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تقرير  تزويد  اإلى  تهدف  اأبحاٍث  من  ا�سُتحدَث  ما  في  للم�ساركة  و�سيلٌة  العربّية  الإن�سانّية  التنمية  تقرير  اأوراق  �سل�سلة 
التنمية الإن�سانّية العربّية بدفٍق جديد من المعلومات وِمن َثمَّ اإلى اإجراء المزيد من الأبحاث في مجال التنمية الب�سرّية. 
اإنها �سل�سلٌة بحثية من المن�سورات غير الر�سمّية، �سريعة النت�سار ويمكن اإعادة النظر في عناوينها في مرحلٍة لحقة 
ة، اأو ف�سوًل في كتٍب ذات عالقة. من بين كّتاب هذه  بحيث ُي�سار اإلى ن�سرها مقالٍت قائمًة بذاتها في مجاّلٍت مخت�سّ
لت اإليه هذه  مو المواقع من العرب ومن جن�سّياٍت عالمّية اأخرى. اأّما ما تو�سّ ال�سل�سلة اأكاديمّيون طليعّيون وممار�سون متقدِّ
الأبحاث من نتائَج وتاأويالٍت تف�سيرّية وا�ستنتاجاٍت فهي تعود ح�سًرا اإلى الكّتاب المعنّيين ول تمّثل بال�سرورة وجهات 

نظر برنامج الأمم المّتحدة الإنمائي اأو الدول الأع�ساء في منّظمة الأمم المّتحدة. هذه الورقة بقلم باري ميْرِكن.

* * *

ّكان في عام 2009. ، منذ تقاُعده من �سعبة الأمم المتحدة لل�سُّ َيعمل باري ميْرِكن م�ست�ساًرا م�ستقالًّ
ّكان والتنمية في الخارج وفي نيويورك على حدٍّ �سواء لمدة 35 عاًما،  خَدم ال�سّيد ميْرِكن الأمَم المتحدة في مجال ال�سُّ
را�سات  ّكانّية من بين المهاّم التي توّلها. وبالإ�سافة اإلى ا�ستكمال العديد من الدِّ حيُث كانت رئا�سُة ق�سم ال�سيا�سات ال�سُّ
كان،  ّكانّية والإنمائّية، و�سيخوخِة ال�سُّ في اإطار التاأليف لالأمم المتحدة، كَتب درا�ساٍت في مجالٍت مْثل ال�سيا�سات ال�سُّ

ولّية. والتقاُعد، والهجرِة الدَّ
كان والقت�ساد في جامعة نيويورك، وجامعِة جنيڤ )�سوي�سرا(،  را�سات العليا في مجال ال�سُّ تلقى ال�سيد ميْرِكن تدريَبه للدِّ

وجامعِة ْپريْن�ستون.
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تهدف هذه الدرا�سة اإلى ر�سد التجاهات الديموغرافية، وخا�سة النمو ال�سكاني والهيكل العمري والخ�سوبة والزواج والتح�سر 
الربيع  �سكلت  التي  الق�سري،  للتهجير  تعر�سوا  لمن  الكبيرة  والأعــداد  الدولية  الهجرة  من  الم�سبوقة  غير  والم�ستويات  ال�سريع 

العربي. فيما يلي نبذة عن هذه التجاهات:

1. لقد اأطاحت النتفا�سات ال�سعبية بطغاة في م�سر وليبيا وتون�س. اإل اأن بناء ديمقراطيات قوية وقابلة لال�ستمرار في المنطقة 
العربية على اأنقا�س دكتاتوريات عملية طويلة وبطيئة تعتر�سها العديد من العقبات الهائلة. اإنها تتطلب جملة اأمور منها اإعادة 
لة لتوجهات  هيكلة الموؤ�س�سات الحكومية، بما في ذلك القيادة الحكيمة وال�ستعداد لتبادل التنازلت والنتخابات النزيهة والممثِّ
المواطنين وحرية التعبير وال�سحافة واحترام حقوق الإن�سان ومجتمع مدني قوي. وكثير من التحولت اإلى الديمقراطية والتي 

نجحت في نهاية المطاف كانت في بداية اأمرها �ساخبة وغالبا م�سبوقة ب�سراعات وحروب.

المنطقة. ومما  ال�سكانية في  التركيبات  ب�سبب  العربي كثيرة ومعقدة، لكنها تفاقمت  العالم  الأخيرة في  الثورات  اأ�سباب  اإن   .2
زاد من خطورة التحديات التي واجهتها الحكومات تغير الهيكل العمري بالإ�سافة اإلى التجاهات الديموغرافية الأخرى، ل�سيما 
البطالة والعمالة الناق�سة وخلق فر�س العمل. وهناك تحديات اأخرى تتمثل في انخفا�س الم�ساركة في العمالة والتمكين الجزئي 

للمراأة وتدهور البيئة ونق�س الغذاء والمياه والتح�سر ال�سريع وعدم كفاية التعليم وال�سكن والرعاية الطبية.

3. اأحدث ارتفاع معدل الخ�سوبة في المنطقة العربية في فترات �سابقة، بحيث كان معدل الخ�سوبة للمراأة الواحدة �ستة اأطفال 
خالل الثمانينيات من القرن الع�سرين، طفرة في ن�سبة ال�سباب الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 و24 �سنة. ارتفع عدد ال�سباب 
منذ عام 1980 اإلى اأكثر من ال�سعف ول تزال ن�سبتهم بين ال�سكان في اأعلى م�ستوياتها على الإطالق. ومع اأن ن�سبة ال�سباب بلغت 

ذروتها في عام 2010، من المتوقع اأن يرتفع العدد المطلق لل�سباب بمقدار 12 مليون بحلول عام 2025.

4. في اأعقاب الربيع العربي، ارتفعت البطالة بين ال�سباب ب�سكل حاد وبلغت تقريبا ثالثة اأ�سعاف اإجمالي البطالة. ولتجنب زيادة 
البطالة بين ال�سباب، والتي تبلغ حاليا معدل 30 في المائة تقريبا في المنطقة العربية، يجب خلق اثني ع�سر مليون وظيفة اإ�سافية 
بحلول عام 2025 في المنطقة . ويجب اأن ن�سير اأن معدل البطالة بين ال�سابات اأعلى ون�سبة م�ساركتهن في القوى العاملة اأقل من 

م�ساركة ال�سبان. ل يمكن ف�سل انعدام الفر�س القت�سادية لل�سباب عن موجة ال�سطرابات الجتماعية التي تجتاح المنطقة.

5. يمكن لظاهرتي الحد من الخ�سوبة المرتفعة وارتفاع عدد ال�سكان الذين هم في �سن العمل خلق فر�س للنمو القت�سادي اإذا 
ما انتهجت �سيا�سات منا�سبة في ميادين التعليم وال�سحة و�سوق العمل. ولكي ت�ستطيع الدول العربية جني الفائدة من هذا »العائد 

الديموغرافي«، يجب اإيجاد فر�س عمل تواكب العدد الكبير من الباحثين عن عمل، وهذا ما لم يتحقق في الما�سي القريب.

ملّخ�ص تنفيذي
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6. ت�سهد بلدان المنطقة العربية حركات �سكانية تتجه من المناطق الريفية اإلى المناطق الح�سرية، حيث يترك ال�سبان وال�سابات 
العمل الزراعي ال�ساق للبحث عن »اأ�سواء المدينة ال�ساطعة« ووظائف ح�سرية يفتر�س اأن تكون اأكثر اأمانا واأف�سل اأجرا.

7. اإن التخفي�س المتعمد لعدد العمال من المنطقة العربية من قبل مجل�س التعاون الخليجي وتف�سيل العمال من جنوب اآ�سيا له 
عواقب �سلبية. ومع انح�سار هجرة اليد العاملة من واإلى المنطقة العربية، فيما تبقى العمالة المحلية لل�سباب محدودة، �ستواجه 
ال�سيا�سي ممن  العنف  بارتفاع مخاطر  ال�سباب م�سحوبة  ب�سبب طفرة  الهجرة �سغوطا متزايدة  تعتمد على  التي كانت  البلدان 

يطالبون بفر�س اأكبـر.

8. تمتد ال�سطرابات وال�سراعات التي تحدث في البلدان العربية اإلى الدول المجاورة من خالل الالجئين والمهاجرين العائدين، 
اأوروبا. تك�سف  اإلى جنوب  اإلى المناطق الجغرافية المجاورة، حيث و�سلت موؤخرا موجة من الهجرة غير ال�سرعية  اأي�سا  وتمتد 
الأزمة عن غياب اأو عدم التنفيذ المالئم للقواعد الموجودة واللتزامات والمعايير وت�سلط ال�سوء اأي�سا على �سرورة قيام المجتمع 

الدولي بمعالجة و�سع »العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم ال�سبل« ب�سورة اأكثر منهجية.

اأ�سعار الوقود والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي عوامل قد  اإن عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سراعات والعنف وارتفاع   .9
عجلت الت�سريد الق�سري لأعداد كبيرة من ال�سكان في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

المرتفع معظم  الدخل  العربية ذات  البلدان  �ستحقق  لالألفية.  الإنمائية  الأهداف  تحقيق  الديموغرافية  التجاهات  تقو�س   .10

الأهداف الإنمائية لالألفية، لكن البلدان العربية الأفقر قد ل تحقق هذه الأهداف حتى بحلول عام 2020. وب�سبب ارتفاع معدل 
النمو ال�سكاني فاإن الطلب على الخدمات العامة ال�سرورية جدا لتحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية يحّد من قدرة البلدان على 

تقديم هذه الخدمات. ويعتقد اأن ال�سراعات الذي ن�ساأت موؤخرا في المنطقة �ستت�سبب في تراجع التنمية في البلدان العربية.

11. اإذا لم يتحقق تح�سن ملحوظ في اقت�ساديات الدول العربية اأو فر�س العمل في هذه البلدان، خا�سة لفائدة عدد كبير من 

ال�سباب المحبط، من الراجح األ ت�سلم هذه الدول من تزايد المظاهرات وال�سطرابات والعنف في العالم العربي الذي �سيبلغ 
�سكانه ما يقرب ن�سف مليار بحلول عام 2025.
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مقّدمة  .1

�سهدت المنطقة العربية عدم ا�ستقرار كبير ومتوا�سل بلغ ذروته في �سراعات طال اأمدها في �سورية والعراق ولبنان وال�سومال 
2011 انتفا�سات �سعبية في البحرين وم�سر وليبيا و�سورية وتون�س. هل يمثل  اأي�سا في عام  وم�سر وال�سودان واليمن. وحدثت 

الربيع العربي بداية مرحلة ازدهار الديمقراطية اأو انت�سار التطرف وال�سراعات والعنف؟

اإن بناء ديمقراطيات قوية وقابلة لال�ستمرار على اأنقا�س دكتاتوريات عملية طويلة وبطيئة تعتر�سها العديد من العقبات الهائلة. 
فاإنها تتطلب جملة اأمور منها اإعادة هيكلة الموؤ�س�سات الحكومية، وبالأخ�س الإ�سالح الد�ستوري، والقيادة الر�سيدة، وال�ستعداد 
لة لأطياف المجتمع، وحرية التعبير وال�سحافة، واحترام حقوق الإن�سان، ومجتمع  لتبادل التنازلت، والنتخابات النزيهة والممثِّ
مدني قوي. كثير من التحولت اإلى الديمقراطية التي نجحت في نهاية المطاف كانت في بداية اأمرها �ساخبة وغالبا م�سبوقة 
مثل  اأخــرى،  بلدان  وفي  والمك�سيكية.  والفرن�سية  الأمريكية  كالثورات  الأمثلة،  من  بالعديد  التاريخ  يزخر  وحــروب.  ب�سراعات 
الدول  وت�سير تجارب  الديمقراطية.  الطرق نحو  انقالب في  اأو محاولت  انقالبات  وا�سبانيا حدثت  واليونان  وت�سيلي  الأرجنتين 
المتنوعة للغاية التي اكت�سحتها عملية التحول الديمقراطي اإلى عدم وجود عقبات ل يمكن التغلب عليها لنجاح التحول الديمقراطي 
في البلدان العربية. كما تبرز هذه التجارب اأهمية اعتماد نظرة بعيدة لما يمكن اأن يوؤدي اإليه الربيع العربي. وتبين تجارب الدول 

الأخرى اأي�سا اأن تعزيز الديمقراطية قد يكون بعيد المنال وقد يتخذ م�سارات مختلفة قبل اأن يتحقق الهدف النهائي.

واأمام �سور المظاهرات وال�سراعات وا�سعة النطاق في المنطقة العربية والتي تبث في جميع اأنحاء العالم، نعتبر اأن الوقت قد 
في  المت�سببة  العوامل  العديد من  ُذكرت  وقد  العنيفة.  النفجارات  وراء هذه  تكمن  التي  المحتملة  الأ�سباب  بع�س  لدرا�سة  حان 
ال�سطرابات التي اجتاحت المنطقة، بما في ذلك غياب الديمقراطية والقمع وال�ستبداد والف�ساد والمح�سوبية والإبعاد وحرمان 
الجماعات الدينية والعرقية والأقليات ونق�س التنمية الجتماعية والقت�سادية والفقر وتدخل القوى الأجنبية. اإن اأ�سباب الثورات 
وقد ركزت درا�سة حول  واحد.  اإلى عامل  الأحداث  تعزى هذه  اأن  يمكن  وبالتاأكيد ل  كثيرة ومعقدة،  العربي  العالم  الأخيرة في 
الربيع العربي على التركيبة ال�سكانية وحقيقة اأن العديد من الأ�سباب المحتملة تفاقمت بفعل المميزات الأ�سا�سية للديمغرافية في 
المنطقة. ونتج عن ارتفاع الخ�سوبة ال�سائدة في المنطقة العربية وانخفا�س معدلت الوفيات نمو �سكاني �سريع مما اأدى اإلى طفرة 

ال�سباب ب�سكل لم ي�سبق له مثيل، اإذ اأن عددا كبيرا من ال�سكان تتراوح اأعمارهم بين 15 و 24 �سنة.

اأمام المظاهرات الأخيرة في اليونان وزيادة البطالة في المناطق الح�سرية في ال�سين والقلق ب�ساأن احتمال ت�ساعد الحتجاجات 
ال�سبابية في جميع اأنحاء اأوروبا، يعترف عدد متزايد من المالحظين اأن البطالة والعمالة الناق�سة في اأو�ساط ال�سباب �سببان 
اأخرى من العالم،  محتمالن لعدم ال�ستقرار الجتماعي في العالم. وعلى غرار ما يحدث في المنطقة العربية، تواجه مناطق 
على �سبيل المثال اأفريقيا، تحديات ديمغرافية مع ارتفاع اأعداد ال�سباب الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 و24 �سنة، في حين يبقى 
الح�سول على وظيفة اآمنة م�سكلة اأ�سا�سية يعاني منها ال�سباب. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الأزمة المالية والقت�سادية العالمية 

تهدد بزيادة توتر اأ�سواق العمل وتفاقم الو�سع اله�س لل�سباب في العالم.
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واإلى جانب التكاليف القت�سادية، ي�سبب ارتفاع معدلت البطالة والعمالة الناق�سة بين ال�سباب انعكا�سات اجتماعية. ومع انح�سار 
ال�سراعات  اإلى  الن�سمام  اأو  الإجرامية  الأن�سطة  كثيرة عن  بدائل  ال�سباب  يجد  ل  قد  الم�ستقبل  في  الرقي  واأمل  العمل  فر�س 
الم�سلحة. »]ال�سباب[ العاطلين و�سبه العاطلين هم اأكثر عر�سة لل�سراعات والأن�سطة غير الم�سروعة - وكثير منهم يقعون فري�سة 
للجماعات الم�سلحة والمتمردين. اإن ال�سباب العاطلين و�سبه العاطلين هم اأكثر عر�سة للدورات القت�سادية،« مما يجعلهم عر�سة 

لعدم ال�ستقرار الوظيفي )البنك الدولي، 2008(.

ولكن هل البلدان والمناطق التي تتميز بهياكل عمرية �سابة اأو طفرة ال�سباب اأكثر عر�سة للعنف وال�سراع ال�سيا�سي؟ ففي ال�سنوات 
الأخيرة، جذبت هذه الم�ساألة اهتماما متزايدا، بعد مناق�سة عامة حول الآثار الأمنية لل�سغط ال�سكاني وندرة الموارد. وعلى �سبيل 
المثال، يوؤكد روبرت كابالن في كتابه »الفو�سى القادمة« باأن الفو�سى وانهيار الدول القومية �سيعزيان اإلى عوامل ديمغرافية وبيئية 
في الم�ستقبل )كابالن، 1994، �س 46(. وفي الآونة الأخيرة، اأ�سبحت طفرة ال�سباب تف�سيرا مف�سال لعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي 

الراهن في العالم العربي والتجنيد في ال�سبكات الإرهابية الدولية )اأوردال، 2012(.

ت�سير الأبحاث الحديثة اإلى اأن ارتفاع معدلت البطالة وتزايد التفاوت يدعمان ال�سطرابات الجتماعية في جميع اأنحاء العالم. 
على �سبيل المثال، في 57 بلد من اأ�سل 106، ارتفع موؤ�سر ال�سطرابات الجتماعية، وهو موؤ�سر و�سعته منظمة العمل الدولية، في 
عام 2011 مقارنة بعام 2010.  ُيرّجح اإمكانية حدوث ا�سطرابات اجتماعية في اأوروبا وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واأفريقيا 
و�سمال  الأو�سط  وال�سرق  الكبرى،  ال�سحراء  اأفريقيا جنوب  في منطقتي  تظهر مخاطر مرتفعة  كما  الكبرى.  ال�سحراء  جنوب 
اأفريقيا. وفي المتو�سط، �سهدت اأميركا الالتينية - حيث تحققت درجة من النتعا�س في العمالة، وفي حالت قليلة، تح�سينات 
في نوعية الوظائف - انخفا�سا في خطر ال�سطرابات الجتماعية )منظمة العمل الدولية، 2012a(. تبين الحتجاجات التي 
اندلعت في الأردن بعد اإعالن الحكومة الأردنية عن رفع اأ�سعار الوقود في نوفمبر / ت�سرين الثاني عام 2012 اأن اأحداثا ل عالقة 
لها في ما يبدو بالبطالة قد توؤدي اإلى مظاهرات كبيرة وعلى نطاق وا�سع، حيث اأغلب الم�ساركين فيها �سباب. وبالإ�سافة اإلى ذلك، 
تناق�ست موارد الأردن ب�سكل ملحوظ نتيجة تدفق اأكثر من مئة األف لجئ �سورّي فروا من الحرب الأهلية اإلى الأردن )نيويورك 
المثال البحرين  اأخرى مجاورة، على �سبيل  اإلى دول  انت�سار ال�سطرابات  واإلى جانب الأردن، هناك احتمال   .)a2012 تايمز، 
واإ�سرائيل، حيث  اإلى غزة  المزعزعة لال�ستقرار  الموجة  انت�سرت هذه   ،2012 الثاني عام  ت�سرين  نوفمبر /  اأواخر  ولبنان. في 

اندلعت ا�ستباكات عنيفة.

باأن طفرة  التجريبية توحي  الدرا�سات  اأن  المو�سوع، نالحظ  الموؤلفات حول هذا  ا�ستعرا�ٍس حديث لمجموعة متزايدة من  وفي 
ال�سباب لها عالقة بزيادة مخاطر العنف ال�سيا�سي. ومع ذلك، ت�ستطيع الحكومات اإلى حد ما الحد من هذه المخاطر من خالل 
توفير فر�س اأف�سل لل�سباب، وفي المقام الأول توفير التعليم النوعي. يبدو اأن م�ستوى التعليم الثانوي له تاأثير وا�سح على الحد من 
العنف في البلدان ذات الدخل المنخف�س اأو المتو�سط والتي يتواجد فيها اأعداد كبيرة من ال�سباب، مع اأن التاأثير قد يتوقف على 

عوامل اقت�سادية هيكلية )اأوردال، 2012(. 

في حين ت�سهد المنطقة العربية تحول ديموغرافيا نحو انخفا�س النمو ال�سكاني والخ�سوبة مثل الذي �سهدته دول اأخرى، يحدث 
التحول في العديد من بلدان المنطقة بوتيرة اأبطاأ بكثير وفي بع�س الحالت قد يتوقف هذا التحول تماما. وبالتالي، فاإن الزخم 
الديموغرافي الذي نتج في وقت �سابق عن النمو ال�سكاني ال�سريع وارتفاع معدل الخ�سوبة ي�ستمر في التاأثير بقوة على التجاهات 
البلدان  على  وب�سكل خا�س  يبدو  ما  على  هذا  ينطبق  الم�ستقبل.  في  �ست�ستمر  التي  العربية  المنطقة  في  الحالية  الديموغرافية 
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التي تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة العربية.1 وبينما �سهدت مناطق اأخرى من العالم، على �سبيل المثال �سرق اأوروبا واأميركا 
الالتينية، في�سا من ال�سطرابات ال�سيا�سية والقت�سادية في العقود الأخيرة، �سبق لهذه المناطق اأن حققت تحول ديمغرافيا، 

وبالتالي كان لها نموا ديموغرافيا بطيئا اأو منعدما ولم تكن تتمتع بطفرة �سباب حين اندلعت ال�سطرابات.

اإلى جانب التجاهات الديموغرافية الأخرى في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة  ت�سكل تغيرات الهيكل العمري، 
العربية، مجموعة من التحديات الخطيرة بالن�سبة اإلى الحكومات في مجالت مثل البطالة والعمالة الناق�سة وخلق فر�س العمل 
وانخفا�س الم�ساركة في القوى العاملة والتمكين غير الكافي للمراأة والتدهور البيئي ونق�س الغذاء والماء والتح�سر ال�سريع وتوفير 
الخدمات )ال�سكن والتعليم والرعاية الطبية(. وتقو�س التجاهات الديموغرافية اأي�سا تحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية بحلول 
عام 2015. تتميز البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية اأي�سا بتدفقات كبيرة للهجرة الدولية، وبالتالي فاإنها تعتمد اعتمادا كبيرا 
على التحويالت المالية من المهاجرين. وعالوة على ذلك، تمتد ال�سطراب وال�سراعات في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية اإلى 
الدول المجاورة )ت�ساد واإثيوبيا وكينيا والأردن ولبنان وموريتانيا ومالي والنيجر وتركيا( ب�سبب الالجئين والمهاجرين العائدين، 

وتمتد كذلك اإلى المناطق المجاورة، وتتخذ �سكل هجرة غير �سرعية اإلى اأوروبا الجنوبية.

وقد اأكد العديد من روؤ�ساء الدول الذين انُتخبوا حديثا في اأعقاب الربيع العربي ، على �سبيل المثال في م�سر وليبيا وتون�س، على 
اتخاذ حكوماتهم الجديدة عددا من الأولويات، بما فيها التعليم والتدريب وخلق فر�س العمل، خ�سو�سا لفائدة ال�سباب، واإعادة 
بناء القطاع ال�سحي والحد من الهجرة. وتتفاقم هذه الم�ساكل بفعل الأنماط الديموغرافية التي تزيد من �سعوبة �سياغة الحلول.

ونظرا لال�سطرابات ال�سيا�سية التي تحدث تحولت في المنطقة العربية، �ستولي هذه الدرا�سة اهتماما خا�سا لمجموعة فرعية 
التي اجتاحت  التغييرات  البلدان الأكثر ت�سررا من  اأي تلك  انتقالية«،  التي تمر بمرحلة  اأو المناطق، وهي »البلدان  البلدان  من 
والخ�سوبة  العمري  والهيكل  ال�سكاني  النمو  وبالأخ�س  الديموغرافية،  التجاهات  بع�س  ر�سد  اإلى  الدرا�سة  تهدف  المنطقة. 
غير  والم�ستويات  ال�سريع،  التح�سر  مثل  الأخرى،  الديموغرافية  التجاهات  اإلى  التطرق  �سيتم  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  والــزواج. 

الم�سبوقة من الهجرة الدولية والت�سرد الداخلي.2

1   تون�س وال�سودان و�سورية وال�سومال والعـراق وفل�سطين وليبيا وم�سر واليمـن.

2   ك�سفت درا�سة �سابقة للموؤلف نف�سه عن التجاهات الديموغرافية في المنطقة العربية باأ�سرها. انظر ب. ميْرِكن، م�ستويات ال�سكان والتجاهات 

وال�سيا�سات في المنطقة العربية: التحديات والفر�س. التنمية الب�سرية العربية، التقرير رقم 1، 2010.
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م�ستويات �سكانية واتجاهات   .2

اأ. حجم ونمو ال�سكان

في اأواخر عام 2011، حقق العالم معلما، حيث بلغ عدد �سكان المعمورة 7 مليار. وفي كل عام، يزيد عدد ال�سكان بـ 78 مليون 
ن�سمة. في عام 2010، بلغ عدد �سكان المنطقة العربية 357 مليون ن�سمة، بعد اأن ت�ساعف منذ عام 1980 )الجدول 1(. ومن 
بين 357 مليون ينتمي 231 مليون منهم، اأي الثلثان، اإلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. والبلدان اللذان ي�سمان اأكبر عدد من 
ال�سكان في المنطقة، وهما م�سر )81 مليون( وال�سودان )44 مليون(، ينتميان اإلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. فمنذ عام 
1980، نمت المنطقة العربية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية بن�سبة 2.4 في المائة �سنوّيا. بلغت هذه الن�سبة في العالم 1.5 

في المائة �سنويا. لكن، بعد عام 2010، بداأت ن�سبة النمو ال�سكاني تتباعد، حيث حققت المنطقة نموا �سنويا قدره 1.8 في المائة 
خالل 2010-2025، بينما حققت البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نموا اأعلى قدره 2.1 في المائة.

معدل النمو ال�سنوي الزيادةمجموع ال�سكان
1980201020252010-2025 1980-20102010-2025

)ن�سبة مئوية()اآالف()اآالف(البلد اأو المنطقة
4,453,0076,895,8898,002,9781,107,0891.51.0العالم

172,699357,433467,945110,5122.41.8المنطقة العربية، منها:

113,085230,985343,256112,2712.42.1البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

44,95281,121100,90919,7882.01.5م�سر

13,74431,67248,88517,2132.83.1العراق

3,0636,3557,4651,1102.40.8ليبيا

1,5104,0396,2072,1683.32.8فل�سطين

6,4369,33114,1524,8211.22.6ال�سومال

20,07143,52260,81117,2892.62.4ال�سودان )1(

8,90720,41126,0095,5982.81.7�سورية

6,45710,48111,9211,4401.61.0تون�س

7,94524,05336,69812,6453.73.0اليمن

الجدول 1. حجم ونمو ال�سكان في المنطقة العربية، 1980 - 2025

)1( بما في ذلك جنوب ال�سودان

الم�سدر: �سعبة ال�سكان التابعة لإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية التابعة لالأمانة العامة لالأمم المتحدة عام 2011. 
التوقعات ال�سكانية في العالم: تنقيح عام 2010.



الربيع العربي : الرتكيبة ال�سكانية يف منطقة متر مبرحلة انتقالية12

ومع نمو �سكان العراق بمعدل 3.1 في المائة �سنويا واليمن بمعدل 3.0 في المائة، يعتبر هذان البلدان من بين البلدان الأ�سرع 
نموا في العالم من حيث ال�سكان. ومن �سمن البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، اأكثر الزيادات ال�سكانية بين عامي 2010 و2025 

�ستكون في م�سر )20 مليون ن�سمة( والعراق وال�سودان )17 مليون لكل منهما( واليمن )13 مليون(. 

ب. الهيكل العمري لل�سكان 

اإن اأغلبية �سكان المنطقة العربية �سبان تقل اأعمارهم عن 25 �سنة، حيث اأّن ثلث �سكان المنطقة العربية تقل اأعمارهم عن 15 
15-24 �سنة. وفي المقابل، ل يمثل ال�سباب في الدول المتطورة  �سنة وال�سباب يمثلون الخم�س منهم، اإذ تتراوح اأعمارهم بين 
13 في المائة من ال�سكان. ل تعتر كل من م�سر وليبيا وتون�س و�سورية، وهي بلدان في �سميم الربيع العربي، فريدة من  �سوى 
نوعها من حيث التحول الديموغرافي )الجدول 2(. يمثل ال�سباب 20 في المائة من ال�سكان في م�سر و�سورية، مقارنة بـ 15 في 
المائة في البحرين و21 في المائة في الجزائر، و22 في المائة في اإيران والأردن، التي �سهدت هي اأي�سا احتجاجات. في الواقع، 
1980 و2010، زاد عدد ال�سباب في البلدان  بلغ عدد الأطفال وال�سباب في المنطقة العربية م�ستوى غير م�سبوق. فبين عامي 
التي تمر بمرحلة انتقالية باأكثر من ال�سعف حيث بلغ 46 مليون ن�سمة. وزاد عدد ال�سباب في فل�سطين واليمن بثالثة اأ�سعاف بين 
عامي 1980 و2010 نتيجة ل�ستمرار ارتفاع معدل الخ�سوبة وا�ستمرار الزخم ال�سكاني. تتميز المنطقة العربية باأعداد كبيرة 
من ال�سباب والبالغين الذين هم في �سن العمل )15-64 �سنة(، واأعداد قليلة ن�سبيا من كبار ال�سن ولكنهم في تزايد )60 �سنة 

فما فوق(. وباأعداد متزايدة يدخل ال�سباب �سوق العمل الذي يعاني اأ�سال من بطالة مت�ساعدة.

 2010 عام  في  ذروتها  بلغت  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي  البلدان  في  ال�سكان  مجموع  من  ال�سباب  ح�سة  اأن  هو  ال�سار  والخبر 
و�ستنخف�س   من 20 في المائة اإلى 17 في المائة بحلول عام 2025، مما يعك�س انخفا�سا في معّدل الخ�سوبة.

ولكن، بما اأن عدد ال�سباب ُيتوقع اأن يقفز الى 58 مليون بحلول عام 2025، يجب اإحداث اثني ع�سر مليون وظيفة اإ�سافية لتفادي 
ارتفاع البطالة بين ال�سباب اإلى م�ستويات اأعلى في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

عندما تنخف�س معدلت الخ�سوبة في بلد ما يتغير الهيكل العمري لل�سكان، مما ينتج عنه زيادة موؤقتة في ن�سبة ال�سباب )يطلق 
اإلى  الريف  من  الهجرة  ت�سكل  حيث  الطفرة  هذه  تتفاقم  النامية  البلدان  في  الح�سرية  المناطق  وفي  ال�سباب«(.  »طفرة  عليه 
الح�سر اأي�سا عامال مهما. وهذا ينطوي على هيكل عمري لل�سكان يكون فيه معدل الإعالة منخف�سا ون�سبة اأعلى من ال�سكان في 
اآ�سيا، تم ربط ديناميكية ال�سكان هذه بالنمو القت�سادي ال�سريع، ما  البلدان، ول�سيما في جنوب �سرق  �سن العمل. وفي بع�س 
ي�سمى بـ »العائد الديموغرافي«. اإن انخفا�س الخ�سوبة العالية وارتفاع عدد ال�سكان في �سن العمل باإمكانهما اإحداث فر�س للنمو 
القت�سادي اإذا تم و�سع �سيا�سات مالئمة في مجالت التعليم وال�سحة و�سوق العمل. واإذا اأرادت الدول العربية ال�ستفادة من هذا 
»العائد الديموغرافي«، يجب عليها توفير فر�س عمل بقدر يواكب العدد الكبير من الباحثين عن عمل. ول�سوء الحظ، لم يحدث 

ذلك في الما�سي القريب.
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ج. الخ�سوبة والزواج وتنظيم االأ�سرة

في العقود الثالثة الما�سية، انخف�س معدل الخ�سوبة في المنطقة العربية من 6.3 طفل لكل امراأة اإلى 3.4 طفل، اأي بفارق قدره 
2.9 طفل لكل امراأة )الجدول 3(. ومع ذلك، انخف�ست الخ�سوبة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية فقط اإلى 3.9 طفل، اأي 
بمعدل ن�سف طفل اأعلى من المنطقة العربية. وبحلول 2020-2025، �ستبقى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تتميز بخ�سوبة 
اأعلى بقليل، اأي 2.9 طفل لكل امراأة مقابل 2.7 طفل للمنطقة العربية. وفي حين ُيتوقع اأن تبلغ المنطقة العربية م�ستوى الإحالل، 
اأي 2.1 طفل لكل امراأة بحلول عام 2050، لن ت�سل خم�سة بلدان اأو مناطق اإلى هذا الم�ستوى؛ اإذ لن تحقق العراق وفل�سطين 
وال�سومال وال�سودان واليمن م�ستوى الإحالل في الخ�سوبة اإل بحلول عام 2100. وعالوة على ذلك، بما اأن هذه البلدان والمناطق 
تعاني منذ �سنوات من الأزمات القت�سادية والحروب الأهلية وتفتقر لال�ستقرار ال�سيا�سي، وهي عوامل تعيق توفير خدمات ال�سحة 
الإنجابية لل�سكان، فمن غير المحتمل اأن ت�ستطيع الحكومات توفير مثل هذه الخدمات بم�ستويات مالئمة. وبالتالي، ي�سكل ا�ستمرار 
النمو ال�سكاني ال�سريع المحتمل والخ�سوبة تحديات خطيرة على التنمية الجتماعية والقت�سادية في هذه البلدان في الم�ستقبل.

ت�سهد الأ�سر في العالم العربي تغييرات كبيرة مع ظهور اأنماط جديدة من الزواج وت�سكيل الأ�سر في جميع اأنحاء المنطقة. عموما، 
لم يعد الزواج المبكر قاعدة كما كان في ال�سابق في البلدان العربية: اإذ اأن متو�سط   العمر عند الزواج لدى الرجال والن�ساء اآخذ 
في الرتفاع عموما، كما يزداد عدد الن�ساء العربيات اللواتي يبقين عازبات لمدة اأطول اأو ل يتزوَّجن على الإطالق )ر�ساد واآخرون، 
2005( . وبالإ�سافة اإلى ذلك، قد تحدث تغييرات اأنماط الزواج مزيدا من انخفا�س الخ�سوبة في المنطقة، وخا�سة في البلدان 

الن�سبة االإجمالية لل�سكانعدد ال�سكان )15-24 �سنة(
198020102025198020102025

   )نسبة مئوية()آالف(البلد اأو المنطقة
839,2441,212,9601,219,353191815العالم

33,48670,28682,139192018المنطقة العربية، منها:

21,85445,98358,094192017البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

8,88916,00917,270202017م�سر

2,4956,2059,702182020العراق

5581,1241,363181818ليبيا

2898581,161192119فل�سطين

1,2251,7322,750191919ال�سومال

3,7648,56811,825202019ال�سودان )1(

1,7484,1665,011202019�سورية

1,3621,9941,635211914تون�س

1,5245,3277,377192220اليمن

الجدول 2: عدد ال�سباب في المنطقة العربية، 2025-1980

)1( بما في ذلك جنوب ال�سودان

الم�سدر: �سعبة ال�سكان التابعة لإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية التابعة لالأمانة العامة لالأمم المتحدة  عام 2011. 
التوقعات ال�سكانية في العالم: تنقيح  عام 2010.
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المكتظة بال�سكان مثل م�سر و�سورية واليمن. والأرجح اأن تغييرات اأنماط الزواج في المنطقة �سببها ارتفاع الم�ستويات التعليمية 
وانخفا�س الفر�س القت�سادية بالإ�سافة اإلى ارتفاع تكاليف الزواج.

من اأهم التطورات على �سعيد ال�سيا�سات ال�سكانية اأن عدد الحكومات العربية التي انتهجت �سيا�سات للحد من الخ�سوبة اآخذ في 
الرتفاع. ففي عام 1976، 14 في المائة من الحكومات في المنطقة العربية اتبعت �سيا�سات لخف�س الخ�سوبة. واليوم، اأكثر من 
ن�سف بلدان المنطقة، بما في ذلك البلدان الخم�س التي تمر بمرحلة انتقالية )م�سر وال�سودان و�سورية وتون�س واليمن( ت�سعى 
اإلى خف�س الخ�سوبة )الأمم المتحدة، 2010(. لقد نفذت الحكومات جملة من التدابير للحد من الخ�سوبة �سواء ب�سكل مبا�سر 
اأو غير مبا�سر. ت�سمل هذه التدابير اإدماج برامج تنظيم الأ�سرة والأمومة الآمنة في نظم الرعاية ال�سحية الأولية، وتوفير فر�س 
الح�سول على خدمات ال�سحة الإنجابية، وتعزيز م�سوؤولية الرجال في ال�سحة الجن�سية والإنجابية، ورفع ال�سن الأدنى القانوني 
للزواج بالن�سبة اإلى الرجال والن�ساء، وعدم تف�سيل اإنجاب الذكور، وتح�سين تعليم الإناث وفر�س عملهن، وتعزيز تمكين المراأة، 
لتوفير و�سائل منع الحمل  البرامج الحكومية  و�سمان الح�سول على و�سائل منع الحمل الآمنة والفعالة بتكلفة منخف�سة. تعتبر 
الحديثة عوامل هامة لل�سلوك الإنجابي وكذلك ل�سحة الأم والطفل. لقد ارتفعت فر�س الح�سول على و�سائل منع الحمل على نحو 
مطرد. وعلى الرغم من الدعم الحكومي الوا�سع النطاق لتح�سين فر�س الح�سول على و�سائل منع الحمل، ُيعتقد اأن الطلب يتجاوز 
العر�س. ويبقى ا�ستخدام و�سائل منع الحمل الحديثة من قبل الن�ساء في الدول العربية الأقل نموا منخف�سا للغاية؛ فقد بلغ 19 في 

المائة في اليمن، و9 في المائة في ال�سودان و1 في المائة في ال�سومال )الجدول 3(. 

انت�سار و�سائل منع اإجمالي الخ�سوبة
الحمل، و�سائل حديثة

اآخر �سنة 2020-2025 2005-2010 1980-1985
)ن�سبة مئوية()طفل لكل امراأة(البلد اأو المنطقة

3.62.52.356العالم

..6.33.42.7المنطقة العربية، منها:

6.13.92.931البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

5.22.92.360م�سر

6.44.94.033العراق

7.22.72.026ليبيا

7.14.73.639فل�سطين

6.76.46.01ال�سومال

6.34.63.69ال�سودان )1(

6.83.12.343�سورية

4.92.01.752تون�س

9.25.54.019اليمن

الجدول 3: اإجمالي الخ�سوبة في المنطقة العربية 2025-1980

)1( بما في ذلك جنوب ال�سودان

الم�سدر: �سعبة ال�سكان التابعة لإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية التابعة لالأمانة العامة لالأمم المتحدة عام 2011. 
التوقعات ال�سكانية في العالم: تنقيح  عام 2010. ا�ستخدام و�سائل منع الحمل العام 2011
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د. التح�سر

يعي�س اأكثر من ن�سف �سكان العالم حاليا في المناطق الح�سرية. ومنذ عام 1980، بلغ عدد �سكان الح�سر اأكثر من ال�سعف في 
2010، ما يمثل حولي  105 مليون في عام  اإلى   1980 43 مليون ن�سمة عام  اأنه قفز من  اإذ  البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، 
ن�سف العدد الإجمالي لل�سكان )الجدول 4(. و�سجلت زيادات اأكبر خالل العقود الثالثة في فل�سطين و�سورية حيث ت�ساعف عدد 
�سكان الح�سر بثالث مرات، وفي ال�سودان ت�ساعف هذا العدد اأربع مرات، وفي اليمن فاإن عدد �سكان المناطق الح�سرية ت�ساعف 
ب�ستة مرات. ويعي�س في القاهرة، التي تحتل المرتبة 20 من بين اأكبر التجمعات الح�سرية في العالم، حوالي 11.2 مليون ن�سمة. 
اأما الخرطوم، التي تعتبر تجمعا �سكانيا متو�سط الحجم، كان يعي�س فيها 1.2 مليون ن�سمة في عام 1980 وهي الآن تاأوي 4.6 
ن�سمة، في حين اأن �سنعاء، وهي مدينة �سغيرة كانت ت�سم 250 األف ن�سمة في عام 1980، فقد تحولت اليوم اإلى تجمعا �سكنيا 
ي�سم 2.4 مليون ن�سمة. ت�سهد العديد من بلدان المنطقة العربية انتقال عدد كبير من ال�سكان من المناطق الريفية اإلى المناطق 
الح�سرية، اإذ اأن ال�سبان وال�سابات يتركون العمل الزراعي ال�ساق للبحث عن »اأ�سواء المدينة ال�ساطعة« ووظائف ح�سرية يفتر�س 

اأن تكون اأكثر اأمانا واأف�سل اأجرا.

التجمعات �سكان الح�سر
ال�سكانية الكبرى

ال�سكان

1980201020252011

)اآالف()اآالف(البلد اأو المنطقة
.. ..1,753,2293,558,5784,642,582العالم

.. ..73,029195,849275,024المنطقة العربية، منها:

.. ..42,953104,670154,163البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

11,169القاهرة17,43835,18647,751م�سر

6,036بغداد9,00521,07332,956العراق

1,127طرابل�س2,1474,9296,007ليبيا

75رام اهلل9432,9944,669فل�سطين

1,554مقدي�سو1,7223,4796,375ال�سومال

4,632الخرطوم3,01311,08317,063ال�سودان )1(

2,650دم�سق4,10611,36316,082�سورية

790تون�س 3,2656,9288,316تون�س

2,419�سنعاء1,3147,63514,944اليمن

الجدول 4 : �سكان الح�سر في المنطقة العربية 1980-2025 والتجمعات ال�سكانية الكبرى 2011

)1( بما في ذلك جنوب ال�سودان       

الم�سدر: �سعبة ال�سكان التابعة لإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية التابعة لالأمانة العامة لالأمم المتحدة عام 2011. 
توقعات التح�سر في العالم: تنقيح عام 2011.
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هـ. الهجرة الدولية

منذ قرون، الهجرة �سمة مميزة في المنطقة العربية التي تقع عند تقاطع ثالث قارات. �سهدت العديد من البلدان الأكثر فقرا في 
المنطقة العربية نزوحا كبيرا، اأغلبه غير م�سروع، نحو اأوروبا، وكذلك نحو البلدان الأغنى في المنطقة. وتت�سم تدفقات الهجرة 
بين  دول من  ت�سع  الخليجي.  التعاون  دول مجل�س  اإلى  ومتزايدة خا�سة  كبيرة  باأعداد  العاملة  اليد  بهجرة  العربية  المنطقة  في 
الع�سرين دولة في العالم التي كانت لها اأعلى ن�سبة من المهاجرين الدوليين في عام 2010 تنتمي اإلى المنطقة العربية. حدث تغير 
كبير في نمط الهجرة اإلى دول مجل�س التعاون الخليجي بحيث اأن هذه الأخيرة اأخذت تقلل من عدد العمال الوافدين من المنطقة 
العربية وتف�سل ب�سكل متزايد العمال الوافدين من جنوب اآ�سيا. ففي عام 1990 كان اأكثر من واحد من كل اأربعة مهاجرين في 
دول مجل�س التعاون الخليجي ينتمي اإلى دول تمر بمرحلة انتقالية، وانخف�ست هذه الن�سبة بحلول عام 2010 اإلى واحد من كل 
خم�سة مهاجرين. ونظرا للمناف�سة المتزايدة في دول مجل�س التعاون الخليجي ب�سبب تدفق المهاجرين من جنوب وجنوب �سرق 
اآ�سيا، تحول بع�س المهاجرين من المنطقة العربية اإلى التحاد الأوروبي ودول اأبعد من ذلك. وب�سبب ال�سراعات التي اندلعت في 

العراق وال�سومال وال�سودان وتون�س، انخف�س عدد المهاجرين في هذه البلدان الأربعة بين عامي 1990 و2010.

للعمالة،  م�سدرة  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي  البلدان  ومعظم  العربية.  المنطقة  بلدان  من  العديد  في  هامة  �سمة  الهجرة  ظلت 
الهجرة  ت�ستقبل  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي  البلدان   .)5 )الجدول  المالية  التحويالت  على  كبيرا  اعتمادا  تعتمد  فاإنها  وبالتالي 
وت�سدرها، لكن في ليبيا و�سورية يتجاوز عدُد المهاجرين الوافدين عدَد المهاجرين اإلى الخارج. وفي الواقع، كل هذه الدول الت�سع 
لها اأعدادا كبيرة من المغتربين في دول اأخرى. وتتراوح الن�سبة المئوية لل�سكان الذين يعي�سون في الخارج من م�ستوى منخف�س 
بلغ ثالثة في المائة في �سورية واليمن اإلى اأعلى م�ستوى بلغ 137 في المائة في فل�سطين. وبين عامي 2000 و2010، ارتفع العدد 
الإجمالي للمهاجرين في البلدان الت�سعة التي تمر بمرحلة انتقالية من حوالي 12 مليون اإلى 15.4 مليون. قد تكون الهجرة بمثابة 
�سمام الأمان في البلدان التي تزخر باأعداد كبيرة من ال�سباب. ولكن، مع انح�سار فر�س الهجرة على نحو متزايد في المنطقة 
العربية وخارجها وانخفا�س فر�س العمل المحلية لل�سباب، قد تعاني البلدان التي كانت تعتمد في ال�سابق على الهجرة من �سغوط 

متزايدة بفعل طفرة ال�سباب وارتفاع مخاطر العنف ال�سيا�سي.
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منذ اأواخر الثمانينيات من القرن الع�سرين، قررت حكومات دول مجل�س التعاون الخليجي و�سع برامج لـ »تاأميم« القوى العاملة نظرا 
لالأعداد المتزايدة من العمال المهاجرين، وت�سجع هذه البرامج تعوي�س العمال المهاجرين بمواطنيها، وذلك لتوفير المزيد من 
طاقات« )وهو اأحدث مجهود لإحالل  فر�س العمل للمواطنين والحد من العتماد على المهاجرين. وفي ال�سعودية دخل برنامج »النِّ
المواطنين ال�سعوديين مكان الأجانب( حيز التنفيذ في �سبتمبر 2011. عملية »ال�سعودة« اأو �سيا�سة ت�سجيع توظيف ال�سعوديين 
الأ�سليين في القطاع الخا�س لي�ست بجديدة. لم تحقق الجهود المماثلة التي بذلت منذ الت�سعينيات من القرن الع�سرين نجاحا 
كبيرا، اإذ اأن ال�سركات ت�ستخدم الحيل المختلفة اأو »الوا�سطة« لتلبية متطلبات الح�س�س. ومع اأن �سيغة برنامج النطاقات الحالي 
اأف�سل، بحيث ياأخذ في العتبار اأنماط العمالة الحالية ل�سبط الح�س�س، من غير المحتمل اأن تنق�س جهود التوطين هذه فر�س 
العمل بالن�سبة اإلى المهاجرين على المدى الطويل في منطقة الخليج. ُيعتقد اأن �سيا�سة التوطين لن تبعد �سوى جزءا �سغيرا من 

العمال الأجانب، وربما لن يكون لها اأي اأثر على الإطالق )البنك الدولي، 2011(. 

اأو الحروب، ل ي�ستطيع العمال المهاجرين ال�ستفادة من حماية وم�ساعدة  اأو ال�سراعات الأهلية  في حالت الكوارث الطبيعية 
واجتماعية  اقت�سادية  �سعوبات  يواجهون  الــرزق،  اأ�سباب  فقدانهم  وبعد  العبور.  بلدان  اأو  الإقامة  بلدان  اأو  الأ�سلية  اأوطانهم 

عدد 
المهاجرين 

الوافدين من 
الخارج

الن�سبة 
االإجمالية من 

ال�سكان

عدد 
المهاجرين 
اإلى الخارج

الن�سبة 
االإجمالية من 

ال�سكان

عدد التحويالت
الالجئين

)ماليين )%()اآالف()%()اآالف( 
الدوالرات 
االأمريكية(

)اآالف(

2010201020112011البلد اأو المنطقة

214,1993.1214,1993.1501,00010,400العالم

86,2321.5147,0002.6372,0008,440الدول النامية

32,7909.118,3423.942,0001,700المنطقة العربية، منها:

6,4682.815,3676.722,4201,226البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

2450.32,9133.614,21395م�سر

830.31,5985.07735العراق

8..68210.43004.7ليبيا

1,92443.65,543137.21,1060فل�سطين

2..230.21,53416.4ال�سومال

7531.71,5993.71,478113ال�سودان )1(

2,2069.85822.91,988755�سورية

340.35705.41,9553تون�س

5182.17283.01,603215اليمن

الجدول 5: المهاجرين الدوليين من الخارج واإلى الخارج عام 2010، الن�سبة المئوية من ال�سكان، التحويالت عام 2011، 
عدد الالجئين عام 2011

)1( بما في ذلك جنوب ال�سودان

 الم�سدر: �سعبة ال�سكان التابعة لإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية التابعة لالأمانة العامة لالأمم المتحدة عام 2012. اتجاهات 
 ،)POP/DB/MIG/Stock/Rev.2012( ،المهاجرين الدوليين: المهاجرين ح�سب بلد المق�سد وبلد المن�ساأ )قاعدة البيانات لالأمم المتحدة

البنك الدولي، تدفقات التحويالت في عام 2011 - تحديث، الهجرة والتنمية.
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اأطلقت   ،2011 عام  ففي  ه�سا�سة.  اأكثر  فو�سعهم  ال�سبل«  بهم  و»تقطعت  وثائق  يملكون  ل  الذين  المهاجرين  اأما  لدى عودتهم. 
اإن�سانية م�ستركة وا�سعة النطاق لم�ساعدة  المنظمة الدولية للهجرة ومفو�سية الأمم المتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئين مبادرة 
اأو عدم تنفيذ القواعد  رعايا البلدان الثالثة الذين ت�سرروا من الأزمة في ليبيا واإعادتهم لأوطانهم. ك�سفت هذه الأزمة غياب 
الذين تقطعت بهم  »المهاجرين  الدولي بمعالجة و�سع  المجتمع  اأكدت �سرورة قيام  وبالتالي  الموجودة،  والمعايير واللتزامات 

ال�سبل« ب�سورة اأكثر منهجية.

لقد اأثر »الربيع العربي« �سلبا على المهاجرين في المنطقة العربية وفي اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى. ومع ذلك، لم يتم حتى 
الآن اإدراج التاأثير الكامل لـ »الربيع العربي« بدقة في البيانات. نتج عن العنف في ليبيا و�سورية عمليات اإجالء جماعي للمهاجرين 
اإلى بلدانهم الأ�سلية اأو اإلى بلدان مجاورة. لطالما اعتمد القت�ساد الليبي على العمال المهاجرين، وبالتالي اأ�سفر ال�سراع عن 
البلدان  اإلى  ليبيا  واأ�سرهم من  األف عامل مهاجر   800 اأكثر من  فر   ،2011 ابتداء من عام  الأمد.  وطويلة  اأزمة هجرة عاجلة 
المجاورة وعادوا اأو نقلوا اإلى بلدانهم الأ�سلية. معظمهم كانوا من �سمال اأفريقيا واأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى وجنوب اآ�سيا. 
اأ�سد المت�سررون من الأزمة كانوا مهاجرين من اأفريقيا. بح�سب حكومة النيجر، عاد حوالي 200 األف من مواطنيها اإلى البلد بعد 
اندلع الأزمة في ليبيا. وعاد حوالي 150 األف مواطن اإلى ت�ساد، و30 األف اإلى مالي، و40 األف اإلى موريتانيا )المنظمة الدولية 
للهجرة، 2012(.  وقد اأثقل هذا ال�سيل المفاجئ والكبير من المهاجرين العائدين العبء على الموارد ال�سحيحة في هذه البلدان، 

ف�سال عن فقدان التحويالت المالية في الم�ستقبل.

والفر�س  الأ�سلي،  الموطن  في  الناق�سة  والعمالة  البطالة  معدلت  وارتفاع  وال�سراعات،  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم  �ساهم  لقد 
الجتماعية والقت�سادية المحتملة في الخارج، في زيادة الهجرة غير النظامية – داخل المناطق الجغرافية وكذلك اإلى اأ�ستراليا 
المهاجرين عبر  اآلف  فر  المثال،  �سبيل  الواجهة، على  التحديات في  العربي هذه  الربيع  وقد و�سع  ال�سمالية.  واأميركا  واأوروبــا 
الليبيين(  المواطنين  الآخرون )بما فيهم  اآلف  المجاورة، في حين حاول  الدول  وتون�س وغيرها من  اإلى م�سر  الليبية  الحدود 
العبور الخطير اإلى اأوروبا عبر البحر الأبي�س المتو�سط، فنزلوا على �سواطئ جنوب اأوروبا. وحتى بعد انتهاء ال�سراع، قد ت�ستمر 
الهجرة غير ال�سرعية عبر ليبيا وتزداد حجما في حين تكافح ال�سلطات النتقالية لمواجهة الفراغ الأمني   وتخ�سي�س الموارد 
الحيوية لتحقيق الأمن الداخلي في ليبيا. ونظرا ل�ستمرار عدم ال�ستقرار في ليبيا والنتفا�سات في م�سر و�سورية وتون�س، قد 
تحدث اأي�سا موجة من الهجرة غير النظامية لمواطني هذه البلدان. اأ�سبحت تون�س بلد مق�سد وعبور، حيث اأن المهاجرين من 

المغرب العربي و اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى يتنقلون اإلى تون�س على اأمل الو�سول اإلى اأوروبا.

في عام 2011 اأي�سا، كانت الهجرة غير النظامية للتون�سيين اإلى اأوروبا م�سكلة رئي�سية حيث فّر حولي 26 األف تون�سي عبر البحر 
الأبي�س المتو�سط   اإلى اأوروبا في اأعقاب الثورة وانهيار نظام بن علي. ارتفع معدل البطالة اإلى 18 في المائة بحلول  عام 2011 
في تون�س. اليمن اأي�سا يواجه موجة من الهجرة العابرة، حيث اأن اأكثر من 100 األف مهاجر ولجئ وطالب لجوء قدموا اإلى اليمن 
عن طريق �سواحله على البحر الأحمر والبحر العربي في عام 2011. معظم هوؤلء كانوا اإثيوبيين هاجروا بطريقة غير �سرعية 

على اأمل الو�سول اإلى دول الخليج المجاورة، لكن تقطعت بهم ال�سبل في اليمن.
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و. التحويالت

تقدر التحويالت الر�سمية التي تدفقت اإلى البلدان النامية في عام 2011 بمبلغ 372 مليار دولر، بزيادة قدرها 12.1 في المائة 
2010 في جميع  بعام  2011 مقارنة  المهاجرين في عام  لتحويالت  الإجمالي  المبلغ  ارتفع   .  )5 2010 )الجدول  بعام  مقارنة 
المناطق با�ستثناء منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، حيث ت�سبب الربيع العربي في انخفا�س التدفقات. وعلى عك�س التجاه 
العوامل بما فيها عودة  2010 وذلك ب�سبب مجموعة متنوعة من  اإلى م�سر منذ عام  التحويالت  ارتفعت  المنطقة،  ال�سائد في 
المهاجرين من ليبيا و�سورية وانخفا�س اأ�سعار المنازل التي من المحتمل اأنها حفزت �سراء المنازل في م�سر من قبل الم�سريين 
المقيمين في الخارج )البنك الدولي، a2012(. تعتبر م�سر اأكبر متلق لتحويالت المهاجرين في المنطقة العربية و�ساد�س اأكبر 
متلق في العالم حيث تم تحويل ما يزيد على 14 مليار دولر اإلى م�سر في  عام 2011. لبنان من بين بلدان العالم الع�سرة الأوائل 

المتلقية لتحويالت المهاجرين من حيث ن�سبة الناتج المحلي الإجمالي، اإذ بلغت هذه الن�سبة 18 في المائة في  عام 2011.

تتاأثر التحويالت اإلى البلدان النامية بالآفاق القت�سادية غير الموؤكدة في البلدان التي يق�سدها المهاجرون. ومن المحتمل اأن 
توؤثر الأحداث ال�سيا�سية الأخيرة في المنطقة، خا�سة في ليبيا و�سورية، على تدفقات التحويالت في عام 2012. بالإ�سافة اإلى 
ذلك، قد توؤثر معدلت البطالة العالية في اأوروبا والوليات المتحدة على فر�س العمل بالن�سبة للمهاجرين، بينما اأحدثت المواقف 
ال�سيا�سية المت�سدد تجاه زيادة الهجرة �سغوطا �سيا�سية لخف�س الم�ستويات الحالية للهجرة )�سامي وميركين، 2010(. واإذا ما 
ا�ستدت الأزمة الأوروبية فقد ت�سبح القيود على الهجرة في هذه البلدان اأكثر �سدة. وقد ينخف�س الطلب على العمال المهاجرين 

اإذا تفاقمت اأزمة الديون الأوروبية وانت�سرت مما �سيوؤثر �سلبا على تدفقات التحويالت اإلى المنطقة العربية.

المنطقة  اإلى  بالن�سبة  ال�سابق  من  تفاوؤل  اأكثر  توقعات  العالمية  التحويالت  لتدفقات  له  تقييم  اأحدث  في  الدولي  البنك  اأ�سدر 
العربية. فمن بين البلدان النامية، �سهدت مناطق جنوب اآ�سيا و�سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط اأكبر معدل نمو للتحويالت في عام 

 .)2012b ،2012، م�ستفيدة في المقام الأول من الن�ساط القت�سادي القوي في دول مجل�س التعاون الخليجي )البنك الدولي

ز. الالجئون

 2011 عام  اأواخــر  الالجئين  عدد  بلغ  العربية.  المنطقة  في  المقيمين  الدوليين  المهاجرين  من  هامة  ن�سبة  الالجئون  ي�سكل 
لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  تحت حماية  و�سعوا  فل�سطيني  مليون لجئ   4.8 اإليهم  ي�ساف   )5 )الجدول  ن�سمة  ع�سرة ماليين 
مليونين في  الفل�سطينيين:  الالجئين  اأكبر عدد من  ت�سم  التي  )الأونــروا(،  الأدنى  ال�سرق  في  الفل�سطينيين  الالجئين  وت�سغيل 
الأردن )الأونروا، 2012(. ت�ستقبل المنطقة العربية حوالي 1.7 مليون لجئ، اأي 17 في المائة من المجموع العالمي، ومعظم 
من   .)2012a لالجئين،  العليا  )المفو�سية  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي  البلدان  في  يتواجدون  مليون،   1.2 اأي  الالجئين،  هوؤلء 
�سمن اأكبر خم�س دول ي�سدر منها الالجئون في العالم، ثالث دول تمر بمرحلة انتقالية، وهي العراق )1.4 مليون(، وال�سومال 
)1.1 مليون(، وال�سودان )500 األف(. ت�ستقبل اأفريقيا الجنوبية بع�س الالجئين من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، بما فيهم 
ت�سرين   / نوفمبر  العليا لالجئين في  المفو�سية  اأعلنت  الأخيرة،  الآونة  وفي  ال�سودان.  األف من  و462  ال�سومال  األف من   760

الدول  �سوري، موزعين على  األف   500 اإلى حوالي  �سورية و�سل  ال�سراع في  الفارين من  الالجئين  اأن عدد   ،2012 الثاني عام 
بال�سكل التالي: تركيا )122 األف( ولبنان )121 األف( والأردن )116 األف( والعراق )54 األف( وم�سر )7 اآلف( )المفو�سية 
العليا لالجئين، 2012b(.  في معظم الحالت، تكافح البلدان الم�سيفة ل�ستيعاب التدفق المفاجئ والكبير من الالجئين وتوفير 
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الموارد ال�سحيحة اأ�سال. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ا�ستقبل التحاد الأوروبي، اإلى جانب النرويج و�سوي�سرا، اأكثر من 16 األف طلب 
عدد  يزداد  اأن  المتوقع  ومن   .)2012 المتحدة،  )الأمــم   2012 منت�سف  اإلى   2011 اأوائــل  من  ال�سوريين  المغتربين  من  لجوء 
الالجئين ال�سوريين بكثافة مع ا�ستمرار ال�سراع ال�سوري وربما ا�ستداده. وعالوة على ذلك، في اأواخر نوفمبر / ت�سرين الثاني 
عام 2012، كان ما يقرب من 200 األف لجئ �سوداني في مخيمات الالجئين في جنوب ال�سودان الم�ستقلة حديثا الذين فروا 
   .)2012b ،من ت�ساعد العنف وانعدام الأمن في وليات جنوب كردفان والنيل الأزرق في ال�سودان )مركز اأنباء الأمم المتحدة

ح. الم�سردون داخليا

كثيرا ما تعجل ال�سراعات والأزمات الأخرى ت�سريد اأعداد كبيرة من النا�س داخل الحدود الوطنية وب�سفة مفاجئة. في نهاية 
عام 2011، بلغ عدد الم�سردين داخليا نتيجة للعنف وانت�سار النزاعات اأو انتهاكات حقوق الإن�سان في جميع اأنحاء العالم 26.4 
مليون �سخ�س )مركز ر�سد الت�سرد الداخلي، 2012a(. وبقيت المنطقة العربية تعاني من زيادة في نزوح ال�سكان. يحدث اأغلب 
النزوح الجديد في هذه المنطقة على خلفية الربيع العربي، مما اأدى اإلى ت�سريد 75 األف �سخ�س في ليبيا، وما ي�سل اإلى مليوني 
�سخ�س في �سورية في اأوائل عام 2012. وفي اليمن اأحدث عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سراع والن�ساط الإرهابي وارتفاع اأ�سعار 
الوقود والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي ت�سريد ال�سكان منهم حوالي 500 األف يمنّي في المناطق النائية من البالد في 

عام 2012.

يتواجد في العراق اأكبر عدد من ال�سكان الم�سردين داخليا في المنطقة حيث اأن اأكثر من مليوني �سخ�س كانوا ل يزالون م�سردين 
هناك في نهاية 2011 )مركز ر�سد الت�سرد الداخلي، a2012(. وفي ال�سودان، من بين 2.2 مليون م�سرد، هناك حوالي 700 
األف جنوب �سوداني �ُسردوا داخليا قبل �سنوات ووجدوا اأنف�سهم في بلد اآخر بعد ا�ستقالل جنوب ال�سودان في يوليو / تموز 2011، 
ول يزال و�سعهم بحاجة اإلى تو�سيح. في نهاية عام 2011، كانوا قد فقدوا المواطنة ال�سودانية بعد �سدور قانون الجن�سية الجديد، 
لكنهم لم يتمكنوا من الح�سول على الوثائق التي توؤكد مواطنتهم الجنوب �سودانية. ا�ستمرت الأزمة الإن�سانية في ال�سومال في 
التفاقم، حيث اأن هذا البلد يفتقر اإلى حكومة مركزية فعالة منذ عام 1991، ويرجع ذلك اإلى مجموعة من العوامل منها اأمراء 
الحرب والقرا�سنة وقطاع الطرق وال�سراع بين الحكومة وحلفائها والجماعات المتمردة واأخيرا الجفاف الذي اأ�ساب جميع اأنحاء 
اإلى المجاعة في المناطق الجنوبية والو�سطى من ال�سومال. ت�سود في معظم الم�ستوطنات التي يتواجد  القرن الأفريقي واأدى 
فيها الم�سردون داخليا معدلت مرتفعة من �سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ال�سديد نتيجة الجفاف والرتفاع الفاح�س لأ�سعار 
المواد الغذائية. في نهاية عام 2011، و�سل عدد الأ�سخا�س الم�سردين داخليا حوالي 1.5 مليون �سخ�س في ال�سومال )مركز 

.)2012b ،اأنباء الأمم المتحدة
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الو�سع االجتماعي واالقت�سادي  .3

اأ. التطورات االقت�سادية 

تدهورالو�سع القت�سادي الكلي ب�سكل كبير خالل عام 2011، على ال�سعيدين العالمي والإقليمي. انت�سرت موجة النتفا�سات التي 
بداأت في تون�س وم�سر في بداية عام 2011 في جميع اأنحاء المنطقة العربية، وتم لجم النمو القت�سادي في عدد من البلدان 
الأخرى. في �سورية واليمن، حيث تحولت المظاهرات ال�سعبية اإلى �سراع عنيف، كان النمو القت�سادي �سلبيا في عام 2011 في 
خ�سم ال�سطرابات ال�سيا�سية والجتماعية. ومع اأن هذين البلدين هما الوحيدان في المنطقة اللذين �سجال نموا اقت�ساديا �سلبيا 
في عام 2011، فاإن الآثار غير المبا�سرة تهدد جيرانهما. ل تزال ال�سطرابات الجتماعية تمثل الخطر الرئي�سي لتدهور الو�سع 
في المنطقة ككل )منظمة العمل الدولية، 2012(. والخطر الآخر هو اأن يحقق النمو القت�سادي في البلدان المتقدمة بالإ�سافة 
اإلى ال�سين والهند، ن�سبة اأقل مما يتوقع، الأمر الذي �سيكون له تاأثير �سلبي على الدخل من �سادرات النفط والغاز الطبيعي في 

المنطقة العربية.

ب. اأ�سواق العمل والبطالة بين ال�سباب

يواجه العالم تفاقم اأزمة ت�سغيل ال�سباب اإذ اأن ال�سباب ثالث مرات اأكثر عر�سة للبطالة من الكبار واأكثر من 75 مليون �ساب في 
جميع اأنحاء العالم يبحثون عن العمل. حذرت منظمة العمل الدولية من بروز جيل من العمال ال�سباب »المتاأثرين« يواجهون مزيجا 
خطيرا من ارتفاع معدلت البطالة ومحدودية الن�ساط المتزايد والعمل اله�س، ف�سال عن ا�ستمرار ارتفاع ن�سبة العمال الفقراء 

في العالم النامي.

تبرز المنطقة العربية من حيث م�سكلة البطالة عموما، فهي المنطقة الوحيدة التي تجاوزت فيها البطالة 10 في المائة في عام 
2011 بالن�سبة لل�سكان البالغة اأعمارهم 15 عاما فما فوق. بلغت البطالة بين ال�سباب م�ستويات عالية جدا منذ ع�سرات ال�سنين 

في هذه المنطقة. كانت منطقة �سمال اأفريقيا اآمنة ن�سبيا من الأزمة القت�سادية العالمية ولكن بعد الربيع العربي انخف�س النمو 
القت�سادي، في حين ارتفعت البطالة بين ال�سباب بمعدل 5 في المائة في عام 2011 )منظمة العمل الدولية، 2012c(. ارتفع 
معدل البطالة بين ال�سباب في المنطقة العربية - الذي كان من قبل مرتفعا جدا - ب�سكل حاد في اأعقاب الربيع العربي وبلغ حوالي 
27 في المائة في عام 2012، وهو اأعلى معدل في العالم، و�سعف المعدل العالمي لل�سباب. وعالوة على ذلك، فاإنه يقارب ثالثة 

اأ�سعاف معدل البطالة بين ال�سكان في �سن العمل في المنطقة العربية والذي يبلغ 10 في المائة )الجدول 6(. 



الربيع العربي : الرتكيبة ال�سكانية يف منطقة متر مبرحلة انتقالية22

المائة(  المائة(، وم�سر )31 في  المائة(، وفل�سطين )40 في  العراق )44 في  ال�سباب في  البطالة بين  اأعلى معدلت  �ُسجلت 
معدلت  ارتفعت  فقد  العربية،  المنطقة  في  ال�سابات  اإلى  بالن�سبة  ذلك  من  اأ�سواأ  الو�سع  المائة(.  في   30( وتون�س  وال�سعودية 
32 في المائة وم�ساركتهن في القوى العاملة اأقل. بالتاأكيد، اآفاق العمل من اأكبر المخاوف التي  البطالة لهذه الفئة اإلى حوالي 
تواجه ال�سباب الفل�سطيني. ففي عام 2011، بلغ معدل البطالة 54 في المائة بين ال�سابات و32 في المائة بين ال�سبان )منظمة 

.)2012d ،العمل الدولية

معدل البطالةاآخر �سنة 
ال�سبابالمجموعالبلد اأو المنطقة

20116.012.6العالم

201110.227.0المنطقة العربية

201010.021.5الجزائر

..20103.7البحرين

201111.930.7م�سر

200615.343.5العراق

201012.528.1الأردن

..20087.7الكويت

20079.022.1لبنان

20109.117.6المغرب

20090.31.2قطر

200823.740.2فل�سطين

20095.429.9ال�سعودية

..200920.7ال�سودان )1(

20108.418.3�سورية

201118.930.0تون�س

20084.012.1الإمارات العربية المتحدة

..200914.6اليمن

201111.226.2بلغاريا

20119.722.9فرن�سا

20115.98.6األمانيا

201117.744.4اليونان

20118.429.1اإيطاليا

20114.47.6هولندا

201112.930.1البرتغال

201121.746.4اإ�سبانيا

20117.522.9ال�سويد

الجدول 6: اإجمالي البطالة والبطالة بين ال�سباب في المنطقة العربية ودول مختارة، اآخر �سنة 

.. : ل تتوفر اأرقام

)1( بما في ذلك جنوب ال�سودان

الم�سدر: منظمة العمل الدولية 2011. تحديث الإح�سائيات للدول والأقاليم العربية ودول �سمال اأفريقيا. 
2 يونيو/حزيران، مكتب العمل الدولي عام 2012.

توقعات العمالة العالمية، �سبتمبر/اأيلول. يورو�ستات 2012. اإح�ساءات البطالة، اأغ�سط�س/اآب
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اإن م�ستويات البطالة بين ال�سباب في المنطقة العربية مماثلة لتلك التي تواجه الآن جنوب اأوروبا، حيث ل تزال الأزمة المالية 
تكلف ثمنا باهظا. ويقترب معدل البطالة بين ال�سباب من ن�سف معدل البطالة لجميع ال�سباب في اليونان واإ�سبانيا وثلث ال�سباب 
في اإيطاليا والبرتغال )ال�سكل 1(. ولكن الفرق الرئي�سي هو وجود �سبكة اجتماعية في اأوروبا وتوافر اإعانات البطالة، التي تلعب 
دورا في تخفيف حجم المظاهرات. وت�سير البيانات اأن البطالة ممكن اأن ت�سيب الفئة ال�سابة حتى واإن كانت ن�سبة ال�سباب بين 
ال�سكان �سغيرة. تبلغ البطالة بين ال�سباب في م�سر وتون�س 30 في المائة بينما ن�سبة ال�سباب في هذين البلدين ت�سل اإلى 20 في 

المائة. وبالمقارنة، تبلغ البطالة بين ال�سباب في اإيطاليا اأي�سا 30 في المائة، في حين تبلغ ن�سبة ال�سباب 11 في المائة فقط. 

وفي الوقت نف�سه، تبلغ ن�سبة م�ساركة ال�سباب في القوى العاملة في المنطقة العربية 37 في المائة، وهي اأدنى ن�سبة في العالم 
مقارنة بن�سف ال�سباب على م�ستوى العالم. وقد يكون معدل البطالة اأعلى اإذا ما اأخذنا بعين العتبار ال�سباب الذين - في كثير من 
الأحيان – يدفعهم الإحباط ب�سبب عدم وجود اآفاق اإلى التخلي عن البحث عن وظيفة اأو تاأجيل هذا البحث فيوا�سلون درا�ستهم. 
تظهر البيانات اأي�سا اأن ذوي ال�سهادات العليا يعانون من البطالة بقدر ما يعاني منها من هم اأقل م�ستوى من التعليم - وهي ظاهرة 
فريدة من نوعها في العالم. وفي بع�س الدول العربية، يعاني ذوي الدرجات والمهارات العالية من البطالة اأكثر مما يعاني منها 

ذوي المهارات المنخف�سة.

على الرغم من م�ستويات عالية ن�سبيا من التح�سيل العلمي، في كثير من الأحيان ي�سير اأرباب العمل اإلى نق�س المهارات القابلة 
للتوظيف لدى ال�سباب في المنطقة كحاجز اأمام التوظيف. وعالوة على ذلك، ن�سبة كبيرة من فر�س العمل في المنطقة ل تزال 

ال�سكل 1: معدل البطالة بين ال�سباب ون�سبة ال�سباب بين ال�سكان في بلدان مختارة، حوالي عام 2011  

اإ�سبانيا
اليونان
العراق
فل�سطين
م�سر
البرتغال
تون�س
ال�سعودية
اإيرلندا
اإيطاليا
الأردن
المنطقة العربية
بلغاريا
ال�سويد
فرن�سا
لبنان
الجزائر
�سورية
المغرب
العالم
الإمارات العربية المتحدة
األمانيا
هولندا
قطر

01020304050

ن�سبة ال�سباب من ال�سكانمعدل البطالة بين ال�سباب
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موجهة للعمال المهاجرين باأجور وظروف تتنافى مع توقعات القوى العاملة الوطنية. ونتيجة لذلك، تبرز الثنائيات في �سوق العمل 
في المنطقة، مما يثير ت�ساوؤلت حول نوعية التوظيف الذي يتم اإحداثه في المنطقة و�سرورة خلق فر�س عمل يقبلها الباحثون 
عن العمل. ل يمكن ف�سل انعدام الفر�س القت�سادية لل�سباب عن موجة ال�سطرابات الجتماعية التي تجتاح المنطقة )منظمة 

.)2012c ،العمل الدولية

قد تمر اأربع اإلى خم�س �سنوات قبل اأن ينتع�س �سوق العمل. وفي الأثناء، �سيتخلى العديد من ال�سباب العاطلين عن العمل البالغ 
عددهم 75 مليون البحث عن عمل تماما. اإن ظروف �سوق العمل ال�سلبية للغاية تدفع عددا كبيرا من ال�سباب للتخلي عن البحث 
عن عمل كليا اأو تاأجيله وموا�سلة درا�ستهم. ويبلغ عدد ال�سباب الذين ان�سحبوا من القوى العاملة ب�سبب الأزمة 6.4 مليون في جميع 

 .)2012c ،اأنحاء العالم )منظمة العمل الدولية

ينظر اإلى البطالة بين ال�سباب في المنطقة العربية كجزء من م�سكلة اأو�سع نطاقا ت�سمل �سعف اأ�سواق العمل وقلة اأو رداءة فر�س 
العمل. ويتفاقم الو�سع ب�سبب المناخ ال�سيئ لال�ستثمار عموما ومحدودية النمو، بالإ�سافة اإلى طبيعة القطاع الخا�س وخ�سوعه 
ل�سيطرة محكمة. تاأثر البطالة �سلبا على ذوي م�ستويات التعليم العالي والأدنى والدخل بنف�س القدر. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ل تتوفر 

عادة تغطية ال�سمان الجتماعي، بما في ذلك اأنظمة المعا�سات التقاعدية والبطالة، اإل لموظفي القطاع العام.

اأن البلدان تختلف فيما بينها في كثير من النواحي. على �سبيل المثال، في  م�ساكل �سوق العمل في المنطقة مت�سابهة جدا، مع 
التمييز �سد  اأف�سل بكثير مما يتلقاه ال�سباب في م�سر. وبالمثل، حققت تون�س في مجال مكافحة  ال�سباب تعليما  تون�س، يتلقى 
المراأة في �سوق العمل تقدما اأكبر مما حققته بلدان اأخرى في المنطقة. وهناك اأي�سا فروق في حجم القطاع غير الر�سمي. ففي 
م�سر، يتم اإن�ساء معظم الوظائف الجديدة في هذا القطاع من القت�ساد، في حين اأنه يلعب دورا اأ�سغر في تون�س. على الرغم 
من هذه الفروق فاإّن م�ستوى البطالة بين ال�سباب هو نف�سه تقريبا في كال البلدين، اأي ما يقرب من ثلث ال�سباب )منظمة العمل 
الدولية، 2011(.  ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فاإّنه حتى عندما يح�سل ال�سباب على وظائف، غالبا ما تكون ظروف العمل �سيئة 
للغاية، مثل انخفا�س الأجور وقلة الحماية الجتماعية، وعدم وجود عقود اآمنة واآفاق التطور الوظيفي �سّيق، و�سعف اأو انعدام 

النقابات العمالية لتمكينهم من اإ�سماع �سوتكم.

في �سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط، اّت�سعت ظاهرة »جيل في النتظار« يتكون من �سباب مثقفين عاطلين عن العمل وغير متزوجين 
يعي�سون في منزل الوالدين. لكن النتفا�سات الجتماعية وال�سيا�سية التي حدثت موؤخرا في هذه المنطقة لها قاعدة دعم اأو�سع 
وت�سم ال�سباب المثقف اأي�سا. �سواء ت�ستثمر اإمكانات هذا الجيل لت�سبح منتجة اأو ت�سبح قوة مزعزعة لال�ستقرار �سيا�سيا يتوقف 
على عوامل من بينها م�سار التنمية القت�سادية وال�سيا�سات الحكومية. من المتوقع اأن تبقى معدلت البطالة بين ال�سباب فوق 
25 في المائة خالل ال�سنوات المقبلة في المنطقة العربية، وربما ترتفع اأكثر من ذلك في بع�س البلدان )منظمة العمل الدولية، 

.)2012d
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ج. االأهداف االإنمائية لالألفية

فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية لالألفية، تم اإحراز تقدم كبير في عدد من المجالت على ال�سعيد العالمي، وذلك ب�سبب ا�ستمرار 
نمو دخل الفرد في بع�س البلدان النامية والجهود ال�سيا�سة الموجهة في المجالت الحيوية، بما في ذلك تو�سيع البرامج لتقديم 
اإليها. حققت المنطقة العربية تقدما في تحقيق العديد من  اأم�س الحاجة  اإلى من هم في  الخدمات والموارد الأخرى مبا�سرة 
الأهداف الإنمائية لالألفية بما في ذلك خطوات هامة في مجالي ال�سحة والتعليم. ومع ذلك، وقعت نك�سات خطيرة وبرزت قيود 
تعزى اإلى عوامل مختلفة، منها �سعف الأداء القت�سادي ن�سبيا في ت�سعينيات القرن الع�سرين واأوائل �سنوات 2000 والتمويل غير 

الكافي لل�سيا�سات الجتماعية وزيادة التوترات ال�سيا�سية وال�سراعات.

 ل تزال المنطقة العربية تت�سم بالتفاوتات الحادة بين المناطق الفرعية المختلفة. ح�سب عدد كبير من تقارير الأمم المتحدة 
الحديثة، دول مجل�س التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع في طريقها اإلى تحقيق معظم الأهداف الإنمائية لالألفية، في حين اأن 
البلدان الأكثر فقرا، التي تعاني معظمها من النزاعات، بالإ�سافة اإلى العراق وفل�سطين، ما زال م�سارها معرقال. وبالتالي فمن 
الم�ستبعد جدا اأن تتمكن من تلبية معظم الأهداف بحلول عام 2015 اأو حتى بحلول عام 2020 )الأمم المتحدة وجامعة الدول 
2011؛     اآ�سيا،  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  المتحدة  الأمم  لجنة  2010؛  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  برنامج  2010؛  العربية، 
لجنة الأمم المتحدة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا، 2012(. تر�سم هذه التقارير �سورة كئيبة، فلى �سبيل المثال، ُيعتقد اأن 

ال�سراعات الأخيرة في المنطقة من �سانها اأن تاأخر التنمية في البلدان العربية بما ل يقل عن خم�س �سنوات.

فيما يخ�س الأهداف الإنمائية لالألفية المحددة، ت�سير الدول العربية على الطريق ال�سحيح لتخفي�س ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون 
باأقل من 1.25 دولر اأمريكي في اليوم. ومع ذلك، تتغير ال�سورة عند النظر اإلى خطوط الفقر الوطنية حيث لم ت�سهد المنطقة 
العربية تقدما كبيرا في مجال الحد من فقر الدخل الذي يتركز في المناطق الريفية. وعالوة على ذلك، تتميز اأ�سواق العمل في 

معظم البلدان العربية بانت�سار وا�سع للبطالة.

فيما يتعلق بتحقيق التعليم البتدائي للجميع، �سهدت المنطقة العربية تح�سنا في المعدلت ال�سافية لاللتحاق بالمدر�سة ومعدلت 
تبقى  البتدائي.  التعليم  في  الجن�سين  بين  والتكافوؤ   24-15 العمرية  الفئة  من  ال�سباب  البالغين  لدى  والكتابة  القراءة  معرفة 
م�ساركة المراأة القت�سادية وال�سيا�سية محدودة جدا في المنطقة العربية. انخف�ست معدلت وفيات الأطفال دون �سن الخام�سة 
بمقدار الن�سف في المنطقة العربية خالل الفترة 1990-2008. لكن اأقل البلدان نموا في المنطقة ل تزال متاأخرة. لن تتحقق 
ال�سحية،  التغطية  ونق�س  اللقاحات،  على  الح�سول  اإمكانية  م�ساكل  معالجة  دون   2015 عام  بحلول  ال�سامل  التح�سين  تغطية 

و�سعف ا�ستراتيجيات الت�سليم وعدم توفر الخدمات لل�سكان الرحل والنازحين في مناطق ال�سراع.

هناك تفاوتات كبيرة في مجال الحد من معدلت وفيات الأمهات بين دول المنطقة – فاإنها تتراوح بين اأقل من 10 حالة وفاة 
الأم لكل 100 األف ولدة حية في بع�س دول الخليج اإلى نحو 1100 حالة وفاة الأم لكل 100 األف ولدة حية في ال�سومال في عام 
2010. ال�سومال وكذا ال�سودان، التي يبلغ فيها معدل وفيات الأمهات 730 حالة، تعد من بين الدول الع�سر التي لها اأعلى معدل 

وفيات الأمهات في العالم. ومن بين البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، م�سر و�سورية فقط ت�سير على الطريق ال�سحيح للحد من 
وفيات الأمهات بمعدل 75 في المائة بين عامي 1990 و2015 )منظمة ال�سحة العالمية واآخرون، 2012(. فمن ال�سابق لأوانه 

تحديد اأثر الربيع العربي على وفيات الأمهات.
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فيما يتعلق بالبيئة، تواجه كل الدول العربية، بدرجات متفاوتة، التحدي الكبير المتعلق بتح�سين الإدارة البيئية ودمج اإدارة الموارد 
البيئية في ا�ستراتيجيات الحد من الفقر وخطط التنمية الوطنية. ت�ساهم المنطقة العربية ككل باأقل من 5 في المائة فقط من 
انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون العالمية، لكن اآثار تغيرات المناخ على المنطقة تحظى باهتمام كبير لدى وا�سعي ال�سيا�سات الذين 

يدركون اأن المنطقة العربية �ستتاأثر �سلبا بالتغيرات المناخية.

العربية بزيادات  الدول  التنمية الجتماعية والقت�سادية في  ال�سريع وت�سارع  ال�سكاني  النمو  الثالثة الأخيرة، ارتبط  العقود  في 
معتبرة في الطلب على المياه. لكن ن�سبة ال�سكان الذين ي�سلون اإلى م�سادر مح�سنة للمياه ال�سالحة لل�سرب ل تزال منخف�سة.

هناك اأولويات من �ساأنها اأن ت�سهم في الحد من القيود على تحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية في المنطقة العربية. ت�سمل هذه 
المناخية؛  التغيرات  التكيف مع  الفقر؛  والحد من  الغذائي  الأمن  الخ�سوبة؛  ال�سكاني من خالل خف�س  النمو  اإبطاء  الأولويات: 
الإقليمي  والتكامل  وال�سراع،  العنف  من  الحد  الفعالة؛  والموؤ�س�سات  الر�سيد  الحكم  الالئق؛  العمل  وتوفير  ال�سباب  توظيف 

وال�سراكات الإنمائية؛ الم�ساواة بين الجن�سين وتوافر ونوعية البيانات.

ل تزال البلدان المت�سررة من ال�سراعات، وو�سعها الأمني وفي كثير من الأحيان بيئتها ال�سيا�سية ه�سة وتحتاج اإلى معالجة. لي�س 
من ال�سروري اأن ياأتي ذلك على ح�ساب الأهداف الإنمائية لالألفية، ولكن ل بد من العتراف باأن توفير المنافع العامة والخدمات 
الالزمة لتحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية ت�ستلزم وجود نظام حكم اآمن، واإل فمن الأرجح األ يتم توفيرها اإل بطريقة مجزاأة 
وغير فعالة ودون الم�ستوى الأمثل )لجنة الأمم المتحدة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا، 2011(. لمواجهة هذه التحديات، 
من الآن يتطلع المجتمع الدولي اإلى ما بعد 2015 لتحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية. ففي موؤتمر القمة العالمية حول الأهداف 
الإنمائية لالألفية التي عقدت في �سبتمبر 2010، اتخذت الدول الأع�ساء في الأمم المتحدة خطوات نحو النهو�س بجدول اأعمال 

التنمية ما بعد عام 2015.
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ملخ�ص وا�ستنتاجات  .4

اختالفات  وجود  من  وبالرغم  واحد.  �سبب  في  تلخي�سها  يمكن  ول  ومعقدة،  كثيرة  العربي  العالم  في  ال�سعبي  الحراك  اأ�سباب 
اقت�سادية و�سيا�سية متميزة في المنطقة العربية، من الوا�سح اأن التجاهات الديموغرافية زادت من �سعوبة العديد من التحديات 
التي تواجهها المنطقة. اأدى ارتفاع معدلت النمو ال�سكاني خالل الثمانينيات والت�سعينيات من القرن الما�سي اإلى دخول اأعداد 
العربية، تدفقت  المنطقة  انتقالية في  التي تمر بمرحلة  البلدان  ال�سنوات الأخيرة. وفي  العمل في  اإلى �سوق  ال�سباب  كبيرة من 
اأعداد كبيرة من ال�سباب في القوى العاملة ونتيجة لذلك يواجه الكثير من ال�سباب ارتفاع معدلت البطالة وعدم الن�ساط. لي�ست 
ال�سغوط الديموغرافية ال�سبب الوحيد وراء الحتجاجات، لكنها تفاقم الم�ساكل. اإن خلق فر�س عمل حقيقية لل�سباب �سرط م�سبق 
للق�ساء على الفقر، والتنمية الم�ستدامة وال�سالم؛ وفي البلدان الخارجة من ال�سراع يعتبر ح�سول ال�سباب على العمل جزءا ل 

يتجزاأ من عملية بناء ال�سالم.

العقود  العربية خالل  المنطقة  في  ال�سيا�سي  العنف  ال�سباب على  تاأثير طفرة  يتال�سى  اأن  المتوقع  اإليه، من  الإ�سارة  تمت  وكما 
الهيكل  بين  العالقة  على  الحفاظ  يمكن  ذلك،  على  وعالوة  ال�سباب.  طفرة  وتقل�س  الخ�سوبة  انخفا�س  ب�سبب  وذلك  القادمة 
العمري وال�سراع اإذا نفذت البلدان التي تنخف�س فيها الخ�سوبة �سيا�سات لال�ستفادة من العائد الديموغرافي. لكن، بالن�سبة 
لبلدان مثل ال�سومال وال�سودان واليمن التي ل تزال تعاني من ارتفاع معدلت الخ�سوبة ون�سب عالية من ال�سباب، ل تزال اإمكانية 

حدوث �سراعات ب�سبب الديموغرافية ت�سكل م�سدر قلق.

لقد اأدى انخفا�س الخ�سوبة اإلى زيادة موؤقتة في ن�سبة المراهقين وال�سباب بين ال�سكان، مما قد يتيح فر�سا اقت�سادية جديدة. 
ويمكن تحقيق عائد ديموغرافي اإذا تطورت اقت�سادات البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية واإذا تم توفير فر�س التعليم لل�سباب 
بين  والتناق�سات  والمعي�سة،  العمل  ظروف  تدهور  فاإن  العك�س،  وعلى  العمل.  �سوق  على  الجدد  للوافدين  الجيد  العمل  وفر�س 
الم�ستويات العليا للتعليم لدى ال�سباب وندرة الوظائف التي تتطلب مهارات عالية كلها عوامل �ستغذي الإحباط وت�ساهم با�ستمرار 
في ال�سطرابات الجتماعية. واأخيرا، �سجلت كل البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة العربية عمالة ال�سباب كاأولوية 

ق�سوى في جدول الأعمال ال�سيا�سي واتخذت تدابير ب�سكل اأو باآخر، لكن النجاح يبقى اإلى حد الآن محدودا.

توؤثر اتجاهات ديموغرافية اأخرى �سلبا على البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. ل تزال الهجرة وما ي�سحبها من ا�ستنزاف الموارد 
الب�سرية من جهة، وازدياد ال�سغط على اأ�سواق العمل نتيجة للهجرة من جهة اأخرى، ل تزال ت�سكل تحديات للبلدان. اإن التخفي�س 
المتعمد لن�سبة المهاجرين العرب في الدول الم�سدرة للنفط في المنطقة العربية ق�سى على اإمكانية امت�سا�س معدلت البطالة 
لل�سكان ي�سكل عقبة خطيرة  الق�سري  الداخلي  للنزوح  المرتفعة  الن�سبة  واأخيرا، ل تزال  انتقالية.  التي تمر بمرحلة  البلدان  في 

بالن�سبة اإلى البلدان التي تعاني من تبعات الربيع العربي.

وفيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية بحلول عام 2015، ل يزال ارتفاع النمو ال�سكاني ي�سكل تحديا للعديد من بلدان 
اأن تحقق البلدان الأقل نموا في المنطقة العربية الأهداف الإنمائية لالألفية ولو  التي تمر بمرحلة انتقالية. ومن غير المحتمل 
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بحلول عام 2020. اإن ا�ستمرار ارتفاع معدل النمو ال�سكاني يعني اأن الطلب على الخدمات العامة – وهي بالغة الأهمية بالن�سبة 
لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا - �سوف يقيد قدرة البلدان على تقديم هذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تقو�س 

ال�سراعات اآفاق التنمية.

وكما لحظ اأحد المراقبين، »مع اأن معظم الدول العربية تعاني من التحول الديموغرافي من معدلت خ�سوبة عليا اإلى معدلت 
اأقل والنمو ال�سكاني والتغيرات ال�سكانية ذات ال�سلة، �سيبقى الزخم الديموغرافي الناتج عن فترات �سابقة من النمو ال�سريع قوة 
هائلة اإلى فترة بعيدة في الم�ستقبل، مما �سيفر�س عواقب اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية على ما يقرب من ن�سف مليار �سخ�س 
في العالم العربي بحلول عام 2025. اإذا لم يتحقق تح�سن ملحوظ في اقت�سادات هذه الدول اأو اآفاق العمل، خا�سة لفائدة معظم 

ال�سباب المحبط، �ست�سهد مزيدا من المظاهرات وال�سطرابات والعنف التي ل يمكن تجنبها على ما يبدو« )�سامي، 2010(. 

توحي تجارب الدول بالغة التنوع التي اكت�سحتها عملية التحول الديمقراطي اإلى عدم وجود عقبات ل يمكن التغلب عليها في عملية 
التحول الديمقراطي في البلدان العربية. كما تظهر اأهمية النظر بعيدا اإلى حيث يمكن اأن يوؤدي الربيع العربي. وتثبت الدرو�س 
الم�ستفادة من تجارب البلدان الأخرى اأن تعزيز الديمقراطية قد يكون بعيد المنال وقد يتخذ دروبا مختلفة قبل اأن يتحقق الهدف 

النهائي.
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