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أي رأي  التعبري عن  ما يتضمن  املنشور، وال يف طريقة عرض مادته،  املستخدمة يف هذا  التسميات  ليس يف 
كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو بشأن سلطات 

أي منها، أو بشأن تعيني تخومها أو حدودها.

ال يعني ذكر أسماء ومنتجات تجارية أن األمم املتحدة تدعمها.

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية، واملقصود بذكر أي من هذه الرموز 
اإلشارة إىل وثيقة من وثائق األمم املتحدة.
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اإلسكوا،  يف  االجتماعية  التنمية  شعبة  مدير  نيتو،  فريدريكو  السيّد  من  عام  بتوجيه  التقرير  هذا  إعداد  تّم 
السيّدة الرا  كّل من  إىل دعم  االجتماعية، إضافة  والتنمية  السكان  القّري، رئيسة قسم  السيّدة كريمة  وبإرشاف 

الخوري، والسيّد ريدان السقاف، والسيّدة ترييز برير، والسيّدة فرانشيسكا حبيرت.

من  مجموعة  إىل  باإلستناد  الهجرة،  دراسات  يف  الخبري  زهري،  أيمن  السيّد  للتقرير  األّوليّة  النسخة  أعّد 
األوراق املرجعيّة التي أعّدها السيّد أحمد غنيم، والسيّد محّمد محي الدين، والسيّد خالد السيد حسن عبد الجواد. 
وقد قام السيّد بول تايكن، من قسم السكان والتنمية االجتماعية يف اإلسكوا، بمراجعة وتحرير النسخة األّوليّة 
يف  للتحّول  التنموية  السياسات  »استجابة  بـ  املعني  اإلطار  نّص  بوشوشا  ابتهال  السيّدة  أعّدت  أيضاً،  للتقرير. 
األعىل  املجلس  أعّد  كما  التقرير،  من  األّول  القسم  ضمن  يندرج  الذي  تونس«  حالة  للسكان:  العمري  الهيكل 

للسكان يف األردن نّص اإلطار املعني بـ »الفرصة الديموغرافية يف األردن«.

من  التقرير  هذا  إعداد  يف  اسُتفيد  للسكان،  العمري  الهيكل  يف  للتحّول  األبعاد  املتعّددة  للطبيعة  ونظراً 
مساهمات خرباء من اإلسكوا ومن خارجها. ويف هذا السياق، يوّد فريق إعداد التقرير أن ُيعِرَب عن امتنانه للدعم 
والتوجيه واملالحظات التي َحِظَي بها خالل عمليّة إعداد هذا التقرير. ومن خارج اإلسكوا، راجع التقرير كّل من 
السيّدة رائدة القطب، أستاذة الصّحة العاّمة وصّحة الطفل يف الجامعة األردنيّة؛ والسيّدة سوسن املجايل، األمني 
العام للمجلس األعىل للسكان يف األردن؛ والسيّدة آن غوجون، رئيسة مجموعة األبحاث حول رأس املال البرشي 
اللبنانية؛  الجامعة  يف  السكانية  الدراسات  أستاذة  نوفل،  حال  والسيّدة  للديموغرافيا؛  فيينا  معهد  يف  والهجرة 
للسكان  الدويل  املؤتمر  تنفيذ  ملتابعة  للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  التنفيذي  املستشار  فرح،  فرانسوا  والسيّد 

والتنمية بعد عام 2014 وما بعد عام 2015؛ والسيّد نبيل قرنفل من مركز الدراسات حول كبار السن.

وتقدير شكر 
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التنمية يف  آثار كبرية عىل  لها  للسكان، سيكون  العمري  الهيكل  العربية تحّوالت ملحوظة يف  البلدان  تشهد 
عدد  تزايد  وترية  من  أرسع  بوترية  يتزايد  )15-64 سنة(  العمل  السكان يف سن  فعدد  والبعيد.  القريب  املديني 
15 سنة( وكبار السن )65 سنة وأكثر(، ويؤّدي تزايدها إىل انخفاض ِنَسب اإلعالة العمرّية.  األطفال )أقّل من 
الرّضع  وفيات  معّدالت  يف  ملحوظ  لرتاجع  نتيجة  هو  العربية  البلدان  يف  للسّكان  العمري  الهيكل  يف  والتغرّي 
أعمار  يف  يدخلون  الذين  الشباب  فوج  حجم  فيقلّص  تستمّر،  أن  املتوقع  من  الخصوبة،  معّدالت  يف  وانخفاض 
اإلنتاج، بينما تصل الرشيحة الكبرية للسكان يف سن العمل إىل سن التقاعد. وبالتايل، تعود ِنَسب اإلعالة العمرّية 
إىل االرتفاع، ولكن لن تكون أكثرية السكان املعالني من األطفال، بل من كبار السن الذين سرتتفع نسبتهم أكثر 

من أّي وقت مىض.

ِنَسب  وتدّني  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  بارتفاع  العربية  البلدان  تشهده  الذي  العمري  الهيكل  وتحّول 
اإلعالة، يتيح لها إمكانية االستفادة من »العائد الديموغرايف«، أي الفرتة التي تشهد زيادة يف اإلنتاجية االقتصادية 
البلدان  عىل  بل  تلقائيّاً،  يأتي  ال  الديموغرايف  العائد  هذا  ولكّن  البرشي.  املال  رأس  تنمية  فَرص  ويف  واإلّدخار 
الجودة  العايل  التعليم  لضمان  املالئمة،  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  باعتماد  منه  لالستفادة  تستعّد  أن 
العائد  هذا  االستفادة من  االقتصادّية. وفرصة  إنتاجيتهم  زيادة  العمل وتمكينهم من  إىل سوق  الجدد  للوافدين 
من  الكبرية  الرشيحة  تتحّول  الزمن،  مرور  ومع  اإلعالة.  من  مستويات  أدنى  تسجل  التي  بالسنوات  محصورًة 
السكان يف سن العمل إىل رشيحة كبرية من كبار السن، فتنتج مجموعة من الفَرص والتحّديات الجديدة يف التنمية 
االجتماعية واالقتصادية. ولذلك، عىل البلدان العربية التي دخلت أو ستدخل قريباً مرحلة العائد الديموغرايف أن 

تسارع إىل االستفادة من تحّول الهيكل العمري للسكان قبل أن تفوتها الفرصة.

البلدان  السياسات االقتصادية واالجتماعية لتمكني  املطلوبة عىل مستوى  التقرير اإلصالحات  ويتناول هذا 
العربية من تحقيق أكرب قدر ممكن من الفوائد اإلنمائية نتيجة للتحّوالت الديموغرافية املحدودة املدة. ويتضمن 
عىل  يركز  النهج  وهذا  السياسات.  ووضع  التحليل  يف  الحياة  دورة  نهج  العتماد  الدول  إىل  دعوة  التقرير  هذا 
هذه  كانت  فإذا  معيّنة.  أحوال وظروف  يف  حياته  مراحل  مختلف  يف  الفرد  عىل  تطرأ  التي  واألحداث  التحّوالت 
إلصالحها  تتدّخل  أن  الدولة  تستطيع  األجيال،  عرب  والتهميش  الفقر  حالة  كتوارث  سلبيّة،  واألحوال  الظروف 

بطريقة ايجابية ومستدامة.

ولنهج دورة الحياة فوائد كبرية عىل التخطيط اإلنمائي، ألنه يمّكن صانعي السياسات من تقييم إمكانيّات 
ينبغي  املنطلق،  هذا  ومن  اإلمكانات.  تلك  تحقيق  عىل  ملساعدتها  املطلوبة  التدخالت  وتحديد  عمرّية  فئة  كّل 
الكافية  الخدمات  تأمني  ينبغي  كما  عمرّية،  فئة  كّل  بها  تتميز  التي  االقتصادّية  اإلمكانات  لتحقيق  التخطيط 
الحياة، والبحث يف  إىل أخرى عىل مدى دورة  انتقالهم من مرحلة  السكان يف  احتياجات  لتلبية  الجودة  والعالية 

كيفية تأثري التغرّيات الديموغرافية وغريها من العوامل عىل مصادر تمويل هذه الخدمات.

العمري  الهيكل  تحّوالت  يف  السارية  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  فعاليّة  مدى  التقرير  هذا  ويحلّل 
املتوقعة. ويخلص إىل  الفَرص  التحّديات واالستفادة من  العربية لتجاوز  البلدان  للسكان، ملعرفة مدى جهوزّية 

أّن هذه السياسات ليست حتى ذات فعالية.

تنفيذي موجز 
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فعىل صعيد السياسات االقتصادية، تسعى البلدان العربية جاهدًة الستيعاب األعداد املتزايدة من السكان يف 
سن العمل، وباألخّص من الشاّبات، يف عداد القوى العاملة، وذلك بسبب النقص يف فَرص العمل الالئق واملنتِج 
يف القطاع الخاص. والسياسات الرضيبيّة واملالية يف هذه البلدان ال تتماىش مع الوقائع الديموغرافية املستجدة، 
استثمارات  يف  مّدخراتهم  توظيف  عىل  وال  اإلّدخار  عىل  العمل  سن  يف  السكان  من  املتزايدة  األعداد  تشّجع  وال 
منتِجة. لذلك، ال بّد من املبارشة بإصالحات يف السياسات املالية والرضيبية تنطلق من البعد الديمغرايف الجديد، 
تتيح للسكان يف سن العمل فرص العمل املنتج، وتضمن للبلدان االستفادة من تحّوالت الهيكل العمري للسكان.

أسايّس  فدورها  الحياة،  دورة  عىل  تركز  والتي  الحقوق  عىل  القائمة  سيما  وال  االجتماعيّة،  السياسات  أما   
عمليّة  واملساهمة يف  املتنّوعة  احتياجاتها  تلبية  من  لتمكينها  العمرية  الفئات  ملختلف  الالزمة  املدخالت  تأمني  يف 
التنمية. غري أن الحماية االجتماعية يف البلدان العربية ال ترتكز عىل نهج الحقوق، والفوائد القليلة التي توفرها 
هذه  استدامة  تقّوض  املقبلة  العقود  يف  املتوقعة  الديموغرافية  والتحّوالت  السكان.  من  قليلة  نسبة  عىل  تقترص 
الحد  نهج  تعتِمد  أن  العربية  البلدان  عىل  للسكان،  الالّزم  الدعم  توفري  أجل  ومن  املالية.  الناحية  من  السياسات 
األدنى من الحماية االجتماعية لتوسيع التغطية، وأن تستفيد من الواقع الديموغرايف الحايل، وأن تصلِح منهجيّات 
التخطيط املعتَمدة يف تطوير نظم الحماية االجتماعية. وعليها أن تعزز التضامن االجتماعي، عىل ضوء تغرّي أدوار 
إىل تعزيز  أن تسعى  العربية  البلدان  املنطلق، عىل  العمري. ومن هذا  الهيكل  التحّول يف  السكان وتطلّعاتهم مع 

مشاركة جميع أفراد املجتمع يف عمليّات صنع القرار عىل مختلف املستويات.

ويناقش هذا التقرير إمكانيّة االستفادة من األهداف اإلنمائية الحاليّة واملستقبليّة املُتَفق عليها دوليّاً يف توفري 
إطار عمل لتناول اآلثار اإلنمائية املرتتبة عىل التحّوالت يف الهيكل العمري للسكان. فاألطر اإلنمائية لألمم املتحدة 
العمري  الهيكل  يف  التحّوالت  من  العربية  البلدان  يف  اإلنمائية  الجهود  استفادة  تضمن  تدابري  تتضمن  بمجملها 
األمم  بلورة خطة  عند  االعتبار  يف  الهاّمة  الديموغرافية  التغرّيات  هذه  أخذ  إىل رضورة  التقرير  للسكان. ويشري 

املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015.

ويؤكد التقرير يف الختام أن التحدي لم يعد يف تحديد اإلصالحات التي تمّكن البلدان العربية من االستفادة 
من التحّوالت يف الهيكل العمري للسكان ألنها معروفة، إنما هو يف املسارعة إىل اعتمادها لالستفادة من النافذة 
الديموغرافية. فبدون هذه اإلصالحات، سيظل الشباب يعاني من مشاكل عىل املدى القريب، كالبطالة واإلقصاء، 
وستتفاقم مشاكل جديدة كالفقر لدى كبار السن. لذلك، عىل الحكومات العربية أن تدمج التغرّيات الديموغرافية 
التي  الكافية  املرونة  يكتسب  كي  اإلنمائي  نهجها  يف  النظر  تعيد  وأن  اإلنمائي،  التخطيط  يف  واملتوقعة  الحاليّة 
العمرية  الفئات  مختلف  احتياجات  تلبية  ومن  للسكان،  العمري  الهيكل  يف  التحّوالت  إىل  االستجابة  من  تمكنه 
وتطوير إمكاناتها. وتحقيق هذه األهداف يتطلّب منها التخيل عن النهج اإلنمائي التقليدي والتغيري الجذري يف 

السياسات االقتصادية واالجتماعية.



vii

iii

v

3
3
5
7
8
14
15

19

19
27
31
35

39

41

49

52

53

57
57
61
62
64

67

67

68

احملتويات

شكر وتقدير

موجز تنفيذي

التحّوالت في الهيكل العمري للسكان في البلدان العربية الفصل االول 

ألف- مراحل التحّول يف الهيكل العمري للسكان
باء- االستجابة للتحّوالت يف الهيكل العمري للسكان

جيم- التغرّي السكاني يف املنطقة العربية
دال- مراجعة ديموغرافية للتحّوالت يف الهيكل العمري للسكان يف املنطقة العربية

هاء- التحّوالت يف الهيكل العمري للسكان واملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
واو- أقسام التقرير

آثار التحّوالت في الهيكل العمري للسكان على سياسات االقتصاد الكّلي  الفصل الثاني  
في البلدان العربية      

ألف- سياسات سوق العمل 
باء- السياسات الرضيبيّة

جيم- السياسات املاليّة
دال- خالصة

آثار التحّوالت في الهيكل العمري للسكان على السياسات االجتماعية  الفصل الثالث 
في البلدان العربية      

ألف- اآلثار عىل نظم الحماية االجتماعية
باء- استعداد نظم الحماية االجتماعية للتغرّيات يف الهيكل العمري للسكان يف املنطقة العربية

جيم- الحفاظ عىل التضامن االجتماعي خالل تحّول الهيكل العمري للسكان 
دال- خالصة 

التحّوالت في الهيكل العمري للسكان واألهداف التنموية في احلاضر واملستقبل  الفصل الرابع  

ألف- البلدان العربية واألهداف اإلنمائية املُتَفق عليها دوليّاً 
باء- إدماج القضايا املتعلقة بتحّوالت الهيكل العمري للسكان يف خطط التنمية الوطنية

جيم- ملحة عاّمة عن خطة التنمية ملا بعد عام 2015
دال- خالصة 

االستنتاجات والتوصيات  الفصل اخلامس 

ألف- االستنتاجات 
باء- التوصيات 



viii

73

75

83
90

9
12
20
21
22
25
28
39
42
43
47
58

6
14
35
40
45
50
51
72

7
8
9
10
13
33

احلواشي

املراجع

امللَحقات
1- ملحة عن بعض املؤرشات الديموغرافية يف البلدان العربية

2- تحّول الهيكل العمري للسكان يف 22 بلداً عربيّاً، 2035-1995

قائمة اجلداول
1-1- توزيع السكان يف املنطقة العربية حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2050-1950 

1-2- توزيع السكان يف املنطقة العربية حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2050-1950 

2-1- معّدالت البطالة يف عدد من البلدان العربية يف سنوات مختلفة 

2-2- بطالة الشباب والبطالة االجمالية يف عدد من البلدان العربية، 1990 و2010-2000 

2-3- البطالة يف عدد من البلدان العربية: املعدالت العامة ومعدالت الذكور واإلناث آخر سنة تتوفر فيها البيانات 

2-4- توزيع القوى العاملة والعاطلني عن العمل حسب مستوى التحصيل العلمي يف عدد من البلدان العربية 

2-5- ردة فعل الدول العربية إزاد االنتفاضات العربية بتدابري التشغيل منذ عام 2010

3-1- توزيع النفقات العاّمة والحّصة النسبيّة للنفقات االجتماعية يف بعض البلدان العربية 

3-2- مستحقات الحماية االجتماعية الخاّصة باألطفال يف بلدان عربية مختارة 

3-3- تعويضات البطالة يف بلدان عربية مختارة 

3-4- مؤرشات الشيخوخة يف البلدان العربية، 2010 و2050 

4-1- األهداف والغايات اإلنمائية لأللفية 

قائمة األطر
1-1- استجابة السياسات اإلنمائية إىل التحّول يف الهيكل العمري للسكان: حالة تونس 

1-2- عدم االستقرار السيايس والتغرّي الديموغرايف 

2-1- نجاح مرصف غرامني 

3-1- اإلنتفاضات العربية ونظم الحماية االجتماعية 

3-2- أمثلة من تونس والجزائر واملغرب حول إصالح نظم املعاشات التقاعدية 

3-3- مبادئ أرضيّة الحماية االجتماعية 

3-4- توصيات مؤسسيّة حول بنية نظام الحماية االجتماعية الناجح 

5-1- الفرصة الديموغرافية يف األردن 

قائمة األشكال
1-1- اتجاهات النمو السكاني يف املنطقة العربية، 2050-1950 

1-2- معّدل النمّو السكاني يف املنطقة العربية ويف العالم، 2050-1950 

1-3- سكان املنطقة العربية حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2050-1950 

1-4- الهرم السكاني يف املنطقة العربية، يف األعوام 1950، 2010 و2050 

1-5- سكان لبنان والعراق والصومال حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2050-1950 

2-1- معدل الحسابات املرصفية لدى كّل من النساء والرجال يف بلدان عربية مختارة، 2005







1

الفصل االول

©
 A

nd
re

s 
R

od
rig

ue
z 

- F
ot

ol
ia

.c
om





3

ملحوظة  تحّوالت  حاليّاً  العربية  البلدان  تشهد 
كبرية  آثار  لها  سيكون  للسكان،  العمري  الهيكل  يف 
انخفضت  وقد  والبعيد.  القريب  املديني  يف  التنمية  عىل 
البلدان  جميع  يف  الرضع  ووفيات  الخصوبة  معدالت 
العربية، ودخل بعضها مرحلة »النافذة الديموغرافية«، 
املستقبل  يف  لدخولها  اآلخر  البعض  يستعد  حني  يف 
القريب. والنافذة الديموغرافية هي مرحلة تشهد نمواً 
بوترية  سنة(   64-15( العمل  سن  يف  السكان  فئة  يف 
فئة  ومن  سنة(   15 من  )أقّل  األطفال  فئة  من  أرسع 
كبار السن )65 سنة وأكثر(، نمو يؤدي إىل انخفاض 
العمل.  سن  يف  السكان  أعداد  وارتفاع  اإلعالة  ِنَسب 
وهذا التحّول يف الهيكل العمري للسكان يتيح للبلدان 
الديموغرايف«،  »العائد  من  االستفادة  فرصة  العربية 
االقتصادية  اإلنتاجية  يف  زيادة  عن  عبارة  هو  الذي 

واالدخار وتنمية رأس املال البرشي.

ليست  الديموغرايف  العائد  من  االستفادة  أن  غري 
السياسات  اعتماد  البلدان  من  تتطلب  بل  تلقائيّة، 
لتأمني  سيما  وال  املالئمة،  واالجتماعية  االقتصادية 
العمل  إىل سوق  الجدد  للوافدين  الجودة  العايل  التعليم 
واستيعابهم بطريقة منتِجة يف االقتصاد الوطني. وبما أن 
النافذة الديموغرافية ال تنفتح إال لفرتة زمنية محدودة، 
باالنخفاض،  الخصوبة  معّدالت  تستمّر  أن  املتوقع  من 
بينما  اإلنتاج  عمر  يف  الشباب  فوج  سُيقلّص حجم  مّما 
عمر  إىل  العمل  سن  يف  للسكان  الكبرية  الرشيحة  تبلغ 
التقاعد. لذلك، سريتفع مجّدداً عدد السكان املُعالني، لكّن 
السن، ما  أكثريتهم لن تكون من األطفال بل من كبار 
والفَرص  التحّديات  من  جديدة  مجموعة  إىل  سيؤدي 
عىل صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية. لذلك، عىل 
مرحلة  قريباً  ستدخل  أو  دخلت  التي  العربية  البلدان 
العائد الديموغرايف أن تسارع لالستفادة من هذا التحّول 

الكبري يف الهيكل العمري للسكان.

اإلصالحات  تحديد  إىل  التقرير  هذا  ويسعى 
االقتصادية  السياسات  مستوى  عىل  املطلوبة 
تحقيق  من  العربية  البلدان  لتمكني  واالجتماعية 

التحّوالت  من  اإلنمائية  الفوائد  من  ممكن  قدر  أكرب 
الديموغرافية التي تقع يف فرتة زمنية محدودة. 

النافذة  مفهوم  التمهيدي  الفصل  هذا  ويتناول 
السكانية  االّتجاهات  يستعرض  ثّم  الديموغرافية، 
تشهدها  التي  للسكان  العمري  الهيكل  يف  والتحّوالت 
طويلة  مرجعيّة  فرتة  باعتماد  حاليّاً،  العربية  املنطقة 
قابلة  وبيانات   ،2050 وعام   1950 عام  بني  تمتّد 
العالم:  يف  السكانية  التوقعات  من  مستمّدة  للمقارنة 

تنقيح عام 2012 الصادرة عن األمم املتحدة.

		 ألف	-	مراحل	التحّول	في	الهيكل	
العمري	للسكان

1- تدنّي عدد األطفال وارتفاع عدد السكان 
في سن العمل

التحّول  من  األوىل  املرحلة  أّن  عليه  املُتّفق  من 
العمري  الهيكل  تحّول  إىل  تؤّدي  التي  الديموغرايف، 
سيما  وال  الوفيات،  معّدالت  انخفاض  هي  للسكان، 
انخفاض  فهي  الثانية،  املرحلة  أّما  الرّضع.  وفيات 
بقاء  احتمال  الرتفاع  نتيجة  الخصوبة  معّدالت 
الرشد.  سن  بلوغهم  حتى  الحياة  قيد  عىل  األطفال 
السكان  مجموع  من  األطفال  نسبة  تنخفض  وهكذا 
 64-15( العمل  سن  يف  األفراد  نسبة  ترتفع  بينما 
يصل  عندما  الديموغرافية  النافذة  وتنفتح  سنة(. 
انخفاض  قبل  املولودين  األطفال  من  األخري  الفوج 
معدل الخصوبة إىل سن العمل، يف حني تنخفض نسبة 
من  املائة  يف   30 من  أقّل  إىل  سنة   15 دون  األطفال 

السكان.1 مجموع 

يف  جارية  الخصوبة  معّدالت  انخفاض  وعمليّة 
مختلف بلدان العالم، ومن ضمنها البلدان العربية، عىل 
النحو املبنيَّ يف القسم جيم من هذا الفصل. وستسّجل 

العمري للسكان   الهيكل  التحّوالت في  أوالً- 
العربية البلدان  في   



أدنى  املقبلة  العقود  خالل  العربية  البلدان  معظم 
العمل مقارنة  إعالة وأعىل نسب للسكان يف سن  ِنَسب 
كما  العاملة  القوى  حجم  وسيزداد  مىض.  وقت  بأّي 
الجزئي  املستوَينْي  عىل  االستهالكي  السلوك  سيتغرّي 
انخفاض  سيؤّدي  الجزئي،  املستوى  فعىل  والكيّل. 
معّدالت الخصوبة وانخفاض ِنَسب وفيات الرّضع إىل 
ارتفاع  الواحدة، مع  انخفاض عدد األطفال يف األرسة 
احتماالت بقاء هؤالء األطفال عىل قيد الحياة، وارتفاع 
)من  لهم  أفضل  حياة  نوعيّة  تأمني  عىل  األرسة  قدرة 
إىل  التحّول  هذا  وسيؤدي  والتعليم(.  الصّحة  حيث 
لكّل  البرشي  املال  رأس  تكوين  يف  االستثمار  زيادة 
أقّل  عدد  عىل  سُتوزَّع  نفسها  املوارد  إن  إذ  طفل، 
الدخل،  من  الفرد  نصيب  ارتفاع  وإىل  األطفال،  من 
مستهلكيها،  إىل  الثروة  منتِجي  نسبة  لتحّسن  نتيجًة 
يف  واالستثمار  االّدخار  بزيادة  يسمح  سوف  مّما 
هذه  فإّن  الكيّل،  املستوى  عىل  أّما  اإلنتاجيّة.  األنشطة 
العاملة  القوى  حجم  زيادة  أي  مجتِمعة،  اإلّتجاهات 
زيادة  إىل  تؤدي  قد  البرشي،  املال  رأس  وتّحسن 
عىل  الضغط  وتخفيف  املال  لرأس  املحليّة  املصادر 
والتعليم.2 الصحية  الرعاية  مثل  االجتماعيّة   الخدمات 

ويتبنّي من النظرّيات املتداَولة ومن تجارب مناطق 
من  الحكومات  تمّكنت  حال  يف  أنه  العالم  من  أخرى 
اإليجابية،  االتجاهات  هذه  لتعزيز  مؤاتية  بيئة  توفري 
للسكان،  العمري  الهيكل  يف  التحّول  يؤدي  أن  يمكن 
إىل  زمنيّاً،  محّدداً  ويكون  واحدة  مّرة  يحدث  الذي 
»عائد ديموغرايف« يدفع عجلة التنمية. وهذا ما حصل 
30 يف  إىل   25 يف منطقة رشق آسيا، حيث تعود نسبة 
يف  التحّول  إىل   1970 عام  منذ  املحقق  النمو  من  املائة 
التحول يف  للسكان.3 كذلك ساهم هذا  العمري  الهيكل 
مرص يف ُسدس النمّو املحّقق يف نصيب الفرد من الدخل 
القومي بني عاَمْي 1965 و1990. أّما يف األردن، فمن 
يف  العمرية  اإلعالة  نسب  انخفاض  يساهم  أن  املتوّقع 
ومن  الفرد.4  نصيب  يف  املتوّقع  النمّو  معّدل  نصف 
املمكن أن تتحقق بعض الفوائد من العائد الديموغرايف 
قَدر  أكرب  تحقيق  أّن  إالّ  حكومي،  تدّخل  أي  غياب  يف 
يف  التغرّيات  عن  الناِتجة  اإلنمائية  الفوائد  من  ممكن 
الحكومات  عىل  يستوِجب  للسكان  العمري  الهيكل 

اتخاذ عدد من اإلجراءات املحّددة.

2- الشيخوخة

ال بد من القيام بتدخالت مدروسة لالستفادة من 
واحدة  مّرة  ُتفتَح  ما  عادًة  التي  الديموغرافية  النافذة 
فقط يف تاريخ بلٍد معنّي، وتمتد عىل فرتة زمنية محدَّدة. 

وليس التحّول األول يف الهيكل العمري للسكان سوى 
التي سوف  العديدة  الديموغرافيّة  التغرّيات  من  واحٍد 
تواصل  أن  املتوّقع  فمن  العربية.  البلدان  تشهدها 
التي  وهي  املستقبل،  يف  انخفاضها  الخصوبة  معدالت 
العمري  الهيكل  يف  التحّول  من  األوىل  املرحلة  إىل  أدت 
النسبي  الحجم  يتقلّص  أن  املتوّقع  ومن  للسكان. 
العدد  أن  سيما  وال  العمل،  سن  يف  السكان  لرشيحة 
التقاعد  بسبب  العمل  سوق  من  الخارجني  من  الكبري 
سيفوق عدد الوافدين إليه. وستتزايد أعداد كبار السن 
املُعالني وِنَسبهم، مّما سُيحِدث تحّوالً ثانياً نحو مجتمٍع 

أكثر شيخوخة.

املرتّتبة  واآلثار  الديموغرافية  التغرّيات  وهذه 
بل  السياسات،  يف  األولويات  ضمن  ليست  عليها 
السن  كبار  إىل  وُينَظر  امللّحة،  غري  املشاكل  من  تعترب 
باعتبارهم  وليس  الرعاية  من  مستفيدين  باعتبارهم 
عنارص فاِعلة يف التنمية. ويف هذه النظرة إغفال للدور 
عملية  يف  السن  كبار  يؤديه  أن  يمكن  الذي  اإليجابي 
البلدان  تكتسب  املالئمة،  السياسات  وباعتماد  التنمية. 
جعل  عىل  القدرة  هرم  مجتمٍع  إىل  تحّوالً  تشهد  التي 
وتزداد  جّمة.  إنمائية  لفوائد  مصدراً  التحّول  هذا 
إىل  املجتمع  تحول  أن  تعترب  التي  املتداَولة  النظرّيات 
الشيخوخة يمكن أن يكون مصدر عائد ديموغرايف ثاٍن 
يف حال تمكن األفراد يف مرحلة النشاط االقتصادية من 
مستوى  فيتحّسن  لشيخوختهم،  واالستعداد  االدخار 
رفاه السكان عامًة. ويف حال اتخاذ التدابري التي تمّكن 
األفراد من االدخار خالل فرتة عملهم، يمكن أن تكون 
فوائد  مصدر  للسكان  العمري  الهيكل  تحّول  مرحلة 
كبار  وباستطاعة  املاليّة.  باالستدامة  تتسم  إضافيّة 
املهنيّة  حياتهم  خالل  الخربة  اكتسبوا  الذين  السن 
خالل  من  التنمية  عمليّة  يف  باملساهمة  يستمّروا  أن 
التطّوعيّة.  األنشطة  يف  واملشاركة  الشباب  توجيه 
يعّوض  العاملة  القوى  إنتاجيّة  زيادة  يف  واالستثمار 
إذاً  بد  فال  العمل.  سوق  من  السن  كبار  خروج  عن 
االقتصادية  واملؤّسسات  السياسات  توجيه  إعادة  من 
كبار  احتياجات  مع  لتتكيّف  والصحيّة  واالجتماعية 
السن ومتطلّباتهم، بوسائل مثل تأمني خدمات الرعاية 

الطبيّة الالزمة لهم.

انتشار  احتمال  يبقى  الرشوط،  هذه  غياب  ويف 
خدمات  عىل  الطلب  وتزايد  السن،  كبار  بني  الفقر 
تلبيتها.  عن  العام  القطاع  يعجز  والرعاية   الصحة 
وال بد من إيالء هذه القضية االهتمام الالزم، ال سيما 
يف  ستتحّول  اليوم  الشباب  من  الكبرية  الرشيحة  وأن 
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لم  وإذا  السن.  كبار  من  كبرية  رشيحة  إىل  املستقبل 
التعليم  إمكاناتهم عرب  اليوم من تحقيق  يتمّكن شباب 
الفقر  الالئق، فما ينتظرهم هو  العايل الجودة والعمل 

عند التقّدم يف السن.

باء-	االستجابة	للتحّوالت	في	
الهيكل	العمري	للسكان

1- نهج دورة احلياة

للتحّوالت  تستعّد  أن  العربية  الدول  باستطاعة 
النحو  عىل  منها  وتستفيد  للسكان  العمري  الهيكل  يف 
التحليل  يف  الحياة  دورة  نهج  اعتمدت  إذا  األفضل 
التحّوالت  النهج  هذا  ويتناول  السياسات.  وصنع 
واألحداث يف حياة األفراد واإليجابيات والسلبيات التي 
لها. املرافقة  املسارات  يف  ويبحث  الزمن،  عرب   ترتاكم 
الفقر  كاستمرار  سلبيّة،5  املسارات  تكون  فعندما 
للدولة  يمكن  األجيال،  عرب  تناقلهما  أو  والضعف 
بطريقة  املسار  هذا  لتصحيح  محاولة  يف  تتدّخل  أن 

ايجابية ومستدامة.

نهج  عىل  ترتكز  التي  االجتماعية  الحماية  ونظم 
دورة الحياة، يمكن أن تؤدي دوراً أساسياً يف مرحلة 
أن  التجارب  وتبني  للسكان.  العمري  الهيكل  تحّول 
النظامي  غري  القطاع  يف  هشة  ظروف  يف  العاملني 
الفقر  فلتفادي  الحياة.  مدى  الفقر  دوامة  يف  يقعون 
من  األفراد  انتقال  ضمان  ينبغي  متقّدمة،  سن  يف 
يف  والالئق  املنتِج  العمل  إىل  الجودة  العايل  التعليم 
الصحة  مشاكل  ولتجنّب  حياتهم.  من  مبكر  وقت 
التغذية  عىل  الحرص  يجب  متقدمة،  سن  يف  الغذائية 
الحياة،  دورة  نهج  فباعتماد  الطفولة.6  منذ  الصحيّة 
يف  السلبيّة  االتجاهات  تصحيح  من  الدول  تتمكن 
إىل  تصل  أن  قبل  مبِكرة،  مرحلة  يف  الحياة  مسارات 

معالجتها. تصعب  مرحلة 

ولنهج دورة الحياة أهمية يف التخطيط اإلنمائي، 
ألنه يمّكن صانعي السياسات من رصد إمكانات جميع 
الفئات العمرّية وتحديد التدخالت املطلوبة ملساعدتها 
عىل تحقيق إمكاناتها كاملة. ويمكن أن تكون مختلف 
فالعائد  للسكان.  العمري  الهيكل  يف  التحّول  مراحل 
البلد  يزّود  العمل  سن  يف  السكان  حجم  لتزايد  األّويل 
من  الدخل  زيادة  خالل  من  أكرب  مال  برأس  املعني 
اإلنفاق عىل  االدخار وعىل  القدرة عىل  األجور وزيادة 
األفراد املُعالني. ويف مراحل الحقة من التحّول، يمكن 

االستفادة من الخربة الغنيّة واإلنتاجيّة العالية للقوى 
املختلفة  العمرّية  الفئات  أن  غري  سنّاً.  األكرب  العاملة 
تلبية  أجل  من  الدعم  من  مختلفة  أنواع  إىل  تحتاج 
يحتاجون  السّن  فصغار  قدراتها:  وتنمية  احتياجاتها 
إىل  للدخول  إلعدادهم  والثانوي  االبتدائي  التعليم  إىل 
سن  يف  والسكان  الشباب  يحتاج  بينما  العمل،  سوق 
واملهني  الفني  التدريب  من  أخرى  أنواع  إىل  العمل 
لضمان قدرتهم عىل املنافسة يف سوق العمل. أما كبار 
السن، فيمكن أن تتحول أسباب وفاتهم من األمراض 
املعدية إىل األمراض غري املعدية، مّما يستوِجب تكييف 

لتلبية هذه االحتياجات املستجّدة. النظم الصّحية 

من هنا رضورة اعتماد نهج دورة الحياة لتحقيق 
أكرب قدر ممكن من الفوائد من التغرّيات الديموغرافية 
التخطيط  ذلك  ويتطلّب  العربية.  املنطقة  يف  املتوّقعة 
فئة من  كّل  للسكان يف  االقتصادّية  اإلمكانات  لتحقيق 
الكافية  الخدمات  تأمني  يتطلّب  كما  العمرّية،  الفئات 
مرحلة  كل  يف  االحتياجات  لتلبية  الجودة  والعالية 
مدى  يف  البحث  إىل  إضافة  الحياة،  دورة  مراحل  من 
تمويل  وسائل  عىل  الديموغرافية  التغرّيات  تأثري 
عوامل  يف  أيضاً  النظر  من  بد  وال  الخدمات.  هذه 
االقتصادية  والسياسات  السياسية  كالرتكيبات  أخرى 
اآلثار  زيادة  شأنها  من  الجنسني،  بني  واملساواة 

اإليجابيّة للتغرّيات الديموغرافية عىل التنمية.

 2- التخطيط للتحّول في البلدان العربية

يبدو أّن البلدان العربية لم تتوصل بعد إىل اعتماد 
إىل  لالستجابة  املطلوبة  بالفعالية  الحياة  دورة  نهج 
التي  اإلمكانات  من  واالستفادة  السكانية  التحّوالت 
يعجز  الحياة،  دورة  بداية  ففي   .)1 )اإلطار  تتيحها 
ومن  عمل،  فَرص  إيجاد  عن  كبرية  بأعداد  الشباب 
يف  النظامي،  غري  القطاع  يف  يعمل  منهم  الحظ  حالفه 
ليست  والحال  منخفضة.  وبأجور  مجحفة  ظروف 
وتشري  الحياة.  دورة  من  اآلخر  الطرف  يف  أفضل 
البيانات املتوفرة، املصنّفة حسب العمر، عىل قلتها، أن 
املسنني، واملسنّات باألخص، سيتحّملون تبعات العمل 
الضمان  تغطية  ومحدودية  النظامي،  غري  القطاع  يف 
واعتماد  الفقر  من  الجنسني  بني  والتمييز  االجتماعي، 
وغالباً  آخرين.  أو  العائلة  أفراد  عىل  اإلعالة  يف  مطلق 
العامة  النقاشات  من  السن  كبار  احتياجات  ُتسقط  ما 
أصغر  ديموغرافية  اجتماعية  فئة  يشّكلون  باعتبارهم 

حجماً من فئة الشباب.
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اإلطار 1-1- استجابة السياسات اإلمنائية إلى التحّول في الهيكل العمري للسكان: حالة تونس

اآلثار  وتدرك  السن،  كبار  وفئة  العمل  سن  يف  السكان  فئة  يف  الزيادة  سيما  وال  للسكان  العمري  الهيكل  يف  التحوالت  التونسيّة  الحكومة  تعي 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة من هذه التحّوالت)أ(. غري أن ذلك ليس كافياً لجني إيجابيات هذه التحّوالت. فالحكومة التونسية تدرك أّن املوارد البرشّية 
هي عامل أسايس يف التنمية املستدامة وأّن الشباب سيكونون الدعامة يف التصّدي ملا يواجهه البلد من تحديات يف املستقبل، إالّ أّن اهتمام الحكومة يكاد 

يقترص عىل اآلثار السلبيّة لهذه التغرّيات )البطالة والتكاليف املرتّتبة عىل شيخوخة السكان باعتبار املسننّي فئة ضعيفة وذات احتياجات كثرية(.

وملواجهة التحّديات الناتجة من التغرّيات الديموغرافية، اعتمدت تونس سياسة محّددة لكّل فئة من الفئات العمرّية:
فبالنسبة للسكان من الفئة العمرية 15-59 سنة، ترّكز سياسة الحكومة عىل محوَرْين أساسيَّنْي:

• العمل. 	 سوق  إىل  الجدد  الوافدين  استيعاب  عىل  العمل  سوق  قدرة  لزيادة  بالعمالة  املتعلقة  سياستها  بتفعيل  الدولة  قامت  التشغيل: 
ووضعت الحكومة برامج عديدة منها:

البنك التونيس للتضامن، أنشئ يف عام 1997 بهدف تسهيل حصول املشاريع الصغرية واملتوسطة عىل التمويل؛ <
الصندوق الوطني للتشغيل، أنشئ يف عام 2000 لتعزيز اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للفئات األضَعف من الباحثني عن عمل؛ <
صندوق اإلدماج والتأهيل املهني؛ <
عقد التدريب وإعادة التأهيل. <

وبالرغم من هذه الجهود ال يزال معّدل البطالة مرتفعاً.
• إىل 	 خصوصاً  موجهة  الصّحي  والتثقيف  للوقاية  برامج  ووضعت  اإلنجابية  الصحة  برامج  بتعزيز  الحكومة  قامت  اإلنجابية:  الصّحة•

الشباب)ب(.
الحماية والرعاية.  السبعينات عىل برامج  الحكومة منذ  التي استهدفتهم بها  التدّخالت  املنطلق، ركزت  السن فئة ضعيفة. من هذا  ُيعترَب كبار 
وزارة  أنشأت  عام 1992،  ويف  املتنامية.  احتياجاتهم  لتلبية  املُعتَمدة  التدابري  بتعزيز  الحكومة  قامت  بشكٍل رسيع،  السن  كبار  أعداد  لتزايد  ونظراً 
السكان. ويف عام 1994،  الفئة من  التي تستهدف هذه  الربامج  إليها مسؤولية  السن وأوكلت  لكبار  االجتماعية  للحماية  االجتماعية شعبة  الشؤون 
أصدرت الحكومة قانوناً حول حماية املسننّي حّددت فيه أبرز املحاور التي ينبغي أخذها يف االعتبار عند وضع سياسة خاصة بكبار السن لتحقيق 

األهداف التالية:
ضمان إدماج املسننّي يف وَسطهم االجتماعي والعائيل؛ <
ضمان توفري الظروف الصحية واالجتماعية املالئمة لهم؛ <
زيادة العمر املتوقع عند الوالدة الذي يعيشه الفرد دون مرٍض أو إعاقة. <

ولبلوغ هذه األهداف، اتخذت الحكومة التدابري التالية:
ِفَرق   1992 الذين ال يستفيدون من مصادر دعم أخرى. وأنشئت يف عام  الصحّية: تأمني خدمات الضمان االجتماعي للمسننّي  الرعاية• 	-

متنّقلة)ج( ملساعدة املسننّي يف بيوتهم.
مراكز•الحماية: تؤمن الرعاية الصحية واالجتماعية للمسننّي، وبالتحديد الذين ليس لديهم مصادر دعم أخرى. 	-

أن األرسة مسؤولة عن حماية  التونيس عىل  القانون  املسننّي. وينص  املنزل: توعية األرَس برضورة تحّمل مسؤوليّاتها تجاه  يف• الرعاية• 	-
أفرادها املّسنني وتلبية احتياجاتهم)د(.

البديلة: تهيئة بيئة عائلية للمسننّي الذين ليس لديهم أي مصدر دعم، للمحافظة عىل صحتهم النفسية والعاطفية. مؤّسسات•الرعاية• 	-
النوادي•النهارّية: عبارة عن أماكن ترفيهيّة لدمج املسننّي يف بيئتهم االجتماعية وحمايتهم من العزلة. 	-

إنشاء جمعيّات تطّوعيّة  للمسنني وعىل  االستثمار يف مؤسسات  الحكومة عىل  التطّوعي: شّجعت  والعمل• الخاص• االستثمار• تشجيع• 	-
ملساعدتهم، وأطلقت لهذه الغاية برامج لتدريب املساعدين املتخصصني يف قضايا الشيخوخة.

ضمان•الشيخوخة•النِشطة: وضعت الحكومة ِسجالً وطنيّاً باملهارات التي يتمتع بها املسنون لالستفادة من خرباتهم الفكرية واملهنيّة. 	-
للشيخوخة )1983(. وبالرغم من عدم  الدولية  املبادئ األساسيّة لخطة عمل فيينا  املسننّي يف تونس عىل  وترتكز إسرتاتيجية تحسني أوضاع 
من  املستفيدين  عدد  مثالً،  ارتفع،  فقد  بها.  الحكومة  التزام  اإلحصائيّات  بعض  تبنّي  الربامج،  هذه  فعاليّة  مدى  لقياس  دقيقة  تقييم  خطة  وجود 

املساعدات املاليّة يف بيوتهم من 1,250 مسّن يف عام 1981 إىل 85,000 مسّن يف عام 2007.
الشواِغل•املستجّدة

تسعى تونس حاليّاً إىل اتخاذ تدابري لتخفيض الخسائر الضخمة التي سّجلها صندوق املعاشات التقاعدية. ومن أهّم القضايا املطروحة إعادة 
النظر يف سن التقاعد والتقاعد املبِكر.

 )أ( تونس )2000(. املخطط العارش للتنمية 2002-2006. املجلّد األّول.
)ب( املرجع نفسه.

)ج( الِفَرق املتنّقلة هي مجموعات من األطبّاء ومساِعدي األطبّاء واملرِشدين االجتماعينّي الذين يزورون املسننّي يف منازلهم بشكل منتظم.
)د( الفصل الثاني من القانون رقم 94-114 بتاريخ 31 ترشين األول/أكتوبر 1994.
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جيم-	التغّير	السكاني	في	املنطقة	
العربية

بلد  بني  النمّو  ووترية  الحجم  يف  السكان  يختلف 
موَجز  وصف  ييل  ما  ويف  العربية.  املنطقة  يف  وآخر 
املرفق  يف  وترد  العربية،  املنطقة  يف  السكاني  للتغرّي 

الثاني بيانات مفّصلة عىل مستوى البلدان.

1- حجم السكان

مليون   72.9 العربية  املنطقة  سكان  عدد  بلغ 
من  املائة  يف   2.9 حواىل  أي   ،1950 عام  يف  نسمة 
و1990،   1950 عاَمْي  وبني  العالم.  سكان  مجموع 
أضعاف  ثالثة  من  أكثر  املنطقة  سكان  حجم  تزايد 
نسبتهم  فارتفعت  نسمة،  مليون   221.8 إىل  ليصل 
عام  وبحلول  العالم.  سكان  عدد  من  املائة  يف   4.2 إىل 
 348.4 إىل  العربية  املنطقة  عدد سكان  ارتفع   ،2010

العالم(،  سكان  عدد  من  املائة  يف   5,0( نسمة  مليون 
إىل  العربية  املنطقة  عدد سكان  أن يصل  املتوقع  ومن 
من  املائة  يف   6,3(  2050 عام  يف  نسمة  ماليني   604

مجموع سكان العالم( )الشكل 1-1(.

بلد وآخر.  بني  كبرياً  اختالفاً  السكان  يسجل عدد 
 78,1 عدد سكان مرص وحدها  بلغ   ،2010 عام  ففي 

مليون نسمة، أي ما يعادل 22,4 يف املائة من مجموع 
سكان املنطقة، تلتها الجزائر )37.1 مليون نسمة، أي 
10,6 يف املائة من مجموع سكان املنطقة(، ثّم السودان 
 31,6( فاملغرب  املائة(،  يف   10,2 أي  مليون،   35,7(
مليون،   31,0( فالعراق  املائة(،  يف   9,1 أي  مليون، 
 27,3( السعودية  العربية  فاململكة  املائة(،  يف   8,9 أي 
أي  مليون،   22,8( فاليمن  املائة(،  يف   7,8 أي  مليون، 
 21,5( السورية  العربية  والجمهورية  املائة(،  يف   6,5
مليون، أي 6,2 يف املائة(. وُيستخلص من هذه األرقام 
أن أكثر من نصف سكان املنطقة يرتكز يف أربعة بلدان 
وإذا  واملغرب.  والسودان  والجزائر  مرص  هي  عربية 
حجم  حيث  من  تليها  التي  األربعة  البلدان  أُضيفت 
السعودية  العربية  واململكة  العراق  وهي  السكان، 
نسبة  تصل  السورية،  العربية  والجمهورية  واليمن 
من  املائة  يف   81,8 إىل  الثمانية  البلدان  يف  السكان 
البلدان  تضّم  وال  العربية.  املنطقة  سكان  مجموع 
األربعة عرش املتبقية سوى 18,2 يف املائة من مجموع 
سكان املنطقة. ويف عام 2010، ضّمت قطر والبحرين 
من  املائة  يف   1,3 مجتِمعة  القمر  وجزر  وجيبوتي 
من   ،2050 عام  وبحلول  املنطقة.  سكان  مجموع 
121,8 مليون  إىل  أن يرتفع عدد سكان مرص  املتوقع 
نسمة، لتبقى البلد األكرَب من حيث حجم السكان، بينما 
املتوقع أن تبقى قطر والبحرين وجيبوتي وجزر  من 

القمر البلدان األصَغر من حيث حجم السكان.

348.4

72.9
94.3

488.0

421.6

277.8

221.8

167.2
124.5

0.00

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

550.0

600.0

650.0

1950196019701980199020002010202020302040 2050

549.0
604.0

الشكل 1-1- اجتاهات النمو السكاني في املنطقة العربية، 2050-1950

املصدر: اإلسكوا باستخدام بيانات البديل املتوسط )medium variant( املستخلصة من »التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012«.
مالحظة: املحور Y للداللة عىل عدد السكان باملاليني. 
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2- النمّو السّكاني

العربية  املنطقة  يف  السكاني  النمّو  معّدل  يفوق 
1-2(. وقد بلغ متوّسط معّدل  العاملي )الشكل  املعّدل 
يف  املائة  يف   2,6 العربية  البلدان  يف  السكاني  النمّو 
املائة يف  2,3 يف  إىل  انخفض  ثّم   ،1960-1950 الفرتة 
الفرتة 2000-2010، ومن املتوقع أن يصل إىل 1,0 يف 
انخفاض  أسباب  ومن   .2050-2040 الفرتة  يف  املائة 
ويختلف  الخصوبة.  معّدالت  تدّني  السكاني  النمّو 
الفرتة ففي  وآخر.  بلد  بني  السكاني  النمّو   معّدل 
2000-2010، سّجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي7 

أعىل معّدالت للنمّو السكاني، وال سيما قطر )10,8 يف 
املائة(،  يف   10,3( املتحدة  العربية  واإلمارات  املائة(، 
املائة(،  يف   4,5( والكويت  املائة(،  يف   6,3( والبحرين 
أدنى  أما  املائة(.  يف   3,0( السعودية  العربية  واململكة 
والجزائر  املائة(،  يف   1,7( مرص  فسّجلتها  املعّدالت 
)1,6 يف املائة(، وليبيا )1,5 يف املائة(، وجيبوتي )1,4 
يف   1,0( واملغرب  املائة(  يف   1,1( وتونس  املائة(،  يف 
املائة(. ويعود ارتفاع معّدالت النمّو السكاني يف بلدان 
الوافدة  العمالة  هجرة  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس 
النمو  معّدل  فُيعزى  األردن،  يف  أّما  البلدان.  هذه  إىل 
املائة( إىل تدفق أعداد كبرية  السكاني املرتفع )3.0 يف 

من الالّجئني إليه.

دال-	مراجعة	دميوغرافية	للتحّوالت	
في	الهيكل	العمري	للسكان	

في	املنطقة	العربية 	

عند تطبيق نهج دورة الحياة يف دراسة التحّوالت 
البلد  يف  السكان  ُيقّسم  للسكان،  العمري  الهيكل  يف 
السكان  ففئة  رئيسية:  عمرية  فئات  خمس  إىل  املعني 
مستوى  عىل  تدّل  العمر  من  سنوات  الخمس  دون 
 14-5 العمرية  والفئة  الحديثة؛  أو  الحالية  الخصوبة 
سنة   24-15 العمرية  والفئة  األطفال؛  فئة  هي  سنة 
هي  سنة   64-25 العمرية  والفئة  الشباب؛  فئة  هي 
سنة   65 العمرية  والفئة  العمل؛  سّن  يف  السكان  فئة 
وأكثر هي فئة املسننّي. وكثرياً ما ُتدمج الفئتاَن الثالثة 
تمثل  التي  سنة   64-15 الفئة  عىل  للحصول  والرابعة 
تشكل  الشباب  فئة  أن  مع  العمل،  سن  يف  السكان 
تستحق  الديموغرافية،  الناحية  من  هاّمة  مجموعة 
نهج  التقرير  من  الفصل  هذا  ويطبّق  خاصاً.  اهتماماً 
دورة الحياة يف دراسة التحّوالت التي تشهدها املنطقة 

العربية حالياً يف الهيكل العمري للسكان.

ففي بداية الفرتة املرجعيّة للدراسة يف عام 1950، 
كان األطفال )دون 15 سنة من العمر( يشّكلون 40,2 
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الشكل 1-2- معّدل النمّو السكاني في املنطقة العربية والعالم، 1950-2050 )بالنسبة املئوية(

املصدر: اإلسكوا باستخدام بيانات البديل املتوسط املستخلصة من »التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012«.
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يف املائة من مجموع السكان يف املنطقة العربية، وكان 
الشباب )15-24 سنة( يشّكلون 19,4 يف املائة. بمعنى 
آخر، كان السكان من الفئة العمرية دون 25 سنة من 
العمر تشّكل 59,6 يف املائة من مجموع سكان املنطقة، 
والسكان من الفئة العمرية 25-64 سنة يشكلون 37,2 
اقترصت  حني  يف  السكان،  مجموع  من  فقط  املائة  يف 

حّصة كبار السن )65 سنة وأكثر( عىل 3,3 يف املائة.

ويتضح من بيانات عائدة إىل عام 2010 أن الرتكيبة 
العمرية يف املنطقة العربية ال تزال شابة نسبياً. غري أن 
تدّني  أّدى  فقد  عليها:  طرأت  الهاّمة  التغرّيات  بعض 
معّدالت الخصوبة إىل انخفاض نسبة السكان دون 15 
املائة من مجموع  يف   33,3 إىل  املائة  يف   40,2 من  سنة 

نسبة  وارتفعت  و2010.   1950 عاَمْي  بني  السكان 
الفرتة  خالل  سنة   24-15 العمرية  الفئة  من  السكان 
نفسها من 19,4 يف املائة إىل 19,9 يف املائة، وتراجعت 
نسبة السكان دون 25 سنة من 59,6 يف املائة إىل 53,2 
يف املائة. وكان ارتفاع معّدالت الخصوبة خالل العقود 
املاضية قد أّدى إىل تزايد رسيع يف حجم القوى العاملة، 
إذ ارتفعت نسبة السكان يف سن العمل )25-64 سنة( 
من 37,2 يف املائة إىل 42,7 يف املائة من مجموع السكان 
كبار  نسبة  سجلت  حني  يف  و2010،   1950 عاَمْي  بني 
يف   3,3 من  طفيفاً  ارتفاعاً  وأكثر(،  سنة   65( السن 
يتضح  وهكذا  نفسها.  الفرتة  يف  املائة  يف   4,1 إىل  املائة 
أّن التحّول يف الهيكل العمري للسكان قد بدأ يف املنطقة 

العربية نتيجًة النخفاض معّدالت الخصوبة
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الشكل 1-3- سكان املنطقة العربية حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2050-1950

املصدر: اإلسكوا باستخدام بيانات البديل املتوسط املستخلصة من »التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012«.

اجلدول 1-1- توزيع السكان في املنطقة العربية حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2050-1950 
)بالنسبة املئوية(

السنة
الفئة العمرية

اجملموع
4-014-524-1564-2565+

195016.523.719.437.23.3100.0
196017.925.317.436.03.4100.0
197017.727.118.333.33.6100.0
198017.226.919.532.83.6100.0
199015.926.819.434.33.6100.0
200013.324.820.637.34.1100.0
201012.121.219.942.74.1100.0
202010.920.517.146.74.8100.0
20309.318.517.548.46.4100.0
20408.516.416.350.58.4100.0
20507.815.414.750.411.7100.0

املصدر: اإلسكوا باستخدام بيانات البديل املتوسط املستخلصة من »التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012«.
مالحظة: قد ال تتطابق النَِسب املئوية مع مجاميعها، وذلك بسبب تدوير األرقام.



10

العربية  املنطقة  يف  السكانية  اإلسقاطات  تشري 
يشهد  سوف  العمري  الهيكل  أن  إىل   2050 لعام 
تنخفض  أن  املتوقع  فمن  التغرّيات.  من  املزيد 
املائة  يف   23,2 إىل  سنة   15 دون  السكان  نسبة 
السكان  نسبة  تنخفض  وأن  السكان،  مجموع  من 
املائة،  يف   14,7 إىل  سنة   24-15 العمرية  الفئة   من 
إىل  سنة   25 دون  السكان  فئة  انخفاض  يعني  ما 
37,9 يف املائة من مجموع السكان. ومن املتوقع أيضاً 
)25-64 سنة(  العمل  البالغني يف سن  نسبة  ترتفع  أن 
الفئة  من  السكان  نسبة  ترتفع  وأن  املائة،  يف   50,4 إىل 
ليبلغ  املائة،  يف   11,7 إىل  وأكثر  سنة   65 العمرية 
األشكال  ويف  نسمة.  مليون   70,4 السن  كبار  عدد 
1-4ألف، و1-4باء و1-4جيم عرض للهرم السكاني 

و2050  و2010   1950 األعوام  يف  العربية  للمنطقة 
يبنّي بشكل بوضوح التحول املتوقع يف الهيكل العمري 

للسكان يف املنطقة العربية.

عربي  بلد  بني  للسكان  العمري  الهيكل  ويختلف 
وحركة  والوفيات  الخصوبة  معّدالت  باختالف  وآخر 
التعاون  مجلس  بلدان  إىل  سيما  وال  الدوليّة،  الهجرة 
السكان  فئة  أن   2-1 الجدول  ويظهر  الخليجي. 
مجموع  من  املائة  يف   40 حواىل  شكلت  سنة   15 دون 
 .1950 عام  يف  العربية  البلدان  مختلف  يف  السكان 
بحلول  البلدان  جميع  يف  انخفضت  النسبة  هذه  لكّن 
عام 2010، باستثناء جزر القمر والعراق والصومال. 
وقد سّجلت البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة 
 1950 عاَمْي  فبني  االنخفاض.  هذا  من  مستوى  أعىل 
إىل  املائة  يف   42 من  النسبة  هذه  انخفضت  و2010، 
13,9 يف املائة من مجموع السكان يف اإلمارات العربية 
ومن  إليها.  العمالة  هجرة  هو  أسايس  لسبب  املتحدة، 
يف  سنة   15 دون  السكان  نسبة  تنخفض  أن  املتوقع 
ولكن   ،2050-2010 الفرتة  يف  العربية  البلدان  جميع 
بمعّدالت مختلفة ترتاوح بني 2,6 يف املائة يف اإلمارات 

العربية املتحدة و18,2 يف املائة يف اليمن.

أّما بالنسبة إىل فئة السكان يف سّن العمل، وهي فئة 
تضّم الشباب من الفئة العمرية 15-24 سنة والبالغني 
إىل  البيانات  فتشري  سنة،   64-25 العمرية  الفئة  من 
بني  العربية  البلدان  معظم  يف  الشباب  حّصة  ارتفاع 
عاَمْي 1950 و2010، باستثناء بلدان مجلس التعاون 
سنة   64-25 البالغني  نسبة  طغت  )حيث  الخليجي 
)حيث  وموريتانيا  القمر  وجزر  الشباب(،  نسبة  عىل 
إىل  إضافة  مرتفعة(،  الخصوبة  معّدالت  تزال  ال 
الخصوبة  معّدالت  انخفضت  )حيث  وتونس  املغرب 
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الشكل 1-4- الهرم السكاني في املنطقة العربية، في األعوام 1950، 
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املصدر: اإلسكوا باستخدام بيانات البديل املتوسط املستخلصة من »التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح 
عام 2012«.

ألف- 1950
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البلدان األخرى(. ومن املتوّقع أن تنحرس الزيادة  قبل 
العربية  البلدان  تشهدها  التي  الشباب  عدد  يف  الهائلة 
حاليّاً بحلول عام 2050، ما عدا يف الصومال حيث من 
يف   20 تشّكل  مرتفعة  الشباب  نسبة  تبقى  أن  املتوقع 

املائة من مجموع السكان.

الفئة  من  العمل  سن  يف  البالغني  نسبة  وشكلت 
املائة من مجموع  يف   35 25-64 سنة حواىل  العمرية 
 ،1950 عام  يف  العربية  البلدان  جميع  يف  السكان 
45 يف  النسبة  قاربت هذه  ثّم  العراق وقطر،  باستثناء 
 .2010 عام  بحلول  البلدان  هذه  من  العديد  يف  املائة 
مجلس  بلدان  إىل  الوافدة  الهجرة  كثافة  أّدت  وقد 
السكان  نسبة  يف  ضخمة  زيادة  إىل  الخليجي  التعاون 
يف سن العمل إىل مجموع السكان، فبلغت هذه النسبة 
70,8 يف املائة من مجموع السكان يف قطر، و63,5 يف 
املائة يف البحرين، و62,9 يف املائة يف اإلمارات العربية 
أن  املتوقع  ومن  الكويت.  يف  املائة  يف  و56,5  املتحدة، 
البلدان  معظم  يف  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  ترتفع 
العربية بحلول عام 2050، عىل أن تسّجل أعىل النسب 
الخصوبة  التي تسجل معّدالت مرتفعة من  البلدان  يف 
واليمن،  وفلسطني  والعراق  والصومال  كالسودان 

بسبب توقع انخفاض هذه املعّدالت.

الفئتني  يف  االّتجاهات  إن  بإيجاز  القول  ويمكن 
العمل  سن  يف  السكان  تضمان  اللتني  العمريتني 
الفئة  هذه  نسبة  ارتفاع  إىل  تشري  سنة(   64-15(
العربية،  البلدان  جميع  يف  و2010   1950 عاَمْي  بني 
وقد  والصومال.  والعراق  القمر  جزر  باستثناء 
ارتفاعاً  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  شهدت 
أما  الوافدة.  العمالة  بسبب  النسبة  هذه  يف  كبرياً 
فيمكن  والصومال،  العراق  يف  النسبة  هذه  انخفاض 
وبالحروب  السيايس  االستقرار  بعوامل عدم  تفسريه 
هَذْين  عن  كبرية  بأعداد  موجات هجرة  إىل  أدت  التي 

.)2-1 )اإلطار  البلَدْين 

أن  إىل   1950 عام  عن  املتوفرة  البيانات  وتشري 
نسبة كبار السن )65 سنة وأكثر( من مجموع السكان 
تراوحت بني 1,4 يف املائة يف موريتانيا و7,2 يف املائة 
حيث  من  البلدان  بني  فوارق  عىل  يدّل  مّما  لبنان،  يف 
العمر املتوقع عند الوالدة، الذي تراوح بني أقل من 40 
)انظر  لبنان  يف  60 سنة  من  وأكثر  موريتانيا  سنة يف 
كبار  نسبة  انخفضت   ،2010 عام  وبحلول  املرفق(. 
ارتفاع  مع  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  يف  السن 
العمالة  هجرة  نتيجة  العمل  سن  يف  السكان  حّصة 

العربية  البلدان  يف  بسيطاً  ارتفاعاً  وسجلت  الوافدة، 
بحلول  النسبة  هذه  ترتفع  أن  املتوقع  ومن  األخرى. 
و25,7  قطر،  يف  املائة  يف   29,1 إىل  لتصل   2050 عام 
يف املائة يف لبنان، و24,6 يف املائة يف اإلمارات العربية 
ستبقى  لكنّها  تونس،  يف  املائة  يف  و22,9  املتحدة، 
القمر  جزر  ويف  املائة(  يف   3,4( الصومال  يف  متدّنية 

)5,3 يف املائة(.

العقود  خالل  شهدت  قد  العربية  البلدان  وكانت 
القليلة املاضية دَرجات مختلفة من التحّول يف الهيكل 
انخفاض  وترية  اختالف  بسبب  للسكان  العمري 
العمر  ارتفاع  ووترية  والوفيات  الخصوبة  معّدالت 
الذي  التغرّي  درجة  توقع  ويمكن  الوالدة.  عند  املتوقع 
هذه  يف  االتجاهات  خالل  من  معنّي  بلد  يف  سيحصل 
كّل  يف  الديموغرافية  النافذة  انفتحت  وقد  املعّدالت. 
وتونس،  والبحرين،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  من 
وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  وقطر،  وُعمان،  والجزائر، 
نحو  العمري  الهيكل  تحّول  أن  وُيالحظ  واملغرب. 
الشيخوخة هو األكثر تقّدماً يف تونس ولبنان واملغرب، 
ومن املتوقع أن يستمّر حتى عام 2050. ومن املتوقع 
أن تشهد السودان والصومال وموريتانيا وغريها من 
البلدان العربية األقّل نمّواً تحّوالً بطيئاً نحو شيخوخة 
أن  املتوقع  فمن  وفلسطني،  العراق  يف  أّما  املجتمع. 
هاتني  بني  وسط  موقع  يف  التحّول  وترية  تكون 
العمري  الهيكل  يتحّول  أن  املتوقع  ومن  املجموعتني. 
مع  الشيخوخة  إىل  الخليجي  التعاون  بلدان مجلس  يف 
الرتاجع املتوقع يف حركة الهجرة الوافدة إليها بحلول 

عام 2050.

والعراق  للبنان  تعود  بيانات   5-1 الشكل  ويف 
والصومال تربز التحّوالت يف الهيكل العمري للسكان 
املعتِدلة أو  بالرسيعة  الوترية،  حيث  من  مصنفة 

البطيئة. أو 

الهيكل  يف  تحّوالت  حاليّاً  العربية  البلدان  تشهد 
اختالف  عىل  التحّوالت  هذه  وتتّبع  للسكان.  العمري 
نسبة  انخفاض  يف  تخترص  متشابهة  أنماطاً  وتريتها، 
البالغني  نسبة  وارتفاع  السكان  مجموع  من  األطفال 
هذه  آثار  دراسة  وينبغي  السن.  وكبار  العمل  سن  يف 
العربية،  البلدان  يف  اإلنمائية  السياسات  التحّوالت عىل 
قريباً،  يشهد  سوف  أو  شهد،  قد  بعضها  بأن  علماً 
انفتاح النافذة الديموغرافية. وعىل البلدان أن تستجيب 
تحقيق  يف  منها  االستفادة  بهدف  التغرّيات  هذه  إىل 

التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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امل
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الشكل 1-5- سكان لبنان والعراق والصومال حسب الفئات العمرية الرئيسية، 2050-1950

املصدر: اإلسكوا باستخدام بيانات البديل املتوسط من »التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012«.
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اإلطار 1-2- عدم االستقرار السياسي والتغّير الدميوغرافي

أثرت النزاعات وحاالت عدم االستقرار السيايس يف املنطقة العربية عىل أكثر من بلد، ال سيما عىل الجمهورية 
توترات  االستقرار  عدم  حالة  يؤجج  وما  واليمن.  وليبيا،  والعراق،  والصومال،  والسودان،  السورية،  العربية 
الديموغرافية، بفعل عوامل متعّددة كسوء  التغرّيات  بالغة عىل  آثاراً  ِعرقيّة، ترتك  أهليّة ونزاعات  سياسيّة وحروب 
يف  الرّضع  وفيات  معّدل  مثالً  الحرب  بسبب  يرتفع  أن  املتوقع  فمن  والدوليّة.  الداخليّة  والهجرة  األطفال  تغذية 
 الجمهورية العربية السورية من 14,9 حالة وفاة لكّل 1,000 والدة حيّة يف الفرتة 2005-2010 إىل 17.7 يف الفرتة 
2010-2015)أ(. وأثرت حالة عدم االستقرار سلباً عىل القدرة عىل االدخار واالستثمار، ومن املتوقع أن تتزايد حاالت 

املرحلة  الجديدة من صعوبات يف  الحكم  أنظمة  العربية وما تواجه  االنتفاضات  السيايس مع تطّور  عدم االستقرار 
االنتقالية.

وال بد يف هذا السياق من مواجهة هذه األزمات باعتماد نهج دورة الحياة الذي يراعي التطورات الديموغرافية 
فيتناول احتياجات كل فئة من الفئات العمرّية املختلفة.

• األطفال: انِفصال األطفال عن مقدِّمي الرعاية خالل األزمات يعّرضهم للعنف وسوء املعاملة واالستغالل، 	
وحتى للتجنيد يف الجماعات املسلّحة. ويف ظل النزاعات يتعذر تأمني الخدمات التعليمية والصحية لهؤالء 

األطفال.
• الشباب: تؤّدي النزاعات يف املنطقة العربية إىل خلل سوق العمل وإقصاء الشباب، فيتعذر عليهم إيجاد 	

العمل،  سوق  يف  لالستغالل  ويعّرضهم  واالقتصادية،  االجتماعية  الظروف  ومواجهة  الالئق،  العمل 
وللتورط يف النزاعات املسلّحة)ب(.

• توزيع 	 مراكز  إىل  وصولهم  دون  يحول  قد  والتنقل  الحركة  عىل  السّن  كبار  قدرة  ضعف  السن:  كبار•
وسط  جسيمة  ملخاطر  يعّرضهم  مّما  معيّنة،  غذائيّة  احتياجات  لديهم  تكون  وقد  اإلنسانيّة،  املساعدات 
مّدخراتهم  إىل  الوصول  األزمات  خالل  السن  كبار  عىل  يتعذر  ال  وقد  االجتماعية)ج(.  وللعزلة  النزاعات 
يف  غريهم  من  أهميًة  أقل  أنفسهم(  َيعترِبون  )أو  ُيعترَبون  قد  كما  التقاعدّية،  معاشاتهم  أو  أصولهم  أو 
تلّقي املساعدة. غري أن هؤالء قادرون عىل املساهمة يف تحقيق االستقرار وتقديم الرعاية، وعىل أداء دور 

الوسيط خالل النزاع والدعوة لحماية حقوق املجتمعات املرّشدة والالّجئة)د(.

ومن هنا رضورة اعتماد نهج دورة الحياة يف تلبية االحتياجات البرشية يف فرتات النزاعات يف املنطقة العربية. 
الذكور أكثر عرضة لآلثار املبارشة للنزاع،  أّن  ويجب أن تراعى يف ذلك احتياجات اإلناث والذكور، مع اإلشارة إىل 

كاملوت، يف حني أن اإلناث أكثر عرضة آلثاره غري املبارشة.

.United Nations Population Division, 2013a )أ(
.United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2007, p. 126 )ب(

.UNFPA and HelpAge International, 2012, pp. 86-87 )ج(
.Chahda and others, 2013, pp. 5 and 65 )د(

هاء-	التحّوالت	في	الهيكل	العمري	
للسكان	واملساواة	بني	اجلنسني	

ومتكني	املرأة

بني  الرتابط  عىل  التقرير  هذا  أقسام  تركز 
التحّوالت يف الهيكل العمري للسكان وأدوار الجنسني 
البلدان  معظم  يف  املرأة  فوضع  العربية.  املنطقة  يف 
أمام تحقيق فوائد إنمائية من  العربية قد يكون عائقاً 
املرأة  للسكان. فمشاركة  العمري  الهيكل  التحّوالت يف 
املثال  سبيل  عىل  العربية  املنطقة  يف  العمل  سوق  يف 

هي األدنى بني مناطق العالم كافة، ما يؤدي إىل إدامة 
التحّول  تبَعيّتها ألرستها. ولتحقيق فوائد قصوى من 
يف  البالغني  نسبة  وارتفاع  للسكان  العمري  الهيكل  يف 
سن العمل، يجب زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل، 
وإالّ سيبقى مستوى اإلعالة الفعليّة يف املنطقة مرتفعاً 
من  املرجوة  الفوائد  تحقيق  من  البلدان  تتمّكن  ولن 

ارتفاع نسبة السكان يف سن العمل.

بالتحّول  النساء  إىل  الرجال  نسبة  وستتأثر 
النساء  عدد  يفوق  إذ  للسكان،  العمري  الهيكل  يف 
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ألن  وأكثر،  سنة   65 العمرية  الفئة  يف  الرجال  عدد 
منه  النساء  لدى  أعىل  الوالدة  عند  املتوقع  العمر 
االّدخار  من  املرأة  تتمكن  ما  ونادراً  الرجال.  لدى 
ازدياد  أن  يعني  مّما  الشيخوخة،  سن  بلوغ  قبل 
ازدياد  إىل  سيؤّدي  املتوّقع  األرامل  النساء  عدد 
تكاليف  وسيزيد  والضعفاء،  الفقراء  السكان  عدد 
التغرّيات  أّن  غري  للمسنّات.  االجتماعية  الحماية 
للسكان  العمري  الهيكل  يف  التحّول  ترافق  التي 
تغرّياً  تحدث  قد  الخصوبة(  انخفاض  )وبالتحديد 
الخصوبة  معّدل  فانخفاض  الجنسني.  أدوار  يف 
لها  ويتيح  األطفال  رعاية  عبء  املرأة  عن  يخّفف 
تتحقق  ولكي  العمل.  سوق  يف  املشاركة  إمكانية 
بعد  إدماج  من  بّد  ال  اإليجابية،  التغريات  هذه 
املرأة  تمكني  عىل  والرتكيز  السياسات،  يف  الجنسني 

واجتماعياً. اقتصادياً 

واو-	أقسام	التقرير

للسكان  العمري  الهيكل  يف  للتحّوالت  سيكون 
إنمائية  آثار  حالياً  العربية  البلدان  تشهدها  التي 
تكييف  من  بد  وال  والبعيد.  القريب  املديني  يف  كبرية 
السياسات االجتماعية واالقتصادية مع هذه التحّوالت، 
من خالل اعتماد نهج دورة الحياة والتنبّه الحتياجات 
التي  والتحّديات  لها  املتاحة  والفَرص  عمرّية  فئة  كّل 
يمكن أن تواجهها. وألن احتياجات الذكور تختلف عن 
احتياجات اإلناث يف الفئة العمرّية الواحدة، ال بد أيضاً 
أن  عىل  الجنسني،  ُبعد  يراعي  تحلييل  نهج  اعتماد  من 
جميع  يف  املرأة  وضع  تحسني  إىل  خاص  اهتمام  يوىل 

الفئات العمرّية.

ينبغي  التي  املجاالت  عىل  التقرير  هذا  ويركز 
الفوائد والحد  التدّخل فيها بإجراءات محّددة لتعظيم 
تحّوالت  من  تنشأ  أن  يحتمل  التي  السلبية  اآلثار  من 
الهيكل العمري للسكان. وهذه املجاالت هي: السياسات 
واألهداف  االجتماعية؛  والسياسات  االقتصادية؛ 
واملستقبليّة.  الحاليّة  دوليّاً  عليها  املُتَفق  اإلنمائية 
بشأن  التوصيات  من  مجموعة  إىل  التقرير  ويخلص 
من  كّل  يف  تتخذها  أن  الدول  تستطيع  معيّنة  خطوات 
يف  الكامنة  اإلنمائية  اإلمكانات  لتحقيق  املجاالت  هذه 

عملية التحّول.

السياسية  اآلثار  عىل  الثاني  الفصل  ويركز 
العمرية  الهياكل  يف  للتحوالت  الكلية  االقتصادية 

للسكان يف البلدان العربية.

العمل  الزيادة يف عدد السكان يف سن  والواقع أن 
قد تكون مصدر فرص للنمّو االقتصادي يف حال أمكن 
استيعابها يف فَرص عمل منتِج، ويف سياسات رضيبيّة 
القطاعات  املّدخرات واالستثمارات نحو  توّجه  وماليّة 
الزيادة  هذه  أن  أيضاً  والواقع  املنتِجة.  االقتصادية 
ال تخلو من التحّديات عىل مستوى سياسات االقتصاد 
رأس  وتكوين  والفقر،  البطالة،  صعيد  عىل  أي  الكيّل، 
يتناول  املنطلق،  هذا  ومن  وغريها.  البرشي،  املال 
الهيكل  يف  التحّوالت  آثار  التقرير  من  الثاني  القسم 
العمري للسكان عىل سياسات االقتصاد الكيّل من ثالثة 
الرضيبيّة،  والسياسات  العمل،  سوق  سياسات  أبعاد: 

والسياسات املاليّة.

ويؤدي التحّول يف الهيكل العمري للسكان، عندما 
ترافقه زيادة هائلة يف عدد الشباب والوافدين الجدد إىل 
سوق العمل إىل فرص وكذلك إىل تحّديات إنمائية. ومن 
الفَرص التي يتيحها هذا التحّول ازدياد فئة السكان يف 
سن العمل، وما تنتجه من زيادة يف رأس املال البرشي، 
أما  االقتصادي.  والنمّو  اإلنتاج  لتحسني  إمكانات  ومن 
العمل  فرص  من  يكفي  ما  تأمني  يف  فتكمن  التحّديات 
الستيعاب العدد املتزايد من السكان يف سن العمل، مع 
إىل  سيؤّدي  العمل  فرص  تأمني  يف  اإلخفاق  أّن  العلم 
بني  وخصوصاً  الشباب،  بني  البطالة  معّدالت  ارتفاع 
الشاّبات. ويف الفصل الثاني مقرتَحات حول اإلصالحات 
ازدياد فئة  املمِكنة من  النتائج  أفَضل  املطلوبة لتحقيق 

السكان يف سن العمل يف البلدان العربية. 

عىل  للسكان  العمري  الهيكل  يف  التحّوالت  وتؤثر 
جاِنبَْي السياسات الرضيبيّة: النفقات واإليرادات. ومن 
مجموع  من  العاِملني  نسبة  ارتفاع  يؤدي  أن  املحتمل 
الرضائب  من  الدخل  زيادة  إىل  العمل  سن  يف  السكان 
مستويات  لتدّني  نتيجًة  النفقات  حجم  انخفاض  وإىل 
بداية  مع  ستنعكس  االتجاهات  هذه  أن  غري  اإلعالة. 
األفراد  بلوغ  إثر  العمل  سن  يف  السكان  فئة  تقلّص 
التقاعد، فتنخفض اإليرادات من رضيبة  العاِملني سن 
وتكاليف  التقاعد  معاشات  أعباء  ترتفع  بينما  الدخل 
الرعاية الصحية لكبار السن. ويف هذا السياق، يتناول 
السياسات  تصميم  كيفيّة  التقرير  من  الثاني  القسم 
الرضيبيّة يف البلدان العربية عىل نحو يضمن استجابتها 
النتائج  لتحقيق  للسكان  العمري  الهيكل  يف  للتغرّيات 

ة. اإلنمائية املرجوَّ

العمل،  سن  يف  السكان  نسبة  ارتفاع  ويؤدي 
عادة، إىل زيادة املّدخرات ورؤوس األموال التي يمكن 
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توظيفها يف االستثمار. ولالستفادة من هذا اإلمكانات، 
عىل الدولة إيجاد فَرص العمل الالئق وضمان استثمار 
الثاني  القسم  ويقرتح  منتِجة.  مشاريع  يف  املّدخرات 

طرقاً لالستفادة من املّدخرات يف دفع عمليّة التنمية.

يف  التحّول  تتناول  التي  األدبيّات  معظم  وترّكز 
لهذا  االقتصادي  الُبعد  عىل  للسكان  العمري  الهيكل 
العمري  الهيكل  تغرّي  بني  الرتابط  وبالتحديد  التحّول، 
االجتماعي،  الُبعد  تتناول  ما  ونادراً  العمل،  وسوق 
التقرير يف  العربية. ويركز هذا  املنطقة  يف  وخصوصاً 
القسم الثالث منه عىل سّد الثغرة يف األدبيّات املوجودة، 
يمكن  التي  االجتماعية  والتحّديات  الفَرص  يتناول  إذ 
االجتماعية،  الحماية  وخطط  إسرتاتيجيات  يف  دمجها 
والفَرص  االحتياجات  مع  للتعاطي  طرقاً  ويحّدد 
السياسات  استدامة  وضمان  عمرّية  فئة  بكّل  الخاّصة 
الديموغرافية  التغرّيات  تأثري  يتناول  كما  املعتَمدة، 
الحماية  نظم  تمويل  إمكانات  عىل  العربية  البلدان  يف 

االجتماعية وتوسيعها.

عىل  للسكان  العمري  الهيكل  تّحوالت  وتؤثر 
عىل  االجتماعية  املؤّسسات  يف  األجيال  بني  العالقات 
كاّفة املستويات، فتتيح إمكانية االنتقال إىل نظم إدارية 
أكثر ديموقراطيّة، ويف الوقت نفسه نشوء نزاعات بني 
األجيال، مّما يدعو إىل دراسة نسبة كّل فئة عمرّية من 
التقرير  الثالث من  الفصل  السكان. ويتضمن  مجموع 
عىل  القرار  صنع  يف  املشاركة  نهج  اعتماد  إىل  دعوة 

كافة املستويات للمحافظة عىل التضامن االجتماعي يف 
مختلف مراحل تحّول الهيكل العمري للسكان.

عليها  املُتَفق  اإلنمائية  األهداف  أهميّة  إىل  ونظراً 
سياق  يف  لأللفية  اإلنمائيّة  األهداف  فيها  بما  دوليّاً، 
يتناول  العربية،  البلدان  اإلنمائية يف  السياسات  تحديد 
العمري  الهيكل  تحّوالت  التقرير  من  الرابع  الفصل 
استفادة  وإمكانيّة  األهداف  هذه  إطار  يف  للسكان 
اإلنمائية.  األهداف  لتحقيق  التحّوالت  البلدان من هذه 
الجاري حول خطة  النقاش  أيضاً  الفصل  هذا  ويحلّل 
مدى  لتقييم   2015 عام  بعد  ملا  للتنمية  املتحدة  األمم 
استجابتها إىل تحّول الهيكل العمري للسكان ولتقديم 
خطط  يف  التحّول  هذا  تناول  كيفيّة  حول  مقرتَحات 

التنمية املستقبليّة. 

مختلف  عىل  التحّول  آثار  يف  التقرير  ويبحث 
الجوانب اإلنمائية يف سياسات البلدان العربية، ويقرتح 
نهجاً يمكن اعتمادها لصياغة إجراءات سياسية ملموسة.

من  التالية  الفصول  يف  املُقرتَحة  واإلصالحات 
التقرير هي إصالحات معروفة، إالّ أّن التقرير يساهم 
املنطقة  يف  والتنموية  السكانية  السياسات  تناول  يف 
الهيكل  تحّوالت  ُيغفل  ال  شامل  إطار  ضمن  العربية 
العمرية  الفئات  عىل  وانعكاساتها  للسكان  العمري 
فيسّوغ  الحياة،  دورة  من  متعددة  مراحل  يف  املختلفة 

الحاجة امللِّحة إىل اعتماد هذه اإلصالحات.
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يشهد الهيكل العمري للسكان يف املنطقة العربية 
سن  يف  السكان  نسبة  يف  زيادة  مع  يرتافق  تغرّياً 
كثرية عىل مستوى  انعكاسات  الظاهرة  ولهذه  العمل. 
مستوى  عىل  تحّديات  تطرح  وهي  الكيّل،  االقتصاد 
والضغط  والفقر،  الدخل،  يف  والتفاوت  البطالة، 
املال  رأس  وتكوين  والهجرة،  العاّمة،  النفقات  عىل 
البرشي، واإلسكان. ويؤدي اعتماد السياسات املالئمة 
تحّول  من  االستفادة  إىل  الكيّل  االقتصاد  مستوى  عىل 
تحسني  يف  بتوظيفه  وذلك  للسكان،  العمري  الهيكل 
نمّو نصيب الفرد من الدخل، وبالتايل يف تحسني األداء 
عىل  لذلك،  واملؤّسسات.  األسواق  وأداء  االقتصادي 
الحكومات أن تراعي العوامل املتعلقة بالهيكل العمري 
هذه  تلبي  بحيث  االقتصادية،  سياساتها  صياغة  عند 
قدرة  وتعزز  للسكان،  الفعلية  االحتياجات  السياسات 
يقبلون  فاألفراد  التحوالت.  من  االستفادة  من  البلدان 
ماليّة  مؤّسسات  بوجود  واالستثمار  االدخار  عىل 
نقص  ويحول  التنظيم.  بالثقة وحَسنة  قوّية وجديرة 
دون  والتعليم  الصّحة  يف  للدولة  التابعة  االستثمارات 
تكوين رأس املال البرشي املطلوب لتعظيم الفائدة من 

تحّول الهيكل العمري للسكان.

التي  والخيارات  العوامل  الفصل  هذا  ويتناول 
صياغة  عند  العربية  الدول  فيها  تنظر  أن  يجب 
تحقيق  إىل  تهدف  مستدامة  اقتصادية  سياسات 
ويبحث  الديموغرافية.  التغرّيات  من  قصوى  فوائد 
إذا كانت السياسات الحاليّة املتعلقة  هذا الفصل يف ما 
الُبعدين  تراعي  العربية  املنطقة  يف  العمل  بسوق 
إىل  ويخلص  الحياة،  بدورة  واملتعلّق  الديموغرايف 
توصيات بهدف تكييف هذه السياسات مع االّتجاهات 

الديموغرافية يف املنطقة.

ألف-	سياسات	سوق	العمل

تحّول  عليها  ينطوي  التي  التحّديات  أهم  من 
اإلعالة  مستوى  تحويل  للسكان  العمري  الهيكل 

رأس  وتكوين  إنمائية  مكاِسب  إىل  نسبيّاً  املنخِفض 
سهالً  ليس  الهدف  هذا  تحقيق  أن  غري  برشي.  مال 
البطالة،  معّدالت  ارتفاع  من  تعاني  التي  البلدان   يف 

وال سيما بلدان املنطقة العربية.

1- التحّديات االقتصاديّة التي تواجه 
البلدان العربية

ترتبط بعض التحّديات التي تواجه أسواق العمل 
العربية ارتباطاً مبارشاً أو غري مبارش بتحّوالت الهيكل 
االقتصادية  الظروف  ساهمت  وقد  للسكان.  العمري 
والسياسية، إىل جانب بعض السياسات املتعلقة بالعمل، 
يف تحديد خصائص أسواق العمل العربية، علماً أن هذه 
وهي  العربية  البلدان  بني  مشرتكة  هي  الخصائص 
التي تحدد إمكانية تحويل التغرّيات يف الهيكل العمري 

للسكان إىل فرَصة ديموغرافية.
القطاع• وتوّسع• البطالة• معّدالت• ارتفاع• )أ(•

غري•النظامي
األخرى  العالم  العربية عن مناطق  املنطقة  تتميّز 
العمرّية  الفئة  من  السكان  نمّو  معّدل  بارتفاع 
من  السكان  نمّو  معّدل  مع  باملقارنة   64-15

وأكثر  سنة   15 من  )أقّل  املُعالة  العمرية  الفئات 
شهدت  املاضية،  العقود  وخالل  سنة(.   65 من 
العديد من بلدان رشق آسيا معّدالت نمّو مشاِبهة 
ضمان  من  وتمّكنت  العمل،  سن  يف  السكان  لفئة 
انخراط هؤالء السكان يف أسواق العمل، فأسهموا 
البلدان  وعىل  االقتصادي.  االزدهار  يف  بذلك 
النافذة  من  االستفادة  إىل  تسعى  أن  العربية 
املرتفع  النمّو  معّدل  أن  سيما  وال  الديموغرافية، 
معّدالت  مع  يرتافق  اقتصادّياً  الناشطني  للسكان 
حاليّاً  تبلغ  العاملة8،  القوى  يف  للمشاركة  متدّنية 
61 يف املائة يف املنطقة، أي أّنها من أدنى املعّدالت 

لتدّني  نتيجًة  وذلك  العالم،  مستوى  عىل  لة  املُسجَّ
معّدالت مشاركة املرأة9.

غري أن زيادة معّدل املشاركة يف القوى العاملة لن 
يؤدي إىل النتائج املطلوبة إال يف حال تأمني فَرص 

العمري للسكان  الهيكل  التحّوالت في  آثار  ثانياً- 
البلدان  الكّلي في  االقتصاد  على سياسات   

العربية  



تنجح  لم  الحاليّة  العمل  سوق  وسياسات  العمل. 
من  املتزايدة  األعداد  تجذب  وظائف  إيجاد  يف 
الشباب والوافدين الجدد إىل سوق العمل، فبقيَت 

معّدالت البطالة مرتفعة يف املنطقة العربية.
املنطقة  يف  ارتفاعها  البطالة  معّدالت  وواصلت 
معّدل  أعىل  ثاني  لتسجل  التسعينات  يف  العربية 
جنوب  أفريقيا  منطقة  تليها  العالم،  مستوى  عىل 
الصحراء الكربى. ووصل متوّسط معّدل البطالة 
إىل 12 يف املائة يف مطلع القرن الحادي والعرشين، 
وتخّطى 20 يف املائة يف بعض البلدان مثل الجزائر 
وجيبوتي10. وبحلول عام 2012، ارتفع إىل 14,5 
املائة يف  14,8 يف  ارتفاعه حتى  املائة، وواصل  يف 
إىل  شخص  ماليني  خمسة  لينضّم   ،2013 عام 
 2010 عاَمْي  بني  العمل  عن  العاطلني  مجموع 

و2012 يف البلدان التي شهدت حراكاً شعبيّا11ً.
فهي  شتى.  أشكال  العربية  املنطقة  يف  للبطالة 
وتسّجل  مقنَّعة12.  وإما  دورّية،  وإما  هيكليّة،  إما 
وكالعراق  كالصومال  بالنزاعات،  املتأثرة  البلدان 
قدره  )متوسط  البطالة  معّدالت  أعىل  وفلسطني، 
التعاون  مجلس  بلدان  وتشهد  املائة(13.  يف   31

سوق  يف  تجزئة  العاملة  لليد  املستقبِلة  الخليجي 
العمل حيث التفاوت كبري يف األجور بني املواطنني 
وغري املواطنني، فيفّضل العديد من أصحاب العمل 

الذكور من غري املواطنني لقبولهم بأجور  تشغيل 
القطاع  يف  العمل  املواطنون  يفّضل  بينما  أدنى، 

العام حيث األجور أعىل وظروف العمل أفضل.
يف  النظامي  غري  القطاع  توّسع  أسباب  ومن 
البلدان العربية تزايد عدد السكان يف سّن العمل، 
من  يتمكنوا  لم  الذين  والنساء،  الشباب  وال سيما 
إيجاد عمل يف القطاع النظامي. وقد بلغ متوسط 
45-55 يف  النظامي  القطاع غري  العاملني يف  عدد 
املائة من مجموع العاملني خارج القطاع الزراعي 
املال  رأس  إنتاجية  تدّني  إىل  أّدى  ما  املنطقة،  يف 

البرشي وضعف القدرة التنافسيّة.
ومن املتوّقع أن تتفاقم مشكلة البطالة مع ازدياد 
فئة السكان يف سن العمل. لذلك، يجب أن ترتافق 
يف  املشاركة  معّدل  تحسني  إىل  الرامية  الجهود 
سوق العمل مع جهود تهدف إىل تخفيض معّدل 
سوق  متطلّبات  بني  التوفيق  وضمان  البطالة 
التعليم  العاملة من خالل  القوى  العمل ومهارات 
اسرتاتيجيّات  تعديل  أيضاً  وينبغي  والتدريب. 
البطالة  معّدالت  لتخفيض  األولوّية  إلعطاء  النمّو 

وإيجاد فرص عمل14.
)ب(الزيادة•الهائلة•يف•أعداد•الشباب

العربية  البلدان  يف  الشاّبة  العمرّية  الرتكيبة  أّدت 
خالل العقَدْين املاضينَْي إىل مزيد من الضغط عىل 
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اجلدول 2-1- معّدالت البطالة في عدد من البلدان العربية في سنوات مختلفة

2000200220042006200820092010البلد
12.912.5..........األردن

..4.04.2........اإلمارات العربية املتحدة

15.715.313.912.512.413.313.0تونس

25.917.712.311.310.210.0..اجلزائر

....8.210.9..11.7..اجلمهورية العربية السورية

..........59.5..جيبوتي

....26.817.515.3....العراق

..0.90.30.3......قطر

..1.6..0.81.11.41.3الكويت

........7.9....لبنان

9.010.210.310.68.79.49.0مصر

13.611.610.89.79.49.19.1املغرب

..6.35.15.4..4.65.2اململكة العربية السعودية

....15.715.0......اليمن

.LABORSTA and ILOSTAT Database, available from http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm :املصدر
مالحظة: إشارة النقطتنَْي )..( تعني أّن البيانات غري متوفرة.



أسواق العمل التي لم تتمكن من استيعاب األعداد 
حاليّاً  ويبلغ  عمل.  عن  الباحثني  من  املتزايدة 
العربية  املنطقة  يف  الشباب  بطالة  معّدل  متوّسط 
بمناطق  مقارنًة  األعىل  وهو  املائة،  يف   23 حواىل 
معّدل  أضعاف  أربعة  عن  ويزيد  األخرى،  العالم 
ونسبة   .15)2-2 )الجدول  البالغني  لدى  البطالة 
بطالة الشباب إىل البالغني يف املنطقة العربية هي 
األعىل يف العالم، ومن املتوّقع أن ترتفع عىل املدى 
القريب يف ظل التأثري السلبّي لالنتفاضات العربية 

يف بعض البلدان عىل النشاط االقتصادي. 
تختلف  الشباب  بطالة  أن   2-2 الجدول  ويظهر 
بني بلد وآخر لكنها تبقى مرتفعة، وال سيما عند 
تشغيل  وإمكانيات  اإلجمالية.  بالبطالة  مقارنتها 
الشباب ال تتحّسن مع ارتفاع مستوى مهاراتهم 
جميع  تخرتق  البطالة  ألن  العلمي،  وتحصيلهم 
املستويات دون تمييز. وقد بات من غري املفاجئ 
يف  صعوبات  العالية  املهارات  ذوو  يواجه  أن 
انضم  وقد  كفاءاتهم.  مع  تتالءم  وظائف  إيجاد 

بينما  النظامي،  غري  القطاع  إىل  هؤالء  بعض 
كليّاً  انسحب  أو  الهجرة،  اآلخر  بعضهم  اختار 
معّدل  فيصل  الشابات،  أّما  العمل16.  سوق  من 
املنطقة  يف  املائة  يف   37 إىل  صفوفهن  يف  البطالة 
مشاركة  تدّني  مشكلة  عىل  دليل  يف  العربية17، 
الهيكل  تغرّي  أدى  وهكذا  العمل.  سوق  يف  املرأة 
الشباب  أعداد  زيادة غري مسبوقة يف  إىل  العمري 
التي تواجه البلدان العربية صعوبة يف دمجها يف 

العمل. أسواق 
العام• القطاع• يف• العمل• نسبة• ارتفاع• )ج(•

وتدّني•اإلنتاجية
املركزية  نظام  العربية  الدول  معظم  تتبع 
بينما  العام  للقطاع  الغالب  الدور  حيث  اإلدارية، 
ويستوعب  باإلجمال.  ضعيف  الخاص  القطاع 
كبرية من  أعداداً  العربية  البلدان  العام يف  القطاع 
 29 إىل  املتوسط  يف  نسبتها  تصل  العاملة،  القوى 
ففي  املنطقة18.  يف  العمالة  مجموع  من  املائة  يف 
املائة  93 يف  العام يضّم  القطاع  2010، كان  عام 
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اجلدول 2-2- بطالة الشباب والبطالة اإلجمالية في عدد من البلدان العربية، 1990 و2010-2000

)البلد
الفئة 
199020002001200220032004200520062007200820092010العمرية

األردن

15-19....37.938.037.031.638.835.634.732.931.233.0
20-24....27.128.928.224.128.726.826.625.825.726.7
25-29....10.911.410.59.611.611.310.410.310.510.1
15-64..13.714.715.314.512.514.814.013.112.712.912.5

اجلمهورية 
العربية 
السورية

15-19....18.427.819.026.418.817.317.821.314.819.7
20-24....23.224.921.923.818.618.919.823.017.720.8
25-29....14.011.215.014.010.011.912.215.513.213.4
15-646.8..11.211.710.912.38.18.28.410.98.18.6

فلسطني

15-19..21.538.746.039.541.337.033.633.539.536.436.9
20-24..20.134.241.438.139.536.336.836.241.540.039.6
25-29..16.526.932.326.527.424.926.224.030.729.729.5
15-64..14.325.331.225.526.823.523.721.726.624.523.7

اململكة 
العربية 

السعودية

15-1949.837.845.443.6......51.034.333.625.9..
20-2418.922.522.225.5......31.829.027.830.2..
25-295.16.87.69.1......10.610.510.112.8..
15-644.34.64.65.3......6.35.65.05.4..

املصادر: األردن: مسح العمالة والبطالة 2000-2010؛ فلسطني: مسح القوى العاملة 2000-2010؛ شعبة التنمية االجتماعية يف اإلسكوا؛ تعداد عام 2010؛ اململكة العربية السعودية: 
مسح القوى العاملة 2000-2002 و2006-2009؛ الجمهورية العربية السورية: بيانات عام 1991: منظمة العمل الدولية، باالستناد إىل مسوح اليد العاملة، بعد مراجعة املنهجية املعتمدة 
املكتب  لعام 2010: من موقع  العاملة  القوى  االتصال؛ بيانات مسوح  للفرتة 2001-2009 وفرتها جهات  العاملة  القوى  البيانات؛ بيانات مسوح  القدرة عىل مقارنة جميع  بسبب عدم 

املركزي لإلحصاء.
مالحظة: عالمة النقطتنَْي )..( تعني أّن البيانات غري متوفرة. يشمل حساب بطالة الشباب، وفق تعريف األمم املتحدة، الفئة العمرية 15-24 سنة. ويمثل خّريجو الجامعات ضمن هذه 

الفئة العمرية )22-24 سنة( أكثرّية الوافدين الجدد إىل سوق العمل. وألغراض املقارنة، يظهر الجدول أيضاً الفئة العمرية 25-29 سنة.
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يف  املائة  يف  الكويت، و79  يف  الوطنيّة  العمالة  من 
مرتفعة  النسبة  السعودية. وهذه  العربية  اململكة 
يف   66 إىل  تصل  إذ  أخرى،  عربية  بلدان  يف  أيضاً 
يف  و29  األردن،  يف  املائة  يف  و44  ليبيا،  يف  املائة 
عىل  الكبري  االعتماد  أّثر  وقد  مرص19.  يف  املائة 
العربية،  البلدان  العام سلباً عىل  القطاع  العمل يف 
األجور  بني  الفجوة  واّتسعت  اإلنتاجيّة،  فتدّنت 
وواقع السوق، وتفاقمت مشكلة البطالة، وتأثرت 
يتّجهون  باتوا  الذين  للطالّب  التعليميّة  الخيارات 
اقتصادّية متدّنية،  نحو اختصاصات ذات جدوى 
تعليمهم وساهم يف  العائد من  تدّني  إىل  أّدى  مّما 

تجزئة سوق العمل يف املنطقة20.
يف  العمالة  حماية  سببها  السلبيّة  اآلثار  وهذه 
العمل،  سوق  يف  املنافسة  من  العام  القطاع 
أجوراً  العام  القطاع  يف  العاملون  يتقاىض  بحيث 
الحياة  مدى  وظيفي  باستقرار  ويتمتعون  أعىل 
اإلنتاجية  لزيادة  الحافز  لديهم  يضعف  قد  بينما 
العمالة  خصائص  ساهمت  وقد  املهارات.  وبناء 
ويعترب  الغري،  عىل  االعتماد  ثقافة  تعزيز  يف  هذه 
وظائف  بتأمني  ملَزمة  الدولة  أّن  العاملني  بعض 
مستوى  يكن  أياً  اجتماعية  وتقديمات  لهم  ثابتة 
منخفضة  اإلنتاجيّة  ظلت  السبب،  لهذا  اإلنتاجيّة. 
الدولية،  املعايري  العربية، حسب  البلدان  يف جميع 

بالرغم من الجهود املبذولة لتحسينها.
الثاني  الخيار  الخاص  القطاع  يف  العمل  وُيعترب 
تكون  وقد  العربية.  البلدان  معظم  يف  األفضل 
الوظيفي،  االستقرار  أّن  إالَ  مرتفعة،  فيه  األجور 
عىل  التشديد  وعدم  واملرونة،  والتقديمات، 
القطاع  قدرة  من  تزيد  عوامل  كلها  اإلنتاجيّة، 
القطاع  يف  وتعمل  العاملني.  جذب  عىل  العام 
عدة  ألسباب  النساء  من  كبرية  رشيحة  العام 

وااللتزام  العمل،  وظروف  ساعات  يف  كاملرونة 
ثقافية  أخرى  أسباب  إىل  إضافة  األمومة،  بإجازة 

واجتماعية.
النمّو  تحفيز  يف  دوراً  الخاص  القطاع  يؤد  ولم 
والتنمية يف البلدان العربية، بل أضعفته السياسات 
اإلداري،  والروتني  الفعالة،  غري  االستثمارية 
هذه  ويف  مجاالت.  عّدة  يف  العام  القطاع  وَهيْمنة 
بوظائفه  الرسمي  غري  القطاع  توّسع  الظروف، 
التي تتطلّب مهارات بسيطة وتتميّز بتدّني القيمة 

املُضافة وتدّني مستوى الحماية الوظيفيّة.
يف  ساهم  العام  القطاع  يف  العمل  أن  والخالصة 
البلدان  من  العديد  يف  البطالة  معّدالت  تخفيض 
لم تعالج.  للبطالة  البنيوّية  املشاكل  العربية، لكن 
تتمكن  لن  املايل،  التقشف  سياسات  ظّل  ويف 
الباحثني  استيعاب  يف  االستمرار  من  الحكومات 
عن عمل يف القطاع العام. وهذا يعني أن االعتماد 
الخيارات  يعد من  لم  العمل  العام يف  القطاع  عىل 
العمري  الهيكل  تحّول  مع  للتعامل  املطروحة 

للسكان واالستفادة من العائد الديموغرايف.
)د(•عدم•املساواة•بني•الجنسني

العاملة  القوى  يف  اإلناث  مشاركة  معّدل  ارتفع 
تعليم  يف  االستثمار  لزيادة  نتيجًة  التسعينات،  يف 
أن هذا  العوامل األخرى21. غري  اإلناث، وعدد من 
ففي  الدوليّة:  املعايري  وفق  منخفضاً  ظّل  املعّدل 
يف  املرأة  مشاركة  نسبة  بلغت  مثالً،   2008 عام 
 31,6 الجزائر،  يف  املائة  يف   31,9 العاملة  القوى 
الجمهورية  يف  املائة  يف  لبنان، و31,3  يف  املائة  يف 
فلسطني.  يف  املائة  يف  و13,4  السورية،  العربية 
العمل  الشابات يف سوق  وظلّت معّدالت مشاركة 
عام  يف  املائة  يف   13 تتجاوز  ولم  منخفضة، 
لدى  مرتفعة  البطالة  معّدالت  تزال  وال   .2012

اجلدول 2-3- البطالة في عدد من البلدان العربية: املعدالت العامة ومعدالت الذكور واإلناث آخر سنة 
تتوفر فيها البيانات )بالنسبة املئويّة(

اإلناثالذكورمجموع السكانالبلد

12.911.021.2األردن (2011) 
14.07.828.1اإلمارات العربية املتحدة (املواطنون: 2009)

8.45.722.5اجلمهورية العربية السورية (2010)
20.919.228.4فلسطني (2011)

9.45.222.9مصر (2009)

10.56.928.4اململكة العربية السعودية (املواطنون: 2009)

15.011.540.9اليمن (2008)
املصدر: اإلسكوا، 2012a، ص 28.



23

التقّدم  أن  ذلك  ومعنى   ،)3-2 )الجدول  اإلناث 
الذي أحرزته املرأة يف التعليم واملشاركة يف القوى 
بني  املساواة  نحو  مماثل  تقّدم  يرافقه  لم  العاملة، 

الجنسني يف سوق العمل.
ومشاركة الفئات االجتماعيّة املهمَّشة، ومنها النساء، 
عىل  املعني  البلد  اقتصاد  يساعد  العمل  سوق  يف 
االستفادة بمستوى أفضل من النافذة الديموغرافية. 
يركزوا يف سياساتهم  أن  السياسات  وعىل صانعي 
املستقبلية عىل ضمان حياة كريمة للنساء بتشجيعهّن 

عىل املشاركة يف القوى العاملة. 
املنطقة  يف  العمل  أسواق  تتّصف  الخالصة،  ويف 
بني  البطالة، وخصوصاً  بارتفاع معّدالت  العربية 
وتدّني  النظامي،  غري  القطاع  وتوّسع  الشباب، 
فَرص  يف  الجنسني  بني  املساواة  وعدم  اإلنتاجيّة، 
يف  خطرية  تحّديات  يطرح  مّما  واألجور،  العمل 
سياق تغرّي الهيكل العمري للسكان. وملواجهة هذه 
الفعالية  عدم  مواضع  إصالح  من  بد  ال  التحديات 
واالستعداد  الدول،  تعتمدها  التي  السياسات  يف 
الديموغرافية. ومن  النافذة  من فرصة  لالستفادة 
تدّني  العربية  العمل  أسواق  يف  الخلل  أسباب  أهّم 
التعليم  أنظمة  كفاءة  ضعف  بسبب  اإلنتاجيّة 
لكّل  املاّدي  املال  رأس  حجم  وتدّني  والتدريب، 
عامل، علماً بأّن هذه العوامل هي نتيجة لسياسات22 
خاطئة تفتقر إىل الكفاءة عىل مستوى سوق العمل. 
الطلب  سياسات  مساهمة  عىل  أدلة  الواقع  ويف 
تفاقم  يف  والصناعية(  االستثمارية  )كالسياسات 

مشاكل أسواق العمل يف املنطقة العربية23.

2- السياسات املتعلقة بتغّير الهيكل 
العمري للسكان

اعتمدت الدول العربية سياسات عدة لحّل مشاكل 
سوق العمل، نجح القليل منها وأدى بعضها إىل تفاقم 
للسكان،  العمري  الهيكل  تغرّي  ومع  املشاكل.  هذه 
ملّحة  رضورة  الخاطئة  السياسات  إصالح  أصبح 
ييل  ما  ويف  الديموغرافية.  النافذة  من  الفوائد  لتعظيم 

السياسات التي تحتاج إىل إصالح.
)أ(•قوانني•وأنظمة•العمل•الصارمة

العربية  املنطقة  يف  العمل  سوق  عىل  ترسي 
قوانني وأنظمة متشددة تفرض قيوداً عىل صعيد 
األدنى  والحّد  العمل  من  ف  والرَصْ التوظيف 
بسوق  يتأثر  ال  مثالً،  األجور،  فتحديد  لألجور. 
لعوامل أخرى24. وتعطي  بقدر ما يخضع  العمل 
هذه القوانني فكرة واضحة عن النموذج اإلنمائي 

الذي تعتمده البلدان العربية منذ الستّينات، حيث 
العمل.  لفرص  والضمانة  املصدر  هي  الدولة 
زمن  املايض،  يف  نجح  قد  النموذج  هذا  كان  وإذا 
الوفرة يف املوارد املالية وقلة عدد السكان يف سن 
العمل، فالوضع تغرّي يف العقَدْين املاضينْي. وبات 
النموذج  تغيري  عىل  تعمل  أن  العربية  الدول  عىل 
اإلنمائي الحايل، وعىل توخي املزيد من املرونة يف 

قوانني وأنظمة سوق العمل.
الدراسة  يف  اعتمادها  يمكن  التي  األمثلة  ومن 
معظم  يف  رسميّاً  املُعتَمد  لألجور  األدنى  الحّد 
الفعالية،  بعدم  يتسم  ما  وكثرياً  العربية.  البلدان 
النخفاضه، واقتصاد االلتزام به عىل نطاق ضيق، 
وضعف القدرة عىل إنفاذه25. أما ترشيعات األمن 
العّمال  رصف  عىل  املفروضة  والقيود  الوظيفي 
والجزائر  تونس  يف  نسبيّاً  صارمة  فهي  الدائمني 
واملغرب،  األردن  يف  رصامة  وأقّل  ومرص، 
مجلس  بلدان  يف  املواطنني  عىل  تطبّق  وال 
إىل  الخاص  القطاع  ويلجأ  الخليجي26.  التعاون 
والقيود،  الترشيعات  هذه  عىل  للتحايل  أساليب 
عىل  العاملني  إلزام  أو  مؤقتة  بعقود  العمل  مثل 
العمل.  مبارشة  قبل  استقالتهم  خطابات  توقيع 
وهذه األساليب تحّد من إمكانات األمن الوظيفي 
للعاملني يف القطاع الخاص وتزيد من اإلقبال عىل 

القطاع العام.
وقد حالت عّدة قوانني وأنظمة أخرى دون تمّكن 
النمّو  عجلة  دفع  من  النظامي  الخاص  القطاع 
منها  العمل،  سوق  إىل  الجدد  الوافدين  واستيعاب 
عىل سبيل املثال قوانني االنضمام إىل نظام الضمان 
أصحاب  عىل  كبرياً  عبئاً  تشكل  التي  االجتماعي 
سبيل  عىل  مرص  ففي  الخاص:  القطاع  يف  العمل 
األجر  من  املائة  يف   40 إىل   35 نسبة  تدفع  املثال، 
كمساهمة يف الضمان االجتماعي، يتحّمل رّب العمل 

الثلثني منها ويتحّمل العامل الثلث املتبقي. 
وما توّسع القطاع غري النظامي يف العديد من البلدان 
العربية إال نتيجًة لتشّدد القوانني املتعلقة بالعمل يف 
القطاع النظامي، وللعبء املايل الكبري الذي يتحّمله 

صاحب العمل يف القطاع النظامي الخاص.
سوق  قوانني  تكون  أن  يجب  األسباب،  لهذه 
القطاع  يف  العمل  لتشجيع  مرونة  أكثر  العمل 
الخاص وحماية حقوق العّمال. ويف هذا السياق، 
العقود  العتماد  تدابري  عربيّة  دول  عّدة  اتخذت 
تسهل  كي  جزئي،  بدوام  والعقود  املدة  املحددة 
مهاّمهم  يؤّدون  ال  الذين  العّمال  رصف  عمليّة 
بمثابة  التعديالت  هذه  وتعترَب  أكَمل وجه27.  عىل 
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كان  إذا  سيما  وال  الصحيح،  االتجاه  يف  خطوة 
العمري  الهيكل  يف  التحّول  مراعاة  الهدف 
سوق  يف  املرونة  تحقيق  جانب  وإىل  للسكان. 
مالئمة  اجتماعية  سياسات  وضع  يجب  العمل، 
االجتماعية،  األوضاع  تردي  من  العّمال  لحماية 
الخاص  القطاع  تمّكن  اقتصادّية  بيئة  وتهيئة 
فرص  وتوفري  النمّو  تحريك  ومن  االزدهار،  من 

الئقة. عمل 
وسياسات• العمل• سوق• يف• التجزئة• )ب(•

الهجرة
إىل  بالنسبة  خاصة  أهميّة  املسألة  هذه  تكتِسب 
أّدى تفاوت  الخليجي حيث  التعاون  دول مجلس 
تجزئة  إىل  والخاص  العام  القطاَعنْي  بني  األجور 
التجزئة  إىل  الدول  هذه  عمدت  وقد  العمل.  سوق 
إثر مطالبة املواطنني املتزايدة بتوزيع أكثر عدالة 
العام  القطاع  يف  تشغيلهم  خالل  من  للموارد 
واالستفادة من تقديماته. ففي قطر مثالً، ُرفعت 
بنسبة  العام  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  أجور 
القطاع  واصل  ُعمان  ويف  املائة،  يف   120 تفوق 
املاضية  القليلة  األعوام  خالل  توّسعه  العام 
باستحداث حواىل 50,000 فرصة عمل جديدة28. 
وقد ساهمت هذه التطّورات يف تشجيع املواطنني 
أن  غري  الخاص.  القطاع  يف  العمل  رفض  عىل 
الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  يف  العام  القطاع 
جميع  الستيعاب  التوّسع  مواصلة  عىل  قادر  غري 
البطالة  معّدل  ويبقى  فيه،  العمل  يف  الراِغبني 

مرتفعاً بني املواطنني.
وإزاء هذه املشكلة املتفاقمة، اعتمدت دول مجلس 
إلدماج  التدابري  من  عدداً  الخليجي  التعاون 
أصحاب  كإلزام  الخاص،  القطاع  يف  املواطنني 
محددة  نسبة  بتشغيل  الخاص  القطاع  يف  العمل 
القطاع  لرشكات  الدعم  وتقديم  املواطنني،  من 
تكاليف  وزيادة  مواطنني،  لتوظيف  الخاص 
زيادة  الوافدين وأرَسهم عرب  إىل  بالنسبة  املعيشة 
الشهادات  وتصديق  الصّحي  التأمني  تكاليف 
مجلس  دول  واعتمدت  ذلك.  وغري  التعليمية 
إىل  تهدف  سياسات  كذلك  الخليجي  التعاون 
عىل  بالعمل  املواطنني  مهارات  مستوى  تحسني 

تحسني مستوى التعليم والتدريب املهني.
وبالرغم من التشكيك يف فعاليّة هذه السياسات29، 
العمري  الهيكل  التغرّيات يف  ال بد، لالستفادة من 
للسكان، من معالجة مشكلة تجزئة أسواق العمل 
املواطنني  حصول  تضمن  سياسات  ووضع  أوالً، 
من  البلدان  جميع  استفادة  وضمان  عمل،  عىل 

النافذة الديموغرافية.
األعضاء  غري  العربية  الدول  باستطاعة  يعد  ولم 
يف مجلس التعاون الخليجي االعتماد عىل الهجرة 
اتخذت  أن  بعد  أمان، وال سيما  واعتبارها صّمام 
من  مجموعة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
باملواطنني،  الوافدين  عن  كاالستعاضة  التدابري 
آسيويني،  بعمال  العرب  العمال  عن  واالستعاضة 
يف  األوروبي  االتحاد  دول  تشّدد  أثر  عىل  أو 
يهاجرون  العرب  فاملواطنون  الهجرة.  سياسات 
وظائف  يف  للعمل  تجنباً  أو  البطالة  من  هرباً 
اإلنمائيّة  األهداف  لتحقيق  وليس  األجر،  متدنية 
يف  الهجرة  إدماج  ينبغي  لذلك،  بلدانهم.  يف 
يف  إيجابياً  باعتبارها عامالً  املنشأ  بلدان  سياسات 
تحقيق التنمية، فالهجرة مثالً هي وسيلة لتحسني 

مهارات األفراد وحصولهم عىل العمل املنتج.
السالمة• وتدابري• التعليمّية• السياسات• )ج(•

والصّحة•املهنّية
نوعيّة  أّن  إالّ  العمل،  سوق  إىل  مدَخل  هو  التعليم 
إىل  بعد  تصل  لم  العربية  البلدان  يف  التعليم 
العالم.  يف  أخرى  مناطق  بلغته  الذي  املستوى 
لكن  التعليم،  عىل  الحصول  فَرص  تحّسنت  فقد 
نوعيّته لم تتحّسن باملستوى نفسه. وإزاء انتشار 
الطالب  يتّجه  العام،  القطاع  يف  العمل  نمط 
اإلنسانيّة  العلوم  مثل  معيّنة،  اختصاصات  نحو 
والعلوم االجتماعية والحقوق والرتبية، للحصول 
عىل وظائف يف القطاع العام، ويتجنّبون التدريب 
املهني والتقني. وقد أّدى تفضيل العمل يف القطاع 
العام إىل نقص يف العّمال الذين يمتلِكون مهارات 
الدول  تكّرس  ولم  الخاص.  القطاع  يطلبها 
واعتماد  العّمال  مهارات  لتنمية  الكايف  االهتمام 
تعاني  لذلك،  ونتيجًة  الفّعالة.  التدريبيّة  الربامج 
نواتج  بني  والتباعد  اإلنتاجية  تدّني  من  البلدان 
ومن  العمل.  سوق  واحتياجات  التعليمي  النظام 
غري املُستغَرب أن يكون معّدل العائد الفردي من 
خالل  املنطقة  يف  تدريجيّاً  انخفض  قد  التعليم 
يشري  مّما  املاضية،  الثالثني  أو  العرشين  األعوام 
التعليم وارتفاع نسبة املتعلّمني  إىل ضعف مكانة 

العاطلني عن العمل )الجدول 4-2(.
التي  التعليميّة  السياسات  عىل  اإلبقاء  يمكن  ال 
تركز عىل تحسني فرص الحصول عىل التعليم عىل 
العمل  سوق  احتياجات  وتهمل  نوعيّته،  حساب 
التحّديات  فمواجهة  الخاص.  القطاع  ومتطلّبات 
للسكان،  العمري  الهيكل  التغرّيات يف  الناتجة من 
تؤدي  التعليم  يف  جديدة  وسائل  اعتماد  إىل  تدعو 
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إىل تحسني اإلنتاجية.
مراعاة  عىل  الالئق  العمل  فَرص  مفهوم  يشتمل 
البلدان  وبني  املهنية.  والسالمة  الصحة  اعتبارات 
العربية فوارق كبرية من حيث اآلليّات واألداء عىل 
الترشيعات  إىل  يفتِقر  منها  فالعديد  الصعيد.  هذا 
التنفيذية،  التدابري  يف  الفعالية  وإىل  الالزمة 
العربية  البلدان  يف  كثرية  وظائف  أن  يعني   مما 

ال تستويف رشوط العمل الالئق.

3- تكييف استراتيجّيات سوق العمل مع 
التحّوالت في الهيكل العمري للسكان

البلدان  يف  العمل  استعراض سياسات  من  يتضح 
كافية  تكن  لم  إلصالحات  خضعت  قد  أنها  العربية 
من  الجزء  هذا  ويحلّل  العمل.  سوق  تحّديات  ملواجهة 
املختلفة،  املجاالت  يف  املطلوبة  اإلصالحات  التقرير 
ويتناول قدرة بعض السياسات عىل مواجهة التحّديات 

املتعلقة بتغرّي الهيكل العمري للسكان.

االقتصادية،  األنشطة  االعتماد عىل بعض  ويمكن 
استحداث  عىل  بقدرتها  املعروفة  واإلسكان،  كالبناء 
فرص عمل، الستيعاب الزيادة يف حجم السكان يف سّن 
أنها ال تتالءم مع التحّول املتوقَّع يف الهيكل  العمل. إالّ 
العمري للسكان نحو مجتمع أكثر شيخوخة. من هذا 
املنطلق، عىل الدول العربية أن تسعى جاِهدة إىل خلق 
مرتفعة،  مضافة  وقيمة  أعىل  إنتاجيّة  ذات  وظائف 
تؤّمن أجوراً تفوق مستوى الكفاف وتسمح باالّدخار. 
ويتوفر هذا النوع من الوظائف يف القطاع النظامي الذي 
يؤمن للعامل الحماية الوظيفيّة واالجتماعيّة، وإمكانيّة 

تعليماً  األكثر  للشباب  والفرص  الوظيفي،  التقّدم 
الوظائف  ولهذه  قدراتهم.  من  لالستفادة  املنطقة  يف 
العديد من الفوائد غري املبارشة وال سيما من حيث اإلبداع، 
وال سيما يف ظّل اقتصاد عاملي قائم عىل االبتكار واإلبداع. 
االستثمارية  السياسات  عىل  يعتمد  النجاح  أّن  ومع 
التي  الصناعات  العربية  الدول  فضلت  والصناعيّة، 
تعتمد عىل النفط والخدمات العاّمة وأهملت الصناعات 

التحويليّة ذات القيمة املضافة املرتفعة.
)أ(•الحّد•األدنى•لألجور

لألجور  األدنى  الحّد  سياسات  تضمن  أن  يجب 
عىل  املتدّنية  املهارات  ذوي  من  العمال  حصول 
أجوراً كافية لعيش حياًة كريمة، من غري أن تبلغ 
النظامي عن  القطاع  ُيعجز  من االرتفاع مستوى 
جداً،  مرتفعة  األجور  كانت  وإذا  به.  االستمرار 
غري  القطاع  إىل  للتحول  العمل  صاحب  يضطر 
يؤدي  أن  ويمكن  أقل.  األجور  حيث  النظامي 
تحديد األجور عند مستويات مرتفعة إىل إضعاف 
يف  املنافسة  عىل  النظامي  القطاع  رشكات  قدرة 
عىل  يجب  املنطلق،  هذا  من  الخارجيّة30.  األسواق 
ذوي  العّمال  أجور  تحديد  السياسات  صانعي 
تجنباً  إنتاجيّتهم،  ملستوى  طبقاً  املتدّنية  املهارات 

ألي أثر يرض بسالمة الرشكات التي تشّغلهم.
)ب(•خطط•الحماية•االجتماعية

والحماية  الضمان  خطط  تكاليف  توزيع  يجب 
مختلف  بني  بدّقة  بالعمل  املرتبطة  االجتماعية 
الحاليّة  الخطط  من  فالعديد  املعنية.  الجهات 
وتثنيهم  العمل،  أصحاب  ثقيلة عىل  أعباًء  تفرض 
والفوائد  محدودة  تغطيتها  أّن  مع  التوظيف  عن 
التي تتيحها غري كافية يف الغالب. وتخفيض هذه 

اجلدول 2-4- توزيع القوى العاملة والعاطلني عن العمل حسب مستوى التحصيل العلمي في عدد 
من البلدان العربية 

البلد
نسبة العاملني من مستوى التعليم 

الثانوي أو أعلى
نسبة العاطلني عن العمل من مستوى 

التعليم الثانوي أو أعلى

45.143.6األردن (2003)
24.959.0البحرين (2003)

42.642.5تونس (2004)
20.037.8اجلزائر ** 

15.439.7ُعمان (1996)
42.080.0مصر (1998)

16.429.6املغرب*
.World Bank, 2008, pp. 215-217 :املصدر

* تعود بيانات القوى العاملة إىل عام 2005 وبيانات البطالة إىل عام 2003.
** التاريخ غري متوفر.
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أصحاب  بني  العادل  توزيعها  وضمان  التكاليف، 
العربية  العمل  أسواق  ينعش  واملوظفني،  العمل 
عىل  السياق،  هذا  ويف  التغطية.  مستوى  ويحسن 
الحكومات أن تنظر يف إطالق مبادرات عىل غرار 
اعتماده  يمكن  الذي  البطالة  ضّد  التأمني  حساب 
صاحب  يقوم  املبادرة،  هذه  إطار  ويف  مرص.  يف 
عامل  كّل  مكسب  من  محّدد  جزء  بإيداع  العمل 
يف  العامل  فيستطيع  به،  خاص  توفري  حساب  يف 
حال فصله من العمل أن يسحب املبلغ من حسابه 
األسايس  والهدف  االقتضاء.  حسب  به  ويترصف 
خطط  عبء  تخفيف  هو  الجديد  النظام  هذا  من 
العمل،  صاحب  عن  االجتماعي  والضمان  التأمني 

ويف الوقت ذاته حفظ حقوق العامل.
يجب  االجتماعي،  الضمان  تغطية  توسيع  وعند 
وبالتحديد  املقدَّمة،  الخدمات  نوعيّة  من  التأّكد 
الخدمات،  هذه  نوعيّة  فتدّني  الصحيّة.  الخدمات 
وصعوبة الوصول إليها وارتفاع كلفتها )حتى يف 
حال كانت نظرّياً مّجانيّة(، تدفع بأصحاب العمل 
اشرتاكات  اعتبار  إىل  سواء  حّد  عىل  وبالعّمال 
تأميناً،  وليس  رضيبة  بمثابة  االجتماعي  الضمان 

فيحجمون عن دفعها.31
)ج(•سياسات•سوق•العمل•النشطة

العمل  سوق  أداء  تحسني  إىل  الهادفة  السياسات 
أجل  من  الحكومات  تستخدمها  أدوات  هي 
عىل  األفراد  ومساعدة  التشغيل  واقع  تحسني 
احتياجات  مع  تتوافق  بحيث  مهاراتهم  تنمية 
السوق. وتشمل هذه السياسات تدابري شتى مثل 
وبرامج  التوظيف،  وخدمات  التشغيل،  إعانات 
التدريب، وبرامج األشغال العامة، وبرامج تنمية 
ومن  الحجم32.  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع 
عىل  يجب  السياسات،  هذه  فعاليّة  ضمان  أجل 
املؤسيس،  اإلطار  يف  تدرجها  أن  العربية  الدول 
متكاملة  وطنية  إسرتاتيجية  من  جزءاً  فتكون 
بني  التنسيق  مستوى  يحّسن  وهذا  للتشغيل. 
مختلف أصحاب املصلحة ويعزز االستدامة املاليّة 
وآليّات املتابعة والتقييم، ويساهم يف بناء قدرات 
السياسات  بناء  ويجب  املسؤولة33.  الجهات 
نظرة  عىل  العمل  سوق  أداء  تحسني  إىل  الهادفة 
الهيكيل  للتغرّي  تخّطط  استرشافيّة  مستقبليّة 
تغلق  فعندما  العمل.  سوق  احتياجات  يف  املتوقع 
النافذة الديموغرافية وتحدث زيادة غري مسبوقة 
يتّسع  السكان،  مجموع  من  السن  كبار  نسبة  يف 
الرعاية  خدمات  بتوفري  ُيعنى  الذي  القطاع 
يف  زيادة  التوّسع  هذا  فيستوِجب  السن،  لكبار 

تتطلب  جديدة،  عمل  فرص  وخلق  االستثمار، 
متخّصصاً. تدريباً 

التعليم•والتدريب )د(•
بالغة  بأهميّة  والتدريب  التعليم  إصالح  يستأثر 
سوق  سياسات  لتحّديات  بفعاليّة  التصّدي  يف 
ملّحة  أولوّية  التعليم  نوعيّة  أصبحت  وقد  العمل. 
أيضاً  تسعى  أن  يجب  التي  اإلصالح  عمليّة  يف 
العلوم  اختصاصات  نحو  التهافت  تخفيف  إىل 
اإلنسانيّة والعلوم االجتماعيّة وتشجيع اإلنخراط 
بهدف  العمل  سوق  يف  مطلوبة  اختصاصات  يف 
العاملني  مهارات  بني  املزمنة  التباعد  مشكلة  حل 

واحتياجات سوق العمل.
التعليم  نواتج  ربط  إىل  برامج  عّدة  وتهدف 
الشباب  تزويد  وإىل  العمل  سوق  باحتياجات 
“إنجاز”  برنامج  بفَرص عمل أفضل، ومنها مثالً 
يف  و“الداكوم”  ُعمان،  يف  و“سند”  األردن،  يف 
يف  التقني  للتعليم  الحريري  ومدرسة  الكويت، 
والتدريب يف  للتوظيف  الوطني  لبنان، والربنامج 
أهميتها  من  الرغم  عىل  الربامج  وهذه  البحرين. 
وذلك  الشباب،  بطالة  مشكلة  حّل  من  تتمكن  لم 
املتابعة  ونقص  النطاق،  محدودية  منها  ألسباب 
معالجة  عىل  القدرة  وعدم  والتقييم،  والرصد 
السياسات  ضعف  سيما  وال  املشكلة،  جذور 
الطلب،  عىل  تركز  التي  والصناعية  االستثمارية 
الوظائف،  من  معيّنة  ألنواع  الشباب  وتفضيل 
يحقق  ولكي  التعليم.  أنظمة  فعالية  وضعف 
يف  يكون  أن  يجب  املطلوبة،  الفعالية  اإلصالح 

سياق إسرتاتيجيّة شاملة للتنويع االقتصادي.
)ه(•مشاركة•املرأة•يف•سوق•العمل

سوق  يف  املرأة  مشاركة  معّدالت  انخفاض  ُيعترب 
التمييز  مظاهر  من  الشاّبات،  وبالتحديد  العمل، 
التي  الجهود  من  الرغم  وعىل  له.  تتعرض  الذي 
دور  تعزيز  أجل  من  العربية  الحكومات  بذلتها 
املرأة وزيادة مشاركتها يف سوق العمل، لم ُيسجل 
املرأة  دور  فتعزيز  الصعيد.  هذا  عىل  كبري  تقدم 
يستوجب إصالح السياسات التي تتناول حقوقها 
ومشاركتها  املجتمع  يف  الفاِعلة  ومشاركتها 
إصالح  أّدى  فقد  السياسية.  الحياة  يف  وتمثيلها 
يف  املرأة  حق  وبالتحديد  مثالً،  العائلة،  قانون 
بسوق  االلتحاق  عىل  الشاّبات  تحفيز  إىل  الطالق، 
مشاركة  معّدل  رفع  أن  يعني  وهذا  العمل34. 
العاملة يجب أن يكون من ضمن  القوى  املرأة يف 
إسرتاتيجية متكاملة لتعزيز دور املرأة يف املجتمع. 
تدابري  االسرتاتيجيّة  هذه  تتضّمن  أن  ويمكن 
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العمل،  سوق  يف  املنافسة  عىل  النساء  قدرة  لبناء 
األطفال  رعاية  مرافق  وتأمني  األجور،  دعم  مثل 
التدريب  وتقديم  ميرّسة،  وكلفة  جيدة  بنوعية 
العاِمالت.  الشاّبات  احتياجات  تلبّي  التي  املهني 
ويجب أن يكون املقصد من كل هذه اإلصالحات 

تأمني ظروف العمل الالئقة.
)و(•كبار•السن•والشيخوخة•النِشطة

من  والتعديالت  اإلصالحات  بعض  إدخال  ينبغي 
أجل اإلستفادة من الزيادة املتوقعة يف حّصة كبار 
السن من مجموع السكان. ويف الكثري من األحيان، 
يتّم اقرتاح رفع سن التقاعد، لكونه يزيد من عرض 
العبء  ويخّفف  اإلعالة،  نسبة  ويخّفض  العمل، 
النفقات  من  وغريها  التقاعدّية  للمعاشات  املايل 
الضمان  اشرتاكات  عرب  جزئيّاً  تمويلها  يتّم  التي 
العمل.  سن  يف  السكان  يتحّملها  التي  االجتماعي 
وقد تّم إدخال هذه اإلصالحات يف أوروبا الوسطى 
وأوروبا الرشقيّة من أجل معالجة النتائج املرتّتبة 
وتجدر  للسكان35.  العمري  الهيكل  تغرّي  عىل 
يف  اإلصالحات  هذه  تطبيق  صعوبة  إىل  اإلشارة 
عىل  تؤثر سلباً  لكونها سوف  العربية  البلدان  كّل 
الحّل  بأّن  يعني  مّما  الشباب،  لدى  العمل  فَرص 
قد َيكمن يف تطوير برامج عمل بدوام جزئي و/
أو برامج العمل-من-املنزل بالنسبة لكبار السن36. 
كبار  تدريب  إعادة  أو  تدريب  الرضوري  ومن 
أّن  إالّ  اإلنتاجيّة،  دعم  أجل  من  العاملني  السن 
أكثرّية  يف  واسع  نطاق  عىل  متوفر  غري  التدريب 
القليلة  التدريبية  الربامج  أّن  العربية، كما  البلدان 
املتوفرة ترّكز عىل جيل الشباب يف القوى العاملة. 
يلبّي  جديد  تدريبي  إطار  تأمني  يجب  ولذلك، 

احتياجات كبار السن العاملني.
)ز(•الهجرة

تؤثر الهجرة عىل تغرّيات الهيكل العمري للسكان، 
فالهجرة قد تفِرغ بلدان املنشأ من أفضل األفراد 
عىل  البلدان  هذه  قدرة  من  وتحّد  العمل  سن  يف 
ترّسع  قد  كما  الديموغرايف،  العائد  من  االستفادة 
عمليّة شيخوخة السكان يف هذه البلدان، إذا ما قرر 
املهاجر عدم العودة إىل بلده األّم إالّ بعد التقاعد. 
أّما يف بلدان املقصد، فقد تساهم الهجرة يف تعزيز 
القوى العاملة وتخفيف وترية شيخوخة السكان، 
وتنطبق  العمل.  سن  يف  الوافدين  أكثرّية  لكون 

هذه الحالة عىل بلدان مجلس التعاون الخليجي.
إقليمية  اسرتاتيجيات  اعتماد  الرضوري  ومن 
سياسات  تحدثه  ما  لتجنّب  الهجرة،  بشأن 
آثار  من  بالهجرة  املتعلقة  الصفرّية  لة  املحصِّ

املنطقة.  يف  فقراً  األكثر  املنشأ  بلدان  مصالح  عىل 
مبدأ  من  االسرتاتيجيّات  هذه  تنطلق  أن  ويجب 
املقصد  وبلدان  املنشأ  لبلدان  اإليجابية  املحصلة 
اسرتاتيجي  نهج  باعتماد  وذلك  سواء،  حد  عىل 
العاملية  التنمية  مبادئ  يستويف  الهجرة  إلدارة 
فوائد  توزيع  ضمان  أجل  من  اإلنسان  وحقوق 
الهجرة بالتساوي عىل كّل من بلدان املنشأ وبلدان 

املقصد واملهاجرين.
)ح(•سياسات•أخرى

ترّكز خيارات اإلصالح املُقرتَحة عىل اآلثار املبارشة 
لتحّول الهيكل العمري للسكان عىل سوق العمل. 
أن  يجب  اإلصالحات،  نجاح  ضمان  أجل  ومن 
البيئة  الرامية إىل تطوير  تكون جزءاً من الجهود 
أهميّة  تربز  وهنا  العربية.  البلدان  يف  االقتصادية 
إصالح السياسات التجارية والسياسات الصناعيّة 
مع  العربية،  البلدان  يف  االقتصاد  تنويع  بهدف 
الرتكيز عىل نمّو القطاع الخاص يف صناعات مثل 
الصناعات التحويلية ألغراض التصدير، تستوعب 
مكاسب  وتحقق  العاملة  القوى  من  كبرية  أعداداً 
وإضافة  املضافة.  والقيمة  اإلنتاجية  مستوى  عىل 
إىل هذه اإلصالحات، يبدو من الرضوري تحسني 
اإلحاطة  بهدف  العمل  بسوق  املتعلقة  البيانات 
وآثارها  العربية  البلدان  العمل يف  أسواق  بطبيعة 

عىل مختلف الفئات العمرية.

باء-	السياسات	الضريبّية

1- حملة عامة عن السياسات الضريبّية في 
البلدان العربية

عىل  للسكان  العمري  الهيكل  يف  التحّوالت  تؤثر 
واإليرادات،  النفقات  وجهتي  من  الرضيبيّة،  السياسة 
حجم  ازدياد  فمع  مختلفة.  أوقات  ويف  مختلفة  بطرق 
السكان يف سن العمل، ُيحتمل أن تزاداد اإليرادات من 
ُيحتمل  السن،  كبار  عدد  ارتفاع  ومع  الدخل.  رضيبة 
تكون  أن  وينبغي  الصحية.  الرعاية  تكاليف  تزداد  أن 
مع  التغرّيات،  لهذه  استعداد  عىل  الرضيبيّة  السياسات 
التي  الرضيبيّة  القاعدة  اختيار  هدَفنْي:  عىل  الحرص 
وتوفري  اإليرادات،  يف  الزيادة  من  قدر  أعىل  تحقق 
الخدمات العاّمة التي تلبي احتياجات السكان يف سياق 

التغرّيات الديموغرافية.

بلدان  باستثناء  العربية،  البلدان  واجهت  وقد 
كبرية،  مالية  صعوبات  الخليجي،  التعاون  مجلس 
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للعديد  الدقيق  الوضع  العاّمة  املاليّة  مؤرشات  وتبنّي 
لعام  الدويل  النقد  صندوق  تقديرات  فحسب  منها. 
املائة  يف   55 حواىل  اإلجمايل  العام  الدين  بلغ   ،2010

 75 السودان وما يقارب  الناتج املحيل اإلجمايل يف  من 
يف املائة يف مرص. أما يف لبنان، فقارب الدين العام أعىل 
املحيل  الناتج  من  املائة  يف   148.2 العاملية،  املستويات 
اإلجمايل. وبات عىل البلدان العربية أن تخّصص حواىل 
نصف امليزانيّة السنوّية لستديد مدفوعات الدين العام 
اإلنفاق  توجيه  عىل  قدرتها  يضعف  مما  وفوائده، 
اإلصالح  وُيعترَب  منتجة.  قطاعات  نحو  بطريقة  العام 
الرضيبي، وال سيما تحسني مستوى تحصيل اإليرادات، 
وجهة  وتحديد  الهيكيل  العجز  من  للحّد  حيوّياً  إجراء 

اإلنفاق العام حسب االحتياجات الراهنة واملستقبلية.

التوازن يف  العربية حالة من عدم  البلدان  وتشهد 
نظم  لتمويل  مصدراً  اسُتخدمت  وقد  العامة.  النفقات 
االستثمار  عىل حساب  االجتماعية،  للحماية  فعالة  غري 
العام والخدمات العامة مثل التعليم والصحة. وتظهر 
يف  حتّى  عربيّة،  بلدان  عّدة  يف  الفعاليّة  عدم  أعراض 
العاّمة  الخدمات  عىل  اإلنفاق  مستوى  اقرتاب  حاالت 
ال  املثال،  سبيل  عىل  مرص  ففي  الدوليّة.  املعايري  إىل 
غري  مستواه  أّن  مع  الصحة،  عىل  العام  اإلنفاق  يكفي 
)مثل  الالزمة  واملوارد  الدوليّة،  املتوّسطات  عن  بعيد 
الصحيّة وعدد  الرعاية  يف  العاملني  األطبّاء وعدد  عدد 

األرّسة يف املستشفيات( ليست بالقدر املوىص به عاملياً 
لكّل ألف من السكان.

أما بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث الوضع 
تبقى  وبالتايل  النفط  إيرادات  عىل  تعتمد  الجيد،  املايل 
من  االحتياطي  أما  أسعاره.  بتقلّبات  للتأّثر  عرضة 
بالتايل  ويبقى  للنضوب،  معرض  فهو  الخام  النفط 
اإليرادات  استدامة  مدى  بشأن  القلق  دواعي  من 
أجل  ومن  األجيال.  عرب  الثروة  وتناقل  املستقبل  يف 
التعاون  تخّطي هذه الصعوبات، عَمدت بلدان مجلس 
هما  وظيفتني  تؤدي  صناديق  تأسيس  إىل  الخليجي 
االّدخار والتثبيت املايل. والغاية من االدخار اإلنصاف 
بني األجيال وضمان االستدامة املاليّة عىل املدى البعيد 
التثبيت  من  الغاية  أما  األصول،  تراكم  خالل  من 
واستقرار  املايل  التخطيط  مسألة  معالجة  فهي  املايل 
استيعاب  من خالل  القريب  املدى  عىل  الكيّل  االقتصاد 

اإليرادات وضخها يف امليزانية37.
مشكلة  تعميق  يف  العربية  االنتفاضات  وساهمت 
االجتماعية  املاليّة  املخّصصات  فزيادة  العام.  الدين 
إىل  باملشاكل  أّدى  االقتصادي،  النمّو  تراجع  حقبة  يف 
ملّخصاً   5-2 الجدول  ويتضمن  التفاقم.  من  مزيد 
عام  منذ  العربية  البلدان  يف  االجتماعي  اإلنفاق  حول 
لم  وإذا  واالحتجاجات.  االنتفاضات  أثر  عىل   2010

العدالة  العربية بِحكمة مع مطالب  تتعامل الحكومات 

اجلدول 2-5- ردة فعل الدول العربية إزاء االنتفاضات بتدابير التشغيل منذ عام 2010

البلد
التغّير في أجور 

القطاع العام
التغّير في احلّد 

األدنى لألجور
التشغيل في 
القطاع العام

البنى التدريب
التحتّية

xxxxxاألردن
xxxاإلمارات العربية املتحدة

xxxxxالبحرين
xxxتونس

xxاجلمهورية العربية السورية
xxالعراق
xxxxُعمان
xxقطر

xxالكويت
xxلبنان
xxxليبيا
xxxxxمصر

xxxxاملغرب
xxxxxاململكة العربية السعودية

xxxاليمن
املصدر: منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، 2012.
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االقتصادي، يصبح  األداء  االجتماعية، ويف ظّل ضعف 
من غري املستبعد أن تنتقل مشاكل اإلجحاف االجتماعي 

مضاعفًة إىل أجيال املستقبل.

لكبار  االجتماعي  الضمان  عىل  اإلنفاق  وسيكون 
يف  العربية  للبلدان  الرئيسيّة  الشواغل  من  السن 
كبار  عن  البيانات  من  متوفر  هو  ما  ويشري  املستقبل. 
تختلف  االجتماعي  الضمان  مخّططات  أّن  إىل  السن 
القطاع  يف  بالعمل  مرتبط  أغلبها  ولكّن  وآخر  بلد  بني 
البلدان غري املصّدرة  العام. وتموَّل هذه املخّططات يف 
االستحقاقات،  دفع  أساس  عىل  الرضائب  من  للنفط 
للنفط من تحويالت  البلدان املصّدرة  يف حني تموَّل يف 
وبالتحديد  السن،  كبار  ويضطّر  الدولة.  ميزانية  من 
املسنّات، إىل اإلعتماد عىل العائلة لدعم دخلهم املحدود، 
تكفي  ال  االجتماعي  الضمان  برامج  تقّدمه  ما  ألن 
املسننّي يستمرون  بأّن بعض  لتأمني حياة الئقة، علماً 
خدمات  تشمل  وال  العمل38.  سوق  يف  نشاطهم  عىل 
النظامي،  القطاع غري  يف  العاملني  االجتماعي  الضمان 
اللواتي  وهم جزء كبري من املجتمع، إضافة إىل النساء 
الحكومات،  وعىل  قط.  العاملة  القوى  يف  يشاِركن  لم 
أّن  واقع  تراعي  أن  املالية،  السياسات  صياغة  عند 
عام  فبحلول  الرجال.  من  أطول  لفرتة  يِعْشن  النساء 
 100 لكّل  96 رجالً  الجنس  تبلغ نسبة  2050، سوف 

 100 لكّل  رجالً  و71  وأكثر،  سنة   65 عمر  يف  امرأة 
إمرأة يف عمر 80 سنة وأكثر39.

بعض  يف  االجتماعي  الضمان  نظم  تتمتع  وال 
اإليرادات  عىل  تعتمد  ألنها  املالية  باالستدامة  البلدان 
من املوارد غري املتجّددة أو عىل مصادر تمويل ال يمكن 
املعاشات  خطط  وأّدت  املستقبل.  يف  بها  االستمرار 
وأسواق  امليزانية  عىل  متزايدة  ضغوط  إىل  التقاعدّية 
لتمويلها  الرئييس  املصدر  هي  الرضائب  ألن  العمل، 
السكان.  شيخوخة  مع  إلحاحاً  تزداد  إليها  والحاجة 
يف  العام  القطاع  يف  التقاعدية  املعاشات  خطط  وتضّم 
عّدة بلدان عربيّة عنرصاً إلعادة التوزيع يقيض بتقديم 
واأليتام. ومع  واألرامل  للمعّوقني  التقاعدّية  املعاشات 
مجموع  من  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  انخفاض 
يف  الربامج  هذه  تمويل  البلدان  عىل  يصعب  السكان، 

ظل تزايد الضغوط عىل امليزانيّة الحكوميّة.

يف  الرضيبية  السياسات  تصميم  أّن  الواضح  ومن 
البلدان العربية ال يحقق إيرادات كافية لتمويل النفقات. 
ومخّططات  العاّمة  الخدمات  عىل  اإلنفاق  يكن  ولم 
الضمان االجتماعي فّعاالً من الناحية املاليّة واالجتماعيّة. 

ومن غري املحتَمل أن يصمد يف مواجهة التحّديات الناشئة 
من التغرّيات الديموغرافية يف املستقبل.

2- تزايد السكان في سن العمل وما ينتجه 
من فَرص وحتّديات على صعيد السياسة 

الضريبّية

عىل  للسكان  العمري  الهيكل  تحّول  آثار  تعتمد 
فشيخوخة  املتغرّيات.  من  مجموعة  عىل  العاّمة  املالية 
يف  الكبار  العاملني  نسبة  ارتفاع  إىل  تؤّدي  السكان 
العاملة. وما يتقاضاه هؤالء  القوى  السّن من مجموع 
العمل،  يف  األقدمية  بحكم  مرتفعة  أجور  من  العاملني 
ينعكس إيجاباً من الناحية املالية، إذ يعّوض عن ارتفاع 
النفقات العاّمة لتغطية املعاشات التقاعدّية. ومع ذلك، 

من املتوقع أن تواجه البلدان العربية تحّديات كبرية.
)أ(•تأمني•الخدمات•العاّمة

ال يتّبع تحّول الهيكل العمري للسكان نمطاً ثابتاً، 
عىل  املوارد  توزيع  حول  هامة  تساؤالت  فيطرح 
وتحديات  االجتماعي  لإلنفاق  املختلفة  القطاعات 
عىل مستوى تأمني الخدمات العاّمة. فمن املتوقع، 
مثالً، أن ينخفض اإلنفاق عىل التعليم مع انخفاض 
أن  املقابل  يف  املتوقع  من  ولكن  األطفال،  عدد 
يف  السكان  لدى  التدريب  إىل  االحتياجات  تتزايد 
أن  املتوقع  من  نفسه،  السياق  ويف  العمل.  سن 
فرتات  انحسار  مع  الصحة  عىل  اإلنفاق  ينخفض 
صّحي  حياة  نمط  إىل  التحّول  بفعل  املرض 
قد  الحديث  الطّب  ولكن  الحديث.  الطّب  وبفضل 
أحياناً  يساعد  إذ  العجز،  فرتات  إطالة  يف  يساهم 
نوعيّتها،  تحسني  دون  الحياة  مّدة  إطالة  يف 
آثار  االتجاهني  ولهذين  باهظة40.  بتكاليف  وذلك 
عىل  الفعلية  البيّنات  ولكن  امليزانيّة،  عىل  مختلفة 
يف  تحّوالً  شهدت  التي  البلدان  يف  ناقصة  آثارهما 

الهيكل العمري للسكان.
)ب(•تركيبة•اإلنفاق•العام 

يف  التوازن  العام  اإلنفاق  يف  ُيراعى  أن  ينبغي 
وداخل  القطاعات،  مختلف  عىل  امليزانيّة  توزيع 
احتياجات مختلف  تلبية  أيضاً، وكذلك  قطاع  كّل 
األطفال،  عدد  انخفاض  فمع  العمرّية.  الفئات 
التي  املوارد  تحويل  إىل  حاجة  تنشأ  مثالً، 
تلبية  نحو  االبتدائي  للتعليم  صة  مخصَّ كانت 
يسعى  إذ  العايل،  التعليم  عىل  املتزايد  الطلب 
إىل  الثانوي  التعليم  خّريجي  من  متزايد  عدد 
الرعاية  صعيد  عىل  أما  العايل41.  التعليم  تحصيل 
تحّول  مع  الديموغرايف  التغرّي  فيرتافق  الصحية، 
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االعتالل  عبء  يتحّول  إذ  األوبئة،  انتشار  نمط  يف 
)التي  واإلصابات  املعدية  األمراض  من  والوفاة 
نسبيّاً  بسيطة  وعالجيّة  وقائيّة  تدّخالت  تتطلّب 
املعدية، مثل  األمراض غري  الكلفة( نحو  ومتدّنية 
أمراض السّكري والقلب والرسطان )التي تتطلّب 
تدخالت أكثر تعقيداً وأعىل كلفة(. وهذه التغرّيات 
لها انعكاسات كبرية عىل نفقات الرعاية الصحيّة.

)ج(•تغرّي•ترتيبات•املعيشة
تتوقع الدراسات حول األرسة يف املنطقة العربية أن 
يتغرّي نمط معيشة كبار السن وإعالتهم مع التحّول من 
األرسة املمتدّة إىل األرسة النواتيّة42. وعىل الحكومات 
أن تتنبه، عند صياغة السياسات الرضيبيّة، إىل التغرّي 
يف دخل األرسة والحاجة املتزايدة إىل املرافق الصحيّة 

املتخّصصة يف رعاية كبار السن.
)د(•استدامة•النفقات•املالّية

يف  يتمثل  إضافيّاً  تحّدياً  العربية  البلدان  تواجه 
تقديم  يف  لالستمرار  املستدام  التمويل  توفري 
االجتماعي  الضمان  وبرامج  العاّمة  الخدمات 
املطلوبة.  والفعالية  الكايف  باملستوى  السن  لكبار 
ويرتّتب عىل استدامة النفقات أعباء ماليّة ضخمة 
التقاعدّية  املعاشات  برامج  يف  لها  التنبّه  يجب 

والضمان االجتماعي.
)ه(•القاعدة•الرضيبّية

زيادة  السن  كبار  مستحقات  تمويل  يتطلب  قد 
الرضائب من خالل زيادة األجر الحقيقي وتوسيع 
تكوين  يف  السن  كبار  ودور  الرضيبيّة.  القاعدة 
املال  رأس  تعميق  عمليّة  يف  واملساعدة  املال  رأس 
من  إضافيّاً  يتطلّب تمويالً  بل  تلقائيّاً،  ليس دوراً 
الدولة من أجل رفع األجر الحقيقي. وقد يتطلب 

ضمان الكفاءة إصالح القاعدة الرضيبيّة.
)و(•عبء•الدين•العام

عىل  وأثره  العام  الدين  مستوى  ارتفاع  بات 
أجيال املستقبل مصدر قلق بالغ. ويف الواقع، من 
سن  يف  السكان  عدد  زيادة  من  االستفادة  املمكن 
العمل، وبالتايل اتساع القاعدة الرضيبيّة، من أجل 
السيطرة عىل مستوى الدين دون اللجوء إىل تدابري 

تقشفيّة ترّض بعمليّة النمّو والتنمية االجتماعية.
تضافر  يؤّدي  قد  السابقة،  األمثلة  تبنّي  وكما 
االجتماعية  واالتجاهات  الديموغرافية  التغرّيات 
والسياسات االقتصادية إىل تفاقم الضغوط املاليّة 
نتيجة لتحّول الهيكل العمري للسكان، ما لم يجِر 
مظاهر  ومن  املطلوبة.  بالعناية  معها  التعامل 
الصحية  الرعاية  تكاليف  تغرّي  االتجاهات  هذه 
وال  والرعاية،  الضمان  التزامات  وتغرّي  والتعليم، 

الرضيبيّة وال  القاعدة  السن. وليست  لكبار  سيما 
انعكاسات  عن  منأى  يف  األرسّية  املعيشة  نمط 
التحّول، إذ قد تؤدي إىل حاالت عجز يف امليزانيّة. 
مظاهر  من  عليه  ينطوي  ما  مع  التحّول  وهذا 
وانعكاسات يتطلب من الدول سياسات استباقيّة، 
الرضائب  زيادة  إىل  دونها  من  تضطر  قد 
تخفيض  إىل  أو  االجتماعي،  الضمان  واشرتاكات 
عجزاً  تواجه  قد  أو  االجتماعي،  الضمان  نفقات 
هذه  مواجهة  يف  نفسها  ترى  وقد  امليزانيّة،  يف 

الخيارات مجتمعة.

3- ضمان االستدامة املالية في اجملتمعات 
اآلخذة في الشيخوخة: ما هو نوع 
السياسات التي ينبغي اعتمادها؟

تستهدف  أن  ينبغي  الديموغرافية،  التغرّيات  إزاء 
الضمان  ونظام  الرضيبي  النظام  اإلصالحات 
االجتماعي مع الرتكيز عىل خطط املعاشات التقاعدّية. 
إدخال  خالل  من  املالية  االستدامة  تحسني  ويمكن 

تعديالت عىل سياسات الهجرة والعمالة.
)أ(•إصالح•القاعدة•الرضيبّية

وتمويل  الرضيبيّة  القاعدة  تغيري  يتطلّب 
تعديل  إدخال  السن  بكبار  الخاصة  املستحقات 
تدريجّي عىل السياسات الرضيبيّة، بحيث يتحّول 
عىل  الرضيبة  إىل  الدخل  رضيبة  من  الرتكيز 
أّن  إىل  التنبيه  وينبغي  املال43.  ورأس  االستهالك 
تغيري القاعدة الرضيبيّة سيحّول العبء نحو كبار 
السن ومن املمكن أن ترتّتب عليه آثار خطرية عىل 
فتكييف  لذلك.  التحّسب  يجِر  لم  حال  يف  التوزيع 
كبار  نحو  العبء  تحويل  عرب  الرضيبيّة  القاعدة 
املال يجب أن  السن من خالل الرضيبة عىل رأس 
فّعال  اجتماعي  ضمان  نظام  مع  بالتزامن  يكون 

يؤّمن حياة كريمة لكبار السن.
عىل  يجب  الرضيبيّة،  القاعدة  إصالح  موازاة  ويف 
البلدان العربية أن ترّكز أيضاً عىل تحسني كفاءة 
اعتماد  خالل  من  العاّمة  الخدمات  عىل  اإلنفاق 
آليّات  وتفادي  الكلفة،  حيث  من  فّعالة  آليّات 
الخدمات  توفر  التي  الهيئات  يف  الجامدة  التمويل 
وهذه  األداء.  مراقبة  نظم  وإدخال  العاّمة، 
اإلجراءات ستضَمن إنفاق الدخل اإلضايف الذي تّم 
عىل  الرضيبيّة  القاعدة  إصالح  خالل  من  توفريه 

النحو املناسب.
)ب(•إصالح•نظام•املعاشات•التقاعدية

الهيكل  يف  التحّول  إزاء  األوروبيّة  الدول  لجأت 
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كوسيلة  التقاعد  سن  رفع  إىل  للسكان  العمري 
التقاعدّية. لكّن  لضمان استدامة تمويل املعاشات 
البلدان  حالة  يف  مناسباً  يكون  ال  قد  الحّل  هذا 
وضيق  البطالة  معّدالت  ارتفاع  حيث  العربية 
الدول  عىل  يجب  بديل،  إجراء  ويف  العمل.  سوق 
ومستويات  االشرتاكات  مصادر  تغرّي  أن  العربية 

املستحقات يف نظم املعاشات التقاعدّية.
لربامج  املاليّة  االستدامة  ضمان  إىل  إضافة 
التقاعدّية، يجب توسيع نطاقها لتشمل  املعاشات 
يف  الربامج  هذه  من  املستبعدة  السكانية  الفئات 
الوقت الحارض. وعىل الدول أن تبحث يف إمكانيّة 
التحّول من النظم التي تقوم عىل دفع املستحقات 
يّدخر  التي  بالكامل  لة  املموَّ النظم  إىل  بأّول  أّوالً 
توسيع  أجل  من  وذلك  لتقاعدهم،  األفراد  فيها 
نطاق نظام املعاشات التقاعدية. ومن أجل ضمان 
أن  يجب  بالكامل،  املموَّل  للنظام  الفّعال  التنفيذ 
تعمل الحكومات أّوالً عىل إرساء نظام مايل فّعال 
الجودة،  عالية  ادخار  وسائل  تأمني  عىل  قاِدر 
وإدارة  لتنظيم  مؤّسسات  إنشاء  إىل  إضافة 

صناديق املعاشات التقاعدّية.
التقاعدّية  املعاشات  خطط  تضَمن  أن  ويجب 
ذلك  يؤّدي  أن  دون  السن  لكبار  كريمة  حياة 
من  الذين  العمل  سن  يف  السكان  كاهل  إثقال  إىل 
املتوقع أن ترتاجع أعدادهم يف املستقبل. ويف حالة 
من  سيكون  الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان 
التقاعدّية  املعاشات  خطط  يف  تستمّر  أن  الصعب 
النفط  أسعار  انخفاض  احتمال  ظل  يف  السِخيّة، 
وجب  املوارد.  هذه  استنفاد  أو  الطبيعي  والغاز 
أن تضَمن نظم املعاشات التقاعدّية حّداً أدنى من 
املستحقات يحمي األفراد من الفقر ويمّكنهم من 
العيش بكرامة. ولذلك، ينبغي أن تلتزم سياسات 
املعاشات التقاعدية بمبادئ عدم التمييز، واملساواة 

بني الجنسني، وتلبية االحتياجات الخاّصة.
بلداٍن  يف  املُطبَّقة  الوسائل  ليست  الختام،  ويف 
بما  الديموغرافية،  التغرّيات  مع  للتعامل  أخرى 
فيها رفع سن التقاعد، بالرضورة مناسبة للبلدان 
فعاليّة  ضمان  الرضوري  من  لذلك  العربية. 
مخّططات اإلنفاق، مع الرتكيز عىل إصالح القاعدة 
فتحسني  التقاعدّية.  املعاشات  ونظم  الرضيبيّة 
املايل  العبء  يخّفف  أن  يمكن  املخّططات  هذه 
يكون  أن  ويجب  املالية.  االستدامة  يضَمن  وأن 
اإلرضار  عدم  اإلصالحات  لهذه  األسايس  املبدأ 
يف  املساهمة  بل  السن،  لكبار  املعيشية  بالظروف 

تحسينها.

جيم-	السياسات	املالّية

1- أمناط اإلّدخار في البلدان العربية 
والسياسات املّتَبعة

يجب أن يكون ارتفاع نسبة السكان يف سن العمل 
من  ملزيد  مصدراً  املبدأ  حيث  من  السكان  مجموع  من 
منها  االستفادة  تستطيع  العربية،  للبلدان  املدخرات 
يبلغ  وعندما  التنموي.  لالستثمار  محليّة  كمصادر 
أن  املتوقع  من  التقاعد،  سن  العمل  سن  يف  السكان 
السن،  كبار  يستهلكها  وأن  املّدخرات  حجم  ينخفض 
إعالة  أجل  من  التقاعدّية،  معاشاتهم  إىل  باإلضافة 
املهاجرين  تحويالت  وتؤدي  التقاعد.  بعد  أنفسهم 
املنطقة  يف  واالّدخار  الدخل  يف  هاّماً  دوراً  الخارج  من 
عرشين  أّول  الئحة  شملت   ،2011 عام  ففي  العربية. 
مرص  هي  عربيّة  بلدان  ثالثة  للتحويالت  متلقية  دولة 
)14,3 مليار دوالر( ولبنان )7,6 مليار دوالر( واملغرب 
)7,3 مليار دوالر(. وقد وصل مجموع التحويالت إىل 
تلّقت  29 مليار دوالر، يف حني  إىل  الثالثة  البلدان  هذه 
دوالر44. ويف  مليار   43 من  أكثر  ككّل  العربية  املنطقة 
إىل معلومات شاملة حول  الحاجة  السياق، تتضح  هذا 
إيجاد  أجل  من  العربية  الدول  تبذلها  التي  الجهود 
استثمارات  يف  التحويالت  هذه  من  لالستفادة  طرق 
البلدان عىل فهم  منتِجة. ومن األهمية بمكان أن تعمل 
الفعالة يف  التنموية  السياسات  املّدخرات يف  وآثار  دور 

االستجابة لتحّوالت الهيكل العمري للسكان.

يف  واالستثمارات  املّدخرات  زيادة  يمكن  وال 
الالئق  العمل  فَرص  تأمني  دون  من  العربية  املنطقة 
للسكان يف سن العمل. ويف هذا السياق، تظهر الحاجة 
استثمارات  إىل  املدخرات  االّدخار وتحويل  إىل تشجيع 
أجل  من  املاليّة  األسواق  تطوير  يتطلب  وهذا  منتجة، 
استيعاب الزيادة يف املّدخرات التي قد تنتج من العائد 
قطاعات  يف  استثمارها  خيارات  وإتاحة  الديموغرايف 
غري  االستثمار  يف  املّدخرات  لتوظيف  تجنباً  منتِجة، 

املنتِج مثل رشاء الذهب والعقارات.
األسواق  تزال  ال  العربية،  البلدان  معظم  ويف 
من  مزيد  إىل  تفتقر  تقليدّي،  طابع  ذات  املاليّة 
املرصيف،  النظام  عليها  يغلب  املايل،  والعمق  التطّور 
أسواق  وضيق  الفعالية45،  تنقصه  تأمني  وقطاع 
االستثمارية.  البيئة  وضعف  ُوجدت،  إن  املال،  رأس 
يف  املايل  النظام  لتحرير  املبذولة  الجهود  ورغم 
حيث  الثمانينات،  عقد  منتصف  منذ  العربية  البلدان 
ُبِذلت جهود من أجل تخفيف القيود املالية واالنتقال 
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تقليدّياً،  املايل  النظام  زال  ما  املنافسة،  من  املزيد  إىل 
ودفع  االستثمار  تشجيع  يف  للغاية  محدود  ودوره 
فشل  يف  الرئييس  والسبب  االقتصادي.  النمّو  عجلة 
االقتصاد  عىل  الدولة  سيطرة  إىل  يعود  املايل  النظام 
فليس  الدولة.  لسيطرة  تخضع  التي  البنوك  وانتشار 
العقاري.  للرهن  سوق  مثالً،  العربية،  البلدان  يف 
املاليّة،  لألوراق  سوقاً  تضّم  ال  عديدة  بلداناً  إن  كما 
الرسملة  انخفاض  من  وجدت،  حال  يف  تعاني،  وهي 
قطاعاٍت  يف  متوفراً  ليس  اإللزامي  التأمني  السوقيّة46. 

أساسية.

التطّور  من  الكثري  يحقق  فلم  التأمني  قطاع  أما 
دون  تحول  التي  الدولة  سيطرة  منها  شتى،  ألسباب 
إىل  إضافة  مستقل،  نحو  عىل  القطاع  هذا  تطوير 
تركيبة  تتالءم  ال  وقد  وإدارته.  تنظيمه  يف  النواقص 
تطوير  مستلزمات  مع  السوق  وخصائص  الرضائب 
هذا القطاع، فتأتي املنتَجات املتوفرة بعيدة عن امليول 
غالبيّة  ويف  للسوق.  والدينية  الثقافية  والتفضيالت 
التقاعدية  املعاشات  صناديق  تؤدي  العربية،  البلدان 
دوراً  الخاص  القطاع  من  بدالً  العام  للقطاع  العائدة 
ذلك،  من  وبالرغم  التقاعد.  مّدخرات  توفري  يف  هاّماً 
خطوات  ومرص،  األردن  مثل  البلدان،  بعض  سّجلت 
نموذجية هامة يف إصالح برامج املعاشات التقاعدّية يف 
القطاع العام وتطوير هذه الربامج يف القطاع الخاص.

نسبة  ارتفاع  فيشري  املرصيف،  القطاع  يف  أما 
القروض إىل الودائع ونسبة السيولة يف البلدان العربية 
إىل النقص يف تحويل املّدخرات إىل استثمارات. وبالرغم 
االستثمار،  أنواع  حول  كافية  بيانات  توفر  عدم  من 
تشري الدالئل إىل توجيه االستثمارات نحو أنشطة غري 
منتِجة، مثل العقارات وتمويل الدين العام. إضافة إىل 
املعيشية  األرس  إىل  املقدم  االئتمان  قيمة  ارتفعت  ذلك، 
الرشكات47.  لقطاع  ه  املُوجَّ االئتمان  حساب  عىل 
وتأثرت املّدخرات سلباً بحالة عدم االستقرار السيايس 
والنزاعات يف املنطقة، إضافة إىل تزايد معّدالت البطالة 

ومشاكل املاليّة العاّمة.

عموماً،  املايل  القطاع  كفاءة  حاالت  يف  وحتّى 
توجيه  يجري  ما  كثرياً  خصوصاً،  املرصيف  والقطاع 
الكبرية،  الرشكات  إىل  املّدخرات  من  املُتاحة  األموال 
َمحرومة  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تبقى  بينما 
من سبل التمويل، عىل الرغم من كثرة عددها وفعالية 
 ،2006 عام  ففي  العاملة.  القوى  استيعاب  يف  دورها 
من  املائة  يف   92,5 املؤّسسات  هذه  نسبة  بلغت  مثالً، 

من  أكثر  تؤمن  وكانت  مرص،  يف  املؤسسات  مجموع 
الخاص48.  القطاع  العمل يف  املائة من فَرص  63,6 يف 
وتفيد أكثرّية البلدان العربية بأّن املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة يجب أن تكون املحّرك للنمو، عىل أن توضع 
اسرتاتيجية شاملة لدعمها وتطويرها. والجدير بالذكر 
املؤسسات املالية ترتّدد يف إقراض املؤسسات الصغرية 
من  وخشية  الكبرية  للمخاطرة  تجنباً  واملتوسطة 
ضعف رأس املال البرشي فيها. وقد فشلت السياسات 

العامة يف تصحيح هذا الخلل يف السوق.

أكرب يف  النساء مشاكل  وفئة  الشباب  فئة  وتواجه 
ذلك  أسباب  من  يكون  وقد  االئتمانات،  عىل  الحصول 
امتالكهم حسابات مرصفيّة، تضمن قدرتهم عىل  عدم 
االّدخار. ويبنّي الشكل 2-1 الفوارق بني الجنسني من 

حيث امتالك الحسابات املرصفيّة.

آليّات  إىل  تفتقر  العربية  البلدان  أغلبيّة  تزال  وال 
منتِجة.  استثمارات  نحو  املهاجرين  تحويالت  لتوجيه 
وال توجد تسهيالت الستثمار املّدخرات التي ُيحرِضها 
التي  للتحويالت  أو  بلدهم  إىل  العودة  عند  املهاجرون 

يرسلونها وهم خارج البلد.

الفائدة  تحقيق  من  العربية  البلدان  تتمكن  ولن 
الكاملة من الفرصة الديموغرافية يف حال بقاء األجور 
االدخار  العاملني  عىل  يتعذر  بحيث  انخفاضها،  عىل 
منها. كما إّن عدم كفاءة القطاع املايل وغياب التسهيالت 
املتعلقة بتحويل املدّخرات إىل استثمارات منتِجة سيحّد 
من الفوائد املحتملة من تحّول الهيكل العمري للسكان.

2- زيادة املّدخرات وتوجيهها نحو 
اإلستثمار

)أ(•تطوير•األسواق•املالّية
إصالحات  إجراء  إىل  تبادر  أن  العربية  الدول  عىل 
مكاتب  تغطية  نطاق  توسيع  تشمل  هيكليّة 
الضمان  نظام  وتحسني  وتعميقها،  االئتمان 
بني  املنافسة  وزيادة  املنقولة(،  األصول  سيما  )ال 
البنوك وغريها. إضافة إىل ذلك، يجب عليها اتخاذ 
ونظام  اإلعسار  نظام  تقوية  أجل  من  خطوات 
القانونيّة  الحقوق  املعتمد، وحماية  الدائنني  إبالغ 
للدائنني واملستثمرين. وقد أّدت التدخالت املبارشة 
البنوك  خالل  من  العامة،  السياسة  مستوى  عىل 
مستوى  وخفض  الضمان  ومخّططات  العمومية 
االحتياطي املطلوب واإلقراض املدعوم وغريها من 
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التدابري، دوراً هاّماً يف التعويض عن ضعف البنية 
الحاجة  ولكن  العربية.  البلدان  يف  املالية  التحتية 

ملّحة إىل إيجاد حلول هيكليّة مستدامة.
مثل  الثانوّية،  األسواق  إنشاء  يكمل  أن  ويمكن 
األنشطة  تمويل  خيارات  الرشكات،  ديون  سوق 
ثانوّية  نتيجة  التأمني هو  فتطوير سوق  املنتِجة. 
من  االستفادة  تحقق  بطريقة  املّدخرات  لتعزيز 
هذا  ويف  للسكان.  العمري  الهيكل  يف  التغرّيات 
مدعاة  التأمني  قطاع  تطوير  عدم  يبقى  السياق، 
املساهمة  عىل  قدرة  من  القطاع  لهذا  ملا  للقلق 
تلبية  ويف  واالقتصادية  املاليّة  التنمية  يف 
العمري  الهيكل  تغرّي  عن  الناجمة  االحتياجات 
يف  املطلوبة  العاجلة  اإلصالحات  ومن  للسكان. 
اإللزامي  التأمني  خطوط  اعتماد  القطاع،  هذا 
ايجابي ودور  تأثري  لها من  ملا  عىل نطاق واسع، 

تطوير  إىل  إضافة  التأمني،  قطاع  يف  املنافسة  يف 
منتَجات جديدة مثل نظام “تكافل” وهو مفهوم 
املعامالت  مبدأ  عىل  يرتكز  األَمد  طويل  تأميني 

املرصفيّة. اإلسالميّة 
)ب(•إصالح•خطط•املعاشات•التقاعدّية

الفّعالة  غري  التقاعدّية  املعاشات  خطط  تؤّدي  قد 
االّدخار.  مستويات  تدّني  إىل  العام  القطاع  يف 
مثل  سلبيّة  نتائج  السِخيّة  للخطط  يكون  فقد 
قدرة  وتناقص  االّدخار  والرتّدد يف  املبكر  التقاعد 

املستفيدين عىل االستثمار.
التقاعدّية  املعاشات  خطط  تطوير  ويساعد 
ما  التي  العام  القطاع  لخطط  كبديل  الخاّصة، 
زالت حتى اآلن غري متطّورة يف البلدان العربية، يف 
املعاشات  وتشّكل  املعيشية.  األرَس  مّدخرات  دعم 
التقاعدّية من القطاع العام مصدراً رئيسيّاً للدخل 
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الشكل 2-1- معّدل احلسابات املصرفية لدى كّل من النساء والرجال في بلدان عربية مختارة، 2005

.World Bank )n.d.( Global Financial Inclusion Database. Available from http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/ :املصدر
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كبرية  كميّات  جمع  يف  تساعد  وهي  التقاعد،  بعد 
من االحتياطي وُتعترَب مصدراً هاّماً لالستثمار يف 
الهيكل  تغرّي  قّوتها ترتاجع مع  أّن  إالّ  املؤسسات. 
العمري للسكان. ويف هذا السياق، يشجع اإلنتقال 
إىل خطط املعاشات التقاعدّية الخاّصة األفراد عىل 
أقرب  يف  االنتقال  هذا  يف  البدء  وينبغي  االّدخار، 
وقت من أجل تخفيف العبء املايل عىل الحكومات. 
إصالح  الرضوري  من  يبدو  ذلك،  موازاة  ويف 
وال  العام،  القطاع  يف  التقاعدّية  املعاشات  خطط 
لكّل  املساهمات  بتحديد سقف  يتعلّق  ما  سيما يف 

من األفراد والحكومات.
ويف بلدان مجلس التعاون الخليجي، ما زالت فئات 
الضمان  نطاق  خارج  األجانب  العّمال  من  كبرية 
اعتماد  البلدان  لهذه  ينبغي  وبالتايل،  االجتماعي. 
مّدخرات  تعزيز  أجل  من  لة  املموَّ التقاعد  خطط 
التي  الخدمة  ترك  مستحقات  مكان  لتحّل  التقاعد 

ُتعترَب غري فّعالة.
لدى• املايل• النظام• إىل• الوصول• تحسني• )ج(•
واملتوسطة• الصغرية• واملؤسسات• األفراد•

الحجم
من  للسكان،  العمري  الهيكل  تحّول  سياق  يف 
والتمويل  الصغرى  القروض  تأمني  الرضوري 
الصغرية  للمؤسسات  املناِسب  والضمان 
واملتوسطة. ووفق مسح البنك الدويل للمؤسسات، 
للرشكات  نسبة  أدنى  العربية  املنطقة  تسّجل 
من  والقروض  االئتماني  الحّد  عىل  تحصل  التي 
 25,07 النسبة  هذه  تبلغ  إذ  املالية،  املؤسسات 
أوروبا  يف  املائة  يف   56,92 مع  مقارنًة  املائة  يف 
املائة  يف  و54,97  الوسطى،  وآسيا  الرشقية 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف 
عىل  وعالوة  آسيا.  جنوب  يف  املائة  يف  و45,02 
كبرية  ضمانات  عربيّة  بلدان  سبعة  تطلب  ذلك، 
القروض.  عىل  الحصول  تريد  التي  الرشكات  من 
من  املائة  يف   82 نسبة  تستوجب  املتوسط،  ويف 
تحسني  يساعد  وقد  الضمان.  من  نوعاً  القروض 
بها  مبالغ  بدون ضمانات  االئتمان  تقديم  وسائل 
ومن  األخرى،  البلدان  يف  الصعوبة  هذه  تذليل  يف 
املتوقع أن يساعد أيضاً يف البلدان العربية49. وقد 
البلدان  يف  االئتمانات  ضمان  مخّططات  رّكزت 
مّما  نسبيّا50ً،  الكبرية  املؤسسات  عىل  العربية 
الخدمة  هذه  نطاق  توسيع  رضورة  إىل  يشري 
واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تشمل  بحيث 
يف  واقعاً  الشامل  التمويل  يصبح  لكي  الحجم 
لتعزيز  الجهود  بذل  ويجب  العربية.  املنطقة 
قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل التعامل 

أيضاً  يتطلّب  ورّبما  الرسمية،  املالية  القنوات  مع 
آليات  لخلق  املنطقة  يف  املركزية  البنوك  إرشاك 

محّددة لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة.
القروض  إىل  الحاجة  تربز  القصري،  املدى  ويف 
لدى  الحّر  العمل  تشجيع  أجل  من  الصغرى 
تفتِقر  ما  غالباً  التي  والنساء  السن  كبار  فئة 
االئتمان  عىل  للحصول  املطلوبة  الضمانات  إىل 
يف  الناجحة  التجارب  وتوفر  التقليدّية.  بالطرق 
)انظر  املجال، ومنها تجربة مرصف غرامني  هذا 
للفقراء  التمويل  تقديم  أمثلة حول   ،)1-2 اإلطار 
يف املناطق الريفيّة. فالقوى املهيمنة يف السوق لن 
البلدان  عىل  ويجب  للفقراء،  حّل  تأمني  تستطيع 
أجل  من  التدخل  سياسات  يف  التفكري  العربية 
تَضع  أن  مثالً،  املمكن،  فمن  العجز.  هذا  تصحيح 
الدول قوانني تنّص عىل تخصيص نسبة معيّنة من 
القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومنها 
وتستطيع  نساء.  تملكها  التي  للمشاريع  حّصة 
كّل  يف  املؤسسات  هذه  لعمل  فهمها  تعزيز  الدول 
لتصل  الصغرية  القروض  نطاق  وتوسيع  قطاع 
أغلبيّة  كون  من  الرغم  وعىل  الريفيّة.  املناطق  إىل 
خاّص  مؤّسيس  إطار  إىل  تفتِقر  العربية  البلدان 
األطر  ضعف  من  تعاني  أو  الصغري  بالتمويل 
قوانني  باعتماد  منها  البعض  بدأ  التنظيميّة، 
واملؤسسات  الصغري  بالتمويل  تتعلّق  محّددة 
كّل  اعتمدت  الواقع،  ويف  واملتوسطة.  الصغرية 
قوانني  واليمن  السورية  العربية  الجمهورية  من 
فلسطني  تلتها   ،2008 عام  يف  الصغري  التمويل 
يف  خطوة  يشّكل  مّما   ،2010 عام  يف  ومرص 
أّن إنفاذ هذه القوانني يبقى  االّتجاه الصحيح، إالّ 
الحسابات املرصفيّة لتشمل  التدقيق وانتشار  قيد 
املؤّسسات  يمّكن  النساء،  وباألخّص  األفراد،  كّل 
املاليّة الرسميّة من االستفادة من زيادة املّدخرات 
وتوجيهها نحو استثمارات منتِجة. والتنافس بني 
مقّدمي الخدمات املاليّة، من أجل تخفيف تكاليف 
املعامالت املتعلقة بالوصول إىل خدمات املّدخرات 
توسيع  يف  مهّماً  دوراً  يؤدي  قد  واالستثمارات، 

نطاق الحصول عىل هذه الخدمات.
من  الشامل  التمويل  لتطوير  يكون  أن  ويرجح 
وآليّات  االئتمان  إىل  الوصول  تسهيل  خالل 
إىل  املّدخرات  تحويل  عمليّة  وتسهيل  االّدخار، 
االستثمارات، وسبل االستثمار املنتِج، آثار ثانوّية 
ايجابيّة وأن يتعّزز من خالل اإلصالحات املختلفة 
وتشجيع  الديموغرايف.  العائد  من  لإلستفادة 
سن  يف  للسكان  املتزايدة  الرشيحة  لدى  االّدخار 
يمكن  التي  املّدخرات  حجم  من  سيزيد  العمل 
فَرص  وخلق  منتِجة  استثمارات  نحو  توجيهها 
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ينبغي  الهدف،  هذا  تحقيق  أجل  ومن  العمل. 
األسواق  تطوير  عىل  تعَمل  أن  العربية  للدول 
حقوق  تضمن  وأنظمة  قوانني  ووضع  املاليّة، 
وخلق  االقتصادية،  البيئة  وتحسني  املستثِمرين، 

الحوافز لتشجيع االدخار واالستثمار.

دال-	خالصة	

عّدة  من  العربية  البلدان  يف  العمل  أسواق  تعاني 
مشاكل، منها ارتفاع معّدالت البطالة )وبالتحديد لدى 
النساء والشباب(، وتدّني معّدالت املشاركة )وبالتحديد 
لدى النساء(، والزيادة الهائلة يف أعداد الشباب، وتدّني 
اإلنتاجيّة، وتضّخم وعدم كفاءة القطاع العام، وتوّسع 
املتّبَعة  السياسات  عجزت  وقد  النظامي.  غري  القطاع 
حاليّاً عن التعامل مع هذه املشاكل، بل ساهمت أحياناً 
يف تفاقمها. ومن عنارص السياسات غري الفّعالة قوانني 
وأنظمة العمل الجامدة، والضعف يف تنفيذ السياسات 
البلدان  التغرّيات يف اقتصادات  التي أخفقت يف مواكبة 

العربية.

التقرير  من  الفصل  هذا  حلّل  ذلك،  إىل  إضافة 
يف  للسكان  العمري  الهيكل  لتحّول  املاليّة  اآلثار 
متغرّيات  عّدة  بفعل  تتشعب  والتي  العربية،  املنطقة 
يتعلّق  ما  يف  وباألخّص  محصلتها،  عىل  تؤثر  قد 
من  عدداً  تواجه  العربية  البلدان  أن  والواقع  باإلنفاق. 

للسكان  العمري  الهيكل  بتحّول  املتعلقة  التحّديات 
يف  املايل  الوضع  عىل  خطرية  آثار  لها  يكون  قد  والتي 
حال عدم إدارتها بطريقة سليمة. ومن هذه التحّديات 
الحاجة إىل إعادة النظر يف ترّكز اإلنفاق عىل الخدمات 
االجتماعية والعاّمة، وتغرّي نَمط حياة األرسة العربية، 
وتوّقع ارتفاع اإلنفاق االجتماعي عىل أثر االنتفاضات.

لتغرّي  املاليّة  اآلثار  تؤّدي  أن  املمكن  من  نظرّياً 
االّدخار.  مستوى  ارتفاع  إىل  للسكان  العمري  الهيكل 
املّدخرات  تحسني  تعرقل  قد  عدة  عقبات  لكّن 
التقليدية،  املالية  وتوجيهها نحو االستثمار. فاألسواق 
والخاص،  العام  التأمني  خطط  تواضع  فيها  بما 
األوراق  أسواق  وضعف  الثانوية،  األسواق  ونقص 
كفاءة  وعدم  العقاري،  الرهن  سوق  وغياب  املالية، 
القطاع املرصيف، كلّها عوامل تؤّدي إىل صعوبة تحويل 

املّدخرات إىل االستثمارات.

قوية.  ترابط  عالقة  املجاالت  هذه  بني  وأخرياً 
له  مثالً،  التقاعدّية،  املعاشات  خطط  فإصالح 
الرضيبية  والسياسة  العمل  سوق  عىل  انعكاسات 
من  االقتصادية  السياسات  وإصالح  املاليّة.  والسياسة 
للسكان  العمري  الهيكل  تحّول  من  االستفادة  أجل 
من  متوازناً  يكون  وأن  الرتابط  هذا  يراعي  أن  يجب 
أجل تحقيق الحد األقىص من فوائد عىل صعيد التنمية 

االجتماعية واالقتصادية.

اإلطار 2-1- جناح مصرف غرامني

القروض  أهميّة  بتأسيسه،  قام  الذي  غرامني  بنغالديش، ومرصف  من  يونس  االقتصاد محّمد  بنّي عمل خبري 
حاليّاً  يوفر  بحيث  برسعة  توّسع  ثّم  مقرتضاً،  و20  أمريكياً  دوالراً   50 بمبلغ  املرصف  بدأ  الواقع،  ويف  الصغرى. 
قروضاً بقيمة 400 مليون دوالر أمريكي سنوّياً، وتصل قاعدة عمالئه إىل أكثر من مليوني مستفيد. ويرّكز مرصف 
94 يف املائة من عمالئه. وحتى اآلن، أسهم املرصف يف بناء حواىل  غرامني عىل إقراض النساء اللواتي يشّكلن حاليّاً 
الكربى،  املصارف  تتمناه  قد  ما  وهو  املائة،  يف   98 من  أكثر  إىل  فيه  التسديد  معّدل  ويتجاوز  منزل.  مليون  نصف 
ويدحض االعتقاد بأّن إقراض الفقراء ينطوي عىل مخاطر مرتفعة. وقد استخدم الربوفيسور يونس هذا املرصف 

من أجل تطوير مجموعة من املبادرات االجتماعية بما فيها برامج اإلسكان والرصف الصحي والتعليم.
.Bloom and others, 2001 :املصدر
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ومساهماتهم  األفراد  احتياجات  طبيعة  تتغرّي 
فاألثر  حياتهم.  دورة  مدى  عىل  املجتمع  يف  املُحتملة 
البلدان  تشهدها  التي  الديموغرافية  للتغرّيات  اإلجمايل 
عىل  تقترص  ال  التغرّيات  هذه  أهمية  أّن  يبنّي  العربية 
أن  والواقع  ككّل.  املجتمع  تعني  بل  فحسب  األفراد 
تحّوالت الهيكل العمري للسكان تؤدي إىل تبّدل طبيعة 
عليها  ُتبنى  التي  الفرضيات  تقّوض  وقد  املجتمعات، 
العمل  ينبغي  ولذلك،  االجتماعية.  والسياسات  العقود 
االجتماعية، وباألخّص سياسات  السياسات  عند وضع 
يراعي  الذي  الحياة  دورة  بنهج  االجتماعية،  الحماية 
فئة  كل  أولوّيات  تقدير  عند  الديموغرافية  االعتبارات 
أفراد  كّل  تمكني  أجل  من  وذلك  ومساهمتها،  عمرية 
املجتمع من املشاركة الكاملة يف عملية التنمية واالستفادة 
من عوائدها إضافة إىل تمكينهم من عيش حياة كريمة 
ومستدامة. من ناحية أخرى، إّن التخطيط لتطوير نظم 
الحماية االجتماعية يجب أن يعي بأّن تحّوالت الهيكل 

التمويل  مصادر  عىل  تؤثر  سوف  للسكان  العمري 
وأنواع الخدمات التي يحتاجها السكان.

التضامن  من  طويل  تاريخ  العربية  للبلدان 
األنظمة  يف  مظاهره  تتضح  واألرَسي  االجتماعي 
وتركز  االجتماعي.  الضمان  وترتيبات  الحاِكمة 
سياسات الضمان االجتماعي يف معظم البلدان العربية 
التأمني  وبرامج  هة،  املوجَّ غري  اإلعانات  تقديم  عىل 
االجتماعي باّتباع نهج تلبية االحتياجات، بحيث تؤمن 
مستحقات يف األجل الطويل للشيخوخة والعجز إضافة 
إىل مستحقات الورثة. وهذه الرتتيبات تركز عىل أفواج 
اجتماعية اقتصادية محّددة مثل موظفي القطاع العام 

واألشخاص ذوي اإلعاقات.

اإلنفاق  أوجه  من  أساسياً  وجهاً  التعليم  وُيعترَب 
العام.  اإلنفاق  من  حّصته  ارتفعت  وقد  االجتماعي، 

العمري للسكان   الهيكل  التحّوالت في  آثار  ثالثاً- 
البلدان    في  االجتماعية  السياسات  على   

العربية  

اجلدول 3-1- توزيع النفقات العاّمة واحلّصة النسبّية للنفقات االجتماعية في بعض البلدان العربية 
)بالنسبة املئويّة(

السنةالبلد

النفقات العاّمة االجتماعّية
اإلنفاق 

العسكري
إنفاق 

غير ذلك الصحةالتعليم
الضمان 

االجتماعي
مجموع النفقات 

االجتماعية)أ(

مصر

19807.252.088.3517.688.9273.40
199014.02.8112.8929.7011.4758.83
200019.874.583.0527.509.8562.65

200421.285.591.4228.2910.4561.26)ب(

املغرب

198017.303.385.1525.8317.9456.19
199018.193.005.4131.3412.8955.83
200018.263.3710.1531.7813.1355.09
200420.784.0112.8437.6312.8749.50

تونس

198017.057.207.4531.7012.2157.09
199017.036.1214.1937.345.8256.84
200023.4219.3615.8658.645.1731.17
200426.477.0724.4658.006.4935.51

املصدر: إحصاءات التمويل الوطنية الصادرة عن صندوق النقد الدويل.
)أ( ال تتضّمن هذه النَِسب دعم املواد الغذائية. 

)ب( هذه اإلحصاءات هي تقديرات.
مالحظة: قد ال تتطابق النَِسب املئوية مع مجاميعها، وذلك بسبب تدوير األرقام.
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ترتبط  االجتماعية  النفقات  زيادة  أّن  بالذكر  والجدير 
إيجابياً مع تناقص النفقات العسكرّية )الجدول 1-3(.

البلدان  يف  االجتماعية  الحماية  خطط  وتعرتي 
ال  الغالب  يف  الخطط  فهذه  عديدة.  نواقص  العربية 
الحقوق، وتخضع إلدارة مجزأة وتعاني  تعتمد نهج 
تؤمنه  الذي  الدعم  ويقترص  التنسيق.  ضعف  من 
وال  النظامي،  القطاع  يف  العاِملني  فئات  بعض  عىل 
ومساعدة  واألمومة  واملرض  البطالة  حاالت  يغّطي 
الصحية  الرعاية  مستحقات  يشمل  ال  كما  األطفال، 

التي  واإلعانات  منخفضة،  اإلنفاق  وكفاءة  املناسبة51. 
عىل  ويصعب  مكلِفة  الفقر  حّدة  تخفيف  يف  تساهم 
الرعاية  عىل  وللحصول  منِحها،  يف  االستمرار  الدولة 
يدفع  الخليجي،  التعاون  بلدان مجلس  الصحيّة خارج 
كما  تفاقمت،  املشاكل  وهذه  جيوبهم.  من  املستفيدون 
يبنّي اإلطار 3-1، إثر األحداث األخرية يف بعض البلدان 

العربية.

يف هذا السياق، من الرضوري إجراء إصالحات يف 
ويعرض  العربية.  البلدان  يف  االجتماعية  الحماية  نظم 

اإلطار 3-1- اإلنتفاضات العربية ونظم احلماية االجتماعية

عمدت  ذلك،  ومع  العربية.  البلدان  من  الكثري  يف  العاّمة  املاليّة  عىل  سلبيّة  آثاراً  العربية  االنتفاضات  أحدثت 
معظم هذه البلدان، بما فيها بعض البلدان التي لم تشهد انتفاضات، إىل اتخاذ العديد من تدابري الحماية االجتماعية 
وتوسيع التدابري القائمة. ويبدو أّن هناك اختالفاً بسيطاً بني البلدان القادرة عىل تمويل زيادة الحماية االجتماعية 
وتلك التي تعاني من قيود مالية أو التي ترّضرت من آثار الركود الذي رافق اإلنتفاضات العربية. ويف املتوّسط، 
زادت املعاشات التقاعدّية يف بلدان مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 50 يف املائة. أّما يف البلدان العربية األخرى، 
فكانت هذه الزيادة ملحوظة ولكنّها لم تبلغ هذا الحد من االرتفاع. وعىل سبيل املثال، ارتفع الحّد األدنى للمعاشات 
يف  والخاص  العام  القطاَعنْي  من  لكّل  املائة  يف   70 وبنحو  الجزائر،  يف  املائة  يف  و30  املائة يف مرص،  يف   15 بنسبة 
املغرب. وترافق ذلك عموماً مع تقديم إعانات البطالة أو توسيع نطاقها. فقد عّززت معظم بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، إضافة إىل تونس والجزائر ومرص واملغرب، دعم املواد الغذائية. وشهدت البلدان العربية نمطاً مماثالً يف 
املساعدات النقدّية والتحويالت األخرى مثل البدالت واملكافآت. وبالرغم من ذلك، لم تكن نظم الحماية االجتماعية 
لغايات  أّنها مصمَّمة  يبدو  الديموغرافية، بل  األبعاد  للحقوق يراعي  إىل نهٍج  العربية تستند بالرضورة  البلدان  يف 

سياسية مبارشة.

املصدر: منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، 2013، ص 96.
مالحظة: توّفرت أنواع متعّددة من إعانات البطالة يف هذه البلدان قبل العام 2010.

استجابات بعض البلدان العربية لإلنتفاضات األخيرة من خالل إجراءات احلماية االجتماعية

البلد
التغّيرات في 

معاشات الشيخوخة
دعم املواد 
الغذائّية

إعانات 
البطالة

التحويالت 
النقديّة

xxxاألردن
xxxاإلمارات العربية املتحدة 

*xxالبحرين
xxتونس
*xxاجلزائر

xxاجلمهورية العربية السورية
xالعراق
xx*xُعمان
xxقطر

x*xالكويت
xليبيا
xxxxمصر

xxxاملغرب
xxاململكة العربية السعودية

xاليمن
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نظم  ومقّومات  لخصائص  التقرير  من  الفصل  هذا 
وإمكانات  احتياجات  تراعي  التي  االجتماعية  الحماية 
مختلف الفئات العمرية عىل مدى دورة الحياة، ويقيّم 
صورة نظم الحماية االجتماعية من حيث هذه املقّومات 
يف البلدان العربية. ويتناول هذا الفصل التأثري املحتَمل 
لتغرّيات الهيكل العمري للسكان عىل االحتياجات التي 
سيطلب من هذه النظم أن تلبّيها وعىل مصادر التمويل 
البلدان  ملساعدة  مختلفة  نهجاً  يناقش  كما  املتاحة، 
بحيث  االجتماعية  الحماية  نظم  إصالح  عىل  العربية 

تتماىش مع التغرّيات السكانيّة. 
 

العمري  الهيكل  تحّوالت  أيضاً  الفصل  ويتناول   
تغرّي  حيث  من  االجتماعية  املؤسسات  عىل  للسكان 
العربية،  البلدان  يف  واملجتمع  األرسة  يف  األدوار 
املعنيّة  الجهات  مختلف  عىل  ينبغي  التي  والخطوات 

اتخاذها إزاء هذا التغرّي.

ألف-	اآلثار	على	نظم	احلماية	
االجتماعية

يف  األفراد  االجتماعية  الحماية  سياسات  تساعد 
مثل  معيّنة  حاالت  يف  معيشتهم  مستوى  عىل  الحفاظ 
وإزاء مخاطر  والشيخوخة،  والعجز  واألمومة  املرض 
والكوارث  االقتصادية  واألزمات  البطالة،  مثل  السوق 
املديني  بالغة عىل  أهمية  السياسات  الطبيعية52. ولهذه 
القريب والبعيد يف ظل تحّول الهيكل العمري للسكان. 
حماية  يف  السياسات  هذه  تساعد  القريب،  املدى  فعىل 
قاعدة  وتؤمن  للصدمات،  املبارشة  اآلثار  من  األفراد 
صلبة لالنتعاش والنهوض خالل دورة الحياة. أّما عىل 
البعيد، فهي تساعد عىل بناء رأس املال البرشي  املدى 

وتوسيع آفاق الفَرص املتاحة لألفراد.

وإمكاناتهم  األفراد  احتياجات  طبيعة  وتتغرّي 
للمساهمة يف نظم الحماية االجتماعية مع الوقت. وهذا 
تقديم  يف  الحياة  دورة  نهج  اعتماد  يستدعي  التغرّي 
احتياجات  عن  األمثلة  بعض  ييل،  ما  ويف  الحماية. 
لسبل  تقييمٍ  مع  املختلفة،  العمرية  الفئات  وإمكانات 
البلدان  يف  واإلمكانات  االحتياجات  هذه  مع  التجاوب 

العربية.

1- األطفال

نقاط ضعف بحكم صغر سنهم،  األطفال  يواجه 
فهم يتعرضون أكثر من غريهم لسوء التغذية واملرض 

يؤّدي  قد  الحاالت،  بعض  ويف  املعاملة53.  وسوء 
الطفولة  الضعف يف مرحلة  نقاط  معالجة  اإلخفاق يف 
مدى  ورفاههم  األفراد  صحة  عىل  خطرية  عواقب  إىل 
الحياة. ويرث األطفال أحياناً حاالت حرمان وضعف 
دوامة  يف  مثالً  فيقعون  رعايتهم،  عىل  القائمني  من 
الفقر والتمييز. وأّي نهج للحماية االجتماعية ال يمكنه 
ككّل.  األرسة  بمعزل عن وضع  األطفال  تحسني حالة 
خدمات  إىل  نمّوهم  سنوات  خالل  األطفال  ويحتاج 
قدرتهم عىل تحقيق  لبناء  التعليم،  أهمها  أساسية، من 

إمكاناتهم كاملة54.

مثل  تدابري  لألطفال  االجتماعية  الحماية  وتشمل 
التحويالت  ذلك  يف  بما  الرعاية،  ملقدِّمي  املايل  الدعم 
بالتحاق  مرشوطة  تكون  أن  يمكن  التي  النقدّية 
الطبيّة  للفحوص  وخضوعهم  بالدراسة  األطفال 
التقديمات  منها  أخرى  تحويالت  عن  فضالً  املنتظمة، 
يجب  ذلك،  عىل  عالوة  الغذائية.  كاملكمِّالت  العينيّة، 
إيصال  تتيح  بحيث  االجتماعية،  الحماية  نظم  توجيه 
وخصوصاً  األطفال،  جيمع  إىل  الصحية  الخدمات 
وخدمات  السارية،  األمراض  ضّد  التحصني  خدمات 
التعليم من أجل دعم التنمية البرشية عىل املدى البعيد.

التعليم  فَرص  عموماً  العربية  البلدان  وتؤمن 
تقّدم  كما  مجانّي،  شبه  بشكٍل  الجامعي  قبل  ما 
الخدمات الصحية األساسية )ومنها التحصني والتأمني 
األطفال  ويستفيد  الدراسة(،  لألطفال يف سّن  الصّحي 
من دعم املواد الغذائية املقدَّم ألرَسهم. وتؤمن وزارات 
الشؤون االجتماعية أو الهيئات املماِثلة خدمات الحماية 
االجتماعية لألطفال املحتاجني واملعوزين، أما مبارشة 
اإلشارة  مع  الحكومية،  غري  املنظمات  مع  بالرشاكة  أو 
برامج  إىل  لجأت  قد  العربية  البلدان  بعض  أّن  إىل 
األطفال  مساعدة  أجل  من  املبارشة  املالية  التحويالت 
املحتاجني. ويتضمن الجدول 3-2 بعض الرشوط التي 
وتحويل  املستحقات.  عىل  للحصول  اسيتفاؤها  يجب 
ن عليه الذي  املعاشات التقاعدية لألبناء بعد وفاة املؤمَّ
شائعة  ممارسة  أيضاً  هو  ألرسته،  الرعاية  يقّدم  كان 
وعمر  التحويل  رشوط  ولكّن  العربية،  البلدان  كّل  يف 

الورثة تختلف بني بلد وآخر.

تأمني  يف  هامة  خطوات  العربية  الدول  واتخذت 
انخفاض  من  يتّضح  كما  لألطفال،  الصحية  الرعاية 
هذه  أحرزت  وقد  واألطفال.  الرّضع  وفيات  معّدالت 
الحصول  فَرص  تحسني  يف  ملموساً  تقّدماً  الدول 
قاربت  حيث  سنة،   14-6 العمرية  للفئة  التعليم  عىل 
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هي  ملا  مماثلة  مستويات  الصافية  اإللتحاق  معّدالت 
املستوى  وعىل  األخرى.  النامية  املناطق  يف  عليه 
املائة  يف   85 بالدراسة  االلتحاق  معدل  بلغ  اإلقليمي، 
عام  يف  االبتدائي  التعليم  سن  يف  األطفال  مجموع  من 
1999، ثّم ارتفعت هذه النسبة إىل 92 يف املائة يف عام 

2010. وبني عاَمْي 1999 و2010، انضم إىل األطفال 

املتلحقني بالتعليم االبتدائي سبعة ماليني طفل إضايف 
يف  الكبري  التقّدم  من  الرغم  وعىل  العربية  املنطقة  يف 
جهود  بذل  الرضوري  من  يزال  ال  العربية55.  املنطقة 
اإلبتدائي  التعليم  تعميم  إىل  الوصول  أجل  من  مكثفة 
بحلول  لأللفية(  اإلنمائية  األهداف  من  الثاني  )الهدف 
يستوجب  الهدف  هذا  تحقيق  أن  والواقع   .2015 عام 
طفل  ماليني  خمسة  لحواىل  بالدارسة  االلتحاق  إتاحة 
األقّل  البلدان  إضايف، ويعيش معظم هؤالء األطفال يف 
املستوى  دون  اإللتحاق  معّدالت  تزال  ال  حيث  نمّواً 
لنوعيّة  األهميّة  من  املزيد  إعطاء  ويجب  اإلقليمي. 
أّن  كما  مرتفعة،  تزال  ال  الترّسب  فمعّدالت  التعليم، 
يف  التعليم  نوعيّة  أن  تبنّي  ما  غالباً  الدوليّة  املقارنات 
ثراًء،  األكثر  العربية  البلدان  فيها  بما  العربية،  البلدان 

ال تزال دون املتوسط العاملي56.

2- الشباب

الحياة،  يف  انتقاليّة  مرحلة  هي  الشباب  مرحلة 
األفراد  ينتقل  إذ  مكثفة،  ديموغرافية  أحداثاً  تشهد 

سوق  إىل  أو  الجامعة  إىل  املدرسة  من  املرحلة  هذه  يف 
كانوا  أن  بعد  اقتصادّياً  منتِجني  ويصبحون  العمل، 
ُمعالني، ويصبحون أرباب أرَس بعد أن كانوا أفراداً يف 
وهذا  ضخمة.  بإمكانات  املرحلة  هذه  وتزخر  أرَسهم. 
للتنمية  الصلبة  األسس  من  يكون  نجح  إذا  اإلنتقال 
تعثر  حال  ويف  البعيد،  املدى  عىل  املستدامة  البرشية 

يعّرض الشباب لعوائق مدى الحياة.

ويجب تأمني الحماية االجتماعية للشباب من أجل 
الخدمات  تقديم  عرب  اإلنتقالة  املرحلة  هذه  يف  دعمهم 
وتأمني  القرارات  اتخاذ  التي تساعدهم يف  واملعلومات 
الصعوبات  تخّطي  عىل  ملساعدتهم  املتخّصص  الدعم 
التي واجهوها يف مرحلة مبكرة من حياتهم. ويجب أن 
الجودة  العايل  الجامعي  التعليم  الخدمات  هذه  تشمل 
والتعليم والتدريب املهني والفني، والخدمات الصحية 
الكافية، بما يف ذلك خدمات الصحة الجنسية والصحة 
اإلنجابية، وتقديم الدعم للعاطلني عن العمل والباحثني 

عن عمل ألّول مرة.

برامج  العربية  البلدان  من  قليل  عدد  اعتمد  وقد 
أّن   3-3 الجدول  ويظهر  البطالة.  ضّد  التأمني 
تقترص  الربامج  هذه  معظم  تتيحها  التي  املستحقات 
تشمل  وال  اشرتاكات،  ودفعوا  الذين سبق  األفراد  عىل 
الشباب والباحثني عن عمل ألّول مّرة. وتشّكل البحرين 

اجلدول 3-2- مستحقات احلماية االجتماعية اخلاصة باألطفال في بلدان عربية مختارة

مةالبلد املستحقات املقدَّ

اجلزائر 

يستفيد من هذه املستحقات األطفال دون 17 سنة من العمر )21 سنة إذا كانوا طالّباً أو معّوقني(. ولكي يكون 
الفرد املضمون )أي مقّدم الرعاية للطفل( مؤّهالً الستفادة أطفاله من هذه املستحقات، يجب أال يتجاوز أجره 
نصف الحّد األدنى، أو أن يكون معّوقاً أو مريضاً، أو أن يكون مستفيداً من إعانات البطالة واملعاشات التقاعدّية.

لبنان 
 75 إىل  الشهري  للبَدل  األقىص  الحّد  ويصل  العمر.  من  سنة   18 دون  األطفال  املستحقات  هذه  من  يستفيد 

يف املائة من الحّد األدنى لألجور، وهو يتضّمن مبلغاً إجماليّاً قدره 40 دوالراًً لألم و22 دوالراً لكّل طفل.

املغرب

يستفيد من هذه املستحقات األطفال دون 12 سنة من العمر )18 سنة إذا كان الطفل متدّرباً مبتدئاً عىل مهنة 
معيّنة، و21 سنة إذا كان طالباً(، وينبغي أن يكون الطفل مقيماً يف املغرب. ولكي يصبح الفرد املضمون )أي 
مقّدم الرعاية للطفل( مؤّهالً الستفادة أطفاله من هذه املستحقات، يجب أن يكون قد دفع اشرتاكات الضمان 
ملّدة 108 أيام عىل األقّل خالل األشهر الستة املاضية من التغطية، وأن يكَسب عىل األقّل 60 يف املائة من الحّد 

األدنى لألجور.
إّن استحقاقات العاملني املضمونني تبلغ نحو 24 دوالراً شهرّياً لكّل من األطفال الثالثة األَُول، ثّم ُيضاف إىل 

هذا املبلغ 4,30 دوالر شهرّياً لكّل من األطفال الثالثة التالني.

تونس

العمر، ويتّم دفعها ألّول ثالثة أطفال فقط. يصل  16 سنة من  يستفيد من هذه االستحقاقات األطفال دون 
املبلغ إىل 18 يف املائة من أجر املضمون بالنسبة للطفل األّول، ثّم 16 يف املائة بالنسبة للطفل الثاني، و14 يف 

املائة بالنسبة للطفل الثالث.
.http://www.issa.int/country-profiles املصدر: معلومات متوفرة عىل موقع الجمعيّة الدوليّة للضمان االجتماعي
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لدعم  متخّصصاً  برنامجاً  اعتمدت  إذ  استثنائية،  حالة 
الباحثني عن عمل ألّول مرة.

الشباب  تشغيل  موضوع  العربية  الدول  وتعالج 
العمل، عن طريق خدمات  التدخل يف سوق  بسياسات 
والتعليم  التدريب  وبرامج  العام،  القطاع  يف  التشغيل 
األشغال  وبرامج  التشغيل،  وإعانات  والتقني،  املهني 
العامة، وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة. ولكّن 
يستفيد  ال  إذ  محدوداً  يزال  ال  السياسات  هذه  تأثري 
إن  كما  األفراد.  من  محدودة  رشيحة  سوى  منها 
يف  املطلوب  النحو  عىل  مدمجة  غري  السياسات  هذه 
التنسيق  عىل  محدودة  قدرة  ذات  االسرتاتيجيات، 
تجنب  وعىل  الخدمات  مقدِّمي  بني  واملنهجي  املنتظم 

تجزئة الخدمات املقّدمة57.

ويواجه الشباب يف املنطقة العربية عموماً صعوبة 
يف الحصول عىل الرعاية الصحيّة الجيّدة النوعية تماماً 

الرعاية  فخدمات  عمرية.  فئة  أي  من  آخر  فرد  كأي 
الجنيس،  النمو  مرحلة  يف  للشباب،  رضورية  الصحية 
الجنسية  الصّحة  بقضايا  التوعية  إىل  يحتاجون  حيث 
واإلنجابية. ويف الواقع، تبنّي املسوح أّن االّطالع الوايف 
عىل  يقترص  جنسيّاً  املنقولة  األمراض  مخاطر  عىل 
الطفل  ينِجبْن  النساء  غالبية  إن  كما  الشباب.  نصف 
يحصلن  أن  غري  من  وربما  الشباب،  مرحلة  يف  األول 
يقمن  اللواتي  وال سيما  الكافية،  الصحية  الرعاية  عىل 

يف املناطق الريفيّة58.

البلدان  يف  امتيازاً  ُيعترَب  العايل  التعليم  يزال  وال 
الخيارات  بعض  توفر  من  الرغم  عىل  العربية، 
ويبلغ  تحصيله.  ملتابعة  املّجانية  أو  الكلفة  املنخفضة 
متوسط معدل االلتحاق يف مرحلة التعليم العايل 25,8 
أخرى  بمناطق  مقارنة  متدّنية  نسبة  وهي  املائة،  يف 

مثل أمريكا الالتينية أو جنوب رشق آسيا59.

اجلدول 3-3- تعويضات البطالة في بلدان عربية مختارة

األردن
يستفيد من هذا التأمني األفراد الذين دفعوا عىل األقّل اشرتاكات ملدة 12 شهراً. ويجب أن تكون البطالة قرسّية 

وأن يكون الفرد مسجالً يف مكتب التشغيل. ويتلقى العاطل عن العمل أجراً ملّدة ال تزيد عن 12 شهراً.

البحرين

يستفيد العاطل عن العمل من تأمني يشمل الدعم الستيعاب الوافدين الجدد إىل سوق العمل. ويستفيد من هذا 
التأمني كّل من العامل البحريني والعامل األجنبي، ويجري تمويله من اشرتاكات العّمال أنفسهم وأصحاب 

العمل والحكومة.
ويتوقف حجم اإلعانة التي يحصل عليها الفرد بمسريته يف العمل: ويحصل األفراد الذين دفعوا الحّد األدنى 
من االشرتاكات عىل تعويض يتناسب مع أجورهم، بينما يحصل الوافدون الجدد إىل سوق العمل عىل تعويض 

بمعّدل ثابت.

تونس

عىل  تضّم  خاصة  مؤسسات  يف  يعملون  الذين  وأكثر  سنة   16 عمر  يف  األفراد  اإلعانات  هذه  من  يستفيد 
العاملني يف  الذين يعملون لحسابهم الخاص وبعض فئات  األقّل خمسة عّمال، بينما ال يستفيد منها األفراد 
عىل  180 شهراً  أقل عن  ملّدة  اشرتاكات  الذين دفعوا  األفراد  العام. ويحصل  والقطاع  الحكومية  املؤسسات 
أو  180 شهراً  ملدة  اشرتاكات  دفعوا  الذين  أولئك  بينما يحصل  أشهر،  ثالثة  تزيد عن  ال  ملّدة  نقدية  إعانات 
املضمون يف  أجر  املائة من  75 يف  اإلعانات  قيمة  أشهر. وتبلغ  تزيد عن ستة  ملّدة ال  نقدية  إعانات  أكثر عىل 
الشهر األّول، ثّم 65 يف املائة يف الشهر الثاني، و55 يف املائة يف الشهر الثالث، و45 يف املائة يف كّل من الشهر 

الرابع والخامس والسادس.

اجلزائر

تصل قيمة اإلعانة إىل 50 يف املائة من متوسط األجر الذي كان العامل يتقاضاه خالل مدة 12 شهراً سبقت 
التوقف عن العمل. ويستفيد الفرد من التعويضات يف حال توفر الرشوط التالية:

فيها  )بما  تقّل عن ثالث سنوات  ال  ملّدة  اشرتاكاته  دفع  قد  العامل  يكون  وأن  البطالة قرسّية،  تكون  أن   -
األشهر الستة السابقة لتوقفه عن العمل(.

- أال يحصل الفرد عىل دخل من أّي نشاط مهني.
- أن يكون قد مىض عىل األقّل ثالثة أشهر عىل بحث الفرد عن عمل.

بة عليه. - أن يكون الفرد قد دفع كّل اشرتاكات الضمان االجتماعي املتوجِّ

مصر 

تقترص اإلعانات عىل األفراد الذين دفعوا اشرتاكات ملّدة ال تقّل عن ستة أشهر، بما فيها األشهر الثالثة التي 
سبقت البطالة، وال تشمل الوافدين الجدد إىل سوق العمل. ولالستفادة من هذه اإلعانات، يجب عىل العاطل 
عن العمل أن يكون مسجالً يف مكتب تشغيل. وتبلغ قيمة اإلعانة 60 يف املائة من األجر الشهري السابق وهو 

يحصل عليها ملّدة ال تتجاوز الـ 16 أسبوعاً.
.http://www.issa.int/country-profiles املصدر: معلومات متوفرة عىل موقع الجمعيّة الدوليّة للضمان االجتماعي
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3- السكان في سن العمل

يتحّمل السكان يف سن العمل عبء إعالة األطفال 
الخدمات  هو  إليه  يحتاجون  ما  وأول  واملسننّي، 
دعم  برامج  إىل  وإضافة  التشغيل.  وخدمات  الصحية 
الدخل للعاطلني عن العمل، تحتاج هذه الفئة إىل إعادة 
من  األفراد  وتمكني  املهارات  تحسني  بهدف  التدريب 
يف  يزاولونه  الذي  العمل  يف  االستمرار  أو  عمل  إيجاد 
القطاع النظامي يف اقتصادات املنطقة املتغرّية. وتزداد 
العام كمالذ  القطاع  تراجع دور  الدعم مع  أهميّة هذا 
وملساهمة  عمل.  فرصة  عىل  للحصول  وأخري  أول 
املعاشات  برامج  اشرتاكات  يف  العمل  سن  يف  األفراد 

التقاعدّية أهمية بالغة يف التحضري للتقاعد.

رشيحة  عىل  التقاعدية  املعاشات  تغطية  وتقترص 
قليلة من السكان العاِطلني عن العمل، نظراً إىل طبيعة 
غري  القطاع  وحّصة  االجتماعية  الحماية  نظم  تصميم 
النظامي من مجموع العمالة يف املنطقة العربية. ويدل 
انخفاض معّدل التغطية عىل ارتفاع نسبة الشباب من 
التي  املقيّدة  والرشوط  العمل  عن  العاطلني  مجموع 
املعاشات  هذه  من  الفرد  يستفيد  لكي  توفرها  يجب 
التقاعدية. يف املقابل، تركز برامج التدريب عىل الشباب، 
والذكور تحديداً، عوضاً عن التوّجه إىل عموم السكان 
من  الحّر  العمل  فَرص  أن  والواقع  العمل.  سن  يف 
خالل املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم هي فَرص 
وما  املشاريع،  هذه  تطوير  برامج  لقلة  نظراً  محدودة 
يتجه  بل  النساء،  عىل  كفاية  يركز  ال  منها  متوفر  هو 
تعترب  يدوية،  ِحرف  بعض  يف  املرأة  عمل  اختصار  إىل 
مناسبة للمرأة، فتبقى فرصها محدودة يف املشاركة يف 

األنشطة االقتصادية ذات القيمة املضافة املرتفعة60.

عىل  التقاعدية  املعاشات  برامج  تغطية  وتقترص 
يف  منها  يستفيد  فال  النظامي،  القطاع  يف  العاملني 
املتوسط سوى ثلث العاملني يف املنطقة العربية، بنسبة 
تتفاوت بني 8 يف املائة يف اليمن و87 يف املائة يف ليبيا61. 
العمل،  سوق  يف  اإلناث  مشاركة  معدّل  وبانخفاض 
املعاشات  برامج  من  النساء  من  كبرية  أعداد  تستبعد 
يف   10 للمرأة  التغطية  معّدل  يتجاوز  وال  التقاعدّية، 
املائة من مجموع السكان إال يف قلة من الدول62. وخالل 
20 إىل 30 عاماً من اآلن، ستكون أكثرية املسنات بدون 

القوى  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  أن  يعني  وهذا  تأمني. 
عليها  إضافيّاً  تحّدياً  الحكومات  أمام  يطرح  العاملة 
برامج  من  املرأة  استفادة  ضمان  أجل  من  مواجهته 

املعاشات التقاعدية عند بلوغهّن سن التقاعد.

وينبغي للدول العربية أن تسعى إىل زيادة نسبة 
السكان يف سن العمل الذين يعملون يف القطاع النظامي 
االقتصادي،  واإلصالح  والتدريب  التعليم  خالل  من 
ويف  العاملة.  القوى  يف  املشاركة  معّدل  زيادة  وإىل 
األهداف، ستزداد  هذه  تحقيق  من  البلدان  تمّكن  حال 
اإلشرتاكات يف صناديق املعاشات التقاعدّية، مّما يدعم 
نظام املعاشات التقاعدّية. أّما يف حال استمرار ارتفاع 
حّصة العمالة غري النظامية وارتفاع معّدالت البطالة، 
فمن املتوقع أن تواجه الحكومات مشاكل أخرى تؤثر 
عىل صناديق املعاشات التقاعدّية وقد تؤّدي إىل حاالت 

من عدم االستقرار االجتماعي أو حتى السيايس.

الدول  بعض  عمدت  األخرية،  األعوام  وخالل 
العربية إىل زيادة نصيب الفرد من اإلنفاق عىل الصحة 
وكثفت جهودها لتحسني خدمات الرعاية الصحية من 
حيث الكمية والنوعية. إالّ أّن زيادة اإلنفاق عىل الصّحة 
لم تكن كافية لتلبية جميع احتياجات السكان. فقد أّدت 
املدفوعة  الصحي  التمويل  آلليّات  املحدودة  التغطية 
جيوب  من  الكلفة  تسديد  مستوى  ارتفاع  إىل  مسبقاً 
الواقع،  هذا  وإزاء  البلدان.  من  العديد  يف  املستفيدين 
عرضة  العمرية  الفئات  مختلف  من  السكان  يبقى 
من  الصّحي  اإلنفاق  لرضورة  نتيجة  والفقر  للخطر 
جيوبهم بمستويات تتخطى إمكاناتهم. ويقع جّل هذا 
العبء عىل السكان يف سن العمل، كونهم الفئة املسؤولة 
األطفال  من  للُمعالني  الصحية  التكاليف  تغطية  عن 
التأمني  )مثل  املُسبَق  الدفع  نظم  وتؤمن  واملسننّي. 
الصّحي( بعض الحماية ضّد هذه املخاطر، ألّنها توّزع 
كلفة الحماية الصحية عىل فرتة زمنية أطول. وينبغي 
بذل املزيد من الجهود من أجل تعزيز أو توسيع آليّات 
إتاحة  ضمان  أجل  من  االجتماعية  الصحية  الحماية 

الخدمات الطبيّة األساسيّة لجميع السكان63.

التغطية  عىل  فيحصلون  املهاجرون،  العّمال  أّما 
املعنيّة  االجتماعي  الضمان  نظم  طريق  عن  الصحية 
مجلس  يف  األعضاء  غري  البلدان  ويف  أفريقيا  شمال  يف 
التعاون الخليجي، وال تؤّمن بلدان الخليج سوى الحماية 
من اإلصابة أثناء العمل. إضافة إىل ذلك، إّن نظم الضمان 
االجتماعي الحالية ال تغّطي العاملني يف املنازل وأكثرهم 
يف  املقيمني  من  كبرية  رشيحة  إّن  وبالتايل،  اإلناث.  من 
الشيخوخة  حالة  يف  حماية  بدون  تبقى  الخليج  بلدان 
والعجز واملوت. ويدرك بعض بلدان الخليج الحاجة إىل 
تقديم حماية أفضل للمهاجرين، وتشّكل البحرين مثاالً 
ايجابيّاً يف هذا الخصوص حيث تضَمن الحماية للعّمال 

املهاجرين يف مخّططها الجديد للتأمني ضّد البطالة64. 
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4- كبار السن

من املحتَمل أن تضع فئة كبار السن الدول العربية 
أمام تحّديني رئيسيني يف املستقبل، القدرة عىل تمويل 
الخدمات الصحية. وتشري  التقاعدّية وتأمني  املعاشات 
عند  املتوقع  العمر  وصول  احتمال  إىل  اإلسقاطات 
86,3 سنة يف لبنان و82,4 سنة يف تونس  الوالدة إىل 
سيعيش  الفرد  أّن  ذلك  ويعني   .2050 عام  بحلول 
برامج  وأن  تقاعده،  بعد  سنة   20 حواىل  املتوسط  يف 
املعاشات التقاعدية والخدمات الصحية يجب أن تكون 
عىل استعداد لتلبية احتياجات كبار السن. ويحتّم ذلك 
القطاع  لتحضري  االهتمام  من  املزيد  إيالء  الدول  عىل 
الصحي لتلبية احتياجات املسننّي، أي تزويده باألعداد 
يف  املتخّصصني  واألطبّاء  املمّرضات  من  اإلضافية 
يكون  أن  كذلك  املجتمع  عىل  ويجب  الشيخوخة.  طّب 
لنظم  وينبغي  املسننّي،  احتياجات  لتلبية  مستعّداً 
الحماية االجتماعية أن تقّدم للمسنني دخالً يسمح لهم 

بالعيش بكرامة بعد التقاعد.

قطاع  يف  والتقّدم  تتغرّي،  السن  كبار  واحتياجات 
الرعاية الصحية يتيح لهم، إمكانية عيش حياة أطول، 
وأيضاً ملؤها النشاط والعافية. وخالفاً للفئات العمرّية 
بأمراض  السن  كبار  يصاب  ما  كثرياً  سنّاً،  األصغر 
مزمنة غري املعدية، مثل السّكري وارتفاع ضغط الدم 
املسنّات  بأّن  علماً  الدموية،  واألوعية  القلب  وأمراض 
والسمنة.  الثدي  ورسطان  العظام  لرتقق  معّرضات 

كبار  قدرة  عىل  بشّدة  تؤثر  أن  يمكن  األمراض  وهذه 
عىل  يعتمدون  وقد  باستقاللية،  العيش  عىل  السن 
إىل  باإلضافة  الدعم  للحصول عىل  اإلناث  أفراد األرسة 
أنظمة الرعاية الصحية. وينبغي أن توفر نظم الحماية 
االجتماعية لكبار السن الدخل والدعم الصحي، إضافة 
ذلك،  عىل  عالوة  الرعاية.  ملقّدمي  الدعم  تأمني  إىل 
الذين  السن  لكبار  التعليم  تأمني فَرص   تربز رضورة 
لم يشملهم التوّسع يف انتشار التعليم، فبقيت معّدالت 

األميّة مرتفعة بينهم.

الحماية  مستحقات  من  كبري  جزء  ويرتبط 
العربية  البلدان  يف  السن  لكبار  املقّدمة  االجتماعية 
من  سابقة  مرحلة  يف  يدفعونها  التي  باإلشرتاكات 
معظم  ويف  متواضعة.  مستويات  عند  وتبقى  حياتهم، 
العاملون  كلّها، ال يستفيد  لم يكن  إن  العربية،  البلدان 
هذا  ويف  املستحقات.  هذه  من  الخاص  لحسابهم 
مبادرات  الحكومينّي  املوظفني  بعض  اتخذ  السياق، 
انخفاض  عن  للتعويض  تقاعدهم  مستحقات  لزيادة 
موظفو  قام  مثالً،  مرص  ففي  التقاعد.  بعد  دخلهم 
بتأسيس  والجامعات  الحكوميّة  املؤسسات  أغلب 
إجماليّاً  مبلغاً  فيها  للمشرتكني  تقّدم  خاّصة  صناديق 
حني بلوغهم عمر التقاعد، يختلف حجمه بني مؤسسة 
وأخرى وُيحسب عىل أساس آخر أجر تقاضاه العامل 
يرتاوح  عليه  متّفق  أشهر  بعدد  مرضوباً  تقاعده  قبل 

بني 100 و160 شهراً.

اإلطار 3-2- أمثلة من تونس واجلزائر واملغرب على إصالح نظم املعاشات التقاعدية

تغطية  نطاق  توسيع  إىل  تدريجيّاً  أّدت  التدابري  من  عدداً  تونس  اتخذت  والتسعينات،  الثمانينات  فرتة  يف 
نظم  وضع  إىل  أخرى  دول  لجأت  وقد  سابقاً.  تشملها  لم  العّمال  من  فئات  تشمل  بحيث  التقاعدية  املعاشات 
السكانية  للفئات  املستحقات  من  األدنى  الحّد  تقديم  بهدف  االجتماعية  للمساعدة  وبرامج  النقدّية  للتحويالت 
تأمني  بهدف  املعوزة  األرَس  لدعم  الوطني  الربنامج  االجتماعية  الشؤون  وزارة  أطلقت  تونس،  ويف  الضعيفة. 
حواىل  الربنامج  هذا  من  استفادت   ،2005 عام  ويف  فقراً.  األكثر  املعيشيّة  لألرس  املبارشة  النقدّية  التحويالت 
ويغّطي  املّجانّي.  االستشفاء  إمكانية  معّوقني، وشملت خدماته  أو  مسننّي  أفراداً  يضّم معظمها  أرسة   115,000
أّن املسوح بيّنت أن خدمات الربنامج لم تحَظ  7 يف املائة من السكان. إالّ  717,100 فرد، أي ما يعادل  الربنامج 
برضا كيل من املستفدين. فهو يعمل بإجراءات إدارية معقدة، ونادراً ما يعمل عىل تحديث قائمة املستفيدين، ويف 

بعض األحيان ال تصل املستحقات إىل األرس املحتاجة.
واعتمدت الجزائر برنامجاً لألشغال العاّمة والتحويالت النقدّية يقّدم التعويضات للعاملني والدعم املايل لغري 
العاملني ألسباب مثل الشيخوخة أو اإلعاقة. ولكّن بعض النواقص تعرتي هذا الربنامج، إذ ال يغّطي سوى 20 يف 

املائة من الفقراء بينما يحصل بعض األفراد عىل مستحقات مزدوجة.
أّما يف املغرب، فيوجد عدد من الربامج لدعم الفقراء تتوىل تنسيقها وحدات إدارّية معيّنة تحت إرشاف وزارة 
1.6 يف املائة فقط من الفقراء بسبب ضعف  التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتماعية. وتغطي هذه الربامج 

التنسيق مع الجهات األخرى وضعف القدرة اإلدارّية.
.Abu Ismail and others, 2011, p. 22-23 :املصدر
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إصالحات  بإجراء  العربية  الدول  بعض  وبدأت 
من  كّل  اتخذت  وقد  التقاعدية.  املعاشات  نظم  عىل 
الصعيد  هذا  عىل  تدابري  واملغرب  والجزائر  تونس 

)اإلطار 2-3(.
 

لهّن  كان  أنا  يسبق  لم  اللواتي  األرامل  أما 
التقاعد،  برامج  يف  واالشرتاك  العمل  سوق  يف   تجربة 
بعد  أزواجهن  تقاعد  من  االستفادة  لهّن  يحق  وال 
الحكومات،  تقّدمها  مختلفة  خطط  فتشملهّن  الوفاة، 
احتياجاتهّن  تلبّي  متواضعة  مستحقات  لهّن  وتقدم 
املنخفض.  الدخل  ذات  البلدان  يف  وخاصًة  األساسيّة، 
الخطط  هذه  من  أيضاً  يستفيد  األحيان،  بعض  ويف 
اشرتكوا  أن  لهم  يسبق  لم  الذين  سنّاً  األكرب  الذكور 
تفرض  أن  املتوقع  ومن  التقاعد.  معاشات  برامج  يف 
الزيادة الكبرية يف عدد األرامل بحلول عام 2050 أعباء 
أغلبيّة  إذ تعتمد  التقاعدية،  املعاشات  ثقيلة عىل خطط 
أن  يسبق  لم  إذا  سيما  ال  املعاشات،  هذه  عىل  املسنّات 
عملن يف القطاع النظامي أو اشرتكن يف برامج للحماية 
باملعاشات  التغطية  نطاق  وتوسيع  االجتماعية. 
سيكون  املسنّات،  وبالتحديد  السن،  لكبار  االجتماعية 

واحداً من االهتمامات الرئيسية للحكومات.

مجلس  دول  تتجه  الصحية،  الرعاية  مجال  ويف 
لكبار  مجانيّة  خدمات  تقديم  إىل  الخليجي  التعاون 
السن، يف حني تتجه البلدان العربية األخرى إىل تقديم 
الخدمات املخّصصة لكبار السن وبالتحديد يف املناطق 
الطبيّة  الكوادر  إىل  نسبياً  املنطقة  وتفتقر  الحرضية. 
يتوفر  وال  قليلة،  الشيخوخة  طّب  يف  املتخّصصة 
من  قليل  عدد  يف  سوى  الشيخوخة  طّب  اختصاص 
خارج  من  الرعاية  مقّدمو  يتلقى  وال  الطّب.  كليّات 
يوجد  وال  الدعم،  من  القليل  سوى  النظامي  القطاع 
املسننّي،  لرعاية  الخاصة  البيوت  من  قليل  عدد  سوى 

وهي عموماً ذات كلفة مرتفعة.

األفراد  يتطلّبها  التي  الخدمات  يف  النظر  وبعد 
كيفيّة  يف  البحث  األهمية  من  حياتهم،  دورة  خالل 
يف  التحّول  تحّديات  ضوء  عىل  الخدمات  هذه  تصميم 

الهيكل العمري للسكان يف البلدان العربية.

5- شيخوخة السكان

تتحّول املجتمعات العربية تدريجيّاً نحو شيخوخة 
السكان، وتشهد معظم البلدان العربية حاليّاً زيادة يف 
فئة السكان يف سن العمل وفئة الشباب، بينما ترتاجع 
فئة األطفال وتزداد فئة كبار السن ببطء. ولكّن هذه 

األوىل من عمليّة تحّول  املرحلة  ليست سوى  التغرّيات 
الهيكل العمري للسكان، ستليها مرحلة تسارع الزيادة 

يف ِنَسب كبار السن.

مستقبل  لتقيص  مؤرشات  ثالثة  استخِدَمت  وقد 
العربية وتأثريها  البلدان  السكان يف  ظاهرة شيخوخة 
املُحتَمل عىل نظم الحماية االجتماعية. وهذه املؤرشات، 
3-4: )أ( نسبة إعالة  هي حسب ورودها يف الجدول 
وأكثر  سنة   65 عمر  يف  السكان  )عدد  السن  كبار 
سنة(؛   64-15 العمل  سن  يف  السكان  من   100 لكّل 
)ب( نسبة إعالة األكرب سنّاً )عدد السكان يف عمر 80 سنة 
وأكثر لكّل 100 من السكان يف سن العمل(؛ )ج( مؤرش 
التعمري )عدد السكان يف عمر 65 سنة وأكثر لكّل 100 
املؤرشات  ُحسبت هذه  0-14 سنة(. وقد  األطفال  من 
لعاَمْي 2010 و2050 لتكوين فكرة عن الوضع الحايل 
يف  للسكان  العمري  الهيكل  لتحّول  املستقبليّة  واآلفاق 

البلدان العربية.

السن  كبار  إعالة  نسبة  وصلت   ،2010 عام  ويف 
يف  العربية  البلدان  بني  مستوى  أعىل  إىل  سنة(   65+(
الجزائر ومرص ولبنان واملغرب وتونس. ومن املتوقع 
أن ترتفع هذه النسبة برسعة يف بعض البلدان العربية 
الصومال  يف   5,7 بني  لترتاوح   2050 عام  بحلول 
و47,5 يف قطر. وتضّم قائمة البلدان التي من املتوقع 
السن )+65 سنة( إىل  إعالة كبار  أن تصل فيها نسبة 
أكثر من 25 مسنّاً لكّل 100 من السكان يف سن العمل 
)15-64 سنة(، حسب الرتتيب، كّل من قطر )47,5( 
 )38,3( املتحدة  العربية  واإلمارات   )42,2( ولبنان 
 )28,9( وليبيا   )32,4( وُعمان   )37,7( وتونس 
والبحرين   )28,0( السعودية  العربية  واململكة 

.)26,7(

العربية  البلدان  سّجلت  أيضاً،   2010 عام  ويف 
 80+( سنّاً  األكرب  إعالة  نسبة  يف  متشابهة  مستويات 
سنة(، ولكن من املتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحلول 
عام 2050 لتصل إىل 13,3 يف لبنان، و10,0 يف تونس، 
نسبيّاً  مرتفعة  مستويات  تسجل  أن  املتوقع  من  كما 
العربية  )6,0( واململكة  )6,2( وليبيا  يف كّل من قطر 

السعودية )5,5(.

بني   2010 عام  يف  فرتاوح  التعمري،  مؤرش  أّما 
35,6 يف لبنان و2,5 فقط يف اإلمارات العربية املتحدة. 
البلدان  جميع  يف  املؤرش  هذا  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 
البلدان  بعض  ولكّن   ،2050 عام  بحلول  العربية 
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اجلدول 3-4- مؤشرات الشيخوخة في البلدان العربية، 2010 و2050

البلد

20102050

نسبة إعالة كبار السن 
)65+(

نسبة إعالة األكبر 
سّناً )+80(

مؤشر 
التعمير

نسبة إعالة 
كبار السن )+65(

نسبة إعالة األكبر 
سّناً )+80(

مؤشر 
التعمير

5.50.69.719.53.456.9األردن

اإلمارات العربية 
0.40.12.538.31.9219.3املتحدة

2.70.410.426.74.7135.6البحرين

10.01.729.537.710.0141.3تونس

6.91.017.521.83.370.8اجلزائر

5.30.86.98.50.916.4جزر القمر

اجلمهورية 
6.20.910.419.44.062.9العربية السورية

6.00.810.915.82.744.2جيبوتي

5.70.77.59.31.219.9السودان

5.70.75.95.70.79.1الصومال 

6.10.98.211.21.625.7العراق

3.60.79.132.43.9141.7ُعمان

5.10.66.611.92.129.3فلسطني

1.20.17.547.56.2304.9قطر

2.90.38.515.91.857.3الكويت

12.51.935.642.213.3192.0لبنان

6.91.115.528.96.0110.4ليبيا

8.71.317.418.73.556.3مصر

7.51.217.823.54.675.5املغرب

اململكة العربية 
4.50.99.728.05.5115.9السعودية

5.50.67.79.61.119.6موريتانيا

4.90.66.59.00.926.7اليمن 

6.61.012.417.93.150.2املنطقة العربية

أفريقيا جنوب 
5.80.77.18.01.014.5الصحراء الكبرى

13.32.654.541.812.4174.0شرق آسيا

23.96.2106.146.616.4174.9أوروبا

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

الكاريبي
10.42.224.130.59.0109.5

أمريكا 
19.65.467.636.213.4121.1الشمالية

11.72.422.624.76.573.2العالم
املصدر: احتساب اإلسكوا، بناًء عىل “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.
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سيشهد  اآلخر  بعضها  بينما  طفيفاً  ارتفاعاً  سيشهد 
 65+( السن  كبار  عدد  يصل  بحيث  ملحوظاً،  ارتفاعاً 
سنة( لكّل 100 من األطفال )0-14 سنة( إىل 304,9 
العربية املتحدة، و192  يف قطر، و219,3 يف اإلمارات 

يف لبنان، و141,7 يف ُعمان، و141,3 يف تونس.

عدد  يفوق  أن  ُيتوقع  العربية،  البلدان  معظم  يف 
النساء عدد الرجال بني كبار السن واألكرب سنّاً بحلول 
يكون  سوف  النوع  نسبة  اختالل  أّن  إالّ   .2050 عام 
أكثر حّدة بني األكرب سنّاً يف عمر 80 سنة وأكثر. ومن 
عام  بحلول  املغرب  يف  النوع  نسبة  تصل  أن  املتوقع 
 80 أنثى يف عمر   100 لكّل  62 ذكراً  2050 إىل حواىل 

النساء  لدى  املتوقع  العمر  أن  والواقع  وأكثر.  سنة 
يرتفع برسعة أكثر منه لدى الرجال.

ويف هذا السياق، تواجه نظم الحماية االجتماعية يف 
البلدان العربية تحّدياً يكمن يف تحسني نوعيّة خدماتها 
والسكان  والشباب  األطفال  لتشمل  نطاقها  وتوسيع 
الرشيحة  احتياجات  مع  تتالءم  ولكي  العمل  سن  يف 
املثالية  الحزمة  تحديد  وينبغي  السن.  لكبار  املتزايدة 
من الخدمات التي يجب توفريها لكّل فئة عمرية وفق 
احتياجاتها االجتماعية، كما يجب أن يكون هذا النظام 
الهيكل  لتحّوالت  يستجيب  لكي  الكفاية  فيه  بما  مرناً 
نظم  متابعة  ينبغي  ذلك،  إىل  إضافة  للسكان.  العمري 
الحماية االجتماعية وتقييمها بانتظام من أجل تحديد 
فئة  كّل  احتياجات  تلبية  يف  فشلها  أو  نجاحها  مدى 

عمرية ومن أجل تعديلها وفق الحاجة.

الخدمات  هذه  تلبية  مدى  يف  النواقص  وتربز 
ازدياد  سياق  يف  خاص،  بشكٍل  النساء  الحتياجات 
نسبتهّن من مجموع السكان. ومن هذا املنطلق، يجب 
الرتكيز عىل السياسات والخطط والربامج التي تشّجع 
مثل  تقديم حوافز  مع  النظامي  القطاع  يف  املرأة  عمل 
الذين  العمل  أصحاب  يدفعها  التي  الرضائب  تخفيض 
نطاق  توسيع  يجب  ذلك،  إىل  إضافة  نساًء.  يوظفون 
املناطق  يف  النساء  لتشمل  النقدّية  التحويالت  برامج 
الريفية، وتوسيع نطاق التأمني الصّحي ليشمل النساء، 
االجتماعي  والضمان  الصحية  الرعاية  نظم  وتطوير 
واالقتصادي لتلبّي احتياجات النساء. وبما أّن الروابط 
للدول  ينبغي  الوقت،  مع  تضعف  أن  ُيتوقع  األرَسّية 
أن  الرسعة  متوسطة  أو  رسيعة  شيخوخة  تشهد  التي 
تخّطط مسبقاً إلنشاء دور رعاية للمسننّي، وخصوصاً 

للمسنّات.

6- تغّير مصادر متويل نظم احلماية 
االجتماعية

تتبّدل احتياجات الحماية االجتماعية نتيجة لتحّول 
وسيكون  العربية،  البلدان  يف  للسكان  العمري  الهيكل 
تحّول  إن  كما  الحماية.  هذه  تمويل  عىل  تأثري  لتبدلها 
منتِجي  بني  التوازن  سيغرّي  للسكان  العمري  الهيكل 
مصادر  يف  تغرّي  إىل  يؤدي  ما  ومستهلِكيها،  الخدمات 
تمويل نظم الحماية االجتماعية. ويكتسب هذا املوضوع 
أهميّة بالغة يف ظل الدور املحوري لتعبئة املوارد املحليّة 
املستدامة.  االجتماعية  الحماية  نظم  لتمويل  كمصدر 
وتشمل مصادر التمويل املحليّة انتقال الثروة واملوارد 
األطفال  إىل  العمل  األفراد يف سن  من  أي  األجيال،  بني 
لألفراد  تضَمن  التحويالت  هذه  أّن  علماً  السن،  وكبار 
املُعالني تنمية قدراتهم البرشية وحمايتهم من املخاطر 

الناجمة عن الصدمات الخارجية.

ويؤدي ازدياد رشيحة السكان يف سن العمل، كما 
هو الوضع حاليّاً يف معظم البلدان العربية، إىل ارتفاع 
عدد منتِجي الثروة واملوارد نسبة إىل مستهلِكيها. ومع 
الشيخوخة،  مرحلة  إىل  العمل  سن  يف  السكان  وصول 
املعاشات  خطط  يف  االشرتاكات  حجم  سينخفض 
ويجب  األخرى.  االجتماعية  الحماية  ونظم  التقاعدية 
نظام  ومستحقات  اشرتاكات  تصميم  عىل  الحرص 
الضمان االجتماعي بطريقة تسمح بجمع املوارد خالل 
مرحلة تزايد رشيحة السكان يف سن العمل لكي يتمّكن 
النظام من االستمرار يف دفع املستحقات عندما يتقلّص 
الربامج  بني  التوازن  وسيعتمد  الرشيحة.  هذه  حجم 
عىل  لة،  املموَّ وغري  لة  املموَّ السن،  كبار  تستهدف  التي 

هذه االعتبارات.

وتفرتض هذه الخّطة ارتفاع مستويات املشاركة 
البلدان  العاملة، ولكّن ذلك ال يصح يف حالة  القوى  يف 
تحّول  من  الناتجة  الديموغرافية  فالهبة  العربية. 
املمكن  العربية من  البلدان  للسكان يف  العمري  الهيكل 
املستقبل  يف  الحماية  نظم  لتمويل  مصدراً  تشّكل  أن 
فقط يف حال تكييف سياسات سوق العمل لخلق فَرص 
القوى  إىل  الجدد  الوافدون  يتمّكن  بحيث  منتِجة  عمل 

العاملة من املساهمة يف هذه النظم.

أن  يجب  االجتماعية،  الحماية  نظم  إصالح  وعند 
الهيكل  تحّوالت  تأثري  كيفيّة  العربية  الدول  تراعي 
استيعاب  وأّن  التمويل.  مصادر  عىل  للسكان  العمري 
العمل  للسكان يف سن  املتزايدة  للرشيحة  العمل  سوق 
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االجتماعية.  الحماية  نظم  لتوسيع  فرصة  سيتيح 
الحكومات تشارك  أن تضَمن  وبالرغم من ذلك، يجب 
كلفة نظم الحماية االجتماعية بني مسددي االشرتاكات 

واملستفيدين من االستحقاقات.

باء-	استعداد	نظم	احلماية	
االجتماعية	للتغّيرات	في	

الهيكل	العمري	للسكان	في	
املنطقة	العربية

هي  العربية  البلدان  يف  االجتماعية  الحماية  نظم 
يف  البلدان  بعض  بدأت  وقد  اإلصالح،  إىل  بحاجة 
السنوات األخرية بمراجعة آليات االستهداف وتحسني 
القدرات اإلدارية لهذه النظم ودمج املخّططات القائمة 
وذلك  االجتماعية،  للمساعدة  دة  موحَّ برامج  ضمن 
إّن  السياق،  هذا  يف  وكفاءتها.  فعاليّتها  تعزيز  بهدف 
زيادة شفافيّة وتحسني إدارة وتنسيق برامج املساعدة 
تغطيتها،  نطاق  يوّسع  أن  املمكن  من  االجتماعية 
اعتمادها  ويعزز  مواردها،  استخدام  إساءة  ويمنع 

للنهج القائم عىل الحقوق يف الضمان االجتماعي.

1- نهج احلد األدنى من احلماية االجتماعية

 الحد األدنى من الحماية االجتماعية هو نهج يوجه 
جهود البلدان يف تحديد نظم الحماية االجتماعية. وقد 
طّورت منظمة العمل الدولية هذا النهج بناء عىل تجارب 
من  تجارب  وال سيما  الحماية،  نطاق  لتوسيع  واقعية 
التنفيذينّي يف  الرؤساء  النامية. واعتمد مجلس  البلدان 
األمم املتحدة ورؤساء الدول والحكومات هذا النهج يف 
مؤتمر قمة األلفية للتنمية يف 2010. والحد األدنى من 
متكاملة  »مجموعة  عن  عبارة  هو  االجتماعية  الحماية 
من السياسات االجتماعية املصممة لضمان أمن الدخل 
مع  للجميع،  األساسيّة  االجتماعية  الخدمات  وإتاحة 
الضعيفة وحماية وتمكني  للفئات  اهتمام خاص  ايالء 
األدنى  الحد  ويشمل  حياتهم.  دورة  مدى  عىل  األفراد 

من الحماية االجتماعية ما ييل: 
تحويالت  شكل  عىل  األسايس،  الدخل  أمن   •
مثل  عينيّة(،  أو  )نقدّية  مختلفة  اجتماعية 
واملعّوقني،  للمسننّي  التقاعدّية  املعاشات 
الدخل  دعم  ومستحقات  األطفال،  ومستحقات 
للعاطلني  التوظيف  وخدمات  ضمانات  و/أو 

عن العمل وللعاِملني الفقراء؛
االجتماعية  الخدمات  عىل  الجميع  حصول   •
واملياه  الصحة  يف  ميرسة  بأسعار  األساسية 

الغذائي،  واألمن  والتعليم،  الصحي،  والرصف 
وفقاً  املُحدَّدة  املجاالت  من  وغريها  واإلسكان، 

لألولوّيات الوطنية«65.

االجتماعية  الحماية  من  األدنى  الحد  ويوّسع 
خالل  من  أفقيّاً  االجتماعي  الضمان  تغطية  نطاق 
االجتماعية  الضمانات  من  أساسيّة  مجموعة  تأمني 
للجميع، وعمودّياً من خالل التطبيق التدريجي ملعايري 
أفقيّاً  التغطية  نطاق  توسيع  يكون  أن  وينبغي  أعىل. 
وعمودّياً يف آن واحد، بما يتالءم مع رشوط االتفاقيّة 
)االتفاقية  االجتماعي  للضمان  الدنيا  املعايري  بشأن 
االجتماعية  الحماية  من  األدنى  الحد  ويرتكز   .)102

عىل نهج دورة الحياة، ويجب أن يشمل:
تكفل  االجتماعي  للضمان  أساسية  »عنارص 
دورة  مدى  عىل  املحتاجني،  األفراد  لجميع 
الرعاية  عىل  الحصول  عىل  القدرة  حياتهم، 
الصحية األساسية والدخل املضمون عىل األقّل يف 
أن تهدف  الوطني. وينبغي  األدنى  الحّد  مستوى 
إىل  الحماية االجتماعية  األدنى من  الحد  سياسات 
األساسيّة  والخدمات  الِسلع  عىل  الحصول  تيسري 
االقتصادي  النشاط  وتعزيز  املطلوبة،  بالفعالية 
مع  الوثيق  بالتنسيق  تنفيذها  وينبغي  املنتِج، 
سياسات أخرى ُتعنى بتعزيز إمكانات التوظيف، 
وغري  النظامي  غري  العمل  احتماالت  من  والحد 
وتشجع  الالئق،  العمل  فرص  وتخلق  املستقّر، 

إنشاء األعمال الحّرة«.
 

الحماية  من  األدنى  الحد  مفهوم  ويستجيب   
من خالل  للسكان  العمري  الهيكل  لتحّول  االجتماعية 
توجيه املوارد للمستفيدين املحتاجني، وبالتحديد كبار 
واألطفال  الشيخوخة(  فقر  مكافحة  أجل  )من  السن 
البرشي(.  املال  رأس  تكوين  يف  االستثمار  أجل  )من 
حسب  محّددة  تدريجيّة  مقاربة  النهج  هذا  ويقرتح 
الظروف تعطي األولوية لفئات معيّنة يجري تحديدها 

حسب العمر وعوامل أخرى.

األساسيّة  املبادئ  بعض   3-3 اإلطار  ويعرض 
لوضع نظام فعال للحماية االجتماعية. ويمكن للبلدان 
إصالح  يف  الدوليّة  التجارب  من  تستفيد  أن  العربية 

نظم الحماية االجتماعية.

الهيكل  تحّول  سياق  يف  املبادئ  هذه  وتطبيق 
البلدان  يساعد  الحياة  دورة  ونهج  للسكان  العمري 
تضَمن  وسياسات  اسرتاتيجيات  صياغة  يف  العربية 
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الرتكيبة  من  التحّول  مع  التغطية  وتكييف  استدامة 
وطبقت  املسنّة.  العمرّية  الرتكيبة  إىل  الفتيّة  العمرّية 
األدنى  بالحد  املتعلقة  الكلفة  تحديد  أداة  اإلسكوا 
األمم  منظمة  طّورتها  التي  االجتماعية،  الحماية  من 
واستنتجت  الدولية،  العمل  ومنظمة  للطفولة  املتحدة 
املالئمة  الحماية االجتماعية  أّن كلفة تأمني مستحقات 
وبرنامج  األطفال،  )مستحقات  الديموغرايف  للوضع 
والعجز(  التقاعدية  املعاشات  ومستحقات  البطالة، 
لسنة  العاّمة  املاليّة  بيانات  وفق  نسبيّاً،  منخفضة  هي 
االجتماعية  الحماية  نظم  إصالح  ويجب   .672011

الحماية  من  األدنى  الحد  نهج  مع  يتالءم  بما  العربية 
لتغّطي  الخدمات  نطاق  توسيع  أجل  من  االجتماعية 

النظم يف  أكرب من األفراد ولضمان استدامة هذه  عدداً 
ظل تحّول الهيكل العمري للسكان.

2- خلق احلّيز املالي للحماية االجتماعية 

في البلدان العربية

بازدياد  العربية  البلدان  يف  املايل  الحيّز  يتأثر 
للسكان  العمري  الهيكل  لتحّول  نتيجة  التكاليف 
ويمكن  التمويل.  مصادر  يف  تغرّي  من  إليه  يؤدي  وما 
تعريف الحيّز املايل بأّنه التمويل املتاح للحكومة نتيجًة 
تعبئة  لدعم  العاّمة  السياسة  يف  ملموسة  إلجراءات 
البيئة  لتهيئة  الالّزمة  اإلصالحات  وإدخال  املوارد، 

اإلطار 3-3- مبادئ أرضّية احلماية االجتماعية

شاملة  ملراجعة  نتيجة  واملستدامة  واملنِصفة  الفّعالة  االجتماعية  الحماية  نظم  وبناء  إصالح  يكون  أن  يجب 
لنظام الضمان االجتماعي القائم، مع مراعاة القدرات اإلدارية واملؤسسية. وينبغي اّتباع نهج شامل ولكن تدريجّي 
النتيجة هو الحوار االجتماعي. وتشمل بعض املبادئ  يحظى بالقبول االجتماعي. وأفضل السبل إىل تحقيق هذه 

األساسية التي ينبغي أن تستند إليها سياسات الضمان االجتماعي ما ييل:
إذا لزم األمر، وعىل أساس  الشاملة: يجب تأمني التغطية الشاملة لجميع األفراد املقيمني، تدريجاً  التغطية• 	-

أولويات محّددة بطريقة عقالنيّة ويف إطار الحوار االجتماعي.
املدى  عىل  االستمرار  إمكانية  وكفالة  واالقتصادّية،  واملاليّة  الرضيبيّة  االستدامة  ضمان  يجب  االستدامة:  	-
املايل  الحيّز  مع  األساسيّة  الضمانات  نطاق  تكييف  إىل  التنبه  مع  االجتماعية،  للحماية  مخّطط  ألّي  الطويل 

املُتاح.
النتائج،  عىل  الواضح  الرتكيز  مع  املقّدمة،  املستحقات  مستويات  كفاية  ضمان  ينبغي  املستحقات:  كفاية• 	-

بما يف ذلك ضمان مرونة الرتتيبات املؤّسسية )التعّددية( وكفاءة نظام الضمان االجتماعي ككّل.  
التدّرج: االلتزام بتحقيق مستويات أعىل من الحماية يتماىش مع التنمية االقتصادية واالجتماعية. 	-

اإلدارة•الشفافة•واملسؤولة: ينبغي أن تبقى الدولة الضاِمن النهائي لحقوق الضمان االجتماعي، بمشاركة  	-
املساِهمني أو املموِّلني يف إدارة النظام.

نهج•الحقوق: يجب تأمني التقديمات بناًء عىل االستحقاق القانوني. 	-
النتائج  هذه  تخضع  أن  وينبغي  النتائج،  أساس  عىل  املُحَرز  التقّدم  تقييم  ينبغي  النتائج:  عىل• الرتكيز• 	-
للمراقبة والتقييم من أجل تحسني التنسيق بني مختلف الربامج وضمان تخصيص املوارد بفعالية وإنصاف.
وفقاً لهذه املبادئ، يقيض الحد األدنى الفّعال من الحماية االجتماعية بتأمني مجموعة أساسية من الضمانات 

االجتماعية، عىل النحو التايل:
تأمني الحماية املاليّة الالّزمة لجميع املقيمني بهدف تمكينهم من الحصول عىل مجموعة محّددة عىل املستوى   •

الوطني من خدمات الرعاية الصحيّة األساسيّة، تتحّمل الدولة املسؤوليّة العاّمة عن نظم تمويلها وتنفيذها؛
خالل  من  وذلك  الوطني،  الفقر  خط  مستوى  عند  األقّل  عىل  األطفال،  لجميع  األسايس  الدخل  أمن  توفري   •

مستحقات العائلة والطفل التي تتيح الحصول عىل التغذية والتعليم والرعاية؛
القادرين عىل َكسب دخل كاٍف، وذلك من خالل  العمل غري  الدخل األسايس لجميع األفراد يف سن  توفري أمن   •
من  املثال  سبيل  )عىل  األساسية  والخدمات  الِسلع  عىل  الحصول  تضمن  التي  االجتماعية  املساعدة  تحويالت 

خالل برامج ضمان التشغيل(؛
توفري أمن الدخل األسايس لجميع املسننّي واألشخاص ذوي اإلعاقة، عىل األقّل عند مستوى خط الفقر الوطني،   •

وذلك من خالل معاشات الشيخوخة والعجز التي تضمن الحصول عىل الِسلع والخدمات األساسية.
املصدر: بناًء عىل توصية منظمة العمل الدولية، بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية )رقم 202(، 2102.
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التي تضَمن  الداِعمة اإلدارية واملؤسسية واالقتصادية 
مجموعة  تحقيق  أجل  من  اإلجراءات  هذه  فعاليّة 

محّددة من األهداف اإلنمائية68.

التأثر  شديد  العربية  البلدان  يف  املايل  والحيّز 
النفط  أسعار  مثل  خارجيّة  عوامل  جراء  بالصدمات 
وتحويالت  السياحة  عىل  السيايس  الوضع  وتداعيات 
أعقاب  يف  خصوصاً  ذلك  ظهر  وقد  املهاجرين. 
الغنية  غري  البلدان  يف  سيما  وال  العربية،  االنتفاضات 
باملوارد. ويمكن للحكومات أن تزيد إيراداتها بطريقة 
أكثر استدامة من خالل تعبئة املوارد املحليّة من خالل 
زيادة الرضائب )فرض رضائب جديدة، وزيادة معّدالت 
من  الحّد  أو  الرضيبية  القاعدة  وتوسيع  الرضائب، 
التهّرب من الرضائب(. ومع ذلك، يبدو الجهد الرضيبي 
منخفضاً نسبيّاً يف الكثري من البلدان العربية، وقد تراوح 
بني 5 يف املائة يف ليبيا و26,1 يف املائة يف املغرب يف عام 
2010 )وهذا املجهود ُيحسب بقسمة إيرادات الرضائب 

أن  ُيفرتض  الذي  املتوقع  الرضائب  مقدار  عىل  الفعليّة 
يكون البلد قادراً عىل جمعها بفعل الخصائص الهيكلية 

القتصاده(69. وال يرتفع الجهد الرضيبي يف هذه البلدان 
مع نمّو الناتج املحيّل اإلجمايل كما هو متوقع70. ولذلك 
يجب عىل البلدان العربية إدخال املزيد من اإلصالحات 

املاليّة أو الرضيبيّة من أجل خلق الحيّز املايل. 

التحقق  يجب  الرضيبي،  الجهد  إىل  وباإلضافة 
من األثر التوزيعي للهيكل الرضيبي يف ضوء تحّوالت 
الهيكل العمري للسكان، بما أّن الفئات العمرية املختلفة 
اإليرادات  مصادر  إّن  والواقع  مختلفة.  موارد  لديها 
أّن  كما  مختلف،  توزيعي  أثر  لها  املختلفة  الرضيبية 
غريها.  من  أكثر  الفقراء  لصالح  هي  الرضائب  بعض 
مصدراً  تشّكل  أن  اإلنفاق  تحويل  لسياسات  ويمكن 
يف  معّمقاً  تحقيقاً  تتطلب  وهي  املايل  الحيّز  من  آخر 
اإلنفاق الحكومي لتحديد ما إذا كان يمكن إعادة ترتيب 
وطنية.  ألهداف  املايل  الحيّز  لخلق  التمويل  أولوّيات 
اإلنفاق  تحويل  إمكانيّة  الحكومات  تدرس  أن  ويمكن 
من النطاق العسكري إىل نطاق الحماية االجتماعية من 

أجل الحّد من عدم املساواة والتعرض للمخاطر.

اإلطار 3-4- توصيات مؤسسّية حول بنية نظام احلماية االجتماعية الناجح

ولكن  االجتماعية،  الحماية  نطاق  لتوسيع  األهمية  بالغة  اسرتاتيجية  هي  املؤّسسية  والعالقات  األدوار  تحديد   -1
والصالحيات  واملهام  القدرات  تقييم  بالتخطيط  املعنيون  يتوىّل  أن  وينبغي  الالزم.  باالهتمام  تحظى  ما  نادراً 

املؤسسية بهدف تحديد مسؤوليات املؤسسات.
2- مواجهة التحّديات املؤّسسية قد يسبب نوعاً من التوتر بني الرتكيز عىل العمليّات وتخصيص القدرات لإلصالحات 

املؤسسية األساسية ولكن البطيئة.
يف  كبرية  مساهمة  هو  االجتماعية  الحماية  عىل  التي ترشف  بالوزارات  تناط  التي  واملسؤوليّات  األدوار  تحديد   -3

بناء نظم الحماية االجتماعية.
تتوىل  وطنية  هيئة  إنشاء  برضورة  البعض  يعتقد  االجتماعية،  الحماية  لنظم  الفعيل  النجاح  ضمان  أجل  من   -4
هي  التنفيذ  عملية  ألّن  التنفيذ،  يف  دور  لها  يكون  أن  غري  من  املساءلة،  حس  وتعزيز  السياسة  عىل  اإلرشاف 

مسؤولية الوزارات الرئيسيّة والسلطات املحليّة ومنظمات املجتمع املدني.
5- إنشاء وحدة مستقلة إلدارة التحويالت النقدّية، ضمن إطار أوَسع للحماية االجتماعية، هو الخيار األكثر مالءمة، 
السياسات  عليا لصنع  تتوىل هيئة  أن  التقنيّة. وينبغي  االجتماعية، ويتميّز بطبيعته  الحماية  أحد مكّونات  وهو 

اإلرشاف عىل عمل هذه الوحدة.
الحماية  لتدّخالت  أمثلة  تحديد  املهّم  ومن  رئييس.  دور  لها  االجتماعية  بالحماية  املعنية  األخرى  الوزارات   -6
االجتماعية يف القطاعات »األوىل بالرعاية« مثل الصحة أو التعليم، التي تتميّز بحسن األداء ويستحسن تنسيقها 

أو دمجها ضمن النظام الوطني.
اّتباع نهج شامل للحماية االجتماعية، فغالباً ما يرّكز الحوار عىل  7- تشري التجربة إىل أّن معظم البلدان ال تشّجع 
بل  واحدة،  آليّة  الربامج عىل  تركز  أن  يكفي  ال  االجتماعية،  الحماية  فوائد  تعظيم  أجل  فقط. ومن  واحد  تدّخل 

يجب أن تشمل مجموعة من التحويالت والخدمات.
التخطيط  الدعوة وتزويد عملية  بالحماية االجتماعية من أجل دعم  املتعلقة  األدلّة  8- من الرضوري تعزيز قاعدة 

باملعلومات املطلوبة.
.Adapted from Inter-Agency Task Team on Children and HIV and AIDS, 2008 :املصدر
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3- منهجّيات التخطيط

التي  الدروس  بعض  األخرى  البلدان  تجارب  يف 
يمكن االستفادة منها يف بناء نظام الحماية االجتماعية. 
أكثر  من  املتكاِملة  الربمجة  تبدو  عاّمة،  قاعدة  ويف 
االجتماعية.  الحماية  نطاق  توسيع  يف  فعالية  النماذج 
تعزيز  بشأن  محّددة  توصيات   4-3 اإلطار  ويتضمن 
وضع  ويساهم  االجتماعية.  الحماية  مؤسسات 
ضوء  يف  االجتماعية  الحماية  وخطط  اسرتاتيجيات 
الحياة يف  للسكان ونهج دورة  العمري  الهيكل  تحّول 
ضمان نجاح هذه االسرتاتيجيات والخطط، ليس فقط 
من خالل تلبية االحتياجات اآلنيّة للسكان، ولكن أيضاً 
التحّول  امتداد  عىل  التنفيذ  سالسة  ضمان  خالل  من 

الديموغرايف نحو مجتمٍع هرم.

نظم  إصالح  يف  التالية  النقاط  مراعاة  وينبغي 
تحّول  من  لالستفادة  املنطقة  يف  االجتماعية  الحماية 

الهيكل العمري للسكان ونهج دورة الحياة:
املتوسطة  الديموغرافية  املسارات  خارطة  رسم   •
والطويلة األجل لتحّول الهيكل العمري للسكان؛

الحياة  دورة  بنهج  الديموغرافية  التحّوالت  ربط   •
كاالنتقال  املختلفة،  الحياة  مراحل  بني  واالنتقال 
إىل  املراهقة  ومن  املراهقة،  إىل  الطفولة  من 

الشباب، ومن الشباب إىل سن العمل، إلخ...؛
فئة  لكّل  واملستقبلية  الحالية  االحتياجات  تحديد   •
وتقدير  االجتماعية،  بالحماية  يتعلق  فيما  عمرّية 
تخصيص  وإعادة  التمويل  ومصادر  التكاليف 

املوارد بالطريقة املناسبة.

جيم-	احلفاظ	على	التضامن	
االجتماعي	خالل	حتّول	الهيكل	

العمري	للسكان

تغيري  لكيفيّة  االقتصادية  االعتبارات  إىل  إضافة 
الهيكل  لتحّوالت  استجابة  االجتماعية  الحماية  نظم 
العمري للسكان، يجب أن يشمل التغيري أدوار مجموعة 
من املؤّسسات االجتماعية الرسميّة وغري الرسميّة، عىل 
العمرية  الرتكيبة  سياق  يف  والكيّل،  الجزئي  املستوى 
طبيعتها  حيث  من  املؤسسات  هذه  وتتنّوع  الجديدة. 
االجتماعية  الحماية  تؤمن  حكوميّة  مؤسسات  بني 
الكيّل الرسمي( وترتيبات فردّية أرسّية  )عىل املستوى 
)عىل املستوى الجزئي غري الرسمي(. وتوزيع األدوار 
انعكاساً  يأتي  املؤّسسات  هذه  يف  واملوارد  والقرارات 
البالغني  عدد  تدّني  حيث  للسكان  العمري  للهيكل 

تقسيم  إىل  أّدى  مّما  األطفال،  عدد  بارتفاع  مقارنة 
واضح بني البالغني واألطفال، بحيث منَح سلطة صنع 
بينما  سنّاً،  األكرب  الرجال  وبالتحديد  للبالغني،  القرار 
أعطى األفراد اآلخرين دوراً ثانوياً. وهذا الواقع الذي 
مع  تبّدل  قد  تحديداً،  واألرَس  ككّل،  املجتمع  يميّز  كان 
للمرأة  التعليمي  املستوى  وتحسني  الشباب  فئة  نمّو 
الهيكل  وتغرّي  االقتصادي.  نشاطها  معّدالت  وزيادة 
العمري للسكان سيفرض إعادة التفاوض عىل توزيع 

األدوار والسلطة واملوارد.

العمري  الهيكل  تحّول  أّدى  الكيّل،  املستوى  وعىل 
ازدياد  إىل  اقتصادية ملحوظة إضافة  آثار  إىل  للسكان 
عدد البالغني الذين يطالبون أكثر من غريهم باملشاركة 
يف الشؤون السياسية والذين لديهم قدرة أكرب لتحقيق 
مجموع  إىل  نسبتهم  ارتفاع  إىل  نظراً  الهدف  هذا 
بالرتكيبة  يتميّز  الذي  املجتمع  أّن  ويبدو  السكان71. 
يصبح  لكي  أفَضل  فرصة  لديه  سنّاً  األكرَب  العمرّية 
أشكال  إىل  اإلنتقال  يتّم  بحيث  مستقّرة،  ديمقراطيّة 
الحكم الديمقراطي يف وقت انخفاض معّدالت الوفيات 
العمري  الهيكل  تحّول  إىل  تؤّدي  التي  والخصوبة 
ح أن يطالب  للسكان72. وعىل مستوى األرسة، من املرجَّ
ألرَسهم  املايل  الدعم  يقّدمون  الذين  والشاّبات  الشباب 

بمزيد من املشاركة يف عمليّة صنع القرار.

العمرية  الفئات  ملختلف  يكون  قد  ذلك،  ومع 
مصالح متضاربة، مما يصعِّب عمليّة إعادة التفاوض. 
االستقرار  من  عمل  عن  الباحثون  الشباب  يستاء  فقد 
بحيث  سنّاً،  األكرب  العّمال  به  يتمتّع  الذي  الوظيفي 
يعتربونه عائقاً أمام وصولهم إىل فَرص العمل، مّما قد 
النزاعات.  احتماالت نشوء  إحباطهم ويعزز  إىل  يؤدي 
ويف الواقع أن ربط الرتكيبة العمرّية الشاّبة )التي تضّم 
احتمال  مع  سنة(   30 دون  السكان  من  كبرية  نسبة 
اندالع الحرب األهليّة73. وعند بدء االنتفاضات العربية 
هذه  طرح  املعلّقني  بعض  أعاد   ،2010 عام  أواخر  يف 
املنطقة،  لسكاّن  النسبيّة  الفتّوة  إىل  مشريين  النظرّية، 
بحيث اعتربوا أّن االنتفاضات هي مطالبة لجيل الشاّب 
 80-70 بحقوقهم من جيل متحجر من الفئة العمرية 
تكون  أن  يمكن  التي  الصورة  وهذه  وأكثر74.  سنة 
نوعاً من الكاريكاتري، تبقى انعكاساً لالحتمال املتزايد 
الفتية.  العمرية  بالرتكيبة  املرتبطة  النزاعات  الندالع 
االجتماعية  املؤّسسات  تسعى  أن  املهّم  من  وبالتايل، 
خالل  من  سيما  ال  النزاعات،  إلدارة  آليّات  وضع  إىل 
املشاركة  السن والشباب. وهذه  مشاركة كّل من كبار 
هي املفتاح لضمان شعور األفراد بالتقدير واالحرتام، 
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التحّديات  تبنّي  من  االجتماعية  املؤسسات  ولتمكني 
واقرتاح الحلول.

عن  للسكان مستقالًّ  العمري  الهيكل  تحّول  ليس 
املفاوضات.  هذه  عىل  تؤثر  التي  األخرى  االّتجاهات 
نمط  وانتشار  التحرّض  عمليّة  تسارع  إّن  والواقع، 
الحياة الحرضية، إضافة إىل التضخم وارتفاع تكاليف 
املعيشة والرعاية الصحية، هي اتجاهات من املمكن أن 
التقليدية.  االجتماعية  املؤّسسات  عىل  آثار  لها  يكون 
تشهد  قد  التي  املجاالت  ييل  ما  يف  التقرير  ويعرض 

تغرّيات واالتجاهات الكامنة وراء هذه التغرّيات.

1- التعليم والتكنولوجيا 

القرار  صنع  يف  املشاركة  عىل  الطلب  تزايد  يشري 
العربية  املنطقة  الشباب يف  الحالية من  األجيال  أّن  إىل 
أن  ح  املُرجَّ ومن  السابقة.  األجيال  من  تعلّماً  أكثر  هي 
عىل  للحصول  التفاوض  إعادة  الشباب  هؤالء  يحاول 
يعتقدون  التي  واملسؤوليات  السلطة  من  نصيبهم 

بأّنهم يستحقونها.
 

التكنولوجيّة،  االبتكارات  أّدت  ذلك،  عىل  عالوة 
وال سيما زيادة استخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت 
السلطة  توزيع  إعادة  إىل  االجتماعي،  والتشبيك 
الشاّبة  األجيال  لدى  التقنيّة  فالدراية  األجيال.  بني 
والشباب  السابقة،  األجيال  لدى  عليه  هي  مما  أفضل 
ودعم  الصداقات  لتعزيز  التكنولوجيا  يستخدمون 
الذي  الدور  ذلك  عىل  والدليل  املجتمعيّة.  الروابط 
وعمليّة  العربية.  االنتفاضات  يف  التكنولوجيا  أدته 
والتكنولوجيّات  الحال مستمّرة  بطبيعة  االبتكار، هي 
إىل  اليوم  شباب  يصل  عندما  قديمة  ستصبح  الحاليّة 
تطّور  مع  السلطة  توزيع  وسُيعاد  الشيخوخة.  سن 

التكنولوجيا.

2- العالقات بني اجلنسني

ساهمت العوامل الديموغرافية يف تغيري العالقات 
والفردية  االجتماعية  النظر  ووجهات  الجنسني  بني 
حول قضايا مختلفة مثل مشاركة املرأة يف سوق العمل 
ومع  املسنني75.  معيشة  وترتيبات  رعاية  ومسؤوليات 
دخول املرأة إىل سوق العمل، سوف يتغرّي نهج رعاية 
العربية  البلدان  عىل  يجب  السياق،  هذا  يف  املسننّي. 
لتوفري  تستعّد  أن  عمليّة شيخوخة رسيعة  التي تشهد 
املدفوعة  الرعاية غري  تعتمد عىل  ال  السن  لكبار  رعاية 
قبل مشاركتها  املرأة تقليدّياً  التي كانت تقّدمها  األجر 

تفوق  اإلناث  فوائد عمل  إّن  النظاميّة.  العمل  يف سوق 
آليّات  وضع  املهّم  من  ولكن  ُمحتَملة،  سلبية  آثار  أّي 
ذلك  يف  )بما  الرعاية  ألدوار  العادل  التوزيع  لضمان 

الخدمات التي توفرها الدولة(.

3- تغّير العالقات األَسريّة

بني  والعالقات  الرعاية  مسؤوليّات  تغرّي  إّن 
الجنسني له آثار عىل الهياكل األرَسّية. وتشهد املنطقة 
األرَس  من  بدالً  النواتيّة  األرَس  نحو  اّتجاهاً  العربية 
بسبب  وذلك  أجيال،  عّدة  فيها  تتعايش  التي  املمتّدة 
فردّي،  بشكٍل  الرشيك  اختيار  حيث  من  املعايري  تغرّي 
للنساء،  أكثر  فَرص  وتوفر  الخصوبة،  وانخفاض 
ل هذا  يعطِّ أن  ح  املرجَّ الطالق76. ومن  وازدياد حاالت 
األرَسّية  الرعاية  لتوفري  التقليدية  الوسائل  االتجاه 
املنزل.  نفس  يف  سنّاً  األكرَب  األرسة  ألفراد  والدعم 
للمسننّي  األرَسّية  الرعاية  يف  املُحتَمل  االنخفاض  ومع 
وسائل جديدة  تأمني  يجب  النساء،  عادة  تقّدمها  التي 
الوسائل  هذه  تشمل  أن  ويمكن  الرعاية.  لضمان 
الشيخوخة،  وبيوت  التمريض  بخدمات  االستعانة 
األرسة  داخل  الرعاية  أدوار  بشأن  التفاوض  وإعادة 
بحيث يتّم تقاسم األعباء بني مختلف أفراد األرسة من 

ذكور وإناث.

جديدة  سياسات  اعتماد  إىل  باإلضافة  وبالتايل، 
العمري  الهيكل  لتحّوالت  العمليّة  الجوانب  إلدارة 
جديداً  زخماً  الديموغرايف  التغيري  يعطي  للسكان، 
جديدة  مقاربات  اعتماد  إىل  العربية  البلدان  لحاجة 
صنع  يف  املجتمع  رشائح  جميع  إرشاك  إىل  تهدف 
التغرّيات االجتماعية  أّن  القرار، وذلك من أجل ضمان 
التماسك  تهّدد  ال  الديموغرافية  لالّتجاهات  املُصاِحبة 
قد  العربية  البلدان  بأن  يبدو  ال  ولألسف،  االجتماعي. 
اتخذت هذا النهج، عىل الرغم من االنتفاضات الواسعة 

التي شهدتها يف السنوات القليلة املاضية.

دال-	خالصة

من الرضوري تصميم نظم الحماية االجتماعية أو 
العمر وتكون يف مستوى  ُبعد  تراعي  تحسينها بحيث 
هذا  بنّي  وقد  واإلدارة.  التنسيق  حيث  من  أفضل 
الحماية  لنظام  الرئيسيّة  املالمح  التقرير  من  الفصل 
العمرية  الفئات  احتياجات  يراعي  الذي  االجتماعية 
الفوائد  تعظيم  من  الفئات  هذه  ويمكن  املختلفة، 
للسكان،  العمري  الهيكل  تحّول  من  الناتجة  التنموّية 
ويحسب قدرة كل فئة عىل املساهمة يف عمليّة التنمية. 
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تتمكن لم  العربية  البلدان  أن  الفصل  هذا  وأظهر 
من تحقيق إمكانات وتلبية احتياجات الفئات العمرية 
عىل  الحصول  من  املرأة  تمكني  سيما  وال  املختلفة، 
االختالالت  وتخّطي  احتياجاتها  لتلبية  الخدمات 
املستحقات  عىل  والحصول  العمل  سوق  يف  الهيكليّة 
املستقبل  الراهن سيستمّر يف  الواقع  االجتماعية. وهذا 
حني يتجاوز عدد النساء عدد الرجال بني كبار السن. 
العمري  الهيكل  تحّول  تأثري  أيضاً  الفصل  هذا  وبنّي 

للسكان عىل مصادر التمويل.

إلصالح  املختلفة  املناهج  الفصل  هذا  وتناول 
البلدان  أّن  إىل  اإلشارة  مع  االجتماعية،  الحماية  نظم 
اإلصالحات  هذه  إدخال  يف  تحّديات  تواجه  العربية 

البلدان  معظم  أّن  بالذكر  والجدير  معقدة.  تبدو  التي 
تشهد حقبة مثاليّة من الناحية الديموغرافية، من أجل 
بناء هذه النظم باعتماد نهج مثل الحد األدنى للحماية 

االجتماعية أثبتت التجارب جدواها.

أهميّة  عىل  الضوء  الفصل  هذا  سلّط  وأخرياً، 
زيادة مشاركة جميع أفراد املجتمع يف صنع القرار يف 
العربية عىل جميع املستويات، يف سياق تحّول  البلدان 
للسكان نحو مجتمعات تضّم رشيحة  العمري  الهيكل 
للسكان  العمري  الهيكل  فتحّوالت  البالغني.  من  أكرب 
االجتماعية  التنمية  فشل  أو  نجاح  بمفردها  تحّدد  ال 
اإلصالحات  رضورة  عىل  تركز  ولكنّها  واالقتصادية، 

االجتماعية واالقتصادية يف مختلف البلدان العربية.
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للسكان العمري  الهيكل  التحّوالت في  رابعاً- 
واملستقبل احلاضر  التنموية في  واألهداف   

ألف-	البلدان	العربية	واألهداف	
ً اإلمنائية	امُلتَفق	عليها	دولّيا

األهداف اإلنمائية املُتَفق عليها دوليّاً هي مجموعة 
من األهداف املحدَّدة زمنيّاً اّتفقت عليها الدول األعضاء 
واملؤتمرات  القمة  مؤتمرات  خالل  املتحدة  األمم  يف 
خطة  وتتناول   .1990 عام  منذ  ُعقدت  التي  العامليّة 
األمم املتحدة للتنمية تحّديات النمّو االقتصادي والتقّدم 
تتحّول ما  وغالباً  املستدامة،  والتنمية  االجتماعي 
إنمائية  يف خطط  دوليّاً  عليها  املُتَفق  اإلنمائيّة  األهداف 
وطنية تشمل أيضاً قضايا مثل الحكم السليم وحقوق 
هذه  مراعاة  مدى  يف  البحث  األهمية  ومن  اإلنسان. 
تحّول  وبالتحديد  الديموغرافية،  للجوانب  األهداف 
البلدان  معظم  تشهده  الذي  للسكان  العمري  الهيكل 
تركيز  مدى  تقييم  ينبغي  املثال،  سبيل  فعىل  العربية. 
يف  الرئيسية  السكانية  الفئات  عىل  األهداف  هذه 
ومدى  واملسنني،  الشباب  مثل  العمري،  الهيكل  تحّول 
واألهمية  الفئات.  هذه  وإمكانات  لحاجات  استجابتها 
أيضاً النظر يف كيفيّة االستفادة من هذا التحّول لتحقيق 
األهداف اإلنمائية يف البلدان العربية. وأخرياً، يف سياق 
املتحدة  األمم  خطة  مستقبل  حول  الجاري  النقاش 
املحّددة  مهلة  انتهاء  عام   ،2015 عام  بعد  ملا  للتنمية 
إىل  الحاجة  تربز  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  لتحقيق 
الهيكل  لتحّول  الجديدة  األهداف  هذه  مراعاة  ضمان 

العمري للسكان.

لإللتزامات  موجزاً  وصفاً  الفصل  هذا  ويقّدم 
كانت  التي  والتنمية  السكان  موضوع  يف  الرئيسيّة 
أحرزته  الذي  والتقّدم  العاملية،  القمة  ملؤتمرات  نتيجة 
إىل  إضافة  اإللتزامات.  هذه  تحقيق  يف  العربية  البلدان 
ذلك، يتناول الفصل أهميّة دمج تحّول الهيكل العمري 
عىل  العمل  سياق  يف  التنموي  التخطيط  يف  للسكان 
الخطوات  يستعرض  كما  التنموّية،  األهداف  تحقيق 
التي اتخذت يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد 
عام 2015، ويحلّل مدى مراعاتها للُبعد الديموغرايف.

1- األهداف اإلمنائية لأللفية

يف  األلفية  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  سياق  يف 
الدويل  املجتمع  اعتمد   ،2000 عام  ايلول/سبتمرب 
بني  تأثرياً  األكثر  هي  لأللفية،  إنمائيّة  أهداف  ثمانية 
األهداف اإلنمائية املُتَفق عليها دوليّاً. وقد جرى تفريع 
قادة  التزم  للقياس،  قابلة  غايات  إىل  األهداف  هذه 

العالم بالسعي إىل تحقيقها بحلول عام 2015.

غاية  وعرشين  إحدى  إىل  األهداف  هذه  وتتفرع 
لقياس  مؤرشاً  ستني  بحواىل  وترتبط   )1-4 )الجدول 
التقّدم. وخالل مؤتمر القمة العاملي لعام 2005، جرت 
جديدة.  غايات  أربع  لتضمينها  القائمة  هذه  مراجعة 
وعىل الرغم من آثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية، 
بحيث  املجاالت  معظم  يف  تقّدماً  الدول  معظم  سجلت 
تمكنت من تحقيق العديد من الغايات املهّمة، أو أوشكت 
عىل تحقيقها قبل املهلة املحّددة. فقد تمّكن العالم، مثالً، 
من بلوغ غاية تخفيض نسبة السكان الذين يقّل دخلهم 
انخفضت  بحيث  النصف،  إىل  وربع  دوالر  عن  اليومي 
هذه النسبة من 47 يف املائة يف عام 1990 إىل 22 يف املائة 
أعوام.  بخمسة  املحدَّدة  املهلة  قبل  أي   ،2010 عام  يف 
يعانون  الذين  السكان  نسبة  تخفيض  غاية  أّن  ويبدو 
غاية  باتت   2015 عام  بحلول  النصف  إىل  الجوع  من 
يعانون من  الذين  األشخاص  للتحقيق ألّن نسبة  قابلة 
سوء التغذية يف البلدان النامية قد انخفضت من 23,2 
املائة  يف   14,9 إىل   1992-1990 الفرتة  خالل  املائة  يف 
خالل الفرتة 2010-2012. وعىل الرغم من ذلك، يجب 
االعرتاف بوجود تباينات بني املناطق يف التقّدم املحرز، 
أجل  من  الجهود  من  املزيد  تكثيف  الرضوري  ومن 
 ،2015 بلوغ أكرب عدد ممكن من األهداف بحلول عام 
البيئية، وتخفيض معّدل  االستدامة  وال سيما يف كفالة 
االبتدائي،  التعليم  تعميم  وتحقيق  األطفال،  وفيات 

وتوطيد التعاون الدويل.

لأللفية  اإلنمائية  األهداف  أّن  الواضح   ومن 
ال تركز عىل اآلثار املرتّتبة عىل تحّول الهيكل العمري 
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اجلدول 4-1- األهداف والغايات اإلمنائية لأللفية

الغايةالهدف

الهدف 1
القضاء عىل الفقر املدقع 

والجوع

الفرتة الغاية 1-ألف اليومي عن دوالر وربع إىل النصف يف  الذين يقّل دخلهم  تخفيض نسبة السكان 
ما بني 1990 و2015 

توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم  النساء والشبابالغاية 1-باء

1990 الغاية 1-جيم بني  ما  يف  الفرتة  النصف  إىل  الجوع  من  يعانون  الذين  السكان  نسبة  تخفيض 
و2015 

التعليم الغاية 2-ألفتحقيق تعميم التعليم االبتدائيالهدف 2 مرحلة  من  إتمام  اإلناث،  أو  الذكور  سواء  مكان،  كل  يف  األطفال  تمكن  كفالة 
االبتدائي، بحلول عام 2015 

الهدف 3
تعزيز املساواة بني الجنسني 

إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل  أن يكون ذلك بحلول الغاية 3-ألفوتمكني املرأة
عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل  التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 2015 

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثني يف  الفرتة ما بني 1990 الغاية 4-ألفتخفيض معّدل وفيات األطفالالهدف 4
و2015 

تحسني الصحة النفاسيةالهدف 5
تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع يف الفرتة ما  بني 1990 و2015 الغاية 5-ألف
تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015 الغاية 5-باء

الهدف 6

مكافحة فريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز واملالريا 

وغريهما من األمراض

انحساره الغاية 6-ألف وبدء  عام   2015  بحلول  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  انتشار  وقف 
اعتباراً من ذلك التاريخ

تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز  بحلول عام 2010 لجميع الغاية 6-باء
من يحتاجونه

وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية بحلول عام   2015 وبدء انحسارها الغاية 6-جيم
اعتباراً من ذلك التاريخ

كفالة االستدامة البيئيةالهدف 7

التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية  وانحسار فقدان املوارد الغاية 7-ألف إدماج مبادئ 
البيئية

الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام   2010 الغاية 7-باء

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار عىل  مياه الرشب املأمونة الغاية 7-جيم
وخدمات الرصف الصحي األساسية إىل  النصف بحلول عام 2015 

سكان الغاية 7-دال من  100  مليون  عن  يقل  ال  ما  ملعيشة   2020 عام  بحلول  كبري  تحسني  تحقيق 
األحياء الفقرية

الهدف 8
إقامة رشاكة عاملية من أجل 

التنمية

امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيّد  بالقواعد والقابلية للتنبؤ به الغاية 8-ألف
وعدم التمييز

ًالغاية 8-باء معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا

الصغرية الغاية 8-جيم والدول  الجزرية  الساحلية  غري  النامية  للبلدان  الخاصة  االحتياجات  معالجة 
النامية

املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان الناميةالغاية 8-دال

التعاون مع رشكات املستحرضات الصيدالنية إلتاحة العقاقري  األساسية بأسعار ميسورة الغاية 8-هاء
يف البلدان النامية

الجديدة،  وبخاصة تكنولوجيا الغاية 8-واو التكنولوجيات  الخاص إلتاحة فوائد  القطاع  التعاون مع 
املعلومات واالتصاالت

.http://www.un.org/ar/millenniumgoals/:املصدر
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بني  يميّز  ال  فمعظمها  العربية،  البلدان  يف  للسكان 
فئة  عىل  الرتكيز  حال  ويف  املختلفة.  العمرية  الفئات 
أقّل  األطفال  فئة  تكون  ما  فغالباً  محّددة،  عمرية 
عىل  واحدة  غاية  ركزت  كما  العمر،  من  سنة   15 من 
)الغاية  العمل  إيجاد  عىل  قدرتهم  حيث  من  الشباب 
البلدان نمواً، ومنها  النهج مناسب ألقّل  1-باء(. وهذا 

األطفال والشباب  الرتكيز عىل  اليمن والسودان، حيث 
من  األطفال  نسبة  الرتفاع  نظراً  بالغة  أهمية  يكتسب 
التي  األخرى  العربية  البلدان  أما  السكان.  مجموع 
تشهد زيادة غري مسبوقة يف أعداد الشباب وانخفاضاً 
مهّمة  تنموّية  مكاسب  تحقق  سوف  األطفال  نسبة  يف 

إذا رّكزت عىل الشباب واستعّدت لشيخوخة السكان.

من  العديد  نحو  تقّدماً  العربية  البلدان  وأحَرزت 
األهداف اإلنمائية لأللفية، وخصوصاً يف مجايَلْ الصحة 
والتعليم. لكّن هذا التقّدم يواجه عّدة عوائق منها تباطؤ 
وظهور  األخريَْين  العقَدْين  خالل  االقتصادي  األداء 
املنطقة.  يف  والنزاعات  السيايس  االستقرار  عدم  عامل 
مجموعات  مختلف  بني  حادة  فوارق  ظهرت  كما 
الخليجي  التعاون  البلدان، وال سيما بني بلدان مجلس 
أحَرزت  فقد  نمواً.  البلدان  وأقّل  املرتفع  الدخل  ذات 
نحو  ملموساً  تقّدماً  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان 
تحقيق معظم الغايات اإلنمائية لأللفية، بينما لم تحرز 
ومن  محدود  تقّدم  سوى  نمّواً  العربية  البلدان  أقّل 
املستبعد أن تتمّكن من بلوغ العديد من الغايات بحلول 
عام 2015. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب االضطرابات 
يف  االقتصادي  األداء  عىل  وتأثريها  الراهنة  السياسية 
مختلف أنحاء املنطقة. ومع اقرتاب موعد انتهاء املهلة 
بلدان  تتمكن  أن  املستبعد  من   ،2015 عام  يف  املحددة 
عربية عديدة من تحقيق الغايات اإلنمائية لأللفية قبل 
انقضاء املهلة يف ظل استمرار الوضع الراهن يف املنطقة.

2- برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان 
والتنمية

ُعقد  الذي  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤتمر  شّكل 
تاريخ  يف  أساسياً  معلماً   ،1994 عام  يف  القاهرة  يف 
املؤتمر  هذا  أعمال  جدول  أّكد  وقد  والتنمية.  السكان 
عىل أّن دراسة السكان ال تقترص فقط عىل حساب عدد 
األفراد، ولكن أيضاً عىل أخذ كّل فرد يف الحساب. وكان 
املؤتمر نقطة تحّول يف وجهة السياسات السكانية من 
قضايا النمّو السكاني وتنظيم األرسة، إىل حياة األفراد 
برنامج  اعتماد  املؤتمر  هذا  حصيلة  وكانت  ورفاههم. 
القضايا  تتناول  فصالً   16 ويتضّمن  عاماً،   20 ملدة 

التالية:77

وخدمات  األرسة  تنظيم  خدمات  إىل  الوصول  )أ( 
الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية؛

)ب( املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة، وتحقيق 
املساواة بني الفتيات والفتيان يف الحصول عىل التعليم؛
للتحرّض،  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  )ج( 

والهجرة الداخلية والخارجية؛
الناجمة  البيئية  والقضايا  املستدامة  التنمية  )د( 

عن التغرّيات السكانية.

الدويل  املؤتمر  من  أهداف  ثالثة  أُدرجت  وقد 
لأللفية،  اإلنمائية  الغايات  ضمن  والتنمية  للسكان 
واألّمهات؛  واألطفال  الرّضع  وفيات  تخفيض  وهي 
بالنسبة  وبالتحديد  االبتدائي،  التعليم  تعميم  وضمان 
السكان  جميع  وصول  إمكانية  وضمان  للفتيات؛ 
اإلنجابية.  الصحة  خدمات  من  كاملة  مجموعة  إىل 
محّددة  عمرية  فئات  عىل  يركز  الذي  العمل،  وبرنامج 
والنساء  السن  وكبار  والشباب  واألطفال  الرّضع  مثل 
الهيكل  تحّول  إىل  مبارشًة  يتطّرق  ال  اإلنجاب،  سن  يف 
عن  الصادرة  اإلجراءات  أن  إال  للسكان.  العمري 
الحكومات  تضع  أن  »ينبغي  أنه  عىل  تؤكد  املؤتمرات 
والتضامن  اإلنصاف  تكفل  االجتماعي  للضمان  نظماً 
وتؤّكد عىل  كّل جيل«  داخل  األجيال وضمن  بني  فيما 
أهميّة »تمكني كبار السن من أن يعيشوا حياة صحية 
مهاراتهم  واستغالل  بأنفسهم،  يحددونها  ومنتجة 
كامالً  استغالالً  حياتهم  يف  اكتسبوها  التي  وقدراتهم 
هذه  وتنطوي  املجتمع«.  عىل  بالفائدة  يعود  بما 
اإلجراءات عىل إرشادات مفيدة من أجل االستفادة من 

تحّوالت الهيكل العمري للسكان78.

من  عدداً  العربية  الدول  نّفذت   ،1994 عام  ومنذ 
والصحة  للسكان،  املحّركة  القوى  تناولت  الربامج 
الجنسني،  بني  واإلنصاف  واإلنجابية،  الجنسية 
واملعلومات  جنسياً،  املنقولة  األمراض  من  والوقاية 
املحرز  التقّدم  من  الرغم  وعىل  السكانية.  والبيانات 
عمل  برنامج  تنفيذ  نحو  والتعليم  الصحة  مجايَلْ  يف 
البلدان  يف  وخاصة  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤتمر 
األخرى  القضايا  معظم  تزال  ال  املرتفع،  الدخل  ذات 
يف  التفاوت  املثال  سبيل  عىل  ومنها  معالجة،  دون 

الثروة وقضايا البيئة وتغرّي املناخ.

3- برنامج العمل العاملي للشباب 

األمم  اعتمدت  العاّمة،  اإلنمائيّة  األطر  إىل  إضافة 
محّددة،  عمرّية  بفئات  خاّصة  إنمائية  أهدافاً  املتحدة 
وهو   .1995 عام  يف  للشباب  العاملي  العمل  برنامج 
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بمثابة إطار لتوجيه العمل الدويل والوطني حول تنمية 
بالتصّدي  الدويل  املجتمع  التزام  عىل  وللتأكيد  الشباب 
للتحّديات التنموّية التي تواجه الشباب. وحّدد برنامج 
أولوية  ذات  للشباب خمسة عرش مجاالً  العاملي  العمل 

ضمن ثالث مجموعات:
الشباب يف االقتصاد العاملي:  •

1- العوملة. 

2- الفقر والجوع.

3- التعليم.

4- العمالة.

الشباب والرفاه:  •
5- الصحة. 

6- إساءة استعمال املخّدرات.

7- الفتيات والشاّبات.

8- جنوح األحداث.

9- النزاع املسلّح.

10- فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز.

الشباب يف املجتمع الدويل:  •
11- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

12- البيئة. 

13- أنشطة شغل وقت الفراغ.

14- املشاركة يف صنع القرار.

15- القضايا املشرتكة بني األجيال.

العاملي  العمل  برنامج  يحّدد  أولوّية،  كّل  وضمن 
ويوضح  عمليّة،  اقرتاحات  ويقّدم  التحّديات،  للشباب 
املستوى  عىل  العمل  برنامج  لتنفيذ  الالزمة  الوسائل 
اإلقليمي  التعاون  مجاالت  إىل  إضافة  الوطني، 
مرجعيّة  عمل  خطة  الربنامج  ويوفر  والدويل79. 
متكاملة تسرتشد بها الدول عند صياغة أجندة وطنية 
أهمية  الربنامج  ولهذا  الشباب.  لالستجابة الحتياجات 
خاصة بالنسبة إىل املنطقة العربية، لكونه يوفر إطاراً 
الناجح يف  ُيعترَب دمجها  التي  الشباب  لدعم فئة  شامالً 
الحياة االجتماعية واالقتصادية رضورة لالستفادة من 

تحّول الهيكل العمري للسكان.

املنطقة  تنمية  يف  الشباب  أهمية  من  الرغم  وعىل 
األخرية  األعوام  يف  إالّ  العربية  البلدان  تبِد  لم  العربية، 
تلبية  أجل  من  سياسات  بصياغة  سياسيّاً  إلتزاماً 
يف  الشباب  تنمية  زالت  وما  املحّددة.  االحتياجات 
املنطقة متأخرة عن املستوى الذي بلغته مناطق أخرى 
من العالم، كما أّن تنفيذ برنامج العمل العاملي للشاب 
تركز  وطنية  أو  إقليمية  برامج  وجود  بعدم  يصطدم 
العربية  البلدان  معظم  أّن  حيث  الشباب،  تنمية  عىل 

الوطنية.  التنمية  خطط  ضمن  الشباب  قضايا  تعالج 
اعتمدت  التي  العربية  البلدان  اتخذت  ذلك،  إىل  إضافة 
سياسات واسرتاتيجيات للشباب نهجاً مجزأً يركز عىل 
قضايا قطاعيّة محّددة مثل العمل والتعليم واملشاركة 

السياسية والصحة.

4- خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة

الدولية  مدريد  عمل  خطة  املتحدة  األمم  اعتمدت 
للشيخوخة  الثانية  العاملية  الجمعية  ضمن  للشيخوخة 
الخطة  وهذه   .2002 عام  يف  مدريد  يف  ُعقدت  التي 
أجل  من  األعمار  لجميع  مجتمع  تطوير  إىل  تهدف 
شيخوخة  تواجه  التي  والتحّديات  للفَرص  االستجابة 
السكان يف القرن الحادي والعرشين. وهذه الخطة هي 
قضايا  عىل  للرتكيز  السياسات  صانعو  يستخدمها  أداة 
ذات  مجاالت  ثالثة  حّددت  وقد  السن،  كبار  وأولويات 

أولوّية:
املجال األّول: كبار السن والتنمية؛

املجال الثاني: تأمني الخدمات الصحية والرفاه يف 
سن الشيخوخة؛

املجال الثالث: تهيئة بيئة تمكينية وداعمة.

املجاالت  هذه  ضمن  قضيّة   18 الخّطة  وحّددت 
ذات األولوّية، مع مجموعة من األهداف واإلجراءات80، 
بأّن  تعرتف  بحيث  الحياة  دورة  نهج  تتّبع  وهي 
تتوقف  الصّحة،  مثل  السن،  كبار  قضايا  من  العديد 
وهكذا،  حياتهم.  من  مبكرة  مرحلة  يف  تجاربهم  عىل 
للتخطيط  جيّدة  أداة  بمثابة  الخطة  هذه  اعتبار  يمكن 

للمستقبل يف املنطقة العربية.

تنفيذ  يف  كبرياً  تقّدماً  العربية  املنطقة  ولم تسّجل 
خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة. فنظم املعاشات 
التقاعدّية تكاد تقترص مثالً عىل القطاع النظامي، بينما 
أّما  تغطية.  بدون  النظامي  القطاع غري  يبقى موظفو 
عىل صعيد تعزيز الصحة والرفاه يف سن الشيخوخة، 
الخدمات  توسيع  عىل  العربية  الحكومات  فتعمل 
وضمنها  السكان،  من  أكرب  رشيحة  لتغطية  الصحية 
ونوعيتها  الخدمات  هذه  نطاق  ولكّن  السن.  كبار 
نمّواً  البلدان  أقّل  بلد وآخر، بحيث تسّجل  تختلف بني 
أّما  النوعيّة.  يف  وتدنياً  التغطية  معّدالت  يف  انخفاضاً 
فال  وداعمة،  تمكينيّة  بيئة  تهيئة  بكفالة  يتعلّق  ما  يف 
متخّصصة  مرافق  العربية  البلدان  معظم  يف  تتوفر 
خاّصة  ترتيبات  أو  تدابري  ُتتّخذ  ولم  السن،  لكبار 
بكبار السن عىل صعيد وسائل النقل أو البنية التحتيّة 
للطرق. ويجب عىل الدول العربية تكثيف الجهود من 
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أجل االرتقاء بنوعية حياة كبار السن من خالل توفري 
االجتماعية،  والحماية  املالئمة،  الصحية  الخدمات 
دمج  حيث  من  وباألخّص  االجتماعي،  الدعم  ونظم 

قضايا الشيخوخة يف عملية التخطيط التنموي.

إىل  دوليّاً  عليها  املُتَفق  اإلنمائية  األهداف  تراعي 
الديموغرافية  العوامل  مجتِمعة،  أِخَذت  ما  إذا  ما،  حدٍّ 
شاملة  بطريقة  ليس  ولكن  الحياة،  دورة  ونهج 
وال منهجية. فبينما تركز األهداف اإلنمائية لأللفية عىل 
عدد قليل من القضايا املرتبطة بالعمر، وبالتحديد عىل 
وخطة  للشباب  العاملي  العمل  برنامج  يركز  األطفال، 
عمل مدريد الدولية للشيخوخة فقط عىل الشباب وكبار 
شموالً  أكثر  نهج  إىل  تفتقر  املنطقة  تزال  وال  السن. 
يأخذ يف الحسبان تحّول الهيكل العمري للسكان الذي 
ُيعترَب عامالً محَورّياً يف الربامج التنموية وينبغي تسليط 

الضوء عليه يف الخطة العاملية للتنمية يف املستقبل.

باء-	إدماج	القضايا	املتعلقة	بتحّوالت	
الهيكل	العمري	للسكان	في	

خطط	التنمية	الوطنية

ينبغي أن تراعي الخّطة العاملية للتنمية يف املستقبل 
احتياجات السكان يف مختلف مراحل دورة الحياة، كما 
يجب أن تأخذ يف الحسبان الفَرص والتحّديات التنموّية 
البلدان  حالة  ويف  للسكان.  العمري  الهيكل  لتحّول 
والتحّديات  الفَرص  هذه  تحليل  من  ُيستدل  العربية، 
وعالقتها وعالقة الرتابط بينها وبني األهداف اإلنمائية 
عىل  الحياة،  دورة  نهج  ضوء  يف  دوليّاً  عليها  املُتَفق 
العمرية  للفئات  محّددة  تدخالت  عىل  الرتكيز  رضورة 
املختلفة ودمج قضايا التحّوالت الديموغرافية يف خطط 
التنمية الوطنية. فالتقّدم الذي تّم إحرازه نحو تحقيق 
بلد  بني  يختلف  دوليّاً  عليها  املُتَفق  اإلنمائية  األهداف 
العادية  الحالة  بسيناريو  االستمرار  يعد  ولم  وآخر، 
خياراً ممكناً، بل بات من الرضوري العمل عىل إحداث 
تغيريات جذرية من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية 
القضايا  دمج  كيفيّة  التايل  القسم  ويبنّي  الوطنية. 
والتحّديات  للسكان  العمري  الهيكل  بتحّوالت  املتعلقة 

والفَرص الناتجة منها، يف الجهود التنموية.

1- األطفال )دون 15 سنة من العمر(

مجموع  من  املائة  يف   30 حواىل  األطفال  يشّكل 
سكان املنطقة العربية، ويحصلون عىل الحّصة الكربى 
العربية.  البلدان  يف  االجتماعية  التنمية  استثمارات  من 

وقد ساعدت هذه االستثمارات يف تحقيق تقّدم كبري عىل 
2 و4 من  مستوى صحة األطفال وتعليمهم )األهداف 
األهداف اإلنمائية لأللفية(. ويف الواقع، ارتفعت معّدالت 
الرعاية  تغطية  وتوّسعت  االبتدائية  باملدارس  االلتحاق 
يف  ساهم  مّما  واألطفال،  للرّضع  األساسيّة  الصحيّة 
ولهذه  العمرية.  الفئة  هذه  يف  الوفيات  معّدالت  خفض 
األهداف  تحقيق  عىل  أيضاً  إيجابي  تأثري  اإلنجازات 
املدرجة يف برنامج عمل املؤتمر الدويل للسكان والتنمية.

إىل  العمري  الهيكل  أن يؤّدي تحّول  املتوقع  ومن 
سنة   14-5 العمرية  الفئة  يف  السكان  نسبة  انخفاض 
الدراسة.  سن  يف  السكان  من  األكرب  الجزء  تمثل  التي 
الفئة  هذه  حجم  يرتاجع  أن  املتوقع  من  تونس،  ففي 
العمرية من 1,6 مليون نسمة يف عام 2010 )15,2 يف 
املائة من مجموع السكان( إىل 1,4 مليون نسمة يف عام 
ومع  السكان(81.  مجموع  من  املائة  يف   10,7(  2050

ارتفاع معّدالت االلتحاق باملدارس، بات بإمكان الدول 
العربية أن توجه املوارد نحو تحسني نوعية الخدمات 
املقدمة إىل هذه الفئة العمرية، وأن تحّول املوارد املالية 
من  نسبتها  تتزايد  التي  األخرى  العمرية  الفئات  نحو 

مجموع السكان.

2- الشباب )15-24 سنة من العمر(

االنتقال  يف  مصريية  مرحلة  هي  الشباب  مرحلة 
من الطفولة إىل البلوغ، تؤثر يف الحارض ويف املستقبل. 
متعددة  مستويات  عىل  الدعم  إىل  الشباب  ويحتاج 
لالنتقال الطبيعي والتلقائي إىل مرحلة البلوغ. وخالل 
سوق  إىل  املدرسة  من  الشاب  يتحّول  املرحلة،  هذه 
املدنية  الحياة  النِشطة يف  املشاركة  إىل  العمل، ويسعى 
األهمية  ومن  أرسة.  تكوين  عىل  ويعمل  والسياسية، 
العمرّية يف  الفئة  العمل عىل دمج هذه  املرحلة  يف هذه 
الكايف  الدعم  وتأمني  العربية  البلدان  يف  التنمية  خطط 
وخطط  واالسرتاتيجيات  السياسات  خالل  من  لها 
له  الجهود  هذه  يف  اإلخفاق  أّن  علماً  الفاعلة،  العمل 

تداعيات خطرية عىل كّل من الحكومة واملجتمع.

وينبغي للحكومات تكثيف الجهود لوضع وتنفيذ 
الشباب.  تستهدف  التي  واالسرتاتيجيات  السياسات 
فرصة  من  يستفيد  أن  يجب  التنموي  فالتخطيط 
عمل  فرص  وتأمني  والتدريب  التعليم  نوعية  تحسني 
منتِجة للشباب. وتزويد فوج الشباب باإلعداد املطلوب 
لالنضمام إىل سوق العمل تظهر إيجابياته عندما يصل 
الشباب إىل سن العمل، ويؤدي إىل تحّسن يف اإلنتاجية.
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3- السكان في سن العمل )25-64 سنة(

من  نسبة  أكرب  العمل  سن  يف  السكان  فئة  تشّكل 
البلدان العربية، وقد ارتفعت من حواىل  مجموع سكان 
عام  يف  املائة  يف   44 إىل   1990 عام  يف  املائة  يف   34

الفئة  هذه  يف  األفراد  يتحّمل  أن  املفرتَض  ومن   .2010

الرعاية  تأمني  وكذلك  وآخرين  أنفسهم  إعالة  مسؤولية 
ذلك،  إىل  إضافة  سناً.  واألكرب  األصغر  العمرية  للفئات 
سنة.  49-15 اإلنجاب  سن  يف  النساء  الفئة  هذه  تضّم 

تستهدف  لأللفية  اإلنمائية  الغايات  معظم  كانت  وإذا 
السكان عموماً، يقع عبء تحقيق العديد من هذه الغايات 
عىل فئة السكان يف سن العمل، بما فيها غايات الحدّ من 
الفقر والجوع، وخفض وفيات األطفال واألمهات، وزيادة 
فرص الحصول عىل العمل الالئق. ويتضّمن برنامج عمل 
توصيات محدّدة حول  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤتمر 

الصحة الجنسية واإلنجابية تتعلق بهذه الفئة العمرية.

العمل، من خالل إصالح سوق  واستحداث فَرص 
غري  االقتصاد  عىل  النظامي  الطابع  وإضفاء  العمل 
من  الحد  ويف  األرسة  دخل  زيادة  يف  يسهم  النظامي، 
الفقر، ويف توسيع القاعدة الرضيبية، وزيادة اإليرادات. 
وينبغي الرتكيز يف ذلك عىل النساء خصوصاً ألّن زيادة 
من  نوع  ذاتها  بحّد  هي  العاملة  القوى  يف  مشاركتهّن 
وإتاحة  وعيهن  بمستوى  االرتقاء  إىل  إضافة  التمكني، 
الصحيّة  الخدمات  من  لالستفادة  أمامهن  الفَرص 
لأللفية  اإلنمائية  )األهداف  اإلنجابية  الصّحة  فيها  بما 
وعىل  والتنمية(.  للسكان  الدويل  املؤتمر  عمل  وبرنامج 
أن  األرياف،  يف  وخاصًة  العربية،  املجتمعات  يف  املرأة 
تكثف جهودها عىل هذا الصعيد. وزيادة مشاركة املرأة 
يف القوى العاملة ستتيح لها املساهمة يف اشرتاكات نظم 
التأمني االجتماعي واملعاشات التقاعدية، والذي سيساعد 
يف الحد من فقر الشيخوخة وتعزيز استدامة هذه النظم.

4- كبار السن )65 سنة وأكثر(

املنطقة  يف  السن  كبار  نسبة  ترتفع  أن  املتوقع  من 
يف   11,4 إىل   2010 عام  يف  املائة  يف   4,1 من  العربية 
املائة يف عام 2050. وكبار السن قادرون، عىل الرغم من 
ضعفهم وحاجتهم إىل الدعم، عىل تقديم مساهمة قيّمة 
السن  كبار  باستطاعة  الواقع،  ويف  بلدانهم.  اقتصاد  يف 
املّجانية  الخدمات  التطّوعي وتقديم  العمل  اإلنخراط يف 
مثل رعاية األطفال التي تمّكن املرأة من اإللتحاق بسوق 
العمل. وانخراط كبار السن يف عمل منتِج لإلستفادة من 
استقالليّتهم  املحافظة عىل  يمّكنهم من  الغنية  خرباتهم 
املادّية. ودمج كبار السن يف خطط التنمية، يجب أن يشمل 

املعاشات  وأنظمة  الصحية  بالخدمات  تزويدهم  طرق 
التقاعدية وتهيئة بيئة مؤازرة وداِعمة ملشاركتهم. 

املجتمع، وتراجع  السن يف  تزايد نسبة كبار  ومع 
عىل  يجب  العمل،  سن  يف  والسكان  الشباب  نسبة 
الفئات  من  امليزانيّات  لتحويل  تخّطط  أن  الحكومات 

العمرية األصغر إىل الفئات العمرية األكرَب.

جيم-	حملة	عاّمة	عن	خطة	التنمية	
ملا	بعد	عام	2015

ال شّك يف أّن العالم أحرز تقّدماً كبرياً نحو تحقيق 
األهداف اإلنمائية املُتَفق عليها دوليّاً، وال سيما األهداف 
الفقر،  معّدالت  يف  تراجعاً  فسجل  لأللفية،  اإلنمائية 
االبتدائي  بالتعليم  امللتحقني  األطفال  عدد  يف  وزيادًة 
معّدالت  يف  كبرياً  وانخفاضاً  مىض،  وقت  أّي  من  أكثر 
وفيات األطفال، وتحّسناً ملحوظاً يف الحصول إىل مياه 
واإليدز  املالريا  مكافحة  يف  واستثماراً  املأمونة،  الرشب 
والسّل أّدى إىل إنقاذ املاليني. غري أن األهداف اإلنمائية 
عام  بحلول  لتحقيقها  املحّددة  املهلة  إىل  تصل  لأللفيّة 
للجمعيّة  املستوى  الرفيع  العام  االجتماع  ويف   .2015

لأللفية  اإلنمائية  باألهداف  املعني  املتحدة  العاّمة لألمم 
الذي ُعقد يف عام 2010، دَعت الحكومات إىل االستمرار 
األمم  أن  والواقع   .2015 عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  يف 
املتحدة تقود عمليّة وضع إطار للعمل ملا بعد عام 2015، 
يحل محل إطار األهداف اإلنمائية لأللفية. وهي تحرص 
تناول  األهداف وعىل  إطار  االنطالق مما تحقق يف  عىل 
املفاهيم والفَرص والتحّديات املستجّدة، من أجل صياغة 

إطار تنموي جديد لعالم ما بعد عام 2015.

ولهذه الغاية، يجري العمل عىل عّدة أصعدة:
عىل  املستدامة،  التنمية  أهداف  صياغة  عمليّة   •
للتنمية  املتحدة  األمم  مؤتمر  نتائج  أساس 

املستدامة )ريو+20(؛
بخطة  املعني  املتحدة  األمم  منظومة  عمل  فريق   •

األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015؛
أعمال  جدول  حول  البارزة  الشخصيات  فريق   •

التنمية ملا بعد عام 2015؛
املشاورات  مثل  الحكومات،  بني  ما  جهود   •
املواضيعيّة العاملية بشأن الديناميّات السكانية يف 

خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015.
ويقّدم هذا القسم من التقرير ملحة موجزة حول 
الهيكل  تحّول  ملوضوع  املبادرات  هذه  تناول  كيفيّة 

العمري للسكان.
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1- ريو+20

مؤتمر  املتحدة يف  األمم  يف  األعضاء  الدول  اتفقت 
من  مجموعة  لوضع  عملية  إطالق  عىل  ريو+20 
اإلنمائية  األهداف  ُتبنى عىل  املستدامة،  التنمية  أهداف 
لأللفية وتلتقي مع خطة التنمية ملا بعد عام 822015. 
أبعاد:  ثالثة  حول  املستدامة  التنمية  رؤية  وتتمحور 
البيئي،  والُبعد  االجتماعي،  والُبعد  االقتصادي،  الُبعد 

مع الرتكيز عىل القضاء عىل الفقر.

الجوانب  عىل  للمؤتمر  الختاميّة  الوثيقة  ورّكزت 
العمري  الهيكل  تحّول  لتأثري  واالقتصادية  االجتماعية 
وقد  وإمكاناتها.  عمرّية  فئة  كّل  واحتياجات  للسكان 
إيالء االعتبار يف  االلتزام باملواظبة عىل  الدول  أعلن قادة 
لإلتجاهات   )...( الوطنية  والسياسات  االسرتاتيجيات 
للمستقبل،  التخطيط  خالل  ومن  السكانية.  والتوقعات 
يمكن اغتنام الفَرص والتصدّي للتحدّيات املرتبطة بالتغرّي 
الديموغرايف، بما يف ذلك الهجرة83. وحسب الوثيقة، ُيعترب 
بلوغ  عىل  العمل  أولويات  من  ورفاههم  الشباب  عمل 
العمالة الكاملة واملنتِجة واالنتقال إىل االقتصاد األخرض. 
أهميّة عىل  بالبيئة تعترَب ذات  املرتبطة  القضايا  أّن  وبما 
املدى البعيد، أّكدت الوثيقة رضورة التضامن بني األجيال 
ومشاركة الشباب يف صنع القرار حول التنمية املستدامة. 
املستدامة  الحرضية  البيئة  يف  الشباب  الوثيقة  وتذكر 
إليها يف أنشطة  التوجه  والصحة والتعليم، وكفئة يجب 
التوعية بالتنمية املستدامة. وتتناول الوثيقة كبار السن 
باعتبارهم فئة يجب أن تراعى احتياجاتها عند تهيئة البيئة 
املعيشية اآلمنة والصحية، كما يجب تسهيل مشاركتها 

الهاِدفة والنِشطة يف التنمية املستدامة84.

املستدامة  التنمية  أهداف  تطوير  عمليّة  تنطوي 
للسكان  العمري  الهيكل  تحّوالت  بأهميّة  إقرار  عىل 
ورضورة مراعاة احتياجات وأولوّيات كّل فئة عمرّية 
العمل  فريق  لَحظ  الواقع،  ويف  التنموي.  التخطيط  يف 
العائد  دور  املستدامة  التنمية  أهداف  بشأن  املفتوح 

الديموغرايف يف ضمان التنمية املستدامة.

2- فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعني 
بخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015

يضّم هذا الفريق خرباء رفيعي املستوى من أكثر 
من 50 هيئة تابعة لألمم املتحدة ومن منظمات دولية 
عام  بعد  ما  حول  التشاور  عملية  دفع  ويتوىّل  أخرى، 
2015، وذلك عرب املساهمة يف التحليل، وتقديم الخربة، 

التقرير  ويف  املعنيّة.  الجهات  جميع  من  اآلراء  وجمع 

»املستقبل  بعنوان  العام،  األمني  إىل  الفريق  قّدمه  الذي 
اإلنمائية  األهداف  أّن  اعترب  للجميع«،  نريد  الذي 
السكانية«.  الديناميّات  مراعاة  يف  »فشلت  قد  لأللفية 
»االتجاهات،  بني  الديموغرافية  املالمح  تغرّي  وأدَرج 
تتناولها  أن  يجب  التي  العاملية  والفرص  والتحديات، 
خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015«، إضافة 
وشيخوخة  الشباب،  وعمالة  العالم،  سكان  نمّو  إىل 
توصيات  التقرير  وقدم  والتحرّض.  والهجرة  السكان، 
دفع  أجل  من  الديموغرافية  الديناميّات  إدارة  بشأن 
املستقبلية.  التنمية  خطة  أبعاد  مختلف  يف  التقّدم 
يجب  التي  األساسيّة  لألبعاد  تحليالً  التقرير  وتضمن 
العمل عىل تطويرها بعد عام 2015، وتشمل احتياجات 
والتغذية  االجتماعية  الحماية  إىل  العمرية  الفئات  كّل 
الكافية، كما أّكد رضورة تأمني العمل للشباب85. وإطار 
الفئات  احتياجات  يراعي  الفريق  يقرتحه  الذي  العمل 

العمرية املختلفة وتحّوالت الهيكل العمري للسكان.

3- فريق الشخصيات البارزة حول جدول 
أعمال التنمية ملا بعد عام 2015

حول  البارزة  الشخصيات  »فريق  تعيني  جرى   
ومهمته   ،»2015 عام  بعد  ملا  التنمية  أعمال  جدول 
اإلنمائي  العاملي  العمل  إطار  بشأن  املشورة  تقديم 
إىل  تقريره  الفريق  هذا  قّدم   ،2013 عام  ويف  الجديد. 
األمني العام، وضمنه مجموعة من الفَرص والتحّديات 
عام  بعد  ملا  التنمية  لها يف خطة  االستجابة  التي يجب 
2015، ومجموعة من األهداف التوضيحية، تنطلق من 

إطار األهداف اإلنمائية لأللفية وتنبثق منه. ويستهدف 
أو  كبرية،  سكانية  فئات  إما  األهداف  هذه  من  العديد 
اإلنمائية لأللفية.  األهداف  الحال يف  األطفال، كما هي 
العالم  يف  الديموغرايف  التغرّي  لَحظ  قد  التقرير  أّن  إالّ 
الديموغرايف  »العائد  يشّكلون  الشباب  أّن  إىل  وأشار 
واملهارات  والخدمات  الفَرص  تأمنت  ما  إذا  املنتظر، 
الشباب يف  الكافية لألعداد اإلضافية، ويجب أن يكون 
يف  ال   2015 عام  بعد  ملا  التنمية  لخطة  املحرك  موقع 
موقع املتفرج«86. ورّكز الفريق عىل غايتنَْي ومؤرَشْين 
تتمثل  الشباب.  وعمل  بتعليم  املتعلقة  األهداف  ضمن 
الغاية 3-د يف الزيادة بنسبة x يف املائة يف أعداد الشباب 
والكبار من النساء والرجال ذوي املهارات، بما يف ذلك 
وتتمثل  للعمل،  املطلوبة  واملهنية،  التقنية  املهارات 
الغاية 8-ب يف التقليل بنسبة x يف املائة يف عدد الشباب 
أو  للتعليم  الذين ال يحصلون عىل فرص  السن  صغار 
بازدياد  االعرتاف  من  الرغم  وعىل  التدريب.  أو  العمل 
هي  واحدة،  غاية  عىل  ذكرهم  اقترص  السن،  كبار  فئة 
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الغاية 4-ب، أي تحقيق زيادة بنسبة x يف املائة يف أعداد 
األطفال واملراهقني والبالغني املعرضني للخطر وكبار 
السن الذين يحصلون عىل التحصينات كاملًة87. وهكذا 
الشخصيات  فريق  يقرتحه  الذي  العمل  إطار  ينطلق 
البارزة من فهم أهميّة التغرّيات الديموغرافية وبعض 
الرتكيز عىل تحّول الهيكل العمري للسكان )عىل األقّل 

عىل قضيّة أساسيّة واحدة(.

4- املشاورات املواضيعّية العاملية بشأن 
الدينامّيات السكانية في خطة األمم 

املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015

تنظيم  يف  وبنغالديش  سويرسا  حكومتا  تعاونت 
اجتماع القيادة العامليّة حول ديناميّات السكان يف إطار 
2015 الذي تّم عقده يف دكا  التنمية ملا بعد عام  خطة 
يف آذار/مارس 2013، يف سياق املشاورات املواضيعيّة 
التنمية بخطة  تتعلق  مواضيع  تناولت  التي  العامليّة 

ملا بعد عام 2015. وترّصح الوثيقة الختامية لالجتماع، 
واملعروفة بـ »إعالن دكا«، بما ييل:

للسكان  العامليّة  االتجاهات  بأّن  »نالحظ 
السكان،  شيخوخة  املستمّر،  السكاني  النمّو   -
وفَرص  تحّديات  تشّكل   - والهجرة  التحرّض 
يف  أيضاً  أّنها  كما   ،21 القرن  يف  هاّمة  تنموّية 
إّن  والوطنية.  الدولية  التنموّية  الخطط  مقّدمة 
االقتصادية،  التنمية  عىل  تؤثر  السكان  ديناميّات 
والحماية  والفقر،  الدخل،  وتوزيع  والعمالة، 
االجتماعية واملعاشات التقاعدية. إضافة إىل ذلك، 
فهي تؤثر عىل تعميم حصول الجميع عىل الرعاية 
الصحي  والرَصف  واإلسكان  والتعليم  الصحيّة 
عىل  تنعكس  أّنها  كما  والطاقة،  والغذاء  واملياه 
حياة ومعيشة الناس، واستدامة املناطق الحرضية 

والريفية والبيئة«88. )إعالن دكا، الفقرة 4(.

الشاِملة  التوصيات  من  عدداً  دكا  إعالن  وتضّمن 
التي تأخذ بعني االعتبار القضايا املتعلقة بتحّول الهيكل 
العمري للسكان ودورة الحياة. وقد أوىص اإلعالن بأن 
تركز خطة التنمية ملا بعد عام 2015 عىل تعزيز تنمية 
رأس املال البرشي، وخاّصة من خالل الصحة والتعليم، 
االحتياجات  تراعي  وأن  الحياة  دورة  مراحل  جميع  يف 
ة لألفراد مع تقّدمهم يف السن، وتهدف إىل تمكني  املتغريِّ
املشاركة  النساء والشباب، من  املواطنني، وال سيما  كّل 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  يف  بفعاليّة 
ملجتمعاتهم وبلدانهم. إضافة إىل ذلك، أوىص اإلعالن بأن 
التعاون  آليّات  التنمية عىل تطوير وتعزيز  تعمل خطة 

والرشاكة الوطنيّة واإلقليميّة والعامليّة من أجل مساعدة 
الفَرص  واغتنام  التحّديات  مواجهة  يف  املعنيّة  البلدان 
الناتجة من التغرّيات يف حجم وهيكل السكان واالستفادة 
من العائد الديموغرايف89. ويركز اإلعالن عىل الشيخوخة 
تحديداً، ويدعو إىل القضاء عىل التمييز عىل أساس السن، 
باعتبار ذلك إحدى األدوات لتشجيع تشغيل كبار السن، 
التدابري  واتخاذ  االجتماعية،  الحماية  نظم  وتوسيع 
الالّزمة لضمان الرعاية لكبار السن. واملقرتحات املنبثِقة 
املراحل  تتناول  إجراءات  ترّكز عىل  املشاورات  من هذه 
األوىل واملراحل األخرية لتحّول الهيكل العمري للسكان.

دال-	خالصة	

األهداف  عىل  عام  بشكٍل  التنموّية  الجهود  رّكزت 
اإلنمائية لأللفية التي شّكلت إطار العمل التنموي مع أّنها 
ال تراعي تحّول الهيكل العمري للسكان. وقد كانت بعض 
املناهج التنموية شاملة وعامة، ال تستهدف فئات عمرّية 
محّددة، وال سيما الشباب، علماً بأّن هذا االستهداف من 
املمكن أن يساعد يف دفع عمليّة التنمية. ومع ذلك، تحّدد 
األهداف اإلنمائية املُتَفق عليها دوليّاً التوجيهات املتعلقة 
بتنفيذ السياسات التنموية التي تستجيب لتحّوالت الهيكل 
فئات  تخّص  قضايا  تتناول  لكونها  للسكان،  العمري 

سّكانية أساسيّة، وال سيما الشباب وكبار السن.

ويف العالم اليوم اعرتاف متزايد بأّن خّطة التنمية 
ملا بعد عام 2015 ال ينبغي أن تغَفل عاِمل السن. وقد 
مراعاة  رضورة  الخطة  هذه  بشأن  املشاورات  أبرزت 
ة لكّل  أولوّيات الفئات العمرية املختلفة والحّصة املتغريِّ
للسكان.  العمري  الهيكل  تحّول  أثر  عىل  عمرّية  فئة 
التغرّيات  وقد استعَرض هذا الفصل مدى الرتكيز عىل 
الديموغرافية وتحّوالت الهيكل العمري للسكان ونهج 
وبنّي  الجارية،  واملناقشات  املشاورات  يف  الحياة  دورة 
يرّكز  أن  ح  املرجَّ من  املستقبل  يف  للتنمية  إطار  أي  أّن 
للعائد  الرئييّس  املحّرك  تعترَب  التي  الشباب  عمالة  عىل 
الديموغرايف املُحتَمل. وإضافة إىل ذلك، رّكز إعالن دكا 

عىل احتياجات كبار السن كمجموعة عمرّية محّددة.
 

إطار  اعتماد  يف  هي   2015 عام  بعد  ملا  واألولوّية 
عمل يحقق الفوائد التنموّية من تحّوالت الهيكل العمري 
للسكان، ويبني عىل نقاط القّوة يف أطر العمل السابقة من 
خالل معالجة القضايا املتعلقة بالفئات العمرية املختلفة. 
بالعمر، ينبغي  املرتبطة  القضايا  الرتكيز عىل  ومن أجل 
توفري البيانات واملؤرشات املصنّفة حسب العمر عند تتبّع 

التقّدم نحو مختلف أهداف خطة التنمية يف املستقبل.
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خامساً- االستنتاجات والتوصيات

ألف-	االستنتاجات

من  الناتجة  التنموّية  الفوائد  تحقيق  أجل  من 
للبلدان  ينبغي  للسكان،  العمري  الهيكل  تحّول 
االقتصادية  اإلصالحات  من  بعدد  تلتزم  أن  العربية 
موثقة  باتت  اإلصالحات  هذه  واالجتماعية. فرضورة 
الهيكل  تحّول  بفعل  وملحة  الحاالت،  من  العديد  يف 
وإقصاء  بطالة  تحّديات  وإزاء  للسكان،  العمري 
مشاكل  وظهور  الزمن،  عرب  تتفاقم  التي  الشباب 

مستجّدة منها فقر الشيخوخة.

لهذا  الرئيسية  النتائج  الفصل  هذا  ويتناول 
العمري  الهيكل  تحّوالت  آثار  سيما  وال  التقرير، 
عدم  ورضورة  التنموّية،  السياسات  عىل  للسكان 
للتنمية  املتحدة  األمم  خطة  يف  التحّول  هذا  إغفال 

ملا بعد عام 2015.

1- آثار التحّوالت في الهيكل العمري 
للسكان على سياسات االقتصاد الكّلي

تواجه أسواق العمل يف البلدان العربية مجموعة 
البطالة  معّدالت  ارتفاع  منها  املشاكل،  من  كبرية 
وانخفاض  والشباب(،  النساء  بني  )وخصوصاً 
بني  )وبالتحديد  العمل  سوق  يف  املشاركة  معّدالت 
وتدّني  الشباب،  أعداد  يف  الهائلة  والزيادة  النساء(، 
فعاليّته،  وتراجع  العام  القطاع  وتضّخم  اإلنتاجية، 
املنطقة  وتشهد  النظامي.  غري  القطاع  وتوّسع 
العربية زيادة ملحوظة يف فئة السكان يف سن العمل، 
استيعاب  عىل  قادرة  غري  العمل  أسواق  باتت  بحيث 
سوق  سياسات  عجزت  وقد  أفرادها.  من  العديد 
يف  بل  املشاكل،  هذه  تجاوز  يف  املساهمة  عن  العمل 
مشاكل  ومن  تفاقمها.  يف  ساهمت  الحاالت  بعض 
العمل  وأنظمة  قوانني  فعالية  عدم  السياسات  هذه 
عىل  القادرة  السياسات  إنفاذ  يف  والضعف  الجامدة، 
اقتصادات  يف  والتغرّيات  السكانية  التغرّيات  مواكبة 

العربية. البلدان 

العمري  الهيكل  تحّول  آثار  تحديد  الصعب  ومن 
العاّمة، لتداخل متغرّيات عديدة قد  املاليّة  للسكان عىل 
باإلنفاق.  يتعلّق  ما  يف  سيما  وال  نتيجتها،  من  تعّدل 
بحذر  التعامل  العربية  للدول  ينبغي  الواقع،  ويف 
بني  للتفاعل  تستجيب  بحيث  الرضيبيّة  السياسة  مع 
االجتماعية. ومن  واالتجاهات  الديموغرافية  الضغوط 
الرضوري اعتماد سياسات لتحويل الرتكيز يف اإلنفاق 
إىل  قطاعات  من  والعاّمة  االجتماعية  الخدمات  عىل 
العامة تحّديات  السياسة  أخرى. وتطرح عىل مستوى 
واالرتفاع  األرسة،  معيشة  نمط  تغرّي  مع  إضافيّة 
يف  االنتفاضات  أثر  عىل  االجتماعي  اإلنفاق  يف  املتوقع 

البلدان العربية.
 

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تكون اآلثار املاليّة 
لتغرّي الهيكل العمري للسكان آثاراً ايجابيّة. فالزيادة يف 
فئة السكان يف سن العمل، قد تمّكن بعض األفراد من 
االّدخار واالستثمار. ومع ذلك، تواجه املنطقة العربية 
وتوجيهها  املّدخرات  تحسني  عمليّة  يف  عقبات  عّدة 
إىل  املّدخرات  تحويل  صعوبات  ومن  االستثمار.  نحو 
التقليدية،  املالية  باألسواق  تتعلق  عوامل  استثمارات 
توفر  وعدم  الخاص،  التأمني  خطط  تواضع  فيها  بما 
املالية،  األوراق  أسواق  وضعف  الثانوية،  األسواق 
القطاع  العقاري، وضعف كفاءة  الرهن  وغياب سوق 
املرصيف. إضافة إىل ذلك، وصول األفراد إىل املؤسسات 
املاليّة مستحيل أو صعب، كما أّن املؤسسات الصغرية 
عىل  الحصول  يف  صعوبات  تواجه  الحجم  واملتوسطة 
وغالباً  العربية،  البلدان  معظم  يف  املاليّة  الخدمات 

ما يبقى اإلنفاق محصوراً يف أصول غري فّعالة.

تنجح  أال  ح  املرجَّ من  اإلصالحات،  دون  ومن 
من  العربية  البلدان  تمكني  يف  االقتصادية  السياسات 
تحّوالت  عن  الناجمة  التنموية  التحّديات  مواجهة 
تفّوت  أن  احتماالت  فتزيد  للسكان،  العمري  الهيكل 
هذه  تتيحها  التي  الفَرص  نفسها  عىل  العربية  البلدان 

التحّوالت.
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2- آثار التحّوالت في الهيكل العمري 

للسكان على السياسات االجتماعية

يف  للسكان  العمري  الهيكل  تحّوالت  تؤّدي 
يحتاج  التي  الخدمات  يف  تغرّيات  إىل  العربية  البلدان 
نظم  خالل  من  توفريها  ينبغي  والتي  األفراد  إليها 
الحماية االجتماعية. ومن املمكن أن ُيساهم تأمني هذه 
الخدمات يف تحقيق أقىص حد من الفوائد التنموّية من 
تحّوالت الهيكل العمري للسكان، لكونها تعّزز صّحة 
األفراد خالل دورة حياتهم وتمّكنهم من تأمني العمل 
التغرّيات  التي تراعي  الالئق. والنظم  الكريم والتقاعد 
من  استدامة  أكثر  نظم  هي  املستقبليّة  الديموغرافية 

الناحية املالية يف سياق التحّول الديموغرايف.

البلدان  يف  االجتماعية  الحماية  نظم  تزال  وال 
العمرية  الفئات  احتياجات  تلبية  عن  قارصة  العربية 
املوارد  من  حّصة  تكريس  من  الرغم  عىل  املختلفة، 
النظم  هذه  أن  والواقع  االجتماعية.  الحماية   لتأمني 
ما  ونادراً  السكان،  من  ضئيلة  نسبة  سوى  تغّطي  ال 
ملختلف  الدعم  أو  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  تؤمن 
الفئات العمرية. وتغّطي مخّططات التأمني االجتماعي 
األفراد الذين عملوا يف القطاع العام أو القطاع الخاص 
غري  القطاع  يف  العاملني  تغّطي  ال  ولكنّها  النظامي، 
النظامي أو الذين يزاولون عمالً مؤقتاً أو متقطعاً. وال 
تشمل هذه املخّططات معظم النساء لكونها تعتمد عىل 
تسجل  بينما  النظامية  العمل  سوق  يف  الفرد  مشاركة 
يف  النساء  ملشاركة  متدنية  معّدالت  العربية  املنطقة 
يف  فهي  االجتماعي،  األمان  شبكات  أّما  العمل.  سوق 
الغالب مجّزأة، يعرتيها ضعف التنسيق والتنفيذ. ومن 
توسيع  أجل  من  كربى  إصالحات  إدخال  الرضوري 
نطاق الحماية االجتماعية لتلبية احتياجات كّل الفئات 

العمرية يف البلدان العربية.

ويرتبط تحّول الهيكل العمري للسكان بالتغرّيات 
ومنها  العربية،  املنطقة  تشهدها  التي  االجتماعية 
التحرّض  نسبة  وارتفاع  النواتيّة،  األرَس  نحو  التحّول 
انتشار  إىل  إضافة  الحرَضية،  الحياة  أنماط  واتساع 
هذه  تؤثر  أن  ح  املرجَّ ومن  الجديدة.  التكنولوجيّات 
املؤسسات  داخل  السلطة  هياكل  عىل  االتجاهات 
الدولة، يف ظل  إىل  من األرسة وصوالً  بدءاً  االجتماعية 
تزايد أعداد الشباب الذين يطالبون بحّقهم يف املشاركة 
يف عمليّة صنع القرار. وهذا يعني أن املنطقة ستشهد 
العمل  مبادئ  وتطبيق  األدوار،  حول  التفاوض  إعادة 
َمطالب  استيعاب  أجل  من  الحكم  يف  الديمقراطي 

الدعم  الشباب وتجنّب االحتكاك معهم. وستتأثر نظم 
األجل  الطويلة  التغرّيات  ظل  يف  التقليدّية،  االجتماعي 
يف ترتيبات املعيشة التقليدّية التي تستلزم إعادة النظر 

يف أدوار الرعاية.

3- أهمّية حتّوالت الهيكل العمري للسكان 
في البلدان العربية من منظور األهداف 

اإلمنائية في احلاضر واملستقبل

دوليّاً  عليها  املُتَفق  اإلنمائية  األهداف  تقّدم 
مجتِمعة،  أِخَذت  ما  إذا  املتحدة،  األمم  عن  الصادرة 
املختلفة،  العمرية  الفئات  احتياجات  حول  التوجيهات 
بما فيها الفئات السكانية املحَورّية مثل الشباب وكبار 
محّددة  لتدّخالت  العربية  البلدان  اعتماد  إّن  السن. 
إمكاناتها  تحقيق  أجل  من  عمرّية  فئة  كّل  تستهدف 
وضمان تلبية احتياجاتها سوف يساعد هذه البلدان يف 
تحقيق األهداف اإلنمائية املُتَفق عليها دوليّاً، علماً بأّن 
األهداف  بلوغ هذه  نحو  املنطقة  أحرزته  الذي  التقّدم 
تقّدماً  املنطقة  أحَرزت  فقد  وآخر.  بلد  بني  متفاوت 
يف  سيما  وال  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  من  العديد  يف 
تقّدم  تسجيل  عن  عجزت  أّنها  إالّ  والتعليم،  الصحة 
يف  تراجع  منها  ألسباب  أخرى  غايات  نحو  ملموس 
العقَدْين  خالل  عربيّة  بلدان  عّدة  يف  االقتصادي  األداء 
األخريَْين، وظهور حاالت من عدم االستقرار السيايس، 
وُيالحظ  نزاعات.  من  املنطقة  تشهده  ما  إىل  إضافة 
العربية،  البلدان  مجموعات  مختلف  بني  حاّد  تفاوت 
ذات  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  بني  وبالتحديد 

الدخل املرتفع وأقّل البلدان العربية نمواً.

حول  املتشاورة  األطراف  مختلف  واعرتفت 
إىل  بالحاجة  للتنمية  املتحدة  األمم  خطة  مستقبل 
برز  بحيث  العمر،  عاِمل  يراعي  تنموي  نهج  اعتماد 
الشباب  تشغيل  باعتبار  واسع  نطاق  عىل  دويل  التزام 
بمثابة محّرك لعمليّة التنمية، وبعض التأكيد عىل دور 

كبار السن.

باء-	التوصيات

العمري  الهيكل  تحّوالت  تؤّدي  أن  املتوقع  من 
تواجهها  التي  التنموّية  التحّديات  تزايد  إىل  للسكان 
أيضاً  ستفتح  التحّوالت  هذه  أّن  إالّ  العربية.  البلدان 
وينبغي  املنطقة.  يف  التنموّية  الجهود  لتعزيز  سبالً 
للحكومات العربية أن تدرج القضايا املتعلقة بالتغرّيات 
الديموغرافية الحالية واملستقبليّة يف التخطيط اإلنمائي 



69

النهج  يف  النظر  إعادة  منها  يتطلب  وهذا  اآلن.  منذ 
كّل  قدرات  وتنمية  احتياجات  تلبية  لضمان  اإلنمائي 
االستجابة  يف  النهج  هذا  مرونة  ولتحقيق  عمرية  فئة 
لتغرّي الهيكل العمري للسكان. ومعنى ذلك أن التغيري 

يف النهج اإلنمائي بات رضورة.

اإلصالحات  ييل  ما  املُقرتَحة يف  التوصيات  وتحّدد 
التي يجب تنفيذها يف البلدان العربية من أجل مواجهة 
املناسب  الوقت  يحّدد  أن  بلد  كّل  وعىل  التحّديات.  هذه 
الجديدة، وذلك عىل  السياسات  التدابري واعتماد  التخاذ 
أساس واقع التحّول يف الهيكل العمري للسكان ورسعته.

1- سياسات االقتصاد الكّلي

العرض  عىل  السياسات  إصالح  يرّكز  أن  ينبغي 
والطلب يف سوق العمل، وأن يهدف إىل زيادة إنتاجيّة 
يف  املتزايدة  العاملة  القوى  استيعاب  وضمان  العمل 
خاصة  بأهمية  تستأثر  السياق،  هذا  ويف  العمل.  سوق 
واملشاريع  والشباب،  الجنسني،  بني  املساواة  قضايا 
تنال  أن  ويجب  الحجم،  واملتوسطة   الصغرية 
ما تستحقه من اهتمام لكونها متغرّيات أساسيّة يمكن 

أن تؤثر عىل تحّوالت الهيكل العمري للسكان.

ترّكز  أن  يجب  العمل،  عرض  صعيد  عىل 
يجب  كما  اإلنتاجية،  تعزيز  عىل  التعليميّة  السياسات 
العمل  سوق  أداء  تحسني  إىل  الهادفة  السياسات  عىل 
إىل  إضافة  العاملة.  القوى  يف  املرأة  مشاركة  تعّزز  أن 
)ومنها  الجامدة  واألنظمة  القوانني  تعديل  يجب  ذلك، 
القيود املتعلقة بتعيني ورَصف العّمال، والعبء الكبري 
الذي تفرضه اشرتاكات الضمان االجتماعي( من أجل 
بموازاة  العمل،  أرباب  عىل  والتكاليف  العبء  تخفيف 
أسواق  أداء  لتحسني  فّعالة  اجتماعية  سياسات  وضع 
البلدان  تسعى  أن  ينبغي  نفسه،  الوقت  ويف  العمل. 
من  الهجرة  بشأن  اإلقليمي  والتعاون  للحوار  العربية 
للسياسات  بالنسبة  أّما  التنموية.  أجل تعظيم فوائدها 
تعديلها  فينبغي  العمل،  عىل  الطلب  بجانب  املتعلقة 
الصناعية  والسياسات  االستثمار  توجيه  إلعادة 
املنتِجة.  العمالة  تعزز  أن  يمكن  التي  القطاعات  نحو 
وبالتايل، ينبغي توجيه كّل من سياسات عرض العمل 
دور  تعزيز  أجل  من  العمل  عىل  الطلب  وسياسات 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم.

من ناحية أخرى، تربز الحاجة ملراجعة السياسات 
القاعدة  توسيع  أجل  من  العربية  البلدان  يف  الرضيبيّة 
مستدامة  غري  حاليّاً  لكونها  املستقبل  يف  الرضيبيّة 

وَعرضة للصدمات. كذلك، يجب إصالح نظام املعاشات 
التقاعدية من أجل توسيع نطاقه وتوفري االستحقاقات 
توافر  لضمان  رضورّي  أمٌر  وهو  بالكامل،  لة  املموَّ
ويف  املستقبل.  يف  التقاعدّية  املعاشات  لتمويل  األموال 
نفس السياق، هناك حاجة ملّحة لتعزيز كفاءة اإلنفاق 
سيما  وال  واالجتماعية،  العاّمة  الخدمات  عىل  العام 
إمكانيّة  يف  النظر  أهميّة  إىل  إضافة  والصحة،  التعليم 
املهاجرين  لتمكني  االجتماعية  الحماية  نطاق  توسيع 

إىل خارج البلد من االستفادة من استحقاقاتها.

أن تعتمد إصالحات  العربية  البلدان  وينبغي عىل 
التأمني  مثل  املاليّة  السوق  قطاعات  لتطوير  قانونية 
تحسني  أجل  من  الخاّصة  التقاعدّية  واملعاشات 
ويف  املحليّة.  املوارد  لتعبئة  الفَرص  وخلق  االّدخار 
خطوات  تتّخذ  أن  أيضاً  عليها  يجب  نفسه،  الوقت 
لتوجيه هذه األموال نحو األنشطة التنموّية، وال سيما 
الصغرية  الرشكات  إىل  اإلقراض  تشجيع  خالل  من 
التي  املؤسسات  إنشاء  وتشجيع  الحجم،  واملتوسطة 
توفر القروض املتناهية الِصَغر للفئات الضعيفة التي 

تخّولها اإلنخراط يف األنشطة اإلنتاجية.

2- السياسات االجتماعية

سياسات  تراجع  أن  العربية  البلدان  عىل  يجب 
مختلف  أحجام  تواكب  بحيث  االجتماعية  الحماية 

الفئات العمرية واحتياجاتها.

األطفال: هذه املرحلة من الحياة مهّمة يف تحديد  	•
نقاط  عّدة  من  األطفال  يعاني  إذ  الفرد،  مستقبل 
الرعاية.  مقدِّمي  عىل  بشّدة  ويعتمدون  ضعف 
الصحية،  الرعاية  إىل  بحاجة  األطفال  أن  والواقع 
السارية،  األمراض  ضّد  التحصني  وبالتحديد 
مقدِّمي  دعم  ويجب  الجودة.  العايل  التعليم  وإىل 
التحويالت  خالل  من  األطفال  لهؤالء  الرعاية 

املاليّة أو التحويالت العينيّة.
االجتماعية عىل  الحماية  ترّكز  أن  يجب  الشباب:  	•
من  االنتقاليّة  املرحلة  هذه  يف  الشباب  مساندة 
خالل  من  وذلك  الشاّبات(،  )وبالتحديد  حياتهم 
ومن  املسؤولة  القرارات  اتخاذ  عىل  مساعدتهم 
تخّطي  من  تمّكنهم  التي  الخدمات  توفري  خالل 
مبكرة  مرحلة  يف  واجهوها  التي  الصعوبات 
التعليم  الخدمات  هذه  وتتضّمن  حياتهم.  من 
والتدريب  والتعليم  الجودة؛  العايل  الجامعي 
املالئمة،  الصحية  والخدمات  والتقني؛  املهني 
والصحة  الجنسية  الصحة  خدمات  فيها  بما   
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يف  مّرة  ألّول  عمل  عن  الباحثني  ودعم  اإلنجابية؛ 
سوق  أداء  تحسني  إىل  الهادفة  السياسات  إطار 

العمل.
الفئة  هذه  تحتاج  العمل:  سن• يف• السكان•  •
السكانية إىل الدعم والخدمات يف مجال التشغيل، 
وذلك من أجل مساعدة األفراد عىل املحافظة عىل 
للبطالة،  تعّرضوا  حال  يف  الئق  معييش  مستوى 
مهاراتهم  وتنمية  بالتدريب  تزويدهم  أجل  ومن 
إليجاد  أو  يشغلونه  الذي  العمل  عىل  للمحافظة 
تعمل  أن  يجب  املنطلق،  هذا  من  عمل.  فرصة 
مخّططات  نطاق  توسيع  عىل  العربية  البلدان 
الفئة،  لهذه  البطالة والتدريب املخصصة  معالجة 
توسيع  املهّم  من  الواقع،  ويف  النساء.  سيما  وال 
أوسع  لتوفري  التقاعدّية  املعاشات  خطط  نطاق 
يجب  كما  استدامتها،  ولضمان  ممكنة  تغطية 
عبء  لتخفيض  الصّحي  بالتأمني  التغطية  تعديل 

اإلنفاق الصّحي الذي يتحّمله الفرد بنفسه.
يف  السن  كبار  دعم  املهّم  من  السن:  كبار•  •
املعاشات  خطط  خالل  من  العربية  البلدان 
يساِهْمن  لم  اللواتي  املسنّات  وكذلك  التقاعدّية، 
ومن  حياتهّن.  خالل  التقاعدّية  املعاشات  نظم  يف 
لتوفري  الصحيّة  الرعاية  نظم  تكييف  الرضورّي 
احتياجات  لتلبية  بكلفة ميرسة  متخّصصة  رعاية 

كبار السن.

ومع أّن تلبية هذه االحتياجات الكثرية تبدو مهّمة 
فرصة  أمام  حالياً  هي  العربية  البلدان  أن  إال  شاّقة، 
يف  السكان  يتمكن  وحتى  اإلصالحات.  بهذه  للعمل 
أن  يجب  املخططات  هذه  يف  املساهمة  من  العمل  سن 
لتوسيع  التخطيط  وأثناء  أوالً.  العمل  فرصة  يجدوا 
وضع  البلدان  عىل  ينبغي  االجتماعية،  الحماية  نظم 
التي  واملستحقات  الخدمات  استدامة  من  للتأّكد  آليات 
االجتماعية.  للحماية  األدنى  الحد  نهج  منها  تقّدمها، 
تؤمن  التي  املؤّسسات  عىل  يتعنّي  ذلك،  إىل  إضافة 
من  مضمونة،  قدرة  تكتسب  أن  االجتماعية  الحماية 
حيث العالقات املؤّسسية وآليات التخطيط، عىل تقديم 

االستحقاقات والخدمات املتوقعة منها.

أخرياً، يتعنّي عىل املؤّسسات االجتماعية، الرسمية 
أو  الجزئي  املستوى  عىل  تعمل  والتي  الرسمية،  وغري 
مبادئ  تطبيق  إمكانيّة  يف  تنظر  أن  الكيّل،  املستوى 
لضمان  القرار  صنع  آليات  عىل  الديمقراطي  العمل 
مشاركة الجميع، ولتفادي أّي نزاع قد ينتج من إعادة 
العمري  الهيكل  األدوار يف ظل تحّول  التفاوض حول 

تشّجع  أن  العربية  الدول  لحكومات  وينبغي  للسكان. 
األرَس عىل التشارك يف أعباء الرعاية املنزلية وأن توفر 
مرافق الرعاية الجيّدة للمسننّي يف ضوء تغرّي الرتتيبات 

للهياكل األرَسية.

3- األهداف اإلمنائية املُتَفق عليها دولّياً 
وخطة التنمية ملا بعد عام 2015

عليها  املُتَفق  اإلنمائية  األهداف  بلوغ  أجل  من 
من  تستفيد  أن  العربية  البلدان  عىل  يجب  دوليّاً، 
حول  اإلرشادات  تقّدم  التي  التنموّية  األطر  مجموعة 
يف  املشاركة  من  لتمكينها  عمرية  فئة  كّل  احتياجات 
آخر،  بمعنى  عوائدها.  من  واالستفادة  التنمية  عمليّة 
للسكان  الدويل  املؤتمر  عمل  برنامج  اعتبار  يجب 
عمل  وخطة  للشباب  العاملي  العمل  وبرنامج  والتنمية 
للمساعدة  أدوات  بمثابة  للشيخوخة  الدولية  مدريد 
سياق  ويف  العمر.  عاِمل  يراعي  تنموي  نهج  اعتماد  يف 
الوضع الديموغرايف الحايل يف املنطقة العربية، من املهّم 
يف  الواردة  الشباب  تنمية  أهداف  عىل  البلدان  ترّكز  أن 
حول  املناقشات  ويف  للشباب.  العاملي  العمل  برنامج 
ينبغي   ،2015 عام  بعد  ملا  للتنمية  املتحدة  األمم  خطة 
للشباب،  االهتمام  أن تستمّر يف توجيه  العربية  للبلدان 
نسبة  يشّكلون  الذين  الشباب،  تشغيل  عىل  ترّكز  وأن 
عملية  تحريك  عىل  القدرة  تملك  السكان  من  كبرية 
لتلبية االهتمام  من  املزيد  تويل  أن  املهّم  ومن  التنمية. 
هذا  ويف  السن.  كبار  إمكانات  وتحقيق  احتياجات 
السياق، من الرضورّي أن تعمل الدول عىل تفصيل جميع 
البيانات املتعلقة بخطة التنمية بهدف رصد التقّدم الذي 
أحرزته مختلف الفئات العمرية. وسيكون من الرضوري 
تبادل املعلومات والخربات بني البلدان العربية من أجل 
استخالص الدروس من التجارب السابقة والبناء عليها 

عند تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

4- آلّيات املتابعة والتقييم

التقرير،  هذا  يف  الواردة  التوصيات  تنفيذ  عند 
ينبغي وضع آليّات ملتابعة وتقييم آثار السياسات بهدف 
ومن  للسكان.  العمري  الهيكل  تحّول  من  االستفادة 
اإلدماج  خطط  يف  املُعتَمدة  الغايات  تكون  أن  األهمية 
غايات قاِبلة للقياس، وُيستحسن وضع مؤرشات كميّة 
محّددة زمنيّاً. ويجب أن تدخل يف حساب هذه الغايات 
وأن  العامة،  الديموغرافية  األوضاع  واملؤرشات 
الهيكل  تحّول  مراحل  مختلف  تلبي  إجراءات  تتضمن 
العمري للسكان، وتتناول احتياجات وإمكانات الفئات 

العمرية املختلفة.
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يف  تتعلق  صعوبات  العربية  الدول  وتواجه 
للمتابعة  املطلوبة  والنوعية  بالكمية  البيانات  توفري 
والتقييم. والواقع أن محدودّية البيانات قد تؤّدي إىل 
صياغة  عىل  كبرية  قيوداً  تفرض  وقد  مضلّلة،  نتائج 
وتقييم  رصد  عمليّة  وتصعِّب  السياسات،  وتحليل 
واستخدام  إنتاج  أهميّة  وتربز  والربامج.  السياسات 
تغرّيات  تشهد  التي  الفرتات  يف  املوثوقة  البيانات 
يجب  لذلك،  التحّوالت.  أو  األزمات  بعد  مثالً  رسيعة، 
الوطنية  اإلحصائية  األجهزة  قدرات  بناء  عىل  العمل 
بالبيانات  السياسات  صانعي  تزويد  من  لتمكينها 
الالزمة  واالقتصادية  واالجتماعية  الديموغرافية 
الهيكل  بتحّول  يتعلق  فيما  الصائبة  القرارات  التخاذ 
الدراسات  إعداد  أهميّة  وتربز  للسكان.  العمري 
الرصد  مسوح  املثال  سبيل  عىل  ومنها  املتخّصصة، 

مرجعيّة  معلومات  توفري  أجل  من  للمقارنة  القابلة 
الزمن. عرب  التغرّيات  لتتبّع 

من  االستفادة  من  العربية  البلدان  تتمّكن  ولن 
العمري  الهيكل  تحّول  عمليّة  تتيحها  التي  الفَرص 
املراحل  يف  إصالحات  اعتمدت  حال  يف  إالّ  للسكان 
االحتياجات  تلبية  عىل  تساعدها  التحّول  لهذا  الكربى 
ويف  العمرية.  الفئات  مختلف  يف  اإلمكانات  وتحقيق 
رضورة  اإلصالحات  هذه  تكون  الحاالت،  من  الكثري 
الهيكل  تحّول  منظور  من  فقط  وليس  ذاتها  بحّد 
رضورة  يجعلها  التحول  هذا  أّن  إالّ  للسكان،  العمري 
هذه  معالجة  إىل  العربية  الدول  تسَع  لم  وإن  ملّحة. 
القضايا يف الوقت القريب، فستفّوت عىل نفسها فرصة 

إنمائية قد ال تتكّرر. 



اإلطار 5-1- الفرصة الدميوغرافية في األردن

يف عام 2009، نرش املجلس األعىل للسكان يف األردن وثيقة حول الفرصة السكانية يف األردن: وثيقة سياسات، 
أشار فيها إىل أّن األردن مرشف عىل تحّول ديموغرايف سيبلغ ذروته يف أقّل من عقَدْين من الزمن. ومن املتوقع أن 
36 يف  2030، بينما تنخفض نسبة األطفال من  69 يف املائة يف أواخر عام  ترتفع نسبة السكان يف سن العمل إىل 
ُمعاالً لكّل 100 من السكان  املائة إىل 25,5 يف املائة. ونتيجة لذلك، ستنخفض نسبة اإلعالة العمرية من 66 فرداً 

يف سن العمل، إىل 45 فرداً ُمعاالً يف عام 2030.

ويف مطلع عام 2007، وجه املجلس األعىل للسكان عناية مكتب رئيس الوزراء إىل قضية التحّول الديموغرايف 
وأهميّة وضع سياسات لالستفادة من الفرصة الديموغرافية. ويف هذا السياق، أوَكلت الحكومة مهّمة إعداد وثيقة 
حول موضوع الفرصة الديموغرافية إىل لجنة توجيهية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدويل وعضوّية ممثلني 
الخاص، كما جرى تعيني  الحكومية واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم والقطاع  الحكومة واملنظمات غري  عن 
ثّم  تقريباً،  عاَمنْي  الوثيقة  إعداد  استغرق  وقد  التوجيهيّة.  اللجنة  لهذه  وأميناً رساً  كمنّسق  للسكان  األعىل  املجلس 

أقّرها مجلس الوزراء يف ترشين األول/أكتوبر 2009 وُعمَِّمت عىل جميع املؤّسسات باعتبارها الوثيقة الوطنية.

لهذه  اعتمد  وقد  املتوقعة،  الديموغرافية  الفرصة  من  األردن  يحققها  أن  يمكن  التي  الفوائد  الوثيقة  وتتناول 
الغاية مجموعة من السياسات الوطنية توزعت عىل ثالثة محاور: 

فعاليّة  زيادة  أجل  من  الصحة  يف  االستثمار  من خالل  العمري  الهيكل  تحّول  لعمليّة  للتحضري  سياسات   •
وكفاءة برامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة؛

سياسات لتوسيع سوق العمل وزيادة مرونتها؛  •

سياسات لتعزيز الحماية االجتماعية والتحضري ملرحلة »ما بعد الفرصة الديموغرافية«.  •

آلية•الرصد
املستوى  عىل  الفرصة  حركة  ومتابعة  رصد  الديموغرافية  الفرصة  من  التنموية  املكاسب  تحقيق  يتطلب 
تتناولها  لم  التي  الديموغرافية  بالفرصة  املتعلّقة  السياسات  بعض  العتماد  األردنيّة  الحكومة  وتخّطط  الوطني. 
التنموية. إضافة إىل ذلك، يعمل املجلس األعىل للسكان عىل  املؤّسسات سابقاً يف االسرتاتيجيات والخطط والربامج 
نرش الوعي وكسب التأييد للوثيقة، ويحرص عىل إدراج مؤرشات األداء واملشاريع وبرامج العمل املتعلقة بها ضمن 

الخطط التابعة للربامج التنفيذية الحكوميّة املختلفة.

الفرصة  سياسات  واستثمار  تنفيذ  ومتابعة  لرصد  الوطنية  الخطة  للسكان  األعىل  املجلس  وضع  وقد 
الديموغرافية بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، وحّدد حواىل 100 مؤرش لقياس أثر ونتائج هذه السياسة. 
ويف عام 2013، أصدر املجلس التقرير الدوري األّول لرصد ومتابعة التقّدم يف تنفيذ واستثمار سياسات الفرصة 
السكانية لألعوام )2007-2011( الذي يتناول التقّدم الوطني نحو االستثمار يف الفرصة الديموغرافية وتحقيق 
أداًء  سّجل  قد  املؤرشات  بعض  أّن  التقرير  وبنّي  الوزراء.  مجلس  إىل  التقرير  هذا  تقديم  وجرى  التنموّية.  الفوائد 
وذلك  املحّددة،  الزمنيّة  الفرتة  املرجوَّة خالل  النتائج  يحقق  لم  الديموغرافية  الفرصة  يف  االستثمار  أّن  إالّ  ايجابيّاً، 

ألسباب عدة منها:

املوارد  عىل  املتزايدة  والضغوط  األردن  إىل  القرسّية  الهجرة  ذلك  يف  بما  والسياسية،  اإلقليمية  التطّورات   •
املحدودة )وخاّصة املياه والطاقة( وعىل البنية التحتية والخدمات األساسية؛

األجنبي  االستثمار  ونمّو  وتدّفق  العمل  فَرص  عىل  وتأثريها  ومحليّاً،  عامليّاً  املستمّرة  االقتصادية  األزمة   •
واملحيّل؛

إىل  أّدى  مّما  اإلعانات،  ولحجم  الوقود  أسعار  الرتفاع  نتيجة  اإلنفاق  عىل  الضغط  وتزايد  امليزانية  عجز   •
تدّني اإلنفاق عىل رأس املال املخّصص لتحسني خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.

املصدر: اململكة األردنية الهاشمية، املجلس األعىل للسكان. 
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األول امللحق 
العربية البلدان  الدميوغرافية في  حملة عن بعض املؤشرات 

اجلدول 1- اجتاهات عدد السكان في البلدان العربية، 1950-2050 )باآلالف(

البلد
195019752000201020252050

اجملموع )النسبة من املنطقة العربية(

(1.9( 510 11(1.9( 742 8(1.9( 455 6(1.7( 767 4(1.4( 985 1(0.6( 449األردن

(2.6( 479 15(2.5( 479 11(2.4( 442 8(1.1( 026 3(0.4( 533(0.1( 70اإلمارات العربية املتحدة

(0.3( 835 1(0.3( 571 1(0.4( 252 1(0.2( 668(0.2( 267(0.2( 116البحرين

(2.2( 192 13(2.7( 231 12(3.1( 632 10(3.4( 553 9(3.9( 561 5(4.2( 099 3تونس

(9.0( 522 54(10.2( 480 46(10.6( 063 37(11.4( 719 31(11.8( 834 16(12.2( 872 8اجلزائر

(0.2( 508 1(0.2( 954(0.2( 683(0.2( 528(0.2( 261(0.2( 156جزر القمر

(6.1( 706 36(6.1( 865 27(6.2( 533 21(5.9( 371 16(5.3( 564 7(4.7( 413 3اجلمهورية العربية السورية

(0.2( 244 1(0.2( 023 1(0.2( 834(0.3( 723(0.2( 224(0.1( 62جيبوتي

(12.8( 138 77(10.9( 676 49(10.2( 652 35(10.0( 730 27(8.5( 076 12(7.9( 734 5السودان

(4.5( 076 27(3.2( 743 14(2.8( 636 9(2.7( 385 7(2.7( 881 3(3.1( 264 2الصومال

(11.8( 336 71(10.1( 892 45(8.9( 962 30(8.6( 801 23(8.2( 685 11(7.8( 719 5العراق

(0.8( 065 5(1.0( 770 4(0.8( 803 2(0.8( 193 2(0.6( 882(0.6( 456ُعمان

(1.5( 906 8(1.3( 769 5(1.2( 013 4(1.2( 205 3(0.9( 322 1(1.3( 932فلسطني

(0.5( 985 2(0.6( 662 2(0.5( 750 1(0.2( 594(0.1( 164(0.0( 25قطر

(1.1( 342 6(1.0( 432 4(0.9( 992 2(0.7( 906 1(0.7( 050 1(0.2( 152الكويت

(0.9( 316 5(1.1( 043 5(1.2( 341 4(1.2( 235 3(1.8( 576 2(1.8( 335 1لبنان

(1.4( 350 8(1.6( 145 7(1.7( 041 6(1.9( 176 5(1.8( 532 2(1.5( 113 1ليبيا

(20.2( 798 121(21.3( 989 96(22.4( 076 78(23.8( 137 66(28.3( 359 40(29.5( 514 21مصر

(7.1( 884 42(8.3( 723 37(9.1( 642 31(10.3( 710 28(12.4( 685 17(12.3( 986 8املغرب

(6.7( 338 40(7.5( 207 34(7.8( 258 27(7.3( 145 20(5.2( 378 7(4.3( 121 3اململكة العربية السعودية

(1.3( 921 7(1.1( 097 5(1.0( 609 3(1.0( 708 2(0.9( 329 1(0.9( 660موريتانيا

(7.0( 497 42(6.9( 279 31(6.5( 763 22(6.3( 523 17(4.7( 677 6(6.4( 661 4اليمن

املنطقة العربية
اجملموع )النسبة من سكان العالم(

72 911 )2.9)142 823 )3.5)277 804 )4.5)348 430 )5.0)455 772 )5.0)603 948 )6.3)

العالم
اجملموع

2 525 779 4 071 020 6 127 700 6 916 183 8 083 413 9 550 945 

املصدر: “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.
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اجلدول 2- معّدالت النمّو السكاني املقّدرة واملتوقعة في البلدان العربية، 2050-1950

2050-20252055-20002030-19752005-19501980-1955البلد

7.32.81.91.40.6األردن
2.312.96.31.40.5اإلمارات العربية املتحدة 

2.96.05.50.90.2البحرين
2.42.51.00.50.0تونس

2.22.91.40.90.3اجلزائر

2.13.72.62.11.5جزر القمر 

اجلمهورية العربية 
2.83.42.11.40.7السورية

2.39.41.41.00.4جيبوتي

2.63.52.62.11.3السودان

1.99.02.72.72.0الصومال

2.63.12.82.11.3العراق

1.75.42.80.60.0ُعمان

1.22.72.12.11.3فلسطني

0.1-7.26.26.50.7قطر

4.95.33.71.71.0الكويت

0.1-2.80.24.20.5لبنان

2.03.91.60.90.2ليبيا

2.52.11.61.10.6مصر

3.12.31.00.80.2املغرب

اململكة العربية 
2.65.84.10.80.3السعودية

2.52.93.02.01.4موريتانيا

0.53.42.81.70.6اليمن

2.43.12.21.40.8املنطقة العربية

1.81.81.20.80.5العالم

املصدر: “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.
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اجلدول 3- العمر الوسيط املقّدر واملتوقع جملموع السكان في البلدان العربية، 2050-1950

195019752000201020252050البلد

17.216.419.522.525.733.8األردن

18.925.228.228.037.746.9اإلمارات العربية املتحدة 

18.919.326.530.034.345.1البحرين

19.317.624.629.035.643.4تونس

19.416.621.626.030.536.3اجلزائر

21.217.418.619.120.624.6جزر القمر 

20.315.918.821.926.435.3اجلمهورية العربية السورية

16.516.619.122.025.632.4جيبوتي

18.116.617.918.721.326.2السودان

19.518.216.416.117.421.3الصومال

22.017.018.319.122.227.8العراق

18.817.120.825.134.250.8ُعمان

17.314.916.218.222.429فلسطني

18.923.230.331.638.555.8قطر

21.517.628.628.431.135.6الكويت

23.219.526.328.536.748.8لبنان

21.017.022.225.630.740.6ليبيا

20.419.322.024.42834.6مصر

19.516.722.326.230.636.7املغرب

19.018.021.126.132.241.7اململكة العربية السعودية

17.917.018.419.521.425.7موريتانيا

18.916.315.618.222.530.8اليمن

19.817.620.623.227.233.4املنطقة العربية

23.521.926.328.532.236.1العالم

املصدر: “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.



اجلدول 4- توزيع السكان في البلدان العربية حسب الفئات العمرية الكبرى، تقديرات عام 2010 
وتوقعات عام 2050 )بالنسبة املئوية(

البلد
األطفال
(14-0)

السكان في سن العمل
كبار السن (64-15)

(65+) الشباب 
(24-15)

البالغون
(64-25) 

20102050201020502010205020102050
35.122.319.814.641.750.43.412.7األردن

13.911.223.07.562.856.70.324.6اإلمارات العربية املتحدة 

19.913.414.69.563.558.92.018.2البحرين

23.516.218.810.850.750.06.922.9تونس

27.120.220.812.747.452.84.714.3اجلزائر

42.232.318.618.536.343.82.95.4جزر القمر 

35.720.520.714.639.851.93.712.9اجلمهورية العربية السورية

34.123.722.415.139.750.83.710.4جيبوتي

42.130.019.618.035.246.13.16.0السودان

47.737.018.920.030.639.62.83.4الصومال

41.228.219.817.335.647.33.47.2العراق

27.414.722.410.147.754.32.520.9ُعمان

42.126.621.416.933.748.72.87.8فلسطني

13.79.614.46.570.854.81.129.1قطر

25.219.416.212.456.557.12.111.1الكويت

23.713.420.010.147.850.88.525.7لبنان

29.416.919.311.546.753.04.618.7ليبيا

31.521.819.714.543.351.45.512.3مصر

28.120.119.813.247.151.55.015.2املغرب

30.715.917.29.649.156.13.018.4اململكة العربية السعودية

40.630.919.618.036.745.13.16.1موريتانيا

42.023.723.116.732.253.42.76.3اليمن

33.323.219.914.742.750.45.711.7املنطقة العربية

26.621.317.713.748.049.47.715.6العالم

املصدر: “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.
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اجلدول 5- معّدل الوالدات اخلام في البلدان العربية، 1950-2050 )لكّل 1000 من السكان(

2050-20252055-20002030-19752005-19501980-1955البلد

301914 43 47 األردن

1687 29 50 اإلمارات العربية املتحدة 

20109 33 45 البحرين

171211 37 51 تونس

191614 45 53 اجلزائر

393023 45 45 جزر القمر 

291913 45 51 اجلمهورية العربية السورية

292015 42 41 جيبوتي

392821 46 47 السودان

473828 46 49 الصومال

352619 41 53 العراق

221210 50 49 ُعمان

362518 47 46 فلسطني

1877 36 48 قطر

211613 41 44 الكويت

16119 30 40 لبنان

231411 43 50 ليبيا

241814 38 51 مصر

211613 39 51 املغرب

251110 44 48 اململكة العربية السعودية

372923 44 49 موريتانيا

382415 55 49 اليمن

272016 42 50 املنطقة العربية

211714 28 37 العالم

املصدر: “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.



88

اجلدول 6- معّدل الوفيات اخلام في البلدان العربية، 1950-2050 )لكّل 1000 من السكان(

2050-20252055-20002030-19752005-19501980-1955البلد
20.47.44.04.26.7األردن

22.04.71.71.77.1اإلمارات العربية املتحدة 

21.14.82.63.28.2البحرين

24.59.75.36.410.2تونس

23.713.45.36.510.1اجلزائر

23.615.410.27.87.7جزر القمر 

19.27.73.54.15.9اجلمهورية العربية السورية

21.012.110.27.58.6جيبوتي

20.313.410.07.57.7السودان

29.820.715.09.36.6الصومال

27.79.45.14.76.0العراق

28.311.63.32.86.8ُعمان

20.08.93.83.54.6فلسطني

13.43.61.92.110.0قطر

13.64.53.13.16.0الكويت

12.97.35.25.59.4لبنان

30.38.54.34.78.0ليبيا

25.312.96.96.47.6مصر

20.212.06.16.89.7املغرب

23.39.73.83.87.9اململكة العربية السعودية

23.813.99.68.08.4موريتانيا

41.219.18.76.68.3اليمن

24.712.16.45.87.7املنطقة العربية

19.110.68.48.39.9العالم

املصدر: “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.
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اجلدول 7- حجم الهجرة الدولية في البلدان العربية وفي املنطقة العربية والعالم، 2013

البلد
عدد املهاجرين حسب اجلنس

نسبة اإلناث من اجملموع إناثذكور

(49.3(780 925 7322 442 0481 483 1األردن

(25.3(981 826 8017 976 1801 850 5اإلمارات العربية املتحدة 

(27.8(357 543729 814202 526البحرين

(49.2(526 95936 56717 18تونس

(45.0(407 674270 733121 148اجلزائر

(51.7(511 47212 0396 6جزر القمر 

(48.9(227 394 0081 219682 712اجلمهورية العربية السورية

(44.5(537 965123 57254 68جيبوتي

(49.2(707 762446 945219 226السودان

(45.8(593 26524 32811 13الصومال

(29.8(780 49895 28228 67العراق

(19.0(032 112 0601 972211 900ُعمان

(55.6(517 700256 817142 113فلسطني

(20.8(955 600 1721 783333 267 1قطر

(30.0(053 028 6992 354608 419 1الكويت

(47.6(721 644849 077404 445لبنان

(34.1(974 731755 243257 498ليبيا

(43.6(448 642297 806129 167مصر

(47.7(771 20550 56624 26املغرب

(29.0(433 060 1639 623 2702 437 6اململكة العربية السعودية

(41.4(206 35690 85037 52موريتانيا

(40.7(683 072314 611128 186اليمن

(31.9(131 308 15230 667 9799 640 20املنطقة العربية

(49.0(215 522 961231 193 254111 328 120العالم

املصدر: األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان. االتجاهات يف رصيد الهجرة الدولية: مراجعة عام 2013. املهاجرون 
.)POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013 ،بحسب العمر والجنس. )قاعدة بيانات األمم املتحدة
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اجلزائر

* الثاني  امللحق 
حتّول الهيكل العمري للسكان في 22 بلداً عربّياً، 2035-1995
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*  البيانات مستمدة من: “التوقعات السكانية يف العالم: تنقيح عام 2012”.
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جيبوتي القمر جزر 
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العراق مصر
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الكويت األردن
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ليبيا لبنان
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املغرب موريتانيا
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فلسطني ُعمان
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السعودية العربية  اململكة  قطر
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السودان الصومال
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تونس السورية العربية  اجلمهورية 
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اليمن املتحدة العربية  اإلمارات 
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تشهد البلدان العربية حاليًا تحّوالت كبرية يف الهيكل العمري للسكان ستؤثر كثريًا عىل مسارات التنمية يف هذه البلدان 

عىل املديني القريب والبعيد. وميكن لهذه التغرّيات أن تتيح الكثري من الفرص لتحقيق التنمية إذا ما ُوضعت السياسات املالمئة. 

ويعرض هذا التقرير آثار التحّوالت يف الهيكل العمري للسكان عىل السياسات التنموية يف البلدان العربية واإلصالحات 

التي ميكن لهذه البلدان أن تجريها يف سياساتها االقتصادية واالجتامعية لالستفادة من النافذة الدميغرافية املتاحة لفرتة زمنية 

محدودة.


