البرلمان والسكان والتنمية المستدامة
منتدى البرملانيين العرب للسكان والتنمية
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صدر عن المنتدى
فى إطار خطة عمل المنتدى أصدر مركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية
بالقاهرة ورقة سياسات عن "الهجرة الدولية والتحركات السكانية في المنطقة
العربية :دور البرلمانيين والمجالس التشريعية" أعدها أيمن زهرى فى ديسمبر
.2016
بدأت هذه الورقة بعرض للهجرة الدولية في أهداف التنمية المستدامة ،وتناولت
بالتحليل الهجرة الدولية في المنطقة العربية وتطور أعداد المهاجرين الدوليين إلى
الوطن العربي من جهة مع المهاجرين من البلدان العربية خالل السنوات 2000
و .2015باالضافة الى الهجرة القسرية واللجوء فالمنطقة العربية هي أكبر مصدر
لالجئين والنازحين بالعالم ،ثم القت الضوء على بعض قضايا الهجرة الدولية ذات
الخصوصية في العالم العربى وهي :تحويالت المهاجرين ،مخاطر الهجرة غير
النظامية وتهريب المهاجرين واإلتجار بالبشر ،الهجرة والتركيبة السكانية والهوية
الوطنية ،الهجرة وحقوق اإلنسان ،قصور المعلومات .وعرضت أهم اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية.
ونظرا لما تضطلع به المجالس التشريعية من مهام في سن القوانين والرقابة والتمثيل البرلماني ،فيمكن للبرلمانيين المشاركة
في وضع السياسات والقوانين التي تسعى لتعظيم منافع الهجرة والتقليل من آثارها السلبية بما يؤدي في النهاية للمساهمة في
تحقيق األهداف العامة للتنمية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة .وتمثلت هذه االدوار في :الدور التشريعي :سن القوانين
والتشريعات التي من خاللها يمكن توطيد العالقة بين المهاجر وبلده األم ،وكذلك اللتى تحمى حقوق أبناء الدولة في الخارج
والتى تحافظ على حقوق المهاجرين للدولة ومواءمة القوانين المحلية كي تتناسب مع المواثيق واألعراف واإلتفاقيات الدولية
في هذا الصدد .الدور الرقابي :التأكد من قيام الحكومات بالدور المنوط بها لضمان حقوق غير المواطنين في الدولة ورعايا
الدولة بالخارج .الدور التمثيلي :إكتشاف تحديات الهجرة الدولية على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي ،وتحديد الفجوات
الالزم سدها وتوصيل صوت المواطنين وقضاياهم الى الحكومات .الدور السياسى :تبني قضايا الجاليات المغتربة في الخارج
وإدماجها في البرامج االنتخابية ،والتعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية من خالل المشاركة في المحافل واللقاءات اإلقليمية
والدولية .الدبلوماسية البرلمانية :من خالل المشاركة في الشبكات الدولية والتعاون مع اإلئتالفات البرلمانية الخاصة بقضايا
الهجرة والتنمية .الدور الريادي :التفاعل مع المجتمع من أجل خلق بيئة ثقافية ومجتمعية أكثر وعيا بقضايا الهجرة الدولية.
المشاركة مع مؤسسات قيادات المجتمع المدني من أجل والتعريف بالعالقة اإليجابية بين الهجرة والتنمية.
وعرضت الورقة الخصائص االيجابية التى تميز السياسات الناجحة وهي تراعي سيادة مبدأ المعاملة بالمثل ،تلتزم بمنهج
حقوق اإلنسان ،تراعي التنوع والتعدد وقبول اآلخر ،تنظر للهجرة نظرة إيجابية ،ترتكز على تعزيز التعاون الدولي في مجال
الهجرة ،تستند إلى توافق مجتمعي.
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الورشة التدريبية الثالثة
عقدت إدارة الدراسات والبحوث السكانية -جامعة الدول العربية
الورشة التدريبية الثالثة حول "تمكين الشباب في الوطن العربي"
فى الفترة  22 – 21مارس  2017باألقصر.
بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة لمنتدى البرلمانيين العرب
للسكان والتنمية ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،UNFPA
ومركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية وبدعم من
الصندوق االنمائي الياباني ،وبمشاركة برلمانيين من الدول
العربية.
هدفت الورشة الى تزويد البرلمانيين بالمعارف األساسية لصياغة
واعتماد تشريعات تهدف إلى التنمية السكانية واطالعهم على
المواثيق الدولية ذات العالقة بقضايا تمكين الشباب والخبرات
اإلقليمية والدولية في هذا الشأن ،باإلضافة إلى تبادل اآلراء بهدف
توضيح الرؤى والمفاهيم المختلفة لتناول قضايا تمكين الشباب في
الوطن العربى وإدماجهم في خطط التنمية من خالل التجارب
العالمية واالقليمية والوطنية الرائدة ،ويجيء انعقاد هذه الورشة
أعماال لتوصيات مؤتمر البرلمانات العربية الصادرة ضمن
"منظور السكان واهداف التنمية المستدامة ."2030

وتناولت جلسات العمل عدة محاور منها" :دور المسوحات
السكانية في تبني استراتيجيات وطنية"؛ للدكتور احمد عبد المنعم
مدير وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية واالجنماعية بالجامعة
العربية سابقا" .السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب في
الدول العربية"؛ أ .سمر رشدى" .الشراكة من اجل التنميه
المستدامة"؛ لرامي العبدهللا من الجامعة العربية .باإلضافة إلى
السيد /عبد الحميد شرارة مؤسس  Rise upوالحديث عن ريادة
األعمال.

حلقة النقاش الحوارية األولى حول سياسات اإلنجاب
والنمو السكاني في العالم العربي
ضمن أنشطة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية،
عقدت بمجلس األعيان األردني جلسة النقاش الحوارية
األولى حول سياسات اإلنجاب والنمو السكاني في المنطقة
العربية .افتتح حلقة النقاش معالي العين مروان الحمود،
نائب رئيس المنتدى ،الذي رحب في كلمته بالمشاركين وأ ّكد
على أهمية أنشطة المنتدى في رفع الوعي بقضايا السكان
والتنمية بين البرلمانيين العرب .تناولت الدكتورة هالة أبو
علي ،رئيسة المنتدى ،في كلمتها على أهمية أعمال المنتدى
في دعم دور البرلمانيين العرب للمساهمة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .أشار الدكتور أحمد نوح ،مدير إدارة
الدراسات والبحوث السكانية – جامعة الدول العربية ،في
كلمته الى أهمية التعاون على مستوى العالم العربي في
مجال السياسات السكانية والتنمية وعرض سيادته بعض
أنشطة الجامعة العربية في هذا المجال.

عرضت الدكتورة هالة يوسف ،مستشار السكان والتنمية
بصندوق األمم المتحدة للسكان ،عرضا شامال عن سياسات
السكان في الوطن العربي تبعته مناقشة عامة مع السادة
الحضور .قدم الدكتور أيمن زهري ،خبير السكان ودراسات
الهجرة ،عرضا لمحتوى ورقة السياسات الخاصة بالهجرة
الدولية ودور البرلمانيين العرب التي أصدرها المنتدى،
بينما قدمت الدكتورة سوسن المجالي ،عضو مجلس
األعيان ،عرضا لورقة السياسات الخاصة بالصحة
اإلنجابية التي أعدها المنتدى .تبع ذلك مناقشة عامة مع
السادة الحضور.
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 إن ما يقرب من ثلث سكان المنطقة العربية هم من الشباب فى أعمار  ،29 – 15وهناك ثلث آخر تقل أعمارهم عن
 15عام وهو ما يضمن استمرار هذا الزخم السكانى لعقدين قادمين على أقل تقدير.

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائى  /المكتب اإلقليمى للدول العربية 2016
الملخص التنفيذى لتقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام " 2016الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية فى واقع متغير"

الشركاء
منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية هو تجمع يضم أعضاء
اللجان البرلمانية المعنية بشؤون السكان والتنمية في المجالس
التشريعية ومجالس الشورى العربية األعضاء في المنتدى ،وهي
حاليا ً أربعة عشر مجلس .يهدف المنتدى إلى حشد جهود البرلمانيين
بالدول العربية لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجاالت السكان
والتنمية المستدامة .يهدف مشروع دعم منتدى البرلمانيين العرب
للسكان والتنمية إلى بناء الهيكل التنظيمي للمنتدى ،وتنمية األساس
المعرفي وتعزيز القدرات الفنية ،والمحافظة على شبكات تواصل
فعالة والسعي لتكوين شراكات جديدة ،باإلضافة إلى تعزيز العمل
اإليجابي من أجل السكان والتنمية .ويشارك في تنفيذ األنشطة
الالزمة لتحقيق هذه األهداف كل من:


إدارة الدراسات والبحوث السكانية -جامعة الدول العربية LAS
ويتمثل دورها في عقد الجمعية العمومية لمنتدى البرلمانيين العرب ،عقد دورات وورش عمل تدريبية ،عقد مجموعات عمل للبرلمانيين
العرب لمناقشة السياسات ،ودعم بقية الشركاء فى أداء مهامهم



مركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية SRC
تتمثل مهمة المركز بالتعاون مع الشركاء في إنشاء المكتب التنفيذي لألمانة العامة في عمان ،بناء قنوات للتواصل بالمشاركة مع المكتب
التنفيذي لألمانة العامة (شبكات تواصل اجتماعي ،موقع الكتروني) ،إعداد وتطوير ومتابعة المحتوى المعلوماتي للموقع اإللكتروني ،دعم
زيارات ميدانية للبرلمانيين ،تفعيل انتقال المعلومات من خالل شبكات التواصل االجتماعي ومنتديات النقاش ،إعداد وتوزيع أربعة ملخصات
سياسية ،إعداد وتوزيع نشرة إخبارية ،ودعم حضور البرلمانيين العرب المؤتمرات واالجتماعات العالمية.



صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA
يعمل الصندوق على متابعة أنشطة المشروع ويشارك في حضور االجتماعات ،كما يقدم الدعم الفني والمالي للشركاء.



المساعدة اإلنمائية الرسمية اليابانية
تعتبر ذراع لوزارة الخارجية اليابانية ،ويتمثل دروها في التمويل المالي للمشروع.

موقع المقر :عمان – المملكة األردنية الهاشمية
الهاتف األرضى00962 6 5664121 Ext. 204 :
الفاكس00962 6 5600470 :
البريد اإللكترونىinfo@fappd.org :
صندوق البريد72 :
الرمز البريدى11101 :
الموقع االلكترونىwww.fappd.org :

