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املقـــــدمة

تواجه بالدنا حتديات سكانية كبيرة ناجمة عن انعدام التوازن بني السكان حجماً وتركيباً وتوزيعاً 
وبني املوارد الطبيعية واالقتصادية املتاحة األمر الذي يؤدي إلى العديد من االختالالت واإلخفاقات 

التي تواجه خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وقد شهد العقدان األخيران من القرن املاضي حتوالت دميوغرافية غير مسبوقة متثلت في زيادات 
كبيرة في أعداد السكان ومبعدل منو سنوي بلغ 3.00% فقد ارتفع عدد السكان من 14.6مليون 
نسمة في العام 1994 )تعداد 1994م  ( ليصل إلى 19.7 مليون نسمة  في العام 2004  )تعداد 

2004م ( وبزيادة قدرها 5.1 مليون نسمة خالل فترة زمنية لم تتجاوز عشر سنوات.

ويتوقع وفقاً لهذه التحوالت أن يتضاعف حجم السكان خالل فترة 23 سنة وبزيادة قد تصل 
مليون شخص في العام الواحد، مما يترتب على ذلك حدوث تداعيات سلبية على نوعية احلياة 

ومستويات الفقر بني أوساط السكان باإلضافة إلى إتساع متطلباته كماً ونوعاً.

األمني العام للمجلس الوطني للسكان
د. أحمد علي بورجي
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اإلجنازات التي مت حتقيقها في العمل السكاني

أدركت احلكومة منذ مطلع تسعينيات القرن املاضي تفاقم املشكلة السكانية والنمو املضطرد 
للسكان وبدأت تهتم  بشكل منتظم بالقضايا السكانية وأولت إهتماماً كبيراً بهذه اجلوانب  
البيئة  املساعدة  والبرامج والسعي لتهيئة  وتبنت حزمة متكاملة من السياسات واخلطط 

للعمل من اجل إيجاد معاجلات واقعية خملتلف القضايا السكانية. 

1. جانب السياسات والبرامج

املاضي ومت مراجعتها  القرن  التسعينيات من  بداية  أول سياسة وطنية للسكان في  مت وضع 
املرتبطة  واملستجدات  اجملتمعية  القضايا  أهم  لتستوعب  احلالي  القرن  بداية  في  وحتديثها 
باجلوانب السكانية والتنموية محلياً ودولياً ومثلت إطاراً مناسباً ملواجهة التحديات السكانية 
والنمو السكاني املتسارع حيث اشتملت على 13 هدفاً مثلت التدخالت املباشرة وغير املباشرة 

إلحداث تغيرات على العوامل املؤثرة في النمو السكاني والزيادة في حجم السكان .

2. اجلانب املؤسسي والتنظيمي

جهة  عشر  ستة  وعضوية  احلكومة  رئيس   برئاسة  للسكان  الوطني  اجمللس  إنشاء  مت   •
حكومية)11 وزيراً( و غير  حكومية ذات العالقة بالعمل السكاني .

التنسيق  بدور  يقوم   فني  كجهاز  للسكان  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أنشأت   •
والتخطيط واملراقبة والتقييم للعمل السكاني وكذا تنفيذ أنشطة مباشرة وغير مباشرة 

للتوعية واملناصرة واملؤازرة للقضايا السكانية.
• تشكيل جلنتي الصحة والسكان والبيئة في مجلسي النواب والشورى.

• إنشاء مركز الدراسات السكانية في جامعة صنعاء.
• إنشاء مركزي دراسات املرأة في كالً من جامعتي صنعاء وعدن. 

 16( اجلمهـورية  محــافظات  معظم  في  السكانية  األنشطة  تنسيق  جلــان  تشكيل   •
خططها  إطار  في  السكانية  واألنشطة  األهداف  دمج  عملية  في  دورها  يتركز  محافظة(، 
باقي  في  اللجان  تشكيل  استكمال  على  العامة  األمانة  وتعمل  التنفيذية،  وبرامجها 

احملافظات.

3. اجلانب املعلوماتي والبرمجة

التعدادات  تنفيذ  السكانية من خالل  واملؤشرات  املعلومات  • حدثت تطورات عديدة ملصادر 
للسكان واملساكن واملنشآت و املسوحات  الدميوغرافية  والصحية واالجتماعية واالقتصادية 
املدنية واحليوية وأساليب استخدام اإلحصاءات اخلدمية وبحوث  التسجيالت  وكذلك نظم 
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التحديات  التنبأت  املستقبلية ملعرفة  وإجراء  الوضع السكاني  والقيام بتحليل  العمليات، 
املستقبلية التي ميكن أن تواجه اجملتمع والعمل على وضع احللول لها والتخفيف من حدتها.
• مت إنشاء العديد من البرامج واملشاريع السكانية وتنفيذها من قبل اجلهات احلكومية وغير 

احلكومية ذات العالقة  وعلى املستويات املركزية والقطاعية واحمللية، من أبــرزها :
• برنامج العمل السكاني األول للفترة 2001-2005م .

• برنامج العمل السكاني الثاني للفترة 2006-2010م.
• برنامج العمل السكاني املعدل للفترة 2009-2010م.

• برنامج الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة2001-2005م.
• برنامج اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني.

أهمية ودواعي اإلدماج

برغم ان السياسة السكانية  قد قطعت مراحل عديدة خالل الفترة املاضية من خالل اإلجنازات 
التي مت حتقيقها في العمل السكاني إال أن احلاجة للتوسع لتحقيق األهداف في أطار الدمج 
وتفعيل دور الشركاء في مجال التنفيذ على املستوى املركزي واحمللي يحتم علينا تكثيف اجلهود 
وحتفيز كل العاملني في اجملال السكاني وكذا املهتمني وأصحاب القرار في تبني اإلدماج والتفاعل 
معاً في أهم القضايا التي تهم مجتمعنا ومتس كل فرد فيه لتحقيق األهداف في املستقبل 
القريب والبعيد كما أن القصور في تنفيذ السياسة الوطنية للسكان بغية حتقيقها جعل 
والشركاء في استدراك ما  القرار  املهتمني وأصحاب  دليل يوضح ويساعد  إعداد  الضرورة  من 
ميكن حتقيقه من إدماج لألهداف السكانية في خطط التنمية الشاملة واخلطط القطاعية 
واحمللية، على أن متثل اخلطط اخلمسية والسنوية باكورة اإلدماج بشكل نوعي ويشمل كافة 

جوانب التنمية.

الهدف من الدليل

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة اخملططني واملهتمني على كيفية إدماج األهداف السكانية في 
وتزويدهم   ) أو غير حكومية  بالعمل السكاني )حكومية  العالقة  ذات  وبرامج اجلهات  خطط 
مبهارات وتقنيات اإلدماج  بحيث يشمل الدمج عند التخطيط اآلخذ بعني االعتبار عملية التوازن 
بني النمو السكاني واملوارد املتاحة واملتوقعة في آن واحد وآليات التنفيذ واملراقبة والتقييم و 
االرتكاز على قواعد للبيانات املطلوبة لكل جهة وذلك بالتنسيق والتواصل املستمر مع األمانة 

العامة للمجلس الوطني للسكان على املستويني املركزي واحمللي.
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الفئات التي يستهدفها الدليل

(من  احملافظات  وعلى مستوى  )مركزياً  القرار  وأصحاب  واملهتمني  اخملططني  الدليل  يستهدف 
خالل إعداد وتدريب مدربني على كيفية اإلدماج يليه تدريب اخملططني الفنيني واملهنيني واآلخرين 
على مستوى القطاعات املركزية والالمركزية ليتمكنوا من عملية إدماج األهداف السكانية 

في:
• اخلطط التنموية الشاملة طويلة األجل.

• اخلطط القطاعية السنوية.
• اخلطط احمللية السنوية .

الهدف من اإلدماج

تستهدف عمليات اإلدماج جعل األهداف السكانية وإجراءات حتقيقها كمكونات متفاعلة مع 
والبرامج  اخلطط  أطر  في  والتشريعية  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املكونات 
على املستويات اخملتلفة، وال ميكن  حتقيق أي هدف سكاني دون حساب التأثير العائد من إجراءات 
االقتصادية  بالعوامل  يتأثر  والبرامج وكل بعد سكاني  وسائل حتقيقه على مكونات اخلطط 

واالجتماعية وتتأثر به.

ولذلك يجب أن يتم استيعاب خطط التنمية ألهداف السياسة السكانية وبرامجها التنفيذية 
في كافة القطاعات احلكومية وغير احلكومية، وعلى كافة املستويات املركزية واحمللية، وتعزيز 

املشاركة الفاعلة في حتقيق تنفيذ األهداف السكانية.
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)الباب األول (

مبررات ومنطلقات وشروط جناح عملية الدمج
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املبــــــررات
 

قضايا  جتاه  املتدني  والتنفيذي  العالي  السياسي  التوجه  مستوى  بني  الكبيرة  الفجوة   •
السكان في خطط التنمية.

• اختالل التوازن بني االحتياجات السكانية ومحدودية املوارد الحتياجات التنمية البشرية.
• ضعف التنسيق بني اجلهات ذات العالقة بالعمل السكاني فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة 

السكانية.
• ضعف برامج التوعية واخلدمات والتنمية التي تقوم على قاعدة الشراكة،بني الدولة واجملتمع 

أفراداً ومنظمات وكافة مؤسسات اجملتمع املدني واملانحني.
• تدني وضع املرأة االقتصادي واالجتماعي وضعف مشاركتها في مجال التنمية، وانخفاض 
العمل  في  مشاركتها  نسبة  انخفاض  ذلك  على  وكمثال  التنمية  نتائج  من  استفادتها 

السياسي والتعليم وسوق العمل.
• االختالل في توزيع منافع التنمية األساسية بني السكان جغرافياً.

في  مولود   6.1 حوالي  للمرأة  اإلجمالي  اخلصوبة  معدل  يزال  ال  حيث  املرتفع  السكاني  النمو   •
املتوسط، مما يعني تضاعف حجم السكان في فتره ال تزيد عن 23 سنة مما  يزيد الضغط على املوارد 

الطبيعية مثل: املياه والغذاء واملوارد االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية ومثال ذلك:
- تدني  نصيب الفرد في اليمن من املياه حيث ال تزيد عن 120 متر مكعب مقابل )1250(متر 

مكعب عربياً و)7500 ( متر مكعب عاملياُ.
وخاصة  تلبيتها  على  القدرة  م  عد  مع  والطبية  الصحية  اخلدمات  على  الطلب  ارتفاع   -
خدمات الصحة اإلجنابية حيث ال تزيد نسبة التغطية عن 25% من اخلدمات املقدمة مع وجود 
تباين كبير في حجم التغطية بني احلضر والريف،كما أن الطلب غير امللبي خلدمات تخطيط 
وتنظيم األسرة يصل إلى 51 % في أوساط النساء املتزوجات حيث ال يزيد االستخدام حالياً 

لوسائل تنظيم األسرة عن 23% مبا فيها الوسائل التقليدية. 
- ارتفاع معدالت األمية بني السكان وخاصة في أوساط اإلناث.

- تدني معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي إجماالً حيث لم يتجاوز  54% بالنسبة لإلناث 
وهي في الريف  )46% ( مقابل )77% ( في احلضر.

املنطلقـــات واملـوجهـات

• االنطالق من السياسات واإلستراتيجيات املقرة في البالد  ومنها :
- السياسات السكانية 2001-2025م.

- الرؤية اإلستراتيجية للدولة 2001-2025م.
- اإلستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي.

- إستراتيجية تنمية املرأة.
- إستراتيجية اإلعالم والتثقيف و االتصال السكاني.

- اإلطار االستراتيجي للوقاية من ومكافحة فيروس نقص املناعة البشرية ) اإليدز(.
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• مراعاة الفئات السكانية التي تعاني أكثر من غيرها من حدة اإلشكاليات وتراكماتها.
• نتائج املؤمتر الوطني الرابع للسياسة السكانية املنعقد في ديسمبر2007م.

• نتائج املسح اليمني لصحة األسرة 2003م.
• اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب.

• اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة.
.)RAPID( مخرجات دراسة السكان والتنمية وحتديات املستقبل •
• املواثيق اإلقليمية والدولية ذات العالقة التي التزمت بها اليمن.

شروط جناح عملية الدمج

أوالً:التدريب على املستوى املركزي واحمللي

1. تدريب مدربني ومخططني من كوادر األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.
ذات  احلكومية  اجلهات  مختلف  في  القطاعي  املستوى  على  ومخططني  مدربني  تدريب   .2
العالقة بالعمل السكاني وفي  مقدمتها اجلهات املمثلة في اجمللس الوطني للسكان، وكذا 

اجلهات غير حكومية )منظمات اجملتمع املدني ( والقطاع اخلاص.
3. تدريب سكرتارية جلان تنسيق األنشطة السكانية باحملافظات واخملططني وتدريب املعنيني 

على مستوى احملافظة واملديرية.

مجاالت التدريب :
يتركز التدريب على اآلتي:

• استخدام دليل اإلدماج.
• إعداد قائمة املؤشرات وحتليل الوضع السكاني.

• حتديد األهداف وفقاً لألولويات.
• املراقبة والتقييم لتحقيق األهداف السكانية.

الدولية  املنظمات  اجلهات احلكومية غير احلكومية وكذا  أوساط  الدليل بني  ونشر هذا  • تعميم 
والدول املانحة بهدف املساندة والدعم املادي والفني إلدماج األهداف السكانية وفقاً لهذا الدليل.

على  اإلدماج  لعمليات  والتقييم  واملتابعة  بالتنسيق  العامة  األمانة  ثانياً:قيام 
املستوى املركزي والقطاعي واحمللي.

ثالثاً:اعتماد موازنات تشغيلية قطاعياً ومحلياً للجان التنسيق في احملافظات

تنفيذاً لقرار اجمللس الوطني للسكان املنعقد في صنعاء بتاريخ 9يوليو 2008م الذي أكد على 
دور جلان تنسيق  األنشطة السكانية في احملافظات العتماد ميزانية تشغيلية لهذه  تفعيل 
اللجان يتم إدراجها ضمن موازنة السلطة احمللية ابتداًء من العام املالي  2009م بالتنسيق مع 

أمني العاصمة ومحافظي احملافظات.
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)الباب الثاني( 

اخلطوات التنفيذية إلعداد الدليل 
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أوالً : التعاريف واملصطلحات

السياسة الوطنية للسكان
السلوك  على  والنوعي  الكمي  التأثير  بقصد  املباشرة  وغير  املباشرة  التدابير  جملة  هي 
الدميوغرافي وفي اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان ومبا يساهم في إيجاد التوازن بني 

املتطلبات السكانية والتنمية املستدامة.

اخلطــــة
واإلجراءات  والسياسات  األهداف  من  مجموعة  على  تشتمل  عمل  برنامج  عن  عبارة  هي 
واألنشطة املتكاملة التي تؤدي إلى حتقيق األهداف في فترة زمنية معينة وهي الفترة املطلوبة 

لتنفيذ اخلطة.

األهداف )الهدف(
هي عبارة عن غايات أو نتائج املراد حتقيقها وهي نوعان:

النوع األول: هي األهداف العامة ) الغايات( غالباً مداها طويلة األجل.
فالهدف العام: عبارة عن بيان عام نرغب حتقيقه في مدى زمني معني.

النوع الثاني: هي األهداف املباشرة أو احملدودة وهي غالباً قصيرة األجل.
فترة  خالل  حتقيقها  في  نرغب  التي  احملددة  الكمية  النتائج  (:ميثل  )املباشر  احملدد  فالهدف 
زمنية   محدده من خالل تنفيذ سياسة أو سياسات معينة، وميكننا معرفة وحصر نتائجه 

بسهولة.

السياسة: هي األداة أو الوسيلة التي بواسطتها يتم تنفيذ أنشطة معينة لتحقيق الهدف 
أو األهداف احملددة.

اإلدمـــاج
ويقصد به تكامل املتغيرات السكانية في العمليات التنموية، وقد لقي مفهوم روابط السكان 
القاهرة   في  املنعقد  والتنمية  للسكان  العاملي  املؤمتر  مقررات  في  واضحاً  اهتماماً  والتنمية 
1994م، فقد أكدت مقرراته بأن التنمية تهيئ الكثير من األسباب والظروف الكفيلة مبعاجلة 
الزيادة السكانية وأن تلك املعاجلات ال تتأتى إال بإدماج وتكامل املتغيرات الدميوغرافية والسكانية 

استراتيجياً في صلب عملية التنمية.
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ثانياً:اخلطوات التنفيذية إلعداد الدليل

 شكل فريق فني إلعداد هذا الدليل في األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ضم عددا من 
اخلبراء الوطنيني في مجاالت السكان والتنمية وحتت إشراف األمني العام واألمني العام املساعد 

للمجلس الوطني للسكان.
منهجية إعداد الدليل:أعتمد في إعداد الدليل املنهجية التالية:

1. إعداد اإلطار العام للدليل.
2. اإلستئناس  بتوجهات إعداد اخلطة  اخلمسية  الثالثة للتنمية االقتصادية والتخفيف من 

الفقر 2006-2010م..
3. نتائج النقاش واحلوار بني أعضاء فريق عمل إعداد الدليل.

4. خبرة أعضاء الفريق في إعداد أدلة سابقة.
5. استخدام الطرق العملية احلديثة في إعداد األدلة.

ثالثاً األهداف

1. أهداف السياسة الوطنية للسكان:
تهدف السياسة الوطنية للسكان إلى حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي واالجتماعي وبني 
االقتصادي  األسرة  مستوى  للسكان،وحتسني  املتنامية  املتطلبات  وتلبية  السكاني  النمو 
وتوفير  اجلنسني  بني  التكافؤ  وتعزيز  املرأة  ومتكني  والثقافي  والتعليمي  والصحي  واالجتماعي 
األسرة  إطار  في  اإلجناب  حرية  ضمن  األسرة  تنظيم  خدمات  ذلك  في  مبا  الصحية  الرعاية 
على  والتأكيد  احلمول  بني  واملباعدة  أطفالها،  عدد  بتحديد  األسرة  وحق  املسؤولية  والوالدية 
احمليطة  البيئة  تدهور  آثار  من  السكان  وحماية  باألمهات  واالهتمام  ومنائهم  األطفال  حقوق 
التكنولوجي  االنتقال  تراكمات  ومن  لإلدامة  القابلة  غير  واالستهالك  اإلنتاج  أمناط  ومن  بهم 
غير املالئم والتحكم بالنقاط احلرجة في موازنات املياه والطاقة وغيرها من االنعكاسات ذات 

العالقة بالنمو السكاني،كما تهدف السياسة الوطنية للسكان إلى ما يلي:

أوالً: تخفيض نسبة وفيات األمهات لتصل إلى 75 ٍحالة وفاة لكل 100 ألف والدة حية عام 
2015م وإلى أقل من 65 حالة وفاة بحلول عام 2025م وذلك من خــــــــالل:

• توفير املشورة واملعلومات والتثقيف واالتصال واخلدمات األساسية والرعاية الطبية قبل 
احلمل والوالدة وأثناءها وبعدها لتصبح شاملة وسهلة املنال والوصول إليها.

الوالدات املتقاربة واملتكررة وحدوثها في األعمار املبكرة  التعرض خملاطر  • تخفيض درجات 
واملتأخرة.

• توفير فرص املتابعة والوقاية واملعاجلة لألمراض املتعلقة باإلجناب ومبا يؤدي إلى تخفيضها.
• مكافحة أمراض نقص التغذية وحتسني السلوك التغذوي غير السليم.



15دليل الإدماج

والدة حية بحلول  ألف  وفاة لكل  إلى 35 حالة  الرضع ليصل  وفيات  ثانياً:  تخفيض معدل 
عام 2015م وأقل من 30 حالة وفاة بحلول عام 2025م وتخفيض معدل وفيات األطفال دون 
اخلامسة من العمر ليصل إلى حوالي 45 حالة وفاة لكل ألف والدة بحلول عام 2015م وإلى 

أقل من 40 حالة وفاة بحلول عام 2025م وذلك من خالل:
- البرامج التي تستهدف الوقاية من احلمول العالية واخلطرة.

- تشجيع الرضاعة الطبيعية.
- التحكم في أمراض الطفولة.

- حتسني الوضع الغذائي للرضع واألطفال.

ثالثاً:   رفع متوسط توقع احلياة عند امليالد ليصل إلى70 سنة بحلول عام 2015م وإلى أعلى 
من 70 سنة بحلول عام 2025م وذلك من خالل:

- رفع املستوى الصحي في جانبيه الوقائي والعالجي.
- توسيع وحتسني مستوى اخلدمات الصحية.

إلى حتقيق معدل  وصوالً  األرياف  في  املتكاملة خاصة  الصحية  الرعاية  انتشار  تعميم   -
تغطية ال يقل عن 90% من السكان في عام 2025م .

- تأمني مياه الشرب املأمونة ملا ال يقل عن 90% من السكان مع حلول عام 2025م.

رابعاً:  تكثيف اجلهود الوطنية لتوسيع اخليارات واخلدمات واملعلومات لألزواج من أجل تخفيض 
اخلصوبة ليصل معدلها الكلي إلى أقل من 4 والدات حية لكل امرأة بحلول عام 2015م وإلى 

أقل من 3.3  والدة حية بحلول عام 2025م.

خامساً: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة إلى 56% بحلول عام 2025م على أن ال 
األزواج من  العام من خالل متكني  لنفس   %35 احلديثة عن  للوسائل  االستخدام  تقل نسبة 
إطار  في  العقم  ومعاجلة  اإلجنابية  وممارسة حقوقهم  بينهم  واملباعدة  األطفال  اختيار عدد 
الوالدية املسؤولة، على أن ال يكون اإلجهاض وسيلة من وسائل تنظيم األسرة في أي حال 

من األحوال.

سادساً: حتقيق زيادات سنوية مطردة في أعداد امللتحقني بالتعليم األساسي وبالذات الفتيات 
وصوالً إلى هدف التعليم للجميع بحلول عام 2025م.

الترابط بني السكان والنمو االقتصادي املطرد  سابعاً: انطالقاً من الفهم املوضوعي ألوجه 
والتنمية املستدامة تستهدف السياسة الوطنية للسكان تدعيم وتنشيط اجلهود الوطنية 

املتداخلة لتحقيق أهداف:
أهداف  يحقق  ومبا  التنمية  مقتضيات  مع  معدله  ليتناسب  السكاني  النمو  إبطاء   أ- 

السياسة الوطنية للسكان.
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وتنمية  املعيشة  مستويات  حتسني  يكفل  مبا  االقتصادي  النمو  معدالت  أعلى  حتقيق   ب- 
املوارد البشرية وتوسيع وحتسني فرص العمالة وبالذات للنساء وسد منافذ البطالة خاصة 

بني النساء والشباب وتقليص مساحة الفقر وحدة انتشاره.
 ج- حتسني حماية البيئة واحلد من أمناط اإلنتاج واالستغالل غير القابل لإلدامة ودرء اآلثار 

السلبية واملتبادلة بني السكان والتنمية والبيئة.

النساء،  أوساط  الريفية وفي  اجملتمعات  وبالذات في  األمية  السعي لتخفيض نسبة  ثامناً: 
بحيث ال يزيد املتوسط العام لألمية عن 20% بحلول عام 2025م.

التنمية  متطلبات  مع  املتوازن  السكاني  التوزيع  إلى  للوصول  اجلهود  تكثيف  تاسعاً: 
واحتياجاتها ودمج النمو احلضري في سياق التنمية املستدامة من خالل:

• تنظيم تيارات الهجرة الداخلية.
• تعزيز التنمية املنصفة واملستدامة إيكولوجياً )السكان والبيئة(

• حتقيق الالمركزية في النظم اإلدارية واملراكز واحلد من انتشار السكن العشوائي.

عاشراً:حتقيق العدالة بني اجلنسني في:
• احلقوق والواجبات املدنية والسياسية والتشريعية.

• متكني املرأة من حتقيق كامل إمكاناتها.
• كفالة تعزيز مساهمة املرأة في :

o التنمية املستدامة.
o عمليات تقرير السياسات في جميع املراحل.

• االشتراك في كافة جوانب :
o اإلنتاج واألنشطة املدرة للدخل.

o التعليم.
o الصحة 

o والعلم والتكنولوجيا والثقافة املتصلة بالسكان.
o املشاركة السياسية ومراكز صنع القرار.

• وتشجيع الرجل ومتكينه من حتمل املسؤولية في سلوكه اإلجنابي ودورة األسري والتربوي.
• غرس قيم العدالة واإلنصاف بني اجلنسني  في أذهان الصغار مبا يتفق وقيم اجملتمع.

ورفاههم  واملراهقني  والشباب  األطفال  جميع  صحة   لتعزيز  اجلاد  عشر:العمل  إحدى 
وإمكاناتهم،وتلبية االحتياجات اخلاصة بهم مع إيالء االعتبار الواجب لقدراتهم اخلالقة وتقدمي 
الدعم لهم على صعيدي األسرة واجملتمع وتوعيتهم مبخاطر اإلجناب املبكر واملتأخر وحاالت 
احلمل عالية اخلطورة وتوجيه قدراتهم لتوصيل املعلومات واخلدمات الصحية واالجتماعية 
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والثقافية للسكان، مبا فيها املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة 
واألمراض املنقولة عن طريق ممارسة اجلنس مبا في ذلك اإليدز.

إثنا عشر: تطوير الدعم لكبار السن وإبراز قيم الدين اإلسالمي في التعامل معهم وتعزيز 
لهم  يكون  وأن  وعادلة  الئقة  بصورة  والعيش  املنتج  العمل  من  ومتكينهم  حياتهم  نوعية 

رعاية صحية مناسبة.

التدابير الفعالة للوقاية من حاالت العجز وإعادة تأهيل املعوقني  زيادة  ثالثة عشر: البد من 
في  وإدماجهم  وتوظيفهم  وتدريبهم  بتعليمهم  يتعلق  ما  خصوصاً  احتياجاتهم  وتلبية 
اجملتمع وتزويدهم باملعلومات واخلدمات اخلاصة باألمراض املنتقلة عن طريق اجلنس والقضاء 

على ٍأشكال التمييز في مجاالت الصحة العامة واإلجنابية وتكوين األسرة والتوظيف.

2. أهداف التنمية األلفية وغايتها:
الهدف األول: استئصال الفقر واجلوع الشديدين.

عامي  بني  النصف  إلى  اليوم  في  واحد  دوالر  عن  دخلهم  يقل  من  نسبة  1:إنقاص  الغاية 
1995م و2025م.

الغاية 2:إنقاص نسبة الذين يعانون من اجلوع إلى النصف بني عامي 1995م و2015م.

الهدف الثاني:حتقيق التعليم األساسي الشامل.
الغاية3: ضمان كون األطفال )بنني وبنات( على نحو مماثل قادرين بحلول عام 2015م على 

إكمال املقرر التعليمي للمدارس االبتدائية.

الهدف الثالث:احلصول على املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء.
الغاية 4: إزالة الفوارق بني اجلنسني في التعليم االبتدائي ) األساسي(والثانوي واملفضل حدوث 

ذلك بحلول عام 2005م وفي جميع مستويات التعليم خالل فترة ال تتجاوز عام 2015م.

الهدف الرابع:تخفيض نسبة وفيات األطفال.
الغاية 5:تخفيض نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني بني عامي 1990م 

و 2015م.

الهدف اخلامس: تخفيض وفيات األمهات ) حتسني صحة األمومة (

الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة )اإليدز( واملال ريا وأمراض     
أخرى.
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الغاية7: وقف نهائي النتشار فيروس نقص املناعة / اإليدز ومتابعة ما بدء من العمل على 
عكس اجتاهه بحلول عام 2015م.

الهدف السابع: ضمان االستدامة البيئية:
في  االجتاه  وبرامجه وعكس  البلد  املستدامة في سياسات  التنمية  مبادئ  دمج   :9 الغاية 

خسارة املوارد البيئية.
عام  بحلول  املأمونة  الشرب  مياه  على  احلصول  فرصة  منعدمي  نسبة  10:إنقاص  الغاية 

2015م.
الغاية11:حتقيق حتسن هام فيما ال يقل عن 100 مليون ) في العالم ( من القاطنني في أحياء 

فقيرة مكتظة بحلول عام 2020م.

الهدف الثـامن: تطوير شراكة عاملية شاملة للتنمية:
الغاية12: مزيد من التطور لنظام جتاري ومالي منفتح متوقع السلوك غير متييزي )يشمل 

االلتزام باحلكم اجليد والتنمية وتخفيض الفقر(.

رابعاً: العالقة بني األهداف التنموية وأهداف السياسة الوطنية للسكان

بالنظر إلى األهداف السكانية والتنموية وغاياتها جند أنها تالمس هموم وقضايا السكان اآلنية 
واملستقبلية وتعالج اجلوانب التي تهتم باحتياجاتهم الصحية والتعليمية واملعيشية حيث 

ترمي إلى :
• احلد من ظاهرة الفقر وتخفيف وطأته على الشرائح والفئات الفقيرة .

• التعامل بجدية مع كافة العوامل املؤثرة في اخلصوبة خلفضها .
• التوسع في برامج الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة.
• التوسع في برامج التغذية ومكافحة سوء التغذية.

• التوسع في برامج صحة الطفل.
املناعة  نقص  مرض  ذلك  في  مبا  جنسياً  املنقولة  األمراض  مكافحة  برامج  في  التوسع   •

املكتسبة ) اإليدز(.
• التوسع في برامج التعليم األساسي والثانوي للفتيات.

• زيادة مشاركة املرأة في العمل واإلنتاج والنشاط االجتماعي.
املبكر  اإلجناب  جوانب  في  تغيير سلوكي  االجتاهات إلحداث  متعددة  التوعية  برامج  تعزيز   •

واملتأخر واملتقارب، والوعي مبتطلبات وحجم األسرة املرغوبة.
أولوية  إعطاء  مع  األسرة  تنظيم  وخدمات  األساسية  االجتماعية  اخلدمات  كافة  نشر   •

للمناطق الفقيرة واحملرومة.
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إال أنه عند التنفيذ لهذه األهداف يتطلب األمر إلى تدخالت واستثمارات مباشرة حتدث تغييراً 
حقيقياً في العوامل التي تؤثر في النمو السكاني واخلصائص السكانية املرتبطة بالتركيب 
العمري الفتي للسكان) لألجيال القادمة 15-60  سنة( وتوزيعه اجلغرافي من أجل إيجاد توازن 

حقيقي بني النمو االقتصادي والنمو السكاني.

خامساً :التوجهات املستقبلية

في  عالي  منو  مبعدل  السكان  عدد  في  الكبيرة  والزيادة   السكانية  املشكلة  احلكومة   تعتبر 
مقدمة التحديات التي تواجه البالد مستقبالً وتعطي هذه املشكلة أو لوية قصوى في املعاجلات 

في اخلطط والبرامج املستقبلية وتتمثل في:ـ
في   منفصل  بشكل  السكاني  املكون  إفراد  خالل  من  السكانية  القضايا  على   التركيز   -

اخلطط اخلمسية والسنوية القادمة مركزياً وعلى مستوى احملافظات.
البناء املؤسسي وبناء القدرات للتعامل مع القضايا السكانية )مركزياً –قطاعياً  - تعزيز   

وعلى مستوى احملافظات(.
- توفير املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة السكانية من خالل اعتماد موازنات تشغيلية مركزياً 

وعلى مستوى احملافظات.
- رفع الوعي على املستوى الرسمي والشعبي بالقضايا السكانية من خالل تكثيف برامج 

التوعية واالتصال وتغيير السلوك واالجتاهات واملناصرة.
- وضع أدلة متخصصة في العمل السكاني من أبرزها هذا الدليل )دليل اإلدماج(.
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)الباب الثالث(

إرشادات ومنهجيات اإلدماج
)اخلطوات العملية والتطبيقية(
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اخلطوات العملية والتطبيقية على املستوى املركزي )قطاعياً(

أوالً: حتليل الوضع الراهن:
1. إعطاء نبذه عن اإلطار املؤسسي للجهة التي يتم عملية اإلدماج )وزارة، قطاع إدارة عامة 

،إدارة ،برنامج،مشروع(وعالقتها بأهداف السياسة السكانية.
2. تقييم األوضاع السكانية و باألخص ما يتعلق باملؤشرات السكانية وارتباطها باألنشطة 

االقتصادية واالجتماعية عامة واجلهة بصفة خاصة بحسب طبيعة عملها ومن ضمنها:
حجم السكان، تركيب السكان بحسب النوع والعمر،معدل النمو السكاني،معدل اخلصوبة 
الكلي ،معدل توقع احلياة عند امليالد، معدل الوفيات اخلام، معدل وفيات الرضع، معدل وفيات 
األطفال دون اخلامسة من العمر، مؤشرات التعليم ومحو األمية، مؤشرات الصحة،مؤشرات 

التحصني،مؤشرات التغذية،مؤشرات اإلسكان،مؤشرات التحضر، مؤشرات الفقر.
3. دراسة واستيعاب أهداف السياسة السكانية وحتليل مدى إدماجها في اخلطة على النحو 

اآلتي:
• األهداف التي ميكن أن يدمجها اخملطط في مجال اختصاصه.

• أهداف مدمجة.
• األهداف قيد اإلدماج.

• األهداف التي لم تدمج بعد.

ثانياً: اإلجراءات واألنشطة احملققة ألهداف السياسة السكانية:
1. حتديد األولويات:

واألنشطة  اإلجراءات  وبحسب  السكانية  السياسة  أهداف  بحسب  األولويات  توضع   -
القائمة.

- حتديد األنشطة.
- حتديد اإلجراءات.

العامة)على  أهدافها  ضوء  في  لبلوغها  الالزمة  والسياسات  القطاعية  األهداف  وضع   .2
املستوى املركزي(.

مستوى  )على  لبلوغها  الالزمة  واإلجراءات  والسياسات  احمللية  الرئيسية  األهداف  حتديد   .3
احملافظات(.

4. حتديد التحديات واملعوقات الرئيسية التي يعاني منها القطاع أو احملافظة.

ثالثاً:حتديد الشروط الداعمة لعملية الدمج:
- فترات التنفيذ.

- مصادر التمويل )إن وجد(.
- تقديرات التكاليف.
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- املوارد البشرية.
- الشراكة.

- فترات التنفيذ.

الرئيسية-  أو املشاريع  رابعاً:إعداد موجز عن جدوى تنفيذ كل مشروع –أن أمكن- 
على  األقل- بحيث يحدد:

• نوع النشاط أو  اخلدمة التي يقدمها املشروع.
• أهمية النشاط أو  اخلدمة.

• عدد املستفيدين من النشاط أو اخلدمة.
• فرص العمل املتاحة.

• التكاليف اجلارية املتوقعة عند التشغيل، املنافع االقتصادية واالجتماعية ..إلخ
• الشراكة:

إشراك منظمات اجملتمع املدني واجملالس احمللية في التخطيط والتمويل والتنفيذ واملتابعة 
والتقييم.

   إجراءات وخطوات اإلدماج على املستوى احمللي)احملافظة – املديرية (

أوالً: احملافظة:
• جمع البيانات واملعلومات واملؤشرات السكانية املرتبطة بإعداد خطة احملافظة وحتليلها ، مبا 

ميكن اجلهات املعنية فيها من التنفيذ واملتابعة والتقييم والتحقق من عملية اإلدماج.
• تقييم األوضاع السكانية على مستوى احملافظة، بصورة تسمح بتحديد حجم السكان 
والتحديات  فيها  املؤثرة  العوامل  أهم  وحتديد  والعمر  النوع  وبحسب   ، اجلغرافي  وتوزيعهم 

واملعوقات الرئيسية لتحقيق األهداف  السكانية .
• التنسيق بني السلطة احمللية وجلنة التنسيق السكانية باحملافظة ومنظمات اجملتمع املدني، 

لتوحيد الرؤى حول حتديد األهداف والسياسات املراد تنفيذها واملرتبطة بخطة احملافظة.
• حتديد األهداف السكانية وموائمتها مع خطة التنمية وأولويات حتقيق دمجها.

• توجيه النفقات اجلارية للمحافظة مبا يتناسب وحتقيق األهداف السكانية والتنموية.
• حتديد آلية واضحة لتنسيق عمل مختلف اجلهات في إطار جلنة تنسيق األنشطة السكانية 

في احملافظة.
باحملافظات( حول  التنسيق  )جلان  الوطني للسكان  العامة للمجلس  األمانة  التنسيق مع   •
إدماج األهداف السكانية في خطة احملافظة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها مبا يسهل تبادل 

البيانات واملعلومات في عملية التخطيط واملتابعة والتقييم.
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ثانياً: املديرية:
1. وضع آلية جلمع البيانات واملعلومات املرتبطة بإعداد خطة املديرية وحتليلها، مبا ميكن اجلهات 

املعنية فيها من التنفيذ واملتابعة والتقييم والتحقق من عملية اإلدماج:
2. تقييم األوضاع السكانية على مستوى املديرية،وحتديد أهم العوامل املؤثرة فيها والتحديات 

واملعوقات الرئيسية التي تواجه تنمية وتطوير املديرية وحتقيق األهداف السكانية .
وحتديد  دمجها  حتقيق  وأولويات  التنمية  خطة  مع  ومواءمتها  السكانية  األهداف  حتديد   .3

اإلجراءات الالزمة لبلوغ األهداف.
4. التنسيق بني السلطة احمللية ومنظمات اجملتمع املدني، لتوحيد الرؤى حول حتديد األهداف 

والسياسات املراد تنفيذها واملرتبطة بخطة املديرية ) السكانية والتنموية(.
ومتابعتها  وتنفيذها  اخلطط  في  السكانية  األهداف  إدماج  حول  احملافظة  مع  التنسيق   .5

وتقييمها مبا يسهل تبادل للبيانات واملعلومات.
6. توجيه النفقات اجلارية للمديريات مبا يتناسب وحتقيق األهداف السكانية والتنموية.
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امللحقات 
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مناذج املعدالت اإلحصائية التي ميكن استخدامها في احتساب بعض املعدالت

عدد الوالدات احلية التي حتدث في سنة                 ×1000 معدل املواليد اخلام =  
                                      عدد السكان في منتصف تلك السنة

عدد  الوالدات احلية خالل سنة معينة       ×1000 معدل اخلصوبة العام =  
                                        عدد النساء في عمر  )15-49سنة(

معـدل اخلصـوبة الكليـة= مجمـوع معــدالت اخلصوبة للفئة العمــرية )15-19 (سنة )20 
-24 (سنة ) 25-29 (سنة ،) 30-34 (سنة )35-39 (سنة ،) 40-44 (سنة ،)45-49( سنة.

أي أن معدل اخلصوبة الكلية= مجموع معدالت اخلصوبة للفئات العمرية ×5

معدل الوفاة اخلام=               عدد الوفيات في سنة معينة                                 × 1000 
                                      عدد السكان في منتصف تلك السنة

معدل وفيات الرضع =  عدد وفيات األطفال منذ حلظة الوالدة وحتى دون السنة من العمر في السنة  ×1000 
                                                   عدد املواليد خالل العام من نفس السنة 

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة =  عدد وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر   ×  1000
                                                        إجمالي عدد املواليد األحياء خالل نفس الفترة 

معدل وفيات األمهات =   عدد وفيات النساء بسبب احلمل والوالدة في السنة     ×100000
                                          العدد الكلي للمواليد األحياء في نفس السنة 

معدل الهجرة الوافدة =  عدد  املهاجرين الوافدين إلى البلد في سنة معينة      ×       1000 
                                              إجمالي سكان البلد في منتصف السنة 

معدل صافي الهجرة  =   عدد املهاجرين الوافدين )  - +(  عدد املهاجرين املغادرين ×   1000  
                                                                    إجمالي السكان 

معدل البطالة =                  عدد األفراد املتعطلني في سنة معينة       ×  100 
                                             مجموع قوة العمل في نفس السنة 

نسبة اإلعالة العمرية =  نسبة السكان دون 15 سنة +نسبة السكان 65 سنة فأكثر  × 100
                                                   السكان في الفئة العمرية )64-15(
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جدول يبني أهم املؤشرات  السكانية  والصحية الالزم مراعاتها عند التخطيط

حجم السكان

تركيب السكان بحسب النوع والعمر 

معدل النمو السكاني

معدل اخلصوبة الكلي 

معدل توقع احلياة عند امليالد

معدل الوفيات اخلام 

معدل وفيات األمهات 

معدل وفيات الرضع 

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة 

مؤشرات الفقر 

مؤشرات التعليم ومحو األمية 

مؤشرات التحصني

مؤشرات التغذية

نسبة السكان في احلضر 

نسبة السكان في الريف  


