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  ملخص تنفيذي
  

ى السكان والتنمية، وهو سلسلة من التقارير التحليلية تصدرها اإلسكوا آل عامين،             ف تقرير   ديه   ز   إل  تعزي
ة  ي تفرضها ديناميكي ديات الت سبقة بالتح ة الم ة، والتوعي سكانية والتنموي ضايا ال ين الق ة ب ة الحيوي ة بالعالق المعرف

ة رات الديمغرافي سكان والتغي ة.  ال شطة المدرج ر ضمن األن ّد التقري سنتين  ويع رة ال ل لفت امج العم ار برن ي إط  ف
ى ضرورة تبني االستراتيجيات                  2004-2005 ، التي يقوم بإعدادها فريق السكان والتنمية في اإلسكوا والداعية إل

  .التنموية القائمة على مبدأ التكامل بين العوامل والمكّونات األساسية للتنمية
  

ر          يعتمد التقرير الحالي في جانبه النظري على ا       و   لفرضيات الحديثة التي تنص على أن توقيت ظهور األث
رة                   اختالف وتي الديمغرافي له دور آبير في عملية التنمية إذ يرتبط بدورة حياة اإلنسان، وبالتالي فإن أثره يختلف ب

ة     .  التوزيع العمري للسكان   ى العالق ين نمو   ففي مرحلة زمنية محددة قد يكون األثر إيجابيًا أو سلبيًا باالعتماد عل  ب
سبة                                ة وانخفاض ن اع معدالت اإلعال ة ارتف ه في حال الين، بمعنى أن سكان المع ين نمو ال السكان في سن العمل وب
ا                       الين وم داد المع اع أع السكان في سن العمل يظهر بوضوح األثر السلبي، إذ ينخفض مستوى االدخار نتيجة ارتف

دخل         ينطوي عليه ذلك من آلفة تتمثل في زيادة في حجم االست           .  هالك وانخفاض في نمو متوسط نصيب الفرد من ال
ابي   ر اإليج دها يظهر بوضوح األث ة، فعن دالت اإلعال ي سن العمل وانخفاض مع سكان ف و ال اع نم د ارتف ا عن أم

التزامن         .  النخفاض معدالت الخصوبة ممثًال بزيادة االدخار واالستثمار       ع للخصوبة ب وقد يؤدي االنخفاض المتوق
ى مدى خمس                         مع عدد أقل م    د عل د تمت دخل ق رد من ال ن السكان المعالين إلى إمكانيات في نمو متوسط نصيب الف

يح          سن تت ار ال ة آب وعشرين سنة خاصة وأن التجارب التاريخية تبين أن حدوث هذه العملية بموازاة نمو بطيء لفئ
  . ظهور الهبة الديمغرافية– في أوقات متفاوتة ولكن لزمن محدد –لعدد من الدول 

  
ات                        ا نحو الفئ وبما أن البلدان العربية تشهد تزايدًا آبيرًا في أعداد سكانها وبما أن هذه األعداد تشق طريقه

سار   ى انح ة إل ة مؤدي ة المختلف ى  العمري ة األول ة العمري سبة الفئ ة   ) 14-0(ن ي الفئ سكان ف سبة ال ضخم ن ى ت وإل
سب          ) 64-15(العمرية الثانية    دًا في ن اع طفيف ج اد                وإلى ارتف سنين، ومع اعتم سكان الم ة ال رة أي فئ ة األخي ة الفئ

و      انحة للنم ة س ق فرص د يخل سكان ق ة لل ة العمري ي الترآيب ر ف ذا التغي إن ه ة، ف ات مالئم   سياس
د تكون فرصة                   .االقتصادي في المستقبل القريب والمتوسط     ة، ق سكان في المنطق ة لل ة المرتقب   فاالتجاهات الهيكلي

ارات  ادة االدخ انحة لزي تثماراتس دالت    ، واالس اض مع واز النخف شكل م ة ب دالت اإلعال دّني مع ة لت ك نتيج  وذل
ع معدالت النمو                     الخصوبة، وقد تكون   تثمارات في رف ذه االدخارات واالس الفرصة أيضًا غير سانحة إذا فشلت ه

تج ل المن ادة فرص العم صادي وزي ع س.  االقت ة إذا تزامنت م ة إيجابي ى التنمي ات عل ر التبع بة وتعتب ياسات مناس
رار                   ستطع متخذو الق م ي ة ان ل ى التنمي تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان في سن العمل، وقد تكون سلبية عل

ائج      .التخطيط لها بشكل مبكر وخلق الظروف المؤاتية والبيئة السياسية المالئمة للتعامل مع هذه الفرصة              ومن النت
  .)1(بة العاطلين عن العمل وتفاقم الطلب على الهجرة الدوليةالسلبية التي تلوح في األفق ارتفاع نس

  
ين                  و   ة ب ة المتبادل ة العالق في ضوء الفرضيات الواردة يهدف التقرير إلى تعزيز الحس االستراتيجي بأهمي

ة       ات الدولي ات والمنظم دى الحكوم ك ل ة، وذل سكان والتنمي ف      .  ال اذ المواق رورة اتخ ى ض ر عل د التقري ويؤآ
ة                      االستراتيجي صادية واالجتماعي رات االقت ى المتغي ؤثر عل ًا ي ًا ونوعي رًا آمي سكان متغي ار ال أنها اعتب ة التي من ش

ا يضمن                         ة بم سياسات المتكامل رار ووضع ال ة صنع الق والسياسية والبيئية ويتأثر بها، وذلك من أجل تحسين عملي
دا  ة وأه ؤتمرات الدولي ات خالل الم ا الحكوم ي أقرته داف الت ق األه رارات  تحقي ل الق ا يجع ة وبم ة الثالث ف األلفي

                                                      
تـدى العربـي    ، بحث مرجعي مقدم إلى المن     الترابط بين السكان والتنمية والفقر على صعيد االقتصاد الكلي        وري،    بتول شك   )1(

  .(E/ESCWA/SDD/2004/WG.1/11) 2004للسكان، اإلسكوا 
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دورها         ا وب ؤ به ن التنب رات يمك ي تغي ة ه رات الديمغرافي ة وأن التغي ع، خاص تجابة للواق ر اس ذة أآث المتخ
رًا   ا أصبحت متغي در م ة بق ة آمي ضية ديمغرافي د ق م تع دالت الخصوبة ل ة وأن مع ة التنمي ي عملي تراتيجي ف االس

  .ويين الكلي والجزئي وعلى مستوى األسرةاجتماعيًا له أبعاده على المست
  

ؤثر بعضها            ة، ي وفي ضوء اإلقرار بأن طبيعة العالقة بين التغيرات الديمغرافية والنمو االقتصادي متبادل
دتها الدراسات   ي اعتم سية الت ي ضوء الفرضيات الرئي ة، وف د صياغة سياسات التنمي ه عن أثر ب ى بعض ويت عل

ام             والبحوث التي ساهمت في صياغة      اهرة ع ود في الق ة المعق سكان والتنمي دولي لل ؤتمر ال  1994 خطة عمل الم
و              سكان والنم ين ال ة ب ى أن العالق نص عل ي ت يات الت ن الفرض ًا م ة، وانطالق ة الثالث الن األلفي وء إع ي ض وف

رات الديمغ               ة    االقتصادي المطرد والفقر هي عالقة متبادلة ومتعاضدة، سيعمد هذا التقرير إلى تتبع التغي ة ممثل رافي
وة   ى ق ثًال بالطلب عل صادي مم ة، واألداء االقت ن ناحي ل م ي سن العم سكان ف و ال دالت نم ة ومع دالت اإلعال بمع

ة أخرى            ادة فرص العمل من ناحي ى استيعاب زي ة أسواق العمل عل ذا    .  العمل وبقابلي ى أن ه وتجدر اإلشارة إل
ة ا     ية للهب ذ األساس ن المناف دة م ى واح يرآز عل ر س ي  التقري يتناول ف ة إذ س   لديمغرافي

ل االتجاهات     .  منهجيته دراسة مؤشرات التحول الديمغرافي بالتزامن مع دراسة أسواق العمل              ى تحلي د عل ويعتم
سكان الن            ى استيعاب ال ذه األسواق عل درة ه ك    االسابقة ألداء أسواق العمل العربية وتفحص ق صاديًا وذل شطين اقت

نس    وع الج سب ن ة وح ات العمري سب الفئ رة  ح الل الفت ى    2000-1995 خ و الوصول إل ك ه ن ذل دف م ، واله
  .توصيات قد تساعد على اتباع سياسات عقالنية تعمل على رفع معدالت التشغيل وتحسين مستوى آفاءة األداء

  
ة                   اع معدالت البطال ثًال بارتف فمع اإلقرار بضعف القدرة االستيعابية ألسواق العمل في المنطقة العربية مم

اض واٍز         وبانخف شكل م ات وب ذه االتجاه دريجي له ر ت صول تغيي ع ح ر يتوق ذا التقري إن ه ة ف دالت اإلنتاجي  مع
دة     ل جدي ق فرص عم ؤمن خل ا ي تثمار بم ار واالس ن االدخ د م دورها المزي تتيح ب ي س ة، الت رات الديمغرافي للتغي

اطلين عن العمل                  ستوعب الع ى سوق العمل وت ذا   .  تستوعب الداخلين الجدد إل ة    إال أن ه راج مرتبط بعقالني االنف
ل  واق العم ة أس سات ومرون اءة المؤس سياسات وآف ات  .  ال تعراض النظري ر باس ن التقري زء األول م رد الج وينف

ة     ّورة والنامي دان المط ن البل ل م ي آ ة ف ذه العملي ديمغرافي ومراحل ه ة التحول ال ّسر عملي ي تف والفرضيات الت
ة   ة العربي ى المنطق وًال إل دم ا .  وص ا يق رات    آم ات المؤش ّصًال التجاه يًال مف زء األول تحل   لج

الج       .  2020 وتوقعاتها للعام    1980الديمغرافية األساسية للدول العربية منذ العام        ر فيع اني من التقري أما الجزء الث
دالت            اض مع ل وانخف ن العم ي س سكان ف و ال ا نم ديمغرافي وأهمه ول ال ن التح ة ع ات المترتب   التبع

ة، مم ة الكلي د  اإلعال ق عوائ يح تحقي ي تت ة، والت ذة الديمغرافي ة أو الناف ا يعرف بالهب ور م ة ظه ى إمكاني شير إل ا ي
ذلك         صادية المناسبة ل سياسية واالقت ستعرض الجزء      .  اقتصادية مهمة إذا ما توفرت البيئة ال ك، ي ى ذل باإلضافة إل

ين ال             ائم ب رابط الق صادي،     الثاني خصائص العمالة في الدول العربية على أساس الت ديمغرافي والنمو االقت تحول ال
سوق العمل       .  ويتطّرق إلى أهم مظاهر الخلل في أسواق العمل العربية     ة ل تيعابية الراهن درة االس آما يبحث في الق

  . باعتماد ثالثة سيناريوهات مختلفة لنمو السكان في سن العمل2020العربية وتوقعاتها لغاية العام 
  

اجم عن                  ويستشرف التقرير ظهور إشكا      ديمغرافي الن ل العبء ال لية يجب التنبه لها وتتلخص في أن تحوي
شاط االقتصادي لمن                  " هبة ديمغرافية "الزيادة السكانية إلى     سبة المشارآة في الن ادة ن ى زي يرتبط بقدرة الدول عل

 أسواق العمل في       إال أن المؤشرات الحالية لمعظم    .  هم في سن العمل، أي زيادة الطاقة االستيعابية ألسواق العمل         
اون                     المنطقة العربية تشير إلى أن هذه األسواق تعاني من معدالت بطالة مرتفعة، باستثناء أسواق دول مجلس التع

ة االستيعابية  (الخليجي فيما عدا ُعمان، آما تعاني من انخفاض في نسب المشارآة    دول األخرى    ) الطاق ة بال مقارن
  .في العالم
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كالية ي   ذه اإلش اوز ه ة ولتج دان العربي ستمد من تجارب بعض البل ى الخروج بتصور م ر عل عمل التقري
اع استراتيجيات                   ة االستيعابية ألسواق العمل تكمن في اتب ز الطاق ر أن تعزي والنامية وفي إطار استراتيجي يعتب

ى أ        .  للنمو االقتصادي تقوم على تكثيف قوة العمل بدًال من تكثيف رأس المال            ر عل د التقري ذلك يؤآ اج    آ ة انته همي
ع         ة م ة انخفاض اإلنتاجي ى لتجاوز متالزم ول المثل ؤمن الحل ي ت اد والت ددة األبع سياسات واالستراتيجيات المتع ال

ذه االستراتيجيات أن                         .  زيادة فرص العمل   شغيل، يمكن له ة للت ى تحقيق معدالت عالي ذي تعمل عل ففي الوقت ال
ر ن    .  تؤمن معدالت عالية لإلنتاجية    رح التقري ك                 ويقت ال وذل ة رأس الم ة العمل وقليل صغيرة آثيف صناعات ال هج ال

ة                            ق فرص عمل حقيقي ع نسب المشارآة، وخل ى رف ساعد عل نهج ي لالستفادة من التحول الديمغرافي، إذ أن هذا ال
  .للداخلين الجدد إلى أسواق العمل

  
دان شرق            ا بل ة أهمه ر    وبموجب ذلك، وفي ضوء التجارب العملية لبعض البلدان النامي دعو التقري يا، ي  آس

ا          ر بم ى الفق إلى ضرورة تأمين الدعم السياسي واعتبار أن الهبة الديمغرافية مشروع تنموي يساعد في القضاء عل
ع              يعكس األهمية القصوى للسكان ودورهم الفّعال في تحقيق أهداف األلفية الثالثة وتأمين االستخدام الكامل مع رف

ذة                       اإلنتاجية، وتحسين الموارد البشر    دمها الناف تفادة من الفرص التي تق ساهم في االس أنه أن ي ية، ومشروع من ش
أي أن الدعم السياسي لهذه الفرصة سيتيح للحكومات والمنظمات الدولية تأمين تحقيق األهداف التي                .  الديمغرافية

د    ًا يعتم اره نهج ة، باعتب ة الثالث داف األلفي ة وأه سكان والتنمي دولي لل ؤتمر ال ا الم ي أقره ة ف رات الديمغرافي التغي
ة          ة االجتماعي د من العدال أمين المزي أمين        .  تحسين الكفاءة االقتصادية مع ت ذي يحاول ت نهج، في الوقت ال ذا ال وه

اره                        ه باعتب اج ويتعامل مع ة اإلنت ة في عملي معدالت نمو اقتصادية عالية، يعمل أيضًا على إعطاء اإلنسان األولوي
  .واحدهدف اإلنتاج ووسيلته في آن 

  
  :وانطالقًا مما سبق سيتناول التقرير في فصوله المختلفة ما يلي  
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  مقدمة
  

ل،                     ي من التحلي صاد الكل من القضايا التي استأثرت لفترات طويلة بانتباه الباحثين والمعنيين بمستوى االقت
فمن الباحثين من يرى أن نمو السكان هو عامل     .  دي وبمستوى الفقر  مسألة النمو السكاني وعالقته بالنمو االقتصا     

دم           ة للتق ارف نتيج زين المع زداد خ سكان ي ادة ال ع زي ومي؛ م دخل الق و ال دالت نم ى مع ًا عل ؤثر إيجاب ز ي محف
سكاني عامل       .  التكنولوجي الذي تولده زيادة الطلب على إنتاج السلع والخدمات       رون أن النمو ال اك آخرون ي وهن

زداد                    .  يؤثر سلبًا على النمو االقتصادي     سكان ي داد ال د أع ومي، ومع تزاي دخل الق و ال فارتفاع نمو السكان يعيق نم
صادية   ة واالقت ة والطبيعي وارد المادي تنزاف الم تالف .  اس ل اخ ي ظ ر   وف ات النظ   وجه

ين ة ب ة العالق رت أن   حول طبيع ة اعتب رة ثالث صادي، ظهرت فك و االقت سكان والنم و ال ل نم سكاني عام و ال النم
ة     .  محايد في النمو االقتصادي ويتحدد خارج نماذج النمو القياسية     والنتائج التي نجمت عن وجهات النظر المختلف

سكان عامل                                  و ال ى أن نم ة النظر التي تنص عل سكاني وجه ى العمل ال دًا عل ا بع ا وأخطره ان آخره لها تبعات آ
ذه      ف ه ان توظي صادي وآ و االقت ي النم د ف ة     محاي ر حيادي رة لتبري ود األخي الل العق ائج خ    النت

و االقتصادي وساهم في عدم إعطاء              سكاني والنم النمو السكاني قد أدى إلى التقليل من األثر المتبادل بين النمو ال
دول                     د من ال ة في العدي سياسات المتكامل شاء ال والمالحظ أن   .  القضايا السكانية األولوية التي تستحقها في سياق إن

ا           ال ى أن ترآيزه ود إل ق يع شكل مطل ات فرضياتها ب صراعات بين المدارس الفكرية المختلفة وعدم تمكنها من إثب
ا                        سكان واتجاهات تغيره سألة الترآيب العمري لل افي لم ام الك آان إجماال على حجم ونمو السكان ولم تعِط االهتم

  .وأثر ذلك على النمو االقتصادي، وعلى عملية التنمية آكل
 

ول إن    ر ح ات النظ د        وجه ي العدي ا ف م تناوله د ت صادي ق و االقت سكان والنم و ال ين نم ة ب ة العالق    طبيع
ام                  اهرة ع د في الق ذي انعق ا  .  1994من الدراسات التي ُأعدت عند التحضير للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ال أم

د حدثت ع                   دورة       1999ام  النقلة النوعية التي ساعدت على حسم الصراع في وجهات النظر فق د التحضير لل ، عن
سكان   دولي لل ؤتمر ال ل الم امج عم ذ برن شاملين لتنفي يم ال تعراض والتقي د االس شرين وعن ة والع تثنائية الحادي االس

اهرة                     .  والتنمية زام بخطة عمل الق د من االلت وخلصت البحوث التحضيرية التي أعدت لهذه المناسبة إلى أن المزي
م                       هو أمر في غاية األهمية وأ      دة أمر مه ة عوامل محاي ن التصدي للفرضيات التي تجعل من العوامل الديمغرافي

ة        دان النامي ى البل ع                       .  ومصيري بالنسبة إل ة دف سكان والتنمي ين ال ة ب ة المتبادل ة العالق ل من أهمي ين أن التقلي د تب فق
ة و   رات الديمغرافي ل التغي ة تهم ر متكامل ات غي اد سياس ى اعتم رار إل دفع متخذي الق صادي وي و االقت روج للنم ت

  .باعتباره الحل الوحيد للتنمية
 

سكاني في                            ى العمل ال الغ عل ر ب ة وذات أث تمثلت النقلة النوعية في أن هذه الدراسات خلصت بنتيجة مهم
ن    اني م ا تع وارد ذآره آلراء ال ات المناصرة ل م األدبي ا أن معظ ة، مفاده دان العربي ة، وخاصة البل دان النامي البل

ا الهيكل العمري             قصور في ا   سكان وأهمه لجانب النظري حيث إن معظمها قد أغفل األهمية القصوى لديناميكية ال
ات           .  وتطوره وعالقة ذلك بمعدالت االدخار واالستثمار وبالنمو االقتصادي        ة سلوك ومتطلب ة عمري فهناك لكل فئ

سكان األطف    .  مختلفة تترتب عليها نتائج اقتصادية مختلفة أيضاً       د من           فحاجات ال افعين تتطلب تكثيف المزي ال والي
م          ل فه ن العم ن س ى م ل األول ي المراح شباب ف ا ال يم، أم صحة والتعل ي ال تثمارات ف   االس
ة الصحية مع               ى تكثيف الرعاي مكون أساسي لعرض العمل وزيادة االدخار، ومع التقدم في السن ترتفع الحاجة إل

  . ضمان دخل تقاعدي للمسنين
  

سكان                    في ضوء النتائج الت      ي خلصت إليها البحوث، تم دحض معظم وجهات النظر التي قللت من شأن ال
ة،                         ا التجارب الدولي شواهد التي وفرته ى ال اد عل ك باالعتم ي وذل في عملية التنمية على الصعيدين النظري والعمل

ة بار             .  وأهمها تجارب دول شرق آسيا     سكانية ممثل رات ال ى أن التغي شير إل سكان      فالدراسات القياسية ت و ال اع نم تف
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دار     اهمت بمق ل س ن العم ي س امي      40ف ين ع دان ب ذه البل صادي له و االقت ن النم ة م ي المائ .  1990 و1970 ف
سكان في سن العمل                 دما يكون نمو ال البطء عن سم ب وخالصة االستنتاجات في هذا المجال أن النمو االقتصادي يت

صا     و االقت سن النم سكان، ويتح الي ال و إجم ن نم ضًا ع ي    منخف سكان ف و ال دى نم دما يتع   دي عن
  . سن العمل نمو إجمالي السكان

  
ين     ة ب ى أن العالق سكان عل دولي لل ؤتمر ال ل الم ة عم دت وثيق ا، أآ وارد ذآره تنتاجات ال ي ضوء االس ف

وهي تؤآد في الفصل الثالث حول أوجه         .  السكان والنمو االقتصادي المطرد والفقر هي عالقة متبادلة ومتعاضدة        
راب ى       الت ستدامة عل ة الم رد والتنمي صادي المط و االقت سكان والنم ين ال شر    "ط ب ع الب ة لجمي شطة اليومي أن األن

ة                        ة البيئ ة وحال وارد الطبيعي ستويات استخدام الم سكاني وأنماط وم التغير ال رتبط ب والمجتمعات المحلية والبلدان ت
اق    .  وسرعة التنمية االقتصادية واالجتماعية ونوعيتها     ى نطاق               وهناك اتف ر عل شار الفق ى أن استمرار انت ام عل ع

ى                 ر عل ر آبي ا أث نس، له وع الج ى ن ة عل ا والقائم ة منه رة، االجتماعي ور الخطي ه الج ن أوج ضًال ع ع ف واس
ذلك             أثر ب ى          .  البارامترات الديمغرافية مثل نمو السكان وهيكلهم وتوزيعهم، آما أنها تت ضًا عل ام أي اق ع اك اتف وهن

دهور                   أن أنماط االستهالك     ة وت وارد الطبيعي ستدام للم ر الم واإلنتاج غير المستدامة ال تفتأ تسهم في االستعمال غي
ة                 ارامترات الديمغرافي ذآر للب رة  " (البيئة فضًال عن زيادة الجور االجتماعي والفقر مما يقترن بالنتائج السالفة ال فق

  .)2()17، صفحة 3، 1
  

ه دور       الفرضيات الحديث  يعتمد التقرير الحالي على      ديمغرافي ل ر ال ة التي تنص على أن توقيت ظهور األث
ع العمري                رة التوزي اختالف وتي ره يختلف ب إن أث الي ف سان، وبالت آبير في عملية التنمية إذ يرتبط بدورة حياة اإلن

سكا                   .  للسكان و ال ين نم ة ب ن في سن     ففي مرحلة زمنية محددة قد يكون األثر إيجابيًا أو سلبيًا باالعتماد على العالق
سكان في سن                                سبة ال ة وانخفاض ن اع معدالت اإلعال ة ارتف ه في حال الين، بمعنى أن سكان المع العمل وبين نمو ال
ك      ه ذل العمل يظهر بوضوح األثر السلبي إذ ينخفض مستوى االدخار نتيجة ارتفاع أعداد المعالين وما ينطوي علي

رد   من آلفة تتمثل في زيادة في حجم االستهالك وانخفاض في          سكان      .   نمو متوسط دخل الف و ال اع نم د ارتف ا عن أم
ر اإليجابي النخفاض معدالت الخصوبة                           دها يظهر بوضوح األث ة، فعن في سن العمل وانخفاض معدالت اإلعال

سكان                  .  متمثًال في زيادة االدخار واالستثمار     ل من ال التزامن مع عدد أق وقد يؤدي االنخفاض المتوقع للخصوبة ب
ى مدى خمس وعشرين سنة خاصة وأن التجارب                          المعالين إلى    د عل د تمت رد ق إمكانيات في نمو متوسط دخل الف

دول               ة    -التاريخية تبين أن حدوث هذه العملية بموازاة نمو بطيء لفئة آبار السن تتيح لعدد من ال ات متفاوت  في أوق
شهد         .   ظهور الهبة الديمغرافية   –ولكن لزمن محدد     ة ت دان العربي ا        وبما أن البل داد سكانها وبم رًا في أع دًا آبي تزاي

ى             ة األول ة العمري سبة الفئ ى انحسار ن ) 14-0(أن هذه األعداد تشق طريقها نحو الفئات العمرية المختلفة مؤدية إل
ة           رة أي               ) 64-15(وإلى تضخم نسبة السكان في الفئة العمرية الثاني ة األخي سبة الفئ دًا في ن اع طفيف ج ى ارتف وإل

ق فرصة                         فئة السكان الم   د يخل سكان ق ة لل ة العمري ر في الترآيب ذا التغي إن ه سنين، ومع اعتماد سياسات مالئمة، ف
ستقبل القريب والمتوسط       د        .سانحة للنمو االقتصادي في الم ة، ق سكان في المنطق ة لل ة المرتقب   فاالتجاهات الهيكلي

دّني م     ،تكون فرصة سانحة لزيادة االدخارات واالستثمارات      واز النخفاض           وذلك نتيجة لت شكل م ة ب عدالت اإلعال
ون   د تك صوبة، وق دالت الخ ع       مع ي رف تثمارات ف ارات واالس ذه االدخ شلت ه انحة إذا ف ر س ضًا غي ة أي الفرص

تج    ل المن رص العم ادة ف صادي وزي و االقت دالت النم ع    .  مع ت م ة إذا تزامن ة إيجابي ى التنمي ات عل ر التبع وتعتب
ة  ات العمري ستهدف الفئ بة ت م   سياسات مناس ة ان ل ى التنمي لبية عل ون س د تك ل، وق ي سن العم سكان ف شابة وال  ال

ذه                     ة للتعامل مع ه يستطع متخذو القرار التخطيط لها بشكل مبكر وخلق الظروف المؤاتية والبيئة السياسية المالئم

                                                      
 ).1994سبتمبر / أيلول13-5القاهرة،  (تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةاألمم المتحدة،   )2(
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اقم الطلب                          .الفرصة اطلين عن العمل وتف سبة الع اع ن ى الهجرة    ومن النتائج السلبية التي تلوح في األفق ارتف عل
  .)3(الدولية

  
ين                      ة ب ة المتبادل ة العالق ز الحس االستراتيجي بأهمي ى تعزي في ضوء الفرضيات الواردة يهدف التقرير إل

ة       ات الدولي ات والمنظم دى الحكوم ك ل ة، وذل سكان والتنمي ف      .  ال اذ المواق رورة اتخ ى ض ر عل د التقري ويؤآ
سكان متغي            ار ال أنها اعتب ة           االستراتيجية التي من ش صادية واالجتماعي رات االقت ى المتغي ؤثر عل ًا ي ًا ونوعي رًا آمي

ا يضمن                         ة بم سياسات المتكامل رار ووضع ال ة صنع الق والسياسية والبيئية ويتأثر بها، وذلك من أجل تحسين عملي
رار   ل الق ا يجع ة وبم ة الثالث داف األلفي ة وأه ؤتمرات الدولي ات خالل الم ا الحكوم ي أقرته داف الت ق األه ات تحقي

دورها         ا وب ؤ به ن التنب رات يمك ي تغي ة ه رات الديمغرافي ة وأن التغي ع، خاص تجابة للواق ر اس ذة أآث المتخ
رًا   ا أصبحت متغي در م ة بق ة آمي ضية ديمغرافي د ق م تع دالت الخصوبة ل ة وأن مع ة التنمي ي عملي تراتيجي ف االس

ى مستوى األس              ي وعل ك، وفي ضوء التجارب          .  رةاجتماعيًا له أبعاده على المستويين الكلي والجزئ وبموجب ذل
دى الحكومات                               ة استراتيجية ل اك رؤي ة أن تكون هن روج ألهمي ر ي ذا التقري إن ه ة، ف دان النامي بعض البل العملية ل
العربية في النظر إلى التغيرات الديمغرافية المقبلة وعالقتها بالنمو االقتصادي  وما تتيحه من فرص عمل منتجة                    

  .ط دخل الفرد والقضاء على الفقرتعمل على تحسين متوس
  

ة،                           ة متبادل و االقتصادي هي عالق ة والنم رات الديمغرافي ين التغي ة ب ة العالق وبناء على اإلقرار بأن طبيع
سية التي                   يؤثر بعضها على بعض ويتأثر بعضها ببعض عند صياغة سياسات التنمية، وفي ضوء الفرضيات الرئي

ا      ود في              اعتمدتها الدراسات والبحوث التي س ة المعق سكان والتنمي دولي لل ؤتمر ال همت في صياغة خطة عمل الم
ام            1994القاهرة عام    ة والعشرين ع تثنائية الحادي ًا         1999 ومقررات الدورة االس ة، وانطالق ة الثالث  وإعالن األلفي

ر      رد والفق صادي المط و االقت سكان والنم ين ال ة ب ى أن العالق نص عل ي ت يات الت ن الفرض   م
ة م دالت   هي عالق ة بمع ة ممثل رات الديمغرافي ين التغي ة ب ع العالق ى تتب ر إل ذا التقري يعمد ه ة ومتعاضدة، س تبادل

وة العمل وحجم                        ى ق ثًال بالطلب عل اإلعالة ومعدالت نمو السكان في سن العمل من ناحية، واألداء االقتصادي مم
رى   ة أخ ن ناحي شغيل م ى و    .  الت يرآز عل ر س ذا التقري أن ه ه ب در التنوي ة    ويج ية للهب ذ األساس ن المناف دة م اح

ل      واق العم ة أس ع دراس التزامن م ديمغرافي ب ول ال رات التح ة مؤش ه دراس ي منهجيت يتناول ف ة إذ س .  الديمغرافي
واق    ذه األس ة ه ص قابلي ة وتفح ل العربي واق العم سابقة ألداء أس ات ال ل االتجاه ى تحلي د عل   ويعتم

ك         صاديًا وذل شطين اقت رة         على استيعاب السكان الن ك للفت وع الجنس وذل ة وحسب ن ات العمري -1985 حسب الفئ
ع   .  2000 ى رف ل عل ة تعم اع سياسات عقالني ى اتب ساعد عل د ت ى توصيات ق و الوصول إل ك ه ن ذل دف م واله

  .معدالت التشغيل وتحسين مستوى آفاءة األداء
  

ديمغرافي      وينفرد الجزء األول من التقرير باستعراض النظريات والفرضيات التي تفّسر عم             ة التحول ال لي
ة                    ة العربي ى المنطق ة وصوًال إل دان النامي ة والبل دان المتقدم ة في البل ذه العملي دم الجزء األول    .  ومراحل ه ا يق آم

ام              ذ الع ام      1980تحليًال مفّصًال التجاهات المؤشرات الديمغرافية األساسية للدول العربية من ا للع .  2020 وتوقعاته
سكان في سن العمل           أما الجزء الثاني من ا  ا نمو ال ديمغرافي وأهمه ة عن التحول ال لتقرير فيعالج التبعات المترتب

ة   رف بالهب ا يع ور م ة ظه ى إمكاني شير إل ا ي ة، مم ة الكلي دالت اإلعال اض مع   وانخف
صادية          سياسية واالقت ة ال وفرت البيئ ا ت ة إذا م صادية مهم د اقت ق عوائ يح تحقي ي تت ة، والت ذة الديمغرافي  أو الناف

ذلك بة ل ى أساس   .  المناس ة عل دول العربي ي ال ة ف اني خصائص العمال زء الث ستعرض الج ك، ي ى ذل باإلضافة إل
ل       واق العم ي أس ل ف اهر الخل م مظ ى أه ّرق إل صادي، ويتط و االقت ديمغرافي والنم ول ال ين التح ائم ب رابط الق الت

                                                      
ـ      ة والفقر على صعيد االقتصاد الكلي     الترابط بين السكان والتنمي   بتول شكوري،     )3( دى العربـي   ، بحث مرجعي مقدم إلى المنت

  .(E/ESCWA/SDD/2004/WG.1/11) 2004للسكان، اإلسكوا، 
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ام   آما يبحث في القدرة االستيعابية الراهنة لسوق العمل الع        .  العربية ة   2020ربية وتوقعاتها لغاية الع اد ثالث  باعتم
  .سيناريوهات مختلفة لنمو السكان في سن العمل

  
وان                      ة تحت عن سكان والتنمي ر ال سلة تقري اني من سل دد الث ة فرصة      : "ويأتي إصدار الع ذة الديمغرافي الناف

سألة       "ندرة المياه في العالم العربي     : "، بعد عامين من نشر العدد األول      "للتنمية في البلدان العربية    ذي عالج م ، وال
ر         النمو السكاني في ضوء مشكلة       ة وأث ك  حّدة نقص المياه العذبة في المنطق اة       ذل ى حي سكان  عل  والتحديات التي     ال

  .تواجه البلدان العربية في الطلب المتزايد على المياه المأمونة
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    التحول الديمغرافي في العالم والمنطقة العربية-أوًال
  

صناعية خالل                              دان ال ام في البل والدات الخ ات وال دلي الوفي ى مع رات التي طرأت عل دفعت دراسة التغي
اريخ عر                     ر الت سكان عب سير تطور ال ى تف سعى إل ورة نموذج نظري ي ف باسم  القرنين الماضيين، الباحثين إلى بل

ديمغرافي " ة التحول ال ة ".  نظري دد من المراحل الديمغرافي ًا بع ة أن المجتمعات تمر تاريخي ذه النظري ر ه وتعتب
دي                   .  التي تقسم غالبًا إلى ثالث     ديمغرافي التقلي ديمغرافي تعرف بالنظام ال سبق التحول ال ى التي ت والمرحلة األول

سكان          وتتميز بمعدالت مرتفعة للوفيات والوالدات، ما      دًا لل ة        .   يؤدي إلى نمو بطيء ج ة انتقالي دها مرحل أتي بع وت
م ال                   ًا، ث تعرف بمرحلة التحول الديمغرافي وتتميز في بدايتها بانخفاض معدل الوفيات وبقاء معدل الوالدات مرتفع

سكان ًا لل وًا ملحوظ ع نم شهد المجتم د أن ي نخفض بع ر أن ي ذا األخي ة فُتع.  يلبث ه ة الثالث ا المرحل ام أم رف بالنظ
  .الديمغرافي الحديث وتتميز بمستويات منخفضة جدًا للوفيات والوالدات

  
اريخ تطور                         إلى إي مدى يتطابق هذا اإلطار العام لنموذج التحول الديمغرافي مع المراحل التي طبعت ت

  السكان في العالم؟
 

  مراحل تطور السكان في العالم  -ألف
  

ى آل                على الرغم من وجود اختالفات هامة        دي سيطرت عل ديمغرافي التقلي ، فإن السمات العامة للنظام ال
ة           .  الشعوب وفي آل القرون    الم إال مجموعات سكانية طبيعي د  .  فخالل مئات األلوف من السنين، لم يعرف الع وق

  .الدعبر هذا النظام عن جمود حدده ثبات البيئة وعجز اإلنسان عن تأمين الموارد التي تستجيب لقدرته على التو
  

ين         و   دا تراوحت ب ة ج ع    .   في األلف  40 و35قد تميز هذا النظام بمعدالت وفيات مرتفع ا العمر المتوق أم
ين سنة                 ين وثالث وثالث ين ثالث راوح ب ان يت والدة فك ات بمجموعة من              .  لدى ال اع معدالت الوفي بط ارتف د ارت وق

رة    سبة آبي ى ن دتها، عل ا وح ة آثرته ضي، نتيج ت تق ي آان وارث الت سكانالك ن ال وارث  .   م ذه الك رز ه ن أب وم
  .المجاعات واألوبئة والحروب

  
ر عن                          وإ   اة عب ة أخرى تمسك بالحي ا، يالحظ من جه ان يرافقه زاء هذه الكوارث وهاجس الموت الذي آ

ذا     .   في األلف45 و40نفسه بمعدالت مرتفعة للوالدات تراوحت بين        وتبين مقارنة الوفيات بالخصوبة في ظل ه
لكن  .   هذه األخيرة تميزت أساسا بثباتها، في حين عرفت الوفيات في فترات منتظمة ارتفاعات ملحوظة              النظام أن 

ى اإلنجاب                ة عل رة    .  هذه الخصوبة بعيدة آل البعد عن الخصوبة الفيزيولوجية إي القدرة الفيزيولوجي فاألسر الكبي
رأة آانت تنجب        ال عوضًا عن    6 أو 5 هي، خالفًا لما يظنه البعض، نادرة جدا إذ أن آل ام ًال  16 أو 12 أطف  طف

ارس أي ضبط إرادي لخصوبتها  ل أو ال تم ا تجه ي أآثريته وقعهم من اسر آانت ف ان من الممكن ت ك أن .  آ ذل
د واألعراف والممارسات             ادات والتقالي ر مباشرة، بالع ة غي و بطريق الخصوبة المسماة طبيعية آانت محدودة، ول

ة به الع.  الديني ة ش ذاء   فالممارس ي الغ نقص ف سبب ال ه ب ة فترت ال وإطال بيل المث ى س ة لإلرضاع الطبيعي عل المي
ل أو اإلنجاب  رات الحم ين م رة الفاصلة ب ة الفت ا إطال وافر للرضع تترتب عليه ة .  المت ادات المرتبط ا إن الع آم

ة   غربية إلى بتأخر العمر عند الزواج تفسر انخفاض مستوى الخصوبة في مجتمعات تقليدية عدة في أوروبا ال               أربع
ين المجتمعات               .  أو خمسة أطفال للمرأة الواحدة     ة للخصوبة، ب ستويات المرتفع وتوحي التباينات المالحظة في الم

صادية والضغوط                   ة واالقت وعبر األزمنة، ان الخصوبة آانت منظمة بشكل يجعلها تتكيف مع األوضاع االجتماعي
  . األسرة لدى غالبية األزواجالبيئية في ظل احتمال غياب أي ضبط إرادي لحجم
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ًا وخاضع                      دد دائم ات مه دي بثب ديمغرافي التقلي أخيرًا، يمكن تلخيص التطور الديمغرافي في ظل النظام ال
ذه                أثر به ه ال يت رى وآأن ة أخ ن ناحي دو م ه يب ات، لكن دل الوفي و مع د ه ر واح ات متغي ًا لتقلب   آلي

  .التقلبات غير المنضبطة بفضل سهولة التعويض
  

ة                     فو   وى الديمغرافي ة تحول عميق للق ا بداي امن عشر، شهدت أوروب رن الث ذا     .  ي منتصف الق د أدى ه وق
سكان                       ل لل انطالق هائ ا سمح ب دي، آم ديمغرافي التقلي دريجيًا، عن النظام ال دة ت زداد ح ان ي التحول إلى انقطاع آ

اقي أ               1740فحوالي عام     .واالقتصاد م في ب ة، ث را في البداي ذا      ، حدثت في إنكلت زت ه ورة مزدوجة مي ا، ث وروب
  .النصف الثاني من القرن عن نصفه األول، واقتصرت مكاسبها لفترة طويلة على أقل من ثلث سكان العالم

  
ات حيث انخفض من                 دل الوفي ًا لمع تظم تقريب وط مستمر ومن رز أوًال هب  في األلف في سنة     38.5فقد ب

ى  1880 في األلف في سنة  27.1 إلى   1740 ع      1900األلف سنة    في  18 إل اع العمر المتوق ى ارتف ا أدى إل ، مم
ى    1727 سنة حوالي سنة        26لدى الوالدة من نحو        ى      1796 سنة حوالي سنة        33 إل م إل  سنة حوالي سنة       38 ث

ى 52 و1820 ى وصل إل رن التاسع عشر حت ة الق ي نهاي نة ف ة57 س ة الثاني د مشارف الحرب العالمي نة عن   . س
ه              ثانيًا، لم يعد التطور ا     ى ديناميكيت سابق عل القرن  .  لديمغرافي خاضعا لمختلف الكوارث التي آانت تقضي في ال ف

اة   ة بعض أسباب الوف ي معرف ر ف ر الكبي ا األث ان له ي آ ة الت ة والطبي شافات العلمي و عصر االآت امن عشر ه الث
ة واألمراض     ائ                  .  ومقاومة األوبئ ى تحول وس ة أدت إل ورة زراعي ة ث ورة الطبي د واآب الث اج الزراعي     وق ل اإلنت

ية األخرى  ضروريات األساس ذاء وال اج الغ ى إنت سان عل درة اإلن ادة ق ى زي الي إل اليبه وبالت ورة .  وأس وآانت الث
الزراعية الشرط األساسي والضروري للثورة الصناعية التي آان لها أبرز األثر في زيادة اإلنتاج وتطور وسائل                 

ا   "الموارد-السكان"شكالية هذه العوامل مجتمعة سمحت بحل إ .  النقل م م ، فرافق النمو االقتصادي النمو السكاني ث
  .لبث ان تجاوزه

  
سكان                         ا سمح بنمو سريع لل ة جدا، م لكن  .  أما الخصوبة، فقد استمرت على وضعها الطبيعي، أي مرتفع

دني مستويات الوف                     ى ت ود عل ات بحيث    مستوى الخصوبة بدأ ينخفض في نهاية القرن التاسع عشر بعد مضي عق ي
رن الماضي             د الثالث من الق ول العق ين بحل ين اثن ذا   .  وصل متوسط عدد األطفال للمرأة الواحدة إلى طفل ل ه ويمث

ين آاف                 ين اثن ادل لطفل سم بمستوى منخفض             -العدد معدل اإلحالل ألن معدل خصوبة آلية مع  في ظل وضع يت
  .بل لتأمين إحالل األوالد مكان أهلهم في الجيل المق-للوفيات 

  
ة المزدوجة                     و   ذه الحرآ أثير المباشر له الم خارج الت د  .  في بداية القرن التاسع عشر، بقي ثلثا سكان الع فق

اع                     ز بارتف ذي يتمي دي ال ديمغرافي التقلي آانت أفريقيا وآسيا والغالبية العظمى من أميرآا الالتينية خاضعة للنظام ال
دم الت       ا التق م يطله اة والخصوبة، ول شكل طفيف   مستويات الوف داء من سنة    .  قني إال ب ذا النظام    1920وابت  أخذ ه

ة، ودخلت                      دان المتقدم ة المستوردة من البل الديمغرافي في االنقراض تدريجيًا بفضل االعتماد على الوسائل الطبي
ا ق                دأت في أوروب ل  هذه المجتمعات، وبدرجات متفاوتة، في المرحلة األولى من التحول الديمغرافي، تلك التي ابت ب

  .فانخفضت مستويات الوفاة بينما بقيت مستويات الخصوبة ثابتة، ما أدى إلى نمو سريع للسكان.   سنة150
  

دان شرق                      و   دأ انخفاض الخصوبة في بعض بل في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي، ب
سعينات، طاول ان   . آسيا ومجتمعات تنتمي لجزر صغيرة في العالم      ول الت الم      وبحل خفاض الخصوبة آل أجزاء الع

وب الصحراء، في حين                     ا جن دان أفريقي تقريبا بما فيها مناطق تتسم بمستويات مرتفعة جدًا آما في جنوب آسيا وبل
  ).1المرجع ( بلغت البلدان المتطورة المرحلة الثالثة من التحول حيث يتساوى تقريبًا معدال الوفيات والوالدات
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  ي في أوروباالتحول الديمغراف  -باء
  

صادي                            التطور االقت سبب ارتباطه الواضح ب احثين ب ين الب رًا ب ات جدًال آبي لم يثر انخفاض مستوى الوفي
ان حصيلة عوامل                     .  والتحديث اة آ ى أن تطور الوف ذا الموضوع أشارت إل لكن الدراسات العديدة التي تناولت ه

ة والمجاعات واألمراض،        آثيرة لم يتمكن الباحثون إلى اآلن من تحديد إسهام آل من       ا تراجع األوبئ ة، ومنه ا بدق ه
  .واالآتشافات العلمية والتقدم الذي أحرزه الطب، وانتشار الرعاية الصحية، وتحسن نظام التغذية

  
د                          رن الماضي فق اني من الق ديمغرافي خالل النصف الث أما المسألة المرآزية التي تمحور حولها الفكر ال

سير ا  ة تف ي محاول ت ف ة    تمثل والت االجتماعي ات والتح ستوى الوفي اض م صوبة بانخف ستوى الخ اض م نخف
  .واالقتصادية التي غيرت المجتمعات الريفية الزراعية إلى مجتمعات صناعية

  
دري           سون    ) 1909،  1934(فبعد محاوالت أدولف الن ، )1945(وآنغسلي دايفس     ) 1929(وورن تومب

ر          ) 1953(انك نوتشتين   ظهرت نظرية التحول الديمغرافي بالفعل مع فر       شكل واضح وعين المتغي الذي صاغها ب
سببي ديم،     .  ال ديمغرافي الق ام ال ي النظ ات ف ع للوفي ستوى المرتف ع للخصوبة والم ستوى المرتف ين الم ط ب د رب فق

رة           ى األزواج آث رض عل ة تف ة بطريق ت منظم ة وآان ى العائل ز عل ت ترتك ة آان ات القديم ر أن المجتمع واعتب
شعبية         آم.  اإلنجاب دات ال ان والمعتق دني            .  ا آانت تشجع عليه األدي ى الصحة في ت وق المجتمعات إل د ساهم ت وق

د لحجم                   ال جدي مستوى الوفيات، في حين تطلب انخفاض الخصوبة تراجعًا تدريجيًا للمؤسسات القديمة وظهور مث
ة، وهي عو               .  العائلة د للعائل ة التحديث       وقد ساهمت عوامل عدة في ظهور هذا النموذج الجدي . امل ارتبطت بعملي

ة                            ة آاف ات االجتماعي د الفئ ا بع ا طاول في م ة العلي ات االجتماعي د الطبق ذي ظهر عن ؤدي  .  فتحديد الوالدات ال وي
  .التفاوت الزمني في هذه العملية إلى أنماط مختلفة من المجتمعات على الصعيد الديمغرافي

  
دخل         فقد قدما صياغة أخرى يم    ) 1958(أما آول وهوفر       كن تلخيصها في أن المجتمعات الزراعية ذات ال

صاد                       ى اقت ة إل ة القديم صاد من أشكاله التقليدي المحدود تتميز بمعدالت وفيات ووالدات مرتفعة، وآلما تطور االقت
نقدي ومتخصص أآثر تقدمًا، يبدأ معدل الوفيات في االنخفاض ويستمر في انخفاضه التدريجي بسبب التحسن في                 

دريجي البطيء        التنظيم وا  د أن  .  لمعرفة والعناية الطبية، ثم ال يلبث معدل الوالدات أن يدخل في االنخفاض الت وبع
ان                                  ك الحد، ف ر من ذل اة أآث ه تخفيض الوف ات بحيث يصعب مع ى مستوى قريب من الثب يصل معدل الوفيات إل

درج في      . مستوى معدل الوالدات يقترب منه آثيرًا أو يتوازى معه تقريبا في النهاية             وينتج من هذا الوضع نمو مت
  ).2المرجع ( االنخفاض ويسود نمط األسرة الصغيرة الحجم

  
اب حول                      ا اختلف الكت وتعددت الكتابات في ما بعد حول التحول الديمغرافي والمراحل التي يتضمنها، آم

ا   دة منه سميات ع ي بت ذي حظ ر وال ل التغي ديث"عام اع"و" التح صادي واالجتم ور االقت دم"و" يالتط " التق
ا مجمل               ".  انتشار التعليم "و" النمو االقتصادي "و" التمدين"و" التصنيع"و ى حد م ة إل ارات العام ذه العب وتعين ه

صناعية الثورة ال ي ارتبطت ب ة الت صادية واالجتماعي ا ال تكمن في المصطلحات .  التحوالت االقت صعوبة هن وال
ى وضع               .  و عدم تأثيره  بقدر ما تكمن في التأثير الفعلي لهذا العامل أ         ة تكيف عل ديمغرافي هو عملي هل التحول ال

اعي د اجتم ل -جدي تجد بفع صادي اس ل  اقت ة إذ احت ة القطاعي ى البني ي طرأت عل اع التطورات الت صناعي القط ال
اه             المرتبة األولى في تكوين الدخل القومي وفي تكوين رأس المال          د تج سلوك جدي شار ل ؟ أم هو باألحرى عملية انت

  ائلة ولوسائل جديدة تسمح لألزواج بتحديد خلفهم؟الع
  

رز     ة، يب اس النظري ى أس سبة إل ديث"بالن ر   " التح ذا األخي ع أن ه صوبة، م اض الخ سر النخف ل مف آعام
ببًا         .  حصل في أوروبا ضمن سياق اجتماعي واقتصادي وديمغرافي واسع التباين          صادية س ة االقت دو التنمي وهنا تب
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ال، حدث انخفاض    .  ، ولكنها لم تكن سببًا حتميًا أو شرطًا ضروريًا لذلك  آافيًا النخفاض الخصوبة   فعلى سبيل المث
سودها                               ة، وآانت ت م تكن مرتفع دين ل سبة التم ة، رغم أن ن دول األوروبي والدات في بعض ال آبير في معدالت ال

  .لةمعدالت وفيات عالية بين الرضع، آما آانت نسبة السكان الذين يعملون في الصناعة قلي
  

خالل الفترة الممتدة بين منتصف األربعينات ونهاية الستينات، ومع بروز النمو السكاني آظاهرة موضع                  
اطق                 ر من المن اهتمام عالمي، اآتسب مفهوم التحديث أهمية أآبر لدى الباحثين إثر دراسات مستفيضة غطت الكثي

سكان                 وانتقل تحليل التحول الديمغرافي   .  والفترات الزمنية والحاالت   ا ال ي يمر به  من مجرد وصف للمراحل الت
ة والتحديث        زداد رسوخًا                   .  إلى ربطها بعمليتي التنمي ين ان انخفاض مستوى الخصوبة ي ل تب ذا التحلي وبنتيجة ه

اة           ط الحي يادة نم صنيع وس ام الت سبب قي دة ب رة الممت ة األس ضاءلت أهمي ا ت   آلم
ان مفضًال في الماضي         الحضرية الذي يضعف االتجاه نحو تكوين أسر ذات حج         م آبير، وهذا النمط من األسر آ

يخوختهم         ي ش اء ف ضمانة لآلب أمين وال اره الت املين باعتب ن الع ر م دد آبي ى ع رة إل ة األس ة  .  لحاج ن التنمي ولك
ا   ة يعمل فيه ة صناعية حديث ى دول ع إل اة ستحول المجتم ستوى الوف ى خفض م ي تعمل عل سها الت صادية نف االقت

ه                   التعليم على خفض    قيمة األطفال بإخراجهم من قوة العمل، ويدرك األفراد فيها أن خفض وفيات الرضع يعني أن
ة،          . ال حاجة لمزيد من الوالدات لبقاء عدد معين منهم على قيد الحياة            رات في المؤسسات االجتماعي وآنتيجة للتغي

  ).2المرجع (بالتدرج فإن هدف حجم األسرة الكبير سيضعف وستتعزز فكرة التحديد المتعمد للخصوبة 
  

وقد حاول   .  تطورًا بارزًا ألساس النظرية   ) 1974(وانسلي آول   ) 1963(وتمثل محاولتا آنغسلي دايفس       
ديمغرافي المعاصر            "األول من خالل نظريته المعروفة بـ        اريخ ال ر واالستجابة في الت توسيع إطار    " نظرية التغي

زو         ا المجتمعات               النظرية من مجرد انخفاض للخصوبة في إطار ال أ إليه اليب المتنوعة التي تلج اج، لتتضمن األس
سكاني  ضغط ال ستجيب لل ات(لكي ت اض الوفي سبب انخف ة ) ب ة اجتماعي ات لحرآي ود إمكاني ز بوج ي وضع يتمي ف

صادية ة     .  واقت صوبة الزواجي يض الخ ي تخف سهمان ف ديث ي ات والتح اض الوفي ع أن انخف ادة  (فم الل زي ن خ م
ة            ) وارتفاع معدالت اإلجهاض   استخدام موانع الحمل   ، يشير دايفس إلى أن تأجيل الزواج وارتفاع معدالت العزوبي

سكاني                     ى الضغط ال ديمغرافي للتكيف عل اموس ال دخل في الق ويختلف توقيت    .  والهجرة الخارجية آلها عوامل ت
  ).1المرجع  (انخفاض الخصوبة وبدايته ووتيرته بين المجتمعات تبعا للكمية النسبية لهذه االستجابات

  
رن التاسع                           ا في أواخر الق اط انخفاض الخصوبة في أوروب ويرى آول من خالل مالحظاته لمختلف أنم

.  عشر وبداية القرن العشرين، أن الخصوبة ال تتأثر فقط بالتغير االجتماعي واالقتصادي، بل أيضًا بثقافة المجتمع                
ول   ورد آ اض الخصوبة، ي روط انخف ضمنة ش ه المت ي قائمت ة وف ة التالي شروط الثالث ى الخصوبة أن ) 1: ( ال عل

ألزواج    واعي ل ار ال ساب والخي من الح درج ض ها   ) 2... (تن ن وراء انخفاض دة م ى فائ   وأن تجن
ل  ) 3( ع الحم ة لمن ائل فعال وافر وس ه     .  وأن تت ي أن ذي يعن اني ال شرط الث ى ال ول عل ة التح اس نظري ز أس   ويرآ

صاد           ة واقت دة اجتماعي ذي طاول         ال بد من وجود فائ ر ال ال، وأن التغي ل من األطف دد أق ع األزواج لع ية وراء دواف
ة والتي أدت                       رات األخرى التي طاولت المؤسسات االجتماعي دين والتغي صنيع والتم الدوافع اإلنجابية مرتبط بالت

  .إلى تقليل الفائدة االقتصادية لألطفال ورفع آلفتهم
  

واعي ضرورة           وإذا بدا الشرطان األول والثالث بديهيين ب         ار ال ديمغرافيين، يعني آول بالخي ى ال سبة إل الن
شجع الحجم                    ة التي ت يم التقليدي ل شروع األزواج في تحدي الق رة تنظيم األسرة قب توافر الشرعية االجتماعية لفك

ة ر للعائل سون .  الكبي ستيغ وويل ذه الفرضية ل ساند ه ا) 1986(وي ددا هام ة شكلت مح ران أن العلماني ذان يعتب  الل
  ). 1المرجع (لتوقيت انخفاض الخصوبة عبر مناطق أوروبا، بعد العوامل االقتصادية 
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ديان      ة شكال تح ي األبحاث الديمغرافي ان ف رز اتجاه رن الماضي، ب ن الق ات م سبعينات والثمانين ي ال وف
ستون حول الخصوب           .  لسيطرة نظرية التحول الديمغرافي    ا   االتجاه األول استند إلى نتائج مشروع برن ة في أوروب

ة                      رات االجتماعي ا والمتغي اطق أوروب ر مقاطعات ومن التي بينت ارتباطًا ضعيفًا بين وتيرة انخفاض الخصوبة عب
ي تتقاسم اللغات                 .  واالقتصادية في المقابل، بدت أنماط انخفاض الخصوبة ووتيرتها متشابهة أآثر في المناطق الت

  .ها االجتماعية واالقتصاديةوالثقافة ذاتها من تلك التي تتماثل في أوضاع
  

ًا مع                       لكن من أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن انخفاض الخصوبة ترافق في آل الدول األوروبية تقريب
اب   اه اإلنج سلوك تج ف وال ر المواق ي تغي اهم ف ذي س ي ال ستوى التعليم اع الم ور .  ارتف ان لتط ا آ   آم

رين أن       .  تأثير بالغ في انخفاض الخصوبة    أوضاع المرأة وانتشار األفكار المناصرة لها        من هنا اعتبر بعض المفك
ة   م العائل ق بحج ا يتعل ي م دة ف شار مواقف جدي ي انت ًا ف ان هام ارة آ المعنى الواسع للعب ة ب ل الثقافي أثير العوام .  ت

ه ف                          ر من دة أآث ة جدي شار لذهني ة انت ل في عملي ة تمث دول األوروبي ة  وبالتالي فإن انخفاض الخصوبة في ال ي عملي
دة       ة جدي صادية واجتماعي ى أوضاع اقت ان تكيف مستوى الخصوبة        .  تكيف عل تبعاد إمك ل، ال يجب اس في المقاب

  .على مستوى وفيات مستمر في االنخفاض، وهو أمر يبدو من الصعب إثباته
  

المي         ائج مسح الخصوبة الع ة الثمانين    (أما التحدي الثاني فقد جاء من نت سبعينات وبداي ذي  ) اتأواخر ال ال
  . وسيتم تناول هذا التحدي فيما يلي لعالقته باتجاهات الخصوبة في البلدان الناميةطاول بلدان نامية عدة في العالم

  
  التحول الديمغرافي في البلدان النامية  -جيم

  
دة                    صادية ع ة واقت رات اجتماعي بينت النتائج وجود ترابط في االتجاه المتوقع بين مستوى الخصوبة ومتغي

رابط ضعيفا وآانت            )... مدينة/ريف(منها المستوى التعليمي للمرأة ومكان اإلقامة        إال أنه في حاالت آثيرة آان الت
ديم نموذج أو          .  هناك استثناءات غير قليلة    ة تق ة ومحاول من هنا جاء التساؤل حول صحة الجانب التجريبي للنظري

سون،         (رية الثقافية   إطار نظري بديل ربط الخصوبة بالثقافة وعرف باسم النظ         د وآريس ويل ).  1987جون آليالن
ة                   رات االجتماعي ل وأن التغي ى المدى الطوي ى الخصوبة عل أثير عل ا ت ة له يم الثقافي ة أن الق وتعتبر النظرية الثقافي

  ).1المرجع (واالقتصادية تقوض هذا التأثير ببطء وبشكل جزئي 
  

دويل        ون آول ر ج ه يعتب ن ناحيت ه ) 1982(م ي نظريت ر      ف روة عب داول الث ة ت ت عملي ي تناول    الت
سينما  (األجيال، أن التعليم الجماهيري والتأثر بالقيم الغربية    الم ال شار    ) التي تبثها وسائل اإلعالم وأف ساهما في انت

ة  رة العائل صغيرة وفك ال  ال ة األطف ل من قيم اه التقلي ا باتج صادية ودفع ر  االقت دد آبي إضعاف الحوافز إلنجاب ع
نهم سترلين آ.  م شارد اي اول ريت ا ح ن  ) 1983، 1978(م ر الخصوبة م ة لتغي صادية واجتماعي ة اقت ديم مقارب تق

  ).  3المرجع (خالل نموذجه حول طلب وعرض األطفال بما فيه آلفة تنظيم الخصوبة 
  

ة                  و   في أوائل التسعينات أشار جان آلود شينيه، في معرض تناوله للنظريات والممارسات في مجال التنمي
ى ا ي انخفاض الخصوبة، إل ا ف ان تأثيرهم صادية وإمك ر بمراحل "القت امي يم الم الن ي الع أن تطور الخصوبة ف

نة    والي س اّم ح ول ع ظ تح ة، ويالح ا   1970مختلف هدته أوروب ذي ش اف ال ى االنعط رن عل صف ق رور ن د م .  بع
ًا ع            ر انفتاح دان األآث سها البل أثير الخارجي   والبلدان األآثر التزامًا بتدني الخصوبة هي نف ى الت ارة   .  ل وتجدر اإلش

دنيًا             رة أخرى ت الم الغربي م ذي شهد الع إلى أن انخفاض الخصوبة في بعض من هذه البلدان، حدث في الوقت ال
شار        -والسياق المكاني .  مفاجئًا لها  ى          .   الزمني لهذا االنخفاض يوحي بوجود أولوية انت سبة إل ا هي الحال بالن وآم

  ).4المرجع " (طورات الديمغرافية تعم المعمورةظواهر أخرى، فإن الت
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ك                          رن العشرين، بتل ذ منتصف الق ة من دول العربي وفي سياق مقارنة التغيرات الديمغرافية التي شهدتها ال
  :التي شهدتها الدول الصناعية من قبل، تبرز االسئلة التالية

  
أنها         و لعربي؟إلى أي مدى يمكن تطبيق نظرية التحول الديمغرافي على العالم ا             ما هي العوامل التي من ش

  تفسير التغيرات الديمغرافية التي شهدها منذ منتصف القرن الماضي؟
  

  التحول الديمغرافي في البلدان العربية  -دال
  

والي     ن ح ي م الم العرب كان الع دد س د ع ى  36تزاي شرين إل رن الع ة الق ي بداي سمة ف ون ن ًا 80 ملي  مليون
ام       307لغ حوالي   تقريبًا في منتصفه، ليب    ر            .  2003 ماليين في منتصف الع سكان أآث غ عدد ال ع أن يبل ومن المتوق

ات             .  2020 مليون بحلول عام     400من   وفي حين وصل معدل متوسط النمو السنوي إلى حده األقصى في الثمانين
والي    غ ح ث بل ي حي رن الماض ن الق ى  3م ض إل ة، انخف ي المائ رة  2.6 ف الل الفت ة خ ي المائ    ف

ين         1.9 ومن المتوقع تدنيه إلى أقل من         1990-1995 دين المقبل ة خالل العق ود سبب   ).  5المرجع  ( في المائ ويع
  .هذا االنخفاض إلى استمرار تدني مستويات الوفيات وتوقع انخفاض أآبر في مستويات الخصوبة

  
الم المعا       ال   ع الع ز أوًال     شك أن هذه التغيرات تندرج في سياق التحول الديمغرافي الذي طب ذي تمي صر وال

رات                      زامن مع التغي ة التطور والت بالفارق الزمني بين انخفاض مستويات الوفاة والخصوبة وآان ثانيًا نتيجة لعملي
دول المتطورة          ة يكتسب              .  االقتصادية واالجتماعية التي حدثت في ال ة العربي ديمغرافي في المنطق لكن التحول ال

ر عاد          ة غي اريخ          سمات خاصة إذ حدث في مرحل ة طبعت ت ة، وهي مرحل صادية واالجتماعي ة االقت ة من التنمي ي
دول             .  المنطقة خالل الربع األخير من القرن الماضي       ديمغرافي في ال التحول ال ويمكن تلخيص السمات الخاصة ب

  :العربية آما يلي
  
ات ال                   : السمة األولى   -1 ين المعطي ة التحول إذ تب ل مرحل ديمغرافي قب رتبط بالوضع ال وافرة   وهي ت ة المت قليل

  .عن المنطقة العربية أن مستويات الوفيات والوالدات آانت أآثر ارتفاعًا فيها عما آانت عليه في البلدان الغربية
  
سريع للتحول       : السمة الثانية   -2 ات باالنخفاض في            .  وتعود إلى الطابع المتأخر وال دأت مستويات الوفي د ب فق

شكل       تواريخ مختلفة، غالبًا بعد الحرب الع  ًا ب ان التطور مفاجئ ة، وآ ة الثاني المية األولى وأحيانًا بعد الحرب العالمي
 .عام

 
رتين أو ثالث مرات                       : لسمة الثالثة ا  -3 وق م ا تف ديمغرافي إذ بلغت معدالت النمو قيم وتتعلق بوتيرة النمو ال

  .القيم المالحظة في البلدان الغربية في مرحلة التحول
  
ة    -4 ل : السمة الرابع ة في سياق تطور شامل              وتتمث دان العربي ديمغرافي في البل  في عدم انخراط التحول ال

ان حصيلة تحسن الظروف الصحية                           ل آ ة، ب ة آاف ة والثقافي صادية واالجتماعي وآلي، أي تطور المستويات االقت
ة ال،     العام ع واألطف ات الرض دالت وفي اض مع الل       ، وانخف ة خ دان الغربي ي البل ب ف ه الط ذي حقق دم ال    والتق

  .القرن العشرين
  

اة                    وإلبراز نمط التحول الديمغرافي في العالم العربي، ال بد من استقراء اتجاهات التغير في مستويات الوف
ل             ى أوائ سينات حت ذ الخم اض من و االنخف يء نح اه بط ع اتج والدات م دل ال اع مع ين ارتف ي تب صوبة الت والخ

ستويات       .  وفياتالثمانينات في موازاة انخفاض منتظم وسريع لمعدل ال   ى م و الطبيعي إل وقد وصلت معدالت النم
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د                             ا بع م أخذت في االنخفاض في م رة، ث ذه الفت الم خالل ه ى في الع ين األعل ات        .  من ب وفي حين تظهر المعطي
ى                سبة إل و الطبيعي بالن والدات والنم دلي ال ة وانخفاض مع ات من جه دل الوفي ين انخفاض مع ًا واضحًا ب ارتباط

ة       ).  6المرجع  (آكل، يبدو هذا االرتباط ضعيفًا بالنسبة إلى العالم العربي          الدول النامية    د بقيت الخصوبة مرتفع فق
ان       ث آ ونس حي ان وت التي لبن تثناء ح ة، باس صادية واالجتماعي رات االقت اع المؤش م ارتف ى رغ ة عل رة طويل لفت

احثين معروفين       التحول مبكرًا، وساد االعتقاد بعدم إمكان انخفاضها واستمر راسخًا حتى م           نتصف الثمانينات مع ب
اجي       وتز ون سون ول د وويل دويل وآليالن رك وآول ال آي ذا     ).  7المرجع  (أمث ربط ه د بينت إحدى المحاوالت ل وق

ه         يج العربي واستفاد من السياق الخاص بالعالم العربي بنمط التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي شهدته دول الخل
ة، أن  دول العربي م ال ي      معظ رة ف ة وآبي ادات مفاجئ ه زي ذي نتجت من ة ال دات النفطي ي العائ سريع ف اع ال  االرتف

والً   صادي مقب ؤهم االقت ذين أصبح عب ال ال ى األطف د عل ب متزاي ق طل ى خل داخيل أدى إل مح تحسن .  الم ا س آم
ذي     .  األوضاع الصحية بجعل هذا الطلب أآثر قابلية للتحقيق        ى       لكن ارتفاع المستويات التعليمية ال لبا عل نعكس س  ي

هذه الزيادة في الطلب على المواليد آان بطيئًا نسبيًا وآانت النتيجة حدوث ارتفاع ملحوظ في مستويات الخصوبة                   
دول المجاورة                      ين سكان ال ضًا ب ي، ولكن أي يج العرب شار    .  خصوصًا بين السكان المواطنين في دول الخل ومع انت

اث، خف الطلب عل         ة         التعليم، خصوصًا بين اإلن دول العربي ستويات الخصوبة في آل ال د وانخفضت م ى الموالي
وفي حين يشدد بعض الباحثين على العامل االقتصادي في انخفاض الخصوبة ويرى في التحوالت             ).  8المرجع  (

ة                ة العربي ديمغرافي في المنطق ر آخرون أن      )7 و 6المرجعين   (االقتصادية عامًال هامًا في تسريع التحول ال ، يعتب
تال ول       اخ ة التح ي مقارب ذر ف وخي الح اه ت دفعان باتج ة ي دول العربي ي ال ارب ف وع التج ر وتن ات التغي ف دينامي

  ).9المرجع (الديمغرافي في المنطقة العربية انطالقًا من التجربة الغربية 
  

يج       ي بعض دول الخل ة للخصوبة ف ستويات مرتفع ع م ة م داخيل العالي زامن الم بعض ان ت ر ال د اعتب وق
ة النخفاض الخصوبة، لكن                   العربي  آالمملكة العربية السعودية والكويت يشكل دليًال آافيًا على تصدي القيم الثقافي

ر عادي ان غي ذي آ دان ال ذه البل ي ه ة ف اتهم نمط التنمي دو أن هؤالء ف كالية .  يب دول ال تعكس إش ذه ال ة ه فتجرب
ة      العالقة بين السكان والموارد إذ أن العبء الذي يشكله العدد            التعويضات  (الكبير من األطفال مؤّمن من قبل الدول

ل  يم والعم صحة والتعل ة وال صادي     ).  العائلي شاط االقت ي الن رأة ف شارآة الم ل ضعف م ذه العوام ى ه ضاف إل ي
ى الصعوبات                .  واقتصار دورها على االهتمام بأسرتها     ود إل د تع لكن التحوالت الحديثة في مستويات الخصوبة ق

يج           انخ(االقتصادية   اليف حرب الخل نفط وتك دى            ) فاض أسعار ال يم وخاصة ل اع الملحوظ لمستويات التعل واالرتف
  .اإلناث

  
ا وعدم تناسبها مع حجم                         ة موارده ونس، بقل وتتميز الدول التي عرفت تحوًال مبكرًا للخصوبة، آلبنان وت

  .سكانها، وتبنيها سياسة معلنة أو غير معلنة لتنظيم األسرة
  

ر    دو أن تغي دامها   ويب ة أو انع ة التنمي ان نتيج رى آ ة األخ دان العربي ي البل صوبة ف ر : الخ ات أآث طموح
سورة من              "الحياة الالئقة "وفرص أقل وإعادة تحديد لمفهوم       ات المي ى الفئ سبة إل ادت التحول بالن ، وآلها عوامل ق

  ).10 و9المرجعين (السكان، في حين سّير الفئات األخرى صراع البقاء وتكوين أسر جديدة 
  

ي،           الم العرب لكن مهما اختلفت ديناميات التغير وتنوعت التجارب، يبدو التحول الديمغرافي واضحًا في الع
ا سيتيح                           بعض اآلخر آم ه في ال وهو طاول آل البلدان وقطع أشواطًا في البعض منها، في حين شارف على نهايت

  :رح السؤال التاليوبالتالي ال بد من أن يط.  التحليل إبرازه في الفصول الالحقة
  

داعياتها       ي ت ا ه ي وم الم العرب ي الع ديمغرافي ف ول ال ة التح ة نتيج ة المرتقب رات الديمغرافي ي التغي ا ه م
  والتحديات المترتبة عليها خالل العقدين المقبلين؟
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    اتجاهات المؤشرات الديمغرافية األساسية-ثانيًا
  

سمة، أي   307 حوالي 2003بلغ عدد سكان العالم العربي في منتصف العام      ين ن ة من    4.9 مالي  في المائ
الم ا  .  سكان الع كانها م ل س ي يمث دمتها مصر الت ي مق ة، وف ارة األفريقي ي الق كانا ف ة س دان العربي ر البل ع أآث وتق

ين    دين المقبل ر خالل العق ارق آبي ة بف ي المقدم ى ف ي سوف تبق ي، والت الم العرب كان الع وع س ع مجم ارب رب .  يق
ا من            ويليها بف  ى   10ارق آبير السودان والجزائر والمغرب، ويمثل آل منه سكان     11 إل ة من مجموع ال .   في المائ

 في  2,2 في المائة مقابل    2.3 بنحو   2005-2000ومعدل النمو السنوي للسكان مرتفع جدا وهو يقدر خالل الفترة           
سطين               ة  في الما   3.6(المائة على صعيد العالم، مع تفاوت بين حد أقصى في فل ونس         ) ئ  في   1,1(وحد أدنى في ت

ة سها بنحو ).  المائ رة نف ذه الفت ات الرضع خالل ه دل وفي در مع د ق ين 43.7وق اين ب ود حي، وتب  لكل ألف مول
ى                   10.8 في الصومال و   117.7 والدة إل دى ال ع ل ا وصل العمر المتوق ت، بينم ًا     66.7 في الكوي سين مع  سنة للجن

ـ          .  ي الصومال  ف 47.9 في الكويت و   76.6متفاوتًا بين    ة ب دل الخصوبة الكلي دة       4.1ويقدر مع رأة الواح ال للم  أطف
  ).1الجدول ( )2.0(وحد أدنى في تونس ) 7.3(مع حد أقصى في الصومال 

  
  2000-1980اتجاهات المؤشرات الديمغرافية خالل الفترة   -ألف

  
  حجم السكان  -1

  
والي        ن ح ي م الم العرب كان الع دد س د ع سم 170تزاي ون ن ام  ملي ن  3.8 (1980ة ع ة م ي المائ    ف

ر    )  في المائة من إجمالي سكان العالم      4.7 (2000 مليونا عام    287إلى حوالي   ) إجمالي سكان العالم   بحسب المتغي
ة    غ قراب ة تبل ادة مطلق طي، أي بزي سمة 117الوس ون ن وظ    .   ملي شكل ملح سكان ب م ال اين حج د تب   وق

ًا  68صر ، بلغ عدد سكان م     2000في عام   : بين البلدان  ة  23.6( مليون غ     ) في المائ سودان حيث بل ا ال  31.4، تلته
ًا  ة11(مليون ي المائ ـ )  ف ر ب م الجزائ ا 30.2ث ة10.6( مليون ي المائ ـ )  ف رب ب ًا 29.1والمغ    مليون

ة10( ي المائ ـ )  ف راق ب ًا 23.2والع ة8( مليون ي المائ ـ  )  ف سعودية ب ة ال ة العربي ًا 22.1والمملك    مليون
ي ال7,7( ة ف ـ  ) مائ يمن ب ا 18.0وال ة 6.3( مليون ي المائ غر     ).   ف دان األص ن البل د م ل بل سبة آ كلت ن   وش

  ).2الجدول ( في المائة 0.2حجمًا وهي قطر وجيبوتي والبحرين وجزر القمر حوالي 
  

  النمو العام للسكان  -2
  

نوي ب          و س دل نم ًا لمع صرمين تبع دين المن الل العق ي خ الم العرب كان الع دد س ور ع والي  تط غ ح    2.6ل
الم آكل           1.6في المائة مقارنة بـ      ى الع سبة إل ة بالن ين                .   في المائ اين ملحوظ ب سكاني لتب دل النمو ال د خضع مع وق

دان رة : البل دة    2000-1980فخالل الفت ة المتح ارات العربي ل اإلم يج مث دان الخل ي بل صاه ف دل أق ذا المع غ ه ، بل
ة   4.65(وقطر  )  في المائة  5.11( سعودية       و)  في المائ ة ال ة العربي ة    4.18(المملك ا األردن  ) في المائ  4.08(، تليه

ة    3.97(واليمن  ) في المائة  سطين   )  في المائ ان        )3.85(وفل اه في لبن ة  1.32(، وأدن  1.48(والصومال  )  في المائ
ة ي المائ ونس ) ف ة1.93(وت ي المائ رة   ).   ف سكاني خالل الفت و ال دل النم اع مع تج ارتف د ن ن 2000-1980وق  م

سكان حوالي           .   مليون نسمة إلى مجموع سكان المنطقة      117إضافة حوالي    ى ال  5.8بعبارة أخرى، آان يضاف إل
نة   ل س سمة آ ين ن دول (مالي سنوية   ).  2الج ادة ال ث الزي ن حي صر م ت م   واحتل

ادة       ى،أي بزي سبة       1.2المرتبة األول سمة وبن ون ن الم        20.4 ملي سنوية لمجمل الع ادة ال ة من الزي .  العربي  في المائ
م       10.3 و 10.7وأتت المملكة العربية السعودية والسودان في المرتبة الثانية والثالثة بنسبتي            ب، ث  في المائة بالترتي

  ).1 الرسم البياني) ( في المائة8.5(واليمن )  في المائة8,8(والعراق )  في المائة9.8(الجزائر 
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  ة السكانية في العالم العربي في الزيادإسهامًاالدول األآثر   -1 الرسم البياني
  2000-1980خالل الفترة 
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المملكة العربية السعودية
 مصر 

متوسط الزيادة السكانية السنوية (باآلالف)
  

  
  النمو الطبيعي للسكان  -3

  
الم                               ات، شهد الع الم خالل الثمانين ى في الع ين األعل سكان من ب و طبيعي لل زه بمعدالت نم على رغم تمي

ستو            ى           العربي في ما بعد انخفاضًا لهذه المعدالت نتيجة انخفاض م ام عل والدات الخ ام وال ات الخ دلي الوفي يات مع
اني                     .  السواء وال بد من اإلشارة هنا إلى أن وتيرة انخفاض األول آانت أسرع في حين أدى االنخفاض البطيء للث

دل النمو الطبيعي       .  وبقائه مرتفعًا خالل الثمانينات إلى بلوغ معدالت النمو الطبيعي حدها األقصى               دنى مع د ت وق
ن  رة  29.3م ي األلف خالل الفت ى 1985-1980ف رة 23.1 إل ي األلف خالل الفت ى 2000-1995 ف سبة إل  بالن

ا      36.8العالم العربي آكل، وتباين خالل هذه الفترة األخيرة بين حد أقصى وصل إلى            سطين تليه  في األلف في فل
يمن   م الصومال   )  في األلف  35.5(ال ونس    ) في األلف  32.2(ث ان  ) في األلف   13.2(، وحد أدنى في ت ا لبن يليه

  ).3الجدول ) ( في األلف16.7(واإلمارات العربية المتحدة )  في األلف15.0(
  

  الوفيات  -4
  

دين الماضيين            الم العربي خالل العق ذا االنخفاض    .  انخفض مستوى الوفيات بشكل بارز في الع ود ه ويع
ذي تراجع من حوالي              ات الرضع ال رة     74.4بشكل أساسي إلى انخفاض معدل وفي -1980 في األلف خالل الفت

رة        49.8 إلى   1985 دل من         .  2000-1995 في األلف خالل الفت ع المع ة العراق حيث ارتف تثناء حال  73.8وباس
ى  ي 94.8إل ستوياته ف ى م غ أدن دان وبل ل البل ي آ ات الرضع ف دل وفي رة، انخفض مع ك الفت ي األلف خالل تل  ف

ارات العر  )  في األلف   12.3(الكويت   دة     واإلم ة المتح ذه    ).   في األلف    15.8(وقطر   )  في األلف    15.7(بي لكن ه
رة     ).   في األلف   8(المستويات بقيت أعلى من تلك المسجلة في البلدان المتطورة            سجل   2000-1980وخالل الفت

ى    107.5من   (أآبر انخفاض مطلق في مصر     يمن     )  في األلف    49 إل ا ال ى  125.9من   (يليه م  )  في األلف  80 إل ث
ى    95.9من   (المغرب   ان   )  في األلف    52.2 إل ى    58.3من   (وعم ر   )  في األلف    22.6 إل ى  88.0من   (والجزائ  إل

  ).4الجدول ) ( في األلف53.5
  

ي      سنوات الت دد ال ي متوسط ع دمًا واضحًا ف ي تق الم العرب ق الع ات، حق ستوى الوفي اض م ة النخف ونتيج
رد  شها الف رة  .  يعي الل الفت ع   1985-1980فخ ر المتوق ان العم والدة   آ دى ال ذآور و 58.0ل نة لل نة 61.3 س  س

ع              5.8 تمت إضافة    2000-1995وبحلول الفترة   .  لإلناث ع العمر المتوق اث، وارتف ذآور واإلن  سنوات لكل من ال
ان و   8.9 في ليبيا و9.4 سنوات في مصر و    10.5لدى الوالدة على صعيد البلدان       يمن وعم ة   8.3 في ال  في المملك

1.400    1.200   1.000   800    600    400    200      0  
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سورية و    8 والعربية السعودية والمغرب    ة ال ة العربي ر  7.4 في الجمهوري ع     .   في الجزائ د تراجع العمر المتوق وق
ى   2000-1995وخالل الفترة   .   سنوات خالل الفترة نفسها    3.6لدى الوالدة في العراق بمقدار       ين أعل  بلغ الفرق ب

ع في الصومال           )  سنة  75.7(عمر متوقع لدى الوالدة في الكويت        ى عمر متوق ا   30.9 ) سنة  44.8(وأدن  سنة، م
دين     ين البل صحية ب ة وال اع االجتماعي ي األوض ر ف اين آبي ى تب شير إل   ي

  ).5الجدول (
  

  الخصوبة  -5
  

رة           6انخفض معدل الخصوبة الكلية على مستوى العالم العربي آكل من              دة خالل الفت رأة الواح ال للم  أطف
سبة           ، ما يشير إلى تدن في       2000-1995 خالل الفترة    4,4 إلى   1980-1985 رأة بن ال للم  27متوسط عدد األطف

رة   ذه الفت ًا خالل ه ة تقريب ي المائ دول (ف غ  ).  6الج ذي يبل ستوى اإلحالل ال وق م ي ف دل بق ن المع ل 2.1لك  طف
در بحوالي       ذي ق ًا        .  2.83للمرأة، آما تجاوز المعدل العالمي ال ه تفاوت ام يحمل في طيات ذا االنخفاض الع إال أن ه

د إل     ن بل وتيرة م ي ال صوبة         ف اض الخ ة النخف اط التالي ين األنم ز ب ن التميي ث يمك ر حي   ى آخ
  :2000-1980خالل الفترة 

  
ة    :  أطفال للمرأة3انخفاض سريع، أي تدني معدل الخصوبة الكلية بأآثر من       )أ(   ة العربي في الجمهوري

  السورية وليبيا والجزائر؛
  

ارات        : انخفاض معتدل، أي تدني المعدل بمقدار طفلين أو أآثر          )ب(   ونس والمغرب واإلم في األردن وت
  العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت؛

 
ر      )ج(   ل أو أآث دار طف يء، إي بمق اض بط ر       : انخف زر القم ان وج ر وعم صر وقط سطين وم ي فل ف

  والبحرين ولبنان واليمن والعراق والسودان؛
 

  .في الصومال وجيبوتي وموريتانيا: ال انخفاض  )د(  
  

  أنماط انخفاض معدل الخصوبة الكلية في العالم العربي  -2 الرسم البياني
  2000-1980 الفترةخالل          
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  المحددات المباشرة للخصوبة  )أ(
  

، لم تكن تتوافر معطيات شاملة وقابلة للمقارنة حول          1972قبل مسح الخصوبة العالمي الذي بدأ في العام           
ة   دول العربي ي ال صوبة ف ول         .  الخ ات ح ى معلوم صول عل ا الح بعض منه ي ال سح ف ذا الم از ه اح إنج د أت وق

ة بالخصوبة  ة المتعلق رات الفردي صحية   .  المتغي ة وال صاءات الديمغرافي ات االستق ذه المعلوم ل ه رت مث ا وف آم
والمسوح التي ُأنجزت في إطار مسح صحة الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي، والمسح العربي لصحة األم                

رة وا صحة األس ي ل سح العرب ل، والم صوبة    .  لطف ستوى الخ ين م ة ب ود عالق سوح وج ذه الم ل ه ائج آ ين نت وتب
ة،               )ريف/مدينة(مكان اإلقامة   : والعوامل التالية  ة االبتدائي د المرحل رأة خصوصًا إذا استمر بع يم الم ، ومستوى تعل

شاط االقتصادي       ك الع          .  وإسهام المرأة في الن د من توضيح أن تل ة محددات            وال ب ر ثالث ا عب وامل تمارس تأثيره
محددان يؤديان إلى انخفاض مستوى الخصوبة وهما تأخر العمر عند الزواج األول واستخدام          : مباشرة أو وسيطة  

أثير المحددين      .  وسائل منع الحمل، ومحدد ثالث يؤدي إلى ارتفاعها وهو تقليص مدة اإلرضاع الطبيعي              وق ت ويف
 .خير بشكل واضحاألولين تأثير المحدد األ

 
  العمر عند الزواج األول  )ب(
  

شكالن                       زواج ي إن الخصوبة وال الي ف ة، وبالت يشكل الزواج اإلطار الوحيد لإلنجاب في المجتمعات العربي
ى                     دين الماضيين انعكست عل زواج خالل العق رات التي طاولت ال ظاهرتين متالزمتين، ومما ال شك فيه أن التغي

  .مستويات الخصوبة
  

ل، وهو باإلضافة           وي   ال الحم رأة الحتم دء تعرض الم سيًا عن ب عتبر العمر عند الزواج األول مؤشرًا رئي
رأة                  ي للم د  .  إلى عدد من العوامل األخرى التي تتفاعل مع الخصوبة البيولوجية، يحدد في النهاية اإلنجاب الفعل وق

زواج المبكر واإلنجاب المبكر                 ين ال ًا ب ًا وثيق ة    بينت األبحاث ترابط زواج     .   والخصوبة المرتفع ؤدي ال الي ي وبالت
ستوى            ض م د يخف شابهة، ق اع مت ل أوض ي ظ ذي، ف اب وال رض لإلنج نوات التع دد س يص ع ى تقل أخر إل المت

  .الخصوبة
  

دول      ات الج ين معطي زواج األول    7وتب د ال ر عن ط العم د     ( أن متوس ة عن نوات العزوب دد س ط ع متوس
ا معلومات     شهد ارتفاعًا في آل الدول ال     ) الزواج ين مستوى الخصوبة            .  تي تتوافر فيه ة العكسية ب وتالحظ العالق

زواج األول د ال ر عن اني : والعم اع الث وازاة ارتف نخفض بم األول ي دو  .  ف وافرة، يب ات المت دود المعطي وضمن ح
ة                   ا الجمهوري ان، تليه ا وعم ة  ارتفاع متوسط العمر عند الزواج األول ملحوظًا في الكويت وقطر وموريتاني العربي

  .السورية والمملكة العربية السعودية
  
  استخدام وسائل منع الحمل  )ج(
  

دول                    ة ال سعينات في غالبي ات والت ع الحمل خالل الثمانين تزايدت نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل من
ا وتأثي                          ى فعاليته ة نظرًا إل ادة استخدام الوسائل الحديث ل في زي م تمث ى مستوى      العربية، لكن التطور األه ا عل ره

  .الخصوبة
  

ًا             8وتبين معطيات الجدول       ة، شهدت ارتفاع  أن نسب استخدام وسائل منع الحمل وبخاصة الوسائل الحديث
  .في آل الدول التي تتوافر عنها معلومات في التاريخين المذآورين
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دو،و   ع   يب ائل من تخدام وس سبة اس ستوى الخصوبة ون ين م سية ب ة عك اك عالق ام، أن هن شكل ع ل ب  الحم
اني      ): وعلى وجه الخصوص استخدام الوسائل الحديثة     ( اع الث ع        . ينخفض األول بموازاة ارتف دول التي ترتف ففي ال

ة عن  ائل الحديث تخدام الوس سبة اس ا ن ة 30فيه دل الخصوبة الكلي ارب مع ة، يق ي المائ ي 3 ف ا ف ل، أم  أوالد أو أق
  . أوالد للمرأة الواحدة7 و3 المعدل بين  في المائة يراوح30الدول التي تنخفض فيها النسبة عن 

  
  اإلرضاع الطبيعي  )د(
  

رأة في                            ا الم ي تكون فيه رة الت سنة، وهي الفت يزيد متوسط فترة اإلرضاع في غالبية الدول العربية عن ال
ى                      .  مأمن من خطر الحمل    ر اللجوء إل ى نطاق واسع، يعتب وفي البلدان التي ال تنتشر فيها ممارسة منع الحمل عل

ع الحمل             ر مباشرة لمن ات الجدول         .  اإلرضاع خالل فترة طويلة وسيلة غي دو من معطي رة اإلرضاع      9ويب  ان فت
ي    سنة ف ن ال سودان، وع ا وال ي موريتاني صف ف سنة والن ن ال ع ع دول، فترتف ين ال اوت ب   تتف

سعودية والجزائ ة ال ة العربي سورية والمملك ة ال ة العربي ونس والجمهوري ان وت يمن وعم رة .  رمصر وال ل فت وتق
  .اإلرضاع عن السنة في لبنان واإلمارات العربية المتحدة وليبيا والبحرين وقطر والكويت

  
زواج األول                     ويبدو أن تأثير اإلرضاع على مستوى الخصوبة في الدول العربية أقل من تأثير العمر عند ال

ا     إذ يفترض9واستخدام وسائل منع الحمل، وهذا ما تؤآده معطيات الجدول           أن يكون مستوى الخصوبة أدنى آلم
ات،         .  زادت فترة اإلرضاع، مع افتراض ثبات العوامل األخرى    ا المعطي وفر فيه دول التي تت ه في بعض ال إال أن

ه            أثير         .  انخفض مستوى الخصوبة بموازاة ارتفاع متوسط فترة اإلرضاع الطبيعي أو تدني د بينت األبحاث أن ت وق
ع الحمل في                   اإلرضاع الطبيعي على مستوى      زواج األول واستخدام وسائل من د ال الخصوبة يفوق تأثير العمر عن

  .المجتمعات التي تتسم بمستويات مرتفعة للخصوبة
  

    قياس تأثير المحددات الوسيطة للخصوبة على انخفاض مستوى الخصوبة-باء
  في بعض الدول العربية

  
أثير المحددات المباشرة أو             اس ت ارت قي ى انخفاض مستوياتها     يتيح نموذج بونغ .   الوسيطة للخصوبة عل

ى          ر عل شكل مباش ؤثر ب لوآية ت ة وس رات بيولوجي ي متغي رة ه ددات المباش إن المح ه، ف رنا إلي بق وأش ا س وآم
ة             ة والبيئي صادية واالجتماعي أثر بالعوامل االقت ارت          .  الخصوبة وهي تت دة، إال أن بونغ والمحددات المباشرة عدي

ل، واإلجهاض          : أساسية هي حصرها في أربعة محددات      الزواج، واإلرضاع الطبيعي، واستخدام وسائل منع الحم
د صفر و .  المتعم ين ال راوح ب ا تت ذ قيم ة مؤشرات تأخ ن خالل أربع ة م ددات األربع أثير المح اس ت .  1ويمكن قي

  .، تنخفض نسبة تأثيره على مستوى الخصوبة1وبقدر ما تقترب قيمة المؤشر من 
  

ين               10ويبين الجدول      اريخين مختلف  نتائج تطبيق نموذج بونغارت وقيم مؤشرات المحددات الوسيطة في ت
  .ألربع دول عربية هي مصر والمغرب ولبنان واليمن

  
رة       ويبدو   ان استخدام   1995-1988 ان العامل األآثر تأثيرًا في انخفاض الخصوبة في مصر خالل الفت  آ

ل  ع الحم ائل من ن  (وس ل م ع الحم ر من ى 0.694انخفض مؤش زواج )0.503 إل أخر ال ه ت ر (، يلي انخفض مؤش
ن  زواج م ى 0.640ال م  ) 0.605 إل ل األه كل العام زواج ش أخر ال أن ت ًا ب ي، علم اع الطبيع م اإلرض   ث

  .1988في عام 
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رة                    و   أثيرًا في انخفاض الخصوبة خالل الفت ر ت أخر     1995-1987في المغرب، يتمثل العامل األآث  في ت
ى   0.69انخفض المؤشر من      (، يليه استخدام وسائل منع الحمل       )0.51 إلى   0.75من  انخفض المؤشر   (الزواج    إل

أثيرًا في انخفاض الخصوبة في                        )0.46 ر ت ان العامل األآث د ان آ د، بع ، ثم اإلرضاع الطبيعي فاإلجهاض المتعم
دير مؤشر    وال بد من التنويه إلى ان تطبيق الطريقة غير ال     .  هو استخدام وسائل منع الحمل    1987العام   مباشرة لتق

ى      1992 في العام    0.86 و 1987 في العام    0.97اإلجهاض المتعمد أدى إلى تقدير هذا المؤشر بنسبة          شير إل ، ما ي
ع                  زيادة تأثيره مع مرور الزمن، لكّن هذا التأثير يبقى محدودًا مقارنة بتأخر العمر عند الزواج واستخدام وسائل من

  .الحمل
  

شكل      شكل تأخر الزواج في   وقد     زواج ب  لبنان العامل األول في انخفاض الخصوبة حيث انخفض مؤشر ال
انخفض المؤشر من     (، يليه استخدام وسائل منع الحمل       )0.39 إلى   0.58من   (1996-1976ملحوظ خالل الفترة    

دة من حيث االنخفاض المبكر                .  ثم اإلرضاع الطبيعي  ) 0.46 إلى   0.69 ة فري ومن المعروف أن لبنان يشكل حال
  .لخصوبة فيه مقارنة بالدول العربيةل

  
 في اإلرضاع الطبيعي،       1997 و 1992تمثل العامل األهم في انخفاض الخصوبة في اليمن في العامين           و  

ل  ع الحم زواج ومن را ال ه مؤش اريخين   .  يلي ي الت يض الخصوبة ف ي تخف ا ف ي مهم أثير اإلرضاع الطبيع ان ت وآ
رة                 المذآورين، لكن مؤشر هذا العامل لم يشهد         ع الحمل خالل الفت القدر نفسه من االنخفاض الذي شهده مؤشر من

ع الحمل        0.707 إلى 0.926فقد تدنى هذا األخير من      .  1992-1997 د يجعل استخدام وسائل من ر ق ، وهذا التغي
  .1997-1992عامًال هامًا في انخفاض الخصوبة خالل الفترة 

  
  2020-2000المؤشرات الديمغرافية خالل الفترة   -جيم

  
  حجم السكان  -1

  
 لتوقعات األمم المتحدة إلى تزايد عدد سكان العالم العربي من حوالي       2002تشير المراجعة السنوية للعام       

ام   287 سمة ع ون ن والي  2000 ملي ى ح ام  454 إل ًا ع ع، أو   2020 مليون ر المرتف سب المتغي ين 408 بح  مالي
ر الوسط          431غير الثابت أو     مليونًا بحسب المت   476بحسب المتغير المنخفض، أو      ًا بحسب المتغي  في   5.7( مليون
الم  كان الع ن س ة م اني) (المائ م البي والي  ) 3 الرس درها ح ة ق ادة مطلق سمة، 145أي بزي ون ن    ملي

رة            ون  28 بنحو    2000-1980وهي تفوق تلك التي آان قد حققها خالل الفت ين          .   ملي سكان ب اين حجم ال ع تب ويتوق
يبلغ عدد سكانها            ، وبحسب المتغير الوسط   ،2020في عام   : يلي العربية آما    البلدان صدارة وس  ستبقى مصر في ال

ـ  ) في المائة10.3( مليونًا 44.5تليها السودان بـ ) في المائة22.4 ( مليونًا  97 ًا  40.5ثم الجزائر ب  في  9.4( مليون
ة  في 8.5 (36.5واليمن بـ )  في المائة9( مليونًا  38.7فالمغرب بـ   ) المائة سعودية التي     ) المائ ة ال ة العربي والمملك

ا وهي                  ).   في المائة  8.4 (36.3سيبلغ عدد سكانها     ى حاله ًا عل دان األصغر حجم سبة البل ومن المرتقب أن تبقى ن
ة                 0.2جزر القمر والبحرين وجيبوتي وقطر، أي نحو         ة العربي الي عدد سكان المنطق ة من إجم الجدول  ( في المائ

11.(  
  

  م للسكانالنمو العا  -2
  

ع بلوغه نحو           ين ويتوق دين المقبل  في  2.04يتجه معدل نمو سكان العالم العربي إلى االنخفاض خالل العق
سابقة  2.61 بعدما بلغ نحو  2020-2000المائة خالل الفترة     وسوف يطاول   .   في المائة خالل الفترة العشرينية ال

تث   ة باس ائر مختلف ة بوت دان العربي ل البل اض آ ذا االنخف يرتفع ه ث س صومال حي ن (ناء ال ى 1.48م ي 3.60 إل  ف
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ى    2.49من  (وموريتانيا  ) المائة ة    2.63 إل يمن والكويت             )  في المائ ًا في ال رة    .  في حين سيكون طفيف وخالل الفت
يمن   )  في المائة  3.60(، سوف يبلغ معدل النمو السنوي أقصاه في الصومال          2000-2020 ة    3.54(وال )  في المائ

سطين  ي3.21(وفل ة ف ا )  المائ ة2.63(وموريتاني ي المائ ان )  ف ة2.56(وعم ي المائ راق  )  ف ر والع زر القم وج
سعودية     ة ال ة العربي ة  2.46(والمملك ي المائ ونس    ) ف ي ت اه ف ة  1(، وأدن ي المائ ان  )  ف ة 1.17(ولبن ي المائ )  ف

  ).2الجدول ) ( في المائة1.43(والمغرب )  في المائة1.29(وقطر
  

  ر عدد سكان العالم العربي بحسب المتغيرتطو  -3 الرسم البياني
  2020-2000خالل الفترة         
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والي     ضاف ح سنوي، سوف ي و ال دل النم اض مع م انخف ة أي  145ورغ كان المنطق ى س سمة إل ون ن  ملي
والي  نة  7.2ح ل س ين آ سنو      .   مالي ادة ال ث الزي ن حي صدارة م ز ال صر مرآ ل م وف تحت افة : يةوس   إض

سبة  1.5 سمة وبن ون ن ة        20.1 ملي ة الثاني ي المرتب يمن ف أتي ال وف ت سنوية، وس ادة ال ن الزي ة م ي المائ    ف
ة 12.8( ي المائ راق  )  ف م الع ة 10.2(ث ي المائ سعودية   )  ف ة ال ة العربي م المملك ة  9.7(ث ي المائ سودان  ) ف م ال   ث
  ).4 يالرسم البيان) ( في المائة7.1(فالجزائر )  في المائة9(
  

   في الزيادة السكانية في العالم العربيإسهامًاالدول األآثر   -4 الرسم البياني
  2020-2000خالل الفترة 
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  النمو الطبيعي للسكان  -3
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ع      ات، يتوق د الثمانين د عق ة بع ة العربي ي المنطق و الطبيعي ف دل النم هده مع ذي ش اض ال ياق االنخف ي س ف
والدات   اس  ات وال دلي الوفي رة انخفاض مع سارع وتي وتيرة سريعة نتيجة ت ين ب دين المقبل ه خالل العق .  تمرار تدني

، ثم إلى   2010-2005 خالل الفترة    21.4 إلى   2000-1995 في األلف خالل الفترة      22.5وسينخفض المعدل من    
رة 17.9 الل الفت ط 2020-2015 خ ر الوس سب المتغي وف .   بح اض س ذا االنخف ائر  وه دان بوت ل البل اول آ  يط

رة            و الطبيعي خالل الفت ى      2020-2015متفاوتة بحيث يتوقع تباين معدل النم ين حد أقصى يصل إل  في  35.5 ب
ان   )  في األلف    9.6( في الصومال وحد أدنى في تونس        32.4األلف في اليمن و    ارات  )  في األلف    9.7(ولبن واإلم

  ).3ول الجد( ) في األلف9,9(العربية المتحدة وقطر 
  

  الوفيات  -4
  

ين     دين المقبل ريع خالل العق تظم وس شكل من ي ب الم العرب ي الع ات ف ستوى الوفي دني م تمرار ت ع اس .  يتوق
ات الرضع من نحو            رة          43.7وسينخفض معدل وفي ى    2005-2000 في األلف خالل الفت رة     33.1 إل  خالل الفت

ى 2010-2015 صل إل رة 28.9 لي الل الفت م ا (2020-2015 خ اني الرس ذا  ).  5لبي شمل ه ب أن ي ن المرتق وم
رتين      الل الفت غ خ ث يبل ة بحي دان العربي ل البل اض آ ستوياته،  2020-2015 و2015-2010االنخف ى م  أدن

ت   ي الكوي ب، ف ن (بالترتي ى10.8م ر )8.8 و9.2 إل ن (، وقط ى 12.3م   ، )8.8 و9,9 إل
ى    13.6من  10.4(واإلمارات العربية المتحدة     ى  14.2من   (حرين   ، والب )9.5 و 10.4 إل ّدر  ).  9.6 و 10.9  إل ويق

رتين            ق خالل الفت راق، وبالترتيب        2020-2000 و 2015-2000حصول أآثر انخفاض مطل  83.3من   ( في الع
ى  صومال ) 37.8 و49.4إل ن (وال ى 117.7م يمن ) 85.9 و94.5إل ن (وال ى 70.6م زر ) 44.6 و52.9 إل وج

ر  ن (القم ى 67.0م وتي ) 42.3 و49.6 إل ن (وجيب ى 102.4م   ) 76.8 و85.4 إل
ا  ن (وموريتاني ى 96.7م سودان ) 71.7 و79.7 إل ن (وال ى 77.0م ذه  ).  54.4 و61.7 إل ستويات ه ّن م   لك

ى                ذي سيصل إل المي ال رتين          42 و 46البلدان األخيرة سوف تبقى فوق المستوى الع -2010 في األلف خالل الفت
  ).4الجدول (  تباعًا2020-2015 و2015

  
د   ستمر تزاي ي  وسي الم العرب ي الع راد ف شها األف ي يعي سنوات الت دد ال ر  و.   متوسط ع اع العم ع ارتف يتوق

رتين      2005-2000المتوقع لدى الوالدة من الفترة       ى الفت ى    65.1، من    2020-2015 و 2015-2010 إل  67.6 إل
اث     72.4 و 71.1 إلى   68.5 سنة تباعًا للذآور ومن      68.9و اني   ( بالترتيب لإلن  2.5تضاف إذًا  وس).  5 الرسم البي
ذآور و3.7و ًا لل نوات تباع اث3.9 و2.6 س نوات لإلن دد  .   س ث ع ن حي ى م ة األول راق المرتب ل الع وسوف يحت

م    5.1(تليها الصومال    ) 8.6 ثم   6.2(السنوات المضافة للجنسين معًا      يمن وجزر القمر         ) 7.1 ث ا وال  4(وموريتاني
اة          2020-2015 و 2015-2010وخالل الفترتين   ).   سنوات بالترتيب  6و ين توقعات الحي  سيبقى التباين واضحًا ب

اة في الكويت                  ع للحي اه في    )  سنة بالترتيب    81.1 و 77.9(في البلدان العربية بحيث يبلغ الفرق بين أعلى توق وأدن
وتي  ب 48.6 و46.2(جيب نة بالترتي م 31.7، ) س نة32.5 ث   .   س

ي اة س ات للحي أدنى توقع ز ب ي تتمي دان الت ي البل ه ف ين إال أن اة ب ع الحي وتي و48.3 و46.2تباين توق ي جيب  64.8 ف
ر 66.6و زر القم ي ج دول ( ف الم   ).  5الج ستوى الع ى م ا عل يتم تحقيقه ي س ك الت ستويات دون تل ذه الم ى ه وتبق

  .2020-2015 خالل الفترة 70.5 و2015-2010 سنة خالل الفترة 69.2العربي آكل، أي 
  
  
  

  في العالم العربي) آال الجنسين(ة  وتوقع الحياة عند الوالدمعدل وفيات الرضع  -5 الرسم البياني
  2020-2000خالل الفترة 
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توقع الحياة عند الوالدة )لكل ألف مولود حي(معدل وفيات الرضع 
  

  
  الخصوبة  -5

  
ين،           دين المقبل الل العق ي خ الم العرب ي الع صوبة ف ستوى الخ اض م تمرار انخف ى اس ات إل شير التوقع   ت

رة    خالل ا   4.1فمن   : لكنه سيظل فوق مستوى اإلحالل     ة       2005-2000لفت دل الخصوبة الكلي ع انخفاض مع ، ُيتوق
ى  رة 3.4إل ى 2015-2010 خالل الفت م إل رة 3.1 ث ين .  2020-2015 خالل الفت اين ب لكن المستوى سوف يتب

ونس      ي ت ى ف د أدن ين ح رتين ب رتين األخي الل الفت دول خ ان ) 1.9(ال م 2(ولبن رب ) 1.9 ث   والمغ
ة المتحدة        )2.0 و 2,2(والبحرين  ) 2.3 و 2.4( ارات العربي  6,6(، وحد أقصى في الصومال          )2.2 و 2.3( واإلم
  ).6الجدول ) (3.1 و3.4(والسودان ) 4.2 و4.8(وجيبوتي ) 6.0 و6.3(واليمن ) 6.1و
  

ام               د في الع ذي عق اهرة ال ؤتمر الق ا في تحقيق       1994وقد حدد برنامج عمل م ل أهمه ات أساسية تمث  غاي
ستدامة     التوازن بين السكان والنمو      ة الم دل            .  االقتصادي المطرد والتنمي د من تحقيق مع ة، ال ب ذه الغاي ولتحقيق ه

نمو سكاني مساو للصفر، وبالتالي يتعين على البلدان العربية تخفيض مستوى الخصوبة فيها من المستوى الحالي                  
ال 2.1 إلى مستوى اإلحالل الذي يساوي     4.1الذي يقارب    ه بحسب المر  .   من األطف سنوية لتوقعات    إال أن ة ال اجع

ة                2002األمم المتحدة للعام     ز األنماط التالي ، ستتباين وتيرة انخفاض الخصوبة بين الدول العربية بحيث يمكن تميي
  :للمسارات من حيث الفترة التي سيتم فيها تحقيق مستوى اإلحالل

  
سريع   )أ(   سار ال رة     : الم الل الفت الل خ ستوى اإلح ق م ونس (2005-2000تحقي  2010-2005و) ت

  ؛)لبنان(
  

دل   )ب(   سار المعت رة    : الم الل الفت الل خ ستوى اإلح ق م ر  (2020-2015تحقي رين والجزائ ) البح
  ؛)اإلمارات العربية المتحدة وليبيا (2025-2020و
 

رة       : المسار البطيء   )ج(   -2030و) قطر والكويت والمغرب      (2030-2025تحقيق اإلحالل خالل الفت
 ؛) العربية السورية ومصراألردن والجمهورية (2035

دًا  )د(   يء ج سار البط رة : الم الل الفت الل خ ق اإلح راق و (2045-2040تحقي ة الع ة العربي المملك
سعودية سودان (2050-2045و) ال د ) ال زر  (2050وبعي ان وج وتي وُعم ا وجيب يمن وموريتاني صومال وال ال

  ).القمر

2015-2020          2010-2015     2000-2005  
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   التي سيتم خاللهاتوزع الدول العربية بحسب الفترة  -6 الرسم البياني

  تحقيق مستوى اإلحالل            
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الم العربي                     ى صعيد الع ى مستوى اإلحالل عل ة إل وال بد من التنويه إلى أن وصول معدل الخصوبة الكلي
ين انخفاض مستو          : آكل سيكون من الصعب تحقيقه لسببين      دني     أولهما يعود إلى التفاوت الزمني ب ى الخصوبة وت

ق                                ا يتعل سكان؛ وثانيهم سهم في نمو ال ًا ي تج زخم دت تن د سبق وول معدل النمو الطبيعي ألن األجيال التي تكون ق
ى          ة إل دل الخصوبة الكلي ا مع باستمرار نمو السكان في العالم العربي لفترة زمنية بعد تلك التي سوف يصل خالله

ود سكاني الموج زخم ال ستوى اإلحالل الن ال و  م دل النم يض مع ستوى اإلحالل وتخف ق م ين تحقي ًا ب  يحدث تباين
ام             .  الطبيعي للسكان  ول ع الم العربي بحل  في  2015وبالتالي يتعين استبعاد إمكان تحقيق مستوى اإلحالل في الع

ًا من      2002ضوء المراجعة السنوية لتوقعات األمم المتحدة للعام       ة قريب دًال للخصوبة الكلي  في  3.1 التي تتوقع مع
  .، وهو ما يتعدى مستوى اإلحالل2015العام 

  
دين   و   ات للعق يين والتوقع دين الماض الل العق ية خ ة األساس رات الديمغرافي ات المؤش شير اتجاه   ت

اع العمر             صعيد الصحي انعكست في ارتف ى ال المقبلين إلى تميز الثمانينات من القرن الماضي بإنجازات هامة عل
ع     المتوقع لدى الوالدة، في ح     ين اتسم عقد التسعينات وبداية العقد الحالي بانخفاض ملموس لمستوى الخصوبة يتوق

ات            .  استمراره خالل العقود المقبلة    أثير انخفاض مستويي الوفي ا ت ل أهمه ائج يتمث رات نت ذه التغي ى ه وتترتب عل
  .والخصوبة على البنية العمرية للسكان

  
ة      وهناك عالقة مباشرة بين انخفاض مستوى الخص          ة العمري ر البني ؤدي      .  وبة وتغي فانخفاض الخصوبة ي

ة األخرى             ) سنة 15أقل من   (إلى تدني نسبة الصغار من السكان        ات العمري سبة الفئ .  ، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع ن
ه      ) زيادة نسبة آبار السن   ( ويرتبط أيضًا االنخفاض السريع لمستوى الخصوبة بتسارع تعمير السكان           من حيث أن

سكان الراشدين                   يعني دخ  سبة ال ل ن د في المقاب ول أعداد أقل من أفواج الوالدات المتتالية في البنية العمرية، ما يزي
  .والمعمرين إلى مجموع السكان

  
ذا                الزم له ري الم النمط العم رتبط ب و م ة، فه ة العمري ى البني ات عل ستوى الوفي اض م أثير انخف ا ت أم

اض ن إن المكاسب ال .  االنخف رغم م ى ال ن     فعل ى م ل األول الل المراح اة خ رص الحي عيد ف ى ص ق عل ي تتحق ت
ار                             ساء في أعم صغار والن ى ال سبة إل ة بالن ر أهمي ا أآث ة، فإنه ات العمري انخفاض مستوى الوفيات تطاول آل الفئ

ة وتحقيق              .  الخصوبة، وبالتالي فهي تسهم  في فتوة السكان        دم الطبي وتحسن إجراءات الصحة العام لكن مع التق
سهم في                  مستويا دمًا في العمر وت ت عالية من الصحة لفئة صغار السن، تطاول المكاسب الفئات السكانية األآثر تق
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ار              ة في األعم ة المتقدم واج العمري رة              .  بقاء نسب أآبر من األف الي، ففي حين يحدد انخفاض الخصوبة وتي وبالت
أثير الخصوبة      ى ت ات عل ة انخفاض الوفي ضاءل أهمي د تت سكان، ق ر ال ة   تعمي ة معين ر في مراحل زمني  في التعمي

  .بحيث يؤدي دور القوة المسرعة في الجوانب األخرى المتعلقة بالنمط العمري المالزم لهذا االنخفاض
  

وة سكان                              اة في فت ستويات الوف ة من الخصوبة مع انخفاض مستمر لم وقد أسهم تزامن مستويات مرتفع
ي الم العرب وع   .  الع ن التن شف م د تست ه ق ر أن ديث   غي اض الح ة واالنخف دول العربي ة لل ارب الديمغرافي ي التج ف

ين              دين المقبل ة في العق ة من البنى العمري اط مختلف سريع      .  الملحوظ للخصوبة أنم ديمغرافي ال تج التحول ال د أن وق
ه                              الم العربي بمجمل سكان الع ر سريع ل ى تعمي ؤدي إل د ي ر وق ًا للتعمي ة زخم الذي طاول حديثًا بعض الدول العربي

  ).11المرجع (
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    نتائج التحول الديمغرافي-ثالثًا
  

اة                  ة للخصوبة والوف ى معدالت مرتفع ذا      .  آان التوازن الديمغرافي، في الماضي، مرتكزًا عل ر ه د تغي وق
دثا                      ذان أح اة الل ادة توقعات الحي ات الرضع وزي سريع لمعدالت وفي ر االنخفاض ال ة إث النمط في المراحل الالحق

ي البني رًا ف صادي  تغي شاط االقت ار الن ي أعم سكان ف داد ال ادة أع ى زي دوره إل سكان أدى ب ة لل   ة العمري
سن   ).  15-64( غار ال داد ص ادة أع ى زي ة إل ود متتالي صوبة لعق ستوى الخ اع م تمرار ارتف ا أدى اس   آم
ي   ) 14-صفر( الم العرب كان الع ار س رم أعم ن ه ضح م ا يت ه آم ابق ل شكل ال س اني(ب م البي ن ب).  7 الرس ة لك ني

واج  اة الن أف اع الخصوبة وانخفاض الوف ادل الرتف أثير المتب ضة تعكس الت ة العري ات العمري سكان بحسب الفئ ال
  .الوالدات الكبيرة العدد نتجت، وما زالت تنتج، من أعداد آبيرة من النساء في أعمار اإلنجاب من األجيال السابقة

  
  2002ي عام الهرم السكاني في العالم العرب  -7 الرسم البياني
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  اتجاهات البنية العمرية للسكان  -ألف
  

سن     ة صغار ال ى فئ ون إل ذين ينتم سكان ال ق لل دد المطل ادة الع ن زي رغم م ى ال ن )14-صفر(عل  75، م
ام     ى    1980مليونًا ع ام      109 إل ون ع ى نحو          2000 ملي ه إل ع زيادت ام    138 وتوق ًا ع ر   بحسب ا 2020 مليون لمتغي
ام      44.2، انخفضت نسبة هذه الفئة من مجموع السكان، من          )12الجدول   (الوسطي ى    1980 في المائة ع  38.1 إل

ة       .  )13الجدول   (2020 في المائة عام     31.9 ويتوقع وصولها إلى     2000في المائة عام     ة الفتي ة العمري وهذه البني
م دو  سكان ه ث ال ن ثل ر م ث أآث ي حي الم العرب ز الع ي تمي سكاني 15ن الت و ال ع للنم ر متوق ًا غي تج زخم نة تن .   س

غ                       24-15وتمثل الفئة العمرية     د بل ات، وق ة المجتمع ة الرشد في غالبي ى مرحل ة إل  سنة االنتقال من مرحلة الطفول
و      ة نح ة العربي ي المنطق ددها ف ام   33ع ًا ع ى    1980 مليون ز إل م قف    58 ث

ر الوسطي   2020عام  مليونًا 78 ويتوقع وصوله إلى   2000مليونًا عام    وفي حين   .  )12الجدول   ( بحسب المتغي
يين  دين الماض الل العق ة خ سكان ثابت وع ال ن مجم ة م ذه الفئ سبة ه ت ن والي (بقي ة19.5ح ي المائ   ، ) ف

  .)13الجدول ( 2020  في المائة عام18.2 إلى 2000 في المائة عام 20.4يتوقع انخفاضها من 
  

دت    ).  64-25(التي تطاول السكان في أعمار النشاط االقتصادي         أما الزيادة السكانية األهم فهي         د تزاي فق
ام      55.9هذه الفئة من حوالي       ون ع ى    1980 ملي ام      108.7 إل ون ع ى        2000 ملي ع وصولها إل ًا   194 وُيتوق  مليون
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ام        32.9وارتفعت نسبة هذه الفئة من       .  2020عام   ة ع ى    1980 في المائ ام        37.9 إل ة ع ع   2000 في المائ  ويتوق
  ).13 و12الجدوالن  (2020  في المائة عام45وصولها إلى 

  
ار               ي، تضاعف عدد آب الم العرب ة في الع سكاني قضية ذات أولوي وعلى الرغم من عدم اعتبار التعمير ال

سن  ر65(ال ن )  وأآث ام 5.7م ين ع ى 1980 مالي ام 10.4 إل ين ع ى 2000 مالي صل إل ه لي ع زيادت  21.3 ويتوق
ام  ول ع ًا بحل ن  .  2020مليون سن سوف ل ار ال سبة آب ين أن ن ة تب سكان العمري ة ال ة لبني ات المتوقع لكن االتجاه

ام        5تتعدى   ول ع ا هي الحال في                      .  2020 في المائة بحل ه آم دما يكون انخفاض مستوى الخصوبة في بدايت فعن
ى      ه األول ي مرحلت ضًا ف ر أي ون التعمي ي، يك الم العرب ة   .  الع رات الديمغرافي ل التغي ي ظ ن ف    لك

داد       ادة األع ا زي ي تطرحه ديات الت ة التح ن أهمي ل م ب التقلي ة ال يج ة العربي شهدها المنطق ي ت سريعة الت   ال
  ).8 والرسم البياني 13 و12الجدوالن (المطلقة للسكان المعمرين 

  
  توزع السكان بحسب الفئات العمرية العريضة  -8 الرسم البياني

  

  
  

ذه                          وتوضح م    سكانية التي ستطاول ه ادة ال سكان الزي ة لل ات العمري ين مختلف الفئ و ب ة معدالت النم قارن
رة          ) 14-صفر(ففي حين آان معدل نمو فئة صغار السن         .  الفئات سكان خالل الفت سنوي لل و ال أدنى من معدل النم
طين اق  1980-2000 شباب والناش ات ال و فئ دل نم اوز مع ي، تج الم العرب ستوى الع ى م صاديًا  عل   ت

سكان      سنوي لل و ال دل النم سن مع ار ال ل   3.0 و3.3 و2.8(وآب ب مقاب ة بالترتي ي المائ ة 2.6 ف ي المائ   ).   ف
سن    ار ال طين وآب ي الناش و فئت دل نم ع مع ع أن يرتف ن المتوق ة3.6 و2.9(وم ي المائ سكان  )  ف و ال دل نم عن مع

ة  2.04( ي المائ رة   )  ف الل الفت ة ا   2020-2000خ ستوى المنطق ى م راوح       عل د، ويت ل بل ي آ ل وف ة آك   لعربي
ة   4(بين حد أقصى     يمن، وحد أدنى         )  في المائ ة    1.6(في ال ى        )  في المائ سبة إل ة المتحدة بالن ارات العربي في اإلم

ى    )  في المائة10.4( سنة، وحد أقصى    64-25الفئة   ة  2.1(في اإلمارات العربية المتحدة، وحد أدن في  )  في المائ
  .)4()14الجدول ) ( وأآثر65(السن لبنان بالنسبة إلى آبار 

  
سكان                و   على خلفية التحليل السابق، يمكن تمييز األنماط التالية للبلدان من حيث االتجاهات المتوقعة لبنية ال

  :2020العمرية عام 

                                                      
تم احتساب معدالت نمو السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجي على أساس المجموع الكلي للسكان لعدم تـوفر                : مالحظة  )4(

  .واطنينالبيانات التفصيلية موزعة حسب السكان المواطنين وغير الم
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ين  47 و29نسبة صغار السن ستتراوح بين  : البلدان الفتية   -1 ة  5 و2 في المائة ونسبة آبار السن ب :  في المائ
ة        اليم ة العربي ن والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وعمان والعراق والصومال والسودان وجيبوتي والجمهوري

  .السورية وجزر القمر واألردن وفلسطين
  
ة    -2 ة االنتقالي ي المرحل دان ف ين    : البل تتراوح ب سن س غار ال سبة ص سبة  30 و20ن ة ون ي المائ    ف

  .لكويت وليبيا والجزائر والمغربمصر وا:  في المائة7 و5آبار السن بين 
  
ين       7نسبة المعمرين ستفوق  : البلدان في بداية التعمير     -3 سن ستتراوح ب سبة صغار ال ة ون  23 و20 في المائ

 .قطر وتونس والبحرين ولبنان واإلمارات العربية المتحدة: في المائة
  

    اتجاهات معدالت اإلعالة-باء
  

ة         تحتل زيادة السكان الذين ينتمون إل        وتتضمن  .  ى فئة الناشطين اقتصاديًا أهمية خاصة في المنطقة العربي
  :هذه المجموعة فئات سكانية ثالث لها تأثير خاص على التطور االقتصادي فيه، وهي

  
  .فئة السكان الذين هم في سن اإلنجاب والذين يؤمِّنون الزخم السكاني  -1
  
داد ال       -2 وازن          فئة الناشطين اقتصاديًا التي تزيد من إع ق عدم ت د تخل داخلين الجدد في سوق العمل والتي ق

 .عندما يتجاوز العرض الطلب
  
سكاني،      -3 و ال د من النم ع للخصوبة، في مزي زواج المبكر والمستوى المرتف سهم من خالل ال ي ت ة الت الفئ

  .وتخلق طلبًا أآثر على التعليم الثانوي والعالي
  

ة أن       ات الحديث ن الدراس ستنتج م ه ي ؤدي       إال إن ة ت ة متدني سبة إعال ع ن ة م ذه الفئ داد ه ادة أع زامن زي   ت
ي        ل من                   .  إلى أداء سريع على صعيد االقتصاد الكل التزامن مع عدد أق ع للخصوبة ب ؤدي االنخفاض المتوق د ي وق

  .السكان المعالين، إلى إمكانيات للنمو االقتصادي قد تمتد على مدى خمسة وعشرين جيًال
  

ار                   وتبين التجارب التاريخ     ة آب وازاة نمو بطيء لفئ ية أن عملية حدوث انخفاض في مستوى الخصوبة بم
ة        ة العربي ي المنطق دول ف ن ال دد م يح لع سن تت ددة     -ال رة مح ن لفت ة ولك ات متفاوت ي أوق سمى  - ف ا ي    م

ة" ة ديمغرافي تثمارات " هب ة واالس ارات الفردي ي االدخ ادة ف ق زي ا تحقي ن خالله ذه الفرصة سوف .  يمكن م وه
سم الين      ت سن المع غار ال داد ص ة إذ أن أع سبة اإلعال اض ن فر(ح بانخف رع    ) 14-ص وتيرة أس نخفض ب وف ت   س

ة             .  من زيادة نسب إعالة الكبار     ة الكلي سبة اإلعال شهد ن ر             –بعبارة أخرى سوف ت سكان غي ر عن عدد ال ي تعب  الت
زم         -الناشطين اقتصاديًا مقابل آل فرد ناشط        ز          .  ن انخفاضًا خالل فترة محددة من ال ذا الوضع الممي ومن شأن ه

ام استثمارات إضافية في                          يح المجال أم ا يت أن يخفف عبء اإلعالة الذي يمثله صغار وآبار السن على السواء، م
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

  
ى  1980 عام 90.9وقد انخفضت إذا نسبة اإلعالة الكلية على صعيد العالم العربي آكل من       ام  71.5 إل  ع

ة          .  2020 بحلول العام    58.4، ويتوقع استمرار انخفاضها إلى      2000 دان العربي وقد طاول هذا االنخفاض آل البل
ام          .  دون استثناء  يمن            2000وفي حين تباينت النسب ع ين حد أقصى في ال ، وحد أدنى في الكويت         )106.2( ب

دة ) 38.7( ة المتح ارات العربي ام )47.5(والبحرين ) 39.9(وقطر ) 38.9(واإلم اين ع ذا التب ّل ه ع أن يق ، ُيتوق
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يمن   ) 98.0( بحيث ستبلغ النسبة حدها األقصى في الصومال         2020 ا ال ، وحدها األدنى في الكويت     )95.7(تليه
دة  ) 35.5( ة المتح ارات العربي ا اإلم رين ) 37.6(تليه طين   ) 37.7(والبح ة الناش ة لفئ سبة المرتفع ى الن رًا إل نظ

  .)15الجدول  ( العربياقتصاديًا في بلدان الخليج
  

ى  1980 عام 84.5آذلك شهدت نسبة إعالة الصغار انخفاضًا ملحوظًا على صعيد المنطقة العربية من             إل
 تراوحت النسب  2000وفي عام  .  وقد طاول هذا االتجاه آل البلدان     .  2020 عام   50.6 ثم إلى    2000 عام   65.3

يمن    ي ال صى ف د أق ين ح صومال  ) 101.2(ب ا ال ت  )96.0(تليه ي الكوي ى ف د أدن ارات ) 36.9(، وح ا اإلم تليه
دة   ة المتح ر ) 37.2(العربي ام   ). 37.8(وقط ات لع شير التوقع ي     2020وت صى ف د أق ين ح سب ب اين الن ى تب  إل

وقطر  ) 28.2(والكويت  ) 27.6(، وحد أدنى في اإلمارات العربية المتحدة        )91.2(تليها اليمن   ) 93.3(الصومال  
)29.2.(  
  

ار خالل                 وبموازا   ة انخفاض نسبة اإلعالة الكلية ونسبة إعالة الصغار، يالحظ ثبات نسبي لمعدل إعالة الكب
نعكس انخفاض                2000-1980الفترة   زمن آي ي رة من ال د من انتظار فت ل، وال ب الم العربي آك  على مستوى الع

ار، خص                    ة الكب سبة إعال الي في ن سن وبالت ز         مستوى الخصوبة ارتفاعًا في نسبة آبار ال دان التي تتمي وصًا في البل
رة                  .  بارتفاع مستويات الخصوبة فيها    ار خالل الفت ة الكب سبة إعال اع ن ع ارتف  2020-2000لذلك يبدو واضحًا توق

ونس         ان   ) 10.6(وقطر   ) 11.3(بحيث ستبلغ حدها األقصى في ت اه           ) 10.4(ولبن سم باالتج دان التي تت أي في البل
يمن     السريع نحو تحقيق مستوى اإلحالل،         سطين  ) 5.4(وجزر القمر   ) 4.5(وحد أدنى في ال ان  ) 5.6(وفل وعم

  ).15الجدول (أي في البلدان التي تتسم بالمسار البطيء جدًا لتحقيق مستوى اإلحالل ) 5.9(
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    التغير الديمغرافي والنمو االقتصادي-أوًال
  

    مدارس ونظريات النمو السكاني والنمو االقتصادي-ألف
  

ة في                     اهج المتبع د اختلفت المن سكاني، وق و ال تناول العديد من الباحثين العالقة بين النمو االقتصادي والنم
دارس تناولت                   معالجة هذه العالقة بين باحث وآخر، غير أن تتب          ين ثالث م ز ب ى التميي ذه الدراسات يفضي إل ع ه

  : وهي)1المرجع (هذه العالقة 
  

  منتقدو الفكرة القائلة إن النمو السكاني يساهم: المدرسة األولى  -1
 في زيادة النمو االقتصادي      

  
شرية في التنا                       ة الب اتج عن الرغب سكاني ن ا      يذهب أصحاب هذه المدرسة إلى أن النمو ال اثر، مم سل والتك

ي، أو أن                   راآم المعرف ال والت ة ورأس الم وارد الطبيعي ات الم ة من ثب يؤدي إلى زيادة في عدد السكان في ظل حال
سكاني              راد      .  هذه العوامل تنمو، بحكم طبيعتها، بمعدالت أبطأ من معدالت النمو ال تم استخدام األف ذلك ي ونتيجة ل

ول من          األآثر فعالية وإنتاجية، فيما يكون ال  وق الحد المقب ستواه ف ع م ى رف ادر عل ر ق سواد األعظم من السكان غي
ذه المدرسة                .  مستوى المعيشة  دمتهم صاحب ه ذا النموذج وفي مق الثوس "ويرى بعض أصحاب ه ، أن النمو  "م

ادة قصير                               ى إحداث زي شافات إل وجي أو االآت دم التكنول ا يعمل التق ه، فيم دخل ال يمكن الوصول إلي ة الدائم في ال
  ).1المرجع (المدى في الدخل، ويدفع النمو السكاني نحو التزايد، مما يشكل ضغطًا على الموارد المتاحة 

  
ذي شهدته                                 ر في ضوء النمو المطرد ال ا لبثت أن أصبحت موضع شك آبي إال أن أفكار هذه المدرسة م

ذا ا                 شار ه ة التي أعقبت انت ا،         أوروبا في السكان واالقتصاد خالل القرون الثالث د أصبحت دول أوروب وذج، فق لنم
ى            دول إل ك ال بعض تل دا ب ذي ح سكان، األمر ال نتيجة للتقدم التكنولوجي والنمو، تعاني من مشكلة انخفاض عدد ال
ة المباشرة                  ذاب االستثمارات الخارجي ذلك الجت ة متخصصة من الخارج وآ .  اعتماد برامج خاصة الجتذاب عمال

ام ال      إن عدم اهتم ة          وعلى أية حال، ف دول النامي ًا، إذ أن بعض ال دثاره نهائي ذا النموذج ال يعني ان ة به دول المتقدم
  .مازالت تعيره اهتمامها

  
  مؤيدو الفكرة القائلة أن النمو السكاني يساهم: المدرسة الثانية  -2

  في زيادة النمو االقتصادي       
  

صاد    و االقت ز النم سكاني يحف و ال ذه المدرسة أن النم رى أصحاب ه رات، ي دد من المتغي ن خالل ع ي م
  :ومنها ما يلي

  
ار                      )أ(   وجي واالبتك ز التطور التكنول سكانية في تحفي ة ال اد الكثاف يساهم النمو السكاني المتسارع وازدي

  المؤسسي؛
  

ر    )ب(   م الكبي صاديات الحج ن اقت تفادتها م رص اس ا ازدادت ف ة آلم سكاني للدول م ال ا زاد الحج آلم
(Economies of Scale)؛  

  
راد ذوي                           )ج(   اقرة واألف دعين والعب ر في عدد المب ا أوف ان حظه ا آ ة آلم آلما زاد الحجم السكاني للدول

  .القدرات االستثنائية القادرين على إحداث التحوالت المستقبلية المرغوبة
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  مدرسة حياد األثر السكاني: المدرسة الثالثة  -3
  

و أن    اذج النم ر نم ات عب ن الدراس ة م رت مجموع و  أظه سبة النم إن ن رى، ف ل األخ ات العوام ع ثب ه، وم
صادي  و االقت ى النم وي عل ر معن ا أث يس له سكاني ل وذج   .ال ه نم د علي ذي اعتم االفتراض األساسي ال ولو"ف " س

(Solow)   ي وذج، وأن التحول التقن ارج النم ل من خ رات تعم ا هي متغي سكاني والتكنولوجي سلوك ال أن ال ر ب  ، يق
ى النمو               واالدخار يعمالن على ز    ر عل ا أي أث يس له دخل ل ادة في ال ل حيث أن أي زي يادة الدخل في المدى الطوي

ال لتحسين                    د من رأس الم ة المزي ى مراآم اج إل سكان تحت ر من ال السكاني، وبناء عليه فإن الدول ذات العدد الكبي
  ).2المرجع (ظروف السكان فيها 

  
ة             ونتيجة لما ذهب إليه أصحاب هذه المدرسة خالل العق             سكانية مهمل د غدت الدراسات ال ود الماضية، فق

ر واضح من                      من قبل الدول النامية والمنظمات الدولية على حد سواء، على اعتبار أن أثر العوامل الديمغرافية غي
ة               صاديات التنمي ات اقت و االقتصادي في أدبي ه من خالل مجموعة من                .  حيث تأثيرها على النم م إثبات ا ت إال أن م

ات ا اد       الدراس و االعتم ية ه ات القياس ي الدراس ه ف سكاني أهميت و ال د النم ا أفق ن أن م ة، م   لحديث
ي    ديالت ف ال تع ى إدخ ة من الدراسات إل دت مجموع ين عم ي ح سكان، ف دد ال ي ع وي ف ر المئ دل التغي ى مع عل

داخلين        ة ال دًا لفئ سكان، وتحدي ل،    المتغير الذي يمثل السكان بإضافة متغير يمثل التوزيع العمري لل ى سوق العم إل
شطين            .  أو تلك المتوقع دخولها في المستقبل القريب       سكان الن وبالفعل، جاءت النتائج مغايرة، وأثبتت أن نمو فئة ال

  ).3المرجع (تساهم في تعزيز النمو االقتصادي  يمكن ان اقتصاديًا
  

دأ بانخفاض في معدالت               ديمغرافي يب ى    وتشير الدراسات السكانية إلى أن التحول ال ة عل ات واإلعال الوفي
ل،                      وة العم رأة في ق ة والصحية، وتحسن معدالت مشارآة الم حد سواء، وذلك نتيجة تحسن الظروف االجتماعي

  .فضًال عن زيادة عدد سنوات التعليم عمومًا ولإلناث بشكل خاص
  

سمى                 ا ي سارع في دول م و المت ى        "المعجزة اآلسيوية   "وفي مالحظة للنم  أن  ، نوهت بعض الدراسات إل
الين خالل                سكان المع ة ال دل نمو فئ سكان األسرع من مع التحول الديمغرافي، ومعدل النمو في الفئة العاملة من ال

ى أن                 1990-1965الفترة   شير إل يا، ي اج في دول شرق آس رد من اإلنت ادة حصة الف ، وما ترتب على ذلك من زي
دفة    أت ص م ي رد ل و المط ذا النم ول مجموع  .  ه ذا التح ق ه د راف صادية   فق ة واالقت سات االجتماعي ن المؤس ة م

ار التحول                     والسياسية، وآذلك مجموعة من السياسات العامة التي أسهمت في تمكين النمور اآلسيوية من قطف ثم
  ).4المرجع (الديمغرافي 

  
و االقتصادي يمكن               ى النم سكاني عل ر النمو ال ومن ناحية أخرى، توضح بعض الدراسات القياسية أن أث

ين                              أن يوصف  سكان، المعيل ي ال ًا في حال نمو فئت ه إيجابي ه يعمل ويكون مفعول  بأنه مرحلي أو آني، من حيث أن
الين، با ات والمع ةتجاه اه    .  مختلف ا باتج ت م ي وق رك ف ة سوف تتح دورة الديمغرافي تنتاج أن ال ذا االس ي ه ويعن

شكل ضغطًا       ا ي رى، مم ة األخ ساب الفئ ى ح الين عل ة المع و فئ ث تنم اآس بحي ي  مع دول الت صادات ال ى اقت   عل
  .ال تتمكن من استيعاب عرض العمل المتزايد نتيجة زيادة نمو فئة المعيلين

  
رة التحول                                 ع في فت ادة متوسط العمر المتوق رتبط بزي وع آخر ي ًا من ن آما تظهر بعض الدراسات تخوف

اعي، وز                ة من          الديمغرافي مع ما يرافق هذه الزيادة من ضغط على أرصدة الضمان االجتم ة المعال ادة حجم الفئ ي
غير أن هذا التخوف ليس صحيحًا تمامًا، فالخدمات الصحية المتطورة جعلت            .  السكان بفعل ازدياد فئة آبار السن     

ى       رة عل ازات آبي ق إنج اج وتحقي ل واإلنت ي العم تمرار ف ى االس ادرين عل د ق ن التقاع لوا س ن وص رين مم الكثي
اطؤ النمو              ولك.  )5المرجع  (المستوى االقتصادي    ن عددًا من الدراسات استمرت في إبداء تخوفاتها من مخاطر تب
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ضمان      ساط ال سديد أق عوبات ت ال، وص واق الم تقرار أس دم اس داع، وع ار واإلب ع االبتك صادي، وتراج االقت
ع من                        .  )6المرجع  (االجتماعي   الين يرف سكان المع ة ال اد فئ أن ازدي ه الشك ب ات، فإن وعلى الرغم من هذه التخوف

ام                     درجة التبعية ألجل اإلعاشة، مما يتطلب خفضًا في النمو السكاني للحد من تلك التبعية، وهو ما يفسح المجال أم
  ).7المرجع (زيادة االدخار وبالتالي االستثمار وعلى نحو مواز، توفير فرص العمل للشباب 

  
ألولى دوًال ذات أحجام سكانية   وفيما يخص اقتصادات الدول العربية، فإنه يمكن تصنيفها في فئتين تضم ا    

ة                      سبيًا ومعدالت دخل مرتفع ة ن .  آبيرة نسبيًا ومعدالت دخول منخفضة، والفئة الثانية دوال ذات أحجام سكانية قليل
ا ال                           ردي فيه دخل الف اع مستوى ال إن ارتف ة، ف ة الثاني وفيما تصنف معظم دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الفئ

س دة ال ذه يرجع النخفاض القاع ي ه دخل ف سي لل شكل المصدر الرئي ي ت ة الت روة النفطي ود للث ا يع دار م كانية بمق
ر من                              .الدول سه الكثي ال، وفي الوقت نف ر من اآلم ه الكثي والواقع االقتصادي في الوطن العربي يحمل في طيات

وع                    .  التخوفات ة والتن وفر الطاق ع وت ك المؤهالت األساسية من حيث الموق وفر     فالوطن العربي يمتل اخي وت  المن
سًا     صبح مناف د ي ة وق ى خطى تكاملي ار عل صاد إذا س ا االقت د به دة يعت ا قاع شكل بمجمله ي ت اج الت دخالت اإلنت م
ى       ا عل سياسية وتأثيره ل ال م العوام ر أن تحك يا، غي رق آس صين ودول ش ل ال صاعدة مث ة ال صادات العالمي لالقت

  .المنطقة العربية أضعف من إمكانيات النهوض المأمول
 

  تجارب بلدان شرق آسيا:   التغير الديمغرافي والنمو االقتصادي-باء
  

ى                          ة عل سكان والتنمي دولي لل ؤتمر ال اب الم ة في أعق ة المحلي انطوت الشواهد التي وفرتها التجارب الدولي
ضافة   ة الم ق القيم ه لخل سان وقابليت ة اإلن ين ألهمي م عميق تراتيجية وفه ة ا.  اس د اإلدراك ألهمي ع تزاي سان، فم إلن

سابقة      ) األرض، والعمل، ورأس المال  (يالحظ أن دور العوامل األخرى في عملية اإلنتاج          ة ال ل األهمي د يحت م يع ل
ة هي المدخالت األساسية             شري ومستوى المعرف ذآاء أو اإلدراك الب ا المعلومات وال ذاتها بل أصبحت تكنولوجي

ة               وفي هذا السياق، توفر بلدان شرق آسي      .  )5(في اإلنتاج  سارعة في آاف رات المت ًا معاصرًا يتناسب والتغي ا نموذج
  .المجاالت ونموذجًا يحتذى به إذا ما أرادت البلدان النامية تحقيق نمو اقتصادي مطرد محوره اإلنسان

  
ة في                          سكان النوعي ضايا ال ة وق التغيرات الديمغرافي ام ب يا أن االهتم فقد أثبت تحليل تجارب بلدان شرق آس

دان      استراتيجيات   ذه البل د  .  النمو االقتصادي في المراحل األولى قد ساعد آثيرًا في تخفيض مستوى الفقر في ه وق
ر خاصة وأن                                 ى الفق ة النمو االقتصادي في القضاء عل ى تلقائي ل عل ه ال يمكن التعوي يا أن أدرآت بلدان شرق آس

ى أن ال               ة عل شواهد الكافي ة           التجارب التاريخية العالمية األخرى قد وفرت ال ل فئ ا من قب اد إنتاجه روة تترآز ويع ث
ددة في                   ).  الدولة أو القطاع الخاص   (صغيرة في المجتمع     ال متع ى مدى أجي ة فهي تظهر عل ا التوزيعي أما أبعاده

اج                       .  حال غياب السياسات المناسبة    ادة اإلنت ا في إع الرغم من أهميته ال ب راآم رأس الم ة ت آذلك أدرآت أن عملي
ى  روة عل ع الث ي توزي د وف ه ال يوج ة، وأن ر إيجابي دها أآث ة وعوائ ر أهمي سان هي أآث ى باإلن ي تعن القطاعات الت

اب    .  تعارًض بين مبدأ العدالة ومبدأ الكفاءة إذا استطاعت البلدان ضمان نظام تعليمي مرن وديمقراطي                   ففي أعق
ة المتطورة ا                ا الطبي ك          الحرب العالمية الثانية تمكنت هذه الدول من إدخال التكنولوجي ة من الغرب وبفعل ذل لقادم

ه انخفاض سريع في                     تمكنت وبسرعة قياسية من تخفيض معدالت الوفيات ورفع العمر المتوقع لدى الوالدة، أعقب
داد                            .  معدالت الخصوبة   سكان في سن العمل وانخفاض أع اع عدد ال ر في ارتف ر الكبي رات األث ذه التغي ان له وآ

ا   أثير المتب ل الت الين، وبفع سكان المع صادي    ال بء االقت صادية انخفض الع ة واالقت رات الديمغرافي ين المتغي دل ب
يا              .  للمعالين وارتفع نمو متوسط دخل الفرد      دان شرق آس ة وجهت بل دخالت المتزامن وفي ضوء مجموعة من الت

صحة        ي ال تثمارات ف ادة االس الل زي ن خ شري م مالها الب زون رأس ادة مخ و زي تثماراتها نح ن اس رة م سبة آبي ن

                                                      
)5(  UN-ESCWA “Sustainable Human Development under Globalization: The Arab Challenge”, A.A. Kubursi, 1999.  
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سكان              .  ليم ووسائل االتصاالت الحديثة   والتع سبة ال دان أخرى يالحظ أن ن وعند مقارنة إنجازات هذه البلدان مع بل
امي      ين ع رة ب يا خالل الفت رق آس دان ش ي بل ضت ف وم انخف ي الي د ف ن دوالر واح ل م شون بأق ذين يعي  1987ال

  . في المائة37 بمعدل 1998و
 

دان                دخل في بل ر ال صادي             ويعزى انخفاض مستوى فق دان من نمو اقت ذه البل ه ه ا حققت ى م يا إل شرق آس
غ   نوي بل دل س وطني بمع دخل ال ن ال رد م صيب الف ع متوسط ن ث ارتف امي 6مطرد حي ين ع ة ب ي المائ  1965 ف

ى                      .  1990و سبة المشتغلين إل ر ن ويرى العديد من المحللين أن هذا االرتفاع في النمو االقتصادي تحقق نتيجة تغي
الين، إذ ارت دى     المع ى م الين عل داد المع ضت أع ا انخف شتغلين بينم داد الم ت أع ًا25فع زامن .   عام   وت

رات     ة التغي ى طبيع تجابة إل ي االس ة ف ا مرن يم وجعله م التعل ة نظ ي نوعي ة تحسن ف دالت اإلعال اض مع ع انخف م
دراتها أن تجعل إنتاجه                 افس المنتجات     المحلية والعالمية حيث وفر نظام التعليم قوى عاملة مؤهلة استطاعت بق ا ين

ادة    ى زي دان عل ذه البل درة ه ة وعزز ق واق العالمي ى األس اح عل ى االنفت ا أدى إل ة مم سوق العالمي ي ال األخرى ف
ا دار .  إنتاجه ل بمق ي سن العم سكان ف و ال ـ 2.4ويالحظ أن نم ان أسرع ب نويًا آ ة س ي المائ و 4 ف رات من نم  م

صادي،       ففي  .  )6(السكان المعالين خالل الفترة نفسها     ادة النمو االقت الوقت الذي ساهم التغير الهيكلي للسكان في زي
الين                         سكان المع داد ال ك أع ا في ذل سكان نحو االنخفاض بم داد ال دوره أع اح  .  دفع نمو إجمالي الناتج المحلي ب وأت

وطني حيث أن          دل االدخار ال ى  50انخفاض أعداد المعالين الفرصة المناسبة لرفع مع ة   70 إل من النمو    في المائ
  .)7(االقتصادي لهذه البلدان قد يعزى إلى التغيرات الديمغرافية المؤاتية

  
ر                             ا أث ببية له ة س ة والنمو االقتصادي هي عالق رات الديمغرافي ين التغي من هنا نالحظ أن طبيعة العالقة ب

ين     ر األدوار ب ات وتتغي دخالت ومخرج اك م ث أن هن ن حي نظم م وم ال ت مفه درج تح ترجاعي وتن   اس
ى                  .  المدخالت والمخرجات مع الزمن    شير إل ة ت صناعية الغربي دان ال ستقاة من تجارب البل فالشواهد التاريخية الم

دخل       ادة ال صادي وزي و االقت ز النم ى تحفي ًال عل صناعي  عم اع ال ور القط وجي وتط دم التكنول   أن التق
على تحفيز خفض معدالت الخصوبة    القومي وبدوره، وبموجب أربع مراحل تنموية رئيسية، عمل الدخل القومي           

صناعي           ة القطاع ال صناعي     .  بشكل يتناسب مع نمو الدخل ومع تطور هيكل اإلنتاج وهيمن ساع القطاع ال ان ات وآ
صادية األخرى، خاصة      واستيعابه للسكان في سن العمل حافزًا في حينه النتقال األيدي العاملة من القطاعات االقت

د          .   إلى تغيير أنماط الخصوبة وسلوآها     القطاع الزراعي، مؤديًا بذلك    يا  فق أما التجارب المعاصرة لبلدان شرق آس
ببًا في                    ا آانت س در م وفرت شواهد مختلفة تمامًا حيث أن التغيرات الديمغرافية لم تكن نتيجة للنمو االقتصادي بق

الين                     سبة المع سكان في سن العمل وانخفاض ن دم الصحي         .زيادة تراآم رأس المال من خالل نمو ال د أدى التق   فق
اج                       ة في اإلنت ات حديث شري آانت استجابته سريعة ألنماط وتقني ال الب ق مخزون من رأس الم ى خل والتعليمي إل

  .موظفًا بذلك معارفه في خلق القيمة المضافة آما حدث في بلدان شرق آسيا
  

 فرضيات ونظريات سادت في   إن تجربة بلدان شرق آسيا لم تكن نواة لنظرية جديدة بقدر ما جاءت لتثبت               
رات        ى تغي وي عل صوبة تنط دالت الخ اض مع ة انخف ى أن عملي صت عل رن الماضي ون ن الق صف األول م الن

سكان    ري لل ل العم ي الهيك ستمرة ف ة دون       .  م ة العمري إن الفئ ة ف صوبة مرتفع دالت الخ ون مع دما تك   فعن
نخفض        ، تشكل نسبة آبيرة مقارنة بنسبة الب      )14-0(الخامسة عشرة، أي     دما ت ل، وعن الغين الذين هم في سوق العم

ى            ) 64-15(معدالت الخصوبة يرتفع معدل السكان في الفئة         ة األول املين من الفئ ر الع ا  .  من العاملين إلى غي وبم
ري        ل العم ك أن الهيك ى ذل ب عل ه يترت شر، فإن د الب اة عن ل الحي اختالف مراح ف ب صادي يختل سلوك االقت أن ال

 على األداء االقتصادي لإلنسان حيث أن جزءًا آبيرًا من الدخل يذهب إلى اإلنفاق االستهالآي                للسكان له أثر آبير   
ساع   .  14-0عندما ترتفع معدالت الخصوبة وتتسع قاعدة الهرم العمري للسكان وترتفع أعداد األطفال بين             فمع ات

                                                      
)6(  NBER WORKING PAPER, Economic Growth and the Demographic Transition, David E.Bloom, David Canning and 

Jaypee Sevilla, 2001, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138.                                                                             

)7(  Ibid.  
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ى حساب االد   تهالك عل زداد االس ة وي ع عبء اإلعال سكاني يرتف رم ال دة اله ارقاع ي .  خ ة ف در عبء اإلعال ويق
ـ  ة الخصوبة ب دان المرتفع ل  95البل ة مقاب ر اإلعال ي عم ل100 شخصًا ف ي سن العم صًا ف ذه .   شخ نعكس ه وت

ة            دل اإلعال غ مع اًال   65المعادلة في حالة البلدان التي تتجه معدالت الخصوبة فيها إلى االنخفاض إذ يبل  شخصًا مع
  . شخص في سن العمل100لكل 

  
ل االستثمار عن      .  ذ تخصيص جزء آبير من الدخل القومي لالستهالك أشكاًال عدة       ويأخ   تم تموي دما ي فعن

ى انخفاض حجم االدخار                   ؤدي إل ا ي ا مم ادة ادخاره رة صعوبة في زي طريق االدخار الخاص، تجد األسر الكبي
رة ولي         .  الكلي وبالتالي انخفاض مستوى االستثمار     رة فقي ؤدي       وعندما تكون األسرة الكبي ست مصدرًا لالدخار، ي

ين       ى مستوى مع ارتفاع الخصوبة إلى ضغط اجتماعي لزيادة حصة هذه األسر من الدخل القومي وذلك لإلبقاء عل
تهالك دالت  .  من االس اع مع إن ارتف ام، ف ار الع تثمار من خالل االدخ ة لالس ة هي الممول ون الدول دما تك ا عن أم

ى    .   معدالت االستثمار الخصوبة يؤدي إلى زيادة اإلنفاق وتباطؤ      د عل وما أضافته تجربة بلدان شرق آسيا من جدي
الين   داد المع ي أن انخفاض أع ك ف ل ذل ديمغرافي وسرعته، ويتمث د ال ترجاعي للبع ر االس و األث ل ه أدوات التحلي
دورها            يم، وب صحة والتعل ي ال ة ف تثمار خاص ار واالس ي االدخ ادة  ف ى زي ؤدي إل   ي

ة االسترجاعية                       .  تؤدي إلى انخفاض الخصوبة    د يصبح نتيجة بفعل التغذي ات ق ببًا في وقت من األوق .  فما آان س
ابي            و ر اإليج وح األث ر بوض دها يظه ة عن دالت اإلعال اض مع ل وانخف ن العم ي س سكان ف و ال اع نم د ارتف عن

  .د حصة الفرد من مدخالت اإلنتاج ورافعًا متوسط دخل الفرالنخفاض معدالت الخصوبة متمثًال في زيادة
  

ـ    اهرة ب ذه الظ رف ه ة"وتع د الديمغرافي ة"أو " العوائ ة الديمغرافي ستوى "الهب اض م ث أن انخف ، حي
دخرات         ادة الم ن زي أتي م افي المت دخل اإلض ع ال سمح بتوزي ر، إذ ي ستوى الفق يض م ى تخف ؤدي إل صوبة ي الخ

ة  " العوائد الديمغرافية"إال أن .  واالستثمارات على شريحة أآبر  ا     هذه غير حتمي سعي للحصول عليه ل يجب ال .  ب
دخرات                       ل الم ى تحوي فهي ال تؤمن زيادة في النمو االقتصادي ما لم تتزامن مع سياسات اقتصادية رشيدة تعمل عل

م                           وجي المالئ ة تحدد المستوى التكنول م تتواآب مع استراتيجيات أخرى مكمل ا ل تثمارات وم ة رأس   (إلى اس آثاف
ة        وى العامل ة الق ة                 ، ح )المال أو آثاف ة والدولي ة الظروف المحلي ى طبيع ذه االستراتيجيات عل ومن  .  يث تتوقف ه

سكان،     ة ال ى بنوعي ة تعن حية موازي ة وص ات تعليمي ع سياس ك م زامن ذل ضروري أن يت   ال
ؤهلهم             ي ت ارف الت ارات والمع ساب المه ن اآت ل م ن العم ي س سكان ف ين ال صوص تمك ه الخ ى وج   وعل

  .   عمل منتجلالنخراط في سوق العمل والحصول على
  

  البلدان العربية:   التغير الديمغرافي والنمو االقتصادي-جيم
  

د              ة وتزاي وى العامل بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن النمو السكاني في الدول العربية مع توسع حجم الق
ر سوى       معدالت التحضر وانتقال السكان من األرياف إلى المدن وتفاقم أزمة االآتفاء الغذائي، لكن               هذا النمو لم يث

وًا                .  القليل من االهتمام لدى صانعي السياسات      ة سريعة ونم رات بنيوي ة تغي ة العربي صادات المنطق وقد شهدت اقت
ل ة آك دان النامي و في البل ه متوسط النم الي فاقت وتيرت ي اإلجم اتج المحل رد من الن ا توسع دور . لنصيب الف آم

تهال   تخدام واالس ى صعيدي االس ة عل ة     الدول دي العامل داول األي ن ت د م اه المزي ة باتج ورة النفطي ت الف ك، ودفع
  .ورؤوس األموال داخل المنطقة العربية

  
ار                   ر انهي ة إث دهور االقتصادي في المنطق ه مع الت نفط   أسعار  غير أن ة     ال ات        العالمي  في منتصف الثمانين

ة        ، تراجع النمو االقتصادي وتدهورت القيمة الف      1990وحرب الخليج عام     علية لألجور وتضاعفت معدالت البطال
دول      الي، بقيت                      .  في عدد آبير من ال ات اإلصالح والتحرر الم دم في عملي ورغم حدوث بعض االستقرار والتق

دان        .  مسارات التصحيح البنيوي بطيئة آما ظل القطاع العام مسيطراً         ة بل اني غالبي ل، تع وعلى صعيد أسواق العم
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ة مر        ق فرص العمل نتيجة               المنطقة من معدالت بطال طء في خل ة وب الختالالت في أسواق العمل وشرعية          اتفع
  .الدولة آمستخدم أساسي في المراآز المدينية

  
سعينات، و   ة الت ذ بداي اره تالحظ من دأت آث ذي ب ذي طال انتظاره وال ستويات الخصوبة ال ع انخفاض م م

ام     في المائة خالل الفترة ال     2يتوقع تباطؤ معدالت النمو لتقارب       ا   2015ممتدة بين اآلن والع ة آله ة العربي .   للمنطق
ل                ع آ سكان م ة لل ة العمري ر البني ي تغي ل ف ه  فيتمث د ذات سكان بح و ال دل نم ن مع م م ور األه ا التط   أم

ي  صاد الكل ى صعيد االقت ه عل سن    .  تبعات سيطرة صغار ال ي الماضي ب ز ف ة تتمي ة العمري ت البني ين آان ي ح فف
زا)14-صفر( ول المي ع   ، يتح ع أن ترتف ذين يتوق صادي وال شاط االقت ار الن ي أعم دين ف صالح الراش دريجيًا ل ن ت

سكان    الي ال ن إجم صتهم م وظ ح شكل ملح دة      . ب داد متزاي ع أع أقلم م ل أن تت واق العم ى أس ين عل الي، يتع   وبالت
  .من طالبي العمل ألول مرة، باإلضافة إلى العاطلين والباحثين عن عمل

  
يكون   سياق، س ذا ال ي ه سريع  ف راآم ال ن خالل الت صادي م و االقت سريع النم ي ت ل ف ى التحدي المتمث  عل

ستديمة لألجور               ادات م ؤمن زي املين في وظائف ت وزيادة الفعالية أن يواجه الحاجة الستيعاب أعداد آبيرة من الع
ق      لكن يبدو في المقابل أن االتجاهات الديمغرافية الحالية تقف عائقًا أمام جهود لجم            .  الفعلية ديمغرافي وخل  النمو ال

اعي      ان االجتم سكن وشبكات األم لكن  .  فرص عمل من خالل الضغوط اإلضافية على األجور والعمل وأسواق ال
صادي                   ستدام في المستوى االقت ي والتحسن الم دماج الكل المرجع  (مع هذا آله هناك فرص متاحة لإلصالح واالن

8.(  
  

ة و         شرق األوسط                وفي معرض تناوله للتحديات الديمغرافي دان ال و االقتصادي في بل ى النم اتها عل انعكاس
سكان      " ميريك"وشمال أفريقيا، يشدد     دمتها حجم ال .  على تنوع األوضاع الديمغرافية في هذه البلدان، ويأتي في مق

ا في البحرين                 70ففي حين يتجاوز عدد السكان في مصر          مليون نسمة، تتسم دول أخرى بصغر حجم سكانها آم
ر دول    .  وقط ذه ال صادات ه وع اقت ل تتن ي المقاب ًا     .  وف هدت انخفاض والدات ش دالت ال ات ان مع ين المعطي وتب

ام    دًا ع ة ج ستويات مرتفع سكاني م و ال دالت النم ت مع د أن بلغ ي بع د الماض الل العق ًا خ   ملحوظ
ست      .  أطفال أو أآثر في غالبية الدول      5 ووصل معدل الخصوبة الكلية إلى       1980 اع م وى الخصوبة   وقد شكل ارتف

ًا نحو         .  عامًال من العوامل التي تدفع باتجاه نمو القوى العاملة في المنطقة حالياً            ين اتجاه ة تب لكن المعطيات الحديث
ؤدي  .  انخفاض معدالت الخصوبة بشكل ملحوظ في عدد ال يستهان به من الدول وبخاصة في الجزائر ومصر                 وي

  .ذلك إلى تباطؤ معدالت النمو السكاني
  

ة للنمو                       وبس   ات هام زن إمكان سكاني يخت زال المجتمع ال .  بب ارتفاع معدالت الخصوبة في الماضي، ال ي
اب      ار اإلنج صادي وأعم شاط االقت ار الن ى أعم ًا إل صل قريب وف ت ات س ي الثمانين ودة ف سكانية المول ات ال .  فالفئ

ود  دين أو العق ي العق ال ف ن األطف ر م دد أآب ديها ع ون ل وف يك ة، س ارة مطلق ةوبعب ة المقبل الي .  الثالث   وبالت
ة        سياسات االجتماعي ع ال د وض ة عن دول العربي ي ال سكان ف ري لل ب العم رة للترآي ة آبي الء أهمي ين إي يتع

  .واالقتصادية
ر    ك"ويعتب ضاً " ميري ة أي ن األهمي ة م ى غاي ة عل ة العربي ي المنطق سكاني ف وزع ال ع .  أن الت رغم توس ف

ز ه   سكان، يترآ ي لل شار الجغراف ن     االنت رًا م اني آثي اطق تع ي من سواحل، وه ى ال ار وعل ة األنه ي أودي ؤالء ف
ة   ضايا                        .  الضغوط البيئي ذه الق داعيات ه ة ت ة والبيئي صادية واالجتماعي سياسات االقت د من أن تلحظ ال الي ال ب وبالت

  ).9المرجع (
  

اقش   و   وم "ين صا     "بل و االقت سارع والنم سكاني المت ين النمو ال ة ب ه، العالق ر أن  .  دي، من ناحيت وهو يعتب
ة                 ة العربي دة للنمو االقتصادي في المنطق ى أن      .  المعطيات السكانية توحي بفرص واع دالئل عل ى أن ال شير إل وي
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ل ضعيفة           شري، هي دالئ ل  .  النمو السكاني المتسارع يؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدالت البطالة والفقر والبؤس الب ب
دل النمو              على العكس تماما، بينت األبحاث األآادي      مية، بعد أخذها في االعتبار العوامل المتعددة التي تؤثر على مع

سكاني           سائدة             .  االقتصادي، أن ليس هناك من شيء مرتبط بمعدل النمو ال ة ال ى اآلن الحكم ذه النتيجة شكلت إل وه
ـ  ت ب ي عرف سكاني"الت ل ال اد العام ة  ".  حي ي بالتنمي دولي المعن ع ال د المجتم م يع الي ل   وبالت

  .ظر إلى السكان آوسيلة آامنة لتعزيز النمو االقتصاديين
  

داً     امًال محاي سكاني ع ل ال ر العام ي تعتب رة الت أ النظ ت خط ة أثبت ات الحديث ن الدراس ول .  لك فخالل التح
ة     ي بني ر ف اة والخصوبة، يحصل تغي ضة للوف دالت منخف ى مع ة إل دالت مرتفع ن مع ال م ديمغرافي، أي االنتق ال

رم    الصغار، ثم قاعدة الهرم العمري للسكان نتيجة الرتفاع نسبة السكان        تتسعبداية  وفي ال .  السكان دة اله تأخذ قاع
اه تضخم   عبر التوزع العمري للسكان إذ يتطور الهرم السكاني    التقلص الحقا مع سير التحول الديمغرافي     في    باتج

سكان في سن العمل           ة النمو االق        .  الفئة العمرية للشباب وال ا من جه شدد     أم صادي، في وم "ت ى أن الترآيب     " بل عل
رة النمو االقتصادي           ى وتي شاط                  .  العمري للسكان يؤثر عل ار الن ى أعم رة من الصغار إل واج آبي ا تصل أف فحينم

راد       .  االقتصادي تبدأ اإلمكانية اإلنتاجية لالقتصاد على أساس الفرد في التوسع        د يتجه األف ك، ق ى ذل وباإلضافة إل
شاط إل   ار الن ي أعم سن    ف ار ال صغار وآب ن ال ر م تثمار أآث ار واالس شكل .  ى االدخ   وي

  .حقن االدخارات في االقتصاد، مثل إدخال القادمين الجدد في قوة العمل، عامًال محرآًا للنمو االقتصادي
  

رة                      " بلوم"ويؤآد     أثيرًا في وتي ر العوامل ت على أن تزامن التغير الديمغرافي مع التحسن الصحي من أآث
ة مشرقاً             .  قتصاديالنمو اال  د يضيف نمو      .  وإذا تم تناول نسبة العاملين إلى غير العاملين، يبدو مستقبل المنطق وق

ة   وى العامل ى 1الق صادي     1.5 إل و االقت سنوي للنم دل ال ى المع ة إل ي المائ شدد .   ف وم"وي ى أن " بل ة "عل الهب
ة وفر  " الديمغرافي ا ت ًا م رص "غالب ن الف ذة م ة ف " ناف ى   لمكاسب إيجابي الي عل ين بالت صادي، ويتع و االقت ي النم

ا       ستفيد منه واج                      .  السياسات الحكيمة أن ت تم استيعاب أف ة في أن ي دول العربي ى ال سبة إل م بالن ل التحدي األه ويتمث
  .صغار السن ضمن القوى العاملة

  
ه أن      ن جهت ف م ر يوس ة "ويعتب ة الديمغرافي ي     " الهب ة ف ب إيجابي ان لمكاس زخم أو اإلمك ل ال و تمث النم

ة سوف                  .  االقتصادي، لكنها ليست ضمانة له     رات الديمغرافي ة، إن التغي ذرًا من مخاطر الكفاي ويؤآد يوسف، مح
صادي  و االقت دالت ملحوظة للنم ى مع ًا إل ؤدي تلقائي ن ت ر  .  ل ن خالل تغيي أثيره م ارس ت ديمغرافي يم ل ال فالعام

ر            وعندما يحصل ذلك،    .  )10المرجع  (الترآيب العمري للسكان     راآم أآب يحدث نمو آبير في عرض العمل مع ت
ع من              .  للرأسمال اإلنتاجي  دل النمو االقتصادي أن يرتف وإلى حين حصول هذا األمر، هناك قنوات عدة يمكن لمع

ا شيطة،      .  خالله ة ون ة مرن وى عامل يء ق ل ش ل آ ب قب ة يتطل ة الديمغرافي ى الهب اد عل در يوسف أن االعتم ويق
  .واق المالية والبورصاتوعمليات تراآم مثل األس

  
ا          ًا وهم ًا فوري ان اهتمام ة العمل تتطلب ممارسات العمل في القطاع      :ويحدد يوسف مشكلتين خاصتين ببني

ل الكويت حيث يعمل           .  العام، وتجزئة القوى العاملة    ة في القطاع               98وهو يعطي مث وى العامل ة من الق  في المائ
م أجانب      في المائة من القوى ا     95العام، في حين أن      سه في      .  لعاملة في القطاع الخاص ه ذا الوضع يفرض نف ه

  .وقت تصارع فيه الحكومة الكويتية لمحاصرة الضغوط الستيعاب أعداد إضافية
  

ة              اوفي المغرب واليمن، تقف        ة ضمن المؤسسات العام إلجراءات القانونية والضغوط أمام سهولة الحرآ
درات          وفي الكثير من بلدان ال    .  والخاصة وبينها  شرق األوسط تستمر النظم التعليمية في تخريج طالب يتمتعون بق

  .تتناسب مع متطلبات القطاع العام بدًال من القطاع الخاص
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تثمارات في الرأسمال                           شجيع االدخارات واالس ة، من أجل ت دان العربي وعلى هذه الخلفية يتعين على البل
ة         سياسات الكلي ة وال رام                 المنتج، تطوير األسواق المالي ة للقطاع الخاص وتضمن إب  والضريبية التي تعطي أولوي

ة   ساتية مؤاتي ة مؤس ي بيئ ود ف ن     .  العق تج م دما ن ات عن ي الثالثين صر ف ل م ف مث ي يوس ة "ويعط   التجرب
  ".الفرصة الديمغرافية"معدالت نمو ملحوظة، ليبرهن إمكان استغالل هذه " الليبرالية للقطاع الخاص

  
راج   اقش س دين وين س ال ة   ال ات المرحل ن إمكان تفادة م ل االس ن أج ة م دان العربي ي البل ة ف ياسات المطلوب

ل الستغالل       " سياسة متكاملة للسكان والتنمية   "وهو يعتبر أن    .  الحالية للتحول الديمغرافي   ة  "تشكل الحل األمث الهب
ز و                ".  الديمغرافية ى تعزي استمرار مستوى    وتتضمن هذه المقاربة عناصر من ناحيتي العرض والطلب تهدف إل

شرية                      .  معيشي الئق  وارد الب ة الم ة لتنمي ة والكيفي اد الكمي ة لألبع الء أهمي م إي ذا  .  على صعيد العرض، من المه ه
شرق األوسط       اففي مجال التعليم، يشير سراج  .  يعني إيجاد وسائل لتحسين الصحة والتعليم      ة ال ى أن منطق دين إل ل

ي            ما زالت متأخرة خاصة في الرياضيات والعل       ى مستوى أول ا عل ول أنه ا أن القطاع الصحي       .  وم، حتى ال نق آم
صحي            ع ال ي الوض سجل ف سن الم م التح ا رغ رامج ومردوده ة الب ن فعالي شكو م ال   (ي ات األطف دالت وفي مع

صادي              ).  واألمهات اعي  -آما يشكو قطاع الصحة من التباين في االستخدام حسب المستوى التعليمي واالقت االجتم
اج                    .  لريف أو في المدينة   واإلقامة في ا   نفط وانته داخيل ال ى م اد عل ودًا من االشتراآية واالعتم ى أن عق ويشدد عل

ى              .  في العالم العربي  " ثقافة التبعية "سياسات حمائية أنتجت     سة إل اب المناف تح ب نفط وف وقد أدى انخفاض أسعار ال
ـ  سم ب سلوك المت ر ال وافز"تغيي ق الح ز " تحقي لوك يتمي ى س   إل

  .ويتعين على السياسات الضريبية واالجتماعية أن تدرك هذا التكييف وأن تتماشى معه".  يف الحوافزتكي"بـ 
  

راج       شير س ب، ي عيد الطل ى ص ل       اعل ى العم داخلي عل ب ال ى أن الطل دين إل ة    "ل وة آافي سب ق م يكت   ل
د   ل المتزاي رض العم رص لع وفير ف م والعناصر المرت  ".  لت ي إدارة الحك شفافية ف ا أن ال ل  آم ة العم ة بنوعي   بط

ة                    ة التقني صناعات عالي ة في ال تثمارات الخارجي افي لتجذب االس در الك ام بإصالحات      .  لم تتحسن بالق ين القي ويتع
  .داخلية لمواجهة تحديات الطلب التي تطرحها المرحلة األخيرة من التحول الديمغرافي

  
اني        : ية تحديين ديمغرافيين إضافيين مرتبطين بالتنم      الدين ويحدد سراج    األول يتمثل في حرآية العمل والث

.  فالعولمة تزيد من الطلب على حرآية األفراد الذين يتمتعون بمهارات عالية وبحوافز للعمل              .  في دعم آبار السن   
ستويات     اهرة وذات الم ر الم ة غي وى العامل ن الق د م ر ومتزاي دد آبي شرق األوسط بع دان ال سم بل ى اآلن، تت وحت

يم المنخفضة من حيث    ة التعل يم وأن     .  نوعي ة التعل دان أن تحسن من نوعي ذه البل ى ه ذا الوضع، عل ة ه ولمواجه
  .تؤمن التدريب المكثف في العمل

  
ضمان                     رامج لل شرق األوسط بب دان ال ز بل اح        اأما بالنسبة إلى آبار السن، فتتمي ى األرب د إل اعي تفتق الجتم
سكان                   ونتيجة القصور في تصميم هذه البرامج ي      .  المستدامة ر ال ة حين يصل تعمي اني من أزمات مالي ع أن تع توق

ه  ى ذروت وير     .  إل ي تط دان ف ذه البل ى ه سبة إل ة بالن ل األولوي الي، تتمث ل   "وبالت ال قاب ين األجي اعي ب د اجتم عق
  .)9المرجع  ("لالستدامة

  
رات            9ويبين الرسم البياني       ة والمتغي رات الديمغرافي ين المتغي ة ب ة      نموذجًا مبسطًا للعالق صادية الكلي  االقت

ة            ى القيم ر المباشرة عل وعالقتها بالنمو االقتصادي، حيث يؤثر التغير الديمغرافي على الدخل من خالل اآلثار غي
ة          الي للدول ي اإلجم اتج المحل ا الن شكل في مجموعه شكل      .  المضافة التي ت ؤثر، وب ة ت رات الديمغرافي ا أن التغي آم

  .ثماري للسكان، األمر الذي ينعكس بالضرورة على عرض العمل والدخلمباشر، على السلوك االدخاري واالست
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راآم                   ادة ت الي زي ة، وبالت اق الرأسمالي للحكوم ادة حجم اإلنف وتعمل زيادة معدالت النمو السكاني على زي
ذه االستثمارات بمعدال              ة وجودة ه ت رأس المال في القطاعات الخدمية العامة مثل الصحة والتعليم، وترتبط نوعي

  .الدخل العام في الدولة، والذي يؤثر بدوره في آل من معدالت الخصوبة والوفيات إما سلبًا أو إيجابًا
  

ًا من خالل سياسات سكانية حصيفة يمكن               ا إيجابي غير أن معدالت الخصوبة واإلعالة يمكن التأثير عليه
ق بأنماط االستهالك               ا يتعل سكانية فيم ة العمل    أن تؤدي إلى تغيير االتجاهات ال ذين المؤشرين      .   وقيم فانخفاض ه

راد              اه أف ذي يتلق يم ال ة التعل سبيًا بنوعي يساهم في زيادة إقبال اإلناث على العمل فضًال عن اهتمام العائلة الصغيرة ن
  .األسرة

  
  : من خالل مجموعة المتغيرات التالية9ويمكن تحليل أثر التحول الديمغرافي بناًء على الرسم البياني   

  
  عرض العمل  -1

  
الين                       ر المع ى غي الين إل دل المع ى عرض العمل من خالل خفض مع دل الخصوبة عل يؤثر انخفاض مع

ر الترآيب العمري    .  وزيادة فرصة مشارآة اإلناث في قوة العمل نتيجة النخفاض حجم األسرة      ومن هنا، فإن تغي
صادي     و االقت ى النم الي عل ل وبالت وق العم ى س ؤثر عل ادم العم .  ي ة  إن تق ات العمري ول الفئ   ر ووص

الين،                  ) سنة15(دون   ما ساهم في خفض عدد المع التزامن مع انخفاض معدالت الخصوبة، سي ل، ب إلى سن العم
ة            ذه الفئ ط إذا تمكن سوق العمل من استيعاب ه وإذا تحقق االستيعاب   .  وارتفاع معدل اإلسهام في قوة العمل، فق

دل  ه من انخفاض في مع ا يرافق ع م وب، م اتج  المطل رد من الن ى تحسين حصة الف ك سيؤدي إل إن ذل ة، ف  االعال
  .المحلي اإلجمالي

  
ساهم                          ال، وي ى باألطف ة األول ى انخفاض عدد سنوات الرعاي ضًا إل آما يؤدي انخفاض معدل الخصوبة أي

ا                        اث، ومشارآة آل منهم ذآور واإلن في  في زيادة فرص مشارآة اإلناث في قوة العمل، وسد الفجوة بين عمالة ال
ال، والتي                      ا األطف ي يتلقاه قوة العمل، ويساهم آذلك في خلق فرص عمل جديدة ترتبط بنوعية التربية والرعاية الت
ذلك            ات، وب سات منزلي امالت وجلي ضانة أو ع ة والح ى دور الرعاي اتهم إل ن أمه دريجيًا م تتحول ت   س

  .تزداد مساهمة األعمال المنزلية في الناتج المحلي اإلجمالي
    نموذج عالقة المتغيرات الديمغرافية بالمتغيرات االقتصادية-9بياني الرسم ال
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 Bilsborrow, Richard E., "The Demographics of Macro-economic-demographic Models",  Population Bulletin of the United: المصدر 
Nations, Department of International Economic and Social Affairs, No. 26, New York, 1989, 42.                                                            

  
  االدخار واالستثمار  -2

  
ا             سنين، فيم ال والم الين من األطف ة المع دى فئ يشير العديد من الدراسات إلى ارتفاع معدالت االستهالك ل

ضيقة         ) 64-15(لفئة العمرية من النشطين اقتصاديًا      تنخفض هذه المعدالت لدى ا     ة ال ات العمري ين الفئ اوت ب مع تف
ادة معدالت االدخار          ى زي ة إل ة العمري التي تضمها هذه الفئة العريضة وذلك نتيجة للميل العام لألفراد في هذه الفئ

  الديمغرافية

  الرواتب واألجور وتوزيع الدخل
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ذه الدراسات أن معدالت االدخار                       ين ه رك العمل أو التقاعد، وتب د سن        آضمان لما بعد ت ا يكون عن ى م هي أعل
  .)5المرجع  (الخامسة واألربعين عامًا

  
ًا مع                          رتبط إيجابي ة، ي ى في انخفاض معدالت الخصوبة واإلعال وعليه فإن التحول الديمغرافي الذي يتجل

يم                  مستوى االدخار، حيث يزيد الميل الحدي لالدخار لدى األسر الصغيرة، آما يرتفع لديها الميل لالستثمار في تعل
ا ى     .  أبنائه اق عل ادة اإلنف ي زي سهم ف ة ت التحوالت الديمغرافي ة ب ة المرتبط دالت اإلعال اض مع إن انخف ذا، ف وهك

ادة                           ة، وزي ة من جه ة المتقدم شباب في المراحل العمري ال وال دم لألطف يم المق التعليم، وبالتالي تحسين نوعية التعل
رى   ة أخ ن جه ة م تثمارات التعليمي ا .  االس ساهم انخف ا ي اق   آم نوات االلتح دل س ادة مع ة بزي دالت اإلعال ض مع

ادة معدالت االلتحاق                    .  بالدراسة ساهم في زي ومن ناحية أخرى، بينت بعض الدراسات أن ارتفاع متوسط العمر ي
ى                 .  بالتعليم وآذلك زيادة عدد سنواته     وهذه الزيادة في عدد سنوات الدراسة وما ينتج منها من زيادة في الطلب عل

يم، ت ي القطاع التعل ي ف ال المحل تثمار رأس الم ة، واس سكان من جه دى ال يم ل ى التعل اق عل ادة اإلنف ى زي عمل عل
  .التعليمي من جهة أخرى

  
  الطلب على السلع والخدمات  -3

  
ادة طلب                 ى زي دوره إل ؤدي ب ا ي ردي، مم دخل الف ادة ال يساهم انخفاض معدالت اإلعالة والخصوبة في زي

ادة مطردة في االستثمار                 األفراد على السلع والخدم    سوق بزي ه ال ستجيب ل ات، وبالتالي زيادة الطلب الكلي الذي ي
ى العمل هو طلب             .  تساهم في زيادة عرض السلع والخدمات لمواجهة تلك الزيادة في الطلب             ا أن الطلب عل وبم

في االستثمار ستؤدي      مشتق من الطلب على السلع والخدمات، فإن الزيادة في الطلب الكلي وما يرافقها من زيادة                
اث في                 إلى زيادة الطلب على العمالة، وبالتالي زيادة معدل المشارآة في قوة العمل، وزيادة معدالت مشارآة اإلن
ين                   قوة العمل، مما ينعكس إيجابًا على قدرة السوق في التشغيل وتخفيض معدالت البطالة، وتحسين توزيع الدخل ب

 .األفراد
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  رافي وأسواق العمل في البلدان العربية  التغير الديمغ-ثانيًا
  

ام          اهرة ع ي الق د ف ذي انعق ة ال سكان والتنمي دولي لل ؤتمر ال ل الم ة عم دت وثيق ى أن 1994أآ    عل
ة ومتعاضدة   ة متبادل ر هي عالق ستدامة والفق ة الم رد والتنمي صادي المط و االقت سكان والنم ين ال ة ب ا .  العالق آم

شطة ال ى أن األن ة إل ارت الوثيق اط أش سكاني وأنم التغير ال ًا ب ًا وثيق رتبط ارتباط شرية ت ات الب ة للمجتمع يومي
ا             ة ونوعيته  المرجع (ومستويات استخدام الموارد اإلنتاجية والوضع البيئي وسرعة التنمية االقتصادية واالجتماعي

11(.  
  

ستقبلها     دراسة أسواق العمل    بالتزامن مع  الديمغرافي   لدراسة مؤشرات التحو   أصبحت   بذلك   ضرورة   وم
ة تفادة   ، عملي ي لالس ر التطبيق دروس ذات األث ائج وال تخالص النت زامن اس ذا الت دون ه ن ب   إذ ال يمك

  .من اتجاهات التحول الديمغرافي في التأثير على معدالت النمو االقتصادي إيجابيًا
  

ا،   ، أو بشكل أدق، المنطقة الع      الشرق األوسط وشمال أفريقيا    بمنطقة وفيما يتعلق    ة منه ديرات     ربي ين التق تب
راً          ادمين     السكانية أن هذه المجموعة من الدول ستواجه تحديًا آبي دين الق زداد    خالل العق ع أن ي الي  ، حيث يتوق  إجم

ى   ،  2020 عام مليونًا   146  إلى 2000 عام    ماليين شخص  104  من عدد القوة العاملة في المنطقة     مما يعني أن عل
صادات ة اقت ى المنطق ل عل وفيرأن تعم دة خالل 42  ت ل جدي ون فرصة عم تيعاب  ملي ط الس ك فق رة وذل ك الفت تل

دالت    د تخفيض مع ا أري داثها إذا م ل إضافية يتوجب إح ك عن فرص عم ل ناهي ى سوق العم دد إل داخلين الج ال
ول      ًا ح راوح حالي ي تت ة الت ة 18(البطال ي المائ ة   )  ف وى العامل الي الق ن إجم   .  م

ا          لىوال غرابة إذن في اإلشارة إ      ، ومن ضمنها      أن مستقبل الحياة االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي
ى تطورات     يعتمد سوف المنطقة العربية،  ر عل ٍد آبي ا    إلى ح ذا    .  )12المرجع  ( أسواق العمل فيه ة ه وفي مواجه

ى أن    2020-1990 التحدي الكبير، نجد المنطقة العربية في وضع فريد، إذ تشير توقعات النمو السكاني للفترة              ، إل
صاديًا             شطين اقت سكان الن ة ال صاديًا          ) سنة  64-15(معدل النمو لفئ ة اقت ات المعال دل النمو للفئ ، سوف يتجاوز مع

ة دول شرق     .  ، وبمعدل يفوق نظيره في أي منطقة أخرى       ) سنة 64 سنة وأآثر من     15أقل من   ( وآما تظهر تجرب
رف بال        بح يع ذي أص اين، وال ذا التب ان ه يا، ف ا         آس ل نموه ة تعجي ة فرص دول المنطق يح ل ة، يت ة الديمغرافي هب
ديمغرافي  "وترتبط مسألة تحول ).  12المرجع (االقتصادي من خالل تراآم أسرع لعوامل اإلنتاج    ى  " العبء ال إل

بقدرة دول المنطقة على زيادة نسبة المشارآة في النشاط االقتصادي لمن هم في سن العمل من                    " هبة ديمغرافية "
  .نالسكا

  
ة من حيث الحجم والترآيب     رز خصائص أسواق العمل العربي ى أب ر إل ذا الفصل من التقري يتطرق ه

ك األسواق             ضًا المستوى التعليمي      .  العمري، آما يجري مقارنة لمستوى إنتاجية العامل في تل اول الفصل أي ويتن
و                  ع القطاعي لق ا، والتوزي رأة فيه ة، ومتوسط مشارآة الم ة في       لقوة العمل العربي ذلك معدالت البطال ل، وآ ة العم

سوق العمل العربي               .  صفوفها تيعابية ل درة االس الي الق اول الفصل الت تنتاجات        .  ويتن ر اس ويعرض الفصل األخي
  .التقرير وتوصياته

  
ذي استوجب    ا، األمر ال ة وعدم انتظامه ات أسواق العمل العربي ى شح بيان ا إل ارة هن ا تجدر اإلش وربم

ى مص اد عل صادر   االعتم ى الم ة، باإلضافة إل شبكة الدولي ى ال ة عل ل الدولي ة العم ع منظم ا موق ة أهمه ادر مكمل
  .اإلحصائية المحلية لبعض البلدان العربية

  
  

    خصائص سوق العمل العربي-ألف
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  معدل المشارآة في قوة العمل  -1

  
وة الع                وطني        يعد معدل المشارآة مؤشرا على نسبة السكان النشطين اقتصاديًا ضمن ق صاد ال مل في االقت

ذا   ر ه ا أن تغي دمات، آم سلع والخ اج ال ل إلنت ل المؤه صر العم رض عن سبي لع م الن ين الحج   وتب
وفيما نجد أن معدل المشارآة      .  المعدل، ارتفاعًا أو انخفاضًا، يتأثر بمجموعة من العوامل المؤثرة في سوق العمل           

دالت  ى المع ع ضمن أدن ًا يق ة عموم دان العربي ي البل دان  ف ذه البل اوز متوسطه له الم حيث ال يتج ي الع ي 60 ف  ف
ضرورة     ي بال دل ال يعن ذا المع اع ه ية، إال أن ارتف صفة أساس اث ب شارآة اإلن دالت م اض مع ا النخف ة، ربم المائ

ى         .  تطورًا اقتصادياً  د عل دل مشارآة يزي فقد حققت دول مجموعة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى مع
وفر          في الم  80 دم ت ائفهم لع رك وظ ى ت املين عل ائة، ويعزى ذلك الرتفاع معدالت مشارآة اإلناث، وعدم قدرة الع

  .شبكة أمان اجتماعية أو تأمينات اجتماعية لمن يترآون وظائفهم
  

اين                            ذآور في أسواق العمل جزءًا من التب اث ومشارآة ال ويفسر اتساع الفجوة بين معدالت مشارآة اإلن
ش دالت الم ي مع شارآة   ف دالت م ين مع وة ب ى أن الفج شير اإلحصاءات إل ًا، وت ل عموم وة العم ي ق ة ف ارآة الكلي

وة     ذه الفج ث تراوحت ه دان األخرى، حي ة بالبل ساعًا مقارن ر ات ت األآث ة آان دان العربي ي البل ذآور ف اث وال   اإلن
  . نقطة مئوية54 و41ما بين 

  
  نسبة العمالة إلى السكان  -2

  
ل،                     تستخدم نسبة العام     ق فرص العم ى خل صاد عل درة االقت ى ق لين إلى العدد اإلجمالي للسكان آمؤشر عل

سبة   .  ويحظى هذا المؤشر بأهمية آبيرة في بعض الدول توازي أهمية مؤشر معدل البطالة          ذه الن غير أن ارتفاع ه
سبة                   اع ن م تحت      ال يدل بالضرورة على وضع اقتصادي مريح للعاملين، فانخفاض مستويات األجور وارتف من ه

ين      رات أخرى بع ذ مؤش ن أخ د م ك ال ب ى ذل اء عل ر، وبن ذا المؤش ة له سبًا مرتفع ان ن ا يرافق رًا م ر آثي خط الفق
ل                            .  االعتبار ًا، إذ تق ر من أدنى النسب عالمي ة تعتب ة العربي سكان في المنطق ويالحظ أن نسبة العاملين إلى عدد ال

ن  ر واألرد35ع ي الجزائ د ف ة، وبالتحدي ي المائ رب  ف يمن والمغ   ن وال
  ).13المرجع (
  

دول   و   ام الج ين أرق ي           أ، 16تب جلت ف ة س دان العربي ي البل سكان ف دد ال ى ع املين إل سبة للع ى ن   ن أعل
سبة       2000 في المائة عام     63دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث بلغت        ة  10(، فيما سجلت أدنى ن في  )  في المائ

سه  ام نف ي الع ان ف ي المملك.  ُعم ا ف اً  أم ذبًا ملحوظ سبة تذب ذه الن هدت ه د ش سعودية، فق ة ال ي .  ة العربي   فف
سبة      1990عام   يج ونتيجة النخفاض            19 آانت هذه الن اب حرب الخل ا لبثت أن انخفضت في أعق ة، وم  في المائ

ى   صادي إل اطؤ االقت نفط والتب عار ال ام 13.1أس ة ع ي المائ ى 1995 ف اع إل اود االرتف ام 25.8 لتع ة ع ي المائ  ف
شاط اقتصادي مطرد          .  2000 ى ن شير إل ه ال ي ر أن  .  وفيما يدل ثبات هذه النسبة على ثبات أداء االقتصاد، فإن غي

ق فرص العمل          ى خل ذه     .  ارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشرًا على زيادة قدرة االقتصاد عل ى أن ه وتجدر اإلشارة إل
ا، و           ة، فإنه دالالت إيجابي ا ب يج، تعكس إيحاءات مضللة       األرقام وإن آانت توحي في ظاهره خاصة في دول الخل

ة المتحدة             ارات العربي ل في أسواق                    .  آما هي الحال في اإلم رز مظاهر الخل ى أب ًا إل تم التعرض الحق وسوف ي
  .العمل العربية

  
وة       ) 17الجدول  (ويبين تحليل تطور نسبة العاملين حسب الجنس        رأة في ق سبة مشارآة الم أن انخفاض ن

ةالعمل آانت من أ ة العربي ي المنطق سبة ف ذه الن م أسباب انخفاض ه ي .  ه رأة ف شارآة الم سبة م د تراوحت ن فق
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ة و    1.5الجزائر ما بين     رة           2.3 في المائ ة  خالل الفت د          .  2000-1980 في المائ ة المتحدة فق ارات العربي ا اإلم أم
ت        رأة بلغ شارآة الم سبة لم ى ن جلت أعل ام    6.1س ة ع ي المائ ى   1995 ف ت إل ي  8.0 وارتفع    ف

  .2000المائة عام 
  

  البطالة  -3
  

ي     سبي ف ة الن م البطال ر عن حج ي أسواق العمل للتعبي تخدامًا ف اييس اس ر المق ة من أآث دل البطال د مع يع
ة سوق العمل              االقتصاد، وإذا ما أضيف إلى مؤشر نسبة العاملين إلى السكان، فإنهما يقدمان صورة واضحة لحال

ام                   و.  في أي مجتمع من المجتمعات     دل الع ة المع سبة البطال ا ن صادات تتجاوز فيه نجد في المنطقة العربية ستة اقت
سة            12.3للبلدان التي تتوفر عنها معلومات وهي         ر متجان وفرة غي رغم من أن المعلومات المت ى ال ة، عل  في المائ

ة في        إذزمنيًا،   راق و  آل من    ان معدل البطال ر يتجاوز   الع ة،   20الجزائ ل و  في المائ في   28ى حوالي  يصل إل  ب
ا                       .  اقالمائة في العر   شأن لم ذا ال ة به صادية المعني م في األوساط االقت ق دائ وتشكل معدالت البطالة هذه مصدر قل

سياسية                          ى األصعدة ال ل وعل صادي فحسب، ب صعيد االقت ى ال يس عل الستمرار هذا الظاهرة من مخاطر جسيمة ل
  ).18الجدول (واالجتماعية والتربوية واألمنية 

  
دول                 و   إن ال ة، ف ة ألسباب مختلف دول العربي ة في معظم ال فيما تواصل االرتفاع النسبي في معدالت البطال

اون الخليجي،                     التي تعتمد في تخفيض نسب البطالة فيها على تصدير قوة العمل الفائضة لديها إلى دول مجلس التع
د تضر            نفط           مثل األردن ومصر والجمهورية العربية السورية ولبنان، فإنها ق رت بالفعل جراء انخفاض أسعار ال

  .الذي انعكس على الطلب على العمالة في أسواق الخليج في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي
  

دان                      ة البل أما البطالة في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فتنفرد بخصوصية تميزها عن بقي
ى           ففي حين تشكل العمالة الواف    .  العربية و عل ا يرب ا،        50دة في دول المجلس م وة العمل فيه ة من حجم ق  في المائ

ارب   ا يق ى م ع إل ين       80وترتف ة ب دالت البطال ي مع وًا ف شهد نم ه ت ت ذات ي الوق ا ف ضها، فإنه ي بع ة ف ي المائ  ف
ة التي التصقت                     اعي      -المواطنين نتيجة إلحجامهم عن قبول فرص العمل في المهن الحرفي اه االجتم   بفضل الرف

صادية أو                    -الذي توفره الدولة     يس ألسباب اقت ة ول ا ألسباب اجتماعي  بنظرة دونية تمنع المواطنين من االلتحاق به
  .موضوعية

  
ة       ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (أما في العراق ومناطق السلطة الفلسطينية          بابًا مختلف ضًا أس .  فإن للبطالة أي

رائيلي، واال    صار اإلس ة بالح داث المتعلق سلطة،     فاألح اطق ال ررة لمن رائيلية المتك سكرية اإلس ات الع جتياح
ا،             صادية أو إبطائه وإجراءات منع الفلسطينيين من دخول الضفة الغربية أدت إلى تعطيل الكثير من الفعاليات االقت

ل      ن العم اطلين ع داد الع د أع ي تزاي ر ف شكل مباش اهم ب ا س ة  .  مم ة العراقي سب الحال   وتكت
سريح              فان.  خصوصية مختلفة  ة، وت فراط عقد السلطة وقيام سلطات االحتالل بحل الجيش العراقي واألجهزة األمني

ى               ة عل ادة معدالت البطال شكل أساسي في زي تقرار، عوامل ساهمت ب العديد من الموظفين، وانعدام األمن واالس
ى             د أو       28.1نحو غير مسبوق وصل حسب تقديرات منظمة العمل الدولية إل ة، وتعتق ذا        في المائ ة أن ه ساط محلي

اوز   ي يتج ة الحقيق دل البطال ه، وأن مع الغ في ظ مب ى تحف رقم ينطوي عل ي ظل 50ال ل ف وة العم ة من ق ي المائ  ف
  .الظروف األمنية الصعبة التي يعاني منها العراقيون

دول            ى ال ا إل ائض عمالته أما دول المغرب العربي فقد أصبحت تعاني من صعوبات متزايدة في تصدير ف
ة          األور باب أمني اجرة ألس ة المه شددة إزاء العمال ة المت راءات األوروبي راء اإلج اورة ج ة المج   وبي

صادية      باب اقت م ألس ى ث ة األول ق          .  بالدرج ي خل ا ف ديًا حقيقي ه تح ت تواج دول بات ذه ال صادات ه إن اقت ذا ف   ل
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داد         فرص عمل جديدة، األمر الذي يرشح معدالت البطالة فيها لالرتفاع في المستقبل المن             د أع ظور في ضوء تزاي
  .العاطلين عن العمل وتضاؤل فرص الهجرة للعمل في أوروبا

  
ة     ن ناحي نس   وم وع الج سب ن ع ح دول   التوزي ام الج شير أرق ة    19، ت دالت البطال ى أن مع وح إل    بوض

ي                 الجدير  و.  بين اإلناث في الوطن العربي تساهم وبشكل ملموس في ارتفاع المعدل العام للبطالة في الوطن العرب
ذان القطاعان                               ر ه يم والصحة، حيث يعتب ل التعل اث في قطاعات محددة مث ة اإلن الي لعمال بالذآر هنا الترآز الع

ا في      .  األآثر استيعابًا لإلناث تقليدياً    ويساهم تضاؤل فرص العمل لإلناث في قطاعات الصناعة والخدمات وغيره
  .لمات منهنتكريس معدالت بطالة مرتفعة بين اإلناث وخاصة المتع

  
 العمالة والتوزيع العمري للبطالة في الوطن العربي  -4

  
ا       ة تليه ة العربي ي دول المنطق ة ف م العمال ث حج ن حي صدارة م ة ال ة مرتب ة مصر العربي ل جمهوري تحت

دول                  ).  20الجدول  (الجزائر ثم المملكة العربية السعودية       ذه ال وة العمل في بعض ه رة لق وتفرض األحجام الكبي
املين                      تحد شي للع وفير فرص العمل ومعدالت األجور والمستوى المعي ق بت ا تتعل رة عليه األجور في    .  يات آبي ف

ة         ر مجزي ا، تعتب الدول المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من ارتفاع حجم قوة العمل فيه
  .في دول المنطقةوتحقق الرفاه االجتماعي المطلوب وتجعل منها محط أنظار العمالة 

  
ة             ة للغاي ائج مقلق ر نت ة يظه ي دول المنطق ري ف ع العم سب التوزي ة ح م البطال ر أن حج ة .  غي   فالبطال

دود     اوز ح ًا إذ تتج ى عموم ي األعل شباب ه ين ال ن   50ب ل م ي آ ة ف ي المائ ر  األردن ف ت وقط صر والكوي  وم
  .   في المائة82ورية إلى ما يزيد على والمملكة العربية السعودية، بل وصلت في الجمهورية العربية الس

  
دول     ام الج ين أرق ة   21وتب ة فتي ي عمال ة ه ة العربي ي دول المنطق ة ف ة  .   أن العمال دول العربي ع ال فجمي

ين   ا ب ارهم م راوح أعم ذين تت شباب ال ل من ال وة العم م ق ي أن حج ا ف ا بينه شترك فيم ي 34 و25ت ر ف  هي األآب
  .المطلق

  
ا                وفيما تظهر أرقام الب      وق نظيراته اث تف ين اإلن طالة حسب الجنس والتوزيع العمري أن معدالت البطالة ب

ذا الوضع آل             شذ عن ه ف، وي بين الذآور مما يوحي بوجود تمييز بين الذآور واإلناث في فرص العمل والتوظي
ان   يمن ولبن ن ال دوالن (م ى     ).  23 و22الج ذلك إل وح آ شير بوض دولين ت ام الج ر أن أرق   غي

ة نقص فرص        24 و 20سبة البطالة بين الذآور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين          ارتفاع ن   عامًا، مما يؤآد مقول
  .العمل الذي تعاني منه هذه الفئة العمرية في المجتمعات العربية

  
  عمالة الشباب واألطفال  -5

  
ام       دة ع م المتح ة لألم ة العام زال  1985اعتمدت الجمعي شباب ال ي ة ال ًا لفئ ًا   تعريف ارًا دولي ة اآلن معي لغاي

وث  ات والبح ب الدراس ي أغل دًا ف أنهم  .  معتم شباب ب ف ال ك التعري دد ذل ارهم "ويح ع أعم ذين تق راد ال   األف
ين  ا ب ى 15م نة24 إل ع ("  س دى    ).  14المرج ول م اق ح ع النط ًا واس زال، نقاش ف، وال ي ذا التعري ار ه د أث وق

  .ل العالم، واتساقه في الوقت ذاته مع نصوص االتفاقيات الدوليةمالءمته للواقع العملي المتنوع في مختلف دو
  

ارهم                         غ أعم ذين تبل ال تتكون من ال ة األطف ل،      14وبناًء على التعريف المشار إليه أعاله فإن فئ  سنة أو أق
ام    ) 1(في حين تحدد المادة   ال لع وق األطف ع   1979من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحق أنهم جمي ال ب  من  ، األطف



 

 

 -48-

ل           ة عشرة سنة فأق ر خالل عامي            .  تكون أعمارهم من الثامن ار جدل آبي د ث داد نص    1998 و1997وق اء إع  أثن
شاب "و" الطفل"  الخاصة بمنع أسوأ أشكال عمل األطفال، حول الفرق في تعريف             )182(االتفاقية رقم    د   ". ال  وق

دولي في                   شباب ال دى ال م المتحدة  خالل منت ار "طلب من األم سنغال، في آب    " داآ وم    2001أغسطس   /بال ، أن تق
ى   صل إل سن لي صى لل د األق ع الح شباب، وبرف ف ال ي تعري ر ف ادة النظ ى 30بإع ًا، حت    عام

  .)15المرجع (يفي بمتطلبات تعريف الشباب خاصة في البلدان النامية 
  

راوح   ، 2002في العام   ير التنمية الصادر عن األمم المتحدة       وتشير أرقام تقر     ذين تت حول عمالة األطفال ال
ال في   3.8 سنة، إلى ان العاملين منهم يشكلون ما نسبته         15سنوات و 10أعمارهم بين     في المائة من إجمالي األطف

ة         في  11.8بالمقارنة مع    هذه الفئة العمرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا         دول النامي الي ال ة إلجم .   المائ
شكلة              ى م ضاء عل ال الق ي مج رًا ف دمًا آبي جلت تق د س ة ق دول العربي ن أن ال رغم م ى ال   وعل
ة في بعض                           سبب انخفاض معدالت التنمي ك ب وب وذل دم المطل ا التق م تحقق سودان ل يمن وال إن ال عمالة األطفال، ف

  ).24الجدول (تي تستخدم األطفال بشكل مكثف أقاليم هاتين الدولتين واستمرار الحياة الرعوية ال
  

الم    ي الع ة ف دالت البطال ى مع ن أعل ي م الم العرب ي الع شباب ف ة ال دالت بطال د مع ر .  وتع ار تقري د أش فق
ة ومعدالت           2003لعام  " اتجاهات التشغيل في العالم   "منظمة العمل الدولية حول      ة اإلجمالي  إلى أن معدالت البطال

  .اص في منطقة الشرق األوسط هي األعلى في العالم بأسرهبطالة الشباب بشكل خ
  

اع       25ويبين الجدول     يالحظ ارتف ة، ف دول العربي  صورة أآثر وضوحًا لحجم بطالة الشباب في عدد من ال
دول                  ذه ال الي في ه ة وجود        .  معدل البطالة بينهم إلى أآثر من ثالثة أضعاف معدل البطالة اإلجم ذه الحال د ه وتؤآ

ه سوق                   مشاآل ترتب  اني من ط بآليات توظيف الشباب واستيعابهم في سوق العمل، فضًال عن الخلل الهيكلي الذي يع
ة ألسواق                     تالءم مع االحتياجات الفعلي ي ال ت ة الت واتج التعليمي إدارة الن العمل العربي، وآذلك المشاآل المرتبطة ب

  .العمل العربية
  

ى أن صورة ا               ا إل دو                    وقد يكون من المفيد التنويه هن ا تب ة مم ر قتام د تكون أآث ي ق الم العرب ة في الع لبطال
ي يصادفها الباحث في                        ررة الت وذلك في ضوء ضعف نظم وقواعد بيانات أسواق العمل، وهي من المشاآل المتك
دفع                        ذي ي دالتها، األمر ال ة ومع ات الخاصة بالبطال بنية أسواق العمل العربية، مما ينعكس سلبًا على موثوقية البيان

ة      إلى   اوت واالختالف وعدم الدق ات    .  اللجوء إلى التقديرات، التي عادة ما تتصف بالتف ان استمرار إشكالية البيان
ًا،                                 ًا أو آلي شل، جزئي ا عرضة للف ا يجعله ة مم ر دقيق ى معلومات غي د عل رامج تعتم هذه سيعني تبني سياسات وب

  .ما أمنية على مجتمعاتهاويرتب آلفة اقتصادية على موارد تلك الدول، وآلفة اجتماعية ورب
  

يمكن       ة خصوصًا، ف ة العربي ي دول المنطق ًا، وف الم عموم ي الع شباب ف ة ال شترآة لبطال سمات الم ا ال أم
  ):15المرجع (إيجازها على النحو اآلتي 

  
ذه           )أ(   ن ه ة ع دول العربي رج ال ام، وال تخ شكل ع الغين ب ين الب ا ب شباب مثيلته ين ال ة ب وق البطال تف
  القاعدة؛
ر في              )ب(   صادية والتغي رات االقت الغين إزاء الصدمات والتغي ة الب فئة الشباب هي أآثر حساسية من فئ

  حجم عرض العمل وبنيته؛
  

ن       )ج(   ع م رم المجتم ا يح ا، مم د منه ة األم شباب، وخاصة الطويل ة ال ًا لبطال ر تعرض اث أآث د اإلن تع
  .رة التمييز بين الجنسينإمكانية االستفادة من قدرات اإلناث ومؤهالتهن، ويفاقم ظاه
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  : إلى ما يلي2003وفي هذا الخصوص، يشير تقرير منظمة العمل الدولية عن الشباب في العالم لعام   
  

ون،          "   م يلتحق ى أنه ل عل وافر دالئ رهم، وتت ة دون غي شكلة البطال ة لم ر عرض ة األآث شباب الفئ د ال يع
ب،             .  مبالضرورة ال باالختيار، بالقطاع غير المنظم لكسب قوته        ا عرضية في الغال وتتسم أعمال ذلك القطاع بأنه

املين        ضم الع ا ت ك أنه ن ذل وأ م دائم؛ واألس ل ال ن العم ا وأم ا بمزاي ع مزاولوه ال يتمت امًال، ف ًا آ ب تفرغ ال تتطل
اف   د الكف د ح سابهم عن ضل،        .  لح ل أف رص عم ى ف صول عل ة الح دم إمكاني ن ع ر، أو م ن الفق دافع م   فب

ن ال   ر م د الكثي دخل    ال يج سب ال مية لك ر الرس شطة غي ى األن ول إل ن التح ًا م و  .  شباب مناص ع ضعف النم وم
ى             داخلين الجدد إل دة من ال االقتصادي وعدم قدرته على توفير ما يكفي من فرص العمل الستيعاب األعداد المتزاي

رة من ال                            داد آبي اح ألع د المت ار الوحي نظم الخي ر الم ا يجعل     سوق العمل، يصبح العمل في القطاع غي شباب، مم
ع   ة للجمي ل الئق وفير فرص عم دف ت الأه د المن رًا بعي نظم   .  م ر الم اع غي ي القط ل ف شباب للعم ول ال ع دخ وم

ة          ة أي أهمي ة والبطال د ألي من العمال وخروجهم منه فقد التمييز بين العمالة والبطالة الكثير من معناه، بحيث لم يع
  ).16المرجع (" حقيقية

  
شغيلهم                وبطالة الشباب هي       تم ت ا ي بطالة الداخلين الجدد إلى سوق العمل بالدرجة األساسية، والذين غالبًا م

اطر   ة تعرضًا لمخ ات االجتماعي ر الفئ م من أآث نهم، وه اث م ذآور واإلن ين ال ك ب ي ذل رق ف ة، ال ف أجور متدني ب
  ).15المرجع (البطالة 

  
  :وفيما يلي لمحة عن برامج تشغيل الشباب في الدول العربية  

  
ة                      دول العربي ة في بعض ال رامج المطبق سياسات والب ا بال ة ونوعه د عمل بعض      .  ترتبط طبيعة البطال وق

ثَال، تترآز      .  األنظمة التعليمية العربية على خلق مشكلة عرض في قوة العمل في تخصصات معينة             ففي األردن م
ساني          العلوم اإلن ة آ ة   البطالة بين حملة الدرجات العلمية في مجاالت معين شريعة والدراسات االجتماعي وفي  .  ة وال

ل، وبعضها                      ة العم ة وثقاف النظرة االجتماعي رتبط ب دول مجلس التعاون الخليجي تظهر مشكلة البطالة على شكل م
  .اآلخر يعود ألسباب ترتبط بالمفاهيم الثقافية السائدة في المجتمع حول عمل المرأة

  
را    ل ب ى تفعي ة عل دول العربي ت بعض ال د عمل امج  وق ل برن شباب مث شغيل ال از"مج خاصة بت ي " إنج ف

شروع  ند"األردن، وم امج  " س ان، وبرن ي عم داآوم"ف ت،   " ال ة الكوي ل بدول وق العم ع س يم م واتج التعل ربط ن ل
ة  ي"ومدرس يم التقن ري للتعل ان، و" الحري ي لبن دريب"ف ف والت وطني للتوظي امج ال رين" البرن ة البح   .  بمملك

في المملكة األردنية الهاشمية يعتبر نموذجًا إلشراك        " إنجاز"فبرنامج  .  نب جديرة بالذآر  وتتسم هذه البرامج بجوا   
الم                          ى ع الم المدرسة إل ال من ع ة االنتق سهيل عملي شئ، خاصة في سياق ت اد الن ه وإرش القطاع الخاص في توجي

ذ              .  العمل ة التالمي ة لتوعي ال،       وقد تم تفعيل دور القطاع الخاص من خالل الجهود التطوعي ات قطاع األعم  بمتطلب
ستقبلية     ة الم اراتهم المهني د خي ي تحدي ساعدتهم ف الي م اري، وبالت داعي االبتك ر اإلب ى التفكي دريبهم عل ي .  وت وف

امج     د برن ان، يع لطنة عم ند"س ي         "س ع المحل ع الواق تالئم م ي ت رامج الت صميم الب ث ت ن حي دًا م ًا رائ ، نموذج
تث   ى االس شباب عل شجيع ال ه، وت صغيرة     ومتطلبات شاريع ال دعم الم ة ل رامج خاص الل ب ن خ اص م مار الخ

ة              " الداآوم"وفي دولة الكويت، يعتمد برنامج      .  والمتوسطة دريب باالحتياجات الفعلي يم والت واتج التعل ى ربط ن عل
  .لسوق العمل

  
  التوزيع القطاعي لقوة العمل العربية  -6
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دخل في                تترآز غالبية قوة العمل العربية في القطاع الخدمي              ر القطاعات مساهمة في ال شكل أآب ذي ي ال
سبة                       غ ن الدول العربية، ويخرج السودان عن هذه القاعدة، فهو يعتمد وبشكل آبير على الزراعة والرعي حيث تبل

اع  ذا القط ي ه ون ف ن يعمل املين 60م الي الع ن إجم ة م ي المائ دول ( ف طء تطور قطاع ).  27الج ا يالحظ ب آم
ا بوضوح في                       الصناعة التحويلية في   ي تظهر نتائجه واردات والت ى ال شكل أساسي عل ا ب  بلدان المنطقة واعتماده

  .العجز في موازين مدفوعات هذه الدول فيما عدا تلك المصدرة للنفط
  

  إنتاجية العامل العربي  -7
  

ى القطاع                    اد عل ام  يعاني معظم الدول العربية من ضعف في اإلنتاجية ألسباب متعددة من أهمها االعتم الع
ة  سي للعمال شغل رئي دول (آم اض  ).  28الج ة وانخف ا بالبيروقراطي اع عموم ذا القط صف ه   ويت

ولعل انخفاض اإلنتاجية ال يقتصر على القطاع العام، بل يعاني من ذلك أيضًا القطاع الخاص الصغير                  .  اإلنتاجية
ات                  ك من سيطرة الملكي ا يرافق ذل ذا القطاع           الحجم والساعي إلى الربحية السريعة مع م ة في ه ة المتوارث  العائلي

  .)17المرجع (والتي قلما تسعى لمواآبة التطورات في مختلف المجاالت التقنية واإلدارية 
  

  التعليم في دول المنطقة العربية  -8
  

ة           تتفاوت دول المنطقة العربية من حيث المستوى التعليمي وانعكاسات ذلك على أسواق العمل في آل دول
دة، و ى ح ًاعل ي عموم ل العرب ى سوق العم ذلك عل ن األردن  .  آ ل م ي آ ام ف شكل ع يم ب واتج التعل أثرت ن د ت وق

اون الخليجي التي أظهرت                         رًا بأسواق العمل في دول مجلس التع والجمهورية العربية السورية ومصر تأثرًا آبي
  .ن فرص العملأسواقها طلبًا عاليًا على العمالة العربية المتعلمة ووفرت لها قدرًا آبيرًا م

  
ة         ًا واألوروبي ة عموم أما دول شمال أفريقيا المتوسطية فقد تأثرت بالطلب على العمالة في الدول األوروبي

شكل خاص     اً           .  المتوسطية ب ان مختلف ة آ ى العمال ر أن شكل الطلب عل ة       .  غي ى العمال ففي حين ترآز الطلب عل
ى          الوافدة إلى دول مجلس التعاون على عمالة مدربة ومتع       صرًا عل ان مقت ة آ دول األوروبي إن الطلب في ال ة، ف لم

ا     مال أفريقي دان ش هدت بل ضة، وش ارة المنخف دني والمه ي المت ستوى التعليم ة ذات الم   العمال
  .هجرة واسعة لعمالتها باتجاه أوروبا بالطرق الشرعية وغير الشرعية

  
ة      ة العمري ي الفئ سكان ف ر أن ال ي ال 14-5غي التعليم ف ة ب دد    الملتحق ًا بالع رة قياس د آبي ي تع وطن العرب

شكل                     ا تصبح ت  في   40-30اإلجمالي للسكان، وإذا ما أضيف إلى هذه الفئة الملتحقون بالتعليم ما قبل الجامعي فإنه
ذه                 .  المائة من إجمالي السكان في بعض الدول       ى اقتصادات ه رًا عل ديًا آبي ومن المؤآد أن هذه األرقام تفرض تح

  .عمل مالئمة لهذه الفئات المتعلمة عند التحاقها بقوة العملالدول لتوفير فرص 
  

ع في                                 ة تق دول العربي الي أن معظم ال ي اإلجم اتج المحل سبة من الن يم آن ى التعل اق عل وتظهر حصة اإلنف
يمن في مستوى            ).  29الجدول   (مستوى التنمية البشرية المتوسط من حيث اإلنفاق على التعليم           أتي ال وفي حين ت

ة ستوى        التنمي دة ضمن الم ة المتح ارات العربي ر واإلم ت وقط رين والكوي ن البح ل م اءت آ د ج نخفض، فق  الم
ع اني   .  المرتف ت تع ا زال ا م يم، فإنه ى التعل ا عل اع إنفاقه ن ارتف رغم م ى ال دول، وعل ذه ال ر أن ه   غي

ات         دارس والجامع ي الم سيين ف اتذة التدري صين واألس ي المتخص ر ف ص آبي ن نق اني دول أ.  م ن  وتع رى م خ
ة                 ة وهيكلي ة احتكاآي شباب في شكل بطال ة ال ى فئ اختالالت في نواتج التعليم ال تنسجم وطبيعة السوق وتنعكس عل

  .في الوقت ذاته
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اتج            سبة من الن يم آن ى التعل ويشير ترتيب أولويات اإلنفاق في الدول العربية إلى تواضع حصة اإلنفاق عل
  .30 الدفاع آما يوضح ذلك الجدول المحلي اإلجمالي مقارنة مع اإلنفاق على

  
ى        ب عل ة الطل ي تلبي صور واضح ف ن ق اون الخليجي م س التع ي دول مجل ة ف ة التعليمي اني األنظم وتع

ارات منخفضة                  دة        .  العمالة، ليس المؤهلة منها فحسب، بل حتى في المهن التي تتطلب مه ك ألسباب ع ود ذل ويع
دوي    ل الي ة إزاء العم ة المجتمعي ا الثقاف ذي    منه ادي ال اء الم ي، والرخ اون الخليج س التع ي دول مجل   ف

  .ال يساعد آثيرًا في تحفيز الشباب على العمل واالعتماد على أنفسهم
  

   دول الخليج واألردن نموذجًا:  مظاهر الخلل في أسواق العمل العربية-باء
  

دول                      اول مجموعات ال ا بتن ز بخصائص      يمكن البحث في أبرز االختالالت في أسواق العمل إم التي تتمي
دة        يتم البحث في دول مجلس                     .  مشترآة، أو بتناول آل دولة على ح وافرة س ه المعلومات المت سمح ب ا ت وضمن م

صناعة      داخيل ال ى م د عل ة وتعتم صادية واالنتاجي ي الخصائص االقت شترك ف دة ت دة واح اون الخليجي آوح التع
  .مظاهر الخلل في سوق العمل األردني آدولة منفردةالنفطية اعتمادًا رئيسيًا آما سيتم التطرق إلى أبرز 

  
  دول مجلس التعاون الخليجي  -1

  
الي سكان           .  تعاني أسواق العمل في دول المجلس الست من خلل هيكلي            دين ثلث إجم فقد تعدت نسبة الواف

ام  ة ع ين 2001المنطق والي الثلث ل ح وة العم الي ق ي إجم سبتهم ف ل ف.   ، وبلغت ن ى خل ك إل ب وأدى ذل ي الترآي
د للعمل في دول                 ،  الديمغرافي للسكان  وفي أعقاب الصدمة النفطية األولى في مطلع سبعينات القرن الماضي، تواف

ة         يوية واألجنبي ة واآلس دول العربي ن ال املين م ن الع رة م داد آبي يج أع ام  .  الخل ول ع   وبحل
الي سكان دول المجلس حوالي      1975 غ إجم شكل الواف    10 بل سمة، ي ين ن نهم    26دون  مالي ة م الجدول  ( في المائ

ة   )31 م العمال غ حج نهم     2,9، وبل دين م سبة الواف ل ن ون عام ة 45 ملي ي المائ ام  .   ف ي ع د 1981وف   ، بع
ى      12الطفرة النفطية الثانية، ارتفع حجم السكان في دول المجلس إلى         وة العمل إل صاعد حجم ق  4 مليون نسمة وت

ة   54.5 النصف حيث بلغت     ماليين عامل وفاقت نسبة الوافدين منهم      اون        .   في المائ د إحصائيات مجلس التع وتؤآ
ى               ع إل دول األعضاء ارتف ام    32الخليجي أن حجم السكان في ال سمه ع ون ن دين    2001 ملي سبة الواف  ، وارتفعت ن

غ                            34.9بينهم إلى    سه بل ام نف وة العمل في الع ى أن حجم ق ك اإلحصائيات إل شير تل ين  10,7 في المائة آما ت   مالي
  . في المائة65عامل وارتفعت نسبة الوافدين منهم إلى حوالي الثلثين 

  
  

ون سوى            31وآما يتضح من الجدول        ودوا يمثل م يع ة المتحدة ل ارات العربي ة اإلم فإن المواطنين في دول
وة العمل         8.7، و 2001 في المائة من السكان عام       22 واطنين        .   في المائة فقط من ق سبة الم إن ن ا في قطر ف ال أم

سعينات          .   في المائة من قوة العمل     14.1 في المائة من السكان و     30تتجاوز   ع الت والكويت التي أتيحت لها في مطل
ا          تالًال مم ر اخ ع أآث ى وض سرعة إل ادت ب سكانية، ع تها ال ب سياس ادة ترتي ة إع   فرص

ى          واطنين إل سبة الم دنت ن ام الغزو، فت ل ع سكان و    38.1آانت عليه قب ة من ال وة     19.7 في المائ ة من ق  في المائ
صاعد معدالت                        .  العمل واطنين، من ت ين الم ة ب ة المرتفع سكانية ومعدالت البطال وال تستثنى الدول ذات الكثافة ال

ل وة العم ي ترآيب ق سكان وف ي ترآيب ال ل ف ل قطر  .  الخل ى أن بعض دول المجلس مث ا إل ارة هن وتجدر اإلش
  .ل هذه الفترة حرآة تجنيس واسعةواإلمارات العربية المتحدة والبحرين شهدت خال
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شكل                دة وقطر ب ة المتح ارات العربي س، وفي اإلم راهن في دول المجل سكاني ال ويؤدي استمرار الخلل ال
د أن أصبح                      ا بع دد آياناته ا يه خاص، إلى مخاطر على األمن الوطني واإلقليمي والقومي للمجتمعات األصلية، آم

ات ب ة من األقلي ون مجرد أقلي دولالمواطن ك ال دد من تل ي ع ا ف ضرورة أآبره يس بال سكان، ول ا أدى .  ين ال آم
شه      واطنين وتهمي وة     .  االعتماد شبه المطلق على قوة العمل الوافدة إلى تراجع الدور اإلنتاجي للم سبة ق د فاقت ن فق

ة المتحدة وقطر وا                   ارات العربي ان،   العمل الوافدة، أو ناهزت، ثالثة أرباع إجمالي قوة العمل في اإلم لكويت وُعم
ة من سوق             .  وتجاوزت النصف في البحرين والمملكة العربية السعودية       وة العمل المواطن وهكذا أزاح الوافدون ق

ي     أة ف رتبط المكاف ث ت ة حي شترك خاص اص والم اع الخ ن القط ة، وم ل عام   العم
ة      يستثنى من ذلك القطاعات التي منحت فيها قوة ا        .  هذين القطاعين بالجهد واإلنتاجية    ضلية إداري لعمل المواطنة أف

از        نفط والغ ى ال .  وقانونية عالية وآانت اقتصادياتها قادرة على تحمل ذلك، مثل قطاع النفط والصناعات القائمة عل
ة        ة مفرط ة مقنع ن بطال اني م ي تع ة الت ي اإلدارة العام ات، ف محت الموازن ث س ون، حي دس المواطن ا .  وتك آم

ا          أصبحت بقية قوة العمل المواطنة       ة بينه د معدالت البطال ه دول             .  تعاني من تزاي ا آانت تعاني ك م ى ذل يضاف إل
  ).18المرجع (المجلس دائمًا من بطالة مرتفعة بين اإلناث بسبب ضيق مجاالت العمل المتاحة لهن 

  
  األردن  -2

  
شكل والترآيب                   دة من حيث ال ة فري ل حال ا يمث ففي  .  يعاني سوق العمل األردني من اختالل واضح، آم

ة تتجاوز             ي من بطال ة                   13حين يعاني االقتصاد األردن ل العمال ة مث ة الخارجي ى العمال إن الطلب عل ة، ف  في المائ
سبته                        ا ن ذي أسهم بم شاءات ال د في قطاع اإلن رًا وبالتحدي ا زال آبي ي           5.7المصرية م اتج المحل ة من الن  في المائ

  ).19المرجع  (2003اإلجمالي عام 
  

ا           وتميز النظام التعل     يم المهني مم ى حساب التعل اديمي عل يمي في األردن بتشجيع التحصيل الجامعي األآ
اديمي، وبخاصة في                         يم األآ ى التعل ز عل اهم الترآي خلق تضخمًا في أعداد العاطلين عن العمل من الخريجين، وس

شاء   التخصصات اإلنسانية والعلوم واالجتماعية، في زيادة الطلب على العمالة الوافدة لسد العج          ز في قطاعات اإلن
ل، أي حوالي         350ويقدر حجم العمالة األردنية في الخارج بحوالي           .  والخدمات بشكل أساسي    في   23 ألف عام

اون الخليجي     س التع ي دول مجل م ف ل معظمه ة، ويعم ل األردني وة العم الي ق ن إجم ة م داث .  المائ ر أن األح غي
امل  ؤالء الع صير ه ي م تحكم ف ة ت ي المنطق سياسية ف ام ال ت ع تالل الكوي د أدى اح   ين، فق

ام      1990 رة             1991 وحرب تحريره ع داد آبي ا عادت أع ائالتهم، آم املين في الكويت وع ة للع ى عودة جماعي  إل
ام               دءًا من الع ًا ب اره الحق رزت آث صاد ب ى االقت  1996أيضًا من دول المجلس األخرى، مما خلق ضغطًا جديدًا عل

  ).20المرجع (قتصادي في شكل تراجع في معدالت النمو اال
    القدرة االستيعابية لسوق العمل العربي-جيم

  
ارهم                     غ أعم ذين تبل سكان ال ة        15تعبر القدرة االستيعابية عن نسبة من يعملون من فئة ال أآثر، أو فئ  سنة ف

لجدد  ويبين هذا المؤشر مدى قدرة سوق العمل على خلق فرص عمل جديدة للداخلين ا       .  السكان النشطين اقتصادياً  
ى سوق     .  إلى سوق العمل والذين عادة ما يعانون من البطالة بأنواعها المختلفة           داخلين الجدد إل ويالحظ أن نسبة ال

ة                            ى أسواق العمل العربي رًا عل ادة ضغطًا آبي ذه الزي سبب ه ة، وت العمل تشهد نموًا متزايدًا في جميع الدول العربي
  .تتجلى آثاره في النسب المرتفعة للبطالة

  
دول و   ن الج امي  32يالحظ م ين ع ا ب ة م ل العربي واق العم م أس تيعابية لمعظ درة االس ع الق  1995 تراج

ان     2001و ر، ولبن ونس، والجزائ ن ت ل م دا آ ا ع سب     .   فيم ذه الن ى ه ر أعل جلت قط د س ة  71.3وق ي المائ    ف
ة في مصر، و    60.1، وآانت أفضل النسب التي تلتها       2001عام   ة في   55.4 في المائ  53.9 البحرين، و  في المائ
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ة المتحدة، و          52.1في المائة في السودان، و     ارات العربي ة في المغرب، و         51.6 في المائة في اإلم  50.2 في المائ
ة، وبلغت   50أما بقية الدول فكانت القدرات االستيعابية ألسواق العمل فيها تقل عن       .  في المائة في تونس     في المائ
  . في المائة35.7أدناها في الجزائر 

  
ع      ا م د مقارنته ق، عن دعاة للقل ر م ر أآث ة األم ي حقيق ر تواضعًا، وف تيعابية أآث درات االس ذه الق دو ه وتب

دول األخرى ي ال ا ف درة  .  مثيالته اوز الق ة، تتج شمالية والجنوبي ا ال ا، وأمريك يا، وأوروب د من دول آس ي العدي فف
ا          90االستيعابية   ين        86.9 في المائة في معظم الحاالت باستثناء ترآي ة واألرجنت ة    84.5 في المائ ا  .   في المائ ومم

ن           واق م ك األس ى تل دد إل داخلين الج سبة ال ة أن ن ل العربي واق العم ي أس شكلة ف ذه الم ق ه ن عم د م   يزي
ة  ة العمري أآثر15(الفئ نة ف داً )  س وًا متزاي شهد نم ادة  .  ت ذه الزي غ متوسط ه د بل رة  4.8فق نويًا للفت ة س ي المائ  ف

ر،                        وتج.  1995-2001 ام بكثي دل الع ة المع دول العربي ذآورة في عدد من ال اوزت نسبة نمو السكان من الفئة الم
ى  يمن إل ي ال دة  8.6فوصلت ف ة المتح ارات العربي ي اإلم ة، وف ي المائ راق 8.2 ف ي الع ة، وف ي المائ ي 7.1 ف  ف

سعودية        في المائة، وفي     6.4المائة، وفي األردن     ة ال ة العربي ة    6.2المملك د            . في المائ و فق ى معدالت النم ا أدن   أم
  .)8( في المائة1.3 في المائة، وتونس 2 في المائة، ولبنان 2.5سجلت في المغرب 

  
    توقعات الطاقة االستيعابية ألسواق العمل العربية-دال

  
  المعلومات  -1

  
ام                   ة الع ة لغاي وألغراض  .  2020 يقدم هذا القسم تقديرًا للطاقة االستيعابية المتوقعة ألسواق العمل العربي

  :إعداد التوقعات المطلوبة فقد تم استخدام المعلومات التالية
  

ر           )أ(   م إعدادها في الجزء األول من التقري راجع  (جداول توقعات النمو السكاني للدول العربية التي ت
  ؛)15-11الجداول 

  
ام         2001حجم قوة العمل لعام       )ب(   دول التي       2003 من التقرير االقتصادي العربي الموحد لع ك لل ، وذل

 .توافرت بشأنها معلومات حول قوة العمل والعاملين فعًال والمتعطلين عن العمل
 المنهجية  -2

  
ك باستخدام     15تم احتساب معدل النمو السكاني للفئة العمرية          )أ(   دة، وذل ى ح  سنة فأآثر، لكل دولة عل

 :معادلة النمو السنوي المرآب المتواصل
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      r   =معدل النمو  
      Ln   =اللوغاريتم الطبيعي  
      Y   =سنة المقارنة  
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      Y0   =سنة األساس  
      t   =الفترة الزمنية 

 
 بصورة  2020-2010 ثم  للفترة     2010-2000للفترة  ) 1(تم احتساب معدل النمو آما في الخطوة          )ب(  
  لكل عشر سنوات؛منفصلة

  
ا في الخطوة     تم احتساب معدل ا     )ج(   رة   ) 2(لنمو آم دة    2020-2000ولكن للفت ة واح ا دفع أي ( بأآمله

  ).لعشرين سنة
  

  السيناريو األول  )1(  
  

ة                ة العمري سكاني للفئ أآثر    15(يعتمد السيناريو األول معدل النمو ال ا وردت في الجزء األول        )  سنة ف آم
ض هذا السيناريو سريان نفس معدل النمو        ويفتر.  2020-2010 و 2010-2000من التقرير ولفترتين منفصلتين     

تيعابية ألسواق                            ة االس ة والطاق دير حجم البطال ك لتق ل، وذل اطلين عن العم ًال، والع املين فع على قوة العمل، والع
  :العمل للفترتين باستخدام معادلة النمو التالية
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سكان                نتائج السيناريو األول و    33ويبين الجدول      ى ال سبة إل سه بالن التي تشير إلى أن تطبيق معدل النمو نف

  .وقوة العمل والعاملين سوف ال تترك أثرًا يذآر على معدل البطالة والقدرة االستيعابية ألسواق العمل
  

  السيناريو الثاني  )2(  
  

د    ق مع صلتين، وتطبي رتين منف سيناريو األول لفت نفس افتراضات ال سيناريو ب ذا ال ستمر ه سه ي و نف ل النم
ة                  ين  .  للسكان وقوة العمل، ولكنه يفترض تدخًال في معدل نمو العاملين فعًال بزيادة مقدارها نصف نقطة مئوي ويتب

دول   ن الج امي          34م ين ع ة ب دالت البطال يض مع ًا بتخف رًا إيجابي دث أث وف يح دخل س ذا الت ل ه  2000 أن مث
نخفض بنسب     ويالحظ أن معدالت البطالة تنخفض بمقدار بس      .  2010و ا ت ر واألردن، ولكنه يط في آل من الجزائ

دول  ة ال ي بقي ى ف دة    .  أعل ة المتح ارات العربي ت وقطر واإلم ن الكوي ل م ي آ ة ف دالت البطال ا يالحظ أن مع آم
ة احتياجات أسواق                               وة العمل عن تلبي ة حصول عجز في ق ى إمكاني شير إل ا ي والبحرين تظهر أرقامًا سالبة، بينم

ى   .  رورة استقدام عمالة وافدة للحفاظ على النمو االقتصادي المأمول العمل، ومن ثم ض    وربما تشير هذه النتيجة إل
واق          ا بعض األس اني منه ي تع ز الت شاآل العج ة لم ول متبادل اد حل ة وإيج ل العربي واق العم ل أس ات تكام إمكان

  .وحاالت الفائض التي تشكو منها أسواق أخرى
  

ى                  أما بالنسبة إلى الطاقة االستي       رة األول ًا في الفت سيناريو سوف تظهر تحسنًا طفيف عابية، فإنها وفقًا لهذا ال
  .في األسواق آافة عدا الكويت، ولكن الفترة الثانية ال تشهد أي تحسن

  
  السيناريو الثالث  )3(  
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صاديًا     شطين اقت سكان الن و لل دالت النم ق مع سيناريو تطبي ذا ال أآثر15(يفترض ه نة ف ة )  س رة آامل للفت
سيناريو في الجدول    .  على قوة العمل والعاملين فعالً  ) 2000-2020( ة حدوث    35وتشير نتائج هذا ال ى إمكاني  إل

تحسن آبير على مستويات البطالة في آل من مصر والجمهورية العربية السورية واليمن ولبنان، وحدوث تحسن       
ا    متوسط على معدل البطالة في آل من األردن والمغرب وتونس والسودا           ان وليبي ا في الكويت وقطر        .  ن وعم أم

تقدام                دول ستكون مضطرة الس واإلمارات العربية المتحدة والبحرين فإن معدل البطالة يصبح سالبًا، أي أن هذه ال
ا  اج فيه ل واإلنت واق العم ة احتياجات أس دة لمواجه ة واف ة .  عمال تبقى قائم ة س دل البطال اع مع شكلة ارتف ن م ولك

ى    2001 في المائة عام     28.7ر، حيث يتراجع مستوى البطالة فيها من        بالنسبة إلى الجزائ   ام       27.2 إل ة ع  في المائ
ى   2010 م إل ام    25.6 ث ة ع د من         2020 في المائ ق المزي ا خل ي سياسات يمكنه ى ضرورة تبن شير إل ا ي ، وهو م

  .فرص العمل
  

ة     رة الزمني ر الفت ذآر عب ر ي شهد أي تغي م ت ا ل تيعابية فإنه درة االس ا الق ستدعي أم ذا ي ة، وه    للدراس
ا            سة له بالطبع سياسات تدخلية لزيادة الطاقة االستيعابية في الدول العربية لتلحق بمثيالتها في الدول األخرى المناف

  .في العالم
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    إطار عام لالستفادة من النافذة الديمغرافية-ثالثًا
  

  :يمكن تلخيص أهم استنتاجات التقرير بما يلي  
  
شهد معدالت لنمو                    إن المنطقة ا    -1 ديمغرافي، وت ة التحول ال ًال، مرحل لعربية مقبلة على، بل وربما دخلت فع

  ]. سنة15أقل من [أسرع من معدالت نمو الفئة المعالة اقتصاديًا ]  سنة فأآثر15[السكان النشطين اقتصاديًا 
  
ـ            -2 ذي أصبح يعرف ب ذآورة ال ات الم ة  "هذا التباين في معدالت النمو السكاني للفئ ة الديمغرافي يح  "الهب ، يت

  .للدول فرصة تعجيل النمو االقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين
 
ادة     " هبة ديمغرافية "يرتبط تحويل العبء الديمغرافي الناجم عن الزيادة السكانية إلى            -3 بقدرة الدول على زي

  .لطاقة االستيعابية ألسواق العملنسبة المشارآة في النشاط االقتصادي لمن هم في سن العمل، أي زيادة ا
 
تثناء أسواق دول مجلس                          -4 ة، باس ة مرتفع ة من معدالت بطال ة العربي تعاني معظم أسواق العمل في المنطق

شارآة   سب الم ي ن اض ف ن انخف اني م ا تع ان، آم دا ُعم اون الخليجي ع تيعابية(التع ة االس دول ) الطاق ة بال مقارن
  .األخرى في العالم

 
ق فرص                يمكن لدول     -5 المنطقة العربية االستفادة من مرحلة التحول الديمغرافي برفع نسب المشارآة، وخل

ستوى       ى الم صيفة عل صادية ح ات اقت اج سياس ل، بانته واق العم ى أس دد إل داخلين الج ة لل ل حقيقي   عم
  .الكلي والجزئي وضمن إمكاناتها المتاحة

 
شباب وال   -6 ين ال رة لتمك ود صادقة وآبي ام بجه ة،  يجب القي ل المجزي ى فرص العم ن الحصول عل رأة م م

  .وآذلك تمكين الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمعات من فرص عمل حقيقية تضمن تحسين نوعية حياتهم
 
 .يجب النظر بجدية صادقة في مشكلة انخفاض إنتاجية العامل العربي مقارنة بنظيره في دول العالم  -7
  

راح بعض ا            صدد اقت ا تحقيق                   ويمكن في هذا ال ال ال الحصر، يمكن من خالله ى سبيل المث لمجاالت، عل
ة التي                  تفادة من الفرصة التاريخي رة والمهمشة واالس ات الفقي رأة والفئ شباب والم ين ال بعض التقدم في مجال تمك

  .تقدمها النافذة الديمغرافية قبل إغالقها وفوات الفرصة
  

    الصناعات الصغيرة والمتوسطة-ألف
  

ًا م    ة      انطالق ادرات الفردي ى المب وم عل ن أن تق ة يمك دًا، وأن التنمي ًا رائ اص قطاع اع الخ ار القط ن اعتب
ة،               سية وتعظيم اإلنتاجي ادة التناف ى زي والتجمعات الصغيرة التي تستطيع البدء بمنشآت صغيرة ومتوسطة تعمل عل

م المتحد              صناعية      جاء توجه البنك الدولي ومجموعة من المؤسسات الدولية مثل منظمة األم ة ال دو (ة للتنمي ، )اليوني
ة                     دول النامي صغيرة والمتوسطة في ال شآت ال دعم المن ائي ل م المتحدة اإلنم دولي        .  وبرنامج األم د أنفق البنك ال فق

  ).21المرجع ( لتطوير هذا القطاع 2002 مليارات دوالر، منها مليار ونصف عام 10وحده ما مجموعه 
رف    كوا(وتع صغيرة ) اإلس صناعات ال ين      ال ا ب ا م ل فيه ي يعم ك الت صناعات  10 و4  بتل ال، وال  عم

وقد أصبح من المعروف أن مساهمة        ) 22المرجع  ( عامًال   25 و 11المتوسطة بالمؤسسات التي يعمل فيها ما بين        
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صغيرة والمتوسطة، بمعنى أن الهيكل                             صناعات ال ى ال وي عل ر معن ه أث شرية في نجاح االستثمار ل المصادر الب
  .ه صغير أو متوسط يعتمد بشكل آبير على المهارة الفردية للعاملينالذي يوصف بأن

  
م طورت       ة، ث دول المتقدم ة في ال ا في إحداث التنمي صغيرة والمتوسطة دوره د أخذت المؤسسات ال وق

ارات           دو              .  نفسها وموجوداتها لتصبح شرآات آبيرة، بعضها عابر للق ة تب ة العربي ة في دول المنطق ر أن الحال غي
ة                  .  آليًامختلفة   ضمام لعضوية منظم اح االقتصادي واالن ة من االنفت ذه المؤسسات يترافق مع حال فتشجيع نمو ه

صغير والمتوسط وتعمل                            تثمار ال شطة االس دأ بأن ة التي تب درات الخالق ا يتطلب استنهاض الق التجارة العالمية مم
إن       وحيث أن هذه القدرات الخالقة تتوفر في        .  على تطوير ذاتها وقدراتها    عنصر الشباب على وجه الخصوص، ف

ة      ة العربي ي المنطق شباب ف داع لل دريب وإب شغيل وت رص ت ل ف ا تمث ا وترآيبه سات بهيكله ذه المؤس ساعد .  ه وي
سهم في               ا ي ة، آم نهم في دول المنطق شية بي استيعاب الشباب في مثل هذه المؤسسات على خفض حدة البطالة المتف

  .حول الديمغرافي الجاريإحداث التنمية المطلوبة في ظل الت
  

    تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة-باء
  

اين      و متب ى نح طة عل صغيرة والمتوس شاريع ال ل الم اج تموي ة الحتي ة العربي تجابت دول المنطق .  اس
ه                 صغيرة والمتوسطة من خالل توجي شاريع ال فاألردن، مثًال، مهتم بشكل آبير بفئة الشباب وبالعمل على دعم الم

  .حين الدوليين لدعم برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطةالمان
  

صغيرة والمتوسطة من خالل                        شاريع ال دعم الم انوني ي غير أن معظم الدول العربية تفتقر لوجود إطار ق
ذا التوجه من خالل           أنظمة حماية لدعم تلك المشاريع في مراحلها األولية، وتشجيع القطاع المصرفي على دعم ه

روط  روض ذات ش سرةق شاريع       .   مي ه أصحاب الم ي تواج شاآل الت م الم ن أه الزم م ل ال وفر التموي ر ت ويعتب
دودًا، حيث أن هيكل  ا مح ائمين عليه ي المتخصص لألشخاص الق سجل المهن ون ال دما يك دًا عن صغيرة، وتحدي ال
سميته   ن ت ا يمك ًا م ي عموم ل ال تراع ة بالتموي ا المتعلق ة ومعاييره صارف التجاري ب الم   وترآي

ة ومحاسبية               .  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  " النجاح األولي المحتمل  " ايير إداري ائل ومع تم تطوير وس م ي لذا ل
ن            رين م دفع الكثي ذي ي ر ال افي، األم دار الك طة بالمق صغيرة والمتوس صناعات ال ل ال ات تموي يم طلب   لتقي

ل الشخصي         ى التموي ل      الراغبين بالبدء في مثل هذه المشاريع إلى اللجوء إل ى التموي ائلي للحصول عل دعم الع  وال
ر                   .  المالئم ليمة أو غي وربما يؤدي عدم توفر هيكل تمويلي مناسب وخطة تمويلية واضحة، إلى إدارة مالية غير س

  .متوازنة، ويزيد احتماالت الفشل المستقبلي لمثل هذه المشاريع
  

صارف التجاري          اع الم ع اقتن صرفي، وم ل الم وفر التموي ال ت ي ح ا ف اطرة،   أم صر المخ اع عن   ة بارتف
شلها              دخل الجهات      .  فإن مثل هذه المشاريع تتحمل نسب فائدة عالية قد تساهم هي األخرى في ف ا ينبغي ت ومن هن
  .الداعمة لهذه المشاريع آضامن أو آفيل لدى المصارف لتخفيف أعباء ديونها

  
األردن،  .  الدول قنوات تمويل مختلفة   ومع تزايد االهتمام باإلشكاليات المتعلقة بالمخاطرة، وفرت بعض            ف

اء         امج اإلنم الل برن ن خ صغيرة م شاريع ال م الم رامج دع ل ب ول مث ن الحل ة م دم مجموع ال، ق بيل المث ى س عل
امج            (AMIR)" أمير"األمريكي   اده "، وبرامج ضمان القروض من خالل التعاون مع برن ، ومؤسسة   (EJADA)" إج

ة            .   من مخاطر اإلقراض      في المائة  70ضمان القروض والذي يغطي      راح بعض التوصيات التالي ا اقت ويمكن هن
  :المرتبطة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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ا التنموي                -1 ى دوره ز عل صغيرة والمتوسطة مع الترآي ة للتعريف بالمشاريع ال ضرورة بناء برامج نوعي
  .المهم في االقتصاد واألهداف المرجوة من توفير الدعم لها

 
ى إيج  -2 شائها والمحافظة عل صغيرة والمتوسطة وإن ة بالمؤسسات ال ضايا المتعلق م الق انوني يحك اد إطار ق

  .بقائها واستمرارها واألمور المتعلقة بالتشغيل والتوظيف فيها
 
  .توفير الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل برامج الدعم المحلية والدولية  -3
 
سديد                توفير إطار قانوني    -4 ا لت سماح له رات ال د فت ساندتها وتمدي ى م ذه المشاريع ويعمل عل ل ه م تموي  يحك

  .القروض وخفض الفائدة عليها
 
اح           -5 ضمان نج الي ل ل الم دوى والتحلي ة الج ة بدراس شارية المتعلق دمات االست ديم الخ   تق

  .المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 
  .ع األعمال الصغيرة والمتوسطةإنشاء هيئات حكومية متخصصة لدعم وتنظيم قطا  -6
 
 .توفير هيكل ضريبي منافس يساهم في زيادة الربحية وربط اإلعفاء بالقدرة التوظيفية ونمو المشروع  -7
 

    الحكم السليم-جيم
  

صناعة وقطاع                            ار اقتصادي في التجارة وال ا من ازده ا يرافقه إن الزيادة المطردة في معدالت النمو وم
ة                        األعمال، قد يكون ظا    ة والطبقي وارق االجتماعي ادة مطردة في الف ه زي هريًا ذا مدلول حسن في حين تترافق مع

  .بين أفراد المجتمع، ولعل التجربة الصينية وتجارب العديد من دول شرق آسيا ينطبق عليها هذا التوصيف
  

، "أفراد المجتمع آكل   عملية توسيع خيارات    "ويعّرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التنمية البشرية بأنها           
ا         ة                    "ويعّرف التنمية البشرية المستدامة بأنه ة المرآزي ة، وتجعل الغاي ة التنموي اس في مرآز العملي التي تضع الن

اس    إن   ).  23المرجع  " (للتنمية ترتبط بخلق وتحسين المناخ المحفز للحياة الطويلة والصحية والمبدعة للن ه ف وعلي
شرية   ة الب ق التنمي ى طري سير عل ب  ال ستدامة يتطل ليماً " الم ًا س ه    " حكم ار إلي ذي أش اخ ال ق المن ى خل ل عل يعم

  .التعريف، ويمتاز هذا المفهوم بأنه شفاف وقابل للمساءلة والمحاسبة، وهو آذلك فاعل وعادل
  

ا يضمن                           اة، آم ه دون محاب ادل ل آما أن الحكم السليم يعمل على تفعيل دور القانون من خالل التطبيق الع
  . الفئة الفقيرة والمهمشة واألآثر تعرضًا للمشاآل االقتصادية إلى مراجع صنع القراروصول صوت

  
ي      سية ه ائم رئي الث دع ى ث ة عل سياسية واالجتماعي صادية وال ات االقت وم األولوي اع : وتق ة، والقط الدول

ستدامة   ة الم ق التنمي ة لتحقي ائم مهم ي دع دني، وه ع الم اص، والمجتم وم الدو.  الخ ين تق ي ح ة فف وفير البيئ ة بت ل
وفر          ا ي ائف، فيم ق الوظ دخل وخل د ال اص بتولي اع الخ وم القط انوني، يق سياسي والق ستوى ال ى الم ة عل المالئم

  .)24المرجع  (المجتمع المدني التفاعل السياسي واالجتماعي المطلوب لنجاح الدعامتين السابقتين
ة     صفوفة أو خط ي أي م رم ف ى رأس اله ل عل وفير فرص العم ع ت صادي  ويق ن خطط اإلصالح االقت  م

شرية المستدامة                    ة الب ة التنمي ى مرحل اة وصوًال إل ة الحي ذا      .  واالجتماعي التي تستهدف تحسين نوعي رز في ه ويب
ابي،          ول ال تح ق أسس وأص دًا، وف شباب تحدي راد، ولل ل لألف رص العم وفير ف ي ت سليم ف م ال ال دور الحك   المج
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راد      وال تميز بين شخص وآخر بحسب الجنس أو   وظيفي يتحقق في نفوس األف الدين أو العرق، حيث إن الرضا ال
ذه الوظائف من               وا من خالل ه ؤهالتهم، وتمكن اتهم وم تالءم وإمكان إذا استطاعوا الحصول على الوظائف التي ت

اس                  ين الن داولها ب ى نحو     الترقي بناًء على الكفاية والمقدرة التي تؤهل األفراد الحقًا لممارسة السلطة وبالتالي ت  عل
 .عادل

  
    الدعم  السياسي للهبة الديمغرافية-دال

  
ا                           ر وبم ى الفق وي، في القضاء عل ة مشروع تنم ة الديمغرافي يساعد تأمين الدعم السياسي واعتبار أن الهب

ع              يعكس األهمية القصوى للسكان ودورهم الفعال في تحقيق أهداف األلفية الثالثة وتأمين االستخدام الكامل مع رف
ة،              اإل ذة الديمغرافي دمها الناف نتاجية، وتحسين الموارد البشرية من شأنه أن يساهم في االستفادة من الفرص التي تق

ا                  وهذا يعني أن الدعم السياسي لهذه الفرصة سيتيح للحكومات والمنظمات الدولية تأمين تحقيق األهداف التي أقره
ة الثا  داف األلفي ة وأه سكان والتنمي دولي لل ؤتمر ال ي تحسين  الم ة ف رات الديمغرافي د التغي ًا يعتم اره نهج ة، باعتب لث

ة         أمين معدالت                .  الكفاءة االقتصادية مع تأمين المزيد من العدالة االجتماعي ذي يحاول ت نهج، في الوقت ال ذا ال وه
اره                         ه باعتب اج ويتعامل مع ة اإلنت ة في عملي سان األولوي ى إعطاء اإلن ضًا عل ة، يعمل أي هدف  نمو اقتصادية عالي

د في              .  اإلنتاج ووسيلته في آن واحد     ذي انعق ة ال وهو بذلك يترجم المبادئ األساسية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمي
ة التخطيط           ة في عملي القاهرة ومبادئ األلفية الثالثة ويضعها في نموذج قياسي يعمل على دمج العوامل الديمغرافي

  .للتنمية
  

 :ويمكن هنا اقتراح ما يلي  
  
ي أن   -1 ة الت رات الديمغرافي ستوعب التغي ا لت م تطويره ي ت ي الت صاد القياسي الكل اذج االقت دول نم د ال تعتم

ا      يًا   تطرأ على الهيكلية العمرية للسكان باعتباره ة من         شرطًا أساس ة الديمغرافي ا الهب ي تتيحه د الت دير العوائ في تق
وارد     ة الم ات تنمي صادية وسياس سياسات االقت ياغة ال ي ص ة وف رى ناحي ة أخ ن ناحي شرية م ة .  الب ا أن الهب وبم

ري         ل العم ال الهيك ي تط رات الت ن التغي تفادة م ي االس رار ف ذي الق ساعد متخ اميكي ي ج دين ي نه ة ه الديمغرافي
ساهم                   ة ت للسكان، فإن هذا النهج يمكن أن يشكل اإلطار العام لخطط وبرامج وسياسات اقتصادية واجتماعية وإداري

ًا                  في التعجيل للوصول إلى    ا بطيئ زال انخفاض معدالت خصوبتها إم  معدالت إعالة منخفضة في البلدان التي ال ي
  .أو مستقرًا عند معدالت بعيدة عن مستوى اإلحالل

  
نجم          -2 ي ت ك الت  تطوير القطاعات االقتصادية لتصبح قادرة على استيعاب الطاقات البشرية، وال سيما منها تل

اج لتجاوز مشكلة         ) لعمل ا  من العرض(التغيرات الديمغرافية   عن   اءة اإلنت ساندة آتحسين آف وما إليها من أدوات م
ة                .  انخفاض اإلنتاجية وخاصًة في قطاع الزراعة والخدمات       ة تنمي شجيع عملي ة ت ى الدول صناعة، فعل ا قطاع ال أم

سمح با          سي ي يٍد تناف وين رص اهرة لتك ة الم وى العامل ن الق د م تيعاب المزي تقطاب واس ة اس ة بغي ة العمال لمقارن
وى                    ذه الق ي القطاعي له وازن الهيكل دولي، ويضمن الت صعيدين اإلقليمي وال ى ال ا يعزز    .  والمضاربة عل ذا م وه

ة         تثمارات المادي الي االس صادرات ويجلب بالت مكانة الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع الصناعة من خالل زيادة ال
ة صناعات الص.والتقني م ال تراتيجية دع ى اس صادي   فإضافة إل ى أن القطاع االقت شير بعض الدراسات إل غيرة ت

ين        ة و  5الذي يمكن أن تعول عليه اقتصادات الدول العربية لخلق قيمة مضافة تتراوح معدالت نموها ب  6 في المائ
نويًا في المتوسط، هو قطاع اإلسكان      4.3في المائة سنويًا ولتأمين معدالت نمو للتشغيل تبلغ     ذا  .   في المائة س وه

دًال من                       الق ة ب دي العامل ى إحالل األي طاع بطبيعته يعتمد على يد عاملة آثيفة، إذ يعتمد في خلق القيمة المضافة عل
م في       التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، سيزداد حجم الطلب على المساآن نتيجة لزيادة طلب السكان الشباب اللذين ه

 ).25المرجع (سن الزواج وفي مرحلة تكوين العائلة 
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شقيها      إشراك    -3 اعي، ودمجه في          النظام التعليمي في العملية التنموية ب ة   االقتصادي واالجتم التخطيط  عملي

ى صياغة أهداف النظام          و  .اإلنمائي ذلك ينبغي العمل عل سجمة مع احتياجات المجتمع      آي  ل التعليم  .  تكون من ف
صلة باحتياجات    مدخالت ومخرجات تؤثر وتتأثر بعملية التنمية االقتصادية واال       نظام له    ك المت جتماعية، خاصة تل

ل،  يمسوق العم ام التعل ر نظ شريةإذ يعتب وارد الب د األساسي للم ارة الراف اءة والمه ة الكف و .   العالي م ه ولعل األه
يم         ديل وإصالح التعل ى تع الي  العمل عل ة              الع ة التنموي ة العملي سوق     بحيث يكون أداة مطواعة لخدم ا بال  وارتباطه

ه آي يكون أداة          النظام التعليمي مرآة تعيد   ًال من أن يكون     فبد . العالمية  إنتاج ما هو سائد في المجتمع يمكن تطويع
ةللتطور  ة الكلي ة .  والتنمي النظم التعليمي وم، ف و معل ا ه ا  وآم ر قنواته ة، إذ عب ة والغربل ز باالنتقائي ة تتمي  التقليدي

ة   ا المختلف شجعوأدواته ي   ت تمرار ف ى االس ضل عل ة،متابع األف ى   ة الدراس اآلخرين إل ؤدي ب سرب  وت ر الت عب
 .المرحلة الثالثة الجامعية إال القلة التي تتمتع بفرص حياتية أفضلالمراحل التعليمية بحيث ال يصل إلى 

  
ى       نظام معلومات لسوق العمل ن تعمل الدول على إنشاء    أ  -4 د عل شغيل تعتم اة مناسبة للت وفير قن يهدف إلى ت

ب عل  ة الطل د نوعي ستويات    تحدي ارات والم ن والمه ل للمه وق العم ات س ك حسب احتياج ة، وذل وى العامل ى الق
 .المهارات المطلوبة والمتوفرة نوعية المهن و في عملية تحديدالتعليمية

  
دريب  -5 ة للت النظم الحديث ام ب ى االهتم ي تعمل عل وفرة والت ارات المت ارات وتحديث  تطوير المه ر المه غي

ى  افة إل وفرة باإلض ات،   ضرورة المت ل التقني ن جه ة ع ة المتأتي ة الحالي اض العمال ي انخف ات وتالف وضع سياس
  . للقوى العاملة وتؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للصادراتالقدرات التنافسيةتدريبية تعزز من 

 
شجيع   -6 ة،  ات ة والمحلي تثمارات األجنبي شمل   الس ب أن ت ث يج ي    بحي ستثمر األجنب نح للم ي تم ا الت  المزاي

وطني  ستثمر ال ضًاالم ضريبية    .   أي اءات ال إن اإلعف ة، ف ذه الحال ي ه تثمار   وف شجيع االس ة لت ر آافي دها غي   .  وح
بة             شية مناس روف معي صاالت وظ الت وات وانئ ومواص رق وم ن ط ة م ية مادي ة أساس وافر بني ن ت د م ال ب   .  ف

ة ل                  وفر الحماي الحقوق وي ا، ونظام قضائي فاعل وعادل          وال بد من وجود نظام قانوني واضح ومبسط يعترف ب ه
سياسات مالية ونقدية مستقرة بعيدة عن       ومن  ال بد من توافر معلومات وإحصاءات سليمة وحديثة،         آذلك  .  وسريع

آت،  أن المفاج ًا ب اعي علم ن االجتم سياسي واألم تقرار ال را االس انأم ة  بالغ سات   .األهمي ذه المؤس ت ه وإذا آان
صادي   ة واالقت سياسية والقانوني ة       ال ة معروف ك إدارة حكومي ى ذل افة إل وافر باإلض ب أن تت ه يج رورية، فإن ة ض

  .بالنزاهة والكفاءة
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 2005-2000لرئيسية للدول العربية للفترة  اديمغرافيةالمؤشرات ال  -1ل جدوال
  

العمر المتوقع 
  الوالدةلدى

معدل وفيات 
 األطفال

الخصوبة معدل 
 الكلية

معدل النمو 
 السنوي للسكان

عدد السكان 
 الدولة )باآلالف(

 مجموع الدول العربية 303 614 2.3 4.1 43.7 66.7
 األردن 5 401 2.7 3.6 23.9 71.0
 اإلمارات العربية المتحدة 2 966 1.9 2.8 13.6 74.7
 البحرين 717 2,2 2.7 14.2 74.0
 تونس 9 780 1,1 2.0 23.3 72.8
 الجزائر 31 533 1.7 2.8 43.9 69.7
 جزر القمر 725 2.8 4.9 67.0 60.8
 الجماهيرية العربية الليبية 5 498 1.9 3.0 20.7 72.8
 الجمهورية العربية السورية 17 590 2.4 3,3 22.3 71.9
 جيبوتي 698 1.6 5.7 102.4 45.7
 السودان 33 244 2,2 4,4 77.0 55.6
 الصومال 9 685 4.2 7.3 117.7 47.9
 العراق 24 842 2.7 4.8 83.3 60.7
 ُعمان 2 810 2.9 5.0 19.7 72.4
 نفلسطي 3 495 3.6 5.6 20.7 72.4
 قطر 606 1.5 3.2 12.3 72.2
 الكويت 2 482 3.5 2.7 10.8 76.6
 لبنان 3 624 1.6 2,2 17.2 73.5
 مصر  71 219 2.0 3,3 40.6 68.8
 موريتانيا 2 850 3.0 5.8 96.7 52.5
 المغرب 30 319 1.6 2.7 42.1 68.7
 المملكة العربية السعودية 23 868 2.9 4.5 20.6 72.3
 اليمن 19 663 3.5 7.0 70.6 60.0

  . الجزء األول–) 5(المرجع  : المصدر
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  سكاني في الدول العربيةحجم السكان والنمو ال  -2 الجدول
 

  معدل النمو السنوي
 )نسبة مئوية(

  الزيادة السكانية السنوية
 )باآلالف(

  عدد السكان
 )باآلالف(

2000 -
2020 

1980 -
2000 

2000 -
2020 

1980 -
  الدولة 1980 2000 2020 2000

 مجموع الدول العربية 169 935 286 650 431 397 5 836 7 237 2.61 2.04
 األردن 2 225 5 035 7 560 141 126 4.08 2.03
 اإلمارات العربية المتحدة 1 015 2 820 3 786 90 48 5.11 1.47
 البحرين 347 677 969 16 15 3.34 1.80
 تونس 6 469 9 519 11 621 152 105 1.93 1.00
 الجزائر 18 740 30 245 40 479 575 512 2.39 1.46
 جزر القمر 387 705 1 154 16 22 3.00 2.46
 الجماهيرية العربية الليبية 3 043 5 237 7 378 110 107 2.71 1.71
 الجمهورية العربية السورية 8 959 16 560 25 077 380 426 3.07 2.07
 جيبوتي 327 666 912 17 12 3.56 1.57
 السودان 19 387 31 437 44 493 602 653 2.42 1.74
 الصومال 6 487 8 720 17 928 112 460 1.48 3.60
 العراق 12 962 23 224 37 992 513 738 2.92 2.46
 ُعمان 1 187 2 609 4 349 71 87 3.94 2.56
 فلسطين 1 476 3 191 6 064 86 144 3.85 3.21
 قطر 229 581 752 18 9 4.65 1.29
 الكويت 1 375 2 247 3 647 44 70 2.46 2.42
 لبنان 2 669 3 478 4 395 40 46 1.32 1.17
 مصر  43 915 67 784 96 852 1 193 1 453 2.17 1.78
 موريتانيا 1 609 2 645 4 473 52 91 2.49 2.63
 المغرب 19 382 29 108 38 726 486 481 2.03 1.43
 المملكة العربية السعودية 9 604 22 147 36 253 627 705 4.18 2.46
 اليمن 8 140 18 017 36 537 494 926 3.97 3.54

  . الجزء األول–) 5( المرجع  :المصدر
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  2020-1980  للفترةمعدالت الوالدات والوفيات والنمو الطبيعي للسكان  -3 جدولال
 

  معدل الوالدات الخام  عدل الوفيات الخامم  معدل النمو الطبيعي
  )السكان من لكل ألف(  )نلكل ألف من السكا(  )لكل ألف من السكان(

2015 -
2020  

2005 -
2010  

1995 -
2000  

1980 -
1985  

2015 -
2020  

2005 -
2010  

1995 -
2000  

1980 -
1985  

2015 -
2020  

2005 -
2010  

1995 -
2000  

1980 -
  الدولة 1985

  ول العربيةمجموع الد 41.0 30.6 28.0 23.9 11.7 7.5 6,6 6.0 29.3 23.1 21.4 17.9
  األردن 42.3 30.9 25.0 20.4 8.9 4.6 4.1 4.1 33.4 26.3 20.9 16.3
  اإلمارات العربية المتحدة 29.5 19.0 15.5 14.1 4.0 2.3 2.7 4.1 25.5 16.7 12.7 9,9

  البحرين 32.8 23.0 17.5 15.0 4.5 3.2 3,3 3.9 28.3 19.7 14.3 11.1
  تونس 33.6 18.7 16.7 15.4 7.6 5,5 5,5 5.8 26.1 13.2 11.2 9.6

  الجزائر 40.6 24.1 21.5 17.6 10.4 6.0 5.3 5.2 30.2 18.1 16.2 12.4
  جزر القمر 48.7 38.6 33.8 26.5 13.7 9.4 7.5 6.0 35.0 29.1 26.3 20.5
  الجماهيرية العربية الليبية 45.6 23.2 22.7 18.1 10.9 4.2 4.3 4.6 34.8 19.1 18.3 13.5
  الجمهورية العربية السورية 46.4 29.6 25.9 20.8 8.2 4.2 3.7 3.7 38.2 25.4 22.2 17.2
  جيبوتي 44.3 42.3 36.7 32.3 19.0 17.2 17.7 15.6 25.3 25.1 19.0 16.7
  السودان 41.6 36.0 29.7 24.7 15.9 12.1 11.6 10.3 25.6 23.9 18.2 14.4
  لصومالا 51.8 52.4 49.6 44.5 22.0 20.2 15.2 12.1 29.8 32.2 34.3 32.4
  العراق 41.0 37.3 32.6 26.3 8.1 9.8 7.4 5.3 32.9 27.4 25.2 21.0
  ُعمان 46.0 31.3 30.0 24.6 7,7 3.4 3.2 3.5 38.3 27.9 26.8 21.2
  فلسطين 44.6 41.8 36.0 30.9 9.1 5.0 3.8 3.2 35.5 36.8 32.3 27.7
  قطر 28.7 22.0 15.5 15.3 4.9 3.6 4.1 5.4 23.8 18.4 11.4 9,9

  الكويت 34.6 22.8 17.6 14.4 3.2 1.9 2.1 3.2 31.4 20.9 15.5 11.1
  لبنان 29.3 20.4 17.8 15.4 8,8 5,5 5.4 5.7 20.5 15.0 12.3 9.7

  مصر  38.7 27.0 25.9 20.5 12.4 6.7 5.9 5,5 26.3 20.4 20.0 15.0
  موريتانيا 43.2 42.6 39.6 33.2 17.5 15.5 12.8 10.2 25.7 27.1 26.8 23.0
  المغرب 37.1 24.4 21.9 18.3 11.4 6,6 5.8 5.6 25.7 17.8 16.2 12.7
  المملكة العربية السعودية 41.7 32.9 28.3 23.0 7.8 3.9 3.5 3.5 33.9 29.0 24.8 19.6
  اليمن 55.6 46.0 44.3 41.4 16.8 10.4 8.0 6.0 38.7 35.5 36.3 35.5

  . الجزء األول–) 5(المرجع  : المصدر
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  2020-1980 للفترة  وفيات الرضع في الدول العربيةمعدل  -4 الجدول

 

التغّير في معدالت 
   وفيات الرضع

 )لكل ألف مولود حي( معدل وفيات الرضع )لكل ألف مولود حي(

1980-2000 
2015-
2020 

2010-
2015 

2000-
2005 

1995-
2000 

1980-
 الدولة 1985

  مجموع الدول العربية 74.7 49.8 43.7 33.1 28.9 24.8
  األردن 54.1 28.3 23.9 17.1 14.7 25.8
  اإلمارات العربية المتحدة 31.6 15.7 13.6 10.4 9.5 15.9
  البحرين 22.0 16.3 14.2 10.9 9.6 5.7
  تونس 59.3 27.6 23.3 17.6 15.0 31.7
  الجزائر 88.0 53.5 43.9 31.3 26.3 34.5
  جزر القمر 105.6 76.3 67.0 49.6 42.3 29.3
  الجماهيرية العربية الليبية 47.0 23.6 20.7 16.2 14.4 23.4
  الجمهورية العربية السورية 59.3 26.9 22.3 15.8 14.0 32.4
  جيبوتي 132.5 109.8 102.4 85.4 76.8 22.7
  دانالسو 110.2 84.1 77.0 61.7 54.4 26.1
  الصومال 143.3 133.4 117.7 94.5 85.9 9.8

  العراق 73.8 94.8 83.3 49.4 37.8 21.1-
  ُعمان 58.3 22.6 19.7 15.4 14.2 35.7
  طينفلس 50.6 24.0 20.7 15.9 14.2 26.6
  قطر 34.0 15.8 12.3 9,9 8,8 18.2
  الكويت 21.8 12.3 10.8 9.2 8,8 9.5
  لبنان 44.4 20.0 17.2 14.2 13.0 24.5
  مصر  107.5 49.0 40.6 28.1 23.4 58.5
  موريتانيا 119.6 105.6 96.7 79.7 71.7 14.1
  المغرب 95.9 52.2 42.1 29.3 24.3 43.8
  المملكة العربية السعودية 58.4 25.0 20.6 14.7 12.9 33.5
  منالي 125.9 80.0 70.6 52.9 44.6 46.0

  . الجزء األول–) 5(المرجع  : المصدر
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 2020-1980 للفترة  الوالدة في الدول العربيةالعمر المتوقع لدى  -5 جدولال

 )باألعوام(العمر المتوقع لدى الوالدة  عدد السنوات المكتسبة
2000-
2020 

2000-
2015 

1980-
2000 2015-2020 2010-2015 2000-2005 1995-2000 1980-1985 

ين آال الجنسين
نس
لج
ال ا
آ

 

ث
إنا

ور 
ذآ

ين 
نس
لج
ال ا
آ

 

ث
إنا

ور 
ذآ

ين 
نس
لج
ال ا
آ

 

ث
إنا

ور 
ذآ

ين 
نس
لج
ال ا
آ

 

ث
إنا

ور 
ذآ

ين 
نس
لج
ال ا
آ

 

ث
إنا

ور 
ذآ

 

  الدولة

3.8 2.5 5.9 70.5 72.4 68.9 69.2 71.1 67.6 66.7 68.5 65.1 65.3 67.1 63.8 59.5 61.3 58.0 
مجموع الدول 

  العربية

  األردن 61.9 65.8 63.7 68.5 71.0 69.7 69.7 72.5 71.0 71.9 74.9 73.3 72.9 76.1 74.4 6.0 2.3 3.4

2.3 1.5 5.2 77.0 80.0 75.7 76.2 79.2 74.9 74.7 77.4 73.3 73.8 76.4 72.3 68.6 71.4 67.1 
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  البحرين 67.1 71.4 68.9 71.3 75.1 73.0 72.5 75.9 74.0 74.3 77.9 75.8 75.1 78.7 76.6 4.1 1.8 2.6

  تونس 63.6 66.5 64.9 69.8 73.7 71.7 70.8 74.9 72.8 72.4 77.1 74.7 73.4 78.1 75.7 6.8 1.9 2.9

  الجزائر 60.0 62.0 60.5 66.6 69.3 67.9 68.1 71.3 69.7 70.5 74.0 72.2 71.5 75.2 73.3 7.4 2.5 3.6

  جزر القمر 51.0 55.0 52.9 57.4 60.2 58.8 59.4 62.2 60.8 63.4 66.2 64.8 65.4 67.7 66.6 5.9 4.0 5.8

2.9 2.0 9.4 75.7 78.4 73.6 74.8 77.4 72.8 72.8 75.4 70.8 71.6 74.2 69.6 62.2 64.2 60.6 
الجماهيرية العربية 

  الليبية

3.1 2,2 8.0 75.0 76.5 73.4 74.1 75.5 72.6 71.9 73.1 70.6 70.5 71.6 69.4 62.5 64.4 60.8 
الجمهورية العربية 

  السورية

  جيبوتي 43.2 46.4 44.7 45.5 48.5 47.0 44.7 46.8 45.7 45.8 46.5 46.2 47.9 48.6 48.3 2.3 0.5 2.6

  السودان 47.8 50.6 49.1 53.6 56.4 55.0 54.1 57.1 55.6 56.1 57.8 57.0 58.2 59.8 59.0 5.9 1.4 3.4

  الصومال 41.4 44.6 43.0 43.3 46.3 44.8 46.4 49.5 47.9 51.4 54.6 53.0 53.4 56.6 55.0 1.8 5.1 7.1

  العراق 61.1 63.7 62.3 57.2 60.3 58.7 59.2 62.3 60.7 65.4 68.5 66.9 67.6 71.2 69.3 3.6- 6.2 8.6

  ُعمان 61.3 64.3 62.7 70.2 73.4 71.6 71.0 74.4 72.4 72.6 76.2 74.0 73.1 77.0 74.6 8.9 1.6 2,2

  فلسطين 62.7 66.2 64.4 69.8 73.0 71.4 70.8 74.0 72.4 72.4 76.0 74.2 73.2 76.8 75.0 7.0 1.8 2.6

  قطر 65.4 69.8 67.0 69.3 74.2 70.9 70.5 75.4 72.2 72.5 77.4 74.1 73.5 78.4 75.1 3.9 1.9 2.9

  الكويت 69.6 73.7 71.3 74.1 78.2 75.7 74.9 79.0 76.6 76.2 80.6 77.9 76.7 81.1 78.4 4,4 1.3 1.8

  لبنان 63.9 68.0 65.9 71.1 74.1 72.6 71.9 75.1 73.5 73.2 76.7 75.0 73.7 77.5 75.7 6.7 1.5 2,2

  مصر  55.3 57.8 56.5 65.2 69.0 67.0 66.7 71.0 68.8 69.4 74.0 71.6 70.6 75.2 72.8 10.5 2.8 4.0

  موريتانيا 45.9 49.1 47.4 48.9 52.1 50.5 50.9 54.1 52.5 54.9 58.1 56.5 56.9 60.1 58.5 3.1 4.0 6.0

  المغرب 56.7 60.1 58.3 64.8 68.5 66.6 66.8 70.5 68.7 69.5 73.5 71.5 70.7 74.7 72.7 8.3 2.8 4.0

3.0 2.1 8.3 75.3 77.1 73.9 74.4 76.1 73.1 72.3 73.7 71.1 70.9 72.2 69.9 62.6 64.1 61.4 
العربية المملكة 

  السعودية

  اليمن 48.8 49.3 49.1 56.9 59.1 58.0 58.9 61.1 60.0 62.9 65.1 64.0 64.9 67.1 66.0 8.9 4.0 6.0
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  2020-1980 للفترة معدل الخصوبة الكلية في الدول العربية  -6 جدولال
 

  معدل الخصوبة الكلية
 )طفل لكل امرأة(

  عدل اإلحالل الصافيم
  العام

2015-
2020 

2010-
2015 

2000-
2005 

1995-
2000 

1980-
 الدولة 1985

  مجموع الدول العربية 6.2 4,4 4.1 3.4 3.1 ..
  األردن 6.8 4.1 3.6 2.8 2.5 2030-2035
  اإلمارات العربية المتحدة 5.2 3.2 2.8 2.3 2,2 2020-2025
  البحرين 4.6 3.0 2.7 2,2 2.0 2015-2020
  تونس 4.9 2.3 2.0 1.9 1.9 2000-2005
  الجزائر 6.4 3.2 2.8 2.3 2.1 2015-2020

  جزر القمر 7.1 5.4 4.9 3.8 3,3 2050>
  الجماهيرية العربية الليبية 7.2 3.4 3.0 2.4 2,2 2020-2025
  السوريةالجمهورية العربية  7.3 3.8 3,3 2.6 2.4 2030-2035

  جيبوتي 6,6 6.1 5.7 4.8 4.2 2050>
  السودان 6.0 4.9 4,4 3.4 3.1 2045-2050

  الصومال 7.3 7.3 7.3 6,6 6.1 2050>
  العراق 6.4 5.3 4.8 3.8 3,3 2040-2045

  ُعمان 7.2 5.4 5.0 3.9 3.5 2050>
  فلسطين 7.0 6.0 5.6 4.6 4.1 ..
  قطر 5,5 3.7 3.2 2.6 2.4 2025-2030
  الكويت 4.9 2.9 2.7 2.3 2,2 2025-2030
  لبنان 3.8 2.3 2,2 2.0 1.9 2005-2010
  مصر  5.3 3.5 3,3 2.8 2.5 2030-2035

  موريتانيا 6.3 6.0 5.8 5.0 4.5 2050>
  المغرب 5.4 3.0 2.7 2.4 2.3 2025-2030
  ملكة العربية السعوديةالم 7.2 5.1 4.5 3.4 3.0 2040-2045

  اليمن 8.5 7.3 7.0 6.3 6.0 2050>

  . الجزء األول–) 5(المرجع  : المصدر
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  ومتوسط عدد سنوات  2000-1995معدل الخصوبة الكلية خالل الفترة   -7 الجدول
  في عدد من الدول العربية العزوبة عند الزواج

 
  متوسط عدد سنوات العزوبة عند الزواج  صوبة الكليةمعدل الخ

  الدولة  )*(1980-1988  )*(1990-1995  1995-2000
  تونس  24.9  26.6  2.3
  الجزائر  23.8  25.9  3.2
  السودان  -  22.7  4.9
  الجمهورية العربية السورية  21.5  24.5  3.8
  لبنان  25.7  27.5  2.3
  الجماهيرية العربية الليبية  -  29.2  3.4
  مصر  21.4  22.2  3.5
  المغرب  23.5  25.3  3
  موريتانيا  20.5  23.8  6

  اليمن  -  20.8  7.3
  البحرين  -  24.3  3

  المملكة العربية السعودية  21.7  24.2  5.1
  عمان  19.2  22  5.4
  قطر  22.8  26.5  3.7
  الكويت  21.7  25.3  2.9
  اإلمارات العربية المتحدة  23.1  24.3  3.2

ة        مؤشرات صحة األ   جامعة الدول العربية، وحدة البحوث والدراسات السكانية،          -1 :المصادر دول العربي ل في ال ى   اإلصدار األ  ،  م والطف ول عل
  .1999مايو /أيار، قرص مدمج

  .ةول الخليج العربيسرة في دم والطفل ومسح صحة األ التقارير الرئيسية لمسح صحة األ-2  

  .لسنة ضمن الفترة المذآورة أو قريبة منها) *(  
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  ونسبة استخدام وسائل منع  2000-1995معدل الخصوبة الكلية خالل الفترة   -8 الجدول
  في عدد من الدول العربية) آل الوسائل والوسائل الحديثة(الحمل 

  
  ملنسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الح

2001  1995)*(  1985)*(  

  آل الوسائل
الوسائل 
 آل الوسائل  الحديثة

الوسائل 
 آل الوسائل  الحديثة

معدل الخصوبة الكلية 
  الدولة  )1995-2000(

  تونس  2.3  41  34  60  51  60
  الجزائر  3.2  36  31  52  49  56.9
  السودان  4.9  9  6  8  7  8.3
  سوريةالجمهورية العربية ال  3.8  20  15  36  28  36.1
  لبنان  2.3  -  -  61  37  61

  الجماهيرية العربية الليبية  3.4  -  -  40  26  39.7
  مصر  3.5  30  29  48  46  56.1
  المغرب  3  26  21  50  42  50.3
  موريتانيا  6  1  0  3  1  3,3
  اليمن  7.3  1  1  13  10  20.8
  البحرين  3  53  30  62  31  61.8
  المملكة العربية السعودية  5.1  -  -  32  29  31.8
  عمان  5.4  9  8  24  18  23.7
  قطر  3.7  32  29  43  32  43.2
  الكويت  2.9  35  32  50  41  50.2
  اإلمارات العربية المتحدة  3.2  -  -  27  24  27.5

ل في    مؤشرات صحة األ    جامعة الدول العربية، وحدة البحوث والدراسات السكانية،         -1 :المصادر ة    م والطف دول العربي ى   صدار األ  اإل ،ال ول عل
  .1999مايو /أيارقرص مدمج، 

  .ةسرة في دول الخليج العربيم والطفل ومسح صحة األ التقارير الرئيسية لمسح صحة األ-2  

  . للسنة نفسها أو لسنة قريبة من السنة المذآورة)*(  
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  اإلرضاع ومتوسط فترة  2000-1995ة خالل الفترة معدل الخصوبة الكلي  -9 الجدول
  في عدد من الدول العربية) بالشهور(الطبيعي 

   
  معدل الخصوبة الكلية  اإلرضاعمتوسط فترة 

  الدولة  1995-2000  )*(1987-1989  )*(1990-1998
  تونس  2.3  -  15.3
  الجزائر  3.2  -  12.5
  السودان  4.9  -  19.2
  الجمهورية العربية السورية  3.8  -  13.3
  لبنان  2.3  -  9.1
  الجماهيرية العربية الليبية  3.4  -  11

  مصر  3.5  -  17.8
  المغرب  3  -  12.4
  موريتانيا  6  -  19.4
  اليمن  7.3  -  16.8
  البحرين  3  11.1  14.6
  المملكة العربية السعودية  5.1  13  12.5

  عمان  5.4  15.9  -
  قطر  3.7  10.2  8.5
  الكويت  2.9  10.3  5.3
  اإلمارات العربية المتحدة  3.2  9  12

ل في      مؤشرات صحة األ    جامعة الدول العربية، وحدة البحوث والدراسات السكانية،         -1: المصادر ة   م والطف دول العربي ى   صدار األ  ، اإل ال ول عل
  .1999مايو /رأياقرص مدمج، 

  .ةسرة في دول الخليج العربيم والطفل ومسح صحة األ التقارير الرئيسية لمسح صحة األ-2  

  .  لسنة ضمن الفترة المذآورة أو لسنة قريبة منها)*(  
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  مؤشرات المحددات الوسيطة للخصوبة ومعدل الخصوبة الكلية  -10 جدولال
  

معدل الخصوبة 
  الدولة مؤشرات الزواج  مؤشر منع الحمل  اإلرضاعمؤشر   اإلجهاضمؤشر   الكلية
  مصر          

  )أ(1988  0.640  0.694  0.737  0.988  0.640
  )ب(1995  0.605  0.503  0.771  1.000  3.000

             
  )ج(المغرب          

4.500  0.970  0.740  0.690  0.750  1987  
3.300  0.860  0.770  0.560  0.510  1995  

             
  لبنان          

  )د(1976  0.580  0.690  0.780  1.000  7.770
2.500  1.000  0.840  0.460  0.390  1996)•(  

             
  )و(اليمن          

7.700  0.990  0.703  0.926  0.707  1992  
6.480  0.990  0.664  0.707  0.707  1997  

صادر اج ) أ( :الم الط )يوسف(آرب ريم( وخ ي   "، )م الم العرب ي الع سكاني ف و ال سكان والنم ل ال ات: هيك رةاأل االتجاه وطني   ."خي د ال  المعه
ة للدراسات ال  اريس    ديمغرافي ة       صندوق األ  (، ب سكان، جامع دة لل م المتح ؤتمر         م يا، الم ة لغربي آس صادية واالجتماعي ة االقت ة، اللجن دول العربي ال

  ).ردن، عمان، األ1993بريل أ/ نيسان6-4اع آبار المسؤولين والخبراء، العربي للسكان، إجتم

  . الجزء األول– 12المرجع ) ب(  

  . الجزء األول– 13المرجع ) ج(  

  . الجزء األول– 14المرجع ) د(  

  . الجزء األول– 15المرجع ) •(  

  . الجزء األول– 16المرجع ) و(  
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  2020-2000تطور عدد سكان الدول العربية بحسب المتغّير خالل الفترة   -11 جدولال
  

  المرتفع  المتوسط  الثابت  المنخفض
  الدولة 2000 2010 2020 2000 2010 2020 2000 2010 2020 2000 2010 2020

  مجموع الدول العربية 286 650 365 649 454 08 286 650 357 827 431 397 286 650 369 283 476 076 286 650 349 764 408 369
  األردن 5 035 6 537 7 991 5 035 6 385 7 560 5 035 6 734 8 710 5 035 6 232 7 130

609 3 300 3 820 2 066 4 452 3 820 2 786 3 363 3 820 2 962 3 425 3 820 2 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
  البحرين 677 846 1 018 677 828 969 677 852 1 047 677 810 918

  تونس 9 519 10 870 12 376 9 519 10 581 11 621 9 519 10 871 12 337 9 519 10 292 10 867
  الجزائر 30 245 36 453 42 963 30 245 35 549 40 479 30 245 36 770 44 620 30 245 34 646 37 997

  جزر القمر 705 947 1 213 705 927 1 154 705 968 1 331 705 907 1 095

935 6 174 6 237 5 236 8 576 6 237 5 378 7 332 6 237 5 821 7 490 6 237 5 
الجماهيرية العربية 

  الليبية

580 23 314 20 560 16 629 28 896 21 560 16 077 25 835 20 560 16 556 26 351 21 560 16 
الجمهورية العربية 

  السورية
  جيبوتي 666 788 953 666 773 912 666 797 1 012 666 759 871

  السودان 31 437 39 138 46 797 31 437 38 323 44 493 31 437 40 045 50 886 31 437 37 507 42 192
  الصومال 8 720 13 157 18 593 8 720 12 948 17 928 8 720 13 050 18 871 8 720 12 736 17 261
  العراق 23 224 30 922 39 917 23 224 30 290 37 992 23 224 31 456 43 113 23 224 29 658 36 069

  ُعمان 2 609 3 527 4 553 2 609 3 459 4 349 2 609 3 584 4 893 2 609 3 392 4 146
  فلسطين 3 191 4 597 6 350 3 191 4 506 6 064 3 191 4 683 6 884 3 191 4 415 5 779

  قطر  581 681 785 581 670 752 581 692 823 581 658 719
  الكويت 2 247 3 102 3 816 2 247 3 043 3 647 2 247 3 102 3 839 2 247 2 979 3 474
  لبنان 3 478 4 051 4 558 3 478 4 000 4 395 3 478 4 051 4 555 3 478 3 892 4 117
  مصر  67 784 84 531 102 437 67 784 82 590 96 852 67 784 84 451 105 002 67 784 80 551 91 175

  موريتانيا 2 645 3 584 4 666 2 645 3 520 4 473 2 645 3 586 4 854 2 645 3 453 4 277
  المغرب 29 108 34 828 40 841 29 108 34 066 38 726 29 108 34 858 41 318 29 108 33 276 36 516

448 34 572 28 147 22 859 41 583 30 147 22 253 36 176 29 147 22 975 37 744 29 147 22 
المملكة العربية 

  السعودية
  اليمن 18 017 26 080 37 867 18 017 25 662 36 537 18 017 26 227 39 189 18 017 25 241 35 192

  . الجزء األول–) 5(المرجع : المصدر
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  2020-1980 للفترة )األعداد المطلقة(توزع السكان بحسب الفئات العمرية العريضة   -12 الجدول
 

 14-0 24-15 64-25  فأآثر65

 الدولة 1980 2000 2020 1980 2000 2020 1980 2000 2020 1980 2000 2020

  عربيةمجموع الدول ال 75 184 109 138 137 748 33 095 58 381 78 339 55 917 108 744 194 005 5 739 10 387 21 306

  األردن 1 099 1 959 2 192 432 1 062 1 444 625 1 873 3 598 69 141 325

  اإلمارات العربية المتحدة 290 756 761 179 398 503 534 1 633 2 249 12 34 273

  البحرين 120 201 208 75 111 151 144 348 553 7 17 57

  تونس 2 717 2 884 2 557 1 365 1 989 1 615 2 141 4 112 6 531 246 533 918

  الجزائر 8 714 10 616 10 363 3 673 6 563 6 558 5 622 11 826 21 211 731 1 240 2 348

  جزر القمر 186 302 411 73 152 235 118 233 470 10 18 38

  الجماهيرية العربية الليبية 1 421 1 723 1 992 536 1 262 1 188 1 019 2 069 3 726 67 183 472

  الجمهورية العربية السورية 4 390 6 607 7 498 1 756 3 809 4 589 2 571 5 663 11 937 242 480 1 053

  جيبوتي 146 288 352 63 127 194 110 231 329 8 20 36

  السودان 8 589 12 606 14 460 3 664 6 224 8 988 6 592 11 537 18 909 543 1 069 2 136

  الصومال 3 029 4 168 8 444 1 220 1 692 3 604 2 050 2 651 5 450 188 209 430

  العراق 5 975 9 777 13 335 2 502 4 645 7 484 4 161 8 152 15 729 324 650 1 444

  ُعمان 540  981 1 470 217 519 800 403 1 057 1 918 27 52 161

  فلسطين 701 1 481 2 414 295 597 1 267 428 1 002 2 189 52 112 194

  قطر 74 157 157 44 73 114 109 343 424 3 9 57

  الكويت 553 598 758 247 344 521 555 1 276 2 170 19 29 197

  لبنان 1 070 1 071 993 545 654 668 910 1 541 2 413 144 212 321

  مصر  18 181 24 606 28 862 8 519 13 896 17 046 15 458 26 232 44 939 1 757 3 050 6 005

  موريتانيا 706 1 142 1 780 302 518 895 552 894 1 646 78 90 152

  المغرب 8 373 9 577 10 185 3 935 6 171 6 351 6 280 12 109 19 828 795 1 252 2 362

  المملكة العربية السعودية 4 255 8 792 11 528 1 777 4 009 6 888 3 304 8 792 16 350 269 554 1 486

  اليمن 4 054 8 846 17 026 1 677 3 567 7 234 2 230 5 171 11 436 179 432 840

  . الجزء األول–) 5(المرجع : المصدر
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  2020-1980للفترة ) النسب المئوية(توزع السكان بحسب الفئات العمرية العريضة   -13 الجدول
  

 14-0 24-15 64-25  فأآثر65
  الدولة 1980 2000 2020 1980 2000 2020 1980 2000 2020 1980 2000 2020
  مجموع الدول العربية 44.2 38.1 31.9 19.5 20.4 18.2 32.9 37.9 45.0 3.4 3.6 4.9
  األردن 49.4 38.9 29.0 19.4 21.1 19.1 28.1 37.2 47.6 3.1 2.8 4.3
  اإلمارات العربية المتحدة 28.6 26.8 20.1 17.6 14.1 13.3 52.6 57.9 59.4 1.2 1.2 7.2
  البحرين 34.7 29.7 21.5 21.6 16.4 15.6 41.6 51.4 57.0 2.1 2.5 5.9
  تونس 42.0 30.3 22.0 21.1 20.9 13.9 33.1 43.2 56.2 3.8 5.6 7.9
  الجزائر 46.5 35.1 25.6 19.6 21.7 16.2 30.0 39.1 52.4 3.9 4.1 5.8
  جزر القمر 48.0 42.9 35.6 19.0 21.5 20.4 30.5 33.0 40.7 2.5 2.6 3,3
  الجماهيرية العربية الليبية 46.7 32.9 27.0 17.6 24.1 16.1 33.5 39.5 50.5 2,2 3.5 6.4
  الجمهورية العربية السورية 49.0 39.9 29.9 19.6 23.0 18.3 28.7 34.2 47.6 2.7 2.9 4.2
  جيبوتي 44.6 43.2 38.6 19.3 19.1 21.3 33.7 34.7 36.1 2.4 3.0 4.0
  السودان 44.3 40.1 32.5 18.9 19.8 20.2 34.0 36.7 42.5 2.8 3.4 4.8
  الصومال 46.7 47.8 47.1 18.8 19.4 20.1 31.6 30.4 30.4 2.9 2.4 2.4
  العراق 46.1 42.1 35.1 19.3 20.0 19.7 32.1 35.1 41.4 2.5 2.8 3.8
  ُعمان 45.5 37.6 33.8 18.3 19.9 18.4 33.9 40.5 44.1 2.3 2.0 3.7
  فلسطين 47.5 46.4 39.8 20.0 18.7 20.9 29.0 31.4 36.1 3.5 3.5 3.2
  قطر 32.3 27.0 20.9 19.0 12.5 15.1 47.6 59.0 56.4 1,1 1.5 7.6
  الكويت 40.2 26.6 20.8 18.0 15.3 14.3 40.4 56.8 59.5 1.4 1.3 5.4
  لبنان 40.1 30.8 22.6 20.4 18.8 15.2 34.1 44.3 54.9 5.4 6.1 7.3
  مصر  41.4 36.3 29.8 19.4 20.5 17.6 35.2 38.7 46.4 4.0 4.5 6.2
  موريتانيا 43.9 43.2 39.8 18.8 19.6 20.0 34.3 33.8 36.8 3.0 3.4 3.4
  المغرب 43.2 32.9 26.3 20.3 21.2 16.4 32.4 41.6 51.2 4.1 4.3 6.1
  المملكة العربية السعودية 44.3 39.7 31.8 18.5 18.1 19.0 34.4 39.7 45.1 2.8 2.5 4.1
  اليمن 49.8 49.1 46.6 20.6 19.8 19.8 27.4 28.7 31.3 2,2 2.4 2.3

  . الجزء األول–) 5(المرجع  : المصدر
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  2020-1980 للفترة للفئات العمرية العريضة) نسبة مئوية( معدل النمو السنوي  -14 الجدول
 

65+  25-64  15-24  0-14  
2000-
2020  

2000-
2010  

1980-
2000  

1980-
1990  

2000-
2020  

2000-
2010  

1980-
2000  

1980-
1990  

2000-
2020  

2000-
2010  

1980-
2000  

1980-
1990  

2000-
2020  

2000-
2010  

1980-
2000  

1980-
  الدولة  1990

3.6 3.1 3.0 2.5 2.9 3.2 3,3 3.4 1.5 1.8 2.8 2.9 1.2 1.3 1.9 2.5 
مجموع الدول 

  العربية
  األردن 3,3 2.9 1,1 0.6 5.0 4.5 1.6 1.5 3.8 5,5 3.7 3,3 4.1 3.6 5.2 4.2

10.4 8.3 5.1 7.0 1.6 2.1 5.6 7.5 1.2 2.9 4.0 5.3 0,0 -0.2 4.8 6.9 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
  البحرين 2.5 2.6 0.5 0.2 0.6 2.0 2.1 1.5 5.3 4,4 2.7 2.3 3.9 4.2 4.2 6.1
  تونس 1.4 0.3 1.5- 0.6- 1.9 1.9 0.2 1.0- 3.6 3,3 2.8 2.3 4.1 3.9 2,2 2.7
  الجزائر 2.0 1.0 0.4- 0.1- 3,3 2.9 0.9 0,0 4.0 3.7 3.4 2.9 2.4 2.6 2.1 3.2
  جزر القمر 2.9 2.4 2,2 1.5 3.6 3.6 1.9 2,2 3.2 3.4 3.8 3.5 2.7 3.2 3.5 3.7

4.7 5.1 5.0 5.1 2.9 3.7 3.5 3.5 -0.3 -0.9 4.3 4.7 0.7 0.8 1.0 2.8 
الجماهيرية العربية 

  الليبية

3.9 3.6 3.4 3.1 3.7 4.3 3.9 3.7 0.9 1.3 3.9 3.8 0.6 0.7 2.0 3,3 
الجمهورية العربية 

  السورية
  جيبوتي 4.5 3.4 1.2 1.0 5.1 3.5 2.1 2.1 5.0 3.7 1.3 1.8 6.0 4.7 3,3 3.0
  السودان 2.0 1.9 1.2 0.7 3.1 2.6 2.0 1.8 2.7 2.8 2.6 2.5 3.5 3.4 3.6 3.5
  الصومال 1.2 1.6 4.2 3.5 1.0 1.6 3.6 3.8 0.7 1.3 3.9 3.6 0.3 0.5 3.5 3.6
  العراق 2.5 2.5 1.9 1.6 3.4 3.1 2.7 2.4 3.1 3.4 3.4 3,3 3.7 3.5 3.7 4.0
  ُعمان 4.2 3.0 2.6 2.0 3.5 4,4 1.8 2,2 5.3 4.8 3,3 3.0 2.5 3.2 5.8 5.6
  فلسطين 3.6 3.7 3.0 2.4 4.0 3.5 4.0 3.8 4.0 4.3 3.9 3.9 3.5 3.9 1.9 2.8
  قطر 5.6 3.8 0.3 0,0 2.9 2.6 3.1 2,2 9.2 5.7 1.3 1,1 7.1 6.2 8.0 9.4
  الكويت 3.5 0.4 2.1 1.2 4.0 1.6 2.0 2.1 5,5 4.2 3.5 2.7 2.9 2.1 9.2 9.5
  لبنان 1.2- 0,0 0.5- 0.4- 1,1 0.9 1.2 0.1 1,1 2.6 2.6 2,2 0.2- 1.9 1.6 2.1
  مصر  2.3 1.5 1.0 0.8 1.8 2.4 1.5 1.0 2.8 2.6 3.0 2.7 2.1 2.8 2.8 3.4
  موريتانيا 2.3 2.4 2.8 2,2 2.6 2.7 2.5 2.7 2.1 2.4 3.2 3.1 3,3 3.1 2.9 2.6
  المغرب 1.5 0.7 0.3 0.3 2.5 2.3 0.2 0.1 3.5 3,3 3.0 2.5 1.3 2.3 2,2 3.2

4.9 5.2 3.6 3.5 3.1 3.2 4.9 6.2 2.7 3.1 4.1 5.4 1.4 2.0 3.6 5.0 
المملكة العربية 

  السعودية
  اليمن 4.2 3.9 3.2 3,3 3.0 3.8 3.9 3.5 3.8 4.2 3.9 4.0 2.9 4,4 2.7 3,3

  . الجزء األول–) 5(المرجع  : المصدر
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  2020-1980 للفترةمعدالت اإلعالة في الدول العربية   -15الجدول 
 

 اإلعالة الكليةمعدل  معدل إعالة الصغار معدل إعالة المسنين
 الدولة 1980 1990 2000 2010 2020 1980 1990 2000 2010 2020 1980 1990 2000 2010 2020

7.8 6.5 6.2 6.0 6.4 50.6 56.8 65.3 78.6 84.5 58.4 63.2 71.5 84.6 90.9 
مجموع الدول 

  العربية
  األردن 110.5 100.0 71.5 61.6 49.9 104.0 93.6 66.7 55.6 43.5 6.5 6.4 4.8 6.0 6.4

9,9 3.0 1.7 1.7 1.7 27.6 29.2 37.2 40.5 40.7 37.6 32.3 38.9 42.2 42.5 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
  البحرين 58.2 51.3 47.5 40.1 37.7 54.9 48.0 43.8 35.7 29.6 3,3 3,3 3.7 4.3 8.1

  تونس 84.5 73.9 56.0 42.2 42.7 77.5 66.1 47.3 33.3 31.4 7.0 7.8 8.7 9.0 11.3
  الجزائر 101.6 85.5 64.5 49.3 45.8 93.8 78.7 57.7 42.8 37.3 7.9 6.9 6.7 6.4 8.5
  جزر القمر 102.0 97.6 83.5 76.7 63.7 97.0 92.9 78.7 71.7 58.3 5.1 4.7 4.8 4.9 5.4

9.6 7.3 5,5 4.9 4.3 40.5 44.7 51.7 81.7 91.4 50.2 52.0 57.2 86.6 95.7 
الجماهيرية 
   الليبيةالعربية

6.4 5.3 5.1 5.3 5.6 45.4 54.5 69.8 96.8 101.4 51.7 59.7 74.8 102.0 107.0 
الجمهورية العربية 

  السورية
  جيبوتي 88.7 84.8 85.9 83.2 74.2 84.2 79.9 80.3 76.6 67.2 4.5 5.0 5.6 6,6 7.0
  السودان 89.0 82.5 77.0 69.8 59.5 83.7 76.8 71.0 63.0 51.8 5.3 5.7 6.0 6.8 7,7
  الصومال 98.4 102.0 100.8 104.5 98.0 92.7 96.6 96.0 99.8 93.3 5.8 5,5 4.8 4.7 4.8
  العراق 94.6 89.0 81.5 72.7 63.7 89.7 83.9 76.4 67.4 57.4 4.9 5.1 5.1 5.4 6.2
  ُعمان 91.6 86.2 65.6 65.6 60.0 87.2 82.7 62.3 61.1 54.1 4,4 3.5 3,3 4.5 5.9
  فلسطين 104.1 100.4 99.6 90.1 75.4 96.9 93.6 92.6 84.4 69.8 7.1 6.8 7.0 5.7 5.6

  قطر 50.2 40.4 39.9 37.0 39.9 48.5 38.9 37.8 33.0 29.2 1.7 1.5 2.1 4.0 10.6
  الكويت 71.2 60.8 38.7 36.4 35.5 68.8 58.8 36.9 33.2 28.2 2.4 1.9 1.8 3,3 7.3

  لبنان 83.5 66.9 58.5 46.2 42.7 73.6 58.3 48.8 37.1 32.2 9,9 8.7 9.7 9.1 10.4
  مصر 83.2 82.1 68.9 60.5 56.3 75.8 75.0 61.3 52.6 46.6 7.3 7.1 7.6 7.9 9.7
  موريتانيا 88.3 89.4 87.3 85.9 76.1 82.7 83.1 80.9 79.6 70.1 5.6 6.3 6.4 6.3 6.0
  المغرب 89.8 76.4 59.2 50.8 47.9 82.0 69.8 52.4 43.9 38.9 7.8 6.5 6.8 6.9 9.0

6.4 5.3 4.3 4.2 5.3 49.6 61.1 68.7 76.4 83.7 56.0 66.4 73.0 80.5 89.0 
المملكة العربية 

  السعودية
  اليمن 108.3 115.5 106.2 99.2 95.7 103.8 111.2 101.2 94.8 91.2 4.6 4.3 4.9 4,4 4.5

  . الجزء األول–) 5(المرجع : المصدر
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  2000-1980الدول العربيةعدد من  إلى السكان في )الذآور واإلناث(العاملين نسبة   -16 جدولال
  )نسب مئوية(

  
  الدولة  1980  1985  1990  1995  2000
  الجزائر  16.8  17.7  16.6  16.2  18.9
  البحرين  --  27.1  18.9  0,0  22.1
  مصر  22.3  --  25.7  24.9  25.4

  األردن  18.2  17.4  16.1  --  --
  المغرب  --  --  13.4  14.4  14.4
   غزةقطاع و الغربيةالضفة  --  --  --  --  18.7
  عمان  --  --  --  33.7  10.8
  السعوديةالمملكة العربية   --  --  19.7  13.1  25.8

  السودان  40.4  21.7  28.1  --  --
  تونس  --  --  --  --  28.4
   المتحدةاإلمارات العربية  --  --  --  52.5  63.1

  .org.ilo.laborsta://http/ اإلنترنتمنظمة العمل الدولية، بيانات العمل على : المصدر

ذه    الجمهورية العربية السورية وقطر والجماهيرية العربية الليبية ال تتوفر بيانات لكل من العراق والكويت ولبنان و         )*(   يمن في ه  وال
  .المجموعة اإلحصائية

  .لمعنية تعني عدم توفر معلومات للسنة ا)--(عالمة   
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   )2000-1985( الدول العربية حسب الجنسبعض نسبة العاملين إلى السكان في   -17 الجدول
  )نسب مئوية(

  
  الدولة   1980  1985  1990  1995  2000
  ذآور  15.4  16.3  15.8 --  16.6
  إناث  1.4  1.5  1.3 --  2.31

  رالجزائ

  ذآور -- --  17.4 --  19.3
  إناث -- --  1.0 --  2.7

  البحرين

  ذآور  20.7 --  19.6  20.1  20.6
  إناث  1.6 --  6.1  4.8  4.8

  مصر

  ذآور --  13.6  12.2 -- --
  إناث --  3.8  3.9 -- --

  األردن

  ذآور -- --  10.1  10.4  11.3
  إناث -- --  3,3  4.0  3.1

  بالمغر

  ذآور -- -- -- --  15.8
  إناث -- -- -- --  2.9

   غزةقطاعو الغربية الضفة

  ذآور -- -- -- --  9.3
  إناث -- -- -- --  1.5

  عمان

  ذآور -- -- -- --  22.3
  إناث -- -- -- --  3.5

  السعوديةالمملكة العربية 

  ذآور  0.3  0.2  0.2 -- --
  إناث  0.1  0.1  0.1 -- --

  السودان

  ذآور -- -- -- --  21.4
  إناث -- -- -- --  7.0

  تونس

  ذآور -- -- --  46.4  55.1
  إناث -- -- --  6.1  8.0

   المتحدةاإلمارات العربية

  .org.ilo.laborsta://http اإلنترنت على منظمة العمل الدولية، بيانات العمل: المصدر

ذه    الجمهورية العربية السورية وقطر والجماهيرية العربية الليبية ال تتوفر بيانات لكل من العراق والكويت ولبنان و         )*(   يمن في ه  وال
  .المجموعة اإلحصائية

  . تعني عدم توفر معلومات للسنة المعنية)--(مة عال  
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  )2001-1995( الدول العربيةبعض لبطالة في ل  العاممعدلال  -18 جدولال
  

  معدل البطالة
  الدولة  )نسبة مئوية(

  األردن  13.7
   المتحدةاإلمارات العربية  1.8
  البحرين  3.1
  تونس  15.6
  الجزائر  27.8
  السودان  17.0
  الجمهورية العربية السورية  6.5
   غزةقطاع و الغربيةالضفة  17.5
  العراق  28.1
  عمان  17.2
  قطر  2.3
  الكويت  1.0
  لبنان  8.4
  الجماهيرية العربية الليبية  11.7
  مصر  7.4
  المغرب  17.8
  اليمن  11.5
  المعدل للدول المذآورة  12.3

  . 2003 العربي الموحد التقرير االقتصادي: المصدر

  .تتوفر معلومات بشأنها الدول غير المذآورة ال) *(  
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  الدول العربيةبعض حسب الجنس في ب )فأآثر سنة 15( للفئة العمرية معدل البطالة  -19 جدولال
)1980-2000(  

  
  الدولة  السنة  الجنس  )نسبة مئوية( معدل البطالة

  ذآور  33.9
  إناث  29.7

  الجزائر  2000

  ذآور  5.1
  إناث  22.7

  مصر  2000

  ذآور  30.0
  إناث  16.0

  العراق  2003

  ذآور  12.3
  إناث  19.2

  األردن  2004

  ذآور  0.8
  إناث  0.7

  الكويت  1999

  ذآور  13.8
  إناث  13.0

  المغرب  2000

  ذآور  26.9
  إناث  18.6

   غزةقطاع و الغربيةالضفة  2003

  ذآور  2.3
  إناث  12.6

  قطر  2001

  ذآور  3.8
  إناث  9.3

  السعوديةالمملكة العربية   2000

  ذآور  8.3
  إناث  24.1

  الجمهورية العربية السورية  2002

  ذآور  1.7
  إناث  2.6

   المتحدةاإلمارات العربية  2000

  ذآور  12.5
  إناث  8.2

  اليمن  1999

  ذآور  5.2
  إناث  11.8

  البحرين  1991

  ذآور  14.2
  إناث  37.0

  عمان  1996

  ذآور  8.6
  إناث  7.2

  لبنان  1997

  ذآور  9,9
  إناث  1.7

  ةليبيالجماهيرية العربية ال  1995

  .org.ilo.laborsta://http اإلنترنتمنظمة العمل الدولية، بيانات العمل على ) 1( :المصدر
  .2003التقرير االقتصادي العربي الموحد، ) 2(  
  .تتوفر معلومات بشأنها  الدول غير المذآورة ال)*(  
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  حجم العمالة في الوطن العربي  -20 جدولال
  )باآلالف(          

  
  الدولة  1995  2001
  األردن  1 196.91  1 621.97
   العربية المتحدةاإلمارات  1 227.20  1 384.67

  البحرين  261.26  307.02
  تونس  3 368.21  3 908.30
  الجزائر  8 582.47  10 860.30
  السعوديةالمملكة العربية   5 189.35  6 330.23
  السودان  10 761.30  12 555.92
  ةسوريالعربية الالجمهورية   4 242.64  5 380.28
  العراق  5 318.82  6 557.96

  عمان  603.07  748.36
  قطر  283.13  316.85
  الكويت  746.38  870.49
  لبنان  1 060.50  1 295.12
  الجماهيرية العربية الليبية  1 506.16  1 846.07
  مصر  22 554.50  26 571.97
  المغرب  10 396.08  12 096.25
  اليمن  4 472.09  5 745.6

  .2003 التقرير االقتصادي العربي الموحد،  :المصدر
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   حسب التوزيع العمريالدول العربيةبعض البطالة في   -21 جدولال
  

  التوزيع العمري
  السنة

بطالة الشباب 
  المجموع  )نسبة مئوية(

60 
  الدولة  24-15  34-25  44-35  59-45  فأآثر

  الجزائر  1 081.4  859.9  249.2  149.0 --  2 339.5  2.46  2001
  البحرين  2.7  1,1  --  0.3  0.1  4.2  46.6  2000
  مصر  1 074.8  693.3  14.9  -- --  1 783  60.3  2001
  (*)األردن  112.3  23.9  11.6  147.8  76.0  2004
  الكويت  10.5  3.6  1.0  0.6 0.1  15.9  66.2  1995
  المغرب  498.7  575.3  148.2  49.8 3.1  1 275.1  39.1  2001

2001  35.1  174.1  1.6 18.0  35.9  57.5  61.1  
  الغربيةالضفة

   غزةوقطاع
  قطر  3.4  1.8  0.7  0.6 0,0  6.5  52.6  2001

2001  60.4  281.1  2,2 6.0  13.8  89.3  169.8  
المملكة العربية 

  السعودية

2002  82.1  355.8  4.0 4,4  6.4  48.9  292.1  
الجمهورية العربية 

  ةسوريال

2000  45.8  34.7  0.7 4.2  4,4  9.5  15.9  
 إلمارات العربيةا

  المتحدة
  اليمن  182.9  97.9  59.5  41.7 7.6  389.6  46.9  1999

  .org.ilo.laborsta://http اإلنترنت منظمة العمل الدولية، بيانات العمل على )1 (:المصدر

  .ان، األردن، عّم2004ديسمبر /ولاألآانون ) مشروع المنار(موارد البشرية، التقرير النصفي الثاني المرآز الوطني لتنمية ال) 2(  

  . الدول غير المذآورة ال تتوفر معلومات بشأنها)*(  
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  للذآور البطالة حسب التوزيع العمري معدل  -22 جدولال
 

    الفئات العمرية
  دـالبل  السنة  19-15  24-20  59-25   فأآثر60  ر فأآث15

  األردن  2000  31.1  22.0  7,9  3,4  12,3
   العربية المتحدةاإلمارات  1995  --  --  --  --  1,7
  البحرين  1991  50.1  16,6  2,2  6,4  5,2

  الجزائر  1997  --  --  --  --  26,9
  السعوديةالمملكة العربية   2001  --  --  --  --  15.0
  الجمهورية العربية السورية  1998  20.3  19,5  8,5  2,3  8,6
  العراق  1987  12.6  2,4  1,3  11,1  3,5

  عمان  1996  54,1  22.1  6,2  2,3  14,2
  فلسطين  1997  32,4  19.0  13,4  36,6  17,1
  قطر  1997  --  6,7  1.0  0,0  1,8
  الكويت  1999  --  --  --  --  0,8
  لبنان  1997  19,1  20,1  5,1  0,0  8,6
  الجماهيرية العربية الليبية  1995  --  --  --  --  9,9
  مصر  1998  --  --  --  --  5,1

  المغرب  1996  --  --  --  --  15,8
  اليمن  1999  21,3  19,9  9,8  3,7  12,5

  
   لإلناثمعدل البطالة حسب التوزيع العمري  -23 جدولال

 
    ةالعمريالفئة 

  البلد  السنة  19-15  24-20  59-25   فأآثر60   فأآثر15
  األردن  2000  42.1  39.5  15.2  0,0  21.0
   العربية المتحدةاإلمارات  1995  --  --  --  --  2.4

  البحرين  1991  68.9  27.1  5.1  0,0  11.8
  الجزائر  1997  --  --  --  --  24.0
  الجمهورية العربية السورية  1998  19.6  19.8  10.3  6.0  10.5
  العراق  1987  20.5  17.9  4.5  6.8  7.1

  عمان  1996  87.1  46.4  9.0  0,0  37.0
  فلسطين  1997  55.3  29,4  14.5  28.8  20.2
  قطر  1997  --  36.5  2.6  0,0  5.2
  الكويت  1999  --  --  --  --  0.7
  لبنان  1997  18.8  11.5  3.9  0,0  7.2
  الجماهيرية العربية الليبية  1995  --  --  --  --  1.7

  مصر  1998  --  --  --  --  19.9
  المغرب  1996  --  --  --  --  23.0

  اليمن  1999  12.7  14.6  5.7  0,0  --

  .2003 صادي العربي الموحد،التقرير االقت :المصدر
  .  تعني عدم توفر المعلومات للخانة المعنية)--(  
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   سنة14-10نسبة األطفال العاملين ممن تتراوح أعمارهم بين   -24 جدولال
  )نسب مئوية(

  
  الدولة  1980  2000

  الجزائر  7  0
  البحرين  0  0
  مصر  18  9
  العراق  11  2
  األردن  4  0
  الكويت  0  0
  لبنان  5  0
  الجماهيرية العربية الليبية  9  0
  المغرب  21  1
   غزةقطاع و الغربيةالضفة - -
  عمان  6  0
  قطر  0  0
  السعوديةالمملكة العربية   5  0
  السودان  33  27
  الجمهورية العربية السورية  14  2
  تونس  6  0
   المتحدةاإلمارات العربية  0  0
  اليمن  26  19

  .2003 التقرير االقتصادي العربي الموحد، :المصدر
  

  2003 ،معدالت بطالة الشباب  -25 جدولال
  

  المنطقة  معدل البطالة  الشباب معدل بطالة
  العالم  6.2  14.4

  البلدان الصناعية  6.8  13.4

  في فترة االنتقالاالقتصادات   9.2  18.6

  شرق آسيا  3,3  7.0

  جنوب شرق آسيا  6.3  16.4

  جنوب آسيا  4.8  13.9

   مريكا الالتينيةأالكاريبي وة البحر قمنطدول   8.0  16.6

  وشمال أفريقيا الشرق األوسط  12.2  25.6
  شبه الصحراويةأفريقيا   10.9  21.0

  .2004يناير /آانون الثاني ، جنيف،"اتجاهات التشغيل في العالم"، الدوليمكتب العمل : المصدر
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  معدالت بطالة الشباب في بعض الدول العربية  -26جدول ال
  

  الدولة  )نسبة مئوية(  معدل البطالة
  البحرين  24.0
  األردن  27.1
  الكويت  6.2
  لبنان  30.0
  عمان  17.6
  الجمهورية العربية السورية  7.3
  اليمن  19.8
  الجزائر  38.7
  مصر  34.3
  المغرب  38,2

  ,”UN, “Review of the Youth Situation in the ESCWA Region from the Perspective of Human Resource Development: المصدر 
New York, p. 26, (2001).                                                                                                                                                                               

  
  ةيتوزيع العمالة العربية حسب القطاعات االقتصادية الرئيس  -27 جدولال

  )ة الكليةنسبة مئوية من العمال(
 

  الزراعة  الصناعة  الخدمات
  الدولة  1980  2000  1980  2000  1980  2000
  األردن  13.0  11.1  9.4  8.2  77.6  80.7
   العربية المتحدة اإلمارات  6.3  4.7  16.0  16.8  77.7  78.5
  البحرين  1.5  1.0  29.9  27.5  68.6  71.5
  تونس  26.5  24.3  30.2  28.3  43.3  47.4
  الجزائر  25.4  24.1  23.0  19.6  51.6  56.3
  السعوديةالمملكة العربية   13.9  9.2  12.8  10.6  73.3  80.2
  السودان  65.4  60.2  9.8  8.7  24.8  31.1
  الجمهورية العربية السورية  30.3  27.3  30.8  26.9  38.9  45.8
  العراق  12.8  9.6  24.6  21.6  62.6  68.8
  عمان  40.3  35.0  12.6  11.1  47.1  53.9
  قطر  1.8  1.3  8.1  10.2  90.1  88.5
  الكويت  1,1  1,1  27.8  29.6  71.1  69.3
  لبنان  5.2  3.5  35.2  31.3  59.6  65.2
  الجماهيرية العربية الليبية  8.0  5.6  21.2  19.7  70.8  74.7
  مصر  36.5  32.6  24.0  21.9  39.2  45.5
  المغرب  40.2  35.3  21.6  20.2  38.2  44.5
  اليمن  56.0  49.9  11.4  9.1  32.6  41.0

  .2003 التقرير االقتصادي العربي الموحد،: المصدر
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  )2000-1980(متوسط إنتاجية العمل   -28 جدولال
  )ي األمريكبالدوالر(   

  
  الدولة  1980  1990  2000

  األردن  7 490  4 933  5 406
   العربية المتحدةاإلمارات  54 258  32 081  51 778
  البحرين  22 606  20 776  26 653
  تونس  3 923  4 400  5 080
  الجزائر  8 701  8 852  5 206
  السعوديةالمملكة العربية   52 073  21 626  30 917

  السودان  1 092  2 616  951
  الجمهورية العربية السورية  5 275  4 016  3 634
  العراق  15 242  16 988  13 179
  عمان  17 727  23 512  27 556
  قطر  74 648  29 560  56 741
  الكويت  57 614  20 394  44 284
  لبنان  5 396  3 319  13 130
  الجماهيرية العربية الليبية  37 261  25 692  18 363
  مصر  1 442  1 811  3 783
  المغرب  2 701  2 832  2 793
  اليمن  1 698  2 618  1 685

  .2003 التقرير االقتصادي العربي الموحد،: المصدر
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   على التعليم آنسبة من الناتج المحلي اإلجمالياإلنفاق  -29 جدولال
  

  آنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
  )نسبة مئوية(

  آنسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي
  )نسبة مئوية(

  بالدولة والترتي  1999-2001  1990  1999-2001  1990
  فئة التنمية البشرية المرتفعة

  البحرين  40  ..  14.6  ..  4.2
  الكويت  44  ..  3.4  ..  4.8
  قطر  47  ..  ..  ..  3.5
  اإلمارات العربية المتحدة  49  ..  14.6  ..  1.9

  فئة التنمية البشرية المتوسطة
  الجماهيرية العربية الليبية  58  ..  ..  2.7  ..

  عمان  74  ..  11.1  4.2  3.1
  المملكة العربية السعودية  77  ..  8.17  ..  6.5
  لبنان  80  11.1  ..  2.9  ..

  األردن  90  20.6  1.17  4.6  8.4
  تونس  92  17.4  5.13  6.8  6.0
  الجمهورية العربية السورية  106  11.1  3.17  4.0  4.1
  الجزائر  108  ..  1.21  ..  5.3
  مصر  120  ..  ..  ..  3.7
  المغرب  125  ..  1.26  5.1  5.3
  السودان  139  ..  8.20  ..  0.9

  فئة التنمية البشرية المنخفضة
  اليمن  149  32.8  ..  10.0  ..

 .Human Development Report 2004, table 10: المصدر
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  أولويات اإلنفاق الحكومي  -30 الجدول
  

اإلنفاق العام على 
  التعليم

  )نسبة مئوية(

نفاق العام على اإل
  الصحة

  )نسبة مئوية(

اإلنفاق العام على 
  الدفاع

  )نسبة مئوية(

1990  
1999-
  الترتيب  الدولة  2002  1990  2001  1990  2001

 بشرية المرتفعةفئة التنمية ال
 40 البحرين 3.9 5.1 2.9 .. .. 4.2
 44 الكويت 10.4 48.5 3.5 4.0 .. 4.8
 47 قطر .. .. 2,2 .. .. 3.5
 49 اإلمارات العربية المتحدة 3.7 6.2 2.6 0.8 .. 1.9

 ةفئة التنمية البشرية المتوسط
 58 الجماهيرية العربية الليبية 2.4 .. 1.6 .. 2.7 ..

 74 عمان 12.3 16.5 2.4 2.0 4.2 3.1
 77 المملكة العربية السعودية 9.8 12.8 3.4 .. .. 6.5
 80 لبنان 4.7 7.6 .. .. 2.9 ..

  90 األردن 8.4 9,9 4.5 3.6 4.6 8.4
  92 تونس .. 2.0 4.9 3.0 6.8 6.0
  106 الجمهورية العربية السورية 6.1 6.9 2.4 0.4 4.0 4.1
  108 لجزائرا 3.7 1.5 3.1 3.0 .. 5.3
  120 مصر 2.7 3.9 1.9 1.8 .. 3.7
  125 المغرب 4.3 4.1 2.0 0.9 5.1 5.3
  139 السودان 2.8 3.6 0.6 0.7 .. 0.9

  ةفئة التنمية البشرية المنخفض
  149  اليمن  7.1  8.5  1.5  1,1  10.0  ..

 .Human Development Report 2004, table 19: المصدر
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  في دول مجلس التعاون الخليجيالسكان وقوة العمل   -31 الجدول
 

2001  1975  

  السكان  قوة العمل  السكان  قوة العمل

  نوالوافد
  )نسبة مئوية(

  أجمالي
  )فباآلال(

   نوالوافد
  )نسبة مئوية(

  أجمالي
  )باآلالف(

   نوالوافد
  )نسبة مئوية(

  أجمالي
  )باآلالف(

   نوالوافد
  )نسبة مئوية(

  أجمالي
 الدولة  )باآلالف(

   العربية المتحدةاإلمارات  551  61  292  85  3 488  78  2 079  91
  البحرين  267  22  79  50  651  38  308  59
  السعوديةالمملكة العربية   7 334  19  1 968  34  22 690  26  6090  50
  عمان  846  16  192  54  2 478  26  705  79
  قطر  180  71  74  83  597  70  323  86
  الكويت  1 027  54  298  71  2 243  62  1 214  80

  المجموع  10 205  26  2 903  45  32 146  35  10 817  65

  .2001 ،النشرة اإلحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي :لمصدرا
  

   ودول مختارة من العالم القدرة االستيعابية للدول العربية  -32 جدولال
  )نسبة مئوية(

 
  الدول العربية  1995  2001  الدول األخرى والسنة  القدرة االستيعابية

  األردن  44.2  40.9  غ آونغهون  )2001(  94.9
   العربية المتحدةاإلمارات  74.7  52.1  ندونيسياإ  )1999(  92.7
  البحرين  65.1  55.4  اليابان  )2003(  94.7
  تونس  46.8  50.2  آوريا الجنوبية  )2003(  96.6
  الجزائر  43.1  35.7  الفلبين  )2001(  90.2
  السعوديةالمملكة العربية   --  42.3  سنغافورة  )2000(  94.5
  السودان  64.4  53.9  جمهورية التشيك  )2002(  92.7
  الجمهورية العربية السورية  52.8  49.4  فرنسا  )2003(  91.4
  العراق  --  43.6  لمانياأ  )2003(  90.0
  عمان  40.2  38.8  يطالياإ  )2003(  91.3
  قطر  83.6  71.3  البرتغال  )2003(  93.7
  الكويت  53.6  47.6  ترآيا  )2003(  86.9
  لبنان  39.7  43.0  األرجنتين  )2003(  84.5
  الجماهيرية العربية الليبية  43.4  41.0  لالبرازي  )2001(  93.0
  مصر  63.4  60.1  آندا  )2003(  92.4
  المغرب  51.4  51.6  تشيلي  )2003(  94.6
  اليمن  58.5  44.9  المكسيك  )2003(  99.7

  . التابع لمنظمة العمل الدوليةلإلحصاءاتلكتروني ، والموقع اإل2003 حداحتساب الباحث من بيانات التقرير االقتصادي العربي المو :المصدر
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  )2020-2010 و2010-2000(النمو السكاني على فترتين منفصلتين  -  األولوالسيناري  -33الجدول 
 

  + سنة 15السكان   قوة العمل  العاملون  العاطلون عن العمل  معدل البطالة  القدرة االستيعابية

  الدولة  2000  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020

  الجزائر  19 629  25 347  30 117  10 860  13 674  16 305  7 743  9 749  11 625  3 117  3 925  4 680  28.7  28.7  28.7  39.4  38.5  38.6

  مصر  43 178  55 500  67 990  26 572  33 307  40 803  24 606  30 842  37 784  20 885  2 465  3 019  7.4  7.4  7.4  57.0  55.6  55.6

  األردن  3 077  4 188  5367  1 622  2 207  2 828  1 400  1 905  2 441  222  302  387  13.7  13.7  13.7  45.5  45.5  45.5

  الكويت  1 649  2 303  2 888  870  1 050  1 316  862  1 040  1 304  9  10  12  1.0  1.0  1.0  52.3  45.2  45.2

  المغرب  19 532  24 153  28 541  12 096  14 639  17 300  9 943  12 033  14 220  2 153  2 606  3 080  17.8  17.8  17.8  50.9  49.8  49.8

  قطر  425  508  595  317  372  436  310  364  426  7  8  10  2,2  2,2  2,2  72.9  71.7  71.6

49.0  49.0  50.6  6.5  6.5  6.5  597  466  349  605 8  722 6  031 5  202 9  188 7  380 5  579 17  731 13  952 9  

الجمهورية العربية 

  سوريةال

  تونس  6 634  8 105  9 064  3 908  4 679  5 233  3 299  3 950  4 418  609  729  815  15.6  15.6  15.6  49.7  48.7  48.7

64.3  64.3  65.9  1.8  1.8  1.8  36  31  25  946 1  685 1  360 1  982 1  716 1  385 1  025 3  619 2  064 2  

 العربية اإلمارات

  المتحدة

  اليمن  9 170  13 448  19 510  5 746  8 111  11 766  5 085  7 178  10 413  661  933  1 353  11.5  11.5  11.5  55.5  53.4  53.4

  البحرين  476  617  761  307  388  479  297  375  463  10  13  16  3,3  3,3  3,3  62.4  60.8  60.8

  السودان  18 831  24 105  30 033  12 556  15 682  19 541  10 421  13 015  16 218  2 135  2 667  3 323  17.0  17.0  17.0  55.3  54.0  54.0

  نعما  1 628  2 182  2 879  748  974  1 285  620  807  1 065  128  167  220  17.1  17.1  17.1  38.1  37.0  37.0

  لبنان  2 407  2 984  3 402  1 295  1 571  1 791  1 191  1 445  1 647  104  126  144  8.0  8.0  8.0  49.5  48.4  48.4

45.3  45.3  46.4  11.7  11.7  11.7  323  268  216  439 2  025 2  630 1  762 2  293 2  846 1  386 5  471 4  514 3  

الجماهيرية العربية 

  الليبية

  .2003حسابات الباحث باستخدام توقعات النمو السكاني في الجزء األول من هذا التقرير وبيانات قوة العمل والبطالة من التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر
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  ) 2020-2010 و2010-2000(كاني على فترتين منفصلتين النمو الس - ناريو الثانييالس  -34 الجدول
  نقطة مئوية لمعدل نمو العاملين 1/2 ضافةإمع 

  
  + سنة 15السكان   قوة العمل  العاملون  العاطلون عن العمل  معدل البطالة  القدرة االستيعابية

  الدولة  2000  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020

  الجزائر  19 629  25 347  30 117  10 860  13 674  16 305  7 743  10 198  12 160  3 117  3 476  4 145  28.7  25.4  25.4  39.4  4.2  4.2

  مصر  43 178  55 500  67 990  26 572  33 307  40 803  24 606  32 262  39 523  20 885  1 045  1 280  704  3.1  3.1  57.0  58.1  58.1

  األردن  3 077  4 188  5 367  1 622  2 207  2 828  1 400  1 932  2 476  222  275  352  13.7  12.5  12.4  45.5  46.1  46.1

  الكويت  1 649  2 303  2 888  870  1 050  1 316  862  1 088  1 364  9  38-  48-  1.0  3.6-  3.6-  52.3  47.2  47.2

  المغرب  19 532  24 153  28 541  12 096  14 639  17 300  9 943  12 587  14 875  2 153  2 052  2 425  17.8  14.0  14.0  50.9  52.1  52.1

  قطر  425  508  595  317  372  436  310  399  467  7  27-  31-  2,2  7.3-  7.1-  72.9  78.5  78.5

51.2  51.2  50.6  2,2  2,2  6.5  200  156  349  002 9  032 7  031 5  202 9  188 7  380 5  579 17  731 13  952 9  

ة الجمهورية العربي

  سوريةال

  تونس  6 634  8 105  9 064  3 908  4 679  5 233  3 299  4 131  4 621  609  548  612  15.6  11.7  11.7  49.7  51.0  51.0

67.3  67.3  65.9  -2.7  -2.7  1.8  -53  -46  25  035 2  762 1  360 1  982 1  716 1  385 1  025 3  619 2  064 2  

اإلمارات العربية 

  المتحدة

  اليمن  9 170  13 448  19 510  5 746  8 111  11 766  5 085  7 508  10 891  661  603  875  11.5  7.4  7.4  5 505  55.8  55.8

  البحرين  476  617  761  307  388  479  297  392  484  10  4-  5-  3,3  1.0-  1.0-  62.4  63.5  63.6

  السودان  18 831  24 105  30 033  12 556  15 682  19 541  10 421  13 614  16 964  2 135  2 068  2 577  17.0  13.2  13.2  55.3  56.5  56.5

  عمان  1 628  2 182  2 879  748  974  1 285  620  844  1 113  128  130  172  17.1  13.3  13.4  38.1  38.7  38.7

  لبنان  2 407  2 984  3 402  1 295  1 571  1 791  1 191  1 512  1 724  104  59  67  8.0  3.8  3.7  49.5  50.7  50.7

47.4  47.4  46.4  7.6  7.6  11.7  211  175  216  551 2  118 2  630 1  762 2  293 2  846 1  386 5  471 4  514 3  

الجماهيرية العربية 

  الليبية

  .2003والبطالة من التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام حسابات الباحث باستخدام توقعات النمو السكاني في الجزء األول من هذا التقرير وبيانات قوة العمل : المصدر
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  وآذلك لقوة العمل والعاملين) 2020-2000(النمو السكاني للفترة آاملة  - السيناريو الثالث  -35 جدولال
  

  + سنة 15السكان   قوة العمل  العاملون  العاطلون عن العمل  معدل البطالة  القدرة االستيعابية

  الدولة  2000  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020  2001  2010  2020

  الجزائر  19 629  25 347  30 117  10 860  13 167  15 964  7 743  9 591  11 880  3 117  3 576  4 084  28.7  27.2  25.6  39.4  37.8  39.4

  مصر  43 178  55 500  67 990  26 572  32 598  39 987  24 606  30 877  38 746  1 966  1 721  1 242  7.4  5.3  3.1  57.0  55.6  57.0

  األردن  3 077  4 188  5 367  1 622  2 083  2 676  1 400  1 849  2 442  222  234  234  13.7  11.2  8.7  45.5  44.1  45.5

  الكويت  1 649  2 303  2 888  870  1 120  1 441  862  1 141  1 510  8  21-  68-  0.9  1.9-  4.7-  52.3  49.5  52.3

  المغرب  19 532  24 153  28 541  12 096  14 347  17 017  9 943  12 019  14 529  2 153  2 328  2 488  17.8  16.2  14.6  50.9  49.8  50.9

  قطر  425  508  595  317  369  429  310  367  434  7  2  5-  2,2  0.6  1,1-  72.9  72.2  72.9

50.6  48.7  50.6  1.0  3.8  6.5  91  264  349  887 8  686 6  031 5  978 8  950 6  380 5  579 17  731 13  952 9  

الجمهورية العربية 

  سوريةال

  تونس  6 634  8 105  9 064  3 908  4 497  5 175  3 299  3 856  4 507  609  641  668  15.6  14.3  12.9  49.7  47.6  49.7

65.9  62.9  65.9  -2.0  -0.1  1.8  -39  -1  25  993 1  646 1  360 1  954 1  645 1  385 1  025 3  619 2  064 2  

اإلمارات العربية 

  المتحدة

  اليمن  9 170  13 448  19 510  5 746  8 071  11 336  5 085  7 417  10 819  661  654  518  11.5  8.1  4.6  55.5  55.2  55.5

  البحرين  476  617  761  307  379  468  297  376  475  10  3  7-  3,3  0.9  1.4-  62.4  60.9  62.4

  السودان  18 831  24 105  30 033  12 556  15 491  19 112  10 421  13 160  16 620  2 135  2 331  2 492  17.0  15.0  13.0  55.3  54.6  55.3

  عمان  1 628  2 182  2 879  748  967  1 250  620  824  1 096  128  143  153  17.1  14.7  12.3  38.1  37.8  38.1

  لبنان  2 407  2 984  3 402  1 295  1 513  1 768  1 191  1 416  1 983  104  97  85  8.0  6.4  4.8  49.5  47.5  49.5

46.4  45.1  46.4  7.8  9.8  11.7  213  219  216  498 2  018 2  630 1  711 2  237 2  846 1  386 5  471 4  514 3  

الجماهيرية العربية 

  الليبية

  .2003والبطالة من التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام حسابات الباحث باستخدام توقعات النمو السكاني في الجزء األول من هذا التقرير وبيانات قوة العمل : المصدر
 
  


