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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 من المن�سورات غير الر�سمّية، �سريعة النت�سار ويمكن اإعادة النظر في عناوينها في مرحلٍة لحقة بحيث 

ُي�سار اإلى ن�سرها مقالٍت قائمًة بذاتها في مجالٍت مهنّية، اأو ف�سوًل في كتٍب ذات عالقة. من بين كّتاب هذه ال�سل�سلة 

لت اإليه هذه الأبحاث  مو المواقع من العرب ومن جن�سياٍت عالمّية اأخرى. اأّما ما تو�سّ اأكاديميون طليعيون وممار�سون متقدِّ

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 منظمة 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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�ص تنفيذي ملخَّ

هاُت المنطقِة العربّية  الم�ستوياُت ال�سّكانّية وَتوجُّ

و�سيا�ساُتها: التحّدياُت والإمكاناُت المتاحة

الهدف الأ�سا�سّي من هذه الدرا�سة هو الخروُج بم�سٍح و�سفيٍّ عامٍّ للم�ستويات ال�سّكانّية واّتجاهاِتها اإ�سافًة اإلى ال�سيا�سات ال�سّكانّية 

التي تنتهُجها البلداُن العربّية الثنان والع�سرون، والمنطقُة العربّية عموًما، منذ 1970. كما تتطّرُق الدرا�سة اإلى التطّوراِت ال�سّكانّية 

الجتماعّية- التنميِة  �سعيِد  على  التوّجهات  وتداعياِت هذه  الحالّي،  القرِن  ِف  منت�سِ اإلى  و�سوًل  العربّية  المنطقِة  في  المحتَملة 

�ٌص عاّم للتحّدياِت والإمكانات المتاحة: القت�سادّية عبَر المنطقة العربّية ككّل. في ما يلي ملخَّ

ثّمة تنّوٌع اقت�سادّي وديمغرافّي واجتماعّي هائٌل عبر المنطقة العربّية، مع اأّن لها لغًة وتاريًخا وثقافًة م�سَتركة، وهي منطقة   .1

تّت�سم بالدينامّية وعدُم ال�ستقرار مًعا.

كاد عدد �سّكان البلدان العربّية اأن يبلغ ثالثَة اأ�سعاف عددهم �سنة 1970، مرتفًعا من 128 مليوًنا اإلى 359 مليوًنا. هذا،   .2

239 مليون  اأو بزيادة  2050، مرتفًعا بن�سبة الثُلثين  598 مليون ن�سمة عام  وُيَتوّقع اأن ي�سبَح عدد �سّكان المنطقة العربّية 

ن�سمة عّما هو اليوم في العام 2010.

ا ول يزال ي�سكّل م�سدرَ قلقٍ كبيرًا ويطرحُ تحدّياتٍ تنمويّةً كبيرًة للمنطقة. ل وفياتِ الأطفال والأمّهات مرتفعٌ ن�سبيًّ مُعدَّ  .3

�سهدت المنطقة العربّية تغّيراٍت كبرى في مجال الخ�سب. ففي حين بقَي بع�ُص البلدان العربّية عند م�ستوى التوازن بين   .4

الوفيات والولدات، اأو قريًبا من هذا الم�ستوى، نرى اأن بلداًنا اأخرى في المنطقة ل تزال ت�سهُد ن�سبَة خ�سٍب مرتفعًة وعلى 

ازدياد. هذه المعّدلت ت�سير اإلى ا�ستمرار ارتفاع م�ستويات النمّو ال�سّكانّي.

كاٍت �سّكانّية وا�سعة انتقاًل من المناطق الريفّية اإلى المناطق المدنّية، ومن الأعماِل الزراعّية  اتَّ�سمِت المنطقُة العربّية بتحرُّ  .5

ف في القطاعات ال�سناعّية والخدماتّية. التقليدّية اإلى التوظُّ

ترافق نموُّ المناطق المدنّية المت�سارُع ونمّو المدن الكبرى وتحديًدا بغداد وجدة والجزائر ودم�سق والريا�ص وعّمان والقاهرة.   .6

رِت الحكوماُت المعنّية عن القلق حياَل ت�سارِع نموِّ المدن والحاجة اإلى توفير الخدمات العاّمة. وفي هذا الإطار عبَّ

الخليجّي،  التعاون  مجل�ص  بلدان  اإلى  داخاًل  دفًقا  �سهدت  كما  اأوروب��ا،  اإلى  المهاجرين  من  خارًجا  دفًقا  المنطقُة  �سهدت   .7

اأوروبا عبر المنطقة العربّية. البلدان التي �َسلكْتها حركُة العبور  اإلى  ف�ساًل عن تحّركات المهاجرين بطريقة غير �سرعّية 

)الترانزيت( اإلى اأوروبا َبذلْت جهوًدا، بالتعاون مع الّتحاد الأوروبّي، لو�سع حدٍّ لهذه الحركة.

فئَة  اأن  حين  في  العمل،  عمر  في  الأ�سخا�ص  ومن  ال�سّبان  من  الكبيرُة  الأع��داُد  العربّية  المنطقة  في  الالفتة  ال�سمات  من   .8

ا واإن تكن على م�ساٍر متناٍم. فئُة ال�سباب المتناميُة عدًدا نراها تدخل �سوَق عمٍل تنوُء  كباِر ال�سّن من ال�سّكان �سغيرٌة ن�سبيًّ
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اأ�ساًل تحَت ِعْبٍء ثقيٍل ومتحّكٍم من البطالِة الم�ست�سرية. �ستحتاُج المنطقة العربّية ماليين الوظائف وفر�ص العمل ا�ستجابًة 

لالأعداد الهائلة من محتاجيها وطالبيها.

طراأْت تغّيراٌت ملحوظة على اأو�ساع الن�ساء ودوِرهنَّ في المنطقة العربّية، بما في ذلك تزايُد م�ستويات تعليم المراأة وارتفاُع   .9

ا – هذه التغّيراُت قد تطرح تحّدياٍت  ن�سبِة الن�ساء من القوِة العاملة وتاأخيُر �سّن زواِج الفتيات – وِمن َثمَّ زواج الرجال اأي�سً

�سعبًة بالن�سبة اإلى بع�ص فئات المجتمع التقليدّي.

ُعِد القت�سادّية والجتماعّية  �ستكون للتوّجهات ال�سّكانّية الم�سار اإليها اأعاله تداعياُتها ووطاأُتها الكبيرُة والمتمادية على ال�سُّ  .10

وال�سيا�سّية والبيئّية كاّفًة، في المنطقة العربّية ومناطَق اأخرى في العالم.

ا في ما  التحّولت الديمغرافّية العميقة التي ي�سهدها العالم العربّي تفعل فعَلها في �سميم الّركائز الأ�سا�سّية للمجتمع، وخ�سو�سً

يتعّلق ب�: الزواج والعائلة، الَحْمل ورعاية الأطفال، اأو�ساع الن�ساء، العناية بالم�سّنين. اأّما هذا التقريُر الق�سيُر الذي بين اأيدينا فال 

يمكنه اإل تلخي�ُص اأهمِّ الحتمالت التنموّية المتاحة والتحّديات والنتائج المتعّلقة بالم�ستويات والتوّجهات ال�سّكانّية في المنطقة 

العربّية واإلقاُء ال�سوء على هذه المعطيات تبياًنا لأهّمّيتها.
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مقّدمة    .1

، التي ت�سّكل الملتقى الو�َسَط بين القارات الأوروبّية والأفريقّية والآ�سيوّية، هي مهُد الح�سارات القديمة، ومنها 
1
المنطقة العربّية

انطلقت دياناُت العاَلم التوحيدّية الّثالث. ت�ستفيد المنطقة من عدد من العوامل والمجالت الم�سَتركة والمت�سابهة بما فيها التاريُخ 

الطويل الغنيُّ بتراثه والذي يمتّد اآلف ال�سنين في عمق الزمن، والتراُث الثقافيُّ القوّي، واللغُة الم�سَتركة، والقوُة العاملُة الكبيرة 

ذاُت الم�ستوى العلميِّ المرموِق العائِد، جزئيًّا، اإلى تزايد م�ساهمة العن�سر الن�سائي في مجالت العمل. ي�ساف اإلى هذه العوامل 

جميًعا كوُن المنطقة العربّية تمتلك اأكثَر من ن�سف الموارِد النفطّية في العالم.

لكن على الرغم من كّل هذه العوامل الم�ستركة واأوُجِه الت�ساُبه، تبقى المنطقُة العربّية متَّ�سمًة بتنّوٍع هائٍل من النواحي الديمغرافّية 

ا،  والجغرافّية وال�سيا�سّية ف�ساًل عن الناحية الجتماعّية-القت�سادّية. ت�سّم المنطقة العربّية بلداًنا ذاَت عدٍد �سّكانيٍّ كبير جدًّ

في طليعتها م�سر التي يبلغ تعداُد �سّكانها 84 مليوًنا، تقابُلها بلداٌن قليلة ال�سّكان مثل قطر التي ل يتجاوز �سّكانها 111 األًفا، وهي 

م عدٌد من البلدان العربّية عند م�ستًوى من الخ�سِب يقارب اأو ي�ساوي  اأ�سغُر البلدان العربّية من حيث عدُد ال�سّكان. وفي حين يحوِّ

ل م�ستوياٍت  اأخرى ت�سجِّ بلداٌن ومناطُق عربّية  المّتحدة وتون�ص والكويت ولبنان(، ل تزال  العربّية  الإمارات  الوفيات )مثل  ن�سبَة 

المنطقَة  تمّيز  التي  الخ�سائ�ص  من  كذلك  اليمن(.  ال�سومال،  ال�سودان،  المحتّلة،  الفل�سطينّية  )الأر�ص  الخ�سب  من  مرتفعًة 

اأكبُر  وهو  المثال،  �سبيل  على  فال�سودان  الجغرافّي،  والمتداِد  الأر�ص  م�ساحة  �سعيد  على  واآخر  بلٍد  بين  الهائل  الفرق  العربّية 

بلدان المنطقة العربّية اإذ تبلغ م�ساحُته 2.5 مليون كيلومتر مرّبع، هو البلُد العا�سُر في العالم من حيث الحجُم الجغرافّي. تقابله 

ز بع�َص البلدان العربّية من بع�ٍص، وهو  ًعا. عامٌل اآخر يميِّ 750 كيلومتًرا مربَّ البحرين اأ�سغر بلدان المنطقة بم�ساحٍة ل تتجاوز 

الفارُق الكبير في كثافة ال�سّكان. فالبحرين، على �سبيل المثال، اأكثُر البلدان العربّية كثافًة �سّكانّيًة، بما يقارب 1,454 ن�سمًة في 

الكيلومتر المربع. وعلى نقي�ص البحرين نجد اأن الكيلومتر المرّبع الواحد في ليبيا وموريتانيا ل ي�سّم �سوى ثالثِة اأ�سخا�ص. كذلك 

يعاني بع�ُص بلدان المنطقة العربّية ن�سبًة مرتفعة من الوفيات في حين تنخف�ص هذه الن�سبة في بلداٍن اأخرى. بع�ُص البلدان تغلب 

ها الآخر ل تزال المناطُق الريفّية فيه هي الغالبة. ومن هذه البلدان ما يهاجُر منه ال�سّكان، ومنها  فيه المناطُق الح�سرّية وبع�سُ

ما يهاجرون اإليه، ومنها ما يهاجرون عبره.

رّبما ل منطقة اأخرى في العالم ت�سود الفوارُق الكبرى بين بلدانها على �سعيد الثروات كما بين البلدان العربّية. �سّتٌة منها )جزر 

فها الأمم المّتحدة  نِّ القمر وجيبوتي وال�سودان وال�سومال وموريتانيا واليمن(، وهي ت�سمُّ مجتمعًة ُربع �سّكان المنطقة العربّية، ُت�سَ

ا، وهي في عداد اأفقر بلدان العالم. على الطرف النقي�ص من هذا الطيف ُتطاِلعُنا الإماراُت العربّية المّتحدة  بين اأقلِّ البلدان نموًّ

وقطر والكويت التي تندرج بين اأغنى بلدان العالم كما ي�سير اإجماليُّ الناتِج المحّلّي للفرد.

ال�سعودّية،  جيبوتي،  القمر،  جزر  الجزائر،  تون�ص،  البحرين،  المّتحدة،  العربّية  الإمارات  المحتّلة،  الفل�سطينّية  الأر�ص  الأردن،  العربّية  المنطقة  ت�سم   
1

ال�سودان، �سورية، ال�سومال، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، م�سر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
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كذلك انغم�ست المنطقة العربّية في �سل�سلٍة من النزاعات الحدودّية المريرة في ما بينها لم َيْخُل منها القرُن الما�سي بطوله، ولعلَّ 

النزاع الأخطَر والأبعَد اأثًرا هو الذي بداأ في اأربعينات القرن الما�سي نتيجة اإن�ساء دولة اإ�سرائيل في فل�سطين التي كانت اآنذاك 

محمّيًة بريطانّيًة. بقي العديد من الدول المجاورة ل يعترف باإ�سرائيل بلًدا قائًما بذاته وقد اأ�سعَل هذا النزاع حروًبا عدة وا�ستمّرت 

النزاعات بين الجهتين متخذًة وتيرًة متوا�سلة. في �سمال اأفريقيا غرقت الجزائر في حرٍب متمادية �سّكلْت معاناًة مريرة ل�سعبها 

قبل اأن تنتزع ا�ستقاللها من فرن�سا عام 1962، وعلى نقي�ص هذه المعاناة تّمت بهدوٍء و�سال�سة عملّيُة الوحدة بين جمهورّية اليمن 

اأخرى، حربين  ناحيٍة  العراق، من  �سهد  ال�سوفياتي.  الّتحاد  انهيار  بعد   ،1990 عام  اليمنّية  الديمقراطّية  والجمهورّية  العربّية 

رتين، في حين ل تزال النزاعاُت الأهلّية واأعماُل العنف تح�سد العديد من الأرواح وتدّمر القت�ساد والحياة الجتماعّية في  مدمِّ

بع�ص اأنحاء المنطقة.

تطرح الّتجاهات الديمغرافّية في المنطقة العربّية عدًدا كبيًرا من التحّديات اأمام حكومات المنطقة و�سعوبها، وتتيح في الآن 

عينه مجالٍت اإيجابّيًة. من بين التحّديات ن�سبُة البطالة واإيجاد ُفر�ص العمل، و�سُع حّد لنت�ساِر الفقر، النجاُح في تحقيق الأهداف 

التنموية لالألفّية الثالثة، ُح�سن التعاطي مع م�ساألة تغيُّر المناخ، حالُة التدهور البيئّي، النق�ُص في المواد الغذائّية والمياه، تناق�ُص 

التعليم،  )الإ�سكان،  تنّوعها  على  العامة  الخدمات  توفير  المدنّي،  النمّو  ت�سارع  وال�سكن،  للحياة  ال�سالحة  الأر�سّية  الم�ساحات 

العناية الطّبّية(.

ا  الأ�سا�سّية للمجتمع، وخ�سو�سً اإنما تفعل فعَلها في �سميم الركائز  العربّي  العالُم  التي ي�سهدها  العميقة  التحّولت الديمغرافّية 

الزواج والعائلة، الحْمل ورعاية الأطفال، اأو�ساع الن�ساء، العناية بالم�سّنين. وفي واقع الأمر اأّن دور التغّيرات الديمغرافّية وتاأثيَرها 

في المجال التنموي لكلِّ واحٍد من هذه العناوين ي�ستوجبان تقريًرا م�ستقالًّ يتناول كالًّ منها على حدة.

الهدف الأ�سا�سّي من هذه الدرا�سة هو الخروج بم�سٍح و�سفيٍّ عامٍّ للم�ستويات ال�سّكانّية واّتجاهاتها اإ�سافًة اإلى ال�سيا�سات ال�سّكانّية 

التي تنتهُجها البلداُن العربّية الثنان والع�سرون والمنطقة العربّية عموًما منذ 1970. كما تتطّرق الدرا�سة اإلى التطّورات ال�سّكانّية 

الجتماعّية- التنمية  �سعيد  على  التوّجهات  هذه  وتداعيات  الحالّي  القرن  ِف  منت�سَ اإلى  و�سوًل  العربّية  المنطقة  في  المحَتملة 

القت�سادّية عبر المنطقة العربّية ككّل. الم�سدر الرئي�ص للمعلومات في هذا التقرير هو الأمم المّتحدة، الأمُر الذي ي�سمن البقاَء 

�ساٍق كاِمَلْين مع تقرير التنمية الإن�سانّية العربّية، كما اأ�سيفت معلوماٌت تتعلَّق بمو�سوع البحث ُم�ستقاٌة من م�سادَر  على ُمواَءمٍة واتِّ

دولّية كّلما دعت الحاجة.
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هاُت ال�سّكانّية الم�ستوياُت والتوجُّ   .2

اأ. الحجم والنمّو ال�سّكاني

في العام الجاري، 2010، يبلغ عديد �سّكان العالم 6.9 مليار ن�سمة، يعي�ص 5.7 مليارات منهم، اأو اثنان وثمانون في المئة، في 

لون مجتمعين 5 في  البلدان النامية. من هذه الفئة الأخيرة يقيم في البلدان العربّية الثنين والع�سرين 359 مليون ن�سمة وهم ي�سكِّ

المئة من �سّكان العالم )الجدَول 1(. واحٌد من كّل 20 اإن�ساًنا في العالم ي�سكن في اأحد بلدان المنطقة العربّية الثنين والع�سرين، 

ويفوق عدد �سّكان البلدان العربّية بن�سبٍة �سئيلٍة �سّكان الوليات المّتحدة الأميركّية البالغ عددهم 318 مليون ن�سمة، في حين يبقى 

العرب اأقل من الأوروبّيين الذين يبلغ تعداُدهم في دول الّتحاد الأوروبي ال�سبع والع�سرين 500 مليون ن�سمة.

359 مليوًنا. وبح�سب  اإلى  128 مليوًنا  1970، مرتفًعا من  �سنة  اأ�سعاف عددهم  يبلغ ثالثة  اأن  العربّية  البلدان  �سّكان  كاد عدد 

التر�ّسم الم�ستقبلّي للُمغاِير المتو�سط �سيبلغ عدد �سّكان العالم العربي 598 مليوًنا عام 2050، مرتفًعا بن�سبة الثلثين اأو بزيادة 

. وُيتوّقع اأن يت�ساعف عدد ال�سّكان في اأربعٍة من بلدان 
2
239 مليوًنا عّما هو في العام 2010، اأي بما ي�ساوي عدد �سّكان اإندوني�سيا

الفترا�ساُت المتعلِّقة بم�ستوياِت الخ�سب في الم�ستقبل مبنّية على الّتجاهاِت الراهنة للخ�سب، ويتمُّ و�سُف افترا�ساُت الخ�سب في �سوِء ت�سنيِف البلدان   
2

بح�سب الفئاِت الآتية:

البلداُن ذاُت الخ�سب العالي: وهي البلداُن التي بقيت حّتى 2010 دون اأن ينخف�َص فيها الخ�سب اأو اأنه في بدايِة الّتجاه نحو النخفا�ص.	•

ا في الخ�سب، لكن ل يزال الم�ستوى فيها فوَق 2.1 من الأطفال مقابَل كّل امراأة 	• ط: وهي البلداُن التي كانت ت�سهُد انخفا�سً  البلداُن ذاُت الخ�سب المتو�سِّ

بين 2005 و2010.

 البلداُن ذاُت الخ�سب المنخف�ص: وهي البلداُن التي يبلغ مجموُع الخ�سب فيها 2,1 من الأطفال اأو اأقّل مقابَل كّل امراأة بين 2005 و2010.	•

ط: 1. افترا�ض الخ�سب المتو�سِّ  

ُيفَتر�ص اأن يلتمَّ مجموع الخ�سب في كّل البلدان حّتى اللتقاء في نهايِة المطاف عند م�ستوى 1.85 من الأطفال مقابَل كّل امراأة، لكن هذا الم�ستوى ل   

م الم�ستقبلّي( تتباين  ع )اأو بتعبير اأدق، التر�سُّ عة، اأي بحلول الفترة ما بين 2045 و2050. اإن اإجراءاِت التوقُّ ت�سُله كّل البلدان خالَل الفترة الزمنّية المتوقَّ

قلياًل وذلك يتوقف على ما اإذا كان مجموُع الخ�سب في بلٍد من البلدان اأكثَر اأو اأقلَّ من 1.85 من الأطفال مقابل كّل امراأة بين 2005 و2010.

دْتها اإدارُة ال�سّكان في  ا من نماذِج النخفا�ِص الخ�سبيِّ التي حدَّ ُيفَتر�ص اأن يّتخَذ الخ�سب في البلدان ذاِت الخ�سب العالي اأو المتو�سط م�ساًرا م�ستمدًّ  

ا في الخ�سب خالَل المرحلة الزمنّية ما بين 1950 و2010، هذه النماذُج  الأمم المّتحدة انطالًقا من الخبرِة ال�سابقة لكّل البلدان التي �سهدت انخفا�سً

ع في مجموع الخ�سب خالل الفترة الزمنّية التالية. اإذا  تتعّلق بم�ستوى مجموع الخ�سب خالل فترٍة زمنّية معّينة من�سوًبا اإلى متو�ّسِط النخفا�ص المتوقَّ

ُم الم�ستقبليُّ لمجموِع الخ�سب بموجب نموذٍج معّين بالن�سبة اإلى بلٍد ما اإلى 1.8 من الأطفال مقابَل كّل امراأة قبل 2050، فاإن مجموَع  انخف�َص التر�سُّ

الخ�سب يبقى ثابًتا عند هذا الم�ستوى طيلة ما تبقى من فترِة التر�ّسم الم�ستقبلي )اأي حّتى العام 2050(. من هنا فاإن م�ستوى 1.8 من الأطفال مقابَل 

ط والعالي قبل 2050. لكن لي�ص من  كّل امراأة يمثل القيمَة التي ل ُي�سمح اأن ينخف�ص اإلى اأدنى منها مجموُع الخ�سب في البلدان ذاِت الخ�سب المتو�سِّ

ال�سرورّي اأن تبلَغ كلُّ البلدان هذا الم�ستوى الأدنى بحلول العام 2050. اإذا اأّدى نموذُج التغيُِّر الخ�سبّي اإلى مجموِع خ�سب اأعلى من 1.85 من الأطفال 

م الم�ستقبلّي لل�سّكان. مقابَل كّل امراأة بين 2045 و2050 فاإن هذه القيمَة هي التي �سُت�سَتعمل في التر�سُّ

ِم الم�ستقبليِّ للخ�سب التي تنتجها النماذُج المعَتَمَدة ُي�سار اإلى مقارنتها بالّتجاهات الحديثة للخ�سب في كّل بلٍد من  في كّل الحالت اإن م�ساراِت التر�سُّ

بلٍد ما تختلف اختالًفا ملحوًظا عن الّتجاهات المتَّ�سقة مع النماذج الم�سَتخدمة،  اأن الّتجاهاِت الحديثَة للخ�سب في  البلدان المعنّية، وعندما يتبين 

م الم�ستقبليُّ على اأ�سا�ص فترٍة من خم�ٍص اإلى ع�سِر �سنوات ولكن بطريقٍة ت�ستهدي بما ا�ستجدَّ من معطيات وخبرٍة حديثة. وهكذا، فاإن  عندئٍذ ُيبنى التر�سُّ

م الم�ستقبلّي النموذجيَّ ي�سبح معَتمًدا بعد انق�ساِء فترة التحّول. وعلى �سبيل المثال، في البلدان التي ا�ستقرت فيها ن�سبُة الخ�سب اأو حيث ل دليَل  التر�سُّ

ُم الم�ستقبليُّ للخ�سب ثابًتا على مدى ب�سع �سنواٍت اإ�سافّية قبل اأن يبداأ الم�ساُر النخفا�سّي. على انخفا�ص هذه الن�سبة، يبقى التر�سُّ



هاُت املنطقة العربّية و�سيا�ساُتها:  الّتحّدياُت والإمكانات املتاحة10 امل�ستويات ال�سّكانّية وَتوجُّ

التر�ّسمات  ولكن هذه  و2050،   2010 بين  واليمن وذلك  والعراق  وال�سومال  المحتّلة  الفل�سطينّية  الأر�ص  العربّية هي  المنطقة 

الم�ستقبلّية وقٌف على ا�ستمرار انخفا�ص ن�سبة الخ�سب في المنطقة العربّية. اأّما اإذا لم يطراأ اأيُّ تغّيٍر على ن�سبة الخ�سب فاإن 

عدد �سّكان المنطقة العربّية عام 2050 �سوف يكون اأكبر بكثير، واإذا اأبقت البلدان العربّية على م�ستوى الخ�سب الحالّي فاإن عدد 

ع ب�ِ 183 مليون  �سّكان البلدان العربّية �سوف يزيد عن �سعفي حجمه الحالّي ليبلغ 781 مليون ن�سمة عام 2050، اأو اأكثر من المتوقَّ

ن�سمة. وفي حين كان �سّكان المنطقة العربّية ي�سّكلون 4 في المئة من عدد �سّكان العالم عام 1970، ارتفعت هذه الن�سبة اإلى 5 في 

ع اأن ي�سّكل �سّكان المنطقة العربّية 7 في المئة من �سّكان العالم. اإن اأكبر الزيادات  المئة عام 2010، اأّما في العام 2050 فيتوقَّ

عة بين 2010 و2050 �سوف تكون في م�سر )45 مليوًنا( وال�سودان والعراق )33 مليوًنا في كلٍّ منهما( واليمن  ال�سّكانّية المتوقَّ

)29 مليوًنا(.

يترّكز العدد الأكبر من �سّكان المنطقة في ب�سعٍة من بلدانها، فاليوم يقيم حوالى ن�سف �سّكان المنطقة في الجزائر وال�سودان 

ع لعدد �سّكان م�سر عام 2050 اأن يبلغ 130 مليون ن�سمة، ف�ستكون عامذاك هي البلَد الثاني ع�سر في العالم من  وم�سر. واإذ ُيَتَوقَّ

حيث عدُد ال�سّكان.

الندفاع  زخم  فاإن  ال�سّكانّي،  النمّو  معّدلت  بانخفا�ص  يتمثل  ا  ديمغرافيًّ تحّوًل  العربّية  المنطقة  بلدان  معظم  ي�سهد  حين  وفي 

المتاأتي من فتراٍت �سابقة، كان فيها النمّو ال�سّكاني مرتفًعا ن�سبيًّا، �سوف يبقى قوًة دافعة في م�ستقبل المنطقة المنظور ويوؤّدي 

اإلى زيادٍة �سّكانّية كبيرة على مدى �سنواٍت اآتية. اإّن معّدل التغّير ال�سنوي في عدد ال�سّكان البالغ 2.8 في المئة بين 1970 و1975 

انخف�ص اإلى 2.1 في المئة بين 2005 و2010. وبالمقارنة، انخف�ص معّدل التغّير ال�سّكانّي ال�سنوّي بالن�سبة اإلى مجموع البلدان 

ُيفَتر�ص، على العموم، اأن يبقى الخ�سب، في البلدان ذاِت الخ�سب المنخف�ص، تحت ن�سبِة 2.1 من الأطفال مقابَل كّل امراأة وذلك خالل معظِم الفترة   

م الم�ستقبلّي، ومن َثمَّ اأن ي�سَل اإلى 1.85 من الأطفال مقابَل كّل امراأة بين 2045 و2050. بالن�سبة اإلى البلدان التي كان فيها مجموُع  المعَتمدة للتر�سُّ

م  الخ�سب تحت 1.85 من الأطفال مقابَل كّل امراأة بين 2005 و2010، ُيفَتر�ص اأن الخ�سب خالل ال�سنوات الخم�ص اأو الع�سر الأولى من فترة التر�سُّ

الم�ستقبلّي �سوف تّتخذ الم�سارات التي تّمت مراقبُتها حديًثا في كّل بلد. بعد فترة التحّول هذه ُيفَتر�ص اأن يزيد الخ�سب بن�سبة 0.05 تقريًبا من الأطفال 

ا في الوقت الراهن ل تحتاج اإلى اأن ت�سل اإلى م�ستوى 1,85 من  مقابل كّل امراأة كّل خم�ص �سنوات. ومن هنا فاإن البلدان ذات الخ�سب المنخف�ص جدًّ

الأطفال مقابل كّل امراأة بحلول 2050.

2. افترا�ُض الخ�سب العالي:  

ط ب� 0.5 من الأطفال وذلك خالل الق�سم الأكبر من فترة  م الم�ستقبلّي للخ�سب اأدنى منه تحت المغاير المتو�سِّ تحت المغاير العالي ُيتوّقع بقاُء التر�سُّ  

ط بن�سف طفل، اأي اأن البلدان التي بلغ مجموع خ�سبها  التر�ّسم الم�ستقبلي. وهكذا، بين 2045 و2050 يكون الخ�سب اأعلى منه تحت المغاير المتو�سِّ

ط م�ستوى 1.85 من الأطفال مقابل كّل امراأة ي�سبح لديها مجموُع خ�سب بن�سبة 2.35 من الأطفال مقابَل كّل امراأة تحت المغاير  تحت المغاير المتو�سِّ

م الم�ستقبلي. العالي وذلك عند نهاية فترة التر�سُّ

3. افترا�ُض الخ�سب المتدنِّي:  

م الم�ستقبلي للخ�سب اأدنى منه تحت المغاير المتو�سط ب� 0.5 من الأطفال وذلك خالل الق�سم الأكبر من الفترة  ي ُيتوّقع بقاء التر�سُّ تحت المغاير المتدنِّ  

ي اأقلَّ منه في المغاير المتو�سط بن�سف طفل، اأي اأن  الزمنّية المتوّقعة. وعليه، بحلول الفترة ما بين 2045 و2050 �سيكون الخ�سب في المغاير المتدنِّ

ط ي�سبح لديها مجموُع خ�سب من 1.35 من الأطفال مقابل كّل  البلدان التي بلغ مجموع خ�سبها 1.85 من الأطفال مقابل كّل امراأة في المغاير المتو�سِّ

م الم�ستقبلي. امراأة في المغاير المتدّني وذلك عند نهايِة فترة التر�سُّ

افترا�ساُت الهجرِة الدولّية:  

1. افترا�ُض الهجرة الع�دّية اأو الم�ألوفة:

د م�ساُر الهجرة الدولّية على اأ�سا�ص تقديراِت الهجرة الدولّية ال�سابقة، وانطالًقا مما تاأخذه بعين العتبار  تحت افترا�ص الهجرِة العادّية اأو الماألوفة ُيَحدَّ

عة للهجرة ال�سافية على العموم ثابتًة خالل معظم  �سيا�سُة كّل بلٍد من البلدان بالن�سبة اإلى التدّفقات الم�ستقبلّية للهجرة الدولّية. تبقى الم�ستويات المتوقَّ

م الم�ستقبلي. فترة التر�سُّ

2. افترا�ُض الاّلهجرة:

د الهجرُة الدولّية ب�ِ »ل �سيء« ابتداًء من الفترة ما بين 2010 و2015.  بموجب هذا الفترا�ص، وبالن�سبة اإلى كّل بلد، ُتحدَّ  
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ع اأن ينخف�ص المعّدل ال�سنوّي للنمّو ال�سّكانّي  النامية خالل الفترة الزمنّية ذاتها من 2.4 في المئة اإلى 1.4 في المئة. وفي حين ُيتوقَّ

ع لمجموع  في البلدان العربّية اإلى 0.8 في المئة، بحلول فترة ما بين 2045 و2050، فاإّنه �سيظّل م�ساوًيا ل�سعف المعّدل المتوقَّ

البلدان النامية عام 2050 وهو 0.4 في المئة.

ب. الكثافة ال�سّكانّية

13.8 مليون متر مرّبع وهي ت�سّكل ت�سعًة في المئة من الم�ساحة الإجمالّية  تبلغ الم�ساحة الجغرافّية الإجمالّية للمنطقة العربّية 

النمّو  التقاء  ي�سّبب  �سبه قاحلة وجاّفة.  تقع في مناطق جرداء،  الأر�سّية  الم�ساحة  المئة من هذه  ت�سعين في  ن�سبة  لكّن  للعالم، 

تون�ص  فيها  بما  المنطقة  بلدان  من  عدد  في  للزراعة  ال�سالحة  لالأرا�سي  وخِطرة  كبرى  خ�سارًة  ر  والت�سحُّ المتزايد  ال�سّكاني 

والجزائر وليبيا والمغرب.

كان للنمّو ال�سّكاني المت�سارع في المنطقة العربّية دوٌر، في بع�ص الحالت، في ارتفاع ن�سبة الكثافة ال�سّكانّية، فعلى �سبيل المثال 

الكيلومتر  في  ا  �سخ�سً  182 من  ن�سبُتها  ارتفعت  حيث  المحتّلة  الفل�سطينّية  الأر�ص  في  �سوًءا  ال�سّكانّية  الكثافُة  تزداد  اأن  ُيتوّقع 

ا في الكيلومتر المرّبع عام 2010، اأي اأربعة اأ�سعاف ما كانت عليه منذ اأربعين عاًما. وفي  المرّبع عام 1970 اإلى 732 �سخ�سً

ًعا اأن تت�ساعَف الكثافُة ال�سّكانّية بل اأن تزيد عن ال�سعف بحيث تبلغ 1,705 اأ�سخا�ص  �سوء ثبات ارتفاع ن�سبة الخ�سب يبقى متوقَّ

في الكيلومتر المرّبع بحلول 2050. اأّما في م�سر فاإن ما يبدو اأنه كثافٌة �سّكانّية منخف�سة ينطوي على �سيٍء من الت�سليل، ذلك 

ال� 95 في  اأن  للبالد، في حين  الجغرافّية  الم�ساحة  المئة من  5 في  �سّكان م�سر يتجمع في ما ل يزيد عن  الأكبَر من  الكمَّ  اأن 

ُر الأكثُر دللًة و�سواًبا فهو الكثافُة الفزيولوجّية اأي عدد الأ�سخا�ص  المئة الباقية من الأر�ص هي امتدادٌت �سحراوّية. اأّما الموؤ�سِّ

الذين ي�ستفيدون من م�ساحٍة اأر�سّية معّينة �سالحة للزراعة. وبما اأن م�سر واقعة في اإقليم جغرافّي جافٍّ اأو �سديد الجفاف فاإن 

الزراعَة فيها تقت�سر على اأقلَّ من 3 في المئة من مجموع م�ساحتها الجغرافّية. في �سوء هذه الحقيقة فاإن الكيلومتر المرّبع من 

ا، بينما الكثافة ال�سّكانّية الفزيولوجّية في الوليات المّتحدة الأميركّية  الأر�ص ال�سالحة للزراعة في م�سر ي�ستوعُب 2,167 �سخ�سً

ا دوُره ال�سلبيُّ في زيادة ِحّدة نق�ص المياه العذبة في  ا في الكيلومتر المرّبع. من م�ساوئ ال�سغط ال�سّكاني اأي�سً تبلغ 140 �سخ�سً

عة ومحدودّية مخزون المياه العذبة،  ها، مثل فتراِت الجفاف المتقطِّ المنطقة العربّية، ففي حين تت�سّبب العوامُل الطبيعّية، اأو بع�سُ

بلدان  اأربعُة  2000 �سهدت  المرتفع والمتزايد بوطاأته الإ�سافّية في هذا المجال. عام  ال�سّكانيُّ  النمّو  ُيلقي  المياه،  بنق�صِ هذه 

ا مائيًّا وهذه  بلًدا عربيًّا نق�سً اثنا ع�سَر  المياه: جزر القمر ولبنان وم�سر والمغرب، في حين �سهَد  اأزمَة نق�صٍ حاّد في  عربّية 

البلدان هي: الأردن، الإمارات العربّية المّتحدة، البحرين، تون�ص، الجزائر، جيبوتي، ال�سعودّية، ُعمان، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن 

)لجنة الأمم المّتحدة القت�سادّية والجتماعّية لغرب اآ�سيا – ا�سكوا، 2004(. الكويت التي ل تملك من المياه العذبة المتجّددة 

البحر  مياه  كتحلية  المياه  من  ل�سد حاجاتها  التقليدّية  غير  الم�سادر  على  تقريًبا  كّليًّا  تعتمد  الي�سير،  النزر  �سوى  بها  ة  الخا�سّ

ب�سورٍة اأ�سا�سّية. َبلدان فقط من بلدان المنطقة العربّية مكتفيان بما لديهما من مخزون المياه العذبة وهما موريتانيا وال�سودان. 

خم�سون في المئة من اأرا�سي المنطقة العربّية يعّمها الجفاف، وهي مناطُق تّت�سم ببيئٍة قا�سيٍة وبنظاٍم بيئيٍّ ه�ص وموارَد مائّية 

ا. ت�سهد المنطقة العربّية تراجًعا وا�سًعا في نوعّية الأر�ص الزراعّية، وهو تراجٌع متماٍد  محدودٍة وِمن َثمَّ اأرا�ٍص زراعّية محدودٍة اأي�سً

ومت�سارع، في حين يوؤدي النمّو ال�سّكاني المتزايد وتغيُّر اأنماط اال�ستهالك اإلى ازدياد الطلب على المواد الغذائّية وِمن َثمَّ ت�سريع 

تراجع نوعّية الأر�ص الزراعّية في هذه البيئة الجافة. ي�ساف اإلى هذه العوامل ما ي�سّكله الَحتُّ الريحيُّ والملوحُة والَحتُّ المائيُّ 

من تهديٍد رئي�سيٍّ لنوعّية الأر�ص.
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ج. البنية الُعمرّية

ال�سّكان،  مجموع  ثلَث  ي�سّكلون  ع�سرة  الخام�سة  دون  فالأطفال  ال�سباب،  �سّن  اإلى  اأق��رَب  ا  حاليًّ العربّية  المنطقة  �سّكان  يزال  ل 

وال�سباُب ما بين الخام�سَة ع�سرَة والرابعِة والع�سرين ي�سّكلون ُخم�َص مجموِع ال�سّكان، وِمن َثمَّ فاإن اأكثرّية �سّكان المنطقة العربّية، 

اأي 54 في المئة منهم الآن دون الخام�سة والع�سرين )الجدول 2(. بالمقارنة، في هذا ال�سياق، نجُد اأن 48 في المئة من �سّكان 

البلدان النامية، و29 في المئة من �سّكان البلدان المتقّدمة، هم دون الخام�سة والع�سرين. اأكثُر البلدان العربّية �سباًبا هي الأر�ص 

ُط  ا، اليمن حيث متو�سِّ ُط الأعمار يبلغ 17.6 �سنة، يليهما مبا�سرًة، وبفارٍق ب�سيط جدًّ الفل�سطينّية المحتّلة وال�سومال حيث متو�سِّ

الأعمار 17.8 �سنة.

َة 121 مليون طفل و71 مليون �سابٍّ اأي ما مجموُعه 192 مليون �سخ�ص.  عدد اأطفال المنطقة و�سّبانها في طفرٍة ل مثيل لها، فثمَّ

�سيَر اإليها ب�ِ »الكتلة 
ُ
الزيادة التي طراأت على ن�سبة الفئة العمرّية ما بين 15 و24 عاًما في مجموع عدد ال�سّكان، وهي الفئة التي اأ

ال�سبابّية«، م�ساًفا اإليها النموُّ المت�ساِرُع في المجموع ال�سّكانّي العاّم، قد اأّدت اإلى اأ�سرع ما �سهده تاريُخ المنطقة الحديث من نموٍّ 

في عدد ال�سّكان ال�سباب. ومن المتوّقع، في هذا الإطار، اأن يرتفَع عدُد الأطفال من الفئة المذكورة اأعاله اإلى 217 مليوًنا بحلول 

2050. و�سيطرح هذا الرتفاع تحّدياٍت ل ُي�ستهان بها اأمام الحكومات المعنّية التي يجهُد بع�سها، منذ الآن، لتوفير التعليم وفر�ص 

تّتخذ منحًى  المرتفعة  البطالة  ن�سبة  اأن  يتبّين  الكبيرة  ال�سبابّية«  »الكتلة  وب�سبب هذه  وال�سباب.  الفتية  لأعداد هائلة من  العمل 

ارتداديًّا يقاوم التغيير ومن المتوّقع اأن ي�ستمّر على هذا المنوال في الم�ستقبل المنظور.

ا في اأعلى م�ستوياته في  كذلك عدد الذين في عمر العمل المنتج، اأي ما بين الخام�سة والع�سرين والتا�سعة والخم�سين، هو اأي�سً

278 مليوًنا. من المعلوم اأن الحجم  2050 بحيث يبلغ  145 مليوًنا، ومن المتوّقع اأن يت�ساعف تقريًبا بحلول  المنطقة، وقد بلغ 

الكبير للكتلة ال�سّكانّية في عمر العمل المنتج يمكن اأن يفتح مجاالٍت متنّوعًة للنمّو االقت�سادّي، ولكن هذا االأمر م�سروٌط بتوفير 

هم هذه الفئة العمرّية. بح�سب تقرير ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا للعام  ُفر�ص العمل المنتج لهذا العدد الكبير من الذين ت�سمُّ

اأ�سواُق  َقْدٍر من ال�سغط �َسِهدْته  2004 ال�سادر عن البنك الدولي »ت�سّببت الديناميات الديمغرافّية في المنطقة العربّية باأكبر 

العمل في اأّي مكاٍن من العالم في الفترة التي اأعقبت الحرَب العالمّية الثانية«)البنك الدولّي، 2004(.

اأّدى النمّو ال�سّكانّي المت�سارع في المنطقة العربّية خالل العقود الما�سية اإلى نمّو مت�سارٍع في القوة العاملة، ولكن بلدان المنطقة 

في معظمها غير قادرة على اإيجاد ما يكفي من الوظائف وفر�ص العمل لالأفواج الجديدة من الداخلين اإلى �سوق العمل. هناك 

17 بلًدا ومنطقًة عربّية يبلغ فيها معّدل البطالة بين البالغين، اأي الذين بين الع�سرين والرابعة والع�سرين من العمر، واحًدا من 

كّل خم�سة اأ�سخا�ص. يبلغ الو�سع ذروَة الدقة وال�سعوبة في بلدان �سمال اأفريقيا حيث ي�سل عدد العاطلين من العمل مليونين من 

ال�سباب )28 في المئة(. ل �سك في اأن ما يواجهه العديد من ال�سباب العربّي من التهمي�ص قد دفَع بهم اإلى دروب الهجرة وهذا ما 

اأّدى بتلك البلدان اإلى خ�سارة المزيد من راأ�سمالها الب�سري.

اإليها  م�ساٍف  منخف�سة،  ن�سبٍة  اإلى  للخ�سب  مرتفعٍة  ن�سبٍة  من  النتقاُل  اأّدى  لل�سّكان  العمرّي  الطيف  من  المقابل  الطرف  على 

انخفا�ُص معّدلِت الوفيات )وهي النتيجة الرئي�سّية للتحّول الديمغرافّي(، اإلى ارتفاِع ن�سبِة الم�سّنين من ال�سّكان. انخفا�ُص عدد 

اأفراد العائلة وا�ستطالُة الأعمار اآخذان في تحويل معّدل اأعمار �سّكان العالم من الأكثر �سباًبا اإلى الأكبر �سّنا، اأّما في المنطقة 

العربّية فاإن ارتفاع ن�سبة الأعمار ي�سّكل ظاهرًة جديدة ن�سبيًّا، وب�سبب ارتفاع ن�سبة الخ�سب في هذه المنطقة اّتخذ ارتفاُع ن�سبة 

الم�سّنين من �سّكانها وتيرًة اأقلَّ ت�سارًعا منها في البلدان النامية الأخرى ب�سكل عاّم. ي�سّكل ال�سّكان البالغين 60 �سنًة فما فوق ن�سبَة 
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7 في المئة من �سّكان المنطقة العربّية عام 2010، وذلك مقارنًة بت�سعٍة في المئة في مجموع البلدان النامية. اأّما الَبلدان اللذان 

ا في المنطقة فهما تون�ص ولبنان، اإذ تبلغ ن�سبُة الم�سّنين في كلٍّ منهما 10 في المئة من مجموع عدد  ي�سّمان ال�ّسّكان الأكبَر �سنًّ

ال�سّكان. وبالنتيجة ت�سهد بلدان المنطقة العربّية كتلًة �سبابّية متنامية ب�سبب الخ�سب المرتفع خالل العقود الما�سية والذي واَكَبه 

ارتفاع ن�سبة الم�سّنين نتيجًة للتحّولت الديمغرافّية.

ر اأن تبلغ هذه الّن�سبُة  مع ذلك، ُيتوّقع اأن تزداد، بعد 2010، �سرعُة ارتفاع ن�سبة الم�سّنين بين البلدان العربّية، وبحلول 2050 ُيقدَّ

19 في المئة في حين ُيتوّقع اأن تتراجع ن�سبة الأطفال دون الخام�سة ع�سرة. بناًء عليه �سيبلغ عدد الم�سّنين في المنطقة العربّية 

اأكثَر من اأربعة اأ�سعافه، مرتفًعا من 22 مليون ن�سمة عام 2010 اإلى 103 ماليين عام 2050. وفي 9 بلدان عربّية �سوف يتجاوز 

عدُد الم�سّنين عدَد الأطفال عام 2050.

ٌر عاّم لإعالة الم�سّنين وهو ن�سبُة المعتمدين  ي�سّكل ارتفاع ن�سبة الم�سّنين �سغًطا على قدرِة المجتمع على اإعالة م�سّنيه. وهناك موؤ�سِّ

منهم كّليًّا على الإعالة. من هنا فاإن ن�سبة الفئة العمرّية من 60 �سنًة فما فوق اإلى الفئة المنتجة من 15 �سنة اإلى 59، و�سيلٌة مفيدة 

ع اأن تت�ساعف هذه الن�سبة زهاء ثالث  ه اأجياُل الم�سّنين على اأجيال ال�سباب. ُيتوقَّ لقيا�ص مدى الِعْبء القت�سادّي الذي �ستفر�سُ

2010، اإلى  مّراٍت، في المنطقة العربّية، من ع�سرة اأ�سخا�ص في عمر ال�ستين وما فوق لكّل مئٍة من الفئة العمرّية العاملة عام 

ا في �سّن ال�ستين فما فوق لكّل مئٍة من الفئة العاملة عام 2050. هذا يعني اأن 10 اأ�سخا�ص من الفئة العاملة يعيلون  28 �سخ�سً

ا واحًدا عام 2010، في حين اأّن اأقّل من اأربعٍة من الفئة العاملة �سوف يكونون م�سوؤولين عن اإعالة �سخ�صٍ ُم�سنٍّ عام 2050. م�سنًّ

د. الخ�سب

ا ملحوًظا منذ 1970، اأي من 4.3 اأطفال مقابَل كّل  على ال�سعيد العالمّي انخف�ص معّدل عدد الأطفال مقابَل كّل امراأة انخفا�سً

امراأة بين 1970 و1975، اإلى 2.6 مقابَل كّل امراأة بين 2005 و2010 )الجدول 3(. �سهدت المنطقة العربّية نمًطا مماثاًل، اإذ 

انخف�ص الخ�سب الإجمالّي بن�سبة 3.2 اأطفال، اأي من 6.8 اأطفال مقابل كّل امراأة بين 1970 و1975 اإلى 3.6 اأطفال مقابل كّل 

امراأة بين 2005 و2010. هذا النح�ساُر الكبير يخفي وراَءه تغايًرا في م�ستويات الخ�سب بين اأجزاء المنطقة العربّية من اأق�ساها 

اإلى اأدناها. فالنخفا�ُص الأكبر والأكثر حّدًة الذي �سهدته المنطقة العربّية كان في الجزائر حيث انخف�ص الخ�سب بن�سبة خم�سة 

ا انخف�ص الخ�سب  اأي�سً 2005 و2010. في ليبيا  2.4 بين  اإلى  1970 و1975  اأطفال مقابل كّل امراأة بين   7.4 اأي من  اأطفال، 

بن�سبٍة ل تقلُّ حّدًة، اأي من 7.6 اأطفال بين 1970 و1975 اإلى 2.7 مقابل كّل امراأة بين 2005 و2010. اإ�سافًة اإلى الجزائر وليبيا 

انخف�ست ن�سبة الخ�سب اأكثر من خم�سين في المئة في الأردّن والإمارات العربّية المّتحدة والبحرين وتون�ص وال�سعودّية و�سورية 

وقطر والعراق والكويت ولبنان وم�سر والمغرب )ال�سكل 1(. لكن المالَحظ اأّن حاًل من الثبات وعدم التغيُّر في وتيرة انخفا�ص 

الخ�سب كانت وا�سحًة في بع�ص هذه البلدان، ففي م�سر و�سورية والأردن بقي الخ�سب عند م�ستوى 3 اأطفال اأو اأكثر مقابل كّل 

امراأة.

لم يكن النخفا�ص الحاّد في الخ�سب هو اإياه في كّل بلدان المنطقة العربّية، فقد بقيت ن�سبة الخ�سب في ثمانية بلدان اأو مناطق 

عربّية اأكثر من اأربعة اأطفال مقابل كّل امراأة، وفي اأربعة من هذه البلدان اأو المناطق العربّية وهي الأر�ص الفل�سطينّية المحتّلة 

وال�سومال وُعمان واليمن تبقى ن�سبة الخ�سب فوق خم�سة اأطفال مقابل كّل امراأة، ويبقى ال�سومال بن�سبة الخ�سب البالغة 6.4 

اأطفال مقابل كّل امراأة �ساحب الّرقم الأعلى في المنطقة.
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بح�سب توّقعات الأمم المّتحدة للمغاير المتو�سط لل�سّكان ُيتوّقع اأن ينخف�ص الخ�سب الإجمالّي في المنطقة العربّية اإلى 2.1 من 

الأطفال مقابل كّل امراأة بحلول الفترة الزمنّية ما بين 2045 و2050. لكّن النمط الذي �سيّتخذه انخفا�ص الخ�سب في الم�ستقبل 

�سيكون مختلًفا بدرجة ملحوظة بين بلٍد عربّي واآخر )الجدول 4(، وفي هذا ال�سياق ي�سار اإلى اأن لبنان وتون�ص والإمارات العربّية 

ا لنخفا�ص ن�سبة الخ�سب في الأر�ص  2005. ولكن ب�سبب الوتيرة البطيئة جدًّ المّتحدة قد بلغت ن�سبًة بديلًة من الخ�سب منذ 

الفل�سطينّية المحتّلة، وجزر القمر، وال�سودان، وال�سومال، والعراق، وموريتانيا، واليمن، لن ت�سَل هذه البلدان اإلى ن�سبٍة بديلٍة من 

دته الأمم المّتحدة. الخ�سب اإل بعد 2050 وهو ما يتجاوز الأفَق الذي حدَّ

اإلى عوامَل متعّددة، منها: ارتفاُع �سّن الّزواج  ُيَردَّ النخفا�ُص الحاّد في الخ�سب في عدٍد من بلدان المنطقة العربّية  اأن  يمكن 

ا الحديث منها،  لدى الن�ساء وِمن َثمَّ لدى الرجال، وتاأخيُر الَحْمل، وتزايُد تواُفِر و�سائِل منع الحْمل، وتزايُد ا�ستعمالها، خ�سو�سً

ُن اأو�ساِع الن�ساء والمتداُد المدنّي. وقد رافق  وارتفاع م�ستويات تعليم الن�ساء، وارتفاع ن�سبة م�ساهمة الن�ساء كقّوٍة عاملة، وَتح�سُّ

تزايَد انت�ساب الفتيات اإلى مختِلف م�ستوياِت التعليم انخفا�ص ملحوظ في الهّوة الكبيرة على �سعيد التعلُّم بين ال�سّبان وال�ساّبات.

ه. ال�سّحة ون�سبة الوفيات

تح�سين العناية ال�سّحّية بال�سّكان وِمن َثمَّ رفع م�ستواهم ال�سّحّي هما من العوامل الأ�سا�سّية في م�ساعدة الدول على بلوغ الرخاء 

الجتماعّي والقت�سادّي. تح�سين العناية بالنظافة ال�سخ�سّية وتناول الأغذية ال�سّحّية والممار�سة الطبّية المبنّية على العلم، كّل 

ا  هذه العوامل اأدت اإلى تخفي�ٍص كبير في ن�سبة الوفيات في القرن الع�سرين. فمنذ 1970 �سهدت بلدان العالم كّلها تقريًبا انخفا�سً

هدف  بلوغ  من  العربّية  المنطقة  بلدان  من  بلًدا   13 َن  تمكَّ العربّية.  المنطقة  بلداُن  فيها  بما  الوفيات  ن�سبة  في  ووا�سًحا  كبيًرا 

ع للعمر عند الولدة اأعلى من 70 �سنًة بحلول  البرنامج العملّي للموؤتمر الدولّي لل�سّكان والتنمية، وهو الو�سول اإلى متو�ّسٍط متوقَّ

الفترة ما بين 2005 و2010، وقد تجاوزت م�سر والمغرب هذه العتبة في الفترة الواقعة بين هذين العامين. لكن من ناحية ثانية 

ا من هذا الهدف، وهي جزر القمر وجيبوتي وال�سودان وال�سومال والعراق وموريتانيا واليمن. ثّمَة  بقيت �سبعُة بلدان بعيدًة جدًّ

ا، منها النزاعاُت الع�سكرّية وال�سيا�سّية، والأزماُت القت�سادّية،  ع في هذه البلدان منخف�سً عوامل �ساهمت في بقاء العمر المتوقَّ

وعودُة ظهور اأمرا�ٍص معديٍة معّينة مثل المالريا وال�سّل والكوليرا.

�سّحَة المواليد الجدد والأطفال في �سّن مبكرة من اأهم العوامل بالن�سبة اإلى �سّحة الأجيال المقبلة، ومعّدل وفيات الأطفال هو اأحُد 

الموؤ�سرات التي ت�سيء ب�سورٍة كا�سفة ومفيدة على الو�سع ال�سّحي العاّم لل�سّكان من جهة وعلى مدى فاعلّية الخدمات ال�سّحّية 

م اإلى المجتمع من جهٍة ثانية. هكذا كان انخفا�ص معّدل وفيات الأطفال من العوامل الرئي�سة التي �ساهمت في ارتفاع  التي ُتقدَّ

ع عند الولدة. معّدلت العمر المتوقَّ

تجاوَز التح�ّسُن الذي �سهده معّدل وفيات الأطفال في البلدان العربّية ما �سهدته البلدان النامية الأخرى في هذا المجال، فبين 

1970 و1975 كان معّدل وفيات الأطفال في المنطقة العربّية 137 وفاًة من كّل األف وليٍد حيٍّ مقارنًة ب� 102 من الوفيات من كّل 

األف وليٍد حيٍّ في البلدان النامية )الجدول 5(. بحلول الفترة ما بين 2005 و2010 انخف�ست ن�سبُة وفيات الأطفال في المنطقة 

العربّية اإلى 44 وفاًة من كّل األِف وليٍد حيٍّ مقارنًة باثنتين وخم�سين وفاًة من كلِّ األف وليٍد حيٍّ في البلدان النامية. ولكن على الرغم 

من اأن ن�سبة وفيات الأطفال قد انخف�ست في المنطقة العربّية اأكثَر منها في البلدان النامية عموًما، فهي ل تزال ت�سّكل م�سدًرا 

كبيًرا للقلق في مجال ال�سّحة العاّمة بالن�سبة اإلى بع�ص البلدان العربّية. الن�سبَة العليا لوفيات الأطفال هي في ال�سومال )110( 
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وجيبوتي )85( وموريتانيا )73( وال�سودان )69( واليمن )59(. وعلى الطرف النقي�ص من هذه البلدان نجد ِن�َسًبا منخف�سًة 

ع اأن يهبط المعّدل الو�سطيَّ لوفيات الأطفال في المنطقة  في قطر )8( والكويت )9( والبحرين )10(. وبين 2045 و2050، ُيتوقَّ

. العربّية اإلى 17 وفاًة من كّل األِف وليٍد حيٍّ

كذلك تمَّ اإحراُز تقّدم على �سعيد وفيات الأطفال دون الخام�سة، والتح�ّسن الذي طراأ على هذا ال�سعيد كان نتيجة تح�ّسن مجال 

ا،  الو�سول اإلى الخدمات ال�سّحّية االأ�سا�سّية ف�ساًل عن توافر المزيد من �سروط العادات ال�سّحّية وُبناها التحتّية. لكن هنا اأي�سً

وعلى الرغم من التقّدم الكبير الملحوظ في بع�ص البلدان العربّية، فلي�ست المنطقة ككّل على الم�سار الذي يتيح لها تحقيق الهدف 

الإنمائي لالألفّية وهو خف�ص معّدل وفيات الأطفال دون الخام�سة بن�سبة الثلثين بحلول العام 2015. وفي واقع الأمر اأن التقّدم 

الذي اأحرزته المنطقة العربّية قد تخلََّف ب�سوٍط كبير عن ن�سبة االنخفا�ض المتوّخاة )40 في المئة( لجعلها على الم�سار ال�سحيح.

هناك تبايناٌت حاّدة ل تزال قائمة بين اأجزاء المنطقة العربّية، ل بل اإّن تبايناٍت كبيرًة اإلى هذا الحّد ل تظهر في اأّية منطقة اأخرى 

ا يموت اأكثر من واحٍد من َع�َسرة اأطفال قبل بلوغهم الخام�سة من العمر – وهذا ي�ساوي  من العالم. في البلدان العربّية الأقّل نموًّ

خم�سة اأ�سعاف العدد تقريًبا في بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي، اأي الإمارات العربّية المّتحدة والبحرين وال�سعودّية وُعمان وقطر 

ا في المنطقة تتقّدم على هذا ال�سعيد با�ستثناء جزر القمر. وهذا ُيناق�ص  والكويت. بين 1990 و2005 لم تعد البلدان الأقل نموًّ

ب�سكل حاّد ما اختبرته بلدان �سمال اأفريقيا، فالّراجح اأن تبلَغ هذه البلدان الأربعة جميًعا الهدَف المحّدد، وقد انخف�ص فيها معّدل 

1990. في م�سر انخف�ست وفيات الأطفال دون الخام�سة  51 في المئة منذ  ن�سبة وفيات الأطفال تحت �سّن الخام�سة بمقدار 

بن�سبة 68 في المئة، وهذه اأكبُر ن�سبٍة من التح�سن �سهدها اأيُّ بلٍد عربي.

ع عند الوالدة �سواء اأبالن�سبة اإلى الذكور اأم اإلى االإناث في البلدان  تم اإحراُز اأ�سواٍط وا�سعة من التقّدم في ما يتعلق بالعمر المتوقَّ

 2050 اإلى  اأن ت�ستمّر بدرجاٍت مختلفة و�سوًل  التوّجهات  وُيتوّقع لهذه  1970 و2010،  العربّية الثنين والع�سرين بين  والمناطق 

)لجنة الأمم المّتحدة القت�سادّية والجتماعّية لغرب اآ�سيا – اإ�سكوا، 2008(. هذا ل يعني اأن الفوارق الكبرى قد زالت بين بلدان 

ع للجن�سين عند الولدة في المنطقة العربّية – 77.6 �سنًة – هو في  َن اأن العمر الأعلى المتوقَّ المنطقة. فعلى �سبيل المثال تبيَّ

الكويت، بينما العمر الأدنى المتوّقع عند الولدة في المنطقة هو في ال�سومال ويبلغ 49.6 �سنًة، اأي اأقل منه في الكويت بثمانية 

وع�سرين عاًما.

ن�سُل الآن اإلى ن�سبِة وفيات الأّمهات في المنطقة العربّية، وقد انخف�ست اإلى 272 وفاًة من كّل مئِة األف ولدة لمواليَد اأحياء عام 

2000، وهو انخفا�ٌص بن�سبة الثلث من م�ستويات العام 1990. واإذا افتر�سنا اإمكان الحفاظ على وتيرة التقّدم المحَرز بين 1990 

و2000، فاإن المنطقة العربّية ككّل �سوف تتمّكن من تحقيق الهدف الإنمائي لالألفّية وهو تخفي�ص معّدل وفيات الأّمهات بن�سبة 

ثالثة اأرباع بحلول العام 2015. النخفا�ص الكبير والملحوظ في معّدل وفيات الأّمهات مرتبٌط بازدياد عمليات التوليد التي ُي�سرف 

عليها اخت�سا�سّيون �سّحّيون َمَهرة، وواقُع الأمر اأن هذه الن�سبة ارتفعت بمعّدٍل يزيد على 16 نقطًة مئوّية خالل هذا العقد. ي�ساف 

اإلى ذلك اأن انخفا�ص حالت الحمل في �سّن المراهقة اأو اليفاع – وهي حالت تنطوي على اأخطار عالية – قد �ساهم في انخفا�ص 

�سات للموت بن�سبة م�ساَعفة، اأّما اللواتي  ن�سبة وفاة الأّمهات، وواقع الأمر اأن اليافعات بين الخام�سَة ع�سرَة والتا�سعَة ع�سرَة معرَّ

�ِص الن�ساء اللواتي بلغَن ع�سريناتهّن. هّن للموت اأثناَء الو�سع هي خم�سُة اأ�سعاف تعرُّ �سِ تحَت الخام�سَة ع�سرَة فن�سبُة تعرُّ

تتفاوت ن�سبُة التقّدم في المنطقة العربّية بتفاوت الفوارق الجتماعّية-القت�سادّية بين اأجزائها، وعليه فيما المنطقُة ككّل هي 

على الم�سار ال�سليم فاإن هذه الحال ل تنطبق على بلداِنها جميًعا. عام 2000 كانت ن�سبُة وفيات الأّمهات في اأدنى م�ستوياتها في 
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ا اإلى كوِن 98 في المئة من  بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي اأي 17 وفاًة من كّل مئِة األف ولدٍة لمواليَد اأحياء، وهذا عائٌد خ�سو�سً

الولدات كانت باإ�سراف اخت�سا�سّيين َمَهرة في العلوم ال�سّحّية. من ناحية اأخرى، وفي حين انخف�سْت وفيات الأّمهات في اأقّل 

ا بن�سبِة 38 في المئة اأي اإلى 638 وفاًة من كّل مئِة األف ولدة لمواليَد اأحياء عام 2000، تبقى هذه الن�سبة  البلدان العربّية نموًّ

اأعلى بكثير من المعّدل في العالم النامي وهو 450 وفاًة من كّل مئة األف ولدة لمواليَد اأحياء. كان معّدل ن�سبة وفيات الأّمهات 

ا هو الأعلى في المنطقة العربّية ككّل، علًما باأن 45 في المئة فقط من المواليد الجدد تمت ولدُتهم  في البلدان العربّية الأقل نموًّ

على اأيدي اخت�سا�سّيين �سّحّيين َمَهرة عام 2000، وهذا اأعلى مما كانت عليه الحال عام 1990 باثنتين وع�سرين نقطًة مئوّية. 

تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن توّجهات ن�سبة وفيات الأّمهات ون�سبة الولدات التي تتم باإ�سراف اخت�سا�سّيين �سّحّيين َمَهَرة في البلدان 

العربّية الأقل نمّوا تتاأثر اإلى حّد كبير بالتوّجهات المتعّلقة بهاتين الم�ساألتين في ال�سودان الذي �سهَد ن�سَف المواليد الأحياء الجدد 

تقريًبا في هذا الجزء من المنطقة. اأكثر من الن�سف بقليل من هوؤلء المواليد الجدد ولدوا باإ�سراف الخت�سا�سّيين ال�سّحّيين 

المَهَرة. ن�سبُة وفيات الأّمهات في ال�سودان كانت 509 وفيات من كّل مئة األف ولدة لمواليَد اأحياء عام 2000.

ت�سير المعلومات المحدودة المتوافرة حول انت�سار مر�ص نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز في المنطقة العربّية اإلى اأن ما يقارب 

380 األف �سخ�ص كانوا يعي�سون حاملين فيرو�ص هذا المر�ص )HIV( عام 2007، ومنهم اأربعون األف �سخ�ص كانوا قد التقطوا 

الفيرو�ص حديًثا اأي خالل 2007 بالذات. اأّما الذين ُتُوّفوا ب�سبب اأمرا�ص ذات عالقة به عام 2007 فبلغ عددهم 25,000 �سخ�ص 

)UNAIDS، 2008(. اإذا ا�ستثنينا ال�سودان فاإن هذا الوباء يبقى محدوًدا ن�سبيًّا في المنطقة العربّية. ثّمة ت�سافراٌت متنّوعة 

لعوامل الخطر مرتبطة بالوباء، وفي طليعة هذه العوامل ممار�سة الجن�ص التجارّي غير المحمي باأّية و�سيلة من و�سائل الوقاية، 

ف�ساًل عن ا�ستخدام حقن المخدرات الملّوثة. مع نهاية 2008 كان هناك 10 اآلف �سخ�ص في المنطقة العربّية يتلّقون العالج 

.)2009 ،UNAIDS( سد الفيرو�ص�

و. المتداد المدني

و�سّكاُن  المدن  �سّكاُن  يت�ساوى  الب�سرّي  التاريخ  في  الأولى  فللمّرة  نقطًة مف�سلّية لفتة،   2008 عام  العالم  �سّكان  تعداد  بلغ  لقد 

اأكثرّية �سّكان العالم مدنّية. هذا الحدث الديمغرافّي التاريخّي جاء  الأرياف في العالم، ومن هذه النقطة وما بعد �سوف تكون 

اأن يرتفَع عدد �سّكان  ع  ُيتوقَّ ا في العالم.  ا في المناطق الأقّل نموًّ نتيجة المتداد المدنّي المت�سارع في العقود الأخيرة وخ�سو�سً

المدن وامتداداتها بزيادة 3 مليارات ن�سمة، اأي من 3.5 مليارات عام 2010 اإلى 6.4 مليارات عام 2050 )الجدول 6(. من هنا 

يتوّقع اأن ت�ستوعب المناطق المدنّية في العالم كّل النمّو ال�سّكاني المتوّقع في العالم خالل العقود الأربعة المقبلة. وفي الوقت نف�سه، 

ا من �سّكان المناطق الريفّية، ي�ساف اإلى ذلك اأن الق�سم الأكبر من النمّو ال�سّكانّي  �سوف تجتذُب هذه المناطق المدنّية اإليها بع�سً

ا. المتوّقع في المناطق المدنّية �سيترّكز في المدن والبلدات الواقعة في مناطق العالم الأقل نموًّ

بما اأن المنطقة العربّية قد �سهدت امتداًدا مدنيًّا �سريًعا منذ 1970 فاإنها الآن اأكثر تقّدًما على هذا ال�سعيد من البلدان النامية 

الأخرى عموًما، ذلك اأن ن�سف المنطقة العربّية اأ�سبح اليوم يعي�ص في المدن وامتداداتها، وذلك مقارنًة بن�سبة 45 في المئة في 

البلدان النامية. لكن ل َنْن�َص اأن هناك تبايًنا كبيًرا في م�ستويات المتداد المدنّي بين بلٍد واآخر من بلدان المنطقة العربّية، ففي 

حين يبلغ هذا المتداد في كلٍّ من البحرين وجيبوتي وقطر والكويت ولبنان ما يفوق 85 في المئة، نراه ل يتجاوز ثلَث مجموع عدد 

عهم بدرجٍة كثيفة في  ال�سّكان في جزر القمر وال�سومال واليمن، ومن هنا يتبيَّن اأن �سّكان المدن في المنطقة العربّية يتركز تجمُّ

عدد �سئيل من بلدانها. في العام 2010 يعي�ص ثلثا �سّكان المدن العربّية البالغ عدُدهم 181 مليون ن�سمة في �ستة بلدان عربّية. في 
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عدٍد كبير من البلدان النامية ت�سّكل الزيادُة الطبيعّية في عدد ال�سّكان )اأي الفارق بين عدد الولدات وعدد الوفيات( �ستين في 

المئة على الأقّل من النمّو ال�سّكانّي في المدن والمتدادات المدنّية، اأّما ن�سبُة الأربعين في المئة الباقية )اأو ما يقارُبها( فعائدة 

اإلى الهجرة الداخلّية واإعادة الت�سنيف ال�سّكانّي.

ُيتوّقع اأن ت�سهد المنطقة العربّية م�ساعفة �سّكان المدن وامتداداتها بحيث تبلغ الزيادة التي �ستطراأ على هوؤلء ال�سّكان 251 مليون 

2010 و2050، وبذلك ي�سبح ثالثُة اأرباع �سّكان المنطقة العربّية مقيمين في المدن. هناك على وجه الأر�ص اليوم  ن�سمة بين 

19 ميغابولي�ص )تجّمعات مدنّية عمالقة ت�سم على الأقل 10 ماليين ن�سمة(. اأّما الميغابولي�ص الوحيدة في المنطقة العربّية فهي 

القاهرة التي يبلغ عدد �سّكانها 12 مليون ن�سمة، وهي الميغابولي�ص الثالثة ع�سرة في العالم من حيث عدُد ال�سّكان. من المتوّقع اأن 

يبلَغ عدُد �سّكان القاهرة 16 مليون ن�سمة بحلول العام 2050، اأّما المدن العربّية الكبرى الأخرى في الوقت الراهن فت�سم العا�سمة 

العراقّية بغداد )5.1 ماليين(، الريا�ص في ال�سعودّية )4.5 ماليين(، الجزائر العا�سمة )3.4 ماليين(، جدة في ال�سعودّية )3.1 

ماليين(. عام 2005 كان 43 مليون ن�سمة من �سّكان المنطقة العربّية يعي�سون في اأحياء الفقراء، وي�سهد �سمال اأفريقيا النت�سار 

.)2009 ،UN Habitat( الأدنى لأحياء الفقر في العالم النامي اأي بمعّدل 15 في المئة

حّتى يومنا هذا ت�سير الدلئل اإلى اأن هناك هجرًة من المناطق الريفّية اإلى المناطق المدنّية بدرجاٍت كبيرة لكن متفاوتة في كّل 

ا بين اأبناء الفئة العمرّية العاملة )ا�سكوا، 2008(. النخفا�ص ال�سّكاني الذي ت�سهده المناطق الريفّية،  المنطقة العربّية خ�سو�سً

وفي بع�ص الحالت النمّو ال�سّكاني ال�سلبّي، ي�سي بحركٍة كبيرة من الهجرة الريفّية اإلى المدن، ومن الممكن اأن توؤّدي هذه الهجرة 

اإلى نق�صٍ في المنتجات الزراعّية وِمن َثمَّ في الإمدادات والمواّد الغذائّية.

غالًبا ما تت�سّبب النزاعات والأزمات الأخرى بتهجير اأعداد كبيرة من النا�ص من مكاٍن اإلى اآخر داخل حدود بلدانهم. في نهاية 

2008 بلغ عدد الأ�سخا�ص المهّجرين داخليًّا ب�سبب النزاعات اأو انت�سار اأعمال العنف اأو انتهاكات حقوق الإن�سان عبر العالم ما 

يقارب 26 مليوًنا )لجنة مراقبة الهجرة الداخلّية، 2009(، وقد ظّلت المنطقة العربّية ت�سهد تزايد الهجرة ال�سّكانّية الداخلّية 

رين داخليًّا في نهاية 2008 ع�سرة ماليين، وهو اأعلى مجموع خالل �سنوات العقد الما�سي. معظم هوؤلء  حّتى بلغت اأعداُد المهجَّ

رين م�سى على تهجيرهم عقود من الزمن، اأّما المعلومات عنهم فقليلة اإن لم نقل منعدمة. جرى تهجير نحو 470 األف  المهجَّ

�سخ�صٍ داخليًّا خالل 2008 كان معظمهم �سحّية النزاع الم�سّلح في العراق واليمن. اأّما حركة عودة المهجرين فقد بلغت نطاَقها 

لت عودة �سبعين األف  الأو�سع في العراق حيث ذَكرت التقارير اأن 167 األًفا قد عادوا اإلى اأرا�سيهم، وكذلك في اليمن حيث �ُسجِّ

�سخ�ص تقريًبا )لجنة مراقبة الهجرة الداخلّية، 2009a(. لكن من ناحية اأخرى اأّدى تجّدد النزاع في �سمال اليمن اإلى موجة 

.)2009b ،جديدة من الهجرة الداخلّية )لجنة مراقبة الهجرة الداخلّية

الحركة  هذه  �سملت  وقد  العربّية  المنطقة  في  داخلّية  هجرة  حركة  اأكبر  �سهَد  الذي  البلَد  هو  ال�سودان  كان   2008 نهاية  في 

4.9 ماليين، يليه العراق )2.8 مليون( ثم ال�سومال )1.3 مليون(. ومن اأ�سباب الهجرة الداخلّية في المنطقة العربّية انتهاكاُت 

حقوق الإن�سان وانت�ساُر العنف، والنزاعاُت الم�سلحُة الداخلّية والدولّية على خلفّياٍت �سيا�سّية اأو دينّية اأو اإثنّية، ف�ساًل عن التناف�ص 

على الأر�ص والموارد الطبيعّية القليلة واأحياًنا النادرة.
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ز. الهجرة الدولّية

ا المنطقُة العربّية الدفُق الكبيُر لأمواج المهاجرين منها واإليها، كما في الداخل بين بلدانها،  من الخ�سائ�ص التي ُتعرف بها اأي�سً

ها الآخر ي�ستورُدهم، ف�ساًل عن البلدان التي ت�سّكل معبًرا بين بلِد الم�سدر  ذلك اأن بع�َص بلدان المنطقة ي�سّدُر المهاجرين وبع�سَ

وبلد المق�سد. ُيتوّقع اأن يبلغ مجموع اأعداد المهاجرين الدولّيين في العالم 214 مليوًنا عام 2010، اأي ما ن�سبُته 3 في المئة من 

ن�سبُته  اأي ما  26 مليوًنا،  يقارب  العربّية ما  البلدان  ت�ستقبَل  اأن  ُيتوّقع  ا  دوليًّ المهاجرين  العالم )الجدول 7(، ومن هوؤلء  �سّكان 

12 في المئة من مجموع المهاجرين الدولّيين. هكذا ت�ست�سيف المنطقة العربّية عام 2010 واحًدا من كّل ع�سرة مهاجرين دولّيين 

ا. ي�سار هنا اإلى اأن المهاجرين الدولّيين ي�سّكلون 7.2 في  في العالم، وواحًدا تقريًبا من كّل 3 مهاجرين في مناطق العالم الأقّل نموًّ

المئة من مجمل �سّكان المنطقة العربّية.

ا في اّتجاه  ق المهاجرين في المنطقة العربّية الحجُم الكبيُر للهجرة العّمالّية خ�سو�سً لطالما كان من المقّومات الرئي�سّية لتدفُّ

بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي وتحديًدا الإمارات العربّية المّتحدة والبحرين وال�سعودّية وُعمان وقطر والكويت. من بين البلدان اأو 

المناطق الع�سرين ذات الن�سبة العليا من المهاجرين الدولّيين في العالم عام 2010، ت�سعُة بلداٍن من المنطقة العربّية، هي: قطر 

)87 في المئة(، الإمارات العربّية المّتحدة )70 في المئة(، الكويت )69 في المئة(، الأردن )46 في المئة(، الأر�ص الفل�سطينّية 

المحتّلة )44 في المئة(، البحرين )39 في المئة(، ُعمان وال�سعودّية )28 في المئة(، لبنان )18 في المئة(.

هناك تغيُّر كبيٌر لفٌت في حركة الهجرة اإلى بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي، وهو تناق�ص اأعداد المهاجرين من بلدان المنطقة 

العربّية مقابَل تزايد عدد المهاجرين العّمال من البلدان الآ�سيوّية. ففي حين كان ثلثا المهاجرين في ما م�سى ياأتون من بلدان 

ُم الآخر الالفت في الهجرة العّمالّية اإلى بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي فيتمّثل بهجرة  عربّية، بات العدد الآن هو الّثلث. اأّما المقوِّ

الإناث اإلى هذه البلدان. عام 2005 كان ن�سُف المهاجرين في العالم من الن�ساء، اأّما في بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي فقد 

�سّكلت الن�ساء اأقلَّ من ثلث عدد المهاجرين اأي 29 في المئة.

اأربعٍة من  1990 و2010، ففي  الدولّيين بين  المهاجرين  اأعداد  ارتفاعاٍت كبيرًة في  العربّية  المنطقة  بلدان  كذلك �سهَد بع�ُص 

هذه البلدان بلغت زيادة عدد المهاجرين مليون �سخ�ص اأو اأكثر في كّل منها بحيث ا�ستقبلت ال�سعودّية العدَد الأكبر من هوؤلء وهو 

مليونان وخم�سمئة األف مهاجر، تليها الإماراُت العربّية المّتحدة التي ا�ستقبلت مليوني مهاجر، ثم الأردنُّ الذي وَفَد اإليه 1.8 مليون 

وجيبوتي  والجزائر  تون�ص  من  كّل  في  المهاجرين  عدُد  انخف�َص  المقابل  في  مهاجر.  مليون   1.5 جاَءها  التي  ف�سورية  مهاجر، 

وال�سودان وال�سومال والعراق والمغرب.

من  كبيرًة  اأع��داًدا  ا�ستقبلت  التي  العربّية  البلدان  في  ال�سّكاني  النمّو  على  ثقيلٌة  وط��اأٌة  المهاجرين  من  ال�سافي  للعدد  كانت 

المهاجرين. فبين العامين 2000 و2005 �سّكل الحجُم ال�سافي للمهاجرين اأكثر من ُربع مجموع النمّو ال�سّكانّي في بلدان مجل�ص 

التعاون الخليجّي عموًما )الجدول 2(. ي�ساف اإلى ذلك اأن ن�سيَب المهاجرين في النمّو ال�سّكاني الذي �سهَدْته الإمارات العربّية 

المّتحدة وقطر والكويت كان اأكبر من النمّو الناتج من الزيادة الطبيعّية، وب�سبب التزايد ال�سّكاني الطبيعي المرتفع، معطوًفا عليه 

الحجُم الكبيُر للهجرة ال�سافية، �سِهَد بع�ُص بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي معّدلٍت للنمّو ال�سّكاني كانت من الأ�سرع في العالم.

ر عدُد الالجئين  ي�سّكل الالجئون جزًءا كبيًرا من مجموع اأعداد المهاجرين المقيمين في بلدان المنطقة العربّية. عام 2010 ُقدِّ

في العالم ب� 16.3 مليون لجئ ُيعَتقد اأن المنطقَة العربّية ت�ست�سيف 9.1 ماليين منهم، اأي ما ن�سبُته 56 في المئة من مجموع 
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عدد الالجئين في العالم. اأّما البلدان العربّية التي يق�سدها العدُد الأكبر من الالجئين فهي الأردن والأر�ص الفل�سطينّية المحتّلة 

فل�سطينّي  4.5 ماليين لجٍئ  العربّية  المنطقة  بلدان  اأن في  الالجئين  وت�سغيل  لغوث  الدولّية  الوكالة  تقارير  و�سورية، وجاَء في 

.
3
)2009 ،UNRWA(

الدولّيين.  المهاجرين  للماليين من هوؤلء  ا  اأي�سً واإنما هي م�سدٌر  المهاجرين فقط،  لماليين  العربّية مق�سًدا  المنطقة  لي�ست 

بعد انخفا�ص الهجرة من المنطقة العربّية اإلى الخارج في الت�سعينات من القرن الما�سي عادت هذه الهجرة فتزايدت في القرن 

الحالّي، وفي هذا الإطار ُتظهر المعلومات المتوافرة حول المولودين في الخارج من �سّكان البلدان الأع�ساء في منظمة التعاون 

القت�سادّي والتنمية، حوالى العام 2000، اأن 4.5 ماليين من �سّكان هذه البلدان تتوزع اأماكُن ولدتهم على بلدان المنطقة العربّية 

)Dumont and Lemaitre، 2006(. العدد الأكبر من هوؤلء المهاجرين ولد في المغرب )1.4 مليون �سخ�ص(، ثم الجزائر 

)1.3 مليون �سخ�ص(، وت�سير التقديرات اإلى اأن 3.2 ماليين مغربي و1.1 مليون جزائري و934,000 تون�سي يعي�سون في الخارج 

اإ�سبانيا واإيطاليا وفرن�سا، وفي الأولى ت�ساعَف  اأّما البلداُن الرئي�سّية الم�سيفة لهوؤلء المهاجرين فت�سّم   .)2006  ،Fargues(

عدد ال�سّكان العرب، اأو ذوي الأ�سل العربّي، خم�َص مّراٍت بين 1998 و2006. حاولت الأبحاُث الحديثُة التي اأجرتها منظمة التعاون 

القت�سادّي والتنمية تقدير حجم »هجرة الأدمغة« من بلدان المنطقة العربّية في المجال ال�سّحّي، واأ�سارت التقديرات اإلى اأن 

43,000 طبيب من بلدان المنطقة العربّية يعي�سون الآن في بلدان منظمة التعاون القت�سادّي والتنمية، وهذا يعني اأن واحًدا من 

.)2009 ،OECDE( كّل خم�سة اأطباء قد غادر البلدان العربّية

في  يقارب خم�سة  ما  يمّثل  الرقم  وهذا  الخارج،  في  يعي�سون  مواطن م�سريٍّ  3.9 ماليين  الر�سمّية هناك  الإح�ساءات  بح�سب 

المئة من مجموع �سّكان البلد، اأّما البلدان التي ت�ست�سيف هوؤلء فتاأتي في طليعتها ال�سعودّية والأردن وليبيا )IOM، 2009(. من 

ا العراق الذي يعي�ص مليونان وثالثمئة األٍف من مواطنيه خارج اأرا�سيه، واليمن الذي يعي�ص مليون من  بلدان الهجرة الرئي�سّية اأي�سً

مواطنيه خارج اأر�سه. الأكثرّية الكبرى من مهاجري هذين البلدين تعي�ص في بلداٍن اأخرى من المنطقة العربّية.

قبل 1990 كانت البلدان العربّية اإما مق�سًدا للمهاجرين اأو م�سدًرا ياأتون منه، وبا�ستثناء بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي وليبيا، 

َل العديد من بلدان المنطقة العربّية م�سدًرا للمهاجرين ومق�سًدا لهم في اآٍن واحد. تحوَّ

اأّما حركُة الهجرة الرئي�سّية الثالثة في المنطقة العربّية فهي هجرُة العبور )ترانزيت(، وبما اأن للمنطقة العربّية موقًعا متمّيزا 

بع�ص  في  العبور  من  ي�ستفيدون  واآ�سيا  اأفريقيا  من  ال�سرعّيين  غيَر  المهاجرين  فاإن  والأفريقّية  الأوروبّية  القارتين  ملتقى  عند 

ا في محاولتهم انتهاَك حرمة الحدود لبلدان اأوروبا الجنوبّية. من بين البلدان العربّية الأكثر  البلدان العربّية لي�ستخدموها ممرًّ

َتِرُد مجّزاأًة  ا ل�ستخدامها معبًرا الجزائر وموريتانيا والمغرب وليبيا واليمن. المعلوماُت المتعّلقة بهذا النوع من الهجرة  تعّر�سً

وغير متنا�سقة. فعلى �سبيل المثال هناك خم�سون األف مهاجر ولجئ وطالب لجوء �سيا�سي عبروا من ال�سومال اإلى اليمن منذ 

ل العبء الذي رتَّبه  بداية 2009، وبنتيجة هذا الدفق الب�سرّي طلبت الحكومة اليمنّية دعًما دوليًّا عام 2009 لم�ساعدتها في تحمُّ

عليها هذا العدد الكبير من الالجئين )الجمعّية العمومّية لالأمم المّتحدة، 2009(. اأّما الجزائر فهي بلُد عبوٍر للمهاجرين غير 

في نهاية 2008 اأعلنت المفّو�سّية ال�سامية لالأمم المّتحدة ل�سوؤون الالجئين عن وجود 15,2 مليوًنا من الالجئين اأو مّمن هم في حكم الالجئين، ومن   
3

الأمم  وكالة  كانوا في عهدة  و4,7 ماليين  الالجئين،  ل�سوؤون  المّتحدة  لالأمم  ال�سامية  المفّو�سّية  ُعهدة  كانوا في  المليون  ون�سُف  هوؤلء ع�سرُة ماليين 

المّتحدة لغوث وت�سغيل الالجئين الفل�سطينّيين في ال�سرق الأدنى.
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ر لهوؤلء في اآٍن واِحد، ففي 2008 دخَل اإيطاليا األفا مهاجٍر جزائرّي غير �سرعّي، وقد بلَغ عدد المهاجرين  ال�سرعّيين وبلٌد ُم�سدِّ

غير ال�سرعّيين الذين عبروا اإلى جنوب اإيطاليا 14 األف مهاجر عام 2008.

الكناري  الذين يق�سدون جزر  ال�سرعّيين  المهاجرين غير  اإلى  بالن�سبة  العبور  بلدان  اأحَد  باتت موريتانيا  الأخيرة  ال�سنوات  في 

الإ�سبانّية التي �سهدت في العام الما�سي دفًقا من المهاجرين غير ال�سرعّيين من اأفريقيا الغربّية بلَغ 30 األف مهاجر. اأّما في 

موريتانيا نف�ِسها فقد اأعلنت وزارة الداخلّية عن ترحيل 11,367 مهاجًرا كان قد تمَّ توقيُفهم عام 2006 و6,624 مهاجًرا اأوِقفوا 

حول  الموريتاني  الت�سريع  في  الخلل  مكامن  من  عدًدا  يك�سف  اأن  الو�سع  هذا  �ساأن  من  كان   .)2009  ،Fargues(  2007 عام 

ف تهريَب الب�سر باأنه جريمٌة يعاقُب عليها القانون. �سهدت موريتانيا، ومعها ال�سنغال وغامبيا  م�سائل الهجرة، فهذا الت�سريع ل ُيعرِّ

و�سواهما من بلدان اأفريقيا الغربّية، ارتفاًعا في اأعداد المهاجرين غير ال�سرعّيين العابرين من خالل حدودها وذلك نتيجَة �سدِّ 

المنافذ التقليدّية للهجرة غير ال�سرعّية عبر الأرا�سي المغربّية اإلى اإ�سبانيا. وفي هذا الإطار يعتقد الخبراء اأن ب�سعة اآلٍف من 

هوؤلء المهاجرين غير ال�سرعّيين لم ي�سلوا اأحياء عام 2006 عندما خا�سوا مغامرَة هذه الرحلة في قوارِب ال�سيد محاولين اأن 

يقطعوا م�سافًة تزيُد على األف كيلومتر عبر المحيط الأطل�سي.

َف�ِسَل في  اإن  ل،  اأّن عدًدا متزايًدا منهم يف�سّ اإّل  بلًدا للعبور فقط،  َيعّدون المغرب  اأّن معظم المهاجرين غير ال�سرعّيين  �سحيٌح 

الو�سول اإلى اأوروبا، البقاَء في المغرب وال�ستقراَر فيه على العودة اإلى بلِده الذي يعاني درجًة اأكبر من عدم ال�ستقرار وينوء تحت 

ح في هذا المجال اأن يكون ع�سرات اآلف المهاجرين قد ا�ستقّروا على اأ�سا�ٍص �سبِه دائٍم في طنجة والدار  مزيٍد من الفقر. ُيرجَّ

البي�ساء والرباط حيث يمكنهم اأحياًنا الح�سوُل على وظائَف في قطاع الخدمات غير الر�سمي اأو في التجارة اأو في قطاع البناء. 

فيما يحاول بع�سهم الآخر متابعة الدرا�سة في المغرب )Fargues، 2008(. ن�سَر المغرب اإح�ساءاٍت قليلًة حول المهاجرين غير 

 ،Fargues( ا من ال�سنغال ومالي ال�سرعّيين ك�سفت اأن الأكثرّية العظمى من هوؤلء تاأتي من اأفريقيا جنوب ال�سحراء وخ�سو�سً

غير  المهاجرين  من  متزايدة  اأع��داًدا  الأخيرة  ال�سنوات  في  �سهَد  م�سر،  وهو  العربّية،  المنطقة  بلدان  من  اآخر  بلٌد   .)2009

ال�سرعّيين من البلدان الأفريقّية في محاولٍة منهم للعبور اإلى بلداٍن اأخرى.
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نظرُة الحكومات و�سيا�ساُتها حياَل ال�سّكان    .3 

في المنطقة العربّية

ترى اأكثرّية الحكومات في البلدان العربّية اأن الن�سبة المرتفعة للوفيات هي اأهمُّ الم�سائل الديمغرافّية التي تواجهها )الإطار 1(، 

ة يرى ثالثُة اأرباع الحكومات العربّية اأن اأهمَّ الم�سكالت التي تعتر�سها على هذا ال�سعيد هي ارتفاُع ن�سبة وفيات  وب�سورٍة خا�سّ

الأطفال والأولد ف�ساًل عن ارتفاع ن�سبة وفياِت الأّمهات. اأّما الم�ساألُة الثانية من حيث الأهّمّية بالن�سبة اإلى الحكومات فهي م�ساألُة 

الهجرة، وهنا ي�سعر ثلثا الحكوماِت العربّية تقريًبا اأن هذه الم�ساألة ت�سّكل م�سدَر قلٍق كبيًرا. من ناحية اأخرى ُيعدُّ مر�ص نق�صِ 

المناعِة المكت�َسَبة/الإيدز الم�سكلَة الرئي�سّية الثالثة، كذلك ي�ساور اأكثر من ن�سف الحكومات المعنّية قلٌق كبير حياَل حجم الفئة 

ا ب�سبب الحاجة اإلى اإيجاد ما يكفي من الوظائف وفر�ص العمل لهذه القوى العاملة المتنامية  العمرّية العاملة من ال�سّكان خ�سو�سً

اأو على الأقل ن�سف تلك الحكومات، منها  بوتيرٍة �سريعة. هناك م�سائل اأخرى تثير قلق بع�ص الحكومات في المنطقة العربّية، 

ِع ال�سّكان على الرقعة الجغرافّية. ارتفاُع ن�سبة النمّو ال�سّكاني واالأنماُط غيُر ال�سليمِة لَتوزُّ

ه وبنيته العمرّية ، نموُّ ّ
اأ. الحجُم ال�سّكاني

يظّل العديد من الحكومات العربّية قِلًقا من عواقب ت�سارع النمّو ال�سّكانّي ووطاأِته على النموِّ القت�سادّي والتنمية الم�ستدامة، فعلى 

الرغم من انخفا�ص معّدلت النمّو ال�سّكاني في المنطقة العربّية ل يزال ن�سُف الحكومات العربّية َيعتقد اأن معّدلِت النمّو ال�سّكاني 

في بلدانهم اأعلى مّما يجب.

َتبّنى هذه  اإلى الحّد من ت�سارع النمّو. وقد  ُتْرِجَم تدّخالٍت هادفًة  هذا القلُق من العواقب الوخيمة لرتفاع ن�سبة النمّو ال�سّكاني 

ال�سيا�سة 13 بلًدا من المنطقة هي الأردن والإمارات العربّية المّتحدة والبحرين وتون�ص والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وال�سودان 

وُعمان وم�سر والمغرب وموريتانيا واليمن. ت�سمل �سيا�سة الحّد من النمّو ال�سّكاني ترويَج تطبيق �سُبِل التخطيط العائليِّ الحديث، 

ورفَع ال�سّن القانونّية للزواج والحّد من الهجرة. هذه ال�سيا�سة تهدف اإلى التخفيف من ال�سغط المتزايد على مختِلف اأنواع الموارِد 

دة وغيِر متجّددة، والعمل على الحّد من اأ�سباب َتغيُّر المناخ، والحوؤول دون النق�صِ الغذائّي وتوفير فر�ص العمل الالئق  من متجدِّ

والخدمات الجتماعّية الأ�سا�سّية لكّل المواطنين.

�سعوبها،  العاملة من  العمرّية  الفئِة  ات�ساِع حجِم  القلُق جّراء  ينتاُبها  العربّية  البلدان  المئة من  في   57 اأن  تقّدم  ما  اإلى  ي�ساف 

وتبذل هذه البلداُن جهوًدا لمواجهِة تحّديات اإيجاد فر�ِص العمل الالئِق للقوى العاملة المتزايدة من �سّكانها. كان معّدل البطالة 

ر بما يقارب 10 في المئة )منظمة العمل الدولّية، 2009(.  في المنطقة العربّية، قبل فترة الركود التي عّمت العالم اأخيًرا، ُيقدَّ

بناًء على الزيادة ال�سّكانّية المتوّقعة م�ستقباًل في الفئة العمرّية العاملة )بين 15 و60 �سنة( في المنطقة العربّية يتبّين اأن العدد 

الأق�سى لفر�ص العمل الإ�سافّية المطلوِب توفيُرها لالأفواج الآتية هو 94 مليون فر�سة عمل بحلول 2030، اأو خم�سة ماليين فر�سة 

عمل تقريًبا كلَّ �سنة. هذا هو العدد المطلوب من الوظائف اإذا كانِت الغايُة تجنَُّب ارتفاِع اأعداد العاطلين عن العمل. وفي �سوء 

توفيرها  المطلوب  الجديدة  الوظائِف  �سينخف�ص عدد  العاملة،  العمرّية  الفئة  اأعداد  في  النمّو  وتباطوؤِ  الخ�سب  ن�سبة  انخفا�ص 
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بين 2030 و2050 بن�سبة الن�سف تقريًبا اأي اإلى 55 مليون فر�سة عمل اأو 3 ماليين فر�سة عمل كلَّ �سنة. هذه التقديرات يمكن 

تحديُدها بمزيٍد من الدقة من خالل التركيز على الزيادة التي �ستطراأ على الفئة العمرّية العاملة الرئي�سّية اأي التي ُتراوُح اأعماُرها 

بين الخام�سة والع�سرين والخام�سة والخم�سين، وعندئٍذ ي�سبح بالإمكان تقديُر العدِد الأدنى المطلوب من فر�ص العمل. بالن�سبة 

اإلى هذه الفئة الأقل عدًدا ي�سبح عدُد فر�ص العمل المطلوب، تقديًرا، 83 مليون فر�سة عمل بحلول 2030 و28 مليون فر�سة عمل 

بحلول 2050. وهكذا، فاإن عدد فر�ص العمل الجديدة المطلوب توفيُرها بحلول 2030 �سيراوح بين 83 مليوًنا و93 مليوًنا، في حين 

�سيكون مطلوًبا توفير ما بين 28 و55 مليون فر�سة عمل اإ�سافّية ما بين 2030 و2050. اإن جيَل العمل المقبل �سوف ي�سّكل عن�سًرا 

حيويًّا في تخفيف ال�سغط الذي ي�سّكل بدوره دافًعا للهجرة.

الإطار 1. الأ�سباب الرئي�سّية لقلق احلكومات العربّية حيال م�ساألة ال�سّكان: 2007

الم�سائل المهمة بالن�سبة اإلى ن�سف الحكومات العربّية على الأقل

 الن�سبة المئوّية من الحكومات المو�سوع

التي تولي المو�سوع اأهّمّيًة

77ن�سبة وفيات الأطفال – في عمر مبكر والأولد
77ن�سبة وفيات الأّمهات

62الم�ستوى المرتفع للهجرة

57فيرو�ص نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز

57الحجم الكبير للفئة العمرّية العاملة
57نمط التوّزع الجغرافّي لل�سّكان
52المعّدل المرتفع للنمّو ال�سّكاني

.)2008b( الم�سدر: الأمم المّتحدة

ا في  اأي�سً الم�سّنين هو  ن�سبة  ارتفاِع  ن�سبيًّا، فم�سار  العهد  اّتجاًها حديث  العربّية  المنطقة  الخ�سب في  ن�سبِة  انخفا�ُص  اإذا كان 

 .)2008b مراحِله المبكرة. وبناًء عليه ل يرى معظُم بلدان المنطقة العربّية في هذا الأمر م�سدَر قلٍق كبيًرا )الأمم المّتحدة

لكن على الرغم من هذا الطمئنان الحِذر، وغداَة التغيُِّر ال�سريع في و�سع المنطقة الديمغرافّي، اأدرَك بع�ُص الحكومات المعنّية 

الحاجَة اإلى مواجهة التحّديات الم�ستقبلّية حياَل الزيادات المتوّقعة في اأعداِد الم�سّنين من ال�سّكان.

تق�سي التقاليد الثقافّية/الجتماعّية في هذه المنطقة باأن ت�ستمّر العائلُة في تقديم الدعم والعناية الجتماعّية لالأقارب الم�سّنين، 

للم�سّنين بح�سب  الأ�سا�سيَّ  الكفيَل  العائلة  الذين يرون في  المالّية  بالمقّدرات  المم�سكون  تقويته  ويعمُل على  له  ُج  يروِّ تقليد  وهو 

نظاِم الإعالة الجتماعّية التقليدّية. من هنا فاإن الأكثرّية ال�ساحقة من الم�سّنين في بلدان المنطقة العربّية تعي�ص مع عائالتها 

وتعتمد في الدعم والعناية والم�ساعدة على اأفراد عائالتها. في �سمال اأفريقيا يعي�ص حوالى ع�سرة في المئة من الم�سّنين وحَدهم، 

وهناك حاٌل �سبيهٌة في الأردن والأر�ص الفل�سطينّية المحتّلة والبحرين و�سورية واليمن حيث تبلغ ن�سبة الم�سّنين الذين يعي�سون 

وحَدهم �سبعًة في المئة اأو اأقّل. وبالمقارنة يعي�ص 26 في المئة من الم�سّنين وحَدهم في اأوروبا واأميركا ال�سمالّية )الأمم المّتحدة، 

.)2006b
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بلدان  في عدٍد من  الم�سّنين  دعم  اإلى  الرامية  الحكومّية  البرامج  تطبيق  �سعيد  على  ملحوظ  تقّدم  اإحراُز  تمَّ  اآنًفا،  ذكرنا  كما 

�سة لتقديم الخدمات ال�سّحّية  لًة متخ�سّ اأن�ساأت البحرين وال�سعودّية وُعمان وحداٍت متنقِّ المنطقة العربّية. فعلى �سبيل المثال 

و�سواها اإلى الأفراد الم�سّنين من العائالت. ومن خالل هذه الوحدات المتنقلة يقيم الم�ساعدون الجتماعّيون اتِّ�ساًل مبا�ِسًرا مع 

ْوِغ ت�سريعاٍت  الم�سّنين �سواء اأفي منازلهم اأم في المراكز الجتماعّية. اأ�سف اإلى ذلك اأّن لدى بع�ِص البلدان رغبة �سديدة في �سَ

جديدة اأو تح�سين الت�سريعات ال�سارية المفعول التي من �ساأنها رفُع م�ستوى العناية بالم�سّنين. ي�سمل الن�ساط المتعلِّق بهذا التوّجه: 

ة بالم�سّنين، كما ح�سَل في الأردن، )ب(  )اأ( اإ�سدار الرَخ�ص والقرارات ال�سريبّية المتعلِّقة باإن�ساء بيوت الراحة والنوادي الخا�سّ

اإطالق مخّططات اإن�ساء تاأمين �سّحّي لذوي الحاجة من الم�سّنين، كما هي الحاُل في الأردن وُعمان وم�سر، )ج( تو�سيع خطط 

العناية الجتماعّية بحيث تغّطي حالت العجز الناتجة من التقّدم في ال�سّن، كما هي الحاُل في الكويت، )د( و�سع م�ساريع تهدف 

اإلى تطبيق قانون جديد للتقاعد، كما هي الحاُل في لبنان، )ه( رفع م�ستوى �سناديِق التقاعد ومناهِج ال�سمان الجتماعّي، كما 

هي الحاُل في ُعمان، )و( اإن�ساء مراكز نهارّية للم�سّنين، كما في الأردن ولبنان وم�سر.

ّ
ب. ال�سيا�ساُت المتعّلقة بالخ�سب والتخطيط العائلي

كان من اأهم التطّورات التي طراأت على ال�سيا�سة ال�سّكانّية في اأعقاب »الموؤتمر الدولي لل�سّكان والتنمية« المعقود في القاهرة عام 

ة بتخفي�ص معّدلِت الخ�سب؛ ففي حين لم تتجاوز ن�سبُة  1994، تزايُد عدِد الحكومات العربّية التي اأعلنت عن و�سع �سيا�ساٍت خا�سّ

الحكومات العربّية التي كانت تعتمُد �سيا�سًة محّددة لتخفي�ص معّدل الخ�سب 14 في المئة عام 1976، يتبّيُن اليوَم اأن ن�سبة هذه 

الحكومات اأ�سبحت 57 في المئة )الأمم المّتحدة، 2008b(. طّبقت الحكوماُت عدًدا من الإجراءات المتنّوعة لتخفي�ص م�ستوى 

الخ�سب اإما مبا�سرًة اأو ب�سورٍة غير مبا�سرة، وت�سمل هذه الإجراءات دمَج برامج التخطيط العائلي والأمومة الآمنة وال�سّحّية في 

اأنظمِة العناية ال�سّحّية الأ�سا�سّية، وتقديَم خدماٍت �سّحّية متجّددة، مع ت�سجيع الرجال على ممار�سة الم�سوؤولّية الجن�سّية و�سُبل 

ال�سّحة المتجّددة، ورفع الحّد الأدنى القانوني ل�سّن الزواج بالن�سبة اإلى الرجال والن�ساء، وت�سجيع عدِم التمييز بين البن والبنة، 

بكلفٍة منخف�سة  الحْمل  منع  و�سائِل  وتوفير  الن�ساء،  تمكين  وترويَج  لهّن،  التوظيف  فر�ِص  واإتاحة  الإناث  تعليم  م�ستوى  وتح�سيَن 

وبفاعلّية دون ت�سكيل خطٍر على ال�سّحة.

ت�سّكل ال�سيا�ساُت الحكومّية حياَل اإمكان الح�سول على و�سائِل منع الحمل الحديثة عاماًل حا�سًما بالن�سبة اإلى ال�سلوك المتجّدد، 

كما بالن�سبة اإلى �سّحة الأم والطفل. ول بد من التنويه هنا باأن دعم الحكومات اإمكان الح�سوِل على و�سائِل منع الحمل قد تزايَد 

بوتيرٍة ثابتة. ولكن على الرغم من ات�ساع دائرة الدعم الحكومي لتح�سين اإمكان الح�سول على و�سائل منع الحمل، ل تزال ن�سبة 

اإمكانات  لديهّن  لي�ص  امراأة  اأن مئتي مليون  اإلى  النامية  البلدان  التقديرات في  وت�سير  العر�ص،  تفوُق  الو�سائل  الطلب على هذه 

جاهزة وفورّية للح�سول على و�سائِل منع الحمل الحديثة )الأمم المّتحدة، 2009(.

ة: في جيبوتي  ا ب�سورٍة خا�سّ ا، منخف�سً ل يزال ا�ستخداَم و�سائل منع الحمل الحديثِة، بين الن�ساء في البلدان العربّية الأقلِّ نموًّ

17 في المئة، في اليمن 13 في المئة، في موريتانيا 8 في المئة، في ال�سودان 6 في المئة، في ال�سومال 1 في المئة. في المقابل 

اأفريقيا  البلدان الأقل نمّوا، و54 في المئة في بلدان �سمال  24 في المئة في مجموِع  ينت�سُر ا�ستعماُل و�سائل منع الحمل بن�سبة 

)الأمم المّتحدة، 2008(.
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وحّتى  الحمل،  منع  و�سائل  على  الح�سول  اإمكان  لتح�سين  دعِمه  من  النامية  البلدان  معظُم  زاَد  الما�سية  الثالثة  العقود  خالل 

لْت تدريًجا من �سيا�ستها  ، اأو حّتى زيادتها، قد عدَّ الحكوماُت التي كانت في الما�سي تهدُف اإلى الحفاظ على ن�سبِة النمّو ال�سّكانيِّ

وباتت تقبُل باأن يكون التخطيُط العائليُّ وا�ستعماُل و�سائل منع الحمل جزًءا ل يتجّزاأ من برامِج �سّحِة الأم والطفل. هذه البلدان 

التخطيِط  خدماِت  لتقديم  المبا�ِسَر  الدعَم  اأن  ذلك  اإلى  ي�ساف  وموريتانيا.  وُعمان  وجيبوتي  المّتحدة  العربّية  الإمارات  ت�سمل 

اإلى  الما�سي  القرن  �سبعينات  في  بلداٍن  ت�سعِة  العربّية، مرتفًعا من  المنطقة  اأرجاء  كّل  في  ثابتة  بوتيرٍة  يتزايد  يزال  ل  العائليِّ 

الحكومُة  تديرها  التي  ة  المخت�سّ الَمرافق  العائلّي من خالل  التخطيط  تقديَم خدماِت  المبا�ِسُر  الدعُم  يت�سّمن  اليوم.  بلًدا   17

كالم�ست�سفيات والعياداِت الطّبّية والمواقع والمراكز ال�سّحّية، ومن خالل الم�ساعدين الحكومّيين الميدانّيين.

في ال�سنوات الأخيرة توقفْت وتيرُة انخفا�ص م�ستوى الخ�سب في عدة بلدان عربّية، وقد عمَد الأردن، على �سبيل المثال، اإلى اإجراء 

تحليل في العمق للعوامل الحا�سمة في مجال الخ�سب بهدف الو�سول اإلى فهٍم اأو�سح لالأ�سباب الكامنة وراء ما لوحَظ من جموٍد 

في وتيرِة انخفا�ص الخ�سب. ك�َسفْت عملّية التحليل عدًدا من الأ�سباب التي تبّين اأنها وراء ذلك الجمود، ومن تلك الأ�سباب الزيادُة 

التي طراأت على ن�سبة الن�ساء المتزّوجات في الفئة العمرّية بين 25 و29 �سنة، ورافق هذه الزيادة تناق�ص انت�سار ا�ستعمال و�سائل 

منع الحمل بين ن�ساء هذه الفئة العمرّية، ف�ساًل عن تناق�ص الفترِة الزمنّية بين الولدتين الأولى والثانية، الأمر الذي وازَن �سلًبا 

التقّدم الذي كانت فئاٌت عمرّية اأخرى قد اأحرزْته )الموؤتمر العربيُّ لل�سّكان والتنمية، 2009(.

ج. ال�سيا�ساٌت المتعلقةُ بال�سّحِة ون�سبِة الوفيات

الركائز  من  هو  واإنما  فح�سب،  واأ�سا�سيًّا  ا  طبيعيًّ اإن�سانيًّا  �سغًفا  الطويل  والعمر  ال�سليمة  ال�سّحة  �سبيل  في  الحثيُث  ال�سعُي  لي�ص 

الأ�سا�سّية للتنمية، وكما اأ�سرنا اآنًفا ت�سّكل ن�سبَة وفياِت الأولد والأطفال ون�سبَة وفياِت الأّمهات م�سدَر قلٍق للحكومات في البلدان 

العربّية. ثالثُة اأرباع البلدان العربّية تقريًبا ترى اأن م�ستويات وفاة الأطفال تحت �سّن الخام�سة هي م�ستوياٌت غيُر مقبولة، وفي 

التمنيع �سّد  – ف�ساًل عن  ال�سليمة والنظيفة  الو�سائل ال�سّحّية الأ�سا�سّية، والمياه والمواد الغذائّية  غالب الأحيان ي�سّكل غياُب 

دون  الأطفال  وفيات  ن�سف  �سبب  اأن  المعلوم  والأولد. من  الأطفال  وفيات  كبيرٍة من مجموع  لن�سبٍة  رئي�سيًّا  – �سبًبا  الأمرا�ص 

الخام�سة اأمرا�ٌض يمكن الوقايُة منها اأو منُع االإ�سابِة بها كالتقاط الجهاز التنّف�سّي عدوى حاّدة من مري�ٍض اآخر، اأو االإ�سهال، اأو 

ي ُهزال المراأة الحامل وعدم كفاية نظاِمها الغذائّي خالَل فترة الحمل اإلى  بة، اأو المالريا. اإ�سافًة اإلى ذلك يمكن اأن يوؤدِّ الَح�سْ

َحْمٍل هزيل وولدِة اأطفاٍل ناق�سي الوزن. كذلك فاإن الحمَل المبكَر والفترَة الزمنّية الق�سيرَة بين حمٍل واآخر، وهي من الظواهر 

الماألوفة والمنت�سرة في العديد من بلدان المنطقة العربّية، هما من الأ�سباب التي توؤدي اإلى ُهزاٍل في �سّحِة الأطفال وغذائهم على 

ال�سواء، وِمن َثمَّ اإلى زيادِة خطِر وفاتهم المبكرة.

تظّل ن�سبُة وفياِت الأّمهات م�سدَر قلٍق كبيًرا في المنطقة العربّية. فعلى الرغم من الإنجازات الالفتة في مجال الحّد من ن�سبة 

وفيات الأّمهات في بع�ص البلدان العربّية، ل تزال الن�ساء في عدد من البلدان الأخرى يعانين اأخطاًرا �سّحّية كبيرة خالَل فترة 

مُّ م�ساألِة وفيات الأّمهات اإلى الأهداِف التنموّية لالألفّية الثالثة درجَة وْعِي الحكوماِت مدى  الحْمل والو�سع والطفولة. لقد رفَع �سَ

الحاجِة اإلى توفير الخدمات ال�سّحّية المنا�سبة. يمكن تحقيُق تخفي�ص ن�سبة وفيات الأّمهات من خالل توفير عنايٍة �سّحّية رفيعِة 

النوعّية قبَل الولدة وفي الوقت المنا�سب، وكذلك عند الو�سع وبعد الولدة، كما ل بّد من ُح�سن اإدارة فترِة الحْمل وتوفير العناية 

الأّمهات عبر منِع زواج  التخفيُف من وفيات  اإلى ذلك يمكن  اإ�سافًة  توليدّية طارئة.  اأو حالٍة  ال�سرورّية في حال بروز تعقيداٍت 
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الأطفال الذي ت�سحبه ن�سبٌة عالية من اأخطار الحمل، كما يمكن تخفيُفها من خالل ا�ستخدام و�سائل منع الحمل تجنًُّبا لحْمٍل غير 

مرغوٍب فيه.

المزمنة  الأمرا�ص  بين  تراوُح ما  الطبّية  التعقيدات  تقريًبا من حالت  الأّمهات هناك ع�سرون حالًة  مقابَل كّل حالٍة من وفيات 

والمر�ص الذي يودي ب�ساحبه اإلى العجز اأو العاهة الدائمة، مثل النا�سور. ل بد للبلدان التي تعاني ن�سبًة عالية من وفيات الأّمهات 

ا اأن  من تح�سين نظاِمها ال�سّحي و�سماِن قدرة الح�سول على الخدمات التي ُتعنى بال�سّحة المتجّددة. وعلى هذه البلدان اأي�سً

تعير العوامل الخارجّية اهتماَمها، ومن هذه العوامل ال�سلوُك المتجّدد )بما في ذلك منُع زواج الأطفال، وت�سجيُع اإطالة الفترة 

الن�ساء  ن�سبة عالية من الأخطار كما هي الحاُل بين  يليه، ومنُع ح�سول الحمل الذي ينطوي على  الإنجاب والذي  الفا�سلة بين 

المتقّدمات في ال�سّن(. هذا ف�ساًل عن تح�سين الُبنى التحتّية بما فيها و�سائُل النقل والت�سالُت واأنظمُة المعلومات.

ت�سّكل الحالت المَر�سّية المزمنة وغير المعدية، والأمرا�ص العقلّية والإ�سابات جراَء الحوادث جزًءا متزايًدا من الِعْبِء المر�سّي 

في المنطقة )منظمة ال�سّحة العالمّية، 2009(، اأّما العبُء الذي يرّتبه الموت نتيجَة هذه الأو�ساع فهو اأ�سدُّ وطاأًة في البلدان ذاِت 

الدخل المنخف�ص وذاِت الدخِل المتو�سط منه في �سواها، واإذا ا�ستمّرت الوتيرُة الراهنة فاإن من المتوّقع اأن تت�ساعف ن�سبُة الوفاة، 

المعنّية  ال�سّحّية  الأنظمة  ا�ستعداد  ا في مدى  نق�سً كبير  اإلى حّد  يعك�ص  2030. هذا  بحلول  مّراٍت  ب�سع  الأمرا�ص،  نتيجَة هذه 

ها متاأخًرا وفي بلداٍن ل يتوافر فيها ال�سمان ال�سّحيُّ الجتماعيُّ الذي  لمواجهة حالٍت كهذه، وهي حالٌت غالًبا ما يتّم ت�سخي�سُ

ا غياَب الهتمام بالنهو�ص بال�ساأن ال�سّحي  يدعم تقديَم العناية ال�سّحّية والدواء مدى الحياة. اأكثُر من ذلك، هذا يعك�ص اأي�سً

وال�ستراتيجياِت الوقائّية.

ي�سّكل ا�ستهالك التبغ اأحَد الأ�سباب الرئي�سّية لأمرا�ص القلب وال�سرطان في البلدان العربّية، وقد بذَل بع�ُص هذه البلدان، ومنها 

الأردن وم�سر والمغرب، جهوًدا كبيرة في ال�سنة الفائتة في �سبيل تطبيق اأهّم العوامل والمقررات ال�سادرة عن موؤتمر منظمة 

ال�سّحة العالمّية حول اإطار �سبط ا�ستهالك التبغ، غير اأن اأحدَث الدرا�سات حول ا�ستهالك التبغ بين ال�سباب )من الجن�سين( 

ًما على الإنجاز في �سبيل ترويج برنامٍج للحمية  اأظهرت اأن هناك معّدلت تنذر بالخطر، ومن هنا فاإن جهًدا جبهويًّا منظًما وم�سمِّ

والن�ساط الج�سدّي، وتطبيق الطرق ال�سّحّية في العي�ض، والحّد من ا�ستهالك التبغ بات اليوم اأكثر اإْلحاًحا منه في اأّي يوٍم م�سى.

لقد اأ�سبح من الم�سلَّمات منذ زمٍن طويل اأن الظروف والحالت الجتماعّية التي يولد فيها الإن�سان ويعي�ص ويعمل هي العامُل الأهّم 

الذي يح�سم حالته ال�سّحّية، �سليمًة اأو عليلة. ين�ساأ عدم التكافوؤ ال�سّحّي بفعل الظروف التي يكبُر فيها النا�ص وبفعل الأنظمة التي 

ت�سعها المجتمعاُت لمعالجِة العلل ال�سّحّية، ومن ناحية اأخرى فاإن الظروف التي تحيط بحياة النا�ص وموتهم هي، بدورها، من 

نتاج القوى والعوامل الثقافّية وال�سيا�سّية والجتماعّية والقت�سادّية. وهكذا فاإن العناية ال�سّحّية وطريقة العي�ص هما من العوامل 

المهّمة في تقرير الو�سع ال�سّحّي، لكن توافر العناية ال�سّحّية والخيار المنا�سب في طريقة العي�ص يتاأثران اإلى حّد بعيد بعوامَل 

رٍة في المحيط الجتماعي. وفي هذا ال�سياق ي�سار اإلى اأن القيوَد الأمنّية التي تحّد من الو�سول اإلى الخدمات ال�سّحّية  قائمٍة وموؤثِّ

والمنافع العامة الأ�سا�سّية في الأر�ص الفل�سطينّية المحتّلة وال�سودان وال�سومال والعراق ت�سيف اإلى التحّديات والم�ساعب التي 

�سة لكّل اأنواع البوؤ�ص. تعانيها �سعوب هذه البلدان المتَعبة والمعرَّ

ا، ت�سّكل م�سدر قلٍق في المنطقة  �سحيح اأن م�ستويات فيرو�ص نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز منخف�سة ن�سبيًّا لكنها، هي اأي�سً

ا لخطر الإ�سابة بهذه الأمرا�ص. اإن تقدير حجم  العربّية، ويترّكز الهتمام في معظم بلدان المنطقة على ال�سّكان الأكثر تعّر�سً

ا للمر�ص، ومراقبة ال�سلوك الذي ينطوي على الخطر، ومدى انت�سار فيرو�ص نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز،  ال�سّكان الأكثر تعّر�سً
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ف�ساًل عن تطوير ال�سُبل الثقافّية والمعرفّية المنا�سبة والفّعالة للتح�سين �سد الإ�سابة بالفيرو�ص والعناية بهذه الجماعات، كّل 

هذه العوامل تبقى من جملة التحّديات التي تواجهها بلدان المنطقة العربّية.

 والهجرِة الداخلّية
ِّ
د. ال�سيا�ساُت المتعّلقة بالمتداِد المدني

النمّو  ُتراِفُق  عملّية  باعتباره  اإليه  النظرُة  وتتزايد  الع�سرين،  القرن  خالل  ا  خ�سو�سً رئي�سّية،  تحّول  قوَة  المدنيُّ  المتداُد  �سّكل 

-القت�ساديَّ ل بل هو نتيجة لهذه العملّية، ويمكن اأن يوؤّدَي دوًرا اإيجابيًّا في م�سار التنمية. لكن، من ناحيٍة ثانية، كان  الجتماعيَّ

من �ساأن التغّيرات في اأنماط التوّزِع ال�سّكانّي اأن تثير القلق، اأو اأن ترفَع من وتيرة القلق الذي كان قائًما، حوَل هذه الم�ساألة. وفي 

اأن مزيًدا من وا�سعي  يتبّين  ثانية،  المدنّي من جهة  بها المتداُد  يت�سّبب  التي  والتحّديات  المتاحة من جهة  الإمكانات  مواجهة 

الحكومات  اأكثر من ن�سف  اأن  نرى  بلدانهم، وهكذا  لل�سّكان في  الجغرافّي  التوّزع  اهتمامهم على  يرّكزون  ال�سّكانّية  ال�سيا�سات 

ع ال�سّكاني. العربّية )57 في المئة( ت�سّب اهتماَمها على نمط التوزُّ

اأكثُر ال�سيا�سات ال�سّكانّية انت�ساًرا بين الحكومات العربّية هي �سيا�سُة الحّد من تدفق الهجرة الداخلّية من المناطق الريفّية اإلى 

المناطق المدنّية، اأو حّتى فتح م�سارات للهجرة المعاك�سة اأي من المدن اإلى الريف، وهذه ال�ستراتيجية ينتهجها ُثُلثا الحكومات 

العربّية. اإ�سافًة اإلى ذلك اأطلقت الحكومات مبادراٍت تهدف اإلى تح�سين نوعّية الحياة وا�ستدامة المدن، وهذه المبادرات كانت على 

نوعين، تنظيمّية واإيجابّية/عملّية. ال�سيا�سات التنظيمّية تتناول مراقبَة النمّو المدنّي وتنظيمه، وو�سَع القواعِد لت�سنيف المناطق 

الأرا�سي  ا�ستمالك  على  ز  فتركِّ الإيجابّية/العملّية  ال�سيا�ساُت  اأّما  ومعاييره.  البناء  قوانين  مجموعة  وو�سع  وتق�سيمها،  المدنّية 

العاّمة وتوزيعها، وال�ستثمار في البنى التحتّية والمرافق العاّمة وفي ال�سركات المختلطة التي تتولى تنفيذ الم�ساريع الإعمارّية 

المدنّية. تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن اأكثرّية المدن تدير �سوؤونها التنموّية عبر �سيا�ساٍت هي مزيٌج من التنظيميِّ والإيجابّي/العملّي 

في اآٍن واِحد.

اأمام ت�سارع النمّو المدني وامتداده في المنطقة العربّية ي�سبح اإن�ساُء البنى التحتّية المنا�سبة والخدمات العامة الأ�سا�سّية تحّدًيا 

مدنيًّا رئي�سيًّا، ويزداد الأمر تحّدًيا في �سوء النق�ص الكبير في الخدمات العامة لل�سّكان، واأحيانا في انعدام هذه الخدمات، وحياَل 

ال�سغط المتزايد على الأو�ساع البيئّية اله�سة جّراء المتداد المدني. ي�ساف اإلى ذلك التحّدي الكبير الآخر، وهو الن�سبُة المئوّية 

العالية من الم�ساكن غير الخا�سعة للقواعد المعمول بها في بع�ص نواحي البلدان العربّية، وهذا الأمر ي�سّكل �سغًطا اجتماعيًّا 

ويحّد من الفر�ص القت�سادّية التي كان يمكن اأن تتاَح اأماَم ذوي الدخل المحدود.

ُن من مواجهة الكوارث الطبيعّية واإدارتها والتعامل مع اله�سا�سة المتاأتية من  واأخيًرا، تبقى الحاجة اإلى تطوير القدرات التي تمكِّ

نتائج تغّير المناخ، وفي هذا الإطار هناك عدد من المبادرات التي تّم اّتخاذها في البلدان العربّية. ففي ليبيا، على �سبيل المثال، 

ا في �سهول قفاره وبنغازي، وهي اأكثر مالءمًة لالإنتاجّية الزراعّية  ٌع �سّكانٌي كبير على طول ال�ساطئ ال�سمالّي وخ�سو�سً يعي�ص تجمُّ

– وكلُّها مدٌن  اأّما المراكز المدنّية كبنغازي وم�سراته وطرابل�ص والزاوية  والظروف الحياتّية من المناطق الأخرى في البالد. 

اإلى هذه المدن �سيا�سُة الحدود  – فهي تنمو بمعّدل م�ساعف عن متو�سط المعّدل الوطنّي العاّم، ومما ي�سّجع الهجرة  �ساحلّية 

المفتوحة التي تّتبعها الدولة والفر�ض االقت�سادّية المتاحة، ف�ساًل عن اال�ستثمارات العاّمة بمبالغ هائلة. هذه االأنماط ت�سير اإلى 

اأن النمّو المدنيَّ في العديد من البلدان ينطلق في الأ�سل بدافٍع من الحكومات الوطنّية ومن ثم تتوّلى ال�سلطات المحّلّية ا�ستكماَل 

دفِعه اإلى الأمام.
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ر في تنامي المراكز المدنّية الواقعة في جوار خطوط ال�سكك الحديدّية  في بلداٍن اأخرى كان لتو�سيع �سبكات النقل االإقليمّية دوٌر موؤثِّ

و�سبكات الطرق، وغالًبا ما كانت هذه المراكز مواقَع تجارّيًة و�سياحّيًة. لقد �ساهم تو�سيع البنى التحتّية لو�سائل النقل في ت�سعينات 

ة في  وِتِب�سَّ َعّنابة  الداخل. وقد �سهدت مدٌن مثل  اأم في  ال�ساحلّية  المناطق  اأفي  �سواء  المدن  تنامي ع�سرات  الما�سي في  القرن 

ا بن�سبة ثالثة في المئة اأو اأكثر، وذلك ب�سبب مرور الخّط الوطني لل�سكة الحديد في و�سط تلك المدن. كذلك  الجزائر نمّوا �سنويًّ

�سهدت مدينة تيارت نمّوا بن�سبٍة مماثلة نتيجَة اإن�ساء خّط لل�سكة الحديد يمّر عبر اله�ساب العليا. اأّما دبي في الإمارات العربّية 

ا في الت�سعينات من القرن الما�سي، وهذا النمّو جاء من خالل الجمع  ا لفًتا بن�سبة �سبعة في المئة �سنويًّ المّتحدة فقد عرفت نموًّ

ما بين الم�ساريع العقارّية المبتكرة والمتجّددة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات ال�سناعّية والمالّية، ومناطق التجارة الحّرة 

وتطوير ال�سناعة ال�سياحّية.

يجري حاليًّا في عّمان، الأردن تنفيذ »خّطة التنمية ال�ساملة« التي يّتجه اهتمامها اإلى التنمية المدنّية و�سوًل اإلى 2025. وُتعنى 

عة اجتماعيًّا لت�سبح مجموعًة  المرحلة الأولى من الخّطة بتو�سعة المدينة بحيث يتّم الو�سُل بين مختِلِف المواقع والمناطق الموزَّ

حول عّمان تحت ج�سٍم اإدارّي واحد. اأّما هدف الخّطة فهو اأن تعك�ص ب�سكل اأف�سل المتداد الح�سريَّ للمدينة كعا�سمة، وهو المتداد 

2007 وذلك  والآراء عام  الأفكار  لتباُدِل  ونقا�ساٍت عاّمًة  ندواٍت  المدينة  لقد �سهدت  1,860 كيلومتًرا مربًعا.  بلغ م�ساحَة  الذي 

خالل الإعداد لخّطة العام 2025، وقد اتُّبعت مقاربٌة َت�ساَرَك المعنيُّون فيها المعلوماِت والأفكاَر بدَل اتباع المقاربِة التفاعلّية. اإن 

ا اأن تو�ّسع المدينة جاَء نتيجة تدّفق اأفواٍج  الم�ساهمة الفّعالة للمواطنين ذات اأهّمّية بالن�سبة اإلى عملّية النمّو في عّمان، خ�سو�سً

من الالجئين اإليها ابتداًء من 1948 وحّتى يومنا هذا.

في العديد من البلدان ت�سّكل الزيادة الطبيعّية في عدد ال�سّكان )الفرق بين الوفيات والولدات( 60 في المئة اأو اأكثر من النمّو 

الذي  الأطفال  باإنجاب عدد  للزوجين  �سماِحها  الخ�سب عبر  ت�سّهل تخفي�ص  التي  ال�سيا�سات  فاإن  َثمَّ  وِمن  المدن،  ال�سّكاني في 

يرغبان في اإنجاِبه يمكن، على الأرجح، اأن ت�ساهم في تعديل عدد الذين يق�سدون التجّمعات المدنّية وهكذا َي�سهُل على البلداِن 

النامية اأن تتكيف مع التحّولت المرتبطة بتزايد المتداد المدنّي.

هـ. �سيا�ساُت الهجرِة الدولّية

اأّية  اإلى الحّد من الهجرة. ففي حين لم تكن  الآيلة  اّتخاذ الإجراءات  اإلى  الآونة الأخيرة  العربّية في  َمْيُل الحكومات  ا�ستّد  لقد 

ُق �سيا�ساٍت تق�سي بتخفي�ص الهجرة  حكومة عربّية عام 1976 تهدف اإلى تخفي�ص م�ستوى الهجرة، هناك اليوم 12 بلًدا عربيًّا تطبِّ

)الجدول 8(. في معظم البلدان التي تمار�ص �سيا�سة الت�سييق في دخول اأرا�سيها ي�سّكل عدد المهاجرين اأكثر من 15 في المئة 

ا في عدد المهاجرين، كما هي الحال في المغرب واليمن، حيث ارتفع عدد  من ال�سّكان، اأو اأن تلك البلدان قد �سهدت ارتفاًعا حادًّ

المهاجرين بما يزيد على 25 في المئة منذ 1995. منذ زمٍن غير ق�سير تمار�ص بلداُن مجل�ص التعاون الخليجّي �سيا�سَة الحّد من 

تدفق المهاجرين بغية تخفي�ص اعتمادها على العمالة الخارجّية، وهي تحاول في الوقت نف�سه بذَل كّل الجهود الممكنة لال�ستعا�سة 

عن هذه العمالة بمن يمكن من مواطنيها. عام 2003، على �سبيل المثال، و�سعت حكومة ال�سعودّية هدًفا لها هو تخفي�ص عدد 

2013. وبح�سب  اإلى ما ل يزيد على الع�سرين في المئة من مجموع �سّكاِنها بحلول  العّمال المهاجرين لديها وعائالتهم و�سوًل 

اإح�ساء 2004 كان عدد الأجانب في ال�سعودّية 6.2 ماليين اأي ما يعادل 27 في المئة من مجموع ال�سّكان. كذلك حاول الأردن 

ولبنان، البلدان اللذان يقيم فيهما عدد كبير من المهاجرين الآ�سيوّيين غير المَهرة، تخفي�ص تدفق المهاجرين اإلى اأرا�سيهما. 



هاُت املنطقة العربّية و�سيا�ساُتها:  الّتحّدياُت والإمكانات املتاحة28 امل�ستويات ال�سّكانّية وَتوجُّ

اأّما في المغرب وم�سر واليمن فهناك َهمُّ تخفي�ص الهجرة العابرة والتركيز على �سيا�سة معالجة تدفق الالجئين وطالبي اللجوء 

ال�سيا�سّي.

على ال�سعيد العالمّي اّتخذ عدد كبير من البلدان اإجراءات لإدارة تدفق العّمال المهاجرين. والجدير ذكُره اأن ن�سبة المهاجرين 

لة لهذا المنحى ال�سيا�ساُت التي ت�سّجع دخول الأ�سخا�ص من ذوي  ة تنحو اإلى الرتفاع. ومن العوامل الم�سهِّ المَهرة ب�سورة خا�سّ

العديد من  1990 عمَد  منذ  المعرفة.  القائمة على  لالقت�سادات  التناف�سّية  المتيازات  تعزيُز  يمكنها  التي  المطلوبة  المهارات 

بلًدا،   36 هناك  ال�سياق  هذا  وفي  العالية،  المهارات  ذوي  من  العّمال  اإلى  بالن�سبة  ا  خ�سو�سً القيود  من  التخفيف  اإلى  البلدان 

ق �سيا�ساٍت وبرامَج تهدف اإلى ت�سجيع دخول العّمال من ذوي المهارات العالية اإليها )الأمم المّتحدة،  بينها 17 بلًدا نامًيا، تطبِّ

اإلى  المَهَرة  المهاجرين  من  كبيرة  اأع��داد  بدخول  �سمحت  قد  الخليجّي  التعاون  مجل�ص  في  الأع�ساء  الدول  اأن  ومع   .)2008b

ْوغ �سيا�ساٍت من �ساأنها اأن ت�سّهل ب�سورة وا�سحة دخول المهاجرين من  اأرا�سيها، فاإن اأّيًة من حكومات هذه البلدان لم تعمد اإلى �سَ

ق العّمال الأجانب من ذوي  اأ�سحاب المهارات. ل بل اأكثر من ذلك، فمن بين خم�سة بلدان في العالم تعلن رغبَتها في تخفي�ص تدفُّ

المهارات اإليها بغيَة تح�سين حظوظ مواطنيها المتعلمين في الح�سول على الوظائف المنا�سبة، هناك ثالثُة بلداٍن عربّية )هي 

الأردن والإمارات العربّية المّتحدة وال�سعودّية(.

منذ اأواخر ثمانينات القرن الما�سي دفَع ارتفاع ن�سبة العّمال المهاجرين في مجموع القوى العاملة الحكوماِت المعنّية اإلى و�سع 

برامَج تهدف اإلى »توطين« القوى العاملة بمعنى ال�ستعا�سة عن العّمال المهاجرين بمواطنين يتوافر لهم بذلك مزيٌد من فر�ص 

الم�ساألة:  ال�سيا�سات حياَل هذه  نوعان من  العموم هناك  على  المهاجرين.  العّمال  على  العتماد  ن�سبُة  تنخف�ُص  َثمَّ  وِمن  العمل 

من  الطلب  ن�سبِة  رفع  اإلى  ترمي  التي  وال�سيا�ساُت  جهة،  من  الأجانب  العّمال  من  العر�ص  تخفي�ص  اإلى  تهدف  التي  ال�سيا�ساُت 

الن�سبة  العاملة فترٌة غير ق�سيرة ولكن، مع ذلك، فاإن  المواطنين من جهٍة ثانية. م�ست على العمل ب�سيا�سات »توطين« القوى 

من  عليه.  كانت  عّما  زادت  اأو  حالها  على  بقيت  قد  ال�سيا�سات  ق هذه  تطبِّ التي  البلدان  معظم  في  الأجانب  العّمال  من  المئوّية 

ت ن�سبة العّمال الأجانب اإلى مجموع ال�سّكان نحو ع�سرين األًفا – اأي من 2،36  ال�ستثناءات في هذا المجال الكويت حيث انخف�سَ

مليون في نهاية 2008 اإلى 2.34 مليون في الن�سف الأول من العام 2009 – وبذلك و�سعت الكويت نهايًة لت�سعَة ع�سَر عاًما من 

2009a(. ال�ستثناُء الآخر هو ال�سعودّية حيث  الزيادات الحاّدة في عدد ال�سّكان المولودين خارج البالد )وكالة فران�ص بر�ص، 

ُة الأجانب في القوى العاملة من 64 في المئة عام 1995 اإلى 50 في المئة عام 2002، اأّما ن�سبُتهم من مجموع  انخف�ست ح�سّ

ال�سّكان فقد بقيت هي هي ولم تتغّير. لعّل هذا المنحى ي�سير اإلى اأن ا�ستدعاَء بع�ِص العّمال الأجانب عائالِتهم لالن�سمام اإليهم 

القرن  ت�سعينات  اأوائل  بين  ما  الإح�ساءات  اأرقام  ت�سير  اأنف�ِسهم.  الأجانب  العّمال  عدد  المقابلة لنخفا�ص  الرتفاِع  ن�سبَة  َل  �سكَّ

اأنه في حين انخف�َص عدد العّمال الأجانب الذكور فقد ارتفعت ن�سبة المقيمين  اإلى  الما�سي والعقد الأول من الألفّية الجديدة 

الأجانب من فئتي الأعمار الأكبر والأ�سغر �سّنا.

في معظم اأنحاء العالم َعمدت الحكوماُت اإلى معالجة ما تواجُهه بلداُنها من نق�صٍ في مجال العمالة غير الماهرة في قطاعاٍت 

مجل�ص  بلدان  كّل  الأجانب.  العّمال  ل�ستخدام  موّقتة  برامَج  باعتماد  وذلك  المنزلّية،  الخدمات  اأو  وال�سيافة  والبناء  كالزراعة 

التعاون الخليجّي ت�سمح بدخول اأعداد كبيرة من العّمال المهاجرين بموجب برامج عمل موقتة بحيث يكون العمل والإقامة بموجب 

ة فاإن تنظيَمها يختلف عادًة عن الأنواع  اإذن العمل مح�سوَرْين برّب عمٍل واحد ومحّدد. وبما اأن للخدمة المنزلّية طبيعَتها الخا�سّ

الأخرى من العمالة. ففي معظم البلدان ُيلَزم م�سّغلو الخدم المنزلي بموجب القانون بقواعد العمل التي تنطبق على العّمال الذين 

ها ي�سهُد تغيًُّرا في هذا المجال. ْون رواتَب نظامّية، وهذه هي الحال في معظم البلدان العربّية واإن كان بع�سُ يتقا�سَ
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َتبنَّت الإمارات العربّية المّتحدة اأخيًرا مجموعًة من ال�سيا�سات والإجراءات التي ترمي اإلى تح�سين حمايِة العّمال بما في ذلك 

الأجور والإ�سكان. وفي هذا الإطار بادرت الإمارات العربّية المّتحدة اإلى تكثيف التعاون الإقليمي بين بالد الم�سدر في اآ�سيا والبلد 

اأعلنت   2008 اأوا�سط  اإلى تح�سين الحماية للعّمال طوال مرحلة العقد. في  اأبو ظبي« الذي يهدف  اإطار »حوار  المق�سود �سمن 

الإمارات العربّية المّتحدة عن م�سروع اتفاق نموذجي مع الهند والفيليبين لإدارة الهجرة خالل مرحلة التوظيف وفترة العمل في 

الخارج والإعداد للعودة والندماج من جديد في المجتمع )مارتن واأبيال، 2009(.

بلداًنا مفتوحًة  تعّد نف�سها  البلدان لم  اأن هذه  المهاجرين ودمجهم، ذلك  ا�ستيعاب  التي تعتمد �سيا�سَة  العربّية  البلدان  قلٌَّة هي 

ا اأن اأحجام  للمهاجرين. يوؤتى بهوؤلء لفتراٍت زمنّية موؤقتة وما من �سيا�سة معتمدة لت�سهيل دمجهم بال�سّكان الأ�سلّيين، خ�سو�سً

المهاجرين ون�سبَتهم العالية تجعل من ا�ستيعابهم ودمجهم اأمًرا م�ستحياًل في الواقع. في بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي ُتراوح 

ن�سبة المقيمين المولودين خارَج البالد بين ثالثين في المئة وت�سعين في المئة. بالمقارنة ي�سّم بلٌد اأوروبيٌّ هو �سوي�سرا بين �سّكانه 

اأعلى ن�سبة في اأوروبا من المولودين خارج البالد، وهذه الن�سبة هي 23 في المئة. بين المدن التي يتجمع فيها عموًما المهاجرون 

باأحجام كبيرة، مثل مونريال ونيويورك وتورنتو، ي�سّكل المولودون في الخارج ما يقارب ثلث ال�سّكان. وهذه الن�سبة اأقلُّ بكثير من 

المهاجرين اإلى بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي المولودين خارج تلك البلدان.

ر العّمال المهاجرين باتت اليوم متفاعلًة وعملّية اأكثَر منها مكتفيًة بردِّ الفعل. ومن هنا اأخذت ت�سّجع عودَة  اإن البلدان التي ت�سدِّ

مواطنيها بحيث ت�ستجمُع كّل ما يمكن اأن ي�ساهموا به في عملّية التنمية الجتماعّية-القت�سادّية لمجتمعاتهم الأ�سلّية. هناك ما 

يقارب ثمانين بلًدا في العالم اليوم تعتمد �سيا�ساٍت وبرامَج ترمي اإلى ت�سجيع مواطنيها على العودة اإلى بلدانهم، وهذه البلدان 

اأوا�سط الت�سعينات من القرن الما�سي. وفي العالم العربي بلدان لديها اأعداد كبيرة من  لم يكن عددها يتجاوز �ستين بلًدا في 

المغتربين وقد عمدت اإلى و�سع برامَج من هذا القبيل، ومن بينها الجزائر ولبنان وم�سر والمغرب. واإ�سافًة اإلى ت�سجيع العودة 

الدائمة والنهائّية، هناك عدٌد متزايد من الحكومات الآخذة باإن�ساء عالقاٍت مع مهاجريها ت�سهياًل لعودتهم الآنّية والموؤقتة. من 

بين ال�سُبل الناجعة والمهّمة لالإبقاء على ال�سالت الوثيقة مع المهاجرين ال�سماُح لهم بحمل جن�سّيتين، ومن البلدان العربّية التي 

ت�سمح بذلك الأردن وتون�ص و�سورية ولبنان والمغرب.

لقد اأطلق عدد من الحكومات العربّية مبادراٍت تهدف اإلى ت�سهيل التحويالت المالّية واإلى رفع التاأثير الإيجابّي لهذه التحويالت في 

الم�سيرة التنموّية اإلى حّده الأق�سى، وفي هذا الإطار ت�سير التقديرات عام 2008 اإلى اأن ما ي�ساوي 35 مليار دولر من التحويالت 

قد تم ت�سلُُّمها في البلدان العربّية، وجاءت م�سر في طليعة هذه البلدان من حيث حجم التحويالت التي ت�سلَّمتها، ذلك اأن ما تّم 

ت�سجيُله ر�سميًّا من تلك التحويالت بلغ 9.5 مليار دولر عام 2008 وذلك مقارنًة ب� 5،3 مليار دولر عام 2006. بعد م�سر يحلُّ 

المغرب ثانًيا )6.7 مليار دولر(، ثم لبنان )6 مليارات دولر(، يليه الأردن )3.7 مليار دولر(، فالجزائر )2.2 مليار دولر(، 

ثم ال�سودان وتون�ص )1.9 مليار دولر(، واليمن )1.4 مليار دولر( )البنك الدولّي، 2009a(. اأّما التقديرات الأّولّية للعام 2009 

فت�سير اإلى اأن التحويالت الخارجّية اإلى البلدان العربّية �ستكون اأقلَّ مما كان متوّقًعا؛ فقد انخف�َص تدّفق التحويالت اإلى م�سر 

ا �سبيًها  بن�سبة ع�سرين في المئة في الن�سف الأول من 2009 وذلك على اأ�سا�ص �سنٍة ف�سنة، وكذلك المغرب الذي �سهد انخفا�سً

.)2009b ،في الأ�سهر الثمانية الأولى من 2009 )البنك الدولّي

ر بت�سعة ماليين عامل )معظمهم اآ�سيويون( من ال�سعودّية، نظًرا  على النقي�ص من ذلك، ترتفع بن�سبة �ساروخّية تحويالت ما ُيقدَّ

اإلى ا�ستيراد المملكة مزيًدا من هوؤلء العّمال بغيَة تنفيذ مخّططها التنمويِّ العمالق. وفي �سوء تحويالت هوؤلء العّمال البالغة 

18.4 مليار دولر عام 2008 و15 ملياًرا في الأ�سهر الثمانية الأولى من 2009، باتت المبالغ التي ُتجنى ويتم تحويُلها اإلى الخارج 
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ت�ساوي اأربعة في المئة من اإجمالي الناتِج المحّلي ال�سعودي. كانت ال�سعودّية عام 2008 هي الم�سدر الثالث في العالم للتحويالت 

اإلى الخارج من ِقَبِل العّماِل الأجانب وتاأتي قبَلها الولياُت المّتحدة ورو�سيا اللتان تمتلكان اقت�ساَدْين اأكبَر حجًما بكثير )وكالة 

ا مق�سًدا  فران�ص بر�ص، 2009b(. هناك بلدان اأخرى في المنطقة غنّية بم�سادرها الطبيعّية، كليبيا وال�سودان، اأ�سبحت هي اأي�سً

جّذاًبا للمهاجرين.

ما زال هاج�ص الهجرة العابرة )الترانزيت( م�سدر قلٍق لحكومات �سمال اأفريقيا. ولكي توقَف تدفق المهاجرين من �سبه ال�سحراء 

الأفريقّية، محاولين �سقَّ طريقهم اإلى اأوروبا عبر تون�ص والجزائر وليبيا والمغرب، عمدت اإلى ت�سديد اإجراءاتها في مراقبة حركِة 

الهجرة. كذلك تعاونت الحكومات المذكورة مع الّتحاد الأوروبي فوّقعت اتفاقاٍت ثنائّيًة لهذا الغر�ص. اإ�سافًة اإلى ذلك اأن�ساأت 

منذ  ا�ستطاعت،  بالده  اأن  الليبي  الداخلّية  وزيُر  اأعلَن   2009 الثاني/نوفمبر  ت�سرين  وفي  اعتقال،  مراكَز  وتون�ص  ليبيا  حكومتا 

توقيعها التفاَق مع اإيطاليا في بدايات ذلك العام، اأن تقطع الطريق على ت�سعين في المئة من المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا 

دخول اأوروبا بطريقة غير �سرعّية عبر البحر، كما ا�ستطاعت تفكيَك الع�سابات الإجرامّية التي تتعاطى تهريَب الب�سر واعتقاَل 

ليبيا ومنها تتم  اإلى  ُيعادون  ال�سلطاُت الإيطالّية  ال�سرعّيين الذين تقب�ص عليهم  اأفرادها. بموجب التفاق كان المهاجرون غير 

اإعادُتهم اإلى بلدانهم الأ�سلّية )رويترز، 2009(. وفي تطّوٍر اآخر حدث اأخيًرا طالَب وزير �سوؤون اأفريقيا ال�سمالّية في الحكومة 

ف 2009 باأن تعتمَد مقاربًة اأقّل مبا�سرًة حياَل م�ساألِة الهجرة وذلك من خالل مزيد من  الجزائرّية البلداَن الأوروبّية في منت�سَ

.)2009b ،التركيز على التنمية في بلدان الم�سدر )نيويورك تايمز
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ا اأن هناك تحّدياٍت م�ستركة تواجه  ها الآخر، لكنَّ ال�سحيَح اأي�سً �سحيح اأن هناك فوارَق وا�سحًة بين بع�ص البلدان العربّية وبع�سِ

َت�ساُرُع المتداِد المدنّي  تلك البلدان: التو�ّسُع ال�سّكانّي، كتلٌة �سبابّية متنامية ترافُقها ن�سبٌة عالية من البطالة بين فئة ال�سباب، 

وتزايُد الكثافِة ال�سّكانّية في المدن، تدّفٌق كبير للمهاجرين، ونق�ٌص في الأرا�سي ال�سالحة للزراعة وفي المواد الغذائّية والمياه. 

�ستظّل ال�سغوط الديمغرافّية م�سدًرا لم�سكلٍة اأ�سا�سّية بالن�سبة اإلى عملّية التنمية، كما �ستظّل م�سدَر تداعياٍت �سلبّية كبيرة على 

ال�سُعد البيئّية والقت�سادّية وال�سيا�سّية في كّل اأرجاء المنطقة.

ل بّد للتحّدي الذي تطرُحه الحاجُة اإلى اإيجاد فر�ص العمل اأن ياأخَذ بالح�سبان ماليين الأ�سخا�ص الذين يدخلون �سوَق العمل اأمن 

ا الن�ساء، وكّل هذه الفئات �سوف ي�ستمّر تزايدها. اإن م�ستوياٍت  الفئِة العمرّية العاملة كانوا اأم من القوى العاملة الأخرى، وخ�سو�سً

رْتها الهجرُة الدولّية لبع�ص البلدان، وبالنتيجة  عاليًة من البطالة �سوف تبقى م�ستحكمًة على الرغم من ف�سحات النفراج التي وفَّ

اإذا توافر المزيد من فر�ص العمل في الخارج فاإن احتمال ا�ستمرار الهجرة �سيبقى كبيًرا. لكن، على المدى البعيد، قد تنخف�ص 

ن�سبُة الهجرة مع انح�سار اأعداد ال�سباب )من الجن�سين( الذين يبلغون عمَر العمل في عدة بلدان بعد 2025، علًما اأّن هذا الأمر 

يتوّقف طبًعا على ما ياأتي به الم�ستقبل من نموٍّ اقت�سادّي. اإّنما يمكن اأن يَعدَّ هذا المنحى فر�سًة متاحًة في حال تمَّ التوفيق ما بين 

البرامج التعليمّية والتدريبّية من جهة، وال�سيا�سات القت�سادّية من جهة ثانية، لتح�سين م�ستويات اأجيال العمل المقبلة، هذا مع 

اأخذ الندماج بالقت�ساد العالمّي بعين العتبار. رافَق تزايُد حركِة الهجرة العّمالّية، في بلدان مجل�ص التعاون الخليجّي، ارتفاع 

ا بين خّريجي الجامعات. اإن تق�سيم اأ�سواق العمل بحيث يحتل المواطنون الق�سَم  ن�سبة البطالة بين العّمال المواطنين، خ�سو�سً

الأكبر من المراكز في القطاع العام، بينما يمالأ العّماُل المهاجرون وظائَف القطاع الخا�ّص، ي�سير اإلى اأن الهجرَة العّمالّية في 

الوقت الحا�سر ل ت�سّكل �سبًبا رئي�ًسا للبطالة بين مواطني البلدان التي يق�سدها العّمال المهاجرون.

ا في الحياة الجتماعّية والقت�سادّية وال�سيا�سّية في المجتمع العربّي. ففي  يوؤّدي الدين والتقاليد والثقافة الجتماعّية دوًرا مهمًّ

حين ت�سّكل هذه العوامل عن�سَر ا�ستقراٍر ف�ساًل عن فوائد اأخرى، تطرح في الآن عينه تحّدياٍت جّمًة في وجه التغييرات ال�سرورّية 

لمعالجة العديد من الم�سكالت والم�سائل التنموّية الجوهرّية بما فيها م�ساألُة تمكين المراأة، ونوعّية العنايِة ال�سّحّية في بع�ص 

المجالت، كال�سّحة المتجّددة والوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز. من هنا تتطّلب البرمجَة الفّعالة والمناق�سُة 

العلمّية الجاّدة حول ال�سيا�سات المتَّبعة حياَل م�سائَل كارتفاِع م�ستوياِت الأمرا�ص والوفيات بين الأّمهات مقارباٍت ثقافّيًة دقيقًة 

وح�ّسا�سة وِمن َثمَّ اإجراءاٍت منا�سبًة لمعالجِة هذه الم�سائل. ومن �ساأن الحوار والتعاون الإقليمّيين بين ال�سركاء في الم�سار التنموي 

اأن ي�سمنا تطبيَق ال�سيا�سات المنا�سبة للتنمية الجتماعّية وهي ال�سيا�ساُت التي باتت مدمجًة في الإطار الوطني العام للحّد من 

الفقر. كذلك، على الرغم من اأن عدًدا من البلدان قد اأدرج م�سائَل تمكين المراأة على قائمِة الهتمامات الوطنّية، ل يزال الو�سُع 

الن�سائيُّ في البلدان العربّية ُعر�سًة للتحّديات على �سعيد الت�سريع الذي ل ي�سّجع م�ساألَة تمكين المراأة والذي ينطوي على فجواٍت 

ح اأن ُي�سّكل تو�سيع  في ال�سيا�سات المتعلقة بحقوق الن�ساء، كما ينطوي على ممار�ساٍت ومواقَف تقليدّية موؤذية بحقهّن. من المرجَّ

الُخال�سةُ وال�ستنتاجات   .4
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مجالت الح�سول على و�سائِل منع الحْمل الحديثِة وتح�سين نوعّية المعلومات والخدمات المتعلقة بهذا الأمر ا�ستراتيجيًة لعلَّها 

تكون الأقرب اإلى التحّقق والإنجاز على المدى القريب وهي الأكثُر ا�ستجابًة لحاجات الن�ساء ال�سّحّية.

على الرغم من مجموعة الإجراءات التي اّتخذتها الحكوماُت المعنّية لتنظيم الهجرة الداخلّية والمتداِد المدنّي، َف�ِسَلت ال�سيا�ساِت 

المو�سوعَة لهذا الغر�ص في تحقيق اأهدافها المعلَنة كتخفي�ص ن�سبِة نموِّ المتداِد المدنّي اأو حّتى تخفيِف َت�ساُرِع هذا النمّو. ولعلَّ 

ع ال�سّكانّي والمتداد المدنّي واّتخاذ الإجراءات  المقاربَة الأكثر واقعّية في هذا الإطار تنحو في اّتجاه التركيز على نتائج التوزُّ

الآيلة اإلى التكّيف معها. ُح�سن اإدارة المتداد المدنّي وتخطيط التجمعات المدنّية عامالن اأ�سا�سّيان لتح�سين الحياة ورفع م�ستوى 

الزيادُة  �سّكلت  العموم  على  الطبيعّية.  البيئة  على  الكبيرة  ال�سّكانّية  للتجمعات  الم�سّرة  الوطاأة  من  وللحّد  المدن،  في  المعي�سة 

الطبيعّية ما يفوق ن�سَف النمّو ال�سّكانّي في المناطق المدنّية، ومن هنا فاإن اأمام �سيا�سات تخفي�ص ن�سبِة الخ�سب طريٌق طويل 

ريثما ت�ستطيع الحدَّ من نمّو المدن والمتداد المدني.

لي�ص تبّني �سيا�سة �سّكانّية ناجعة �سوى الخطوِة الأولى نحو �سمان الو�سول اإلى الأهداف المرجّوِة على ال�سعيِد ال�سّكانّي والتنموّي، 

اأّما العوامُل الأ�سا�سّية الأخرى فت�سمل تطبيَق البرامج المالئمة، واللتزاَم ال�سيا�سيَّ الكافي م�سحوًبا بالموارد المالّية التي تفي 

بالغر�ص. من ناحية ثانية، فاإن احتراَم القيم الثقافّية، وال�سراكة مع المنظمات غير الحكومّية، والمجتمع المدنّي، والموؤ�س�سات 

ا من العوامِل المهّمة.  اأي�سً ْون ال�سالم والأمن، هذه الأموُر جميًعا هي  التجارّية، والجهات الدولّية المانحة، والحكم ال�سليم و�سَ

واأخيًرا، ل بد من اعتماد تقويٍم لل�سيا�سات ال�سّكانّية ُي�سار اإلى اإجرائه بوتيرٍة منتظمة نظًرا اإلى كونه خطوًة حيوّية مهّمة.

ل اإلى حلوٍل لبع�ص هذه النزاعات  لقد عانى العالُم العربيُّ الحروَب والنزاعات خالل ال�سنوات ال�ستين الما�سية، وفي حين تمَّ التو�سّ

فاإن نزاعاٍت اأخرى ل تزال م�ستمّرة. ال�سطرابات الجتماعّية، والنزاعات والحروب الإثنّية في المنطقة، م�سافًة اإليها التوترات 

ال�سيا�سّية في المناطِق المجاورة، اإنما تعوُق ب�سكٍل خطير الجهوَد التنموّية، بما فيها تطبيُق ال�سيا�ساِت ال�سّكانّية. وفي حين يتمّتع 

ها الآخر حالٍت معقدًة من الطوارئ والنزاعاِت والأو�ساع  بع�ُص بلدان العالم العربّي بم�ساٍر م�ستقرٍّ من النمّو والتطّور، يواجُه بع�سُ

الأمنّية تتطلُب من هذه البلدان النتقاَل من الهتمام بالتخطيِط التنمويِّ الطويِل الأمد اإلى المواجهِة الفورّية للحالِت الطارئِة 

معالجًة وا�ستعداًدا.
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ط املعّدل ال�سنوي للتغّي ال�سّكايّن، 2050-1970  اجلدول 1. جمموع ال�سّكان ومتو�سِّ

متو�سط المعّدل ال�سنوي  للتغّير ال�سّكاني 

)الن�سبة المئوّية(  مجموع ال�سّكان )باالآالف(

2045-20052050-19702010-1970201020501975البلد اأو المنطقة

3,685,7776,908,6889,194,9841.91.20.3العالم

2,678,3005,671,4607,874,7422.41.40.4البلدان النامية

127,865359,273598,1742.82.10.8المنطقة العربّية

1,6236,47210,2413.53.00.7الأردن 

1,0964,40910,2652.73.21.4الأر�ص الفل�سطينّية المحتّلة

2254,7078,25317.22.81.0الإمارات العربّية المّتحدة

2208071,2774.32.10.6البحرين

5,12710,37412,7112.01.00.1تون�ص

13,74535,42349,6103.11.50.4الجزائر

2386911,2262.62.30.9جزر القمر

1628791,4696.51.80.9جيبوتي

5,74526,24643,6584.72.10.7ال�سعودّية

15,03943,19275,8843.02.20.9ال�سودان

6,37122,50536,9113.43.30.8�سورية

3,6009,35923,5222.72.31.7ال�سومال

10,21031,46763,9953.32.21.1العراق

7472,9054,8784.12.10.7ُعمان

1111,5082,3168.610.70.7قطر

7443,0515,2406.02.40.8الكويت

2,4434,2555,0332.30.80.0لبنان

1,9946,5469,8194.32.00.6ليبيا

35,57584,474129,5332.11.80.6م�سر

15,31032,38142,5832.51.20.3المغرب

1,1493,3666,0612.82.41.0موريتانيا

6,39124,25653,6892.12.91.3اليمن

.2009a  الم�سدر: الأمم المّتحدة

ّ
ملحق اإح�سائي
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اجلدول 2. التوّزع ال�سّكاين بح�سب الفئات العمرّية الوا�سعة، 2010 و 2050

البلد اأو المنطقة

60 �سنة وما فوق25-59 �سنة15-24 �سنة0-14 �سنة

20102050201020502010205020102050

1,861,5051,797,2961,218,0701,208,6293,070,0044,135,816759,1102,008,244العالم

1,657,2431,600,6871,059,4991,074,3832,464,8093,607,483489,9091,592,188البلدان النامية

120,609129,98371,47487,210145,140278,29722,030102,681المنطقة العربّية

2,1971,9871,3221,3832,5934,9173591,954الأردن 

1,9622,7268791,7621,3754,6631941,113الأر�ص الفل�سطينّية المحتّلة

9011,1525599373,1524,714961,451الإمارات العربّية المّتحدة 

21020914514642461130311البحرين

2,3702,1092,0011,4434,9955,5711,0083,588تون�ص

9,5609,0107,2465,95816,17422,5832,44312,059الجزائر

26330213319526356223168جزر القمر

31334319023332869835193جيبوتي

8,3838,2964,9495,74111,70321,4941,2118,127ال�سعودّية

16,69718,4258,77312,33915,24235,4672,4809,652ال�سودان

7,8247,3564,6185,0318,96817,5471,0956,976�سورية

4,2017,7781,7404,6193,0129,4614061,665ال�سومال

12,80315,3706,27310,34610,90129,9401,4908,336العراق

8989535986561,2692,2631401,006ُعمان

2403292692459691,28931453قطر

7118894405881,7792,4561241,307الكويت

1,0528557656091,9912,2724431,296لبنان

1,9701,8571,1331,1433,0084,5464352,273ليبيا

27,14826,67917,03018,21434,00159,7956,29524,846م�سر

9,0787,9296,3765,39314,31619,4962,6119,766المغرب

1,3201,5206761,00012202,840149701موريتانيا

10,50813,9095,3599,2297,45725,1129325,440اليمن

الن�سبة المئوّية للتوّزع ال�سّكاني بح�سب الفئة العمرّية 

2720181344451122العالم

292019144346920البلدان النامية

342220154047617المنطقة العربّية

341920144048619الأردن 

442720173145411الأر�ص الفل�سطينّية المحتّلة

191412116757218الإمارات العربّية المّتحدة

261618115248424البحرين

2317191148441028تون�ص

271820124646724الجزائر

392520163946314جزر القمر

362322163848413جيبوتي

321919134549519ال�سعودّية

392420163547613ال�سودان

352021144048519�سورية
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45331920324047ال�سومال

412420163547513العراق

312021134446521عمان

161418116456220قطر

231714115847425الكويت

2517181247451026لبنان

301917124646723ليبيا

322120144046719م�سر

281920134446823المغرب

392520163647412موريتانيا

432622173147410اليمن

.2009a  الم�سدر: الأمم المّتحدة

ع 1975-1970، 2010-2005   اجلدول 3. اخل�سب الإجمايّل املقّدر واملتوقَّ

و2045-2050 )متو�ّسط عدد الأطفال مقابل كّل امراأة(

2045-20052050-19702010-1975البلد اأو المنطقة

4.32.62.0العالم

5.22.72.1البلدان النامية

6.83.62.1المنطقة العربية

7.83.11.9الأردن 

7.75.12.4الأر�ص الفل�سطينية المحتّلة

6.42.01.9الإمارات العربية المّتحدة

5.62.51.9البحرين

6.21.91.9تون�ص

7.42.41.9الجزائر

7.14.02.2جزر القمر

7.24.02.1جيبوتي

7.33.21.9ال�سعودية

6.64.22.2ال�سودان

7.53.22.2�سورية

7.16.43.1ال�سومال

7.24.12.2العراق

7.25.12.0ُعمان

6.82.41.9قطر

6.92.21.9الكويت

4.81.91.9لبنان

7.62.71.9ليبيا

5.72.91.9م�سر

6.92.41.9المغرب

6.84.52.3موريتانيا

8.75.32.2اليمن

.2009a الم�سدر: الأمم المّتحدة
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اجلدول 4. بلوغ امل�ستوى البديل للخ�سب يف بلدان العامل العربي

البلد اأو المنطقةالفترة

لبنان2005-2000

تون�ص

الإمارات العربية المّتحدة2010-2005

البحرين2015-2010

الكويت

الجزائر2025-2020

ليبيا

المغرب

قطر

الأردن2030-2025

ال�سعودية2035-2030

�سورية

م�سر2040-2035

ُعمان

جيبوتي2050-2045

جزر القمربعد 2050

العراق

موريتانيا

الأر�ص الفل�سطينية المحتّلة

ال�سومال

ال�سودان

اليمن

.2009a  الم�سدر: الأمم المّتحدة
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ع، 1975-1970، 2010-2005، ر واملتوقَّ  اجلدول 5. معّدل وفيات الأطفال املقدَّ

2050-2045 

 معّدل وفيات االأطفال في عمر مبكرالبلد اأو المنطقة

) )وفيات االأطفال في عمر مبكر من كّل األف وليٍد حيٍّ

1975-19702010-20052050-2045

914723العالم

1025225البلدان النامية

1374417المنطقة العربية

82198الأردن 

82188الأر�ص الفل�سطينية المحتّلة

57106الإمارات العربية المّتحدة

50106البحرين

119208تون�ص

1313111الجزائر

1274813جزر القمر

1548529جيبوتي

105198ال�سعودية

1216928ال�سودان

83168�سورية

15511048ال�سومال

743312العراق

110127ُعمان

5785قطر

4196الكويت

47229لبنان

105169ليبيا

1383511م�سر

1233110المغرب

1487342موريتانيا

1845915اليمن

.2009a الم�سدر: الأمم المّتحدة
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اجلدول 6. �سّكان املدن والن�سبة املئوّية للمناطق املدنّية، 2050-1970

  �سّكان المدنالن�سبة المئوية للمناطق المدنّية )باالآالف(

197020102050197020102050البلد اأو المنطقة

1,331,7833,494,6076,398,29136.050.669.6العالم 

89925.345.367.0 326 679,8112,569,9055البلدان النامية

39,094180,937432,30330.650.472.3المنطقة العربية 

9085,0678,74156.078.586.4الأردن 

5953,1778,52054.372.183.0الأر�ص الفل�سطينية المحتّلة

1753,6937,38477.778.086.7الإمارات العربية المّتحدة

1847021,08883.888.692.8البحرين

2,2297,17510,81043.567.382.0تون�ص

5,43023,55541,42539.566.583.5الجزائر

5325486919.428.250.7 جزر القمر

1007731,39461.888.194.2جيبوتي

2,79621,68140,39148.782.189.7ال�سعودية

2,39518,64654,04616.545.274.0ال�سودان

2,76111,75425,77543.354.973.9�سورية

8163,55313,40322.737.463.7ال�سومال

5,67820,37548,16556.266.477.8العراق

2211,9843,81729.771.782.3عمان

988481,30188.495.897.6قطر

6383,0015,18785.798.499.0الكويت

1,4533,6884,82659.587.292.4لبنان

9905,0868,44649.777.987.2ليبيا

5,27818,37475,62342.242.862.4م�سر

5,27818,37432,09334.556.775.4المغرب

1681,3934,09714.641.464.4موريتانيا

8507,78434,90213.331.860.2اليمن

.2007b الم�سدر: الأمم المّتحدة
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ر للمهاجرين الدولّيني والن�سبة املئوية ملجموع ال�سّكان، 2050-1970 اجلدول 7. العدد املقدَّ

عدد المهاجرين الدولّيينالبلد اأو المنطقة

)باالآالف(

الزيادة

)باالآالف(

 الن�سبة المئوّية 

لمجموع ال�سّكان

 عدد 

الالجئين

199020102010-1990199020102010

155,518213,94458,4262.93.116,346العالم 

73,16386,23213,0691.81.513,975البلدان النامية

15,25532,79017,5356.69.19,110المنطقة العربية

1,1462,9731,82735.245.92,527الأردن 

9111,9241,01342.343.61,924الأر�ص الفل�سطينية المحتّلة

1,3303,2931,96371.370.0167الإمارات العربية المّتحدة

17331514235.139.11البحرين

40.50.397-3834تون�ص

321.10.794-274242الجزائر

141403.22.01 جزر القمر

821.813.08-122114جيبوتي

4,7437,2892,54629.227.8241ال�سعودية

5204.71.7209-1,273753ال�سودان

6902,2061,5165.49.81,581�سورية

6109.60.2785-63323ال�سومال

10.50.343-8483العراق

42482640223.028.47عمان

3701,30593579.186.546قطر

1,5852,09851374.068.838الكويت

52475823417.617.8463لبنان

45768222510.510.43ليبيا

176245690.30.393م�سر

90.20.2645-5849المغرب

949954.72.930موريتانيا

3445181742.82.1107اليمن

 الم�سدر: الأمم المّتحدة، اإدارة ال�سوؤون القت�سادّية والجتماعية )دي�سا(، ق�سم ال�سّكان )2009(. اّتجاهات حركة المهاجرين الدولّيين: مراجعة 2008 

)قاعدة معلومات الأمم المّتحدة(
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ال�سكل 1. جمموع اخل�سب يف العامل العربي: 2010-1970

اليمن

الأردن

الأر�ص الفل�سطينية المحتّلة

ليبيا

�سورية

الجزائر

ال�سعودّية

ُعمان

العراق

جيبوتي

ال�سومال

جزر القمر

المغرب

الكويت

قطر

موريتانيا

البلدان العربية

ال�سودان

الإمارات العربية المّتحدة

تون�ص

م�سر

البحرين

لبنان

01210 9

 

Figure 1.  Total fertility in the Arab Region: 1970-

2010 
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2007،
ّ
اجلدول 8. ال�سيا�سات احلكومية حول م�ستوى الهجرة وحجمها يف العامل العربي

المهاجرون كن�سبة مئوّية من 

مجموع ال�سّكان

ال�سيا�سة الحكومية حول م�ستوى الهجرة

االإبقاء على اأدنى

الو�سع الراهن

عدم التدّخل

البحرينالأردناأكثر من 15

ليبياالكويت

لبنان

عمان

قطر

ال�سعودّية

الإمارات العربّية المّتحدة

�سوريةجيبوتيما بين 5 و15

جزر القمرالجزائرالعراقاأقل من 5

موريتانياالعراقالمغرب

ال�سومالال�سوداناليمن

تون�ص

الم�سدر: تّم تبّني معلومات الأمم المّتحدة )2006(.
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