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 جلنة السكان والتنمية
 األربعـونالدورة 

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٣-٩
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 املؤمتر الدويل إجراءات متابعة توصيات
  للسكان والتنمية

ــة          ــي منظمـ ــسكان، وهـ ــال الـ ــل يف جمـ ــة للعمـ ــة الدوليـ ــن املنظمـ ــدم مـ ــان مقـ بيـ
 ري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعياستشا حكومية ذات مركز غري
 

 من قرار اجمللـس     ٣٧  و ٣٦ للفقرتني   ـاتلقى األمني العامل البيان التايل، الذي ُيعمم وفق        
 .١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 

 

 

 * E/CN.9/2007/1. 



E/CN.9/2007/NGO/1

 

2 07-24654 
 

 اهلياكل املتغرية ألعمار السكان وآثارها على التنمية  
ج العمل الذي اعتمده املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة أن      الحظ برنام  ،١٩٩٤يف عام     

تلــف بــصورة  ختالــصورة اآلخــذة يف الظهــور هــي صــورة عــامل يواجــه حــاالت دميغرافيــة         ”
وميثـل  . بالفعل، إن سكان عاملنا اليوم يتحركون باجتاهات عدة قد تبدو متناقـضة           . )١(“متزايدة

احملللــني وصــانعي يف أوســـاط دعاة قلــق تبــاطؤ معــدالت النمــو وارتفــاع األعمــار الوســيطة مــ   
السياسات يف العديد من بلـدان العـامل الـصناعي بـسبب اخنفـاض معـدالت املواليـد واالنتقـاص                    

دأ بعد يف معظم هـذه البلـدان ومـن األرجـح أنـه سـيتم                ـبـي إن االنتقاص السكاين مل   و. السكاين
تـزال سـريعة يف البلـدان        يت ال علـى عكـس وتـرية النمـو الـ         ، وذلـك   دأـبـبصورة تدرجيية عندما ي   

 يف املائـة مـن سـكان العـامل يف بلـدان تـضمن       ٥٥ويعـيش اليـوم   . اليت تشهد منوا سكانيا سـريعا     
 .فيها معدالت املواليد احلالية منوا غري حمدود يف املستقبل

 احلجــم املقــارن جملموعــات عمريــة حمــددة مقارنــة   -ح هياكــل أعمــار الــسكان  ـيـــتـوت  
 معرفــة عميقــة بالعديــد مــن التحــديات والتوقعــات اإلمنائيــة الــيت  -كان ككــل بغريهــا أو بالــس

مـــا   وتتسم هياكل األعمار بأمهية خاصة عندما متر نسبة عاليـة مـن سـكان بلـد               . تواجه البلدان 
الطفولـة أو الـشيخوخة أو عنـدما متـر نـسبة صـغرية            كمراحـل اإلعالـة     مبراحـل مـن احليــاة مثــل        

ــة مــوارد اجملتمــع البــشرية واملاديــة  علــى األرجـــح ذه األحــوال، تكــون ففــي هــ. بعمــر اإلنتاجي
السلم واألمن على الـصعيد الـوطين   ، ومن املرجـح أن خيضـع    دـوالطبيعية مستهلكة إىل أقص ح    

 .حملك التجارب

علـى طــول خـــط    ويستمـد اهليكل العـُـمري شكلـه بدرجة كـبرية مـن موقـع الـسكان           
مـا تتميــز بأســر كـبرية وأعمـار           حتول جمموعـة سـكانية     سبيل املثال    فعلـى - لتحول الدميغرايف ا

ــة     ـــز بأســـر صــغرية وأعمــار طويل ــالرغم مــن أن التحــول  . قــصرية إىل جمموعــة ســكانية تتمي وب
يكون متواصـال أو سلـسا، فــإن         الدميغرايف يتم بطريقة خمتلفة يف كل جمموعة سكانية ونادرا ما         

بيــن   سيما يف مـا    اخنفاض يف معدالت الوفيات، ال    أي   -ولـى  البلدان تشهـد مرحلتـه األ   مجيـع  
وتوفـر البحوث أدلـة وفرية على أن تعليم الفتيات وتـأخري ســـن الـزواج          . الرضـَّع وصغار السن  

 وعمالــة النــساء خــارج املنـــزل قــد أدت أدوارا هامـــة يف ختفــيض معــدالت الوفيــات يف مرحلــة 
 

__________ 
/  أيلـول  ١٣-٥املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،           برنامج العمل املعتمد يف     . ١٩٩٦. األمم املتحدة  )١( 

 .٢-٦صندوق األمم املتحدة للسكان، الفقرة : نيويورك. ١٩٩٤سبتمرب 
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. )٢(ب علـــى وســـائل منـــع احلمـــل يف مرحلـــة الرشــــد     أدى إىل زيـــادة الطلـــ  الطفولـــة، ممــــا 
بــدورها الزيــادة يف اســتعمال وســائل منــع احلمــل إىل اخنفــاض يف معــدالت اخلــصوبة،   وتــؤدي

 .)٣(وهـي السمــة الرئيسية الثانية للتحول الدميغرايف

وقد وجـدت املنظمة الدولية للعمل يف جمال الـسكان أن اهليكـل العمـري لـــه تـأثريات             
ـــة  ــاعي     هام ـــها االجتم ــصادية ورفاه ــها االقت ـــا وتنميت ــدان وحكمه ــتقرار البل فاهلياكــل . يف اس

 يف املائــة أو أكثــر مــن ٦٠مومـــا  تلــك الــيت يكــون فيهــا ع-العمريـــة الــصغرية جـــدا والــشابــة 
ــثالثني    ــد دون عمـــر ال ـــة     -ســكان البل ـــض التنمي ــر نزعـــة إىل تقوي ــى األرجـــح أكث  تكــون عل

بالنسبة ألوجـه الـضعـف املتعلقـة بالنــزاعات األهليـة واحلكـم الدميقراطــي يف               سيما   الوطنية، ال 
مـن مزايـا هامــة      تستفيــد  يف منتصـف عمليـة التحول الدميغرايف قد       حني أن البلدان اليت تـكـون      

انـتــهزت  يف ذلك زيادة يف معدالت النمو االقتـصادي يف حــال             من جـراء التغري الدميغرايف، مبا    
حيــث  ناضجــا    ـا عمريـ  الالبلدان اليت تشهـد هيكــ     أما. اليت تنشـأ عن ذلك   ـا الفرصـة   حكوماهت
 يف املائة من عمر السكان فوق الثالثني عاما، فهـي تكون عمومـا أكثـر    ٥٥يزيد عن    يكون ما 

 . وعلى درجـة عاليـة من النمـواستقرارا وأكثر اجتاها حنو الدميقراطية

ل أعمـار الـسكان بـسرعة نـسبيا وأحيانـا بـصورة مفاجئـة اسـتجابة                 وقد تتحـول هياكـ     
وبـصورة  . من صـنع اإلنـسان    وللسياسات والربامج واألمراض الوبائية وحلوادث أخرى طبيعية        

 ميكـــن للمجتمعـــات واحلكومـــات أن تـــؤثر يف هياكـــل أعمـــار الـــسكان مـــن خـــالل ،خاصـــة
 الـيت تـضفي   -وفيات واهلجرة ملواليد وال ا-السياسات اليت يكون هلا وقع يف القوى الدميغرافية       

ه يف كفالة التقدم الـدميغرايف مـن        ــوللمجتمع الدويل دور هام يقوم ب     . هذه اهلياكل شكال علـى   
خالل متكني اجلميع من احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية اليت يدعو إىل توفريهـا برنـامج                

 .العمل للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية

تــزال تــشهد  عمــل علــى إجيــاد هياكــل عمريــة متوازنــة يف البلــدان الــيت ال ومــن أجــل ال 
ــادة كــبرية يف          ــق زي ــى حتقي ــسياسات عل ــي أن تركــز ال ــة، ينبغ ــد عالي ــات وموالي ــدالت وفي مع

__________ 
 )٢( Smith, L., and L. Haddad. 2000. “Overcoming Child Malnutrition in Developing Countries: Past 

Achievements & Future Choices.” Report 30. Washington, DC: International Food Policy Research 

Institute; Lutz, W., and A. Goujon. 2001. “The World’s Changing Human Capital Stock: Multi-state 

Population Forecasts by Educational Attainment.” Population and Development Review 27(2): 323-339; 

Bongaarts, J., Mauldin, W.P., and J.F. Phillips. 1990. “The Demographic Impact of Family Planning 

Programs.” Studies in Family Planning 21(6): 299-310.. 
 )٣( Robey, B., S.O. Rutstein, and L. Morris. 1993. “Fertility Decline in Developing Countries.” Scientific 

American 269(6): 60-67. 
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إتاحة وسـائل منـع احلمـل احلديثـة وغريهـا مـن خـدمات               عـزز   املخصص للربامج اليت ت    ـليومـالت
اق الفرص التثقيفية للفتيات، وتعزيز مشاركة النـساء يف         الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتوسيع نط    

تــنخفض  وفيمــا. اجملتمــع، وتعزيــز فــرص العمــل للــشبابنواحـــي شـــؤون احلكومــة ويف مجيــع 
معدالت الوفيات واخلـصوبة يف البلـدان ذات اهليكـل العمـري االنتقـايل، ينبغـي التـشجيع علـى                  

لربامج واخلدمات من أجـل جعلـها متاحـة         إحراز تقدم مستمر من خالل التوسع التام يف هذه ا         
هنايـة  يعنــي    ، مـمــا  وأخريا، يف البلدان اليت تشهد معدالت خصوبة ووفيات منخفضة        . للجميع

عملية التحول الدميغرايف، ينبغـي للحكومـات أن تنظـر يف الـسياسات الـيت تـشجع العمـل علـى                   
 حتقيــق تــوازن أكــرب يف وقــد يــشمل ذلــك. حتقيــق قــدر أكــرب مــن املــساواة بــني املــرأة والرجــل 

املــسؤوليات املهنيــة واألســرية للمــرأة وزيــادة دور الرجــل يف تربيــة األطفــال دون أن يكــون يف 
 بأنفــسهم فيمــا يتعلــق بتوقيــت اتذلــك تعــديا علــى حقــوق األفــراد واألزواج يف اختــاذ القــرار 

 .ــاوعددهالوالدات 

 


