، بفندق 

الفور سيزون بالدوحة.
اللجنة  أعضاء  من  عدد  الهامة  االحتفالية  هذه  يف  وشارك 
الدائمة للسكان، وممثلون عن الوزارات والهيئات ذات العالقة 
املجموعات  وأعضاء  ورؤساء  التنمية،  وقضايا  بالسكان 
التنفيذية (نقاط ارتكاز السياسة السكانية)، وعدد من الذين 
استراتيجية  إعداد  ويف  السكانية  السياسة  إعداد  يف  شاركوا  
املجتمع  وهيئات  مؤسسات  عن  وممثلون  الوطنية،  التنمية 
يف  شارك  كما  السكانية.  بالقضايا  العالقة  ذات  املدني 

االحتفالية عدد من ممثلي صندوق األمم املتحدة للسكان.

 


النابت،  محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  االحتفالية  افتتح 
الدائمة  اللجنة  ورئيس  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزير 
شرف  ضيف  رأسهم  وعلى  بالضيوف  مرحبًا  للسكان، 
احلمادي،  عبدالواحد  بن  محمد  الدكتور  سعادة  االحتفالية 
شبانة،  لؤي  الدكتور  وسعادة  العالي،  والتعليم  التعليم  وزير 

للمنطقة  للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  اإلقليمي  املدير 
العربية، ومتمنيًا للمشاركني النجاح يف حتقيق أهداف اليوم 
القطري للسكان. وأشار سعادته يف كلمته االفتتاحية إلى أنه، 
قطر  لدولة  السكانية  السياسة  عمل  برنامج  انطالق  ومنذ 
وتنموية  سكانية  تغيرات  حصلت  قد   ،2009 عام  أكتوبر  يف 

لغايات  شامل  تقييم  إجراء  الضروري  من  صار  حيث  عديدة. 
تلك  مع  لتتالءم  وإجراءاتها،  وأهدافها  السكانية  السياسة 
جتربة  تقييم  الضروري  من  صار  كما  اجلوهرية،  التغيرات 
اللجنة الدائمة للسكان يف متابعة تنفيذ اإلجراءات املذكورة، 
بغية  التجربة،  تلك  يف  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  وحتديد 
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االرتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمًة ألهداف السياسة 
السكانية. وهذا ما هدفت إليه عملية التقييم التي دامت نحو 
السياسة  لوثيقة  األولى  املسودة  وضع  إلى  وخُلصت  سنتني، 

السكانية لدولة قطر وبرنامج عملها اجلديد 2022-2017. 
"حرص  على  صالح  الدكتور  سعادة  أكد  متصل،  سياق  ويف 
خبراء املكتب الفني وباحثوه على إشراك املجتمع القطري يف 
احلكم على مدى تالؤم األهداف واإلجراءات احملددة يف برنامج 
التنموية.  وأهدافها  الدولة  سكان  تطلعات  مع  السابق  العمل 
التغيرات  دراسَة  التقييم  لعملية  املنهجية  اخلطوات  فشملت 
إلى  استنادًا  املاضية،  الست  السنوات  خالل  استجدت  التي 

البيانات اإلحصائية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي 
الوزارات  آراء  استطالَع  شملت  كما  دوري،  بشكل  واإلحصاء 
الرأي  وقادة  السكانية،  السياسة  بتنفيذ  املعنية  والهيئات 
السابق،  العمل  ببرنامج  املجتمعية  القطاعات  مختلف  يف 
إضافة  أو  واألهداف،  الغايات  بعض  لتعديل  ومقترحاتهم 
معرفة  مدى  استطالع  إلى  باإلضافة  جديدة.  وأهداف  غايات 
الدائمة  وباللجنة  السكانية  بالسياسة  الدولة  يف  العام  الرأي 
للسكان ودورها يف متابعة التنفيذ. وقد واكب خبراُء صندوق 
وحتى  بدايتها  منذ  التقييم  عملية  للسكان  املتحدة  األمم 
صياغة التقرير النهائي ومسودة برنامج العمل اجلديد، مما 

مع  وتالؤمه  الدولية،  باملعايير  البرنامج  هذا  التزام  يف  ساعد 
أهداف التنمية املستدامة لعام 2030". 

ويف ختام كلمته، توجه سعادة رئيس اللجنة الدائمة للسكان 
على  الوطنية  واملؤسسات  والهيئات  الوزارات  ملختلف  بالشكر 
املكلفة  العمل  مجموعات  مع  واملتواصل  اإليجابي  تفاعلها 
مبتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة. كما شكر مجموعات 
العمل وخبراء املكتب الفني وباحثيه الذين عملوا، بكل  جد 
السياسة  عمل  لبرنامج  األولى  املسودة  إجناز  على  ونشاط، 

السكانية 2022-2017.
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احلمادي،  عبدالواحد  بن  محمد  الدكتور  سعادة  وألقى 
االحتفالية)  شرف  (ضيف  العالي  والتعليم  التعليم  وزير 
صميم  يف  تقع  السكانية  القضايا  أن  على  فيها  أكد  كلمة 
تبذله  ما  إلى  مشيرًا   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  اهتمامات 
يف  التقدم  لرصد  جهود  من  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 
وعددهم،  السكان،  منو  يف  ممثلة  الدميغرافية  التغيرات 
وهيكلهم العمري، وتوزيعهم اجلغرايف، وحتركاتهم بني املدن، 
سعادته  وذكر  الصلة.   ذات  املواضيع  من  وغيرها  وصحتهم، 
 -  2017 السكانية  السياسة  عمل  برنامج  وأهداف  غايات  أن 
2022، تضمنت غاية مهمة ذات صلة بالتعليم وهي: االرتقاء 
ينمي  مبا  اجلنسني؛  من  الشباب  وتدريب  بتعليم  النوعي 
قدراتهم ويوسع من فرص مشاركتهم املستقبلية، وانبثق عنها 
اجلودة،  عالي  وتدريب  تعليم  فرص  تعزيز  هي:  أهداف  أربعة 
وتعميم وتنظيم اإلرشاد األكادميي واملهني يف جميع املؤسسات 
القطري،  العلمي  للبحث  محددة  أجندة  وإعداد  التعليمية، 

وضمان متكني الشباب. 

وتلى ذلك كلمة لسعادة الدكتور لؤي شبانة، املدير اإلقليمي 
فيها  أكد  العربية،  للمنطقة  للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق 
العام  يف  كانت  والصندوق  قطر  بني  التعاون  بدايات  أن  على 
توقيع  مت  عندما  العام 2005  يف  التعاون  هذا  تعزز  ثم   ،1989
اتفاقية بني الطرفني يقوم الصندوق مبوجبها بتقدمي الدعم 
للسكان،  الدائمة  اللجنة  وخطط  برامج  إلجناز  الالزم  الفني 
السكانية  السياسة  إعداد  يف  باملشاركة  التعاون  هذا  توج  وقد 

األولى لدولة قطر (2009-2014) ويف مراجعة وتقييم برنامج 
وأشار   .(2022-2017) اجلديدة  السكانية  السياسة  عمل 
سعادته إلى الترابط بني السياسة السكانية لدولة قطر ورؤية 
قطر الوطنية 2030، منوهًا مبشاركة الدولة يف جميع فعاليات 
للسكان  الدولي  باملؤمتر  اخلاص  العمل  برنامج  مراجعة 

والتنمية، 

صالح،  الدكتور  سعادة  قام  الذكر،  أنفة  االفتتاح  كلمات  وبعد 
املجموعات  رؤساء  بتكرمي  للسكان  الدائمة  اللجنة  رئيس 
بذلوه  الذي  الطيب  اجلهد  على  إياهم  شاكرًا  السابقني، 
كلفت  التي  عملهم  ملجموعات  كرؤساء  املاضية  السنوات  يف 

مبتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. 
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وبعد كلمات االفتتاح والتكرمي، ترأس األستاذ سلطان الكواري، 
نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أعمال اجللسة الثانية من 
جلسات هذه االحتفالية، والتي قدم فيها األستاذ عبد الهادي 
عرضًا  للسكان،  الدائمة  للجنة  الفني  املكتب  مدير  الشاوي، 
رئيسيًا حول املالمح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية 
لدولة قطر، ومن ثم رؤساء مجموعات العمل املكلفون رسميًا 

مبتابعة برنامج عمل السياسة السكانية.
عملية  عن  احلديث  يف  متثل  اجللسة  هذه  يف  جاء  ما  وأهم 

تقييم السياسة السكانية السابقة من حيث :
مبررات التقييم:

املؤسساتية  األدوات  إحدى  يعد  العمومية  السياسات  تقييم 
الضرورية لتحديث عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها، ويهدف 
تقييم السياسات عادة إلى قياس مدى توافق مكونات برنامج 
حتديات  مع  السكانية،  كالسياسة  العمومية،  السياسات  عمل 

الواقع السكاني واالجتماعي واالقتصادي اجلديد.
1. أهم التحديات املرتبطة بالسكان القطريني:

  - انخفاض معدل املواليد اخلام
  - انخفاض معدل اإلجناب الكلي للمرأة القطرية

 - متوسط عمر املرأة عند اإلجناب
2. أهم التحديات املرتبطة بالسكان غير القطريني: 

  - ارتفاع معدل النمو السكاني
  - اختالل التركيبة السكانية 

  - اختالل التوزع اجلغرايف للسكان
  - اختالل هيكلية سوق العمل

  منهجية التقييم :
استندت منهجية تقييم برنامج عمل السياسة السكانية إلـى مجموعة من األدوات التي قام املكتب الفني للجنة الدائمة للسكان 

بإعـدادهـا، والتي مت تنفيذها وحتليل بياناتها على مرحلتني استغرقـتا نحو سنتني. واألدوات املقصودة هنا، هي:
1. استبيان غايات وأهداف وإجراءات السياسة السكانية من وجهة نظر مجموعات العمل

2. استبيان الرصد اخلماسي األول (متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية بعد مضي خمس سنوات على تطبيقه)
3. االستبيان الوطني

4. استطالع خاص مبدى معرفة السكان يف قطر بالسياسة السكانية  وباللجنة الدائمة للسكان
5. املجموعات البؤرية
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 اجلهات املشاركة يف التقييم
- الوزارات

- الشخصيات التي شاركت يف إعداد البرنامج األول للسياسة 
السكانية 

- فرق العمل
- عينة من السكان من الذين شاركوا يف استطالع خاص مبدى 
معرفة السكان يف قـطر بالسياسة السكانية وباللجنة الدائمة 

للسكان
ومن  اجلنسني  من  وخبراء  أقسام  ورؤساء  إدارات،  مدراء   -
اجلنسيات املختلفة، يف الـوزارات واملؤسسات ذات العالقة بكل 

من محاور النقاش.

 نتائج التقييم
والرأي  اخلماسي  الرصد  استبيانات  نتائج  تؤكد  الغايات:   -
على ضرورة اإلبقاء على 13غاية من أصل 19 غاية يتضمنها 
برنامج عمل السياسة السكانية احلالي ، أي بنسبة 68% مـن 
إجمـالي الـغـايـــات أما الغايات التي يجب تعديلها، فقد بلغت 

6 غايات، أي 32% من مجموع الغايات. 

- األهداف: تشير نتائج التقييم إلى التوجه نحو إعادة اعتماد 
السياسة  أهداف  إجمالي  من   %53 يعادل  ما  أي  هدفًا،   42
مت  التي  األهداف  أما  هدفًا.  عددها 79  بلغ  والتي  السكانية، 
التأكيد على ضرورة تعديلها، فقد بلغت 35 هدفًا، أي ما يعادل 
على  التأكيد  ذلك،  إلـى  يضاف  األهداف.   مجموع  من   %44

احلاجة  بذلك  لتبرز  11هدفًا،  وإضافة  هدفني٫  حذف  ضرورة 
للتحوالت  السكانية  السياسة  أهداف  مواكبة  ضرورة  إلى 

الدميوغرافية املستجدة.

يف  االستمرار  ضرورة  على  التقييم  نتائج  أكدت  اإلجراءات:   -
اإلبقاء على 71 إجراء، أي ما ميثل 50% من إجمالي إجراءات 
143إجراء،  عددها  بلغ  والتي  املعتمدة،  السكانية  السياسة 
إجمالي  من   %48 يعادل  ما  أي  إجراء،   68 تعديل  مقابل 
 4 عن   تزد  فلم  حذفها،  املطلوب  اإلجـراءات  أما  اإلجراءات. 

إجراءات.
وبناًء على ما تقدم، متت عملية إعداد برنامج العمل اجلديد 
2017-2022 الذي تبدو مالمحه العامة (سُيقتصر هنا على 
للبرنامج)  العامة  املالمح  تبرز  كونها  الغايات  استعراض 

بحسب احملاور التالية:
النمو •  معدالت  يف  التحكم  العاملة:  والقوى  السكان 

2022م،  إلى  2017م  من  املمتدة  الفترة  خالل  السكاني 
التركيبة  الختالالت  التدريجي  اإلصالح  إلى  يؤدي  مبا 

السكانية
املراكز •  تطوير  والبيئة:  واإلسكان  احلضري  النمو 

احلضرية البعيدة عن الدوحة الكبرى واستحداث أخرى 
جديدة جاذبة للمواطن واملقيم، والتوسع يف إنشاء املدن 
اخلضراء  للمباني  القطري  الكود  وتفعيل  العمالية، 

وضمان استدامة املوارد الطبيعية. 
بتعليم •  النوعي  االرتقاء  والشباب:  والتدريب  التعليم 

وتدريب الشباب من اجلنسني مبا ينمي قدراتهم ويوسع 
من فرص مشاركتهم املستقبلية

بالصحة •  االرتقاء  اإلجنابية:   والصحة  العامة  الصحة 
العامة للسكان وحتسني واقع الصحة اإلجنابية وتوفير 
وتوزعهم  السكان  عدد  زيادة  مع  يتماشى  مبا  خدماتها 

اجلغرايف
املرأة والطفولة: دعم املشاركة املجتمعية للمرأة، وتوفير • 

مع  العمل  قوة  يف  مشاركتها  لزيادة  الالزمة  الظروف 
سليمة  بيئة  وضمان  األسرة  متاسك  على  احملافظة 

لألطفال
املشاركة •  تعزيز  اإلعاقة:  ذوو  واألشخاص  السن  كبار 

الفاعلة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة يف مختلف 
األنشطة املجتمعية، ومتكينهم من االندماج يف املجتمع، 

والتحسني املتواصل لوسائل رعايتهم.
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النقاشية  للحلقات  خصصت  فقد  الثالثة،  اجللسة  أما 
السكانية،  السياسة  عمل  برنامج  تنفيذ  متابعة  ملجموعات 
حيث شارك فيها رؤساء املجموعات وأعضاؤها، وأشرف عليها 
أحد  منها  كل  يف  النقاش  وأدار  الفني،  املكتب  وباحثو  خبراء 

أعضاء اللجنة الدائمة للسكان. واملجموعات الست هي:
السكان والقوى العاملة• 
النمو احلضري واإلسكان والبيئة• 
التعليم والتدريب والشباب• 
الصحة العامة والصحة اإلجنابية• 
املرأة والطفولة • 
كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة• 

وعلى مدار ساعة كاملة ركزت مجموعات العمل الست نقاشها 
حول طبيعة املرحلة املقبلة من مراحل متابعة تنفيذ برنامج 
السياسة السكانية بعد اعتماده رسميًا، وتشكيالت مجموعات 
العمل، إضافة إلى املهام والواجبات امللقاة على عاتق كل من: 

1. رؤساء مجموعات العمل:  
مت التأكيد يف هذه اجللسة على أن رئيس املجموعة هو املسؤول 
عن متابعة اإلجراءات العملية والتطبيقية املتعلقة بتحقيق 
األهداف الفرعية لغايات السياسة السكانية وإجراءاتها، وهو 
املهام  توزيع  حيث  من  مجموعته  أعضاء  عمل  على  املشرف 
عليهم والتنسيق بينهم ومتابعة أدائهم. ويشرف كذلك على 
يف  املشاركة  املؤسسات  مختلف  بني  الكامل  التنسيق  ضمان 
تنفيذ ما يتعلق باحملور املعني من السياسة السكانية وتذليل 

التقارير  إعداد  على  اإلشراف  كذلك  مهامه  ومن  العقبات. 
الدورية الشهرية ملجموعته التي تبني التقدم احملرز يف تنفيذ 
مبا  خاص  بوجه  يقوم  وهو  السكانية.  السياسة  عمل  برنامج 

يلي:
وتنظيم •  العمل،  لفريق  شهري  الجتماع  الدعوة 

إدارة  وتزويد  ألنشطته،  زمنية  خطة  ووضع  اجتماعاته 
املكتب الفني للجنة الدائمة للسكان مبحضر االجتماع 

الشهري.  
املكلف •  العمل  فريق  أعضاء  مسؤوليات  وتوزيع  حتديد 

عمل  برنامج  يف  املعتمدة  اإلجراءات  تنفيذ  مبتابعة 
السياسة السكانية.

التنسيق مع باقي فرق العمل املكلفة مبتابعة تنفيذ • 
محاور السياسة السكانية.

حل العقبات (إن وجدت) يف الوقت املناسب أو التواصل • 
مع املكتب الفني للجنة للمساعدة يف حلها.

حضور االجتماعات الدورية لرؤساء مجموعات العمل • 
مع املكتب الفني.

املشاركة يف النشاطات والفعاليات املختلفة للجنة • 
الدائمة للسكان، والسيما اليوم القطري للسكان الذي 

يحتفل به سنويًا يف األسبوع الثالث من أكتوبر.
إجراء تقييم لكل عضو من أعضاء فريق العمل يف • 

نهاية كل مرحلة من مراحل متابعة تنفيذ برنامج عمل 
السياسة السكانية ورفعه إلدارة املكتب الفني للجنة 

لتحديد املكافأة السنوية للعضو، وذلك وفقًا لنموذج 
خاص يتم تزويد رئيس الفريق به يف حينه. 

2. أعضاء مجموعات العمل: 
وقد مت التأكيد أيضًا يف هذه اجللسة على أن عضو الفريق هو 
املسئول املباشر عن متابعة كل اإلجراءات العملية والتطبيقية 
التي يحددها فريق تنفيذ السياسة السكانية، من أجل حتقيق 
ورد  كما  السكانية  السياسة  من  املعني  احملور  وأهداف  غايات 
الفريق.  رئيس  مع  والتنسيق  بالتشاور  املعتمد  برنامجها  يف 
ويشارك عضو الفريق يف العمل على ضمان التنسيق الكامل 
بني مختلف املؤسسات املشاركة يف تنفيذ ذلك احملور وتذليل 
التقارير  إعداد  يف  املشاركة  كذلك  مهامه  ومن  العقبات.  
الدورية الفصلية واملرحلية ملجموعته التي تبني التقدم احملرز 
السكانية  السياسة  مبحور  اخلاص  العمل  برنامج  تنفيذ  يف 
اخلاص بفريقه. واملسؤوليات امللقاة على عاتق عضو مجموعة 

العمل، هي:
فيما  ٭ السكانية  السياسة  وأهداف  غايات  تنفيذ  متابعة 

السكانية  السياسة  محور  ضمن  عمله  مجال  يخص 
اخلاص بفريقه.

مبا  ٭ الفريق  ألنشطة  الزمنية  اخلطة  وضع  يف  املشاركة   
يتوافق مع برنامج عمل السياسة السكانية.

 املساهمة يف ضمان مواصلة أنشطة الفريق.٭

 التنسيق مع رئيس الفريق واألعضاء اآلخرين بغية تزويد  ٭
مستمرة  بتقارير  للسكان  الدائمة  للجنة  الفني  املكتب 
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من  املعني  احملور  تنفيذ  يف  احملرز  التقدم  حول  ودورية 
برنامج عمل السياسة السكانية.   

 املشاركة يف حتديد مسؤوليات اجلهات املشاركة يف تنفيذ  ٭
احملور املعني من السياسة السكانية.

الفرعية  ٭ والفرق  الفريق  اجتماعات  مختلف  حضور   
واملشاركة يف أعمالها ومتابعتها وإعداد محاضرها.

ألقى   ،2016 للسكان  القطري  اليوم  فعاليات  ختام  ويف 
األستاذ عبد الهادي الشاوي كلمة أكد فيها على أن التطبيق 
خمس  مدار  على  قطر  لدولة  السكانية  للسياسة  العملي 
سنوات متواصلة (أكتوبر -2009 أكتوبر 2014)، بني أن بعض 
األهداف التي تضمنها برنامج عمل هذه السياسة بحاجة إلى 
إعادة نظر واالنتقال إلى أهداف أخرى أكثر تقدمًا، وذلك مبا 

يواكب مستجدات الواقع السكاني املتغير.  

إجراء  للسكان  الدائمة  اللجنة  ارتأت  سبق،  ما  على  بناًء 
انطلقت  مرحلتني،  على  السكانية  للسياسة  شامل  تقييم 
األولى منهما يف أكتوبر 2014، والثانية يف أكتوبر 2015. وقد 
استخدمت يف عملية التقييم مجموعة من األدوات املنهجية 
يف  واملعنيني  واملتخصصني  اخلبراء  من  كبير  عدد  قبل  من 
من  خبراء  إلى  إضافة  املختلفة،  وهيئاتها  الدولة  وزارات 

صندوق األمم املتحدة للسكان.

أجنزت  القطري  املجتمع  خلصوصية  دقيق  تشخيص  فبعد 
السكانية  السياسة  عمل  برنامج  للسكان  الدائمة  اللجنة 
هذه  يف  قمنا  والذي   ،2022-2017 قطر  لدولة  اجلديد 
يف  ذلك  نتائج  وإدراج  العامة.  مالمحه  بعرض  االحتفالية 
تقرير التقييم السداسي للسياسة السكانية، والذي يتضمن، 
يف  عرض  أساسية،  فصول  ثالثة  والتمهيد،  للتقدمي  إضافة 
األول منها اإلطار العام املطور للسياسة السكانية لدولة قطر، 
والثالث  إحصائية،  بلغة  السكاني  الواقع  حتديات  الثاني  ويف 
املنهجية  حيث  من  السكانية  السياسة  عمل  برنامج  تقييم 
استخدام  التوصل إليها نتيجة  التي مت  والنتائج  املتبعة فيه 

أدوات التقييم املختلفة.

ويف نهاية كلمته، شكر  األستاذ عبد الهادي الشاوي املشاركني 
يف  جهودهم  على   2016 للسكان  القطري  اليوم  احتفالية  يف 
إجناحها، ونوه مبشاركة خبراء صندوق األمم املتحدة للسكان 
يف  التوفيق  من  مزيدًا  للجميع  متمنيًا  ذلك،  على  وشكرهم 

أعمالهم املستقبلية خلير املجتمع القطري.
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يف رحاب  اجلامعة األمريكية يف بيروت ، مت يوم الثالثاء (29 
نوفمبر 2016) إطالق تقرير التنمية االنسانية العربية 2016م، 
اِإلنسانية  التنمية  تقارير  سلسلة  يف  السادس  التقرير  وهو 
العربية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. واملوضوع 
وآفاق  العربية  املنطقة  يف  الشباب  هو  التقرير  لهذا  الرئيس 
التنمية االنسانية يف ظل واقع متغير يتمثل بانفتاح النافذة 
أعدادهم  وازدياد  الشباب  فئة  حجم  تضخم  أو  الدميوغرافية 

بصورة غير مسبوقة.
فبحسب صويف دو كاين، مديرة املكتب اإلقليمي للدول العربية 
أحدث  "تشير  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  يف  باإلنابة 
اإلحصائيات إلى أن أعمار ثلثي سكان املنطقة العربية اليوم 
تقل عن 30 عاما، نصفهم يف الشريحة العمرية 15 - 29سنة.  
وهؤالء هم الذين يعتبرهم التقرير شبابًا، ويقدر عددهم بأكثر 
من مئة مليون. هذه الكتلة السكانية غير املسبوقة يف تاريخ 
املنطقة من شباب يف أهم سنوات القدرة على العمل والعطاء 
االقتصادي  التقدم  عجلة  دفع  على  قادرة  هائلة،  طاقة  تكون 
هذه  أن  التقرير  ويبِني  الفرصة.  لها  أتيحت  إذا  واالجتماعي 
النافذة الدميغرافية متثل فرصة حقيقية على مدى العقدين 

القادمني، يتعني على املنطقة اغتنامها بشكل عاجل".
يف  االستمرار  أن  إلى  مقدمته  يف  التقرير  نبه  عليه،  بناًء 
وإمكاناتهم  أصواتهم  وجتاهل  الشباب  تهميش  سياسات 
وسيحولهم  مجتمعاتهم  عن  باالغتراب  شعورهم  سيعمق 

ميكن  نقمة  إلى  التنمية  خدمة  يف  تكون  أن  ميكن  نعمة  من 
أن تؤدي إلى انتفاضات واضطرابات قد تسهم يف إطالة حالة 
وجتهض  خطير   بشكل  اإلنسان  أمن  وتهدد  االستقرار  عدم 

عملية التنمية برمتها. 

ويتزامن صدور هذا التقرير مع حدثني هامني على الصعيدين 
العربي والدولي، هما:

مرور خمس سنوات على أحداث العام 2011 ، أو ما اصطلح . 1
على تسميته بـ"الربيع العربي"، وهي فترة شهدت جدًال 
واسعًا حول ما حدث من حتوالت، وخصوصًا حول عالقة 

الشباب بها.
لعام . 2 املستدامة  التنمية  خطة  العالم  زعماء  اعتماد 

اخلمس  للسنوات  التنمية  مسار  لتحويل  كرؤية   ،2030
وازدهارًا  سالمًا  أكثر  مستقبل  لبناء  القادمة  عشرة 
والشبان  الشابات  أن  اخلطة  وتؤكد  وشموًال.  واستدامًة 

هم عوامل حاسمة للتغيير.

ر:  الشباُب وآفاُق التنمية ا9نسانية في واقٍع متغيِّ

قراءة في تقرير  التنمية ا9نسانية العربية للعام ٢٠١٦
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ما  أهم  استعراض  يلي  فيما  سيتم  التقرير،  هذا  وألهمية 
تضمنه من جهة، واستخالص الدروس املستفادة منه من جهة 

ثانية:


يتضمن التقرير مقدمة وثمانية فصول، هي:

البلدان  يف  اإلنسانية  والتنمية  الشباب  األول:  الفصل 
العربية: حتديات مرحلة التحول: 

تتعلق  التي  املوضوعات  من  مجموعة  الفصل  هذا  يتناول 
بواقع التنمية اإلنسانية يف البلدان العربية، وصياغة املفاهيم 
عن الشباب يف التنمية اإلنسانية استنادًا إلى أبحاث حديثة، 
والشباب   ،   2011 عام  بعد  ما  العربية  املنطقة  يف  والشباب 

بوصفهم أدواٍت ممكنة للتغيير.  

الفصل الثاني: القيم، والهويات واملشاركة املدنية:
ويبحث هذا الفصل يف عدة مسائل ترتبط عقلية الشباب يف 
املنطقة العربية، والشباب  بني انعدام الرضا وارتفاع مستوى 
التعبير عن الذات، والنزعة األبوية يف األسرة، واملشاركة املدنية 
وأشكال احلكم، الُهِوية الوطنية والتسامح بشأن االختالفات.

الفصل الثالث: التعليم واالنتقال إلى العمل:
النتائج  يف  التفاوت  هي:  فقرات  خمس  الفصل  هذا  يتضمن 

يف  املساواة  وعدم  العربية،  املنطقة  يف  الشباب  بني  التعليمية 
العمل،  إلى  املدرسة  من  العسير  واالنتقال  التعليم،  فرص 
تساعد  أن  ميكن  سياسات  و  الوظائف،  خلق  على  والقيود 

أسواق العمل يف املنطقة العربية.

الشابات  إدراج  يف  اجلديدة  الديناميات  الرابع:  الفصل 
ومتكينهن:

يات التي تواجه  يناقش هذا الفصل جملة قضايا، هي: التحِدّ
واحلقوق  والزواج   واألسرة   العربية،  املنطقة  يف  الشابات 
وإزالة  العوملة،  تسوده  عالم  يف  الشابات  وتعبئة  اإلجنابية، 

العقبات الثقافية واالقتصادية لتحقيق املساواة للمرأة.

خدمات  على  واحلصول  الصحية  احلالة  اخلامس:  الفصل 
صحية:

الشباب  حالة  التالية:  الفقرات  من  الفصل  هذا  ويتألف 
الصحية، واملخاطر والعوامل الوقائية، وأوجه انعدام املساواة 
الصحي  القطاع  يف  احلالية  والتدخالت  الشباب،  صحة  يف 
غير  القطاع  يف  احلالية  والتدخالت  الرفاه،  مستوى  لتعزيز 
الصح، ومن الصحة للجميع إلى الصحة يف جميع السياسات، 

و التطلع إلى املستقبل.

الفصل السادس: آثار احلرب والنزاع العنيف على الشباب:
يف  بالشباب  عالقة  لها  عناوين  على  الفصل  هذا  ويحتوي 
بلدان مزقتها احلرب، وباآلثار يف الصّحة البدنية، وباآلثار يف 
الصحة العقلية، وبوقع النزاعات على التعليم وفرص العمل، 


    
  
 24 –15     
            
 

   
               
          29 – 15    
                
             
         
    

    


واملشاركة  وبالنزاع  الشباب،  على  ووقعها  القسرية  وبالهجرة 
املدنية.

الفصل السابع: اإلقصاء والتنقل والهجرة:
الهجرة  ضغوط  التالية:  العناوين  الفصل  هذا  ويتضمن 
الشباب،  العرب  املهاجرين  عن  مختصرة  وحملات  وأمناطها، 
وسياسات الهجرة يف البلدان املستقبلة واملرسلة، بعض فوائد 
وتخفيف  املنطقة،  يف  التنقل  أمام  احلواجز  وخفض  التنقل، 

التوترات.
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منوذج  نحو  املستقبل:  يؤمن  الشباب  متكني  الثامن:  الفصل 
تنمية جديد جدير بالشباب يف املنطقة العربية:

يف  هما:الشباب  اثنتني،  مسألتني  يف  الفصل  هذا  ويبحث 
املنطقة العربية وحتديات للتنمية اإلنسانية يف واقع متغير، 
ونحو منوذج تنمية جديد جدير بالشباب يف املنطقة العربية.


مفصلة  إحصائية  وبيانات  معلومات  التقرير  يتضمن  ال 
وحتليالت معمقة فحسب، بل أيضًا رسائل ومضامني ودروسًا 

تتلخص يف الدعوة إلى:

تبني البلدان العربية لنموذج تنموي جديد يقوم . 1
ما  خالل  من  ومتكينهم  الشباب  يف  االستثمار  على 

يلي: 
مبا •  الوطنية  خططها  إعداد  يف  العربية  البلدان  شروع 

أقرتها  التي  املستدامة 2030  التنمية  خطة  مع  يتالءم 
الشباب  يف  االستثمار  إلى  تدعو  والتي  املتحدة،  األمم 
كأولوية  التنمية  عملية  يف  االنخراط  من  ومتكينهم 
الشباب  قدرات  وتعزيز  ذاتها،  حد  يف  وملحة  حاسمة 
إمكاناتهم،  أقصى  حتقيق  من  ميكنهم  مبا  األساسية 
والصحية  التعليمية  اخلدمات  جودة  على  التركيز  مع 
يف  تسهم  أخرى  خدمات  الى  باإلضافة  لذلك،  الالزمة 
من  الئق  ومستوى  لهم  كرمية  اجتماعية  حياة  ضمان 
العيش، مثل خدمات اإلسكان ودعم العاطلني من العمل 

وغيرها.  

حتقيق •  أجل  من  للشباب  املتاحة  الفرص  نطاق  توسيع 
الذات، اقتصاديًا بتوفير فرص عمل الئقة، وسياسيًا من 
خالل احترام حقوقهم وحرياتهم ومتكينهم من املشاركة 
واجتماعيًا  ومساءلتها،  الرسمية  املؤسسات  يف  الفاعلة 
من خالل مواجهة كل اشكال التمييز على أساس الهوية 

أو النوع االجتماعي.
هذا •  يف  الشباب  دور  وتعزيز  واألمن  السالم  حتقيق 

األولني  االستراتيجيني  البعدين  جدوى  لضمان  االطار 
تعزيز  ميكن  ال  وأمن  سالم  دون  من  إذ  واستدامتهما، 
قدرات الشباب وال توسيع نطاق الفرص املتاحة امامهم، 
كما ال ميكن ضمان استدامة مثل تلك اجلهود وتراكمها 

على نحو فعال ال يتعرض النتكاسات متكررة وجذرية.

أعاله  . 2 املبني  النحو  على  الشباب  متكني  ويستدعي 
إصالحات على ثالثة مستويات، هي:

بني •  االجتماعي  للعقد  الناظمة  السياسات  مستوى   
لضمان  الكلي  االقتصاد  وهيكلة  ومواطنيها  الدولة 
مبن  للجميع،  املتاحة  الفرص  وتوسيع  الكامل  الشمول 

فيهم الشباب، بعدالة ودوِن متييز. 
وال •  القطاعية،  السياسات  على  الثاني  املستوى  ويركز 

سّيما يف مجاالت التعليم والصحة والتوظيف، لضمان 
قدرات  تعزيز  شأنها  من  التي  اخلدمات  وجودة  توفر 

الشباب، ومن ثم لتوسيع نطاق حّريتهم يف االختيار. 

املعنية  الوطنية  السياسات  الثالث  املستوى  يتناول  أخيرًا، 
إيجاد  نهج  جتاوز  السياسات  لهذه  وينبغي  بالشباب.  مباشرة 

وقصير  جزئيا  يكون  ما  عادة  الذي  الشباب  ملشاكل  احللول 
مع  بفاعلية  لتتعامل  مجد،  وغير  صوريًا  وأحيانًا  املدى، 
وضع  يف  أوسع  شبابية  مشاركة  لتضمن  األولني؛  املستويني 
وتعزيز  املوازنات،  تخصيص  ومراقبة  العامة،  السياسات 
والتقدم  التنفيذ  ومتابعة  كافة،  املعنيِة  اجلهات  بني  التنسيق 

نحو إجناز األولويات. 
باختصار شديد، فإن التقرير يؤكد على أنه رغم كل ما يواجه 
الشباب العربي من إحباط ومحاوالت التهميش واإلقصاء، إال 
أنهم سيظلون الكتلة التاريخية احملركة إلعادة بناء أوطانهم 
إلنقاذ  املنتظر  احللم  وسيبقون  مستقبًال  ومجتمعاتهم 

بلدانهم العربية من غفوتها وعطلها احلضاري واالنساني.
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إضافة إلى تنظيمها لليوم القطري للسكان الذي مت االحتفال 
بالدوحة  سيزون  الفور  بفندق  أكتوبر 2016،  االثنني 31  يوم  به 
السكانية  السياسة  عمل  لبرنامج  العامة  املالمح   " شعار  حتت 
وردت  االحتفالية  هذه  (تفاصيل   "2022  -  2017 قطر  لدولة 
الدائمة  اللجنة  قامت  فقد  العدد)،  هذا  من  األولى  املقالة  يف 
والنشاطات  الفعاليات  من  بالعديد  الفني  ومكتبها  للسكان 

خالل الربع األخير من عام 2016 (سبتمبر-ديسمبر)، أهمها:

أوًال) اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها الدورية:

عند •  االجتماع  هذا  عقد  السابع:  الدوري  االجتماع 
أكتوبر   25 الثالثاء  يوم  مساء  من  السادسة  الساعة 
محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  عن  ونيابة  2016م. 
ورئيس  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزير  النابت، 
اللجنة، قام السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة 
يف  رحب  حيث   للجنة،  السابع  الدوري  االجتماع  بإدارة 
بنود  مناقشة  إلى  انتقل  ثم  باحلضور،  االجتماع  بداية 

جدول األعمال.
وأهم املوضوعات التي متت مناقشتها يف هذا االجتماع     
برنامج االحتفالية لليوم القطري للسكان يف 31 اكتوبر 
للسكان  الدائمة  للجنة  الفني  املكتب  ومذكرة   ،2016
حول  اللجنة  أعضاء  بعض  وتساؤالت  مالحظات  بشأن 
-2017 قطر  لدولة  السكانية  السياسة  عمل  برنامج 

2022، إضافة إلى ردود أعضاء اللجنة الدائمة للسكان 
بشأن دراسة "تركز بعض اجلنسيات يف بعض املهن".

عند •  االجتماع  هذا  عقد  الثامن:  الدوري  االجتماع   
 29 الثالثاء  يوم  مساء  من  والنصف  اخلامسة  الساعة 
بن  صالح  الدكتور  سعادة  افتتح  وقد  2016م.  نوفمبر 
واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزير  النابت،  محمد 

حيث  للجنة،  الثامن  الدوري  االجتماع  اللجنة،  ورئيس 
رحب يف بداية االجتماع باحلضور، شاكرًا أعضاء اللجنة 
السكان  قضايا  إبراز  يف  جهودهم  على  للسكان  الدائمة 
ونشر الوعي بأهم التحديات السكانية التي تواجه دولة 
وارتفاع  السكانية  التركيبة  باختالل  واملتمثلة  قطر، 
قضايا  إدراج  ضرورة  على  مؤكدًا  السكاني،  النمو  معدل 

السكان يف اخلطط املستقبلية. 

أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خالل الربع اBخير من عام ٢٠١٦
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حيث  األعمال،  جدول  بنود  مبناقشة  احلاضرون  بدأ  ذلك،  بعد 
للجنة  الفني  املكتب  مدير  الشاوي،  الهادي  عبد  أ.  استعرض 
اللجنة  الحتفالية  اخلتامي  التقرير  يف  جاء  ما  أهم  باإلنابة، 
الدائمة للسكان باليوم القطري للسكان 2016، والسيما جلسة 
محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  فيها  حتدث  التي  االفتتاح 
اللجنة  ورئيس  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزير  النابت، 
وزير  احلمادي،  الواحد  عبد  محمد  والدكتور  للسكان،  الدائمة 
والدكتور  االحتفالية،  شرف  (ضيف  العالي  والتعليم  التعليم 
للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  اإلقليمي  املدير  شبانة،  لؤي 
يف املنطقة العربية.  وبعد االنتهاء من الكلمات االفتتاحية مت 
تكرمي رؤساء مجموعات العمل السابقني من قبل سعادة الدكتور 

صالح، تابع احلاضرون بعدها فعاليات االحتفالية املختلفة. 

أهمها  أخرى،  موضوعات  مناقشة  االجتماع  هذا  يف  متت  وقد 
السكانية،  للزيادة  السلبية  اآلثار  ملعاجلة  املقترحة  احللول 
الوطنية  واللجان  املجالس  لرؤساء  عشر  السابع  االجتماع 
من  طالبي  وفد  وزيارة  8-2016/11/9م،  الفترة  خالل  للسكان 

جامعة قطر للجنة الدائمة للسكان.

عند  ● االجتماع  هذا  عقد  التاسع:  الدوري  االجتماع 
 27 الثالثاء  يوم  مساء  من  والنصف  اخلامسة  الساعة 
ديسمبر 2016م. وقد افتتح السيد سلطان الكواري، الوكيل 
التنموي  التخطيط  بوزارة  اإلحصاء  لشؤون  املساعد 
التاسع  الدوري  االجتماع  اللجنة،  رئيس  ونائب  واإلحصاء 

للجنة، حيث رحب يف بداية االجتماع باحلضور، ثم انتقل 
بعدها ملناقشة بنود جدول األعمال املتمثلة بـاملصادقة على 
مستجدات  وآخر  للجنة،  الثامن  الدوري  االجتماع  محضر 
التاسع  القمة  اجتماع  يف  املشاركة  وتقرير  الفني،  املكتب 
للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية والذي عقد يف بنغالديش 
خالل الفترة 10-12 ديسمبر 2016، واملسح اخلاص مبتابعة 
وفد  زيارة  والتنمية،  السكان  حول  القاهرة  مؤمتر  توصيات 
وتخطيط  سياسات  (تخصص  قطر  جامعة  من  طالبي 

وتنمية)

ثانيًا) املكتب الفني للجنة يعقد اجتماعاته الدورية: 

االجتماع الدوري للمكتب الفني مع رؤساء مجموعات  ●
العمل: يف بداية االجتماع، الذي عقد عند الساعة العاشرة 
املكتب  مدير  رحب  أكتوبر 2016،  األربعاء 12  يوم  صباح  من 
الفني باإلنابة السيد/ عبدالهادي املري وكادر املكتب الفني 
السياسة  تنفيذ  عمل  مجموعات  رؤساء  والسيدات  بالسادة 

السكانية، شاكرين لهم حضورهم لهذا االجتماع. 

اجلارية  التحضيرات  استعراض  االجتماع  هذا  يف  مت  وقد    
 ،2016 أكتوبر   31 يوم  للسكان  القطري  باليوم  لالحتفال 
االحتفالية،  جلسات  يف  املجموعات  رؤساء  مشاركة  طبيعة 
قائمة  عرض  مت  حيث  العمل،  مجموعات  تشكيل  وإعادة 
وتتكون  الفني  املكتب  أعدها  املجموعات  رؤساء  على  أسماء 
السكانية  السياسة  عمل  يف  خبرة  لهم  ممن  عضو   49 من 

وممن شاركوا يف املرحلة السابقة، مع إعطاء رئيس املجموعة 
حرية االختيار بينهم أو إضافة أعضاء جدد ممن يظن أنهم 
سيفيدون يف عمل املجموعة يف مرحلتها القادمة، على أن ال 

يزيد عدد أعضاء كل مجموعة عن عشرة أعضاء . 

هذا ● عقد  الفني:  للمكتب  الثامن  الدوري  االجتماع 
يوم  صباح  من  والنصف  التاسعة  الساعة  عند  االجتماع 
رّحب  االجتماع  هذا  بداية  ويف   .2016 نوفمبر   30 األربعاء 
مدير املكتب الفني باإلنابة، السيد عبدالهادي املري بالسادة 
يف  املبذولة  جهودهم  على  لهم  بالشكر  تقدم  ثم  احلضور، 

إجناح فعالية اليوم القطري للسكان  2016. 
االجتماع،  أعمال  جدول  بنود  احلاضرون  ناقش  بعدها    
التنموي  التخطيط  وزارة  بني  االتفاقية  إلى  تطرقوا  حيث 
األمم  صندوق  وبني  للسكان  الدائمة  واللجنة  واإلحصاء 
املتحدة للسكان، وإلى أسس ومعايير تشكيل مجموعات عمل 
برنامج السياسة السكانية، وإلى االجتماع السنوي لرؤساء 
كما  العربية،   الدول  يف  للسكان  الوطنية  واللجان  املجالس 
وإلى نتائج االجتماع الدوري الثامن للجنة الدائمة للسكان 

لعام 2016. 
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التاسع  - القمة  اجتماع  يف  تشارك  اللجنة  ثالثًا) 
للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية

التاسع  القمة  اجتماع  يف  للسكان  الدائمة  اللجنة  شاركت 
للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية، الذي انعقد خالل الفترة  
حتت  وذلك  بنغالديش،  عاصمة  بدكا  ديسمبر 2016   12 - 10
نحو  للجميع:  املستدامة  التنمية  تخدم  التي  "الهجرة  شعار 
خطة تقتضي التغيير يف مجال الهجرة". وقد ترأس وفد دولة 
قطر املشارك يف االجتماع املذكور سعادة وزير التنمية اإلدارية 
سعد  بن  عيسى  الدكتور/  االجتماعية  والشؤون  والعمل 
النعيمي، وممثلني عن وزارة العمل والتنمية اإلدارية والشؤون 
االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة اخلارجية، وخلويا، ووزارة 

التخطيط التنموي واالحصاء. 
وقد افُتتحت القمة بحضور رئيسة وزراء بنغالديش السيدة/ 
سعد  بن  عيسى  الدكتور  سعادة  ألقى  حيث  الشيخ،  حسينة 
النعيمي كلمته. وقد تخلل القمة العديد من اجللسات واملوائد 
املستديرة التي شارك بها أعضاء الوفد، حيث شاركت اللجنة 
الدائمة للسكان بصفتها ممثل عن وازرة التخطيط التنموي 
يف املائدة املستديرة (1.2) الهجرة: (تنوع وتناغم املجتمعات) 
اجللسة  كانت  وقد  والهجرة).  (االتصال  املستديرة  واملائدة 
التجارب  بعض  وعرض  خبرات  وتبادل  مناقشات  عن  عبارة 
من قبل املشاركني. إضافة ملا سبق، فقد تخلل القمة العديد 
بعض  وبني  القطري  الوفد  بني  الثنائية  االجتماعات  من 
يف  قطر  دولة  شاركت  كما  بنغالديش.  جمهورية  يف  املسؤولني 
معرض (بوث) الذي مت فيه عرض فيلم تعريفي حول حقوق 

خاص  مجسم  عرض  إلى  باإلضافة  قطر،  دولة  يف  العمال 
متت  حيث  متطورة،  بوسائل  ومجهز  العمال  وسالمة  بأمن 
دعوة بعض الشخصيات البارزة الطالعهم على هذه التجربة 
وعرضها بحضور و إشراف سعادة رئيس الوفد واملشاركني فيه.    

لرؤساء  السنوي  االجتماع  يف  تشارك  اللجنة  رابعًا) 
املجالس واللجان الوطنية للسكان يف الدول العربية 

يف إطار متابعة الشأن السكاني باملنطقة العربية وتأمني أفضل 
املقاربات واآلليات ملواجهة التحديات الكبيرة واخلطيرة وغير 
املسبوقة التي تعرفها غالبية الدول العربية، انعقد االجتماع 
السنوي 17 لرؤساء املجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول 
العربية يف شرم الشيخ (جمهورية مصر العربية) خالل الفترة 

8-9 نوفمبر 2016.
دول   10 عن  ممثلون  املذكور  االجتماع  أعمال  يف  شارك  وقد 
نائب  الكواري  سلطان  السيد/  فيه  قطر  دولة  ومّثل  عربية، 
الشاوي  الهادي  والسيد/عبد  للسكان  الدائمة  اللجنة  رئيس 
طريق  عن  شاركت،  كما  باإلنابة،  للجنة  الفني  املكتب  مدير 
الفيديو، سعادة السفيرة علياء آل ثاني، املندوب الدائم لدولة 
السكان  للجنة   50 الدورة  رئيس  املتحدة،  ألمم  لدى  قطر 
والتنمية يف األمم املتحدة. وشارك يف االجتماع أيضًا ممثلون 
عن منتدى البرملانيني العرب للسكان والتنمية وعن اإلدارات 
املتحدة  األمم  وصندوق  العربية  الدول  جامعة  يف  املختصة 
للسكان واإلسكوا، وخبراء وأكادمييون، وممثلون عن منظمات 

دولية وإقليمية معنية بقضايا السكان والتنمية.

القضايا  حول  معمق  نقاش  إطالق  إلى  االجتماع  هدف 
للمشاركة  الدول  حتضيرات  ومناقشة  املنطقة،  يف  السكانية 
التي  والتنمية  السكان  للجنة  اخلمسني  الدورة  يف  الفاعلة 
واللجان  املجالس  بني  الشراكة  وتعزيز  نيويورك،  يف  ستعقد 
بالعمل  االرتقاء  أجل  من  والبرملانيني  للسكان  الوطنية 

السكاني/ التنموي.

خامسًا) الدورات التدريبية

مع  للسكان  الدائمة  للجنة  ــ  الفني  املكتب  باحثات  شاركت 
"مهارات  التدريبية  الدورة  يف  الدولة  من  مختلفة  جهات 
البحث االجتماعي" يف وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون  
االجتماعية، والتي قدمتها  الدكتورة / إنعام الشهابي، خالل 
إلى  الدورة  هدفت  حيث   ، ديسمبر 2016  ــ 29  من 25  الفترة 
تنمية مهارات املشاركني يف إجراء البحوث والدراسات امليدانية 
خالل  من  االجتماعي  البحث  وخطوات  منهج  باستخدام 
االجتماعي،  البحث  واجتاهات  وأهمية  مفهوم  على  التعرف 
جمع  أدوات  إعداد  ومعرفه  االجتماعي،  البحث  ومناهج 
البحث  وخطوات  االجتماعي،  البحث  ألغراض  البيانات 
االجتماعي، وكذلك إعداد تقرير البحث االجتماعي.  وكانت 
بواقع  تدريبية  ساعة   (20) جلساته  ونظام  البرنامج  مدة 

خمسة أيام عمل.
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سادسًا) اللجنة تنجز مسودة "وثيقة السياسة السكانية 
لدولة قطر 2022-2017"

والتي  السابقة  السكانية  السياسة  تقييم  عملية  تبنتيجة 
استمرت حوالي سنتني متواصلتني من العمل الدؤوب، متكنت 
لوثيقة  األولى  املسودة  وضع  من  للسكان  الدائمة  اللجنة 
السياسة السكانية اجلديدة 2017-2022 التي متت مراجعتها 
بقضايا  متخصصة  ودولية  محلية  وجهات  خبراء  قبل  من 
للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  والسيما  والتنمية،  السكان 
الذي واكب خبراؤه عملية التقييم منذ بدايتها وحتى صياغة 
باملعايير  الوثيقة  هذه  التزام  يف  ساعد  مما  املذكورة،  الوثيقة 
الدولية، وتالؤمها مع أهداف التنمية املستدامة لعام 2030". 

واألهداف  الغايات  من  مجموعة  اجلديدة  الوثيقة  وتتضمن 
واإلجراءات التي تستجيب للمستجدات والتحديات السكانية 
خالل  القطري  املجتمع  تواجه  أن  ميكن  التي  والتنموية 
اختالل  والسيما   ،(2022  2017-) املقبلة  الست  السنوات 
بصورة  السكاني  النمو  معدالت  وارتفاع  السكانية  التركيبة 

كبيرة.  
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كفضيلة  واسع،  نطاق  على  االجتماعي،  املال  رأس  ف  يعرَّ
مدنية تتمثل بسلوك األفراد، وتعتمد على املشاركة املجتمعية 
األفراد  بني  تفاعل  عن  يعبر  وأنه  والتعاون.  القانون  واحترام 
التي  الثقة  ومستوى  باملثل  واملعاملة  االجتماعية  والشبكات 

تؤسسها هذه الشبكات االجتماعية. ويقسم إلى ثالثة أنواع:

أعضاء  بني  العالقات  على  يستند  اجتماعي  مال  رأس  األول: 
العائلة  مثل  ما  بشكل  املتشابهني  االجتماعية  الشبكة 
واالصدقاء. والنوع الثاني رأس مال اجتماعي عابر ويشير إلى 
جلماعة  بالضرورة  ينتمون  ال  الذين  األفراد  ضمن  العالقات 
معينة وال يتوافقون بالعمر أو احلالة االقتصادية أو التعليم، 
وإمنا جتمعهم روابط أخرى مثل عالقات العمل واملعارف. أما 
عالقات  على  يستند  اجتماعي  مال  رأس  فهو  الثالث،  النوع 
املؤسسات  مثل  السلطة  ومستويات  املؤسسات  مع  األفراد 

احلكومية وغير احلكومية والشركات وغيرها.

ويعرف البنك الدولي رأس املال االجتماعي على أنه "املؤسسات 
يف  االجتماعي  التفاعل  تشكل  التي  واملعايير  والعالقات 
يف  أساسي  عامل  االجتماعي  التماسك  أن  ويؤكد  املجتمع، 

التنمية االقتصادية واملستدامة.

املال  رأس  فتعرف  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  أما 
والقيم  واملعايير  الشبكات  "مجموعة  أنه  على  االجتماعي 
املختلفة  اجلماعات  بني  التعاون  تسهل  التي  والتفاهمات 

وضمنها".

يتضح من هذه التعاريف كلها، أن اختالل التركيبة السكانية 
االجتماعي،  املال  رأس  اختالل  مع  طردًا  يتناسب  ما  دولة  يف 
حيث إن تواجد أعداد كبيرة تنتمي إلى ثقافات وأمناط سلوك 
املجتمع،  يف  االجتماعي  التفاعل  صعوبة  من  يزيد  مختلفة 
ويحد من التماسك االجتماعي الذي يشكل أحد أهم عوامل 
احللول  اجتراح  يستدعي  الذي  األمر  املستدامة.  التنمية 

املناسبة ملعاجلة تلك االختالالت.

اختالل رأس المالي االجتماعي مسألة سكانية
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