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 ورشة العمل اللبنانية السورية المشترآة 
 السياسات السكانية والتنمية

 2003 نيسان 16-15: الزمان •

 بيروت ـ فندق الكومودور ميريديان: المكان •

 وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان: تنظيم •
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في سوريا

 لى السوري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األع

 2003 نيسان 15برنامــج 

 :االفتتــاح
 أسعد دیاب. د آلمة معالي وزير الشؤون االجتماعية في لبنان •
 عماد العز. أ آلمة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في سوريا •

 :الجلسة األولى
ا               • ة حول السياسات السكانية وتأثيره عرض ومناقشة ورقة العمل اللبناني

 لتنميةعلى ا
                                    

 حال نوفل. د

وزارات واإلدارات     • ول دور ال ة ح ل اللبناني ة العم ة ورق عرض ومناقش
ى     ؤثرة عل كانية الم ات الس ال السياس ي مج ة ف ات األهلي مية والهيئ الرس

 التنمية

 
 

 السيد توفيق عسيران

 2003 نيسان 16برنامــج 

  :الجلسة الثانية

رض وم • كانية  ع ات الس ين السياس ة ب ول العالق ل ح ة العم ة ورق ناقش
 والتنمية في سوريا

                               
 السيدة ألفت سعيد

  :طاولة مستدیرة
ة         • ات األهلي حول إشكالية التنسيق بين مختلف اإلدارات والوزارات والهيئ

 المعنية بقضايا السكان والتنمية
 

 رةریاض طبا. د: أدار الجلسة

 الملخص

ضمن إطار البرنامج التنفيذي التفاقية التعاون والتنسيق في مجال الشؤون االجتماعية بين لبنان وسوريا، تم إجراء                
 .ورشة العمل المشترآة التي تناولت واقع العالقة بين السياسات السكانية من جهة والتنمية من جهة أخرى

اون وا  ة التع ة تضمنت أهمي اح الورش ات افتت ق النهضة   آلم بيل تحقي ي س ان ف وريا ولبن ين س يق ب ل والتنس لتكام
ام آل من                      ى اهتم ا أشارت إل ة، آم ة التنمي ا بعملي والتنمية المستدامة، واالهتمام العالمي بالقضايا السكانية وربطه

 التي سوريا ولبنان بمعالجة المسألة السكانية وجعل العامل السكاني جزء من عملية التنمية، واستعرضت الخطوات      
 .تمت إزاء ذلك
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ة       "مداخلة   ى التنمي ة، وتضمنت          "تأثير السياسات السكانية عل ة اللبناني ى بالنسبة للتجرب ة العمل األول ، شكلت ورق
ين السكان                               اط ب ة،  واالرتب ين السكان والتنمي روابط ب ى ال د عل د يؤآ تطور مفهوم السياسة السكانية نحو نهج جدي

آما أبرزت مبادئ ومفاهيم أساسية حول     . ك والبيئة وغيرها من المسائل المرتبطة     والفقر وأنماط اإلنتاج واالستهال   
دأ       : تأثير السياسات السكانية على التنمية ومنها     اد مب ة اعتم ًا، أهمي يلتها في آن مع أن اإلنسان هو هدف التنمية ووس

ع، اع    اق واس ى نط ه عل ارآة وتطبيق لوب المش ى أس د عل رأة، التأآي ًة للم ين وخاص ات  التمك داف والغاي ار األه تب
ا           ا ومحتواه ا  . السكانية جزء متكامل من استراتيجيات التنمية، باإلضافة إلى أهداف السياسات السكانية وأدواته آم

ايا              ن القض زء م كل ج االت تش ان مج ا بثم ان وارتباطه ي لبن كانية ف ة الس ة للسياس ة الوطني ى الوثيق ارت إل أش
 .والسياسات السكانية

ى          ر مباشر، وإل ورقة العمل اللبنانية الثانية أشارت إلى العوامل السكانية التي تؤثر على التنمية بشكل مباشر أو غي
ذ               الدور الذي يستطيع المجلس النيابي والوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية القيام به ضمن إطار وضع وتنفي

ذي    آما أبرزت أهمية مشارآة القطاع  . السياسات السكانية  دور ال ة، وال األهلي في التصدي لتحديات السكان والتنمي
 .يمكن أن يقوم به في المجال المعني

ا           ي تواجهه ة، والتحديات الت دولي بالقضايا السكانية والتنمي أما ورقة العمل السورية فقد تضمنت تاريخ االهتمام ال
وان    . وأطر السياسات السكانية في سوريا     ة في سوريا    السياسات  "وتناولت  تحت عن ، اتجاهات  "السكانية والتنمي

تقبلية                     و السكاني، االتجاهات المس ى النم ؤثرة عل النمو السكاني وواقع التغيرات وتأثيرها على التنمية، العوامل الم
كان     ل للس وة العم وريا وخصائص ق كان س ري لس ب العم كاني، الترآي و الس ية  . للنم ة الخمس واستعرضت الخط

ذه األهداف       التاسعة في سوريا، وما      ق آل من ه ة تحقي . تضمنته من أهداف استراتيجية في المجال السكاني، وآيفي
وزارات واإلدارات        رز ال د أب وريا، وتحدي ي س ة ف كانية والتنمي ات الس تراتيجية للسياس رزت األسس االس ا أب آم

 .  الرسمية والمنظمات الشعبية والجمعيات األهلية المنفذة للسياسات السكانية في سوريا

كانية، ألن        ات الس ذ السياس ة بوضع وتنفي ات المعني دد الجه كالية تع ول إش تديرة دارت ح ة المس ات الطاول مناقش
دة، وأن        ة عدي ات أهلي مية وهيئ ع وزارات وإدارات رس ذ م يط أو التنفي ي التخط لة ف كانية ذات ص ات الس السياس

ر مباشرة، وأن التعامل مع       اإلجراءات التي تتم ضمن إطار البرامج  التنفيذية  للسياسة السكا        نية هي إجراءات غي
دة نتيجة لتضارب                           ة يمكن أن يواجه صعوبات عدي ق األهداف السكانية والتنموي ًا لتحقي عدة وزارات وهيئات مع

ذ سياسة                     . متطلبات وتوجهات الوزارات المختلفة    يح وضع وتنفي ي يمكن أن تت ات الت ألة اآللي اش مس وطرحت للنق
املة                       سكانية متعددة القطاع   ة تنسيق سياسة سكانية ش ألة آيفي ى أساس قطاعات، ومس ات من قبل حكومة مؤلفة عل

ة للسكان في               . بين آل الوزارات والهيئات المعنية     ة الوطني ة اللجن ين بني آما تناولت بشكل خاص إجراء مقارنات ب
داد   ق بإع ا يتعل دين فيم ن البل ل م ي آ ذ ف يق والتنفي ة التنس وريا، وآلي ان وس ن لبن ل م ة آ رامج المتعلق  الخطط والب

 . بالقضايا السكانية المختلفة


