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مقدمة:
إف السكاف جزء ال يتجزأ من منظومة التنمية حيث أهنم يبثلوف عنصران ىامان من عناصر اإلنتاج كىو
عنصر العمل ،كبذلك فهم يبثلوف أصالن من األصوؿ اؼبدعمة لعملية التنمية ،بينما يعتربىم البعض
معوقان من معوقات التنمية ،كينظركا للنمو السكاين اؼبرتفع على أنو السبب الرئيسي لكافة اؼبشكالت
االقتصادية كالتنموية كأنو السبب اؼبباشر اللبفاض معدالت التنمية ،بينما قبد أف البعض يعترب
غياب التنمية ىو سبب ىذا النمو السكاين اؼبرتفع السريع كىو سبب الفقر كتدين مستويات
اؼبعيشة.
كتعكس ىذه الرؤل اؼبتباينة للعالقة بني السكاف كالتنمية رؤل ـبتلفة لتفسري العالقة بني اؼبتغريات
السكانية كاؼبتغريات التنموية كطبيعة العالقة بني ىذه اؼبتغريات كاذباىات تأثريىا.
كيالح ظ أف ىناؾ اذباه أحادم النظرة للعالقة بني السكاف كالتنمية ال يرل سول اآلثار السلبية
للنمو السكاين على جهود عملية التنمية كعلى اؼبوارد االقتصادية كمعدالت النمو االقتصادم،
كعليو فإف أنصار ىذا التوجو يوصوف دائمان بتخفيف الضغط على االقتصاد الوطين من خالؿ تبين
ا لسياسات الرامية إىل خفض معدالت النمو السكاين من خالؿ تطبيق سياسات كبرامج سكانية
ؿبددة ،كتركز ىذه الدراسات دائمان على قياس العائد من برامج خفض النمو السكاين اؼبتمثلة يف
زبفيض اإلنفاؽ على التعليم كالصحة كاػبدمات األخرل كمردكد اقتصادم نتيجة ػبفض النمو
السكاين.
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كتلقى ىذه الدراسات العديد من االنتقادات حيث يرل البعض أف الزيادة السكانية حبد ذاهتا ال
سبثل أم مشكلة كلكن اؼبشكلة تكمن يف كيفية االستفادة من ىذه الزيادة كتوظيفها التوظيف
األمثل الذم يؤدم إىل ارتفاع معدالت النمو االقتصادم كالتشغيل ،كيرل أصحاب ىذا االذباه أف
اؼبشكلة تكمن يف أزمة تنموية كعدـ قدرة اغبكومات على اإلدارة اعبيدة لالقتصاد الوطين ،كردبا
يؤيد التطور العاؼبي اغباصل بشأف النظر للعالقة بني السكاف كقوة العمل إىل ربوؿ النقمة السكانية
إىل نعمة من خالؿ ما يعرؼ بالنافذة الديبوغرافية.
تعد النافذة الديبوغراف ية فرصة تارىبية لزيادة النمو االقتصادم كىي نتيجة كمكسب ؼبزيد من النماء
كالرفاىية للمجتمع ،كقد هتيأت ؽبذه الفرصة كاستفادت منها الدكؿ الصناعية الغربية اليت كعبت إىل
اؼبرحلة الثالثة كاألخرية من التحوؿ الديبوغرايف ،كغبقت هبا دكؿ كثرية أخرل من الدكؿ النامية
كم نها بعض الدكؿ العربية األمر الذم ساىم يف زيادة اإلنتاجية كيف االدخار كاالستثمار اؼبنتج،
كىناؾ دكؿ أخرل أصبحت قريبة جدان من دخوؿ اؼبرحلة الثالثة نتيجة للتقدـ احملرز يف خفض
اػبصوبة إىل مستول االستقرار السكاين كربقيق معدالت عالية يف مؤشرات التنمية كالنمو
االق تصادم كربسني اؼبستول اؼبعيشي للسكاف ،كتنتظر فرصة انفتاح النافذة الديبوغرافية لتحقيق
مزيدان من النمو كالتطور كالرفاىية لألسرة كاجملتمع .كما تشري بعض الدراسات إىل أف بعض الدكؿ
النامية ضاعت عليها فرصة االستفادة من النافذة الديبوغرافية كذلك بسبب ضعف االستثمارات
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اؼبباشرة الضركرية يف الفقراء ،كتفتقر إىل اإلدارة الرشيدة كاغبكم اعبيد كضعف الشفافية كاؼبساءلة
االجتماعية األمر الذم كاف سبب انغالؽ النافذة الديبوغرافية كبالتايل ضياع فرصة تارىبية.
كينبغي من كل ذلك أال تتقاعس الدكلة السورية عن توجيو مواردىا اؼبالية كبو تنمية البشر كخفض
اػبصوبة دبا يؤدم إىل اإلسراع يف التحوؿ الديبوغرايف ،فإهنا قد تصل متأخرة كغري مهيأة كتضيع منها
فرصة االستفادة من النافذة الديبوغرافية.
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أكلن -مشكلة الدراسة:
ربظ ػػى دراس ػػة الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة بأنبي ػػة بالغ ػػة نظ ػ ػران الرتباطه ػػا ارتباط ػ ػان كثيق ػ ػان بالتنمي ػػة االقتص ػػادية
كاالجتماعية من جهة ،كتأثريىا يف ىػذه التنميػة مػن جهػة أخػرل ،إذ يالحػظ يف العقػود األخػرية زيػادة
االىتمػػاـ مػػن قبػػل ـبتلػػف دكؿ العػػا كاؼبنظمػػات الدكليػػة كاإلقليميػػة بالقضػػايا السػػكانية كؿباكلػػة اتبػػاع
سياسات سكانية سليمة هتدؼ إىل التوفيق بني اؼبسألة السكانية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية.
كعلي ػػو ،تع ػػد اؼبش ػػكلة الس ػػكانية ال ػػيت تعاعبه ػػا الدراس ػػة م ػػن اؼبش ػػكالت األساس ػػية ال ػػيت سب ػػس اجملتم ػػع
الس ػػورم برمت ػػو ،كتتمث ػػل دب ػػدل ربق ػػق الت ػوازف ب ػػني الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة الناذب ػػة م ػن ارتف ػػاع مع ػػدالت
الس ػػكاف ض ػػمن الفم ػػة العمري ػػة الق ػػادرة عل ػػى العم ػػل م ػػن ُٓ – ْٔ) س ػػنة مقارن ػػة بأع ػػداد الس ػػكاف
ضمن الفمة اؼبعالة كىي األطفاؿ كاؼبسنوف) كالنمو االقتصادم اؼبتمثل باػبطط اػبمسية يف سورية.
كيؤك ػػد التقري ػػر ال ػػوطين األكؿ غبال ػػة الس ػػكاف يف س ػػورية الص ػػادر ع ػػن اؽبيم ػػة الس ػػورية لش ػػؤكف األس ػػرة
بالتعػػاكف مػػع صػػندكؽ األمػػم اؼبتحػػدة للسػػكاف أف سػػورية سػػتدخل خػػالؿ العقػػدين القػػادمني مرحلػػة
النافػذة الديبوغرافيػة ،علمػان أف ؿبافظػة السػويداء قػد دخلػت ىػذه اؼبرحلػة كسػيليها يف اؼبسػتقبل القريػب
ؿبافظات :الالذقيػة كطرطػوس كدمشػق  ،كنتيجػة لػذلك ييتوقػع يف عػاـ َِِٓ أف يصػبح عػدد األفػراد

ضػػمن قػػوة العمػػل مرتفع ػان مقارنػػة باؼبعػػالني ،فعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ :إف الفمػػة العمريػػة الشػػابة بػػني ُٓ-

َّ) عام ػان س ػريتفع حجمهػػا مػػن ْٔ )ٓ,ماليػػني شػػاب كش ػػابة عػػاـ ََِٓ إىل َٓ )ٖ,ماليػػني
شػػاب كشػػابة عػػاـ َِِٓ ،كؽبػػذا أنبيػػة خاصػػة علػػى مسػػتول السياسػػات يف ؾبػػاؿ تشػػخي

الق ػػوة

البشرية كتأثري ذلك يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية.
كلػػذلك فػػإف عػػدـ مواكبػػة الدكلػػة للنافػػذة الديبوغرافيػػة بػاػبطط كالػػربامج الػػيت تتناسػػب معهػػا قػػد تسػػبب
مشكالت اجتماعية كاقتصػادية كبيميػة كخدميػة عديػدة حبيػث يكػوف تطػور األحػواؿ اؼبعيشػية للسػكاف
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بطيمان كأحيانان غري ملحوظ بسبب اتساع مساحة الفمة القادرة علػى العمػل مقارنػة بغريىػا يف ظػل عػدـ
ت ػػوفر ف ػػرص العم ػػل الكافي ػػة لتل ػػك الفم ػػة ،كى ػػذا يع ػػين تفش ػػي مش ػػكلة البطال ػػة كم ػػا ينش ػػأ عنه ػػا م ػػن
مشكالت نفسية كاجتماعية ...كنق

اػبدمات كالضػغط علػى اؼبػوارد الطبيعيػة كاالقتصػادية كانتشػار

األمي ػػة كظ ػػاىرة اؽبج ػػرة م ػػن الري ػػف إىل اؼبدين ػػة ،ح ػػا خ ػػارج القط ػػر أحيان ػان م ػػن أج ػػل العم ػػل كربس ػػني
الدخل.
أمػػا يف حػػاؿ كجػػود خطػػط كبػرامج تنمويػػة تسػػتوعب ىػػذا الكػػم الكبػػري مػػن القػػول القػادرة علػػى العمػػل
مقارنػػة باألطفػػاؿ كاؼبسػػنني فػػإف ذلػػك قػػد يػػنعكس بالنتػػائج اإلهبابيػػة علػػى اجملتمػػع كالنمػػو االقتصػػادم
اؼبضطرد كمن ثم زيادة االدخار كتراكم رأس اؼباؿ كارتفاع حصة الفرد من الناتج احمللي.
استنادان إىل ما سبق تتحػدد مشػكلة الدراسػة األساسػية يف معرفػة إشػكالية العالقػة اؼبتبادلػة بػني النافػذة
الديبوغرافية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية اؼبتجسدة باػبطط اػبمسية يف اجملتمػع السػورم ،انطالقػان
مػ ػػن التسػ ػػاؤؿ اآلي :ىػ ػػل يعػ ػػود ربقػ ػػق النافػ ػػذة الديبوغرافيػ ػػة بػ ػػالنفع دائم ػ ػان علػ ػػى التنميػ ػػة االقتصػ ػػادية
كاالجتماعيػػة يف سػػورية مػػن خػػالؿ يحسػػن اسػػتخداـ الطاقػػات البش ػرية اؽبائلػػة كاالسػػتفادة منهػػا علػػى

أكمل كجو؟ أـ أف التنمية اليت تسعى إىل ربسني مسػتول الفػرد علػى الصػعد االقتصػادية كاالجتماعيػة
كافػػة تواجػػو صػػعوبات كربػػديات ذبعػػل مػػن النافػػذة الديبوغرافيػػة عقبػػة ال تسػػتطيع التنميػػة مواجهتهػػا
كتعود بالضرر على اجملتمع .كللوقوؼ علػى ذلػك سػنحاكؿ تتبػع التغػريات الديبوغرافيػة كمػا يوازيهػا مػن
تغريات اقتصادية كاجتماعية كمدل فاعليتها ،إضافة إىل تتبع اذباىات القنوات الرئيسة اليت تػربط بػني
اؽبيكػػل العمػػرم للسػػكاف كالنمػػو االقتصػػادم الػػيت مػػن أنبهػػا سػػوؽ العمػػل ككفاءتػػو يف امتصػػاص قػػوة
العمل كمستول تنمية اؼبوارد البشرية كمعدالت االدخار كاالستثمار كاآلثار االجتماعيػة الناصبػة عنهػا.
كباختصػػار فػػإف النافػػذة كانػػت نعمػػة يف بعػػض الػػدكؿ كنقمػػة يف و
دكؿ أخػػرل ،كالس ػؤاؿ الػػذم يط ػػرح
نفسو :أم اػبيارين ىي يف سورية نعمة أـ نقمة)؟
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إف مشػػكلة الدراسػػة الػػيت طرحناىػػا سػػابقان اؼبتعلقػػة بالعالقػػة اؼبتبادل ػة بػػني النافػػذة الديبوغرافيػػة كالتنميػػة
االقتصػػادية كاالجتماعيػػة اؼبتجسػػدة باػبطػػة اػبمسػػية العاشػػرة ،ربتػػاج إىل اؼبزيػػد مػػن البحػػث كالدراسػػة
كالتحلي ػػل غب ػػل اإلش ػػكالية الس ػػابقة عل ػػى كب ػ وو يق ػػدـ اغبل ػػوؿ كاؼبقرتح ػػات كم ػػن ث التوص ػػيات الكفيل ػػة
بتحقيػػق مواكبػػة بػػني النافػػذة الديبوغرافيػػة كالنمػػو االقتصػػادم كاالجتمػػاعي ،كىػػذا معنػػاه أف ييوضػػع يف

اغبسباف أف ىذه الدراسة ربتاج إىل ما توصلت إليو الدراسات اؼبيدانيػة اغبقليػة) يف سػورية مػن نتػائج
كمعطيػػات للوصػػوؿ إىل تقػػدًن اؼبعطيػػات اؼبستخلصػػة كاؼبسػػتنتجة مػػن الواقػػع السػػورم ،ككػػل ذلػػك مػػن
خالؿ دراسة تعاجل النافذة الديبوغرافية كعالقتهػا بالتنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة يف سػورية ،اعتمػادان
على دراسة ربليلية يف سورية.
في إطار ما سبق ستحاكؿ الدراسة اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي اآلتي كما يتفرع عنو مػن أسػةلة
أخرل:
ما اآلثار اؼبرتتبة على النافذة الديبوغرافية يف اجملتمػع السػورم؟ كمػا مػدل تأثريىػا يف التنميػة االقتصػادية
كاالجتماعية اؼبتجسدة يف اػبطط اػبمسية؟
كسيتفرع عن ىذا السؤاؿ الرئيسي األسملة اآلتية:
أ -مػػا الشػػركط الواجػػب توافرىػػا لإلس ػراع يف التحػػوؿ الػػديبوغرايف كربقيػػق النافػػذة الديبوغرافيػػة يف
سورية كاالستفادة من منافعها إف كجدت؟
ب -م ػػا أث ػػر الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة يف مس ػػتول معيش ػػة الف ػػرد كيف الواق ػػع االجتم ػػاعي ل ػػو دب ػػا فيه ػػا
القطاع اػبدمي كالصحي كاالجتماعي يف سورية)؟
ج -ما اعبوانب اإلهبابية للنافذة الديبوغرافية يف اجملتمع السورم؟
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د -م ػػا اعبوان ػػب الس ػػلبية للناف ػػذة الديبوغرافي ػػة يف ح ػػاؿ ع ػػدـ كج ػػود مب ػػو اقتص ػػادم كاجتم ػػاعي
يتناسب معها؟
ىػ -ما الصعوبات اليت تواجو التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف ظل ربقق النافذة الديبوغرافية؟
ك -ىل خطط التنمية اؼبوضوعة يف سورية قادرة على استيعاب ما تنتجو النافػذة الديبوغرافيػة مػن
قول قادرة على العمل؟ كما السبل الكفيلة بتطويرىا؟
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ثانيان – أىمية الدراسة:
أ -األنبية العلمية:
تأي أنبية الدراسة مػن ارتباطهػا بقطػاع مهػم جػدان يف اجملتمػع ،ذلػك القطػاع الػذم يضػم األفػراد داخػل
الق ػػوة البش ػرية م ػػن عمػػر ُٓ )ٔٓ-تلػػك الش ػػروبة اؼبنتجػػة يف اجملتمػػع ال ػػيت تتسػػم باتس ػػاع مس ػػاحتها
مقارنة بغريىػا يف حػاؿ ربقػق النافػذة الديبوغرافيػة ،فضػالن عػن تػأثري ىػذه الظػاىرة ميػع جوانػب اغبيػاة
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كاػبدمية.
كما تأي أنبية ىذه الدراسة أيضان من أنبية توضيح العالقػة اؼبتبادلػة بػني النافػذة الديبوغرافيػة كالتنميػة
االقتصادية كاالجتماعية ،نظران لتأثريىا البالغ يف الدكلة كاجملتمػع ،فانفتػاح النافػذة الديبوغرافيػة يبكػن أف
يكػػوف نعمػػة يف حػػاؿ ع االسػػتعداد ؽب ػا كمواكبتهػػا بػػاػبطط كال ػربامج ،كسبكػػني القػػول البش ػرية كاؼبعرفيػػة
كاسػػتثمارىا اهبابيػان يف عمليػػة التنميػػة كمػػن ثم ربقيػػق النمػػو االقتصػػادم كاالجتمػػاعي ،كلكنهػػا يبكػػن أف
تتحػػوؿ إىل نقمػػة علػػى اجملتمػػع برمتػػو يف حػػاؿ يىػػدر مػػا زبتزنػػو مػػن طاقػػات كإمكانػػات تنمويػػة كامنػػة
كساكبة ،كضعف تكاملها مع التنمية االقتصادية اؼبتجسدة باػبطط اػبمسية.
ب -األنبية العملية:
إف أىػ ػػم مػ ػػا تتميػ ػػز بػ ػػو ىػ ػػذه الدراسػ ػػة ىػ ػػو مػ ػػا س ػ ػتقدمو مػ ػػن مسػ ػػانبة متواضػ ػػعة للعلػ ػػم االقتصػ ػػادم
كاالجتمػػاعي مػػن أفكػػار كحل ػػوؿ كرؤل للهبػػة الديبوغرافيػػة دبػػا ربملػػو مػػن طاقػػات عمػػل جديػػدة كم ػػا
تطرحو ىذه الطاقة مػن ربػديات كمشػكالت ،ذلػك أف طػرح حلػوؿ ؼبسػألة هبػذا العمػق أك هبػذا التػأثري
ىػػو مػػا ينشػػده العلػػم االقتصػػادم االجتمػػاعي ،إضػػافة إىل تقػػدًن اؼبقرتحػػات العمليػػة القابلػػة للتطبيػػق
للمؤسسػػات اؼبختصػػة هبػػدؼ معاعبػػة مػػا ينػػتج م ػن النافػػذة الديبوغرافيػػة مػػن مشػػكالت كطػػرح اغبلػػوؿ
اؼبناسبة ؽبا على صعيد اجملتمع السورم.
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ثالثان -أىداؼ الدراسة:
تتمثل الدراسة باؽبدؼ الرئيسي اآلي كما يتفرع عنو من أىداؼ أخرل:
التعرؼ إىل العالقة اؼبتبادلة بني النافذة الديبوغرافية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية يف سورية.
أ -التعرؼ إىل اؼبشكالت الناصبػة عػن النافػذة الديبوغرافيػة الػيت تواجػو عمليػة التنميػة االقتصػادية
كاالجتماعية ،كمعرفة اغبلوؿ العملية لتلك اؼبشػكالت سػواء االقتصػادية منهػا أـ االجتماعيػة
كاػبدمية ...يف اجملتمع السورم.
ب -ؿباكلػة البحػػث عػػن نقػػاط القػوة الػػيت تتمتػػع هبػػا النافػذة الديبوغرافيػػة هبػػدؼ توظيفهػػا يف عمليػػة
التنمية االقتصادية كاالجتماعية.
ج -ربديد األعباء اؼبلقاة على عاتق التنمية االقتصادية كاالجتماعية هبدؼ الػتخل

مػن عػبء

النافذة الديبوغرافية.
د -ربديػػد االذباىػػات األساسػػية اؼبسػػتقبلية الػػيت هبػػب أف تتجػػو إليهػػا مسػػألة التنميػػة االقتصػػادية
كاالجتماعيػػة اؼبتزامنػػة مػػع النافػػذة الديبوغرافيػػة كاق ػرتاح بعػػض السياسػػات ؼبواجهػػة مشػػكالت
التنمية ،كربديد عالقة تلك اؼبشكالت بالنافذة الديبوغرافية.
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رابعان -الدراسات السابقة:
الدراسػة األكىل بعنػواف :الػوعي السػكاين لػدل األسػرة كأثػره علػى التنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة أبػو
حسنة.)ََُِ ،
سبػت ىػػذه الدراسػة يف ؿبػػافظيت دمشػق كالقنيطػػرة ،كىػدفت إىل معرفػػة كعػي األفػراد باؼبشػكلة السػػكانية
أسػػباهبا كنتائجهػػا علػػى األكضػػاع االقتصػػادية كاالجتماعيػػة معتمػػدة علػػى اؼبػػنهج الوصػػفي يف الدراسػػة
النظريػػة كاؼبػػنهج التحليلػػي يف الدراسػػة التطبيقيػػة ،كطريقػػة اؼبسػػح االجتمػػاعي بالعينػػة كأدكات اؼبالحظػػة
كاؼبقابلة كاالستبانة فجرل سحب عينة مكونة من ََٓ) أسرة )ََّ :أسػرة مػن دمشػق)ََِ ،
أسرة من القنيطرة ،ككاف من أىم نتائج الدراسة:
ُ -ىبتلػػف الػػوعي السػػكاين بػػاختالؼ مكػػاف اإلقامػػة :فقػػد تبػػني ارتفػػاع الػػوعي السػػكاين لػػدل
األسر اؼبقيمة يف اغبضر عنو لدل اؼبقيمة يف الريف.
ِ -ىبتلػػف الػػوعي السػػكاين بػػاختالؼ اعبػػنس :فقػػد تبػػني ارتفػػاع الػػوعي السػػكاين لػػدل األزكاج
عنو لدل الزكجات يف دمشق ،كتساكل تقريبان يف القنيطرة.
ّ -ىبتلف الوعي السكاين باختالؼ عدد األطفاؿ يف األسرة :فقد تبني ارتفاع الػوعي السػكاين
عنػػد األسػػر الػػيت ي ػرتاكح عػػدد أطفاؽبػػا بػػني ّ )ْ-أطفػػاؿ مقارنػػة باألسػػر الػػيت لػػديها ٓ)
أطفاؿ فأكثر.
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الدراسػة الثانيػػة بعنػواف :دكر مؤسسػػات اجملتمػػع اؼبػػدين يف اؼبسػػانبة باسػػتثمار اؽببػػة الديبوغرافيػػة حقػػي،
ََِٕ).
سبػ ػػت ىػ ػػذه الدراسػ ػػة يف األردف كىػ ػػدفت إىل معرفػ ػػة دكر مؤسسػ ػػات اجملتمػ ػػع اؼبػ ػػدين يف مرحلػ ػػة اؽببػ ػػة
الديبوغرافية يف ربقيق األىداؼ الوطنية ،ككاف من أىم نتائجها:
ُ -تتسػػم مؤسسػػات اجملتمػػع اؼبػػدين باالنتشػػار اعبغػرايف اؼبلحػػوظ يف األردف حيػػث يرتكػػز أقػػل مػػن
ثلثه ػػا يف عم ػػاف ِ ،)%ِّ,مقاب ػػل ٖ )%ُِ,يف إرب ػػد )%ٖ ،يف اؼبف ػػرؽ ،ك ٔ )%يف
البلقاء كالزرقاء ،بينما توزعت بقية اؼبؤسسات على بقية احملافظات.
ِ -يشػكل التمويػل أحػد أىػم صػعوبات مؤسسػات اجملتمػػع اؼبػدين الػيت ربػد مػن فاعليػة دكرىػػا يف
خلػػق كعػػي عػػاـ يف اجملتمػػع األردين بأنبيػػة مرحلػػة اؽببػػة الديبوغرافيػػة كخطورهتػػا كامتػػداد آثارىػػا
ؼبراحل زمنية الحقة.
ّ -إف اؼبنظمػ ػػات كمؤسس ػػات اجملتم ػػع اؼب ػػدين مبػ ػػت بسػ ػػرعة أك ػػرب يف مرحل ػػة اؽبب ػػة الديبوغرافي ػػة
كاسػػتثمارىا للهبػػة يػػتم مػػن خػػالؿ إج ػراء الدراسػػات اؼبسػػحية لسػػوؽ العمػػل احمللػػي كاػبػػارجي
لتحديػ ػػد فػ ػػرص العمػ ػػل اغباليػ ػػة كاؼبسػ ػػتقبلية هبػ ػػدؼ توجيػ ػػو طلبػ ػػة اؼبػ ػػدارس كاعبامعػ ػػات كبػ ػػو
التخصصات اؼبطلوبة.
الدراس ػػة الثالث ػػة بعنػ ػواف :ت ػػداعيات النم ػػو الس ػػكاين السػ ػريع عل ػػى مس ػػرية التنمي ػػة يف الري ػػف الس ػػورم
اغبسني.)ََِٕ ،
سبت ىذه الدراسة يف منطقة جبل اغب

جنوب شرؽ حلب ،كىػدفت إىل دراسػة اؼبشػكالت الناصبػة

عػػن النمػػو السػػكاين مػػن خػػالؿ التعػػرؼ إىل الواقػػع السػػكاين ؼبنطقػػة البحػػث الػػيت تواجػػو عمليػػة التنميػػة
االقتصادية ،مثل ارتفاع نسبة األميػة كاؽبجػرة كتفشػي البطالػة ،معتمػدة علػى اؼبػنهج الوصػفي التحليلػي
فجرل سحب عينة مكونة من َُُٓ) أسرة بطريقة العينة العنقودية ثالثية اؼبراحل.
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ككاف من أىم نتائجها:
ُ -إف معػػدؿ النمػػو السػػكاين يف جبػػل اغبػ
سورية ْ.)%ِ,
ِ -إف السػػكاف يف جب ػػل اغب ػ

مرتفػػع جػػدان ُ )%ّ,مقارنػػة بػػالنمو السػػكاين يف

ال يزال ػػوف يعتق ػػدكف أف األكالد ىػػم أح ػػد مصػػادر ال ػػدخل كأن ػػو

كلما تعدد األكالد تعددت مصادر الدخل.
ّ -إف ال ػريفيني يف اؼبنػػاطق الفقػػرية ال يهتمػػوف بػػالعلم ،كيػػدؿ علػػى ذلػػك أف نسػػبة اؼبتعلمػػني مػػن
ؾبمػػوع أف ػراد اجملتمػػع ىػػي ٔ ،)%ّّ,مػػنهم ٖٓ )%ضبلػػة الشػػهادة االبتدائيػػة ك ُٓ)%
ضبلة شهادة أعلى.
الدراسػػة الرابعػػة بعنػواف :اػبصػػائ

الديبوغرافيػػة للسػػكاف كأثرىػػا يف اغبيػػاة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة يف

سورية كالتنبؤات اؼبستقبلية لتأثري تلك اػبصائ

سليماف.)ََِٕ ،

سبػػت ىػػذه الدراسػػة يف ؿبافظػػة حلػػب معتمػػدة علػػى اؼبػػنهج الوصػػفي التحليلػػي الرتكيػ كاؼبػػنهج الكمػػي
اإلحصػػائي ،كىػػدفت ى ػػذه الدراسػػة إىل دراس ػػة أثػػر العوام ػػل الطبيعيػػة كالبش ػرية كاالقتصػػادية يف ت ػػوزع
السػػكاف كمػػدل ت ػػأثري السػػمات السػػكانية عل ػػى األنشػػطة االقتصػػادية كاالجتماعي ػػة ،ككػػاف مػػن أى ػػم
نتائجها:
ُ -ال ي ػ ػزاؿ معػ ػػدؿ النمػ ػػو السػ ػػكاين يف حلػ ػػب ضػ ػػعف معػ ػػدؿ النمػ ػػو العػ ػػاؼبي ٔ %ِ,يف عػ ػػاـ
ََِْ.
ِ -إف اس ػػتمرار مع ػػدالت النم ػػو الس ػػكاين اؼبرتفع ػػة هب ػػذا اؼبس ػػتول س ػػيؤدم إىل تض ػػاعف أع ػػداد
السكاف خالؿ العقدين القادمني كمن ثم تفاقم مشكلة النمو السكاين.
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ّ -ىناؾ البفاض يف معدالت اإلسهاـ يف النشاط االقتصادم بسبب البفاض مسػانبة اؼبػرأة يف
العمليػػة اإلنتاجيػػة بػػالرغم مػػن ارتفػػاع مسػػانبتها مػػن ٗ %يف عػػاـ َُٕٗ إىل ُِ %يف عػػاـ
ََِْ.
الدراسػ ػػة اػبامسػ ػػة بعنػ ػ ػواف :كاقػ ػػع مب ػ ػػو السػ ػػكاف يف العػ ػ ػراؽ كالعوامػ ػػل اؼب ػ ػػؤثرة فيػ ػػو للمػ ػػدة ُٕٕٗ-
ََِٕ ؿبمد جرب.)ََُِ ،
تشػػمل منطقػػة الدراسػػة الدكلػػة العراقيػة البػػالغ مسػػاحتها ّّّْْٕ) كػػمِ ،اسػػتخدـ الباحػػث اؼبػػنهج
التحليلػػي يف دراسػػة ىػػذا اؼبوضػػوع مػػن خػػالؿ ربليػػل البيانػػات كاؼبعطيػػات ،حيػػث اعتيمػػدت البيانػػات
كاإلحصاءات اؼبتوافرة لدل الوزارات كالدكائر الرظبية اليت ؽبا عالقة دبوضوع الدراسة.
ىػدؼ البحػػث إىل دراسػػة كاقػػع مبػػو السػػكاف يف العػراؽ كالعوامػػل اؼبػػؤثرة فيػػو للمػػدة ُٕٕٗ)ََِٕ-
للكشػػف عػػن كاقػػع معػػدالت النمػػو السػػكاين الػػيت تؤشػػر معػػدالت مرتفعػػة منػػذ عػػدة عقػػود ،كؿباكلػػة
كضػػع سياسػػة سػػكانية رشػػيدة لتقليػػل النمػػو السػػكاين ،ككػػذلك العمػػل علػػى تأش ػري العوامػػل اؼبػػؤثرة يف
النمو السكاين بغية ربقيق األىػداؼ اؼبرجػوة مػن البحػث ،السػيما أف النمػو اؼبرتفػع كاؼبتزايػد للسػكاف
مػ ػ ػػن ش ػ ػػأنو أف يفػ ػ ػػاقم الفق ػ ػػر كيعرق ػ ػػل مس ػ ػػار التنمي ػ ػػة يف ظ ػ ػػل الظػ ػ ػػركؼ ال ػ ػػيت يبػ ػ ػػر هبػ ػ ػػا الع ػ ػ ػراؽ.
كقد تبني من خالؿ البحث أف معدؿ النمو السكاين يف العراؽ قد تراجػع بشػكل ؿبػدكد جػدان خػالؿ
ثالثػ ػػة عق ػ ػػود ،فقػ ػػد البفػ ػػض مػ ػػن ُّ )%ّ,للمػ ػػدة ُٕٕٗ – ُٕٖٗ) إىل َْ )%ّ,للمػ ػػدة
ُٕٖٗ – ُٕٗٗ) كاىل َِ )%ّ,للم ػػدة ُٕٗٗ – ََِٕ) نتيج ػػة تغ ػػري السياس ػػة الس ػػكانية
مػػن سياسػػة قائمػػة علػػى رفػػع معػػدؿ النمػػو السػػكاين يف اؼبػػدة ُٕٕٗ )ُٖٕٗ-إىل سياسػػة سػػكانية
قائمػػة علػػى عػػدـ التػػدخل يف ذلػػك كتػػرؾ األمػػر للسػػكاف أنفسػػهم بعػػد عػػاـ َُٗٗ) ،كقػػد تبػػني أف
ظػػركؼ الع ػراؽ السياسػػية كاالقتص ػػادية قػػد أثػػرت بش ػػكل كبػػري علػػى مب ػػو السػػكاف ،ك يكػػن للم ػوارد
الطبيعية اؼبتوفرة فيو كمدل إمكانية استغالؽبا أثر يف ذلك.

17

الدراسػػة السادسػػة بعن ػواف :أثػػر النمػػو السػػكاين علػػى قطػػاع اػبػػدمات يف بلديػػة اؼبفػػرؽ الكػػربل عايػػد
طاراف.)ََُِ ،
تناكلت ىػذه الدراسػة موضػوع النمػو السػكاين كأثػره علػى قطػاع اػبػدمات يف مدينػة اؼبفػرؽ يف األردف،
كاعتمدت الدراسة على بيانات التعدادات الرظبيػة لتتبػع النمػو السػكاين ،كاسػتخدمت أسػلوب اؼبسػح
اؼبي ػػداين م ػػن خ ػػالؿ العين ػػة العشػ ػوائية الطبقي ػػة كذل ػػك عبم ػػع البيان ػػات كاؼبعلوم ػػات كربليله ػػا ،كم ػػا ع
اسػ ػػتخداـ بعػ ػػض األسػ ػػاليب اإلحصػ ػػائية البسػ ػػيطة مثػ ػػل اؼبتوسػ ػػطات اغبسػ ػػابية كاالكبرافػ ػػات اؼبعياريػ ػػة
كالنسب اؼبموية .ىدفت الدراسة إىل تتبع تطور النمو السكاين يف مدينة اؼبفػرؽ خػالؿ الفػرتات الزمنيػة
ُِٓٗ )ُُٗٔ -ك ُُٔٗ ) ُٕٗٗ-ك ُٕٗٗ ) ُْٗٗ-ك ُْٗٗ ،) ََِْ-كمػن ث
اؼبقارنػػة بػػني ىػػذه الف ػرتات ،كالتعػػرؼ إىل مػػدل أثػػر النمػػو السػػكاين علػػى قطػػاع اػبػػدمات التعليميػػة
كالصحية كخدمات الصرؼ الصػحي كخػدمات الطػرؽ كاغبػدائق كاؼبرافػق العامػة) ،باإلضػافة إىل معرفػة
م ػػدل رض ػػى اؼب ػ ػواطنني ع ػػن ج ػػودة تل ػػك اػب ػػدمات يف اؼبدين ػػة .كم ػػا ى ػػدفت الدراس ػػة إىل حس ػػاب
التوقعػػات اؼبسػػتقبلية للسػػكاف كلػػبعض اػبػػدمات اؼبتػػوفرة يف مدينػػة اؼبفػػرؽ حػػا عػػاـ َِّْ كتوصػػلت
الدراسة إىل عدد من النتائج أنبها:
أف معػػدؿ النمػػو السػػكاين يف مدينػػة اؼبفػػرؽ خػػالؿ الفػػرتة ُِٓٗ )ََِْ-كػػاف أعلػػى مػػن معػػدؿ
التطور يف ؾباالت اػبػدمات اؼبختلفػة ،كيعػزل ذلػك إىل الزيػادة الكبػرية يف أعػداد السػكاف الناصبػة عػن
الزيػػادة الطبيعيػػة كاؽبجػػرة مػػن اؼبنػػاطق األخػػرل ،فبػػا أدل إىل مبػػو سػػكاين مرتفػػع كبالتػػايل زيػػادة الضػػغط
على قطاع اػبدمات .كما أشارت نتائج الدراسة أف اػبػدمات التعليميػة تعػاين مػن اكتظػاظ يف أعػداد
الطالب خاصة يف اؼبراحل األساسية باإلضافة إىل سوء يف توزيعها ،كأف اػبػدمات الصػحية تعػاين مػن
اكتظػػاظ كبػػري يف أعػػداد اؼبرضػػى اؼب ػراجعني للمراكػػز الصػػحية األكليػػة يف اؼبدينػػة فبػػا شػػكل ضػ ن
ػغطا كب ػريان
عليهػػا كانعكػػس ذلػػك علػػى مسػػتول اػبػػدمات الصػػحية الػػيت تقػػدمها للم ػواطنني ،كتعػػاين اؼبدينػػة مػػن
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مشاكل نق

يف خػدمات الصػرؼ الصػحي كزيػادة يف نسػبة التلػوث البيمػي كاالزدحػاـ اؼبػركرم داخػل

اؼبدينة.
م ػػن اؼبالح ػػظ أف الدراس ػػات الس ػػابقة تناكل ػػت يف الدراس ػػة األكىل ت ػػداعيات النم ػػو الس ػػكاين كأث ػػره يف
مسػ ػػرية التنميػ ػػة يف الريػ ػػف السػ ػػورم ،كيف الدراسػ ػػة الثانيػ ػػة تناكلػ ػػت دكر مؤسسػ ػػات اجملتمػ ػػع اؼبػ ػػدين يف
اؼبسانبة باستثمار النافذة الديبوغرافية ،كالدراسة الثالثة ركزت علػى الػوعي السػكاين لػدل األسػرة كأثػره
يف التنمي ػػة االقتص ػػادية ،أم ػػا الدراس ػػة الرابع ػػة فرك ػػزت عل ػػى اػبص ػػائ

الديبوغرافي ػػة كأثرى ػػا يف اغبي ػػاة

االقتصادية كاالجتماعية كالدراسة اػبامسة ركزت على كاقع مبو السكاف يف العراؽ كالعوامل اؼبػؤثرة فيػو
للمػدة ُٕٕٗ ََِٕ-كأمػػا الدراسػػة السادسػػة فتناكلػػت أثػػر النمػػو السػػكاين علػػى قطػػاع اػبػػدمات يف
بلديػػة اؼبفػػرؽ الكػػربل .كتلتقػػي دراسػػتنا اغباليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة يف دراسػػة التوقعػػات اؼبسػػتقبلية
للسػػكاف كبعػػض اػبػػدمات اؼبتػػوفرة ؽبػػم كأثػػر السػػكاف علػػى مسػػار التنميػػة فضػالن عػػن معرفػػة اػبصػػائ
الديبوغرافيػ ػػة للسػ ػػكاف كأثرىػ ػػا يف اغبيػ ػػاة االقتصػ ػػادية كاالجتماعيػ ػػة كالتنب ػ ػؤات اؼبسػ ػػتقبلية لتػ ػػأثري تلػ ػػك
اػبصػػائ  .كسػػوؼ كبػػاكؿ االسػػتفادة مػػن ىػػذه الدراسػػات بػػبعض اؼبفػػاىيم كاؼبصػػطلحات كالبيانػػات،
يف ح ػػني أف دراس ػػتنا اغبالي ػػة فس ػػتأخذ منح ػػى ـبتلفػ ػان ى ػػو الرتكي ػػز عل ػػى العالق ػػة اعبدلي ػػة ب ػػني الناف ػػذة
الديبوغرافيػػة كالتنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعي ػة يف سػػورية مػػن خػػالؿ دراسػػة ربليليػػة يف سػػورية كمعرفػػة
مدل مواكبة الدكلة للنافذة الديبوغرافية باػبطط كاؼبشاريع الالزمة.

19

خامسان -المنهجية العامة:
تعد ىذه الدراسة من الدراسات اؼبكتبية اؼبستقبلية اليت ستعتمد اؼبنهج الوصفي التحليلػي مػن خػالؿ
الكتػػب كاؼبراجػػع كالتقػػارير كالدراسػػات النظريػػة كاؼبيدانيػػة اؼبختصػػة بالػػديبوغرافيا السػػتنباط العالقػػة بػػني
النافػ ػػذة الديبوغرافيػ ػػة كالتنميػ ػػة االقتصػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػة اؼبتمثل ػ ػة بػ ػػاػبطط اػبمسػ ػػية يف سػ ػػورية ،كمػ ػػا
سػػتعتمد ىػػذه الدراسػػة طريقػػة التحليػػل الثػػانوم كأسػػلوب التحليػػل الكيفػػي ذك الطػػابع اؼبنطقػػي اللغػػوم
كالعرض النقدم ،كأسلوب التحليل اإلحصائي االجتماعي.
فض ػالن ع ػػن االعتم ػػاد بالدراس ػػة عل ػػى :بع ػػض اػب ػرباء أك اؼبختص ػػني يف اعبامع ػػات الس ػػورية – اؼبكت ػػب
اؼبركػػزم لإلحصػػاء – ىيمػػة التخطػػيط كالتعػػاكف الػػدكيل أك مػػا يعػػرؼ سػػابقان ىيمػػة زبطػػيط الدكلػػة) –
اؼبنظمات الدكلية اؼبختصة.
 كحدة التحليل :سورية ككل. معطي ػػات البح ػػث :يعتم ػػد البح ػػث اؼبعطي ػػات اعب ػػاىزة لبح ػػوث كتق ػػارير كدراس ػػات س ػػابقةكإحصائية كنشرات إحصائية متجددة.
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سادسان -مفاىيم الدراسة:
ستستخدـ الدراسة أثناء التحليل اؼبفاىيم الرئيسية كالثانوية اآلتية:
أ -الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة :ى ػػي ف ػػرتة زمني ػػة تش ػػهد رب ػػوالن ديبوغرافي ػػان يف خص ػػائ

الس ػػكاف ،إذ

يتح ػػوؿ اجملتم ػػع م ػػن ؾبتم ػػع أكثريت ػػو م ػػن الفم ػػات غ ػػري اؼبنتج ػػة ،أم األطف ػػاؿ ككب ػػار الس ػػن

كاؼبعػػالني ،إىل ؾبتمػػع أكثريتػػو يف سػػن اإلنتػػاج كالعمػػل .كبكلمػػات أخػػرل ،يصػػبح معػػدؿ مبػػو
السػػكاف النشػػطني اقتصػػاديان يف الفمػػات العمريػػة ُٓ )ْٔ-عامػػان يتجػػاكز معػػدؿ مبػػو الفمػػات
الس ػػكانية اؼبعال ػػة كغ ػػري اؼبنتج ػػة أق ػػل م ػػن ُْ كأك ػػرب م ػػن ٓٔ عام ػػان) دائ ػػرة اإلحص ػػاءات
العامة للسكاف.)ْ ،ََِٕ ،

ب -النمػ ػػو :ىػ ػػو عمليػ ػػة الزي ػػادة الثابتػ ػػة كاؼبسػ ػػتمرة الػ ػػيت ربػ ػػدث يف جانػ ػػب مع ػػني مػ ػػن جوانػ ػػب
اغبياة سليماف.)َُ ،ََِٕ ،
ج -التنمي ػػة االقتص ػػادية :ى ػػي عملي ػػة ي ػػتم فيه ػػا زي ػػادة ال ػػدخل اغبقيق ػػي زي ػػادة تراكمي ػػة كسػ ػريعة
كمستمرة عرب فرتة من الزمن حبيث تكوف ىذه الزيادة أكػرب مػن معػدؿ مبػو السػكاف مػع تػوفري
اػبدمات اإلنتاجية كاالجتماعية كضباية اؼبوارد اؼبتجددة من التلوث كاغبفاظ علػى اؼبػوارد غػري
اؼبتجددة من النضوب انظر :ياسني.)ٖ ،ََُِ ،
د -التنمي ػػة االجتماعي ػػة :ى ػػي العملي ػػة ال ػػيت هت ػػدؼ إىل رف ػػع مس ػػتول اغبي ػػاة االجتماعي ػػة م ػػن حي ػػث
الصحة كالتعليم كاؼبستول اؼبعاشي كاػبدمات بشا أنواعها حقي.)ُِ ،ََِٕ ،
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الفصل الثاني
النافذة الديموغرافية في سورية في إطار عملية النتقاؿ الديموغرافي
أكلن -تعريف اػبصوبة العمرية يف سورية.
ثانيان -أىم النظريات اليت تناكلت مسألة التحوؿ الديبوغرايف.
ثالثان-التحوؿ الديبوغرايف.
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أكلن -تعريف النافذة الديموغرافية كمفهومها:

شػػهد حجػػم سػػكاف العػػا مبػوان متسػػارعان رغػػم السياسػػات كالػربامج السػػكانية الػػيت عملػػت علػػى رظبهػػا
كتنفيػػذىا معظػػم الػػدكؿ اؼبتقدمػػة كالناميػػة يف العػػا خػػالؿ العقػػود اؼباضػػية م ػن أجػػل خفػػض معػػدالت
النمػػو السػػكاين ،فقػػد ارتفػػع مػػن ثالثػػة مليػػارات عػػاـ َُٔٗ إىل سػػتة مليػػارات نسػػمة يف عػػاـ ُٗٗٗ
أم حصػػل تضػػاعف خػػالؿ َْ سػػنة تقريبػػان) كستسػػتمر الزيػػادة السػػكانية حسػػب تقػػديرات القسػػم

السكاين يف األمم اؼبتحدة إىل أف يصػل حجػم سػكاف العػا إىل ٓ )ٗ,مليػارات نسػمة عػاـ ََِٓ
كسػػتحدث ىػػذه الزيػػادة السػػكانية بػػالرغم مػػن النجاحػػات اؼبتوقعػػة للسياسػػات السػػكانية اؼبسػػتقبلية يف
زبفػػيض معػػدؿ النمػػو السػػكاين مػػن ٓ )%ِ,يف عػػاـ َُٓٗ إىل ٓ )%َ,يف عػػاـ ََِٓ انظػػر:
التقرير الوطين الثالث للسكاف يف األردف ،ََِٕ ،صّ.)ْ-
كب ػػالنظر إىل الس ػػكاف كعناص ػػر فاعل ػػة يف التنمي ػػة كمس ػػتفيدة منه ػػا يف آف مع ػػان ،ف ػػإف دراس ػػة كاقعهػ ػم
كالكشػػف عػػن ؿبػػددات تطػػورىم أك تغػػريىم بشػػكل علمػػي كؿبػػدد ،ال يعػػد ضػػركرة موضػػوعية ؼبشػػاريع
التنميػػة الشػػاملة كحسػػب ،بػػل شػػرطان ؽبػػا لكػػي تكػػوف كاقعيػػة كفعالػػة ،كعليػػو فقػػد شػػرعت اؽبيمػػة السػػورية
لشؤكف األسرة بالعمل على أكثر من صعيد كبالتعاكف كالتنسػيق مػع اعبهػات اؼبعنيػة كافػة ،احملليػة منهػا

كغ ػػري احمللي ػػة للوص ػػوؿ إىل بل ػػورة سياس ػػية س ػػكانية كطني ػػة ي ػتم اعتمادى ػػا كتنبث ػػق عنه ػػا خط ػػط كب ػرامج
تنفيذيػػة ؿبػػددة يػػتم فيهػػا التعػػاطي مػػع اؼبسػػألة السػػكانية حبسػػب اؼبنػػاطق كاحتياجاهتػػا كذلػػك يف سػػبيل
أىداؼ عػدة منهػا :اؼبواءمػة بػني النمػو السػكاين كالتنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة يف سػورية ،كربسػني
اػبصػػائ

الكميػػة كالنوعيػػة للسػػكاف بفمػػاهتم العمريػػة اؼبختلفػػة كش ػرائحهم االجتماعيػػة اؼبتعػػددة ،مػػع

إعػػادة توزيػػع السػػكاف يف إطػػار التنميػػة اإلقليميػػة اؼبتوازنػػة كتنظػػيم اؽبجػػرة الداخليػػة .إف الغايػػة األسػػاس
لعلم السكاف يف سورية ىي ربقيق التوازف بػني النمػو السػكاين كمتطلبػات التنميػة اؼبسػتدامة للسػكاف،
كاالرتق ػػاء دبس ػػتول األس ػػرة لتمك ػػني أفرادى ػػا اقتص ػػاديان كاجتماعي ػان كص ػػحيان كتعليمي ػػان كثقافي ػػان ،كتوسػ ػيع
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خي ػػاراهتم كالرف ػػع م ػػن مس ػػتويات مش ػػاركتهم يف تق ػػدـ اجملتم ػػع ،كىن ػػا يتجل ػػى دكر ال ػػوزارات يف زبط ػػيط
السياسػػة السػػكانية كتنفيػػذىا نظ ػران ألنبيػػة ىػػذه اؼبرحلػػة الػػيت يعػػوؿ عليهػػا ألهنػػا سػػوؼ ربػػوؿ مشػػركع

السياسة السكانية من إطار عاـ إىل دليل عمل حقيقي باألرقاـ كاؼبعطيات كاألنشطة.

تسػػتعد سػػورية خػػالؿ السػػنوات القليلػػة القادمػػة لػػدخوؿ مرحلػػة اؽببػػة الديبوغرافيػػة كمػػا ربملػػو مػػن فػػرص
تنموي ػػة تس ػػهم يف تس ػريع عملي ػػة التنمي ػػة الوطني ػػة كربقي ػػق أى ػػدافها ،كتتطل ػػب ى ػػذه اؼبرحل ػػة التخط ػػيط
السريع كاعباد كتضافر اعبهود الستثمار الطاقات الشػبابية اغباليػة كاؼبقبلػة يف ـبتلػف اجملػاالت التنمويػة
االقتصػػادية منهػػا كاالجتماعيػػة كالسياسػػية كالبيميػػة انظر :ياسػػني ،)ُّ-ُِ ،ََُِ ،كتعػػرٌؼ اؽببػػة

الديبوغرافية بأهنا فرتة زمنية تشهد ربوالن ديبغرافيان يف خصائ

السكاف ،إذ يتحوؿ اجملتمع من ؾبتمػع

أكثريتػػو مػػن الفمػػات غػػري اؼبنتجػػة أم ،األطفػػاؿ ككبػػار السػػن كاؼبعػػالني) ،إىل ؾبتمػػع أكثريتػػو يف سػػن
اإلنت ػػاج كالعم ػػل اؼبعيل ػػوف) .كبكلم ػػات أخ ػػرل ،يص ػػبح مع ػػدؿ مب ػػو الس ػػكاف النش ػػطني اقتص ػػاديان يف

الفمػػات العمريػػة ُٓ ْٔ-عامػػان يتجػػاكز معػػدؿ مبػػو الفمػػات السػػكانية اؼبعالػػة كغػػري اؼبنتجػػة أصػػغر مػػن
ُْ كأكرب من ٓٔ عامان) انظر :التقرير الوطين الثالث للسكاف يف األردف.)ُٕ ،ََِٕ ،
إف مبػػو القػػوة البش ػرية دبعػػدؿ أعلػػى مػػن معػػدؿ مبػػو الفمػػات العمريػػة اؼبعالػػة ،كىػػو مػػا ينػػتج منػػو البفػػاض
أعب ػػاء اإلعال ػػة ،كف ػػتح ف ػػرص االدخ ػػار كاالس ػػتثمار ،كزي ػػادة الطل ػػب االس ػػتهالكي ،كرب ػػط االس ػػتهالؾ

بتحسػػني نوعيػػة حيػػاة األسػػرة ،قػػد يسػػمح بإضػػافة ُإىل ٓ )ُ٘,إىل معػػدؿ النمػػو االقتصػػادم سػػنويان
كمػػن ثم بػػركز الفرصػػة التنمويػػة أك مػػا يسػػمى بالنافػػذة الديبوغرافيػػة ،الػػيت ال تنفػػتح إال مػػرة كاحػػدة علػػى
مػػدل ِٓ )َّ-عامػػان ،ث مػػا تلبػػث أف تغلػػق حػػني تبػػدأ معػػدالت اإلعالػػة باالرتفػػاع مػػرة أخػػرل ،إذ
تنتقل الفمة العمرية اليت شكلت قوة العمل يف مرحلػة انفتػاح النافػذة الديبوغرافيػة إىل خػارج قػوة العمػل

اؼبسنوف) .إذان؛ ىذه ىي اؽببة الديبوغرافية؛ مرحلة زمنيػة ربمػل ظبػات اجتماعيػة كاقتصػادية للسػكاف،
إذا استثمرت بكفاءة فإهنا ستكوف ًىبىة كنعمة حقيقية ربػدد مسػتقبل التنميػة كالنهضػة ،أك قػد تتحػوؿ
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إىل نقمػػة حقيقيػػة حينمػػا ال يػػتم االسػػتعداد كالتخطػػيط ؽبػػا ،كلػػدينا أمثلػػة كاقعيػػة مػػن اجملتمعػػات الػػيت
استفادت من ىذه الفرتة حينما استعدت كخططت ؼبستقبل أجياؽبا على ىذا األساس.
كذبػػدر اإلشػػارة ىنػػا إىل التجربػػة الكوريػػة اعبنوبيػػة ،كىػػي دكلػػة حديثػػة تأسسػػت عػػاـ ُْٖٗ ،لكنهػػا
حققت إقبازان اقتصاديان كاجتماعيان أصبح يعرؼ فيما بعد باؼبعجزة االقتصادية ،أحد أىم أسػبابو التنبػو
اؼببكر إىل ىػذه الفرصػة ،فقػد اسػتطاعت كوريػا يف ذركة ىػذه اؼبرحلػة أف ربقػق معػدالت مبػو اقتصػادم
جعلت ناذبها الوطين يتضاعف عشرين مرة خالؿ عقد كنصف العقد.
أكلػػت دكؿ جنػػوب شػػرؽ آسػػيا مسػػألة االسػػتفادة القصػػول مػػن ىباهتػػا الديبوغرافيػػة أنبيػػة كػػربل ،فػػدكؿ
مثل اؼبكسيك كتايلند كماليزيا قد استفادت من ما يسمى النافػذة الديبوغرافيػة) كحققػت مػن خالؽبػا
إقبػػازات كبػػرية علػػى ـبتلػػف الصػػعد .فقػػد راىنػػت علػػى العنصػػر البشػػرم كػػأداة للتغيػػري ،فوظفػػت نظمػػان
تعليمي ػػة ابتكاريػ ػة ،كس ػػنت تشػ ػريعات راعي ػػة ،كأسس ػػت لب ػػت ربتي ػػة س ػػانبت ب ػػإطالؽ العن ػػاف ؼبواردى ػػا
البش ػرية .مػػن ىنػػا فإن ػػو مػػن دكاعػػي النه ػػوض باالقتصػػاد السػػورم ،التأس ػػيس لثقافػػة سػػكانية كاس ػػعة،
السػيما بعػد مػركر عػدة أعػواـ علػى آخػر تعػػداد سػكاين عػاـ ،فإقبػاز التعػداد دبؤشػراتو الكميػة كالنوعيػػة
يع ػػد اػبط ػػوة األساس ػػية األكىل كب ػػو اس ػػتثمار اؽبب ػػة الديبوغرافي ػػة اقتص ػػاديان كاجتماعي ػػان كعلمي ػػان ،إض ػػافة

للمػػدلوالت اغبضػػارية للتعػػداد ،فضػالن عػػن االنفتػػاح الفاعػػل باذبػػاه األدبيػػات كالتقػػارير العاؼبيػػة الراصػػدة
لكػل ربػوٌؿ ؾبتمعػي يبػر بػو البلػد .كسػوؼ تتػيح الثقافػة السػكانية تعػامالن رشػيدان كعقالنيػان مػع مػا مبلػػك
من مقومات ،فجزء كبري من استشراء أنواع الفسػاد كاؽبػدر كالتبػذير يينسػب إىل عشػوائية اإلحصػاءات

اؼبؤدي ػػة إىل زبط ػػيط غ ػػري علم ػػي لػ ػربامج النم ػػو االقتص ػػادم كالتنمي ػػة البشػ ػرية انظر :مه ػػدم،َُُِ ،
ُٔ).
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إف ظ ػػاىرة الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة رب ػػدث بس ػػبب انتق ػػاؿ النس ػػب الكب ػػرية يف الفم ػػات العمري ػػة الص ػػغرية
مػػادكف ُٓ سػػنة) إىل فم ػات السػػكاف يف سػػن العمػػل أم بػػني ُٓ )ْٔ -سػػنة ،فالػػدكؿ الػػيت فيهػػا
نسبة عالية من األطفاؿ ىي دكؿ ذات فتوة ديبوغرافية) حيث تكػوف اإلعالػة الديبوغرافيػة فيهػا عاليػة
جػػدان بينمػػا فمػػة السػػكاف يف سػػن العمػػل تكػػوف منخفضػػة ْٓ  )%كىػػذا يقػػود إىل ارتفػػاع معػػدالت

اإلعالػػة كالبفػػاض معػػدالت االدخ ػار بسػػبب االسػػتهالؾ الكبػػري كيقػػود إىل خفػػض االسػػتثمار كمػػن ثم
ظهور البطالة كقلة فرص العمل كالبفاض القدرة االستيعابية ألسواؽ العمل.

أمػػا يف حػػاؿ خفػػض الػػوالدات فتنتقػػل النسػػب العاليػػة للفمػػات العمريػػة إىل األعلػػى أم يف سػػن العمػػل
كىػػذا ىبلػػق مػػا يسػػمى اؽببػة الديبوغرافيػػة) أم ارتفػػاع نسػػب السػػكاف اؼبعيلػػني يف سػػن العمػػل؛ كىػػو مػػا
يفسػح اجملػاؿ يف حػاؿ كجػود اسػتثمار ع وػاؿ ػبلػق اؼبزيػد مػن االدخػارات كفػرص العمػل كاالسػتفادة مػن
ظػ ػػاىرة انفتػ ػػاح النافػ ػػذة الديبوغرافيػ ػػة كالبفػ ػػاض معػ ػػدالت إعالػ ػػة الصػ ػػغار أم تػ ػػنخفض نسػ ػػبتهم مػ ػػن
َٓ )%إىل أق ػػل م ػػن َّ )%يف ؾبم ػػوع الس ػػكاف بينم ػػا ترتف ػػع نس ػػبة الس ػػكاف يف س ػػن العم ػػل إىل
أكثر من ٓٓ )%كقد تنوؼ على َٔ ك ٓٔ )%من ؾبموع السكاف ،كىذا يبثػل فرصػة ديبوغرافيػة
للتنميػػة هبػػب اغتنامهػػا كاالس ػػتعداد ؽبػػا مػػن خػػالؿ خلػػق اسػػتثمارات كفػػرص عمػػل كثػػرية السػػتيعاب
األعداد اؼبتزايدة من السكاف النشيطني انظر :ياسني.)ٔ-ٓ ،ََُِ ،
إف ظ ػػاىرة الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة تت ػػيح فرص ػػة إح ػػداث مع ػػدؿ مب ػػو اقتص ػػادم مرتف ػػع ،كربس ػػني مس ػػتول
اؼبعيشػة لػػدل السػكاف نتيجػػة اللبفػػاض نسػبة اإلعالػػة كزيػادة فػػرص االدخػػار كاالسػتثمار لػػدل الفمػػات
يف سػػن العمػػل ،كىػػذا يبكػػن أف وبػػدث إذا ع التخطػػيط لالسػػتفادة مػػن ىػػذه الفرصػػة بتأىيػػل القػػول
العاملػػة كسبكينهػػا كتوجيػػو طاقاهتػػا يف ؾبػػاؿ العمػػل التنمػػوم ،كإذا مػػا أردنػػا الوقػػوؼ عنػػد ىػػذه الظػػاىرة
السكانية يف بالدنا سنجد أنو خالؿ السنوات األخػرية بػدأت الزيػادة السػكانية تشػق طريقهػا ؼبصػلحة
الفمات العمرية يف سن العمل ،بينما بدأت تنخفض نسبة عدد األطفاؿ أقػل مػن ُٓ) سػنة ،مقابػل
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ارتفػػاع يف نسػػبة الفمػػة السػػكانية يف عمػػر ُٓ ْٔ -سػػنة) ،مػػع ارتفػػاع نسػ طفيػػف يف الفمػػة العمريػة
األخرية أم ٓٔ سنة فػأكثر).
كىذا التغيري يف الرتكيب العمرم للسكاف قد ىبلق فرصة سػاكبة للنمػو االقتصػادم كاالجتمػاعي لتػدين
نسػػبة اإلعالػػة لصػػغار ككبػػار السػػن ،ككػػذلك لزيػػادة االدخػػار كاالس ػتثمار يف اؼبسػػتقبل إذا ت ػزامن ىػػذا
التغيػػري مػػع سياسػػات مناسػػبة تسػػتهدؼ الفمػػات العمريػػة الشػػابة كتسػػتغل طاقػػاهتم كقػػدراهتم يف العمػػل
كالبناء ،كقد تصبح نتائج ىذه الظاىرة السكانية سلبية إذا يػتم التعامػل معهػا تعػامالن جػديان ،كيبكػن

أف تػ ػػؤدم إىل زيػ ػػادة البطالػ ػػة كالطل ػ ػػب عل ػ ػػى العم ػ ػل كاؽبجػ ػػرة كمػ ػػن ثم تفػ ػػاقم مشػ ػػكالت اجتماعيػ ػػة
كاقتصادية.
تطرح النافذة الديبوغرافية عدة قضايا أنبها :إهباد فرص كافية تسمح بتخفيض معدالت البطالػة كمػن
ث التوظيػػف األكثػػر فاعليػػة لطاقػػات الشػػباب ،كمكافحػػة الفقػػر ،كربسػػني إنتاجيػػة العمػػل هبػػدؼ زيػػادة
القػػدرة التنافسػػية لالقتصػػاديات العربيػػة ،فض ػالن عػػن ربسػػني ب ػرامج التأمينػػات االجتماعيػػة كالصػػحية،
كب ػرامج رعايػػة الفمػػات اػباصػػة كاؼبسػػنني مػػع ترسػػي مبػػدأ التضػػامن بػػني الفمػػات االجتماعيػػة كاألجيػػاؿ
اؼبختلفة ،كاالستفادة من اؽبجرة الدكلية يف تنمية االقتصاد الوطين مهدم.)َِ-ُٗ ،َُُِ ،
إف ربديػػد السياسػػات الالزمػػة لالسػػتفادة مػػن الفرصػػة الديبوغرافيػػة كهتيمػػة القػػول العاملػػة الحتياجػػات
الس ػ ػػوؽ احملليػ ػػة يػ ػ ػرتبط بػ ػػالتنبؤات كاالذباى ػ ػػات الديبوغرافيػ ػػة مػ ػػن جه ػ ػػة ،كبالتحػ ػػديات االقتص ػ ػػادية
كاالجتماعي ػػة كالسياس ػػية م ػػن جه ػػة أخ ػػرل ،كيتطل ػػب ربل ػػيالن لع ػػدد م ػػن اؼبتغ ػ ػريات اؼبرتبط ػػة بالفرص ػػة

الديبوغرافي ػػة ال ػػيت تش ػػكل سلس ػػلة م ػػن التح ػػديات .كإف تيؤخ ػػذ ى ػػذه التح ػػديات يف اغبس ػػباف فق ػػد
تتحػػوؿ إىل عوامػػل تػػؤدم إىل إىػػدار اؼب ػوارد البش ػرية كاأليػػادم العاملػػة كتسػػاىم يف مفاقمػػة اػبلػػل يف

أسواؽ العمل.
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إف االستثمار الوطين الناجح يف ىذا التحوؿ السكاين الذم تستعد سورية لو وبتػاج إىل دعػم سياسػي
كإرادة سياسية تعي أنبيػة ىػذه اؼبرحلػة يف ربديػد ظبػات تطػوير البنيػة االقتصػادية كاالسػتثمارية ،كتنميػة
اؼبوارد البشرية ،كالتوجو كبو الصناعات الثقيلة كالتقنية العالية ،كاالنتقاؿ من التنظري يف ؾبػاالت تأىيػل
اؼبوارد البشرية إىل العمل اعبدم ،عرب الرتكيز على العلوـ التطبيقيػة كالتعلػيم كالتػدريب التقػين كالنػوعي،
كذلػػك بتحسػػني قػػدرات الشػػباب كمعػػارفهم كمهػػاراهتم يف ربقيػػق النقلػػة النوعيػػة للمجتمػػع السػػورم،
اقتصاديان كاجتماعيان كتكنولوجيان كسياسيان؛ سياسة كطنية جادة كبػو الشػباب كالتنميػة .فاالسػتفادة مػن

النافػػذة الديبوغرافيػػة ال ػيت بػػدأت باالنفتػػاح يف سػػورية كمنػػع ربويلهػػا مػػن ىبػػة كنعمػػة إىل نقمػػة ،كدمػػج
قض ػػايا الس ػػكاف يف خطػ ػػط التنميػ ػػة االقتصػ ػػادية كاالجتماعي ػػة ،ىػ ػػو مػ ػػن أى ػػم التوجه ػػات األساسػ ػػية

للسياسة السكانية يف الوقػت الػراىن ،إضػافةن إىل زيػادة الػوعي بػني ـبتلػف شػرائح اجملتمػع كخاصػة بػني

الشػػباب يف سػػن الػػزكاج كقػػادة الػرأم علػػى اؼبسػػتول احمللػػي كاإلقليمػػي كالػػوطين بالقضػػايا السػػكانية بػػني
أفراد اجملتمع ،كالسيما قضايا الصحة اإلقبابية كتنظيم األسرة انظر :اعبالودم.)ِّ-ُّ ،ََِٕ ،
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ثانيان -أىم النظريات التي تناكلت مسألة التحوؿ الديموغرافي:
أ -نظرية التغير الديمغرافي عند كينغسلي:
كضع نظرية التغري الديبغرايف كينغسلي كينغسلي عاـ ُّٔٗ كنظرية متممة كليست بديالن عػن نظريػة
التحوؿ الديبوغرايف .لقد تركز اىتماـ كينغسلي على أسباب النمػو السػكاين منطلقػان مػن االفػرتاض أنػو

للتعامل مع النتػائج بصػورة سػليمة ال بػد مػن معرفػة األسػباب .فكانػت الصػعوبة األساسػية الػيت حػاكؿ
كينغسلي معاعبتها تتمثل باؼبسألة اؼبركزية يف نظريػة التحػوؿ الػديبوغرايف ،الػيت تػتلخ

بالسػؤاؿ اآلي:

كيػ ػػف ،كربػ ػػت أم ظػ ػػركؼ يسػ ػػتطيع البفػ ػػاض معػ ػػدالت الوفيػ ػػات أف يقػ ػػود إىل البفػ ػػاض معػ ػػدالت
اػبصوبة؟
كلإلجابػػة عػػن ىػػذا الس ػؤاؿ تسػػاءؿ كينغسػػلي عمػػا وبػػدث لألفػػراد عنػػدما تػػنخفض الوفيػػات .كيكمػػن
اعبواب يف أف عددان أكرب من األطفاؿ يبقػوف أحيػاء حػا سػن الرشػد ،كيشػكلوف ضػغوطان أعظػم علػى
م ػ ػوارد األس ػػرة ،كل ػػذلك فعل ػػى الس ػػكاف أف يعي ػػدكا تنظ ػػيم حي ػػاهتم يف ؿباكل ػػة م ػػنهم لتخفي ػػف تلػ ػػك

الضػػغوط ،أم أف النػػاس يتجػػاكبوف إزاء التغػػري الػػديبوغرايف ،إال أف ىػػذا التجػػاكب يكػػوف انطالقػػان مػػن

أى ػػداؼ شخص ػػية ،كل ػػيس انطالق ػػان م ػػن أى ػػداؼ كطني ػػة أك قومي ػػة ،كإف كجىػ ػد أفػ ػراد اجملتم ػػع ب ػػأهنم ال
يكسػػبوف مػػن ىػػذا السػػلوؾ أك التصػػرؼ بطريقػػة معينػػة ،فػػإهنم قػػد يػػأنفوف مػن التصػػرؼ بتلػػك الطريقػػة.
مثل ىذا النوع مػن التحليػل كػاف يتبنػاه اؼبالتوسػيوف اعبػدد يف كجػو مبػدأ الػرادع األخالقػي الػذم طرحػو
مػػالتوس ،فلمػػاذا هبػػب أف نػػدافع عػػن تأجيػػل الػػزكاج كاإلرضػػاء اعبنسػػي ،بػػدالن مػػن منػػع اغبمػػل ،عنػػدما
نعلػػم أف القلػػة مػػن النػػاس الػػذين يػػؤخركف الػػزكاج سػػيؤجلوف أيضػػان اؼبمارسػػة اعبنسػػية ،كقػػد سػػبق لربيتػػانو

منػػذ عػػاـ َُُٗ أف اقػػرتح أف مػػالتوس ال بػػد أف يكػػوف معتوىػػانكػػي يفكػػر أف االمتنػػاع ىػػو العػػالج
الشايف للفقراء.
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كقػػد نػػاقن كينغسػػلي أف رد الفعػػل أك االسػػتجابة الػػيت يفعلهػػا األفػراد ذبػػاه الضػػغط السػػكاين ردبػػا يػػتم
بانضػػماـ أعضػػاء آخ ػرين إلػػيهم ،كقػػد تكػػوف االسػػتجابة األكىل غػػري ديبوغرافيػػة يف طبيعتهػػا كتتمثػػل يف
ؿباكلػػة زيػػادة اؼبػوارد بالعمػػل الشػػاؽ ،أك ردبػػا زيػػادة عػػدد سػػاعات العمػػل ،أك البحػػث عػػن عمػػل آخػػر.
كإف كج ػػد أف ذل ػػك غ ػػري ك ػػاؼ ،فق ػػد تك ػػوف االس ػػتجابة هبج ػػرة بع ػػض أف ػراد األس ػػرة م ػػن الش ػػباب أك
الشػػابات كأسػػهل رد فعػػل ،كقػػد سػػجل كينغسػػلي عػػاـ ُّٔٗ شػػكل اسػػتجابة سػػكاف منػػاطق ريفيػػة
ذات أسر كبرية ،كذلك بإرساؿ أبنائهم إىل اؼبدينة لالستفادة من أية فرصة عمل متاحة.
كق ػػد يط ػػرح السػ ػؤاؿ اآلي ع ػػن كيفي ػػة اس ػػتجابة اعبي ػػل الث ػػاين – األطف ػػاؿ ال ػػذين ظلػ ػوا أحي ػػاء كك ػػاف
باإلمكػػاف أال يبقػوا أحيػػاء) ،ىػػل أصػػبحوا يشػػكلوف ضػػغطان علػػى اؼبػوارد؟ يالحػػظ كينغسػػلي أنػػو إذا مػػا

ك ػػاف ىن ػػاؾ فرص ػػة للتحس ػػن االقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي ،ف ػػإف الن ػػاس س ػػيحاكلوف االس ػػتفادة م ػػن ى ػػذه
الفرصة بتجنب األسر الكبرية اليت سببت اؼبصاعب ألىلهم.
لقد طرح كينغسلي أف احملرض األقول لتحديػد حجػم األسػر لػيس بػاػبوؼ مػن الفقػر ،أك ذبنػب األ
كمػػا يقػػوؿ مػػالتوس ،بػػل إنػػو اؼبطمػػح لالزدىػػار كتطػػوير فػػرص النجػػاح الػػيت ربفػػز النػػاس غالبػػان إلهبػػاد
كسائل مالئمة لتحديد عدد األطفػاؿ .كيف ىػذا اإلطػار يبػدك كينغسػلي كرجػع الصػدل لطػرح بريتػانو،

إال أنو يضيف بأف الرغبة يف اغبفػاظ علػى كضػع الفػرد االجتمػاعي قػد تػؤدم إىل رغبػة نشػيطة يف منػع
عػػدد األطفػػاؿ الكبػػري مػػن اسػػتنزاؼ مػوارده ،كيفػػرتض ىػػذا العػػرض أف األفػراد اؼبشػػار إلػػيهم قػػد حققػوا
ألنفسهم كضعان اجتماعيان معقوالن يستحق احملافظة عليو.
كتبػػدك إحػػدل أىػػم مسػػانبات كينغسػػلي يف الفكػػر الػػديبوغرايف كمػػا حػػدده بعض ػهم بأنػػو يعتمػػد علػػى
نػػوع مػػن اؼبوديػػل) أك النمػػوذج الضػػمين ؼبثػػل يضػػع تفس ػريان يوميػػان لكػػل التغ ػريات البيميػػة الػػيت يتعرٌفهػػا،
فعلى سبيل اؼبثاؿ يتجاكب الناس اللبفاض يف معدالت الوفيات فقط عندما يالحظونػو ،كعنػد ذلػك

تتحدد طبيعة ذباكهبم كفقان للحالػة االجتماعيػة الػيت هبػدكف أنفسػهم فيهػا ،ككػاف ربليػل كينغسػلي أحػد
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أكؿ مػػن طػػرح العالقػػة اؼبهمػػة بػػني اغبيػػاة اليوميػػة لألف ػراد ،كأن ػواع التغ ػريات االجتماعيػػة الػػيت ربػػدث يف
اجملتمػػع .ككػػاف ريتشػػارد ايس ػرتلني أحػػد الػػديبغرافيني اؼبعاص ػرين األخ ػريين الػػذم حػػاكؿ اتبػػاع مثػػل ىػػذا
النػػوع مػػن التحليػػل ،كقػػد أطلػػق علػػى أفكػػاره نظريػػة الػػدخل النس ػ

انظػػر :خػػورم-َٗ ،ََِِ ،

ُٗ).
ب -نظرية الدخل النسبي:
تقػ ػػوـ نظري ػ ػػة الػ ػػدخل النس ػ ػ عل ػ ػػى فك ػ ػػرة أف معػ ػػدؿ ال ػ ػػوالدات ال يسػ ػػتجيب بالض ػ ػػركرة إىل
اؼبستويات اؼبطلقة غبالة الفرد االقتصادية ،كإمبا إىل اؼبستويات اليت سبق أف تعوٌدىا .كيفػرتض

ايس ػرتلن أف مسػػتول اؼبعيشػػة الػػيت عاشػػها الفػػرد يف مراحػػل طفولتػػو األخػػرية سبثػػل األسػػاس يف
تقيػػيم فرصػػو كراشػػد .إف تيسػػر لػػك أف ربسٌػػن دخلػػك كراشػػد مقارن ػةن دبسػػتول فػػرتة الطفولػػة
اؼبتأخرة ،فإنك على الغالب ستتزكج مبكران كتنجب عدة أطفاؿ ،أما إذا شعرت أنػك سػتبذؿ

جهػدان لػيس قلػيالن كأنػت راشػد لتحػافظ علػى مسػتول معيشػتك يف فػرتة الطفولػة ،فػإف اػبػػوؼ
من ذلك قد يقودؾ إىل تأخري الزكاج ،أك على األقل تأخري اغبمل.

كيبض ػػي ايسػ ػرتلن بالتس ػػاؤؿ ع ػػن العوام ػػل ال ػػيت تض ػػع الف ػػرد يف موق ػػع ؾبح ػػف نس ػػبيان ،أك غ ػػري

ؾبحػػف عنػػدما تبػػدأ سػػن الرشػػد عنػػده ،كيػػرل أف اإلجابػػة عػػن ذلػػك قبػػدىا يف طبيعػػة العالقػػة
ب ػػني ال ػػدكرات االقتص ػػادية كاالس ػػتجابة الديبوغرافي ػػة ؽب ػػذه ال ػػدكرات .فف ػػي ؾبتم ػػع غ ػػري مثق ػػل

بالت ػػدخل اغبك ػػومي ،كيف اؼب ػػدل الطوي ػػل نس ػػبيا ُٓ عام ػػان) ي ػػؤدم الت ػػأرجح كالتذب ػػذب يف
مسػتول النشػػاط االقتصػػادم إىل تشػجيع اؽبجػػرة ،كاحتمػػاؿ تسػهيل الػػزكاج كإقبػػاب األطفػػاؿ،

كتستند كلمة االحتماؿ ىنا ،إىل متغري ديبوغرايف آخر ىو البيمة السػكانية ،أم عػدد السػكاف
كنسبتهم لكل عمر يف ؾبتمع معػني؛ فػإف كػاف الشػباب يشػكلوف نسػبة منخفضػة يف اجملتمػع،
ككانػػت ظػػركؼ العمػػل جيػػدة ،فػػإف الطلػػب علػػيهم سػػيكوف مرتفعػػان ،أم أهنػػم سػػيكونوف كفػػق
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النم ػػوذج اؼبالتوسػ ػي الكالس ػػيكي ق ػػادرين عل ػػى طل ػػب أج ػػور مرتفع ػػة ،كيش ػػعركف بارتي ػػاح يف
اإلقباؿ على الزكاج كبناء أسرة .أما مسألة االرتيػاح فتعتمػد علػى القػدرة الشػرائية ؽبػذه األجػور
مقارن ػةن بتلػػك الػػيت سػػبق كتعوٌدكىػػا .أمػػا إذا كانػػت نسػػبة الشػػباب مرتفعػػة ،أم يكػػوف العػػرض

كبػ ػريان م ػػن ق ػػوة العم ػػل الفتي ػػة ،ف ػػإف الوض ػػع ل ػػن يك ػػوف مالئم ػػان ،ح ػػا كإف كان ػػت الظ ػػركؼ
االقتصػادية جيػدة ،كذلػػك بسػبب التنػػافس الشػديد علػى فػػرص العمػل ،حبيػػث تصػبح احملافظػػة

علػػى مس ػتول اؼبعيش ػػة الػػذم سػػبق أف تع ػػوٌده النػػاس أم ػران صػػعبان للغايػػة ،كيك ػػوف األمػػر أكث ػػر
صعوبة يف مسألة الزكاج كتكوين األسرة.

كقد يثار سؤاؿ عن سبب ندرة الفمات الشابة أك كثرهتا يف البنية العمرية للسكاف .ىػذا األمػر
يعػػود بالدرجػػة األكىل إىل التذبػػذب اغباصػػل يف معػػدؿ الػػوالدات ،الػػذم يتػػأثر دبقػػدار اإلقبػػاؿ
على الزكاج كرغبة الناس يف اإلقباب.
كخالصػػة القػػوؿ :إف إيس ػرتلني يقػػدـ مبوذجػػان يتصػػف دبتانػػة العالقػػات الرتابطيػػة اؼبتبادلػػة بػػني

التبػػدالت الديبوغرافيػػة كالتحػػوالت االقتصػػادية ،تنػػتج تغ ػريات ديبوغرافيػػة ،كالػػيت بػػدكرىا تنػػتج
كربدث ربوالت اقتصادية انظر :خورم ،ََِِ ،صُٗ.)ّٗ-
ج -كينز كالمسألة السكانية:
حػػاكؿ االقتصػػادم الربيطػػاين جػػوف كينػػز يف معػػرض الػػدفاع عػػن الرأظباليػػة تقػػدًن فهػػم جديػػد
لطبيعة اؼبشكلة السكانية يف ذلك النظػاـ ،فػاعترب أف مشػكلة البطالػة ليسػت نتػاج سػباؽ بػني
السػػكاف كاؼب ػوارد احملػػدكدة ،أك أهن ػا مشػػكلة التغلػػب علػػى قػػانوف الغلػػة اؼبتناقصػػة ،كإمبػػا ىػػي
مش ػػكلة ت ػػنجم ع ػػن تع ػػرض النظ ػػاـ الرأظب ػػايل لع ػػدـ االس ػػتقرار بس ػػبب التن ػػاقض الق ػػائم ب ػػني
االدخػػار كاالسػػتثمار عنػػدما ينمػػو بصػػورة ذبػػاكز حػػد اسػػتيعاب االقتصػػاد الػػوطين لػػو .كيتمثػػل
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اغبل يف رأم كينز يف أف الدكلة ىي اعبهاز الوحيد القػادر علػى إحػداث االسػتخداـ الكامػل،
خاصة أف الرأظبالية ذاهتا ليست دبنأل عن األزمات االقتصادية.
كقػػد توصػػلت الكينزيػػة إىل أف معػػدؿ النمػػو االقتصػػادم الػػذم يضػػمنو ربقيػػق ت ػوازف الػػدخل
القػػومي عن ػػد مس ػػتول االس ػػتخداـ الكامػػل ع ػػرب ال ػػزمن يعتم ػػد علػػى ت ػراكم رأس اؼب ػػاؿ كالنم ػػو
السػػكاين كالتقػػدـ الفػػين ،كأف احملافظػػة علػػى كضػػع االسػػتخداـ الكامػػل للم ػوارد اؼباديػػة كاؼباليػػة
كالبش ػرية .بصػػورة مسػػتمرة عػػرب الػػزمن يتطلػػب تزايػػد االسػػتثمار كالػػدخل علػػى أسػػاس كجػػود
معدؿ مبو ثابت يف ظل ضوابط معينة.
كبعػػد أف كػػاف االقتصػػاديوف الرأظبػػاليوف ينظػػركف بقلػػق إىل معػػدالت النمػػو اؼبرتفعػػة للسػػكاف،
فإهنم يف اؼبدرسة الكينزية ازبذكا موقفػان معاكسػان يشػيد بػالنمو السػكاين ،كبتأثرياتػو اإلهبابيػة يف
ت ػراكم رأس اؼب ػاؿ ،كمنػػذ ثالثينيػػات القػػرف العش ػرين ارتقػػت اؼبدرسػػة الكينزيػػة دبشػػكلة السػػكاف
إىل مس ػػتول آخ ػػر م ػػن التحلي ػػل يف البحػ ػػث ع ػػن األس ػػباب اؼبؤدي ػػة إىل البطال ػػة ،كالبف ػػاض
مستويات الدخل يف الدكؿ الرأظبالية اؼبتقدمة ،كذبنب شبح اؼبالتوسية ،كضبلػت إىل حػد بعيػد
ظبػ ػػات التقػ ػػدـ االقتصػ ػػادم يف الػ ػػدكؿ الصػ ػػناعية الغربيػ ػػة يف فػ ػػرتة الثالثيني ػ ػػات كاألربعينيػ ػػات
كاػبمسينيات بل كالستينيات على زيادة ركاد الكينزية ،كأصبحوا كثريين ،لكن حا لو كانػت
ظػػركؼ العمػػل جيػػدة فػػإف التنػػافس علػػى فػػرص العمػػل سػػيكوف حػػادان ،كيصػػبح مػػن الصػػعب
احملافظة علػى مسػتول اؼبعيشػة الػذم تعػوده النػاس ،فبػا يقلػل مػن اإلقبػاؿ علػى الػزكاج كتكػوين
األسرة.
كقد ييسأؿ عن أسباب ندرة الشباب أك كثرهتم يف اؽبرـ السكاين ،كحقيقة األمػر أف ذلػك إمبػا
يعػود إىل التػػأرجح يف مسػػتول معػدؿ الػػوالدات ،الػػذم يتػػأثر بنمػاذج السػػكاف الػػذين يتزكجػػوف
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كينجبػػوف األطفػػاؿ .كيقصػػد إيس ػرتلني بػػذلك اجملتمػػع الػػذم تكػػوف فيػػو التبػػدالت الديبوغرافيػػة
شديدة االرتباط بالتبدالت االقتصادية.
فالتبػػدالت االقتصػػادية تن ػتج تب ػػدالت ديبوغرافيػػة ،تنػػتج ب ػػدكرىا تبػػدالت اقتصػػادية ،كىك ػػذا
دكاليك ،إال أف ىذا النمػوذج يعػاين اكبرافػان ؼبصػاغبة الطبقػة الوسػطى يف اجملتمػع .أمػا النػاس يف
أسفل السلم االقتصادم ،فإف كضع اغبرماف النس ال ينطبق بالضركرة عليهم ألف مػا لػديهم
قليل أصالن.
كعنػػد اسػػتخداـ البيانػػات اإلحصػػائية جملتمعػػات كاملػػة ،تبػػني صػػحة مػػا تنبػػأ بػػو إيسػرتلني ،كمػػا
يتعلػػق منهػػا بػػدكرات العمػػل ،كمنظومػػة كوىػػدرت كمعػػدالت الػػوالدات الػػيت بػػدا لعضػػها يتتػابع
خلف بعػض بصػورة أساسػية ،فهنػاؾ مػا يشػبو اإلصبػاع علػى أف التػاري قػد أثبػت عػدـ صػحة
الرؤية اؼبالتوسية يف السكاف.
كيبػػدك أف كينػػز يف ربليلػػو للعالقػػة بػػني النمػػو السػػكاين كاعبانػػب االقتصػػادم قػػد انطلػػق مػػن
مشػػاىداتو كمالحظاتػػو للوضػػع يف الػػدكؿ الصػػناعية اؼبتقدمػػة ،ك وبػػاكؿ دراسػػة مػػدل انطبػػاؽ
ذلك على ظركؼ البلداف النامية السكانية كاالقتصادية.
كمػػع ذلػػك فقػػد لػػوحظ يف السػػنوات الػػيت أعقبػػت اغبػػرب العاؼبيػػة الثانيػػة عػػودة اؼبالتوس ػية يف
قوالب جديدة ،ساىم يف صنعها كتزكيقها اقتصػاديوف كعلمػاء اجتمػاع كفلسػفة كتػاري كعلػم
نفس ،كعلماء كيميػاء كمهندسػوف يف الػدكؿ الرأظباليػة الغربيػة ،كشػرعوا يف التحػذير مػن خطػر
التزاي ػػد الس ػػكاين يف دكؿ الع ػػا الثال ػػث كعل ػػى ال ػػدكؿ الص ػػناعية اؼبتقدم ػػة ذاهتا األنص ػػارم،
ُٖٔٗ ،صُْٖ.)ُْٗ-
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د -النظرية المعاصرة في النمو السكاني كالتنمية القتصادية:
عن ػػد دراس ػػة العالق ػػة اؼبتبادل ػػة ب ػػني اؼبؤشػ ػرات االقتص ػػادية كاؼبؤشػ ػرات الديبوغرافي ػػة ،فم ػػن الص ػػعب
التفريػػق بػػني النتػػائج كاؼبسػػببات ،حيػػث يبػػدك كػػل مػػن ىػػذه اؼبؤش ػرات سػػببان كنتيجػػة يف آف كاحػػد.

كيبػػدك مػػن اؼبتعػػذر يف كثػػري مػػن األحيػػاف كجػػود أم مػػن اؼبتغ ػريات السػػكانية ،أك تلػػك االقتصػػادية
دكف أف يكوف لو ارتباط معني باؼبتغريات األخرل.
كحقيقة األمػر أف االقتصػاديني كالػديبوغرافيني اؼبعاصػرين قػد ركػزكا بصػور ـبتلفػة علػى دكر السػكاف
يف عملية التنمية االقتصادية ،كمع ذلك فإف عرض كدراسة أىم النظريات اؼبعاصرة يف العالقػة بػني
السػػكاف كالنمػػو االقتصػػادم يفيػػد يف ربقيػػق فهػػم أفضػػل لطبيعػػة العالقػػة بػػني السػػكاف كاالقتصػػاد.
كم ػػن ى ػػذه النظري ػػات نظري ػػة التح ػػوؿ ال ػػديبوغرايف ،كنظري ػػة م ػػالتوس ،كنظري ػػة االقتص ػػاد اعبزئ ػػي أك
اؼبًكرم للخصوبة انظر :بوادقجي.)ٕٗ ،ََِِ ،
ُ -نظرية التحوؿ الديموغرافي:

ربػػاكؿ ىػػذه النظريػػة تبيػػاف أف صبيػػع الػػدكؿ اؼبتقدمػػة اؼبعاصػػرة قػػد مػػرت باؼبراحػػل الػػثالث نفسػػها
لتاري السكاف اؼبعاصر ،كترافقت بعملية ربديث اقتصادياهتا.
فاؼبرحلة األكىل بالنسبة للبلداف اؼبتقدمة ،توصف بأهنا لعدة قركف كاف عدد السػكاف فيهػا مسػتقران
أك يشهد مبوان بطيمان مع معدالت مرتفعة لكل من الوالدات كالوفيات.
أمػػا اؼبرحلػػة الثانيػػة فقػػد سبيػػزت بنهػػوض كمبػػو اقتصػػادم .كترافػػق النمػػو االقتصػػادم فيهػػا بػػدخوؿ
أعلى كغذاء أفضل ،كربسػٌن يف أسػاليب الرعايػة الصػحية ،كخباصػة الرعايػة الصػحية العامػة ،كىػذا
ما أدل إىل البفاض سريع يف معدالت الوفيات كامتداد متوسػط األعمػار منػذ الػوالدة ،كالبفػاض

ؿبدكد يف معدالت الوالدات ،ككاف ؽبذا التبػاين الواضػح بػني اؽببػوط السػريع للوفيػات كااللبفػاض
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اػبفيػػف يف معػػدالت اػبصػػوبة أكػػرب األثػػر يف االرتفػػاع البػػارز ؼبع ػدالت الزيػػادة السػػكانية مقارنػػة
باؼبرحلة السابقة.
كالواقػػع أف ىػػذه اؼبرحلػػة الثانيػػة سبثػػل اؼبرحلػػة االنتقاليػػة ،أم االنتقػػاؿ مػػن معػػدالت ثابتػػة كمسػػتقرة
للنمو السكاين إىل ازدياد سريع ألعػداد السػكاف ،كمػن ث إىل ىبػوط تػدرهبي يف معػدالت النمػو
السكاين اؼبشار إليها.
أما اؼبرحلة الثالثة فتتضمن ظاىرة التػأثري اؼبتنػامي لعمليػة التحػديث ك العصػرنة علػى ديناميكيػة
السػػكاف ،فاربػػة اجملػػاؿ ؼبزيػػد مػػن االلبفػػاض يف معػػدالت اػبصػػوبة كالوفيػػات ،كمؤديػػة بالنتيجػػة إىل
مب ػػو س ػػكاين ؿب ػػدكد للغاي ػػة ،أك إىل ع ػػدـ ح ػػدكث أم مب ػػو للس ػػكاف ،كق ػػد ح ػػدثت ى ػػذه اؼبرحل ػػة
األخرية إباف العقود األخرية للقرف التاسع عشر كبصورة كثيفة يف القػرف العشػرين ،كبصػورة خاصػة
للبل ػػداف األكث ػػر تق ػػدمان ،كذب ػػدر اإلش ػػارة إىل أن ػػو م ػػن الض ػػركرم اؼبالحظ ػػة أف مع ػػدالت ال ػػوالدة
كاػبصوبة تبػدأ بإظهػار ميػل لاللبفػاض إال بعػد أف كصػل النمػو االقتصػادم كعمليػة التحػديث

إىل مستول معني من النضوج كالتطور ،كقد استمرت عملية التحوؿ ىػذه فػرتة زمنيػة غػري قصػرية،
بل عدة عقود من الزمن.
إف مسألة التبدؿ يف مسػتويات اػبصػوبة تبػدك علػى غايػة مػن التعقيػد ،ذلػك ألف اػبصػوبة زبضػع
للعدي ػػد م ػػن اؼب ػػؤثرات االقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة كالثقافي ػػة كالديني ػػة ،يف ح ػػني أف ىب ػػوط مع ػػدالت
الوفيػػات يبكػػن ربقيقػػو بسػػرعة أكػػرب بكثػػري يف حػػاؿ اسػػتخداـ أسػػاليب الرعايػػة الصػػحية ،كازبػػاذ
إجراءات مالئمة للقضاء على األمراض كربقيق ربسن يف الوضع الصحي للسكاف.
كقػ ػػد سبػ ػػت صػ ػػياغة نظريػ ػػة اؼبرحلػ ػػة االنتقاليػ ػػة ىػ ػػذه مػ ػػن خػ ػػالؿ مالحظػ ػػة التغ ػ ػريات االقتصػ ػػادية
كالديبوغرافي ػػة لبل ػػداف أكركب ػػا الغربي ػػة إب ػػاف الق ػرنني األخ ػريين :مث ػػل ى ػػذه اغبال ػػة ال يبك ػػن انطباقه ػػا
بصورة كاملة على ظركؼ البلداف النامية.
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إف العديػػد مػػن دكؿ العػػا الثالػػث ىػػي دكؿ مسػػتقلة حػػديثان ،تعرضػػت يف مرحلػػة متػػأخرة لعوامػػل
التط ػػور التق ػػاين التكنول ػػوجي) كأس ػػاليبو ،كق ػػد أدل تطبي ػػق الوس ػػائل اغبديث ػػة يف اؼبعاعب ػػة الطبي ػػة
كالتوس ػػع يف ت ػػوفري خ ػػدمات الرعاي ػػة الص ػػحية ل ػػدل معظ ػػم البل ػػداف النامي ػػة ،إىل ح ػػدكث ربس ػػن
كاضح يف الظركؼ الصحية العامػة ،كىػذا مػا قػاد بالنتيجػة إىل ىبػوط سػريع يف معػدالت الوفيػات
ث إىل ارتفػاع بػارز يف معػدالت النمػو السػكاين ،أمػا معػدالت الػوالدات ،فقػد أظهػرت إبػاف تلػػك
الفػػرتة ميػػوالن تراجعيػػة طفيف ػة؛ كذلػػك بسػػبب ارتباطهػػا بعوامػػل معقػػدة متداخلػػة اجتماعيػػة كثقافيػػة
كاقتصػادية كدينيػػة .إننػا نعتقػػد أف البفػاض معػػدالت اػبصػوبة كمعػػو معػدالت الػػوالدات ،ال يبكػػن
ؽبػػا أف تظهػػر تراجعػػان كاضػػحان كملموسػػان إال بعػػد أف تصػػل عمليػػة التحػػديث إىل مسػػتول معػػني مػػن
التطػػور كالتقػػدـ .كبعػػد مػػركر فػػرتة زمنيػػة كافيػػة ذبػػرم يف إطارىػػا عمليػػات التحػػوؿ كالتػػأثري اؼبتبػػادؿ

ب ػػني العوام ػػل االقتص ػػادية كالعوام ػػل الديبوغرافي ػػة ،تش ػػرع بع ػػد حص ػػوؿ ذل ػػك مع ػػدالت اػبص ػػوبة
باؽببوط ،كذلك خالفان ؼبعدالت الوفيػات الػيت سبيػل للهبػوط بسػرعة أكػرب دبجػرد التوسػع يف تطػوير
نطاؽ اػبدمات الطبية كالصحية كتوسيعو.

كاسػتنادان لػذلك فإننػا نسػمح ألنفسػنا باالدعػاء أف غالبيػػة الػدكؿ األقػل مبػوان سبػر يف الوقػت اغباضػػر
دبرحل ػػة التح ػػوؿ الثاني ػػة كفق ػػان لنظري ػػة التح ػػوؿ ال ػػديبوغرايف ال ػػيت تتص ػػف حب ػػدكث ىب ػػوط سػ ػريع يف

معػػدالت الوفيػػات ،مػػع ىبػػوط طفيػػف للغايػػة يف معػػدالت اػبصػػوبة انظػػر :ب ػوادقجي،ََِِ ،
ٕٗ.)ٗٗ-
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 -1النظرية المالتوسية:
سبثل كتابات توماس ركبرت مالتوس رجل الدين االنكليزم كاألستاذ اعبامعي مصدر النظرية
اؼبالتوسية .كقد ع نشر أكىل مقاالتو حوؿ قانوف السكاف كتأثريه على التطور اؼبستقبلي
للمجتمع عاـ ُٖٕٗ كجرت مراجعتها بصورة جوىرية عاـ َُّٖ كأعيد كضع عنواف ؽبا
على النحو التايل مقالة حوؿ قانوف السكاف أك نظرة يف تأثري السكاف على سعادة اإلنساف
يف اؼباضي كاغباضر مع حبث يف طموحاتنا إلزالة الشركر اليت تسببها كبصورة عامة فقد
جرل نشر سبع طبعات ؼبقاالت مالتوس حوؿ السكاف .ككانت يف حينها العمل األكثر
كضوحان فيما يتعلق بربط العالقة بني النمو السكاين كنتائجو االجتماعية .كبالرغم أف
مالتوس قد ضبل بشدة على الكتاب االسبقني ،إال أنو كاف األكؿ يف كضع طريقة منهجية
تربط نتائج النمو دبسبباتو.
 أسباب النمو السكاني عند مالتوس:اعتقد مالتوس أف الكائنات البشرية ،مثلها مثل اغبيوانات كالنباتات ملزمة على زيادة نوعها
ربت تأثري ما اظباه الغريزة القوية ،أك اإلصرار على إعادة التكاثر .كفيما بعد ،فإف

يكن

ىناؾ ضوابط على النمو السكاين ،فإف الكائنات البشرية سوؼ تتكاثر إىل رقم ال يبكن
حسابو ،مالمة بذلك ماليني العوا خالؿ بعض آالؼ من السنني ،كمع ذلك فإننا كبن
البشر نصل إىل مثل ىذه الصورة بسبب الضوابط اؼبفركضة على النمو السكاين ،كمنعتو
من أف يصل إىل قدراتو البيولوجية ؼبلء الكرة األرضية باألجساد البشرية.
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بالنسبة ؼبالتوس فإف الضوابط كالكابح األعظم للنمو السكاين يتمثل بنق

الغذاء ،ذلك

ألف مصادر الغذاء ؿبدكدة دبساحة األراضي الزراعية اؼبتاحة ،كمستول التكنولوجيا
اؼبستخدمة يف الزراعة ،كبطبيعة التنظيم االجتماعي كمباذج ملكية األرض.
كيبثل حجر الزاكية يف حجة مالتوس ،بأف السكاف يبيلوف إىل التزايد بسرعة أكرب من سرعة
مبو كمية الغذاء . ُٔ-ٖ-ْ-ِ :كىكذا ،بينما يزداد إنتاج الغذاء بطريقة حسابية-ِ-ُ :
ّ ..اخل كبزيادة فداف من األرض يف كل مرة .كنتيجة لذلك فإف مبو السكاف يتجاكز كثريان
زيادة كمية الغذاء ،كعليو فإف النق

يف الغذاء يوقف زيادة السكاف بصورة هنائية.

لقد كاف مالتوس مدركان بدكف شك ،أف حالة اعبوع اؼبدقع نادران ما تعمل على قتل الناس
ذلك ألف ىناؾ عوامل أخرل تتدخل عادة لقتلهم قبل أف يبوتوا جوعان .ىذه العوامل
األخرل سبث ل ما يسميو مالتوس الضوابط اإلهبابية كاليت سبثل عوامل أكلية ذات طبيعة
أخالقية أك مادية تعمل على إضعاؼ كتدمري اإلطار البشرم .مثل ىذه العوامل نطلق عليها
اآلف مسببات الوفاة.
من ناحية أخرل ىذه الضوابط ؿبددة كأحيانان مانعة للوالدة ،مثل ىذه الضوابط اؼبانعة يبكن
أف تتضمن صبيع كسائل ضبط النسل مثل االمتناع عن اؼبعاشرة ،موانع اغبمل ،اإلجهاض.
إال أنو بالنسبة ؼبالتوس فإف الوسيلة الوحيدة اؼببذكلة لتحديد النسل تتمثل يف ما أظباء
مالتوس الرادع األخالقي كتأخري سن الزكاج إىل الوقت الذم يشعر فيو الرجل أنو قد
أصبح يف كضع مأموف ،أم أنو يف حالة أصبح فيها قادران على تكوين أسرة كبرية كضبايتها
من ظركؼ العوز كالفقر كما قد ينتج عن ذلك من تدىور اجتماعي .ىذا من جهة ،كمن
جهة أخرل فإف أية كسيلة أخرل لضبط النسل كاستخداـ موانع اغبمل أك اإلجهاض ،أك
التعقيم أك أم كسيلة أخرل غري مالئمة ،فإهنا سبثل من كجهة نظره عيبان ىبفض بصورة
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ملحوظة من نزاىة الطبيعة اإلنسانية .لقد كاف الرادع األخالقي بالنسبة ؼبالتوس على درجة
كبرية من األنبية ،ألنو يعتقد أنو لو ظبح للناس منح الوالدات بالوسائل غري اؼبالئمة مثل
اإلجهاض ،التعقيم ،أك اؼبوانع األخرل ،فإهنم سينفقوف قدراهتم بطرؽ يبكن القوؿ عنها،
أهنا غري منتجة من كجهة النظر االقتصادية.
كحقيقة األمر أف كجهة النظر اؼبالتوسية تعاين من نقاط ضعف عديدة ،إذ عمد مالتوس
دائمان إىل اػبلط بني التفكري العلمي كاعبانب األخالقي .كبالرغم أف مثل ىذه النواق
كانت بادية حا يف أيامو فإف تعليلو كربليلو اؼبنطقي مكناه من ربديد بعض النتائج
كاؼبنعكسات اؽبامة للنمو السكاين.
 النتائج كالمنعكسات الهامة للنمو السكاني:اعتقد مالتوس أف الفقر ىو النتيجة الطبيعية للنمو السكاين ،ككاف من نتيجة ربليلو أف
للناس إصراران طبيعيان على التكاثر ،إال أف الزيادة يف توفري الغذاء ال تستطيع أف تصمد
كتلحق دبعدؿ الزيادة السكانية .لقد قلب مالتوس كجهة نظر آدـ ظبيث كالفزيوقراطيني
رأسان على عقب.
فبدالن أف يكوف مبو السكاف معتمدان على شدة الطلب على العمل ،كما كاف يناقن آدـ
ظبيث ،فإف مالتوس اعتقد أف طبيعة اإلصرار على التكاثر لدل اإلنساف ،كاف يفرض
دائمان بالضغوط السكانية لتسبق عامل الطلب على العمالة ،كلذلك فإف االزدحاـ
السكاين كيقاس كدبستول البطالة) سيدفع باألجور لاللبفاض إىل مستول متدف ال يقدر
الناس من خاللو على توفري متطلبات الزكاج كرعاية األسرة .كعند ىذا اؼبستول من
البفاض األجور ككجود فائض من العمالة كبركز اغباجة عند كل فرد أف يعمل بشدة أكرب
كي يؤمن أجر مستول الكفاؼ ،فإف اؼبستثمرين الزراعيني يستطيعوف استخداـ عمالة
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أكثر كإدخاؿ مساحات جديدة يف نطاؽ اإلنتاج ،دبا يؤدم إىل زيادة موارد حد الكفاؼ.
لقد اعتقد مالتوس أف ىذه اغبلقة من زيادة اؼبوارد الغذائية اليت تقود إىل النمو السكاين،
كإىل كجود عدد كبري من السكاف باؼبقارنة مع اؼبوارد اؼبتاحة سيؤدم مرة أخرل بالعودة إىل
الفقر .إف ىذا اغبوار كاف بالنسبة ؼبالتوس جزءان من القانوف الطبيعي للسكاف دبعت أف كل
زيادة يف إنتاج كتوفري الغذاء كاف يعين بالضركرة ازدياد عدد األفراد الذين يعيشوف يف حالة
الفقر.
يف إطار ىذا التحليل فإف مالتوس قد حصر رد الفعل اإلنساين بعامل اإلصرار على
التكامل دكف أف تتكامل لديو كجهة نظر متقدمة عن أكجو السلوؾ اإلنساين دبا هبعلو
يت صور أف كل زيادة يف إنتاج الغذاء ستؤدم إىل مزيد من الفقر ،ككأنو يضع اللوـ يف الفقر
على الفقر أنفسهم .كإذا كاف من الضركرم ذبنب مثل ىذه النتائج فكيف كاف مالتوس
ينظر ىذا األمر؟
مالتوس ككيفية تجنب نتائج التزايد السكاني:
ناقن مالتوس أف السعي لتجنب األ بدالن من البحث عن اؼبسرات اؼبتعة) يبثل الدافع
األعظم للنشاط يف اغبياة .حا أف اؼبتعة ذاهتا لن تدفع إىل اغبركة كالنشاط ما يؤد غياهبا
إىل إحداث األ  .كزعم مالتوس إف اإلنساف اؼبثقف العاقل يدرؾ مقدمان مقدار األ الذم
يبكن أف يصيبو إف كاف عنده أكالد جائعني ،أك كاف مدينان أك يف حالة من العوز ،فبا يدفعو
لتأخري الزكاج إىل أف يتيقن أنو ال يستطيع ذبنب ذلك األ أك يف حاؿ كجود مثل ذلك
الدافع ،ككانت عوامل الردع تفعل فعلها ،فعندىا يبكن ذبنب النتائج البائسة للنمو
السكاين ،كعليو فإف الطريقة الوحيدة لكسر ىذه اغبلقة يكوف بتغيري الطبيعة البشرية.
لقد شعر مالتوس أنو إذا ما شارؾ كل فرد يف قيم الطبقة الوسطى فإف اؼبشكلة ربل ذاهتا
بذاهتا .كبالرغم من أف مثل ىذا يبدك مستحيالن ،باعتبار أف ليس كل فرد يبلك اؼبوىبة
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ليصبح صاغبان كصناعيان كليده قباح ذبربة الطبقة الوسطى ،إال أف ؾبرد احملاكلة بالقياـ بذلك،
فإف الفقر سيرتاجع بصورة ملحوظة .بالنسبة ؼبالتوس فإف النجاح اؼبادم ىو نتيجة لقدرة
اإلنساف على التخطيط بصورة عقالنية ،كعلى اإلنساف أف يكوف متعلمان كعارفان للنتائج
اؼبستقبلية لسلوكو اغبايل .ككاف مالتوس رجالن ينفذ كيطبق ما يعظ كيؤمن بو .لقد خطط
بالنسبة لتكوين أسرة لو إىل أف أصبح عمره ّٗ عامان ،كبعد أف أصبح يعمل أستاذان جامعيان
يف عاـ َُٖٓ.
كخالصة القوؿ ،فإف الفقر كفقان ؼبالتوس ىو النتيجة اغبتمية للزيادة السكانية .كيف إطار
ذلك الفقر يبكن الدافع للعمل كالنشاط كانتشاؿ اإلنساف من البؤس .كعليو فإف ظل
البعض فقراء فذلك ىو خطؤىم يف عدـ ؿباكلة فعل شيء .كانطالقان من ىذا االعتقاد ،فقد
عارض مالتوس القانوف اإلنكليزم بتقدًن اإلعانات للفقراء ألف ذلك سيؤدم عمليان إىل
إطالة كإدامة حالة البؤس كالتعاسة.
نقد نظرية مالتوس:
لعل أحد أىم مقاييس قباح مالتوس كانتشار أفكاره ،ىو عدد الكتب كاؼبقاالت اليت ىاصبتو
منذ صدكر مقالو األكؿ عاـ ُٖٕٗ ،ككانت أكثر اعبوانب يف نظريتو اليت تعرضت للهجوـ
ىي أكالن :اعتقاده أف الغذاء ال يبكن أف يتالزـ يف مستواه مع النمو السكاين ،ثانيان:
استنتاجو أف الفقر ىو نتيجة حتمية للزيادة السكانية ،كثالثان :اعتقاده أف الرادع األخالقي
ىو الضابط الوحيد اؼبقبوؿ للنمو السكاين.
كحقيقة األمر أف مالتوس يكن لديو إيباف راس بالتقدـ كالتطور ،فبالنسبة لو فإف يف كل
ؾبتمع ؾبموعة من اؽبياكل اؼبؤسساتية كاالجتماعية اليت تؤسس مستول معيشة ثابت ال
يتبدؿ .لقد كاف مدركان للثورة الصناعية ،إال أنو كاف يشكك بدكرىا الفعلي كخاصة يف
األجل الطويل ،ككاف يعتقد أف ارتفاع األجور مثالن يف إطار الصناعة التحويلية) اليت ترتافق
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مع عملية التصنيع ،ستعمل على رفع معدؿ الزيادة السكانية دكف أف تؤدم إلطعاـ األفواه
اعبديدة .كيبدك أنو حا هناية حياتو

تتكوف لديو معرفة كافية دباىية التصنيع .لقد فشل

مالتوس يف إدراؾ أف التقدـ التكنولوجي حالة فبكنة ،كأنو سيؤدم بالنتيجة إىل ربسني
مستول اؼبعيشة.
كمن بني أكلمك الذم انتقدكا إصرار مالتوس على قيمة الرادع األخالقي برغم اعتقادىم
بالكثري من استنتاجاتو األخرل ،كانوا اؼبالتوسيني اعبدد الذم فضلوا استخداـ موانع اغبمل
من أجل ضبط النسل كربديده بدؿ االعتماد على الرادع األخالقي .ككاف مالتوس يدافع
دائمان عن عامل الرادع األخالقي يف كجو منتقديو ،كأكثرىم من أصدقائو الذين كانوا
يشجعونو للتعامل بصورة أفضل مع كسائل أخرل لضبط النسل ،كال شك أف مثل ىذا
النقاش اغباد بني مالتوس كمنتقدم فيما يتعلق دبسألة ربديد النسل قد ساىم يف نشر اؼبعرفة
بني الناس بالنسبة ؽبذا اؼبوضوع كخباصة يف إنكلرتة القرف التاسع عشر .كيف هناية القرف
التاسع عشر صدر ألحد أتباع مالتوس اعبدد يف إنكلرتة منشور ساىم يف رفع مستول
معرفة اعبمهور اإلنكليزم بتقنيات ككسائل منع اغبمل.
من جهة أخرل فقد تعرضت مقولة مالتوس :بأف الفقر ىو نتيجة حتمية للزيادة السكانية
إىل انتقاد علين .فحيث مالتوس كاف يرل أف العامل يستطيع أف وبسن من مستول معيشتو
يف حالة كاحدة إف كاف فطنان كيعمل على تأخري زكاجو إىل أف يتمكن من تدبري مستلزمات
الزكاج كرعاية األسرة .إال أنو اعتقد أيضان أنو ال يبكن توقع الفطنة من العامل إال عندما
يرتفع مستول معيشتو .كمثل ىذا التناقض يف فرضيات مالتوس يصعب قبوؽبا.
كحقيقة األمر أف اؼبالحظة التارىبية يف إنكلرتة للفرتة َُُٖ – ُّٖٓ قد أظهرت أف
أكلمك الذين حصلوا على اؼبعونة كفق قانوف الفقر اإلنكليزم،

يرتفع لديهم معدالت

الوالدة أك الزكاج ،أك مبو السكاف عن أكلمك الفقراء الذين ينالوا مثل تلك اإلعانات.
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كمع ذلك فإف أفكار مالتوس قد كاجهت انتقادان قاسيان ككاف أكثرىا حدة تلك اليت أطلقها
كل من كارؿ ماركس كفر يدريك أقبلز.
أ -كجهة النظر الماركسية في السكاف:
عندما تويف مالتوس يف عاـ ُّْٖ كاف كل من ماركس كأقبلز يف مقتبل العمر ،كعندما
انتقال إىل انكلرتة كانت أفكار مالتوس شديدة التأثر يف كطنو ،كذباكب لطركحاتو كل من
النمسا كبعض الواليات األؼبانية ؼبا اعتقدكه لديهم مبوان سريعان جدان يف أعداد الفقراء.
كقد سنت بعض القوانني ضد الزكاج الذم ال يضمن اؼبرشح إليو حياة معقولة ألسرتو.
 أسباب النمو السكاني بالنسبة لماركس كأنجلز:يتناكال موضوع السكاف كأسباب ككيفية مبوىم

يف حقيقة األمر ،فإف ماركس كأقبلز

بصورة مباشرة .لقد كانا على خالؼ ضميل بالنسبة ؽبذا اؼبوضوع ،رغم أهنما كانا يؤكداف
على اغبقوؽ اؼبتساكية بني النساء كالرجاؿ ك يريا أم غضض يف عملية ضبط كربديد
الوالدات .كمع ذلك فقد كاف لديهما ارتياب كبري بصحة القوانني الطبيعية كاألزلية اليت
أطلقها مالتوس فيما يتعلق بتجاكز النمو السكاين اؼبوارد الوطنية ،مفضلني بدالن عن ذلك
النظر إىل النشاط اإلنساين كاعتباره نتاجان لبيمة اقتصادية اجتماعية معينة .كترتكز كجهة نظر
ماركس حوؿ ىذه الناحية أف كل ؾبتمع كعند كل منعطف يف التاري يكوف لديو قانونو
السكاين اػباص الذم وبدد بصورة هنائية نتائج النمو السكاين ،فبالنسبة للرأظبالية فإف
النتائج ىي االزد حاـ السكاين كالفقر ،أما يف االشرتاكية فإف الزيادة السكانية يبتصها
التطور االقتصادم دكف آثار جانبية.
كىكذا نالحظ أف االذباه األساسي يف النقد اؼباركسي،

يوجو بصورة مكشوفة إىل

النظرية اؼبالتوسية ،كخاصة ما يتعلق منها بعوامل كأسباب الزيادة السكانية ،بقدر ما كاف
رفضان لنتائج النمو السكاين كفقان لتحليل مالتوس.
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 مالحظات ماركس حوؿ نتائج النمو السكاني:لقد رفض كل من ماركس كأقبلز مقولة مالتوس بأف الفقر يالـ عليو الفقري ،كأكدا عوضان
عن ذلك أف الفقر ىو نتيجة اإلدارة الضعيفة كاؼبرتدية جملتمع معني كبصورة خاصة اجملتمع
الرأظبايل .كحقيقة األمر أف كتابات ماركس كأقبلز قد تضمنت يف ثناياىا ،أف النتيجة
الطبيعية للزيادة السكانية حدكث مبو بارز يف اإلنتاج ،حيث ينتج كل عامل أكثر من
حاجتو ،كإذا

يكن األمر كذلك ،فكيف يستطيع الصناعني األثرياء كبقية الشرائح

االجتماعية االعتماد على عمل العامل .ففي ؾبتمع جيد التنظيم يزداد السكاف كتنمو
الثركة كيقل الفقر أقبلز ُْْٖ).
لقد عارض ماركس كأقبلز بصورة خاصة مقولة مالتوس أف اؼبوارد ال تنمو بالسرعة اليت
ينمو هبا السكاف ،حيث كانا ال يرياف أم مدعاة للشك أك الريبة بأف تطور العلم
كالتكنولوجيا يستطيعاف زيادة اؼبتاح من اؼبواد الغذائية كاؼبنتجات األخرل بسرعة زيادة
السكاف كحد أدىن.
ك يكتف ماركس كأقبلز باإلشارة إىل أف الفقر ال يبكن أف يكوف النتيجة النهائية للنمو
السكاين ،بل بينا أنو حا يف إنكلرتة ذاهتا يوجد من الثركة ما يكفي إلزالة الفقر .كيف
إنكلرتة فإف الزيادة السكانية كانت تعين اؼبزيد من الثركة للرأظباليني ،كليس كضعان أفضل
للعماؿ اؼبنتجني ،ذلك ألف الرأظباليني يقتطعوف ألنفسهم جزءان من أجور العماؿ ،كبقدر
ما يزداد اقتطاع الرأظباليني بقدر ما تنخفض األجور كيزداد الفقر.
كأكثر من ذلك ،فقد أكد ماركس أف الرأظبالية تقوـ على استخداـ الطبقة العاملة
للحصوؿ على الربح كشراء اآلالت كالتجهيزات اليت ربل ؿبل العمل كتؤدم بدكرىا إىل
البطالة كالفقر .أم أف الفقراء ليسوا فقراء ألف عددىم ذباكز حدكد إنتاج الغذاء بل ألف
الرأظباليني قد أخذكا أكالن جزءان من أجورىم ،ث أخذكا منهم عملهم ذاتو كحلوا اآللة ؿبلو.
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كعليو فإف نتائج النمو السكاين اليت ربدث عنها مالتوس كانت يف اغبقيقة نتيجة اجملتمع
الرأظبايل ك تكن بطبيعتها نتيجة للزيادة السكانية.
إف ازدياد السكاف دبعدالت عالية يف اجملتمع الرأظبايل تتفق كرغبة الرأظباليني بوجود جين
صناعي احتياطي وبافظ على البفاض مستول األجور من خالؿ التنافس على مواقع
العمل احملدكدة ،دبا يلزـ العماؿ يف ذات الوقت على زيادة إنتاجيتهم حرصان منهم على
االحتفاظ بعملهم.
كبالنسبة ؼباركس فإف االمتداد اؼبنطقي للنمو السكاين ،أف ىذا النمو وبمل يف أحشائو
بذكر دمار الرأظبالية ذاهتا ،ألف البطالة ستقود بالضركرة إىل عدـ الرضى ث إىل الثركة .أما
إذا ما ع تنظيم اجملتمع بصورة أفضل كما يف االشرتاكية ،فإف اؼبشكلة السكانية ستؤكؿ إىل
االختفاء.
كمن اعبدير بالذكر أف ماركس مثلو مثل أقبلز قد مارس بنفسو ما كاف يؤمن بو .لقد
عارض ماركس مبدأ الرادع األخالقي لتحديد كضبط النسل ،فقد تزكج يف سن اػبامسة
كالعشرين من عمره ككاف أبان لثمانية أطفاؿ بينهم طفل غري شرعي ،كعاش معظم حياتو يف
توأمة مع الفقر.
لقد كانت اؼباركسية مثل اؼبالتوسية قطرية يف مراحلها األكىل ،دبعت أف اىتمامها األكيل قد
أنصب على إنكلرتة القرف التاسع عشر .ككاف ماركس مثقفان حاد الذكاء ركز بصورة خاصة
على التحليل التارىبي لالقتصاد كما ىو قائم يف إنكلرتة اليت اعتربىا اؼبثاؿ الكالسيكي
للرأظبالية ،إال أنو كمع انتشار أفكاره كزيادة أعداد اؼبؤيدين ؽبا يف بلداف كأزمنة أخرل ،فقد
جرت تعديالت معينة على كجهة نظر ماركس حوؿ السكاف.
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 نقض ماركس:يرل البعض أف العديد فبن اعتنقوا اؼباركسية ال يشاطركف بصورة كاملة كجهات نظرة
ماركس كأقبلز حوؿ السكاف .كحقيقة األمر أف الكثري من األفكار اؼباركسية حوؿ السكاف
تعود إىل لينني.
بالنسبة ؼباركس فإف اؼببدأ اؼبالتوسي يعمل فقط يف النظاـ الرأظبايل كليس لو دكر يف
االشرتاكية ألف االشرتاكية زبلو من مشاكل السكانية ،كذلك دكف أف يقدـ ماركس أم
دليل أك تعديل لذلك سول ما ذكره بأف قانوف االشرتاكية حوؿ السكاف يف تناقض مع
القانوف الرأظبايل.
كيرل جوف كيكس ػ John weeksيف مؤلفة حوؿ السكاف الطبقة الرابعة ،أنو بالنسبة
للماركسية ،فإف كاف معدؿ الوالدات مرتفعان يف الرأظبالية فاؼبفرتض أف يكوف منخفضان يف
االشرتاكية كإف بدا اإلجهاض سيمان يف اجملتمع الرأظبايل ،فال بد أف يكوف حسنان يف اجملتمع
االشرتاكي .كعلى ىذا األساس فقد كاف من الصعوبة دبكاف بالنسبة للديبغرافيني السوفييت
أف هبدكا تعليالن غبقيقة أف االذباىات السكانية يف االرباد السوفييت السابق متماثلة بصورة
ملحوظة مع االذباىات السكانية يف البلداف الصناعية الرأظبالية .ىذا إضافة إىل أف
االشرتاكية السوفيتية كانت عاجزة عن تلطيف أحد أسوأ الشركر اليت كاف ماركس يرجعها
للرأظبالية ،أال كىي ذباكز معدالت الوفيات يف الطبقة العاملة معدالت الوفيات يف
الطبقات األعلى* )(weeks, 1989, p67
كبالرغم أف ماركس كأقبلز

يقدما تعليالن لوجهة نظرنبا بأف النمو السكاين ال يبكن أف

يكوف مشكلة حقيقية ،كؿباكلة التربير العقائدية ؽبذه الفكرة ،فإف السميني السوفييت قد
أثاركا أكثر من مرة مسألة بربرية الطرح الرأظبايل فيما يتعلق بالتحريض على ربديد الزكاج أك
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ربديد الوالدات يف إطار النظاـ األسرم ،ذلك ألف النظاـ االقتصادم السليم هبب أف
هبوف قادران على اللحاؽ بأية زيادة سكانية.
إال أنو كمنذ بداية الستينات ،أضحى اؼباركسيوف أقل صالبة .ففي عاـ ُِٔٗ اقرتحت
السويد على األمم اؼبتحدة تقدًن إعانات للدكؿ النامية من أجل ربديد النسل ،كقد قوبل
ىذا االقرتاح بصمت من قبل االرباد السوفيييت .كيف الصني أكرب دكلة يف العا شرعت
كمنذ اػبمسينات ببذؿ جهود متواصلة لضبط التزايد السكاين لديها ،ككضعت بعض
األنظمة اليت تبيح استخداـ موانع اغبمل كاللجوء إىل اإلجهاض أحيانان .إال أنو يف عاـ
َُٔٗ خطب الرئيس ماكتسي تونغ قائالن بأف حجمان كبريان للسكاف يف الصني يبدك شيمان
حسنان .فحا مع كجود زيادة كبرية للسكاف ،فإف لدينا حلوالن مالئمة ترتكز بصورة أساسية
نطاؽ اإلنتاج .أما يف عاـ ُٕٗٗ فقد كتب أحد الرظبيني الصينيني مبينان أنو يف ظل
اؼباركسية فإف قانوف زبطيط اإلنتاج يتطلب ليس فقط زبطيط إنتاج السلع كالبضائع ،كلكنو
يتطلب أيضان زبطيط إعادة إنتاج اؼبوارد البشرية.
إال أف ما أشرنا إليو هبب أف ال يقودنا إىل االعتقاد بأف اؼبفكرين اؼباركسيني قد أعادكا
النظر بصورة كاملة يف فلسفتهم حوؿ اؼبسألة السكانية .ففي الباكستاف مثالن غبظت الدكلة
غري اؼباركسية) ضركرة إبطاء معدالت النمو السكاين .بيد أف ىذه السياسة قد كاجهت
انتقادان كاسعان من قبل اؼباركسيني يف ىذه الدكلة الذين أكدكا أف مواجهة حالة الفقر تتم من
خالؿ إعادة توزيع الثركة يف تلك البالد ،مقرين بذلك بأف التزايد السكاين السريع ال يبكن
أف يستمر دكف نتائج ضارة.
كيف كقتنا القريب كاف العديد من اؼباركسيني يقرتحوف أنو فقط بعد حصوؿ الثورة االشرتاكية
كإعادة تنظيم اجملتمع على أسس جديدة ،يصبح باإلمكاف تشجيع الناس على خفض
معدؿ الوالدات .كىكذا كيف حاؿ ربوؿ حكومات البلداف النامية إىل االشرتاكية كالعمل
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على تشريك قوة العمل ككسائل اإلنتاج حبيث يستفيد اعبميع بصورة متساكية كيقطفوا شبار
التقدـ التكنولوجي ،فإف الناس سيبادركف إىل خفض حجم أسرىم .كيف إطار ىذا اؼبدخل
اعبديد فإف اؼباركسية قد طرأ عليها ربوؿ كاضح الرباىني العلمية اغبديثة ،كخاصة ما يتعلق
منها بكيفية سلوؾ الناس .كعلى نفس اؼبنواؿ طرأ ربوؿ يف كجهات النظر اؼبالتوسية يف
ضوء الرباىني العلمية أيضان .كذبدر اإلشارة أنو برغم أف اؼباركسية كاؼبالتوسية تبدكاف
متناقضني بصورة مستديبة فيما يتعلق بالقضايا السكانية ،فإف كليهما قد نشأتا يف أكربا
القرف التاسع عشر إباف التحوالت االقتصادية كاالجتماعية العاصفة مصطفى،ََِٔ ،
صِْ.)ُّ-
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 -3النظرية الجزئية للخصوبة:
شػػرع بعػػض االقتصػػاديني يف الفػػرتة األخػػرية بدراسػػة حثيثػػة للعوامػػل احملػػددة يف معػػدالت اػبصػػوبة
بقص ػػد ص ػػياغة ن ػػوع م ػػن اؼبرجعي ػػة النظري ػػة كالرقمي ػػة ،كتوض ػػيح ى ػػذه الظ ػػاىرة .كق ػػد اعتم ػػدكا يف
دراساهتم على النظرية الكالسيكية اعبديدة يف العالقة بني األسرة كسلوؾ اؼبستهلك.
تفػػرتض ىػػذه النظريػػة أف الفػػرد ،دبػػا لديػػو مػػن أذكاؽ كأفضػػليات ،وبػػاكؿ تعظػػيم منفعتػػو باسػػتهالؾ
كميات ؿبددة كمتنوعة من السلع كاػبدمات ،آخذان باغبسباف حجم دخلػو كاؼبسػتويات السػائدة
لألسػػعار ،كيف ؿباكلػػة تطبي ػق ىػػذا اؼبفهػػوـ علػػى كضػػع األسػػرة ،فػػإف األطفػػاؿ ييع ػدٌكف دبثابػػة نػػوع

خػػاص مػػن السػػلع االسػػتهالكية كالبضػػائع االسػػتثمارية بصػػورة أف اػبصػػوبة تصػػبح دبثابػػة ذبػػاكب
اقتصادم عقالين لطلب األسرة على األطفاؿ مقارنة بالسلع األخرل.
يف مث ػػل ى ػػذه اغبال ػػة ف ػػإف ال ػػدخل الع ػػادم كاحتم ػػاالت اإلح ػػالؿ يص ػػح تطبيقه ػػا حبي ػػث أن ػػو إذا
اعتربت العوامل األخرل ثابتة ،فإف العدد اؼبرغوب فيػو مػن األطفػاؿ يتوقػع أنػو سػيرتاكح إهبابيػان مػا
بني مستول أسعار تكاليف األطفاؿ ،كشدة أفضليات األسرة للسلع األخرل مقارنةن باألطفاؿ.

كال شك أف ىذه اؼبناقشػة ال تنطبػق بصػورة كاملػة علػى حالػة الػدكؿ الناميػة ،حيػث ىبضػع طلػب
األسػػرة علػػى األطفػػاؿ إىل تفضػػيلها لعػػدد معػػني مػػن األطفػػاؿ األحيػػاء كخباصػػة الػػذكور مػػنهم)
كمػػنهم علػػى األخ ػ

يف اؼبنػػاطق الػػيت تتصػػف بارتفػػاع معػػدالت الوفيػػات ،فاألىػػل يف مثػػل ىػػذه

اغبال ػػة ىبطط ػػوف ع ػػادة ألس ػػر كب ػػرية للتع ػػويض ع ػػن االحتم ػػاالت الكب ػػرية لوفي ػػات األطف ػػاؿ ،ى ػػذا
إضػػافة إىل أف األطفػػاؿ ييع ػدٌكف يف بعػػض اجملتمعػػات عناصػػر منتجػػة ربقػػق دخ ػالن لألىػػل كبػػريم
السن.
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كيف بعض اجملتمعات النامية فإف العوامل الثقافية كالسيكولوجية تؤدم دكران ؿبددان يف صػياغة رغبػة

األى ػػل يف حج ػػم ؿب ػػدد لألس ػػرة ،فالول ػػداف األكٌالف أك ثالث ػػة األكالد األكائ ػػل ينظ ػػر إل ػػيهم كس ػػلع
اس ػػتهالكية ،كيك ػػوف اؼبي ػػل اغب ػػدم للطل ػػب ب ػػدكف مركن ػػة ،أم أف الطل ػػب عل ػػى ى ػػذا الع ػػدد م ػػن

األطفػاؿ يظػل ثابتػان ،كال يتجػاكب ألم تغػري يف السػعر ،كمػع ذلػك فػإف آليػة نظريػة اػبصػوبة ىػذه
يبكن أف تنطبق علػى األعػداد اإلضػافية لألطفػاؿ ،أم األعػداد اغبديػة ،حيػث يبػدأ األىػل دبوازنػة

منافعهم االقتصادية مقابل التكاليف اؼبتوقعة ،أك ما يطلق عليو بالتكلفػة البديلػة الناذبػة مػن تربيػة
ىؤالء األطفاؿ.
إف نظريػػة خصػػوبة األسػػرة كمػػا تطبػػق علػػى حالػػة بعػػض الػػدكؿ الناميػػة ،تشػػري إىل أنػػو عنػػدما سبيػػل
أسػػعار أك تكػػاليف األطفػػاؿ لالرتفػػاع نتيجػػة لعوامػػل مثػػل :ازديػػاد فػػرص تعلػػيم اؼب ػرأة كتشػػغيلها،
ارتفػػاع الرسػػوـ اؼبدرسػػية ،كجػػود أنظمػػة صػػارمة لتشػػغيل األطفػػاؿ ،تقػػدـ السػػن ،مشػػاريع الضػػماف
الص ػػحي كاالجتم ػػاعي إخل ،...ف ػػإف األى ػػل ق ػػد يرغب ػػوف يف ع ػػدد أق ػػل م ػػن األطف ػػاؿ اإلض ػػافيني،
مستبدلني بذلك النوعية بالكمية ،أك دخل األـ اؼبستقلة مقابل تكاليف رعاية األطفاؿ.
إف مثػػل ىػػذا التحليػػل يػػدعم جهػػود الدكلػػة لصػػياغة سياسػػات مالئمػػة كإج ػرا ات تشػػجع
خي ػػارات األى ػػل لمصػ ػػلحة ع ػػدد محػ ػػدكد م ػػن األطف ػػاؿ كيمكػ ػػن أف تأخ ػػذ السياس ػػات أك
اإلجرا ات المناحي اآلتية:
ُ -رفع اؼبستول التعليمي للمرأة كربسني كضعها االجتماعي االقتصادم.
ِ -زيادة فرص العمل للنساء كخاصة العمل اؼبأجور.
ّ -تطػػوير دخػػل األسػػرة مػػن خػػالؿ توسػػيع فػػرص االسػػتخداـ كرفػػع مػػداخل الرجػػل كاؼب ػرأة معػػان،
ككذلك ربقيق ذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل ؼبصلحة الطبقات الفقرية بصورة خاصة.
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ْ -خفػ ػػض معػ ػػدالت الوفيػ ػػات ،كخباصػ ػػة كفيػ ػػات األطفػ ػػاؿ بواسػ ػػطة ربسػ ػػني الوضػ ػػع الصػ ػػحي
كالغذائي لألـ كالطفل.
ٓ -تطوير مشاريع الرعاية الصحية كالتأمني على اغبياة.
إف مثػػل ىػػذه اعبهػػود تقلػ مػػن اعتمػػاد األىػػل علػػى أبنػػائهم .دبعػػت آخػػر فػػإف اعبهػػود اؼببذكلػػة لزيػػادة
ف ػ ػػرص االسػ ػػتخداـ ال ػ ػػيت تعمػ ػػل عل ػ ػػى رفػ ػػع مسػ ػػتول اػبػ ػػدمات التعليميػ ػػة كالصػ ػػحية ككس ػ ػػائل الرفػ ػػاه
االجتمػػاعي ،تعمػػل بػػذات الوقػػت علػػى ربسػػني مسػػتول اؼبعيشػػة ،كربفػػز إىل تفضػػيل األسػػرة الصػػغرية.
كىكػػذا فإنػػو عنػػدما تسػػود مثػػل ىػػذه الظػػركؼ ،فمػػن اؼبتوقػػع أف يػػؤدم تطبيػػق سياسػػات كإج ػراءات
تنظيم األسرة كضبط النسل إىل ربقيق نتائج فعالة .)todaro, 1989, p226-228
كبعػػرض ؾبموعػػة ىػػذه النظريػػات أضػػحى مػػن الواضػػح أنػػو ال توجػػد نظريػػة كاحػػدة قػػادرة علػػى تفسػػري
صبيع نواحي السلوؾ الديبوغرايف ،كىكذا فال يبكن أف يينظر إىل النمو السكاين على أنو نتيجة لعامػل
كاح ػػد ،أك ؾبموع ػػة كاح ػػدة م ػػن العوام ػػل ال ػػيت ترتاف ػػق بك ػػل بس ػػاطة م ػػع ؾبموع ػػة معين ػػة م ػػن النت ػػائج

كاؼبنعكسات ،كحقيقة األمر أف العا الفعلػي أكثػر تعقيػدا مػن اؼبضػموف النظػرم ،كأف النمػو السػكاين
قد ىبلق تبدالت أخرل يف اجملتمع تستدعي استجابات أخرل يف السلوؾ الديبوغرايف.
كيف الوقت نفسو قبد نظرية التحوؿ الػديبوغرايف األكثػر قػدرة علػى الصػعيد العلمػي باالسػتناد إليهػا يف
تفسري التحوؿ الػديبوغرايف يف سػورية مػن بػني النظريػات األخػرل ،حيػث توضػح ىػذه النظريػة أف صبيػع
ال ػػدكؿ اؼبتقدم ػػة م ػػرت يف ث ػػالث مراح ػػل األكىل كى ػػي مرحل ػػة االس ػػتقرار أك النم ػػو الس ػػكاين البط ػػيء
معدالت مرتفعة لكل من الوالدات كالوفيات) كىذا ما ينطبق على سورية فرتة ما قبل ُْٕٗ ـ.
أمػػا اؼبرحلػػة الثانيػػة فهػػي مرحلػػة النمػػو السػػكاين الس ػريع حيػػث ترافقػػت ىػػذه اؼبرحلػػة مػػع هنػػوض كمبػػو
اقتصػػادم كربسػػن يف أسػػاليب الرعايػػة الصػػحية كىػػذه اؼبرحلػػة تنطبػػق علػػى سػػورية يف فػػرتة ُْٕٗ –
ََِٕ.

52

أما اؼبرحلة الثالثػة فتتضػمن ظػاىرة التػأثري اؼبتنػامي لعمليػة التحػديث كالعصػرنة علػى ديناميكيػة السػكاف
فاربػػة اجملػػاؿ دبزيػػد مػػن االلبفػػاض يف معػػدالت اػبصػػوبة كالوفيػػات ،كمؤديػػة بالتنيجػػة إىل مبػػو سػػكاين
ؿبدكد للغاية كىذه اؼبرحلة برأيي ىي يف طور التشكل يف سورية.

53

ثالثان -التحوؿ الديموغرافي
أ -التحوؿ الديموغرافي كمفهومو:
يقص ػػد ب ػػالتحوؿ ال ػػديبوغرايف « االنتق ػػاؿ م ػػن حال ػػة ارتف ػػاع مع ػػدالت اػبص ػػوبة كالوف ػػاة إىل البف ػػاض
مع ػػدالت اػبص ػػوبة كالوف ػػاة » .كيب ػػر ى ػػذا التح ػػوؿ دب ػػرحلتني ،األكىل :ي ػػنخفض فيه ػػا مع ػػدؿ كفي ػػات
األطفػػاؿ كالرضػػع بينمػػا يسػػتمر معػػدؿ اػبصػػوبة مرتفعػػان ،كترتفػػع نسػػبة الفمػػات العمريػػة الصػػغرية كيرتفػػع

معػدؿ اإلعالػػة ،أمػػا اؼبرحلػػة الثانيػة :فيػػنخفض فيهػػا معػػدؿ اػبصػػوبة تػدرهبيان حػػا يبلػػغ معػػدؿ اإلحػػالؿ
ُ ِ,طفػػل لك ػػل ام ػرأة ) في ػػنخفض معػػدؿ النم ػػو الس ػػكاين كيتجػػو كب ػػو االسػػتقرار كت ػػنخفض نس ػػبة

الفمات العمرية الصغرية ،كترتفع نسبة السكاف يف سن العمل ،الذين كانوا يف الفمات العمريػة الصػغرية
يف اؼبرحلة األكىل ،كينخفض معدؿ اإلعالة ،كإف كاف يعود إىل االرتفػاع مػرة أخػرل عنػدما ترتفػع نسػبة
كبار السن .نتيجة ؽبذا التحوؿ ينعكس البفاض معدؿ اػبصػوبة كمعػدؿ الوفيػات مباشػرة علػى نسػبة
الزي ػػادة الطبيعي ػػة للس ػػكاف ،كتش ػػري إس ػػقاطات األم ػػم اؼبتح ػػدة االحتم ػػاؿ اؼبع ػػدؿ) إىل البف ػػاض ى ػػذه
اؼبعػػدالت بػػوترية أسػػرع يف البلػػداف الػػيت تقػػدمت فيهػػا عمليػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف ،ففػػي البلػػداف الػػيت ال
ت ػزاؿ يف مرحلػػة أكليػػة مػػن البفػػاض معػػدؿ اػبصػػوبة كػػاليمن) سػػيظل معػػدؿ الزيػػادة الطبيعيػػة مسػػتقران
خػػالؿ الفػػرتة َََِ  ،ََِِ -ث يػػنخفض بػػبطء ليصػػل إىل ِ )% ِ,خػػالؿ الفػػرتة ََِِ -
ََِْ ،كيبقػػى أمامػػو مسػػافة طويلػػة السػػتقرار الوضػػع الػػديبوغرايف .كيشػػتد ىػػذا االلبفػػاض يف البلػػداف
الػػيت تقػػدمت يف مراحػػل البفػػاض معػػدؿ اػبصػػوبة كتػػونس كلبنػػاف)  ،حيػػث يػػنخفض معػػدؿ الزيػػادة
الطبيعيػػة تػػدرهبيان ليصػػل إىل صػػفر يف هنايػػة النصػػف األكؿ مػػن القػػرف ال ػُِ كىػػي حالػػة االسػػتقرار التػػاـ

للوض ػع إىل أق ػػل م ػػن ُ  )%خ ػػالؿ الف ػػرتة ََِِ  َِِٓ-يف معظ ػػم البل ػػداف ال ػػيت تق ػػدمت فيه ػػا
عمليػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف كاإلمػػارات العربيػػة اؼبتحػػدة كالبح ػرين كتػػونس كاعبزائػػر كقطػػر كاؼبغػػرب )
بينمػػا تتجػػاكز ِ  )%يف موريتانيػػا كالػػيمن .كلعػػل مػػن أىػػم نتػػائج التحػػوؿ الػػديبوغرايف ارتفػػاع نسػػبة
السكاف يف سػن العمػل ُٓ  ٓٗ -سػنة ) كنسػبة اؼبسػنني ،كالبفػاض نسػبة األطفػاؿ أقػل مػن ُٓ)
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سػػنة .كسػػيبقى لفمػػة الشػػباب حيػػز مه ػم يف صبيػػع البلػػداف العربيػػة ،كستشػػهد غالبيتهػػا فػػرتة رفػػاه مػػن
الناحيػػة الديبوغرافيػػة ،إذ سػػتبقى نسػػبة السػػكاف يف سػػن العمػػل مرتفعػػة حػػا عػػاـ ََِِ أك مػػا بعػػده
كفقان ػبصوصية كل بلد .كتعد النافذة الديبوغرافية من اؼبظاىر االهبابية يف عملية التحػوؿ الػديبوغرايف،

إذ يبكػػن اسػػتثمارىا يف ربسػني إنتاجيػػة العمػػل ككضػػع بػرامج تيعػػت بالتكافػػل بػػني األجيػػاؿ ،كمػػا يبكػػن
االسػػتفادة منهػػا يف تػػدعيم بػرامج التأمينػػات االجتماعيػػة ،ألف عػػدد السػػكاف الػػذين ينتمػػوف إىل القػػول

العامل ػػة يف ى ػػذه اؼبرحل ػػة يف ػػوؽ ع ػػدد الس ػػكاف خارجه ػػا .كيبك ػػن أف تس ػػمح ى ػػذه الف ػػرتة م ػػن الرف ػػاه
ال ػػديبوغرايف خبل ػػق العدي ػػد م ػػن الف ػػرص لالس ػػتثمار يف اؼبنطق ػػة العربي ػػة كالس ػػتغالؿ مواردى ػػا الطبيعي ػػة
كالبشرية على النحو األمثل ،من حيث إتاحة التعليم كاؼبعرفة بالتقنيات اغبديثػة ،كاؼبشػاركة يف النشػاط
االقتصادم لكل الفمات انظر :التقرير الوطين األكؿ يف سورية.)ّٔ-ٖٓ ،ََِٖ ،
ب -نظرية التحوؿ الديموغرافي في أكركبا:
جاءت ىذه النظرية كسيلةن لشرح االذباىات الديبوغرافية كتفسريىا يف أكركبا ،اليت

تطابق آراء

مالتوس .كقد ىيمنت على اعبزء الرئيس من فكر الديبوغرافية االجتماعية .فعدد كبري جدان من

األعماؿ النظرية كالتجريبية اذبهت للبحث يف القضايا اليت أثارهتا أفكار النظرية كادعاءاهتا .كمن

اؼبرجح أف اؽبيمنة اليت أحرزهتا نتجت من كوهنا إحدل اغبقائق الديبوغرافية القليلة ،إف
الوحيدة اليت تعرضت لتغري اػبصوبة السكانية.
حدث التحوؿ الديبوغرايف أكالن يف أكركبا كبعد ذلك يف معظم مناطق العا األخرل بالبفاض

اػبصوبة من معدالت اؼبواليد اػباـ ّٓ )َْ -يف األلف إىل َُ )ُٓ -يف األلف كاقرتاب

معدؿ اػبصوبة الكلي من معدؿ اإلحالؿ ،طفلني لكل امرأة كىو متوسط عدد األطفاؿ الذم
تلده اؼبرأة ؼبواصلة اإلقباب مستقبالن) :أم من التوازف العايل إىل التوازف اؼبنخفض.
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تكن

كقد صاغ الديموغرافي نوتيستين (من جامعة كامبردج) المساىمات الجوىرية فػي القاػايا التػي
تخ ػ ػػص العالق ػ ػػة ب ػ ػػين التح ػ ػػديث كنم ػ ػػو الس ػ ػػكاف الت ػ ػػي أص ػ ػػبحت تس ػ ػػم بنم ػ ػػو ج التح ػ ػػوؿ
الديموغرافي كتتمثل في اآلتي:
 إف الدكؿ تكمل ربوالن منظمان من فرتة اؼبستول العايل للوفيات كاػبصوبة إىل فرتة اػبصوبةالعالية كالوفيات اؼبنخفضة ،ث إىل فرتة الوفيات كاػبصوبة اؼبنخفضة.

 التحوؿ من الوفيات العالية إىل اؼبنخفضة يرتافق مع التحسن يف الرفاىية اؼبادية للسكاف،كتوافر الغذاء اعبيد ،كالوصوؿ إىل الوسائل الصحية اعبيدة كصحة أفضل ،كتكوف ىذه
جزءان من عملية التصنيع.

 التحوؿ من اػبصوبة اؼبرتفعة إىل اؼبنخفضة يتبع ربوؿ الوفيات ،كيرتافق مع زيادة التمدفكانتشار طريقة اغبياة األكثر علمانية كفردية اليت تشجع على استخداـ الوسائل العقالنية
غري التقليدية) للسيطرة على اػبصوبة .)Bailey،2005,19
كىناؾ من يقسم ىذه النظرية إىل أربع مراحل للتحوؿ :المرحلة األكل مشلت معظم التاري
البشرم حا انطالؽ الثورة الصناعية .كسبيزت بارتفاع معدالت اؼبواليد كالوفيات اػباـ ،فقادت إىل
خفض معدالت الزيادة الطبيعية ،بل كانت سالبة يف بعض األكقات .كيبدك أف معدؿ الزيادة
الطبيعية لسكاف العا حا منتصف القرف الثامن عشر كاف طفيفان بلغ ُ )%َ,سنويان .ك يأخذ
مبو سكاف العا يف التسارع إال بعد الثورة الصناعية ،ففي ظل النظاـ اؼبشاعي البدائي ،كما يف ظل
النظامني العبودم كاإلقطاعي كاف سكاف العا يتزايد ببطء شديد .كيعزل ذلك إىل خضوع
اإلنساف للطبيعة بدرجة كبرية ،كإىل البفاض مستول اإلنتاج ،ككثرة اغبركب ،كانتشار األكبمة
كاجملاعات؛ ما أدل إىل زبلف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالصحية اليت كانت
تعيشها البشرية آنذاؾ ،كمن ث ارتفاع معدؿ الوفيات .كتتمثل ىذه اؼبرحلة حاليان يف اجملتمعات

56

الزراعية ذات البناء االجتماعي كالقبلي أك التقليدم اؼبتخلف ،اليت تنتقل بعد إىل اغبياة العصرية،
كتشمل مناطق ؿبدكدة من العا  .المرحلة الثانية سبيزت بااللبفاض الثابت يف معدالت الوفيات
اػباـ بسبب ربسن اؼبستول الصحي كاالقتصادم كالتعليمي ،لكن معدالت اؼبواليد اػباـ
تنخفض البفاضان أساسيان يف اؼبراحل األكىل للثورة الصناعية ،بل استغرقت عدة عقود .لذلك خالؿ
الفرتة من َُٕٓ – ََُٖ) قدر معدؿ الزيادة الطبيعية للعا عند ْ )%َ,كمتوسط سنوم.
ككفق نوتيستني فقد البفضت الوفيات أعقاب الثورة الصناعية ألهنا أحدثت تغريات مادية فيما
ىب

التطور الزراعي كاتصاالت أفضل كإنتاجية أعلى كربسنان يف الظركؼ الصحية .كلكن اػبصوبة

كانت أقل استجابة ؼبثل ىذا التحديث ،كالبفاضها اعتمد بدرجة كبرية على اهنيار األنظمة
االقتصادية كالقيمية –الذم أعقب البفاض الوفيات– اليت دعمت اػبصوبة العالية .كخالؿ القرف
التاسع عشر ،كمع انتشار الثورة الصناعية تعزز بقوة البفاض معدالت الوفيات نتيجة االلبفاض
اغباد يف معدالت كفيات الرضع كاألطفاؿ مع زيادة مهمة يف العمر اؼبتوقع ،كؼبا كانت معدالت
الوالدات استمرت عالية فإف معدالت الزيادة الطبيعية يف الدكؿ األكركبية الغربية اؼبتقدمة تسارعت
بشكل أساسي ،ككصلت أكثر قليالن من ُ )%كمتوسط سنوم يف هناية اؼبرحلة .لقد شهدت
الدكؿ الصناعية ثورهتا الديبوغرافية خالؿ النصف الثاين من القرف التاسع عشر ،كإذا كانت األكضاع
الديبوغرافية زبتلف ،خاصة بني دكؿ أكركبا كمشاؿ أمريكا ،فإف اؼبعدؿ األقصى للنمو الطبيعي
للسكاف قد ع بالنسبة إىل القارتني ،يف القرف التاسع عشر أك مطلع القرف العشرين ،بينما دخلت
الدكؿ النامية للمرحلة الثانية متأخرة كلكن بسرعة مستفيدة من التقدـ اغباصل يف ؾباؿ الطب
الوقائي كالعالجي ،فمثالن أحدث البفاض معدؿ الوفيات يف األرياؼ اؽبندية أك اإلفريقية خالؿ
الفرتة من األربعينيات إىل الستينيات ،من  )500–400يف األلف إىل  )200يف األلف،
كأحيانان إىل  )100يف األلف ،ثورة ديبوغرافية كاف من أكىل نتائجها ارتفاع نسبة الشباب ذكم
الزيادة الطبيعية اؼبرتفعة .كال يزاؿ كثري من الدكؿ النامية يبر هبذه اؼبرحلة ،حيث معدؿ الزيادة
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الطبيعية للسكاف أكثر من  )%2سنويان .كبدأت المرحلة الثالثة بعد اغبرب العاؼبية األكىل ،كسبيزت
بااللبفاض الواضح كالثابت للخصوبة مرتافقة مع استمرار االلبفاض يف معدالت الوفيات اػباـ،
فقادت إىل البفاض عاـ ثابت يف معدؿ الزيادة الطبيعية يف الدكلة اؼبتقدمة ،إذ يرتاكح اؼبعدؿ يف ىذه
اؼبرحلة بني  %1ك  )%2سنويان فتحي أبو عيانة .)ٓٔ ،َََِ ،أما المرحلة الرابعة فقد
بدأت منذ السبعينيات ،إذ استمرت معدالت الزيادة الطبيعية منخفضة جدان يف الدكؿ األكربية
إضافة إىل الدكؿ الصناعية األخرل ،كيف كثري من اغباالت كصلت إىل مستول أقل من معدؿ
اإلحالؿ ُ .)ِ,كخالؿ العقد اؼباضي استمرت معدالت الزيادة الطبيعية منخفضة جدان يف معظم

دكؿ االرباد األكركيب ،حيث اقرتبت من الصفر .ىذه اؼبرحلة من التحوؿ الديبوغرايف ؽبا انعكاسات
اجتماعية كاقتصادية كسياسية كبرية على ىذه الدكؿ يف اؼبديني القريب كالبعيد انظر :فياض،

َُِِ. )ِّْ-َِْ ،
ىذا على مستول أكركبا لكن خارجها تقرتح التقديرات أف البفاض اػبصوبة بدأ مبكران كبشكل

الفت للنظر ،يف الواليات اؼبتحدة  ،حيث سبق انطالؽ البفاض اػبصوبة يف البلداف األخرل
باستثناء فرنسا) بثالثة أرباع القرف .فبني العامني ََُٖ كُّّٗ يعتقد أف معدؿ اػبصوبة الكلي

البفض من أكثر من سبعة أطفاؿ لكل امرأة إىل مستول أقل من معدؿ اإلحالؿ ،أم كاف
االلبفاض كبو َٕ.( Hacker، 2009 %
ككاف فاف دككا ُٕٖٗ)  Van de Kaaقد أطلق مفهوـ التحوؿ الديبوغرايف الثاين على
التغريات اؼبهمة كغري اؼبتوقعة اليت حدثت يف سلوؾ اػبصوبة كالوفيات ،بصورة حادة ،يف دكؿ أكركبا
الغربية منذ منتصف الستينيات من القرف اؼباضي ،إذ مشلت التغريات البفاضان يف عدد األسر كبرية

اغبجم ،كزيادة يف حاالت عدـ إقباب األطفاؿ ،كإقباب األطفاؿ خارج العالقة الزكجية كتأخري
الزكاج كاألبوة أك األمومة ،كزيادة يف حاالت العين اؼبشرتؾ من دكف زكاج ،كارتفاع حاالت الطالؽ.
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ىذه التطورات ال تشكل اذباىات منعزلة ،لكنها تكوف مرتابطة بشدة بعضها ببعض ،كتالحظ
االذباىات نفسها يف كثري من البلداف .ككاف إطالؽ ىذا اؼبفهوـ ىو ؿباكلة للتنظري ؽبذا التحوؿ
الديبوغرايف الكبري كدراسة أسبابو كأبعاده كتأثرياتو اؼبستقبلية العميقة يف البنية الديبوغرافية كاالجتماعية
كاالقتصادية جملتمعات دكؿ أكركبا الغربية.
كىناؾ من يقوؿ إف اؼبؤشرات األكىل للتحوؿ الديبوغرايف الثاين بدأت يف اػبمسينيات .كيف
الثمانينيات انتشر مبط اإلقباب من عالقة العين اؼبشرتؾ من دكف زكاج من الدكؿ اإلسكندنافية إىل
بقية دكؿ أكركبا الغربية .كاآلف يف فرنسا كاؼبملكة اؼبتحدة ،أكثر من َْ )%من صبيع الوالدات
ربدث خارج الزكاج ،بينما كانت النسبة لكليهما ٔ )%يف العاـ َُٔٗ.
لقد أدل التحوؿ الديبوغرايف الثاين) إىل تواصل البفاض معدؿ اػبصوبة إىل ما دكف معدؿ
اإلحالؿ .لذلك بات سكاف الغرب يواجهوف تناقصان يف حجمهم كلوال اؽبجرة الداخلة لكاف
االلبفاض قد بدأ قبل ذلك الوقت يف كثري من الدكؿ األكركبية .إف زيادة متوسط العمر مع استمرار
معدؿ اػبصوبة ربت معدؿ اإلحالؿ سينتج منهما شيخوخة إضافية مؤثرة أيضان .ىذه الشيخوخة ال
يبكن تعويضها تعويضان كامالن باؽبجرة ،كبدالن من ذلك ستنشأ ؾبتمعات متعددة اإلثنيات بسبب
اؽبجرة الداخلة بأعداد أكرب)(Lesthaeghe, 2010, 33-34
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ج -مظاىر التحوؿ الديموغرافي في الدكؿ العربية:
إف التحػػوالت االقتصػػادية كاالجتماعيػػة الػػيت عاشػػتها الػػدكؿ العربيػػة كػػاف ؽبػػا األثػػر الكبػػري يف عمليػػة
التحوؿ الديبوغرايف يف الوطن العريب ،حيػث البفضػت اػبصػوبة كالوفيػات بوتػائر ـبتلفػة حبسػب البلػد،
كتبقى الفركؽ يف اػبصوبة من أىػم الظػواىر الػيت تسػتدعي ربلػيالن معمقػان ،إذ نالحػظ فركقػان يف سػريكرة
ىذه التحػوالت حػا يف البلػداف الػيت تتشػابو مػن الناحيػة االقتصػادية كاالجتماعيػة مثػل حػاليت سػورية

كتونس) ،كيبكن تصنيف الدكؿ العربية عمومان يف أربع ؾبموعات.
 -1المجموعة األكل :
تش ػػمل كػ ػالن م ػػن ت ػػونس كلبن ػػاف اؼبتميػ ػزتني بتق ػػدمهما يف عملي ػػة التح ػػوؿ ال ػػديبوغرايف حي ػػث
البفضت فيهما معدالت اػبصوبة إىل مستول يقػارب معػدالت اإلحػالؿ ُ ِ,طفػل لكػل
امرأة) .بدأ يظهر ىذا االلبفاض بوضوح يف أكاسط الستينيات ،كمرٌ كػال البلػدين بفػرتة ركػود
نس ػ خػػالؿ أكاسػػط السػػبعينيات تالىػػا البفػػاض س ػريع الوتػػائر يف الفػػرتة اؼبواليػػة ،كقػػد بػػدأ
البفػػاض الوفيػػات يف تػػونس منػػذ هنايػػة اػبمسػػينيات مػػع ال ػربامج الصػػحية اؼبكثفػػة ،كىػػذا مػػا
أدل إىل ارتف ػػاع توق ػػع اغبي ػػاة بص ػػفة متواص ػػلة م ػػن ٔ )ْْ,س ػػنة يف بداي ػػة اػبمس ػػينيات إىل
ٖ )ِٕ,سػػنة يف بدايػػة القػػرف اعبديػػد ،كنالحػػظ االذبػػاه نفسػػو يف لبنػػاف حيػػث ارتفػػع توقػػع
اغبياة خالؿ الفرتة نفسها من ٗ )ٓٓ,سنة إىل ٓ )ّٕ,سنة.
كنظ ػران لاللبف ػػاض الس ػريع للخص ػػوبة كاالنتش ػػار الواض ػػح لوس ػػائل من ػػع اغبم ػػل ف ػػإف ؿب ػػددات
اػبص ػػوبة يف ى ػػذه اجملموع ػػة م ػػن ال ػػدكؿ تب ػػدك مرتبط ػػة أساس ػػان بالقيم ػػة ال ػػيت يوليه ػػا األكلي ػػاء
لألطف ػػاؿ ،كانتش ػػار العم ػػل اؼب ػػأجور ،كنظ ػػم التأمين ػػات االجتماعي ػػة ،فالطف ػػل يفق ػػد يف ى ػػذه
ال ػػدكؿ قيمت ػػو االقتص ػػادية ككظيفت ػػو اؼبتعلق ػػة بالت ػػأمني عل ػػى الش ػػيخوخة للوال ػػدين كيع ػػزز ى ػػذا
اؼبوقف التقل اغباصل يف قوة العمل الفالحية كيف االرتكػاز علػى الفالحػة كعنصػر أساسػي
يف االقتصاد.
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ِ -المجموعة الثانية:
ىػػي ؾبموعػػة الػػدكؿ الػػيت بػػدأت تػػنخفض فيهػػا اػبصػػوبة البفاظػػان ملحوظػػان يف أكاسػػط الثمانينيػٌات
كى ػي يف غالبيتهػػا مػػن البلػػداف العربيػػة النفطيػػة إذ تشػػمل الكويػػت كالبحػػرين كاعبزائػػر كاإلمػػارات
كليبيػػا إضػػافة إىل اؼبغػػرب الغػػري النفطيػػة ،كتتميػػز ىػػذه الػػدكؿ بااللبفػػاض السػريع للخصػػوبة لػػديها
فخػػالؿ الفػػرتة ُِٖٗ – ُِٗٗ البفػػض معػػدؿ اػبصػػوبة الكليػػة ل ػ ٔ )ِ,طفػػل لكػػل امػرأة يف
اعبزائػػر ك ٗ )ُ,طفػػل لكػػل ام ػرأة يف اؼبغػػرب ك ّ )ّ,أطفػػاؿ لكػػل ام ػرأة يف ليبيػػا ،مػػن ِٕ,
أطفػاؿ لكػػل امػرأة خػػالؿ الفػرتة َٖ – ٖٓ إىل مػػا يقػارب ُ ْ,أطفػػاؿ لكػل امػرأة خػالؿ الفػػرتة
َٗ .)ٗٓ-كاسػػتمر ىػػذا االلبفػػاض بوتػػائر أقػػل سػػرعة خػػالؿ الفػػرتة ُِٗٗ– ََِِ كيبكػػن
تفس ػػري الرتاج ػػع السػ ػريع يف مس ػػتويات اػبص ػػوبة يف بل ػػداف ى ػػذه اجملموع ػػة بالوض ػػع االقتص ػػادم
كاالجتمػػاعي لتلػػك اجملتمعػػات الػػيت اسػػتفادت مػػن اػبػربات الرتاكميػػة للعائػػد النفطػػي ،الػػذم كػػاف
نتيجة ربسني الظركؼ اؼبعيشية كالتعليمية كالصحية للسكاف.
كصػػاحب البفػػاض اػبصػػوبة يف ىػػذه اجملتمعػػات تغػريات كبػػرية يف السػػلوكيات اإلقبابيػػة كيف القػػيم
اؼبتعلقة باإلقباب ،كلعل توفر اػبدمات الصػحية اعبيػدة كػاف لػو األثػر الكبػري يف ارتفػاع اسػتعماؿ
موانػػع اغبم ػػل كيف ربسػػن مكون ػػات الص ػػحة اإلقبابيػػة كخاص ػػة ب ػرامج الصػػحة اإلقبابي ػػة كخف ػػض
الوفيات كمنها كفيات األطفاؿ ككفيات األمهات.
ك يتب ػػع البف ػػاض الوفي ػػات النس ػػق نفس ػػو يف ى ػػذه اجملموع ػػة حي ػػث فق ػػد ب ػػدأ مبك ػران يف ك ػػل م ػػن
البحرين كاإلمارات ث تلتهما الكويت كباقي البلداف األخرل ،كيرتاكح توقع اغبياة عند اؼبػيالد يف
ىػػذه البلػػداف بػػني ٗٔ) سػػنة يف كػػل مػػن اعبزائػػر كاؼبغػػرب كيفػػوؽ ال ػ ْٕ) سػػنة يف بػػاقي الػػدكؿ
النفطية من اجملموعة نفسها .كيعػود ىػذا التبػاين أساسػان إىل التبػاين يف معػدالت كفيػات األطفػاؿ
كاألمهػػات ،الػػيت أصػػبحت نسػػبيان متدنيػػة يف الػػدكؿ النفطيػػة مػػن ىػػذه اجملموعػػة بينمػػا تصػػل إىل
ُُٕ) لكػ ػػل ََُ) ألػ ػػف كالدة يف اعبزائػ ػػر ،كتفػ ػػوؽ الػ ػ ػ ََِ) لكػ ػػل ممػ ػػة ألػ ػػف كالدة يف
اؼبغػػرب ،كيرجػػع ىػػذا التبػػاين بػػدكره إىل عػػدة اعتبػػارات منهػػا عػػدـ تػػوفر اػبػػدمات الصػػحية تػػوفران
مالئمػان ككجػػود نسػػبة كبػػرية مػػن السػػكاف يعيشػػوف يف منػػاطق معزكلػػة أك شػػبو معزكلػػة يف كػػل مػػن
اعبزائر كاؼبغرب.
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 -3المجموعة الثالثة:
ىػػي ؾبموعػػة الػػدكؿ الػػيت بػػدأت تشػػهد البفاضػػان يف اػبصػػوبة كلكػػن بوتػػائر أقػػل سػػرعة كيف
بعض األحياف مرٌ ىذا االلبفاض بركود نسػ  .كتضػم ىػذه اجملموعػة بلػدانان منهػا دكؿ نفطيػة
مث ػػل عم ػػاف كالس ػػعودية كقط ػػر ،ال ػػيت ب ػػدأت فيه ػػا عملي ػػة رب ػػوؿ اػبص ػػوبة يف مرحل ػػة مت ػػأخرة
أكاخ ػػر الثمانينيػ ػات) كبل ػػداف أخ ػػرل مث ػػل س ػػورية كمص ػػر ال ػػيت ب ػػدأت فيه ػػا عملي ػػة التح ػػوؿ
الػػديبوغرايف منػػذ فػػرتة طويلػػة نسػػبيان ك يكػػن فيهػػا البفػػاض اػبصػػوبة متواصػالن بالنسػػق نفسػػو،
فق ػػد عان ػػت ى ػػذه ال ػػبالد فػ ػرتات رك ػػود يرج ػػع س ػػببها إىل ع ػػدة عوام ػػل منه ػػا نوعي ػػة خ ػػدمات
الصػػحة اإلقبابيػػة كتكػريس بعػػض القػػيم التقليديػػة الػػيت ربػػد مػػن سػػرعة ىػػذا التحػػوؿ اؼبرتتبػػة يف
الغال ػػب عل ػػى االعتم ػػاد اؼبكث ػػف لالقتص ػػاد عل ػػى الفالح ػػة كتكػ ػريس بع ػػض الق ػػيم التقليدي ػػة
اؼبتعلقة بالسلوؾ اإلقبايب.
كتتميػػز ىػػذه اجملموعػػة باختالفػػات كبػػرية يف مسػػتول الوفيػػات حيػػث يكػػوف توقػػع اغبيػػاة عنػػد
الػػوالدة يف حػػدكد ِٕ) سػػنة يف البلػػداف النفطيػػة كسػػورية ،بينمػػا ال يتعػػدل ٗٔ) سػػنة يف
حالة مصر رغم أف البفاض الوفيات قػد بػدأ منػذ فػرتة طويلػة فكػاف معػدؿ الوفيػات يفػوؽ ال ػ
َِ) بػ ػ ػػاأللف يف بداي ػ ػػة السػ ػ ػػتينيات كتراج ػ ػػع إىل ح ػ ػػدكد ٓ )ٔ,بػ ػ ػػاأللف خػ ػ ػػالؿ آخػ ػ ػػر
التسعينيات.
كسبثػ ػػل السػ ػػوداف حالػ ػػة خاصػ ػػة إذ ال زالػ ػػت نسػ ػػبة الوفيػ ػػات مرتفعػ ػػة رغػ ػػم أف االلبفػ ػػاض يف
معػػدالت الوفيػػات اػبػػاـ قػػد بػػدأ منػػذ هنايػػة السػػبعينيات كيعػػود الػػبطء يف البفػػاض الوفيػػات
لػػرتدم األكضػػاع الصػػحية الناصبػػة عػػن النزاعػػات الداخليػػة الػػيت يعيشػػها السػػوداف ،حيػػث
يرتفػ ػع توق ػػع اغبي ػػاة عن ػػد ال ػػوالدة إال إىل ْٔ) س ػػنة خ ػػالؿ العشػ ػرين س ػػنة اؼباض ػػية ،أم ػػا يف
السعودية فقد بػدأ البفػاض الوفيػات بصػفة سػريعة ابتػداء مػن أكاسػط السػبعينيات إذ البفػض
اؼبعدؿ اػباـ لوفيات األطفاؿ إىل دكف األربعة خالؿ الفرتة األخرية ُٓٗٗ – َََِ.
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 -4المجموعة الرابعة:
كىي ؾبموعة الدكؿ اليت تفوؽ فيها اػبصوبة ٓ ٓ,طفل لكل امرأة) كتضم كػل مػن جيبػوي
كموريتانيػػا كالػػيمن كالصػػوماؿ كىػػي الػػدكؿ الػػيت تتسػػم بارتفػػاع الفقػػر ك تشػػهد ىػػذه الػػدكؿ
البفاضان ملحوظان يف معدالت اػبصوبة.
كمػػا تتميػػز ىػػذه اجملموعػػة دبسػػتول مرتفػػع للوفيػػات حيػػث يقػػل توقػػع اغبيػػاة عنػػد اؼبػػيالد عػػن
اػبمسػػني عامػػان يف كػػل مػػن الصػػوماؿ كجيبػػوي كيسػػاكم ٓ )ِٓ,سػػنة يف موريتانيػػا ك َٔ)
سػ ػػنة يف الػ ػػيمن يف بدايػ ػػة سػ ػػنوات األلفيػ ػػة .كتتميػ ػػز ىػ ػػذه الػ ػػدكؿ بظػ ػػركؼ صػ ػػحية صػ ػػعبة،
فمعدالت كفيات األمهات ال تزاؿ مرتفعة جدان كتقارب الػ َّٓ) لكػل ممػة ألػف كالدة يف
اليمن ،كمػا أف اسػتعماؿ كسػائل منػع اغبمػل ال يػزاؿ ضػميالن فهػو ال يتعػدل ال ػ َُ  )%يف
كل من ىذه البلداف ما عدا اليمن انظر :شقري ،ََِٗ ،صْ.)ٖ-
د -مراحل التحوؿ الديموغرافي في سورية:
سبيز النمو السكاين للمجتمع السورم على مدل القرف العشرين خبصائ

مرحلة التحوؿ الديبوغرايف

من نظاـ التوازف التقليدم أك السل إىل نظاـ النمو السكاين السريع .كىذا التحوؿ نتاج عملية
شركط و
ديبوغرافية طويلة اؼبدل نسبيان ،ربولت فيها الرتاكمات الكمية يف و
معينة إىل تغريات نوعية أك
ربوؿ ديبوغرايف .فلم تكن كترية ىذه العملية كاحدة يف مسار عملية التحوؿ الديبوغرايف العامة ،بل

مرت دبسار معقد متعدد اغبلقات .كقد حكمت ىذه العمليات النمو السكاين الناتج من ثالثة
عوامل :الوالدات كالوفيات كصايف اؽبجرة اػبارجية.
كلقد أخذت الصورة العامة لعملية التحوؿ الديبوغرايف من النمو البطيء إىل النمو السريع بالفعل
على اؼبستول اجملازم الداليل شكل الصورة السكانية النمطية كاؼبكثفة ؼبرحلة النمو السكاين السريع،
اليت تعارؼ اؼبختصوف بعلم السكاف على كصفها بػ االنفجار السكاين).
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كيبكن ربقيب كترية التحوؿ الديبوغرايف السريع اليت شهدىا اجملتمع السورم يف القرف العشرين من
النمو البطيء إىل النمو السريع على اؼبستول الزمين  -الداليل يف اؼبراحل التالية اؼبرتابطة كاؼبتداخلة
فيما بينها:
 المرحلة األكل  :مرحلة انتقالية كسيطة من النظاـ الديبوغرايف – االجتماعي التقليدم إىلنظاـ النمو السكاين السريع ،يبكن حصرىا زمنيان بفرتة َُٓٗ – ُْٕٗ) ،كىي مرحلة
اتسمت باآلثار اؼبتعاكسة لعوامل تسريع النمو السكاين كتثبيطو.

 المرحلة الثانية :مرحلة النمو السكاين السريع ُْٕٗ – ََِٕ) ،كيبكن تفريعها إىلثالث مراحل فرعية تتسم اثنتاف منها بكوهنما مرحلتني مكوٌنتني بينما تتسم الثالثة منها
بأهنا مرحلة إشكالية كال تزاؿ يف مرحلة التكوف ،كىذه اؼبراحل ىي:
أ -مرحلة تسارع كترية النمو السكاين أك مرحلة االنفجار السكاين ،كيبكن حصرىا زمنيان بفرتة
ُْٕٗ – َُٔٗ).

ب -مرحلة انفجار قنبلة اؼبواليد) ،كيبكن حصرىا زمنيان بفرتة َُٔٗ – ُْٗٗ).

ج -مرحلة تراجع معدؿ النمو السكاين السريع نسبيان ،كىي مرحلة يف طور التكوف يبكن
حصرىا بفرتة ُٓٗٗ – ََِٕ) اليت أخذ معدؿ النمو السكاين فيها بالرتاجع عما كاف
عليو يف اؼبراحل السابقة .كتتمثل خصوصيتها يف اإلشكالية بني بوادر انفتاح النافذة
الديبوغرافية كآثار االنفجار السكاين كفرص التوازف اغبديث التقرير الوطين األكؿ،ََِٖ ،
صٖٓ).

 المرحلة األكل  :اؼبرحلة االنتقالية الوسيطة َُٓٗ:)ُْٕٗ-تزامن دخوؿ اجملتمع السورم يف مرحلة التحوؿ الديبوغرايف مع دخوؿ معظم البلداف العربية ،يف أكائل
و
و
و
و
متفاكتة يف و
و
كسيطة من النمو البطيء إىل النمو
تدرجية
انتقالية
عملية
بدرجات
القرف العشرين
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السريع ،كقد أخذ اجملتمع السورم بالتحوؿ الديبوغرايف التدرهبي بفعل آثار عملية التحديث العامة
اإلهبابية يف عوامل الزيادة الطبيعية للسكاف ،اليت حدث فيها ربسن نس  ،السيما يف اؼبدف ،على
صحة السكاف من خالؿ األخذ ببعض كسائل الطب كالصحة العامة اغبديثة اليت تتميز بأثرىا
الديبوغرايف اؼبباشر كاؼبلموس يف الدينامية الطبيعية للتكاثر السكاين أك يف كترية معدؿ الزيادة
الطبيعية.
لقد استغرؽ اؼبدل الزمين ؽبذه العملية ما يناىز نصف قرف تقريبان ،حيث تضاعف خاللو حجم
السكاف يف سورية يف منتصف القرف العشرين مرة كاحدة بالنسبة إىل ما كاف عليو يف أكائل القرف
فتضاعف حجم السكاف يف سورية تقريبان خالؿ النصف األكؿ من القرف العشرين،
العشرين،
ى
كربديدان خالؿ فرتة َُٓٗ )ُْٕٗ-من ْٗٔ )ُ,مليوف نسمة يف العاـ َُٓٗ إىل
َِٖ )ّ,ماليني نسمة يف العاـ ُْٕٗ) .كقعت الزيادة األكرب يف حجم السكاف يف سورية

خالؿ الربع الثاين من القرف العشرين .كدبا يسمح بالقوؿ إف سورية

تدخل يف مرحلة االنتقاؿ

الديبوغرايف من النمو البطيء إىل النمو السريع من الناحية الفعلية إال بدءان من الربع الثاين من القرف

العشرين.

يبكن التمييز بني فرتتني فرعيتني يف مسارات عملية التحوؿ الديبوغرايف االنتقالية الوسيطة يف سورية
خالؿ النصف األكؿ من القرف العشرين ،نبا :فرتة تباطؤ النمو السكاين السريع خالؿ الربع األكؿ
منو ،كفرتة ارتفاع كترية النمو كتسريعو بدرجات مرتفعة ضمن حدكد العملية االنتقالية الوسطية.
كباؼبقارنة ما بني الفرتتني ،فقد سبيز معدؿ النمو السكاين الطبيعي السنوم كتبعان لو حجم السكاف يف
سورية يف الفرتة األكىل بالبطء النس دبعدؿ مبو سكاين كسطي قدره أقل من ُ )%سنويان

كبو ٓ ٗ,باأللف) ،بسبب غلبة تأثري العوامل اؼبثبطة لوترية النمو السكاين يف العوامل اؼبسرعة.
كبالنظر إىل أنبية األثر الديبوغرايف ؽبذه العوامل يف نشوء ما يبكن تسميتو اؼبشكلة السكانية)
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كتطورىا كتعقدىا يف سورية يف القرف العشرين ،فإنو يبكن تصنيفها كمقاربتها كفق كترية التأثري يف
ؾبموعتني أساسيتني من العوامل تتسماف بأهنما متعاكستا األثر الديبوغرايف يف اغبركة الطبيعية للنمو
السكاين ،كىاتاف اجملموعتاف نبا:
 -1العوامل المسرعة:
أ -آثار عملية التحديث كالتمدين اليت تعود لفحاهتا إىل أكاخر القرف التاسع عشر ،كاليت أخذت
كتريهتا تتنامى كتتسارع خالؿ النصف األكؿ من القرف العشرين على اذباىات الزيادة
السكانية الطبيعية اليت تعرب عن الشكل الطبيعي للتزايد السكاين ،كىو مدرسيان حصيلة ناتج

الوالدات كالوفيات معان.
ب -صايف اؽبجرة اػبارجية الوافدة) اليت امتصتها سورية كتوطنت فيها خالؿ النصف األكؿ
من القرف العشرين ،كيبكن تقسيمو إىل ىجرة الوافدين كتسمى اؽبجرة الدكلية) حني تنتقل
حركة اؼبهاجرين من دكلة إىل أخرل كإىل ىجرة اؼبغادرين حني تكوف حركة اؼبهاجرين من
الدكلة إىل خارجها.
 -1العوامل المثبطة (المبطنة):
و
أ -صايف اؽبجرة اػبارجية اؼبغادرة) :يرتكز ىذا العامل و
أساسية يف عامل اؽبجرة اػبارجية،
بدرجة
كربديدان يف نوعها الذم ينتمي إىل ىجرة اؼبغادرين من سورية إىل خارجها ،كينتمي ىذا
النوع من اؽبجرة إىل مبط اؽبجرة الدكلية إىل ما كراء البحار ،اليت شهد العا موجتها العاؼبية
الثالثة بني العامني َُٖٖ.)ُُْٗ -
ب -قوة التأثري السل التقليدية اؼبوانع الطبيعية) اليت سبثلت بانتشار األكبمة الفتاكة كاجملاعة
كالفقر الشديد كإهناؾ اؼبوارد كاغبرب اليت كاف ؽبا التأثري اؼبباشر يف حركة الزيادة الطبيعية
للسكاف.
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 المرحلة الثانية :مرحلة النمو السكاين السريع ُْٕٗ:)ُْٗٗ-بني االنفجار السكاين كبركز بوادر انفتاح النافذة الديبوغرافية:
يبكن يف ضوء االذباىات اعبديدة للعالقة بني السكاف كالتنمية من جهة ،كمعدؿ النمو السكاين
كمعدؿ النمو االقتصادم كاالجتماعي كاؼبؤسسي من جهة أخرل حصر ىذه اؼبرحلة من الناحية
الزمنية يف حقبة ُْٕٗ )ُْٗٗ -اليت يبكن اعتبارىا مرحلة النمو السكاين السريع أك مرحلة
الفتوة الديبوغرافية) يف سورية ،إذ تراكح كسطي معدؿ النمو السكاين خالؽبا حوؿ معدؿ سنوم
شبو ثابت قدره ِ .)%ّ,كيبكننا أف مبيز فيها فرتتني فرعيتني متداخلتني من الفرتات الفرعية
للتغريات الديبوغرافية ،نبا:
 -1مرحلة تراجع العوامل اؼبثبطة للنمو السكاين السريع كبركز العوامل اؼبسرعة :كيبكن حصرىا زمنيان
بفرتة ُْٕٗ.)َُٗٔ-
 -1مرحلة ذركة النمو السكاين السريع أك انفجار قنبلة اؼبواليد) ،كيكن حصرىا زمنيان بفرتة
َُٔٗ )ُْٗٗ-التقرير الوطين األكؿ ،ََِٖ ،صٗٓ.)ّٔ-
كفي التالي شرح ىاتين الفترتين أك المرحلتين:
ُ -مرحلة تراجع العوامل اؼبثبطة للنمو السكاين السريع كبركز العوامل اؼبسرعة ُْٕٗ:)َُٗٔ-
أفضى ربوؿ تراكمات العمليات الديبوغرافية اليت حدثت يف النصف األكؿ من القرف العشرين
عمومان ،إىل ربوؿ نوعي يف عملية التحوؿ الديبوغرايف ،كذلك بتأثري تراجع العوامل اؼبثبطة للنمو
السكاين كتقدـ العوامل اؼبسرعة .كىو ما أدل إىل تسارع كترية النمو السكاين لتصل إىل ذركهتا
يف العاـ َُٔٗ) ،كاضعة اجملتمع السكاين السورم يف عبة التحوؿ السكاين السريع
االنفجارم).
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كلقد عكس السلوؾ اإلقبايب خالؿ ىذه اؼبرحلة قيم اجملتمع السورم السائدة ك تكن ىذه القيم
مستجدة بطبيعة اغباؿ ،بل متجذرة ذبذران شديدان يف الوعي االجتماعي العاـ ،كلكن تطوران نوعيان
أدل دكران أساسيان يف عملية سبكينها من التعبري عن نفسها سلوكيان يف شكل التوجو الكثيف إىل
اإلقباب اؼبفرط ،كيتمثل ىذا التطور يف ؾبمل التطورات االقتصادية كاالجتماعية كالصحية اليت

تسارعت كتريهتا بعد حصوؿ سورية على استقالؽبا السياسي ُّْٗ.)ُْٗٔ-
ِ -مرحلة ذركة النمو السكاين السريع أك انفجار قنبلة اؼبواليد) أك مرحلة الفتوة الديبوغرافية،
كيبكن حصرىا زمنيان بفرتة َُٔٗ:)ُْٗٗ-
يبكن اغبديث عن ىذه اؼبرحلة كفق جدلية العوامل اؼبسرعة كاؼبثبطة لوترية معدؿ النمو السكاين
على مستول فرتتني متكاملتني نبا فرتة َُٔٗ ،)َُٖٗ-اليت سبيزت بقوة تأثري العوامل
احملفزة لبقاء كترية معدؿ اػبصوبة عند معدالت مرتفعة ،كفرتة ُُٖٗ )ُْٗٗ-اليت سبيزت
بقوة تأثري العوامل اؼبثبطة ،كيف مقدمتها البفاض عدد الوفيات الذم أدل دكر العامل األساس
يف النمو السكاين السريع بسبب التقدـ التقاين كالثقايف العاـ يف اجملاؿ الصحي.
 الفترة األكل (:)1982-1962تبلورت يف الفرتة اؼبمتدة ما بني العاـ َُٔٗ) كالعاـ َُٖٗ) االذباىات اليت عربت عنها اؼبرحلة
االنتقالية الوسطية ،كما تالىا من مبو سريع يف فرتة ُْٕٗ )َُٗٔ-بشكل مبوذجي اكتمل سبثيلو
ػبصائ

مرحلة االنفجار السكاين) يف مبوذج التحوؿ الديبوغرايف العاـ .إذ سجل اجملتمع السورم

يف ىذه الفرتة أعلى معدؿ للنمو السكاين يسبق لو أف سجلو يف تارىبو الديبوغرايف – االجتماعي
اغبديث كمن اؼبرجح أال يسجلو يف اؼبستقبل ،كىو يف الوقت ذاتو من أعلى معدالت النمو السكاين
يف اؼبنطقة كالعا  ،إذ كصل ىذا اؼبعدؿ إىل كبو ْ ّّ,باأللف) سنويان.
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تتمثل أىم العوامل الديموغرافية الرئيسة المفسرة لحركة النمو السكاني السريعة في ىذه
الفترة في اآلتي:
ُ -حركة الزيادة الطبيعية بني منحنيني صاعد كىابط :تعكس ىذه اغبركة حالة الزيادة السكانية
الناذبة من ارتفاع معدؿ النمو الطبيعي السكاين كعدـ التوازم بني منحت اؼبواليد الصاعدة
كمعدؿ الوفيات اؼبنحدر ما شكل العامل اغباسم يف ارتفاع الوترية االنفجارية) للنمو السكاين
السريع ،يف انطالؽ قنبلة اؼبواليد).
ِ -صايف اؽبجرة اػبارجية :ىو العامل األساسي الثالث إىل جانب الوفيات كالوالدات يف عوامل
النمو السكاين ،كلقد احتل ىذا العامل ىنا أنبية خاصة من ناحية أثره اؼبلموس يف زبفيف
حدة كترية معدؿ النمو السكاين اؼبرتفع أصالن ،إذ ارتفعت كترية معدؿ اؽبجرة اػبارجية من
سورية إىل خارجها .كيبكن مقاربة ذلك كما يلي:
أ -إف ارتفاع كترية معدؿ اؽبجرة اػبارجية يف السبعينيات أكثر من ثالثة أمثاؿ ما كانت عليو يف
الستينيات ،ش ٌكل يف ظبتو العامة كيف حد ذاتو ،نوعان من نسبة مبو سكاين مؤجلة – بشكل

مؤقت – يف حجم السكاف يف سورية حبكم الطبيعة األساسية ؽبذه اؽبجرة يف تلك اؼبرحلة ،اليت
كانت تنتمي إىل طبيعة اؼبغرتبني اؼبؤقتني) كليس اؼبهاجرين الدائمني) كىي قريبة فبا يبكن
كصفو هبجرة دائرية متوسطة أك قريبة اؼبدل ،يعود اؼبهاجركف خالؽبا دكريان كيف نتيجتها إىل الوطن
األـ.
ب -إف الطبيعة االغرتابية اليت ىيمنت على ىذه اؽبجرة خفضت من كترية معدؿ النمو السكاين
اؼبرتفع يف األساس بشدة ،على أساس أف صايف اؽبجرة اػبارجية يؤثر يف زبفيض كترية معدؿ
النمو السكاين إىل جانب حركة الزيادة الطبيعية .لكنها من خالؿ ما كانت توفره من ربويالت
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كمدخرات سانبت بتحسني القدرة اؼبادية لديهم كلدل أفراد أسرىم كىذا ما هبعل اإلقداـ على
الزكاج ؼبن كانت تعوٌقو الظركؼ اؼبادية أمران متاحان ،كل ىذا كما شابو يسمح باغبديث عن نوع

من تغذية راجعة.

ج -لقد كانت ىذه التغذية حادة الوترية كالشدة من ناحية آثارىا االرذباعية اؼبباشرة ،كمن ىنا
خفف ارتفاع اؽبجرة اػبارجية نسبيان من ارتفاع كترية معدؿ النمو السكاين االنفجارم) يف
السبعينيات لكنو شكل يف الوقت ذاتو عرب آلية التغذية الراجعة) أحد عواملها احملركة ،كىذا ما
يعين أف اؽبجرة اػبارجية قامت بدكر ملموس يف ارتفاع كترية معدؿ النمو السكاين يف سورية
خالؿ تلك الفرتة كليس يف البفاضو.
-

الفترة الثانية (:)1994-1981
إذا كانت عوامل النمو السكاين قد اتسمت يف فرتة َُٔٗ )ُُٖٗ-بقوة تأثري العوامل اؼبسرعة
للنمو السكاين الطبيعي ،كىو ما ذبلى يف حفاظ كترية اػبصوبة الكلية على معدالت مرتفعة ،فإف
ىذه الفرتة ُُٖٗ ) ُْٗٗ-تتسم برتاجع تدرهبي لتأثري تلك العوامل يف كترية اػبصوبة بفعل توافر
تلك الشركط نسبيان كالسيما الشرط األساسي منها الذم وبكم زبفيض كترية اػبصوبة ،كىو شرط
الفائدة االقتصادية كاالجتماعية من إقباب أطفاؿ أقل ،كىو الشرط الذم وبكم عملية التوجو إىل
استخداـ كسائل تنظيم األسرة يف تنظيم السلوؾ اإلقبايب ،كارتفاع الطلب عليها.
ُ -لقد حكم ىذا الشرط – ككاف غائبان يف الستينيات كالسبعينيات -زبفيض الوترية اؼبرتفعة

للخصوبة زبفيضان سريعان نسبيان ،كبرزت آثاره الديبوغرافية اليت تتطلب طبيعتها مدل زمنيان
لرتاكمها بصورة كاضحة خالؿ النصف األكؿ من التسعينيات خصوصان.
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ِ -سبثلت اآلثار الديبوغرافية –االقتصادية لألزمة االقتصادية –االجتماعية يف الثمانينيات يف
ارتفاع أعباء اإلعالة ارتفاعان غري مسبوؽ ،كيف اتساع الفجوة بني شدة الطلب على أغذية
األطفاؿ الرضع كعلى األدكية من جهة كؿبدكدية العرض كاختناقاتو السلعية اػبطرية يوممذ

من جهة أخرل ،كيف تراجع اإلنفاؽ العاـ على مرافق الصحة الذم أثر يف تآكل كفاءهتا
الداخلية كاػبارجية على حد سواء ،كىو ما فاقم يف ؾبملو الصعوبات اليت باتت تعرتض
اعرتاضان ملموسان تكوين الشباب ألسر جديدة.

ّ -حكم الشرط االقتصادم – االجتماعي الضاغط بركز االذباه كبو زبفيض كترية اػبصوبة.
كمن ىنا كاف ىذا االلبفاض بالدرجة األكىل كليد التكيف االضطرارم مع الضغوط
االقتصادية –االجتماعية القاىرة .لكن ما يفسر ذلك ىو توفر عاملني يعداف من شركط
البفاض كترية اػبصوبة ،نبا:
أ-

توافر الوسائل اغبديثة لتنظيم األسرة كإتاحة الوصوؿ إليها.

ب-

األثر الديبوغرايف لرصيد التنمية البشرية كالسيما مستول التعليم التقرير الوطين األكؿ،
ََِٖ ،ص ٗٓ.)ٕٔ-

ج -محددات التحوؿ الديموغرافي في الدكؿ العربية:
إف عمليػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف ىػػي نتيجػػة للتحػػوالت االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة الػػيت يبػػر هبػػا
اجملتمع كىي كذلك ؿبرؾ ؽبا لشدة الرتابط بني تلك اؼبتغريات كاالذباىات السكانية.
كلقػػد سػػانبت ال ػربامج الصػػحية الػػيت اسػػتهدفت بشػػكل خػػاص زبفػػيض معػػدالت الوفيػػات كالسػػيما
كفيػ ػػات األمه ػ ػػات كاألطفػ ػػاؿ كب ػ ػرامج تنظ ػ ػػيم األسػ ػػرة يف االنتقػ ػػاؿ مػ ػػن اؼبراحػ ػػل األكىل مػ ػػن التح ػ ػػوؿ
الػػديبوغرايف إىل مراحػػل متقدمػػة منػػو .كسػػاعدت ال ػربامج االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كال ػربامج التعليميػػة
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بقس ػػط كب ػػري عل ػػى ى ػػذا التح ػػوؿ ،إض ػػافة إىل التغ ػػري ال ػػذم ن ػػتج مػ ػن ى ػػذه الػ ػربامج عل ػػى اػبص ػػائ
السكانية كخاصة تعليم اؼبرأة.
كما كاف للتغيري يف بعض القيم كخاصػة تلػك اؼبتعلقػة بقيمػة الطفػل كسػلوكيات الػزكاج كالقػيم اؼبرتبطػة
بػػالنوع االجتمػػاعي كاؼبسػػاكاة بػػني اعبنسػػني كتغيػػري األدكار األسػرية الػػذم كػػاف مػػن نتائجػػو ظهػػور أمبػػاط
عائلية ـبتلفة أثرت يف اذباىات اػبصوبة كبو التقل .
كلعػػل دخػػوؿ بعػػض الػػدكؿ العربيػػة يف مراحػػل متقدمػػة مػػن التحػػوؿ الػػديبوغرايف زاد السػػرعة يف ربػػوؿ
العديػػد مػػن القػػيم كخاصػػة تل ػك اؼبتعلقػػة بالسػػلوؾ اإلقبػػايب إذ إف ظهػػور العائلػػة النوكيػػة ذات اغبجػػم
و
بعض من قيم اؼبساكاة بني اعبنسني.
الصغري ساعد على ترسي
سػػانبت القػوانني بػػدكر أساسػػي يف ربػػوؿ ىػػذه القػػيم كخاصػػة يف الػػدكؿ الػػيت قامػت بتحػػوالت جوىريػػة
يف قانوف األسرة كقوانني األحواؿ الشخصية كقوانني إلزامية التعليم كالضماف االجتماعي.
ك تثبػػت التجػػارب الدكليػػة التػػأثري اػبػػاص لكػػل كاحػػد م ػن ىػػذه العوامػػل اؼبػػذكورة آنفػػان يف التحػػوؿ
الػػديبوغرايف ،كيصػػعب عػػزؿ بعضػػها عػػن بعػػض لتػػداخلها مػػن حيػػث احملتػػول ،إال أنػػو مػػن األكيػػد أف
تضافر ىذه العوامل يعجٌل عملية التحوؿ الديبوغرايف ،إذ أثبتت التجارب أف كجود كل ىػذه اؼبنظومػة

يف الوقت نفسو من شأنو أف وبسن بشكل أساسي اػبصائ

السكانية.

كما ذبدر اإلشارة إىل أف األكضاع السياسية اليت ذبرم فيها ىذه التحوالت تتسػم بقلػة سبتػع السػكاف
بػػاغبقوؽ السياسػػية كفبارسػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف بكػػل أبعادىػػا ككػػذلك بوجػػود تيػػارات أص ػولية ربػػاكؿ أف
تعطػػل كػػل مػػا مػػن شػػأنو أف ىبلػػق الظػػركؼ اؼبالئمػػة للتحػػوؿ الػػديبوغرايف كخاصػػة فيمػػا يتعلػػق بتحسػػني
كضع اؼبرأة كمساكاهتا بالرجل شقري ،ََِٗ ،صٖ.)ٗ-
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 البرامج الصحية:أدت الػربامج الصػػحية كخباصػػة تلػػك الػربامج اؼبتعلقػػة بالصػػحة اإلقبابيػػة دكران مهمػػان يف تقلػػي

الوفيػػات

كخاص ػػة كفي ػػات األطف ػػاؿ كالرض ػػع كى ػػذا م ػػا أدل إىل البف ػػاض سػ ػريع يف مع ػػدالت كفي ػػات األطف ػػاؿ

كالرضػػع يف اؼبراحػػل األكىل مػػن التحػػوؿ الػػديبوغرايف ث أكثػػر تواضػػعان بعػػد ذلػػك ،كقػػد نػػتج م ػن ذلػػك
ارتفػػاع توقػػع اغبيػػاة عنػػد الػػوالدة كحصػػيلة لػربامج تطعػػيم األطفػػاؿ كرعايػػة النسػػاء اغبوامػػل ،إال أف ىػػذه
الربامج تكن باعبودة الكافية حا يتواصل ىػذا االلبفػاض بأنسػاؽ مقبولػة .ك يسػتجب يف العديػد
مػػن الػػدكؿ مػػا عػػدا الػػدكؿ النفطيػػة عػػرض اػبػػدمات الصػػحية للطلػػب اؼبتزايػػد كاؼبتنػػوع عليهػػا إذ ال يػزاؿ
العديد من الدكؿ العربية يعاين مستويات مرتفعة من كفيات األمهات ،نتيجة تػدين مسػتول اػبػدمات
الصػػحية اؼبتعلقػػة برعايػػة اغبمػػل كالػػوالدة اآلمنػػة كالرعايػػة مػػا بعػػد الػػوالدة كتقػػدًن اػبػػدمات يف اغبػػاالت
الطارئػػة .كمػػا أف اإلمكان ػات البش ػرية كاؼباديػػة غالبػػان مػػا تكػػوف شػػحيحة لقلػػة اؼب ػوارد البش ػرية كلغيػػاب
اؼبوارد الالزمة حا أف ميزانية الربامج الصحية ال تتعدل ْ أك ٓ )%من اؼبيزانية العامة للدكلة.

إضػػافة إىل ذلػػك نالحػػظ مػػن خػػالؿ البيانػػات اؼبتػػوفرة اخػػتالالت كبػػرية يف األنظمػػة الصػػحية ،س ػواء
أكػاف ذلػك يف مكونػػات ىػذه األنظمػة أـ يف عػػدـ عدالػة توزيػػع اػبػدمات جغرافيػان كبػػني فمػات اجملتمػػع
إذ إف مؤشرات الصحة يف كل البلداف العربية تعكس ىذه التفاكتات بصفة كاضحة.

كلقد سانبت برامج الصحة اإلقبابية كخاصة منها اؼبتعلقة باؼبباعدة بني الوالدات كتنظػيم األسػرة دكران
مهمان من ناحية توفر اػبدمات الصحية كبلػوغ اؼبسػتعمالت األمهػات) اؼبراكػز الصػحية .إال أف ىػذه
ال ػربامج تكػػن يف أغلػػب األحيػػاف كاملػػة كليسػػت بػػذات جػػودة مػػن شػػأهنا أف تصػػاحب حاج ػات
السكاف كخباصة يف اؼبراحل اؼبتقدمة من التحوؿ الديبوغرايف.
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كىبتلػػف الوضػػع يف البلػػداف النفطيػػة كخاصػػة اػبليجيػػة منهػػا حيػػث التطػػور السػريع للخػػدمات الصػػحية
كاستجابتها غباجات السكاف كػاف العامػل اؼبهػم يف تقلػي

الفجػوة بػني بدايػة الػربامج التنمويػة كبدايػة

ال ػػدخوؿ يف اؼبراح ػػل األكىل م ػػن التح ػػوؿ ال ػػديبوغرايف ،مثلم ػػا تيػػربز ذل ػػك ح ػػاالت عم ػػاف كالكوي ػػت

كالبح ػرين ،إذ إف عػػرض اػبػػدمات الصػػحية بصػػفة شػػاملة نشٌ ػط الطلػػب عليهػػا كخاصػػة فيمػػا يتعلػػق
بالصحة اإلقبابية كاستعماؿ موانع اغبمل.

كيبقػػى مػػدل اسػػتجابة اػبػػدمات الصػػحية إىل الطلػػب اؼبتزايػػد يف الػػدكؿ العربيػػة كخاصػػة يف مكوناتػػو
اعبديدة صحة الشباب -األمراض غري اؼبنقولة – أمراض اؼبسنني) من التحديات الكػربل الػيت يبكػن
 إذا تؤخ ػػذ بع ػػني االىتم ػػاـ يف الوق ػػت ال ػػالزـ  -أف تعط ػػل مس ػػار التح ػػوؿ ال ػػديبوغرايف م ػػن جه ػػةكتعظم الفركؽ االجتماعية من جهة أخرل.
 الدخل:إف البيانػات اؼبتػػوفرة عػػن الػدخل كاػبصػػوبة ال تعكػػس مػدل ارتبػػاط اػبصػػوبة بالػدخل الفػػردم ،كيرجػػع
ىػػذا إىل عػػدة اعتبػػارات منهػػا التفػػاكت اغباصػػل بػػني الػػدكؿ يف مراحػػل التحػػوؿ الػػديبوغرايف ،ككجػػود
بػرامج خاصػػة للحػػد مػػن الزيػػادة السػػكانية كىػػي غػػري متػػوفرة بالشػػكل ذاتػػو .فػػبعض البلػػداف اعتمػػدت
برامج كسياسات سكانية كاضحة مثل حالة تونس كمصر ،كأخرل تيعػد بػرامج ؽبػذا الغػرض كلكنهػا

طورت برامج صحية فاعلة .كما أف تركيبة الدخل القػومي ـبتلفػة مػن بلػد آلخػر فوجػود الػنفط بقسػط
كبػػري يف بعػػض البلػػداف العربيػػة هبعػػل مػػن الصػػعب مقارنػػة متوسػػط الػػدخل كربطػػو باػبصػػوبة أك ببػػاقي
اؼبتغريات الديبوغرافية كالصحية.
ىػػذا ال يعػػين غيػػاب عالقػػة مباشػػرة بػػني دخػػل الفػػرد أك اؼبسػػتول اؼبعيشػػي) كاػبصػػوبة ،كمػػا أنػػو ال
يوجد دليل على عالقة ما بني اؼبستول اؼبطلوب للتنمية كبداية البفػاض اػبصػوبة ،إال أف ذبربػة بلػداف
اػبليج كبعض البلداف أظهرت أف تراكمان معينان من التنمية يبكن أف يعجل يف البفػاض اػبصػوبة .كمػا
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نالحظ من خالؿ بلداف اجملموعة الثانية أك الثالثة أف اؼبدة الفاصػلة بػني بدايػة الػربامج التنمويػة كبدايػة
البفاض اػبصوبة تتقل

مع تكثيػف ىػذه الػربامج ،كتعػد حالتػا البحػرين كالكويػت أمثلػة جيػدة للفػرتة

الػوجيزة بػػني بدايػػة الػػربامج التنمويػػة كالبفػػاض اػبصػػوبة ،بينمػػا تعػػد حالػػة اعبزائػػر مثػػاالن معاكسػػان لػػذلك.
كذبػػدر اإلشػػارة ىنػػا إىل أف عػػدة دراسػػات حاكلػػت بػػدكف جػػدكل إهبػػاد عالقػػة إحصػػائية بػػني متوسػػط

الدخل الفردم كاػبصػوبة يف الػبالد العربيػة نػذكر منهػا دراسػات  ََِِ John Bongaartsالػيت
تناكلػػت مث ػػل ى ػػذه العالق ػػة يف جه ػػات ع ػػدة مػػن الع ػػا ك تتوص ػػل إىل نتيج ػػة إهبابي ػػة ؼبنطق ػػة الش ػػرؽ
األكسػط رغػػم كجػود مثػػل ىػػذه العالقػة يف منػػاطق أخػػرل مػن العػػا  .كيشػػري العديػد مػػن الدراسػػات إىل
العالقػػة بػػني البيانػػات الفرديػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة مػػن جهػػة كاػبصػػوبة مػػن جهػػة أخػػرل .كفيسػرت

ىذه العالقة باستعماؿ مباذج اقتصادية عديدة منها النظريػات اؼبتعلقػة بقيمػة الطفػل ،فنجػد أف ارتفػاع
الػ ػػدخل عنػ ػػد األسػ ػػرة هبعػ ػػل مػ ػػن الطفػ ػػل أداة اسػ ػػتهالؾ أكثػ ػػر منػ ػػو عنصػ ػػرى إنت ػ ػػاج كعنص ػ ػػران لتػ ػػأمني
الشػػيخوخة األمم اؼبتحػػدة .)ََِِ ،كمػػا زبتلػػف ىػػذه العالقػػة مػػن بلػػد آلخػػر حبسػػب نسػػق البلػػد يف

عمليػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف ،ففػػي دراسػػة مقارنػػة بػػني مصػػر كتػػونس باسػػتعماؿ بيانػػات اؼبسػػح العػػريب
لصػػحة الطفػػل توصػػل الباحثػػاف شػػقري كفػػرح عػػاـ ُُٗٗ) إىل أف معػػدالت اػبصػػوبة تتػػأثر دبسػػتول
الدخل ميقاسان دبؤشر تقري احتسب من كاقع البيانات االقتصادية كاالجتماعية اؼبتػوفرة يف اؼبسػح كأف
كحدة ىذه العالقة زبتلف يف كال البلدين .)Chekir,Farah, 1999,p 7

 التعليم:أكدت غالبية الدراسات أنبية التعليم كخاصة تعليم الفتاة كأحد احملددات الرئيسػة الػيت تػؤثر يف تغيػري
يف مع ػػدالت الوفيػػات كاعتم ػػاد تص ػرفات إقبابي ػػة

السػػلوؾ اإلقبػػايب مث ػػل البفػػاض اػبص ػػوبة كالتقلػػي

ـبتلفة .كتشػري الدراسػات ،كىػي غزيػرة يف ىػذا اؼبوضػوع ،إىل أف اؼبتغػريات التعليميػة تػؤثر بصػفة مهمػة
يف اؼبتغريات اؼبقربة للخصوبة كالوفيات كمن ث يف السلوؾ اإلقبايب ،كنقصد باؼبتغريات اؼبقربة :الػزكاج،
اإلجهاض كفرتة األمػاف مػا بعػد الػوالدة كاسػتعماؿ موانػع اغبمػل ،فػاؼبرأة تشػارؾ بصػفة أكثػر فاعليػة يف
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عملية صنع القرار داخل األسرة كخاصة منها القرارات اؼبتعلقػة بصػحتها اإلقبابيػة؛ كذلػك ألف التعلػيم
يبكنها دبقدرات تفاكضية ال تكسبها اؼبرأة غري اؼبتعلمة كىذا ما يسمح ؽبا دبناقشة اؼبواقف اؼبتعلقة هبػا
كبصحتها اإلقبابية ،مع اإلشارة إىل أف التعليم كحده ال يكفي إذا ذبد اؼبرأة السبل الكافيػة لتوسػيع
رقعة حريتها كمسانبتها يف ازبػاذ القػرار .كمػن أىػم العوامػل الػيت ذبعػل التعلػيم يػؤثر يف اػبصػوبة يبكػن
أف نذكر ما يلي:
ُ -النسػػاء اؼبتعلمػػات يتػػزكجن يف أعمػػار متقدمػػة نسػػبيان مقارنػػة دبثػػيالهتن غػػري اؼبتعلمػػات ،فعلػػى سػػبيل
بني اؼبسح العريب لصحة األسرة أف العمر عند الػزكاج األكؿ يف اعبزائػر سػنة ََُِ للنسػاء
اؼبثاؿ ٌ
اؼبتعلم ػػات يس ػػاكم ّ )ِٖ,س ػػنة بالنس ػػبة للنس ػػاء األمي ػػات كيبل ػػغ ٕ )َّ,س ػػنة بالنس ػػبة ل ػػالي
حصػػلن علػػى شػػهادة متوسػػطة ك ِ )ّّ,سػػنة ؼبػػن ؽبػػن اؼبسػػتول الثػػانوم كأكثػػر ،كنالحػػظ االذبػػاه
نفسو بالنسبة للرجاؿ .كتوجد ىذه الفركؽ يف كل البلػداف العربيػة الػيت تتػوفر فيهػا بيانػات ،كتػأخري
سن الزكاج لو تأثري مباشر يف صحة األـ عند الوالدة كالتقليل من نسبة األطفاؿ الػذين يولػدكف يف
ظركؼ خطرة عمر األـ أقل من ُٕ سنة مثالن).
ِ -إف النسػػاء اؼبتعلمػػات ؽبػػن قػػدرة أكثػػر علػػى التفػػاكض يف اختيػػار الػػزكج أك رفضػػو يف حالػػة اعتبػػاره
غػػري مالئػػم كغػػري مقبػػوؿ مػػن اؼب ػرأة ،كقػػد أظهػػر اؼبسػػح التونسػػي لصػػحة الطفػػل أف الفػرؽ يف العمػػر
بني الزكجني يرتفع عندما يكوف عمػر الفتػاة عنػد الػزكاج مبكػران ،كىػذا يػدؿ علػى أف الفتػاة اؼبتعلمػة
زبتػػار زكجػػان يناسػػب عمرىػػا كلػػو مسػػتول تعليمػػي يقػػارب مسػػتواىا ،بينمػػا تقبػػل البنػػت غػػري اؼبتعلمػػة
بسهولة أكثر اقرتاحات العائلة كالزكاج اؼبدبٌر.
إف التعليم يػؤثر بصػفة مباشػرة يف ربسػني األكضػاع الصػحية للمػرأة كذلػك نتيجػة معرفتهػا ككعيهػا
ظػػركؼ الوقايػػة كطرقهػػا كغبرصػػها علػػى التحسػػني كاحملافظػػة علػػى صػػحتها كعلػػى صػػحة أطفاؽبػػا.
فػػنالحظ علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ ف ػركؽ مهمػػة يف معػػدالت كفيػػات األطفػػاؿ كالرضػػع حبسػػب اؼبسػػتول
التعليمػػي لػػألـ .كتػػربز الفػػركؽ نفسػػها إذا أخػػذنا نس ػبة األطفػػاؿ دكف اػبامسػػة مػػن العمػػر الػػذين
يعػػانوف نقػ

الػػوزف ،فنػػرل يف حالػػة السػػوداف مػػثالن أف ىػػذه النسػػبة تػرتاكح بػػني ٓ )%ُْ,عنػػد
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النسػػاء األميػػات كتػػنخفض بسػػرعة إىل ُ )%ّّ,إذا كانػػت اؼب ػرأة تقػرأ كتكتػػب ث تػػنخفض إىل
مستول أقل من ذلك بكثري ٔ )%ُٕ,إذا كانػت اؼبػرأة ؽبػا مسػتول تعليمػي يسػاكم الثػانوم أك
أكثر.
اعبدكؿ ِ )ُ-نسبة األطفاؿ الذين يعانوف نق الوزف حبسب اؼبستول التعليمي لألـ يف
بعض البلداف العربية اؼبختارة
ثانوم
متوسط
تقرأ كتكتب ابتدائي
أمية
ْٕ.
ٓٔ.
َُّ.
ٖٖ.
ُٕ
سورية
ْٔ.
ّٔ.
ّٔ.
ٕٗ.
ُُ
اعبزائر
ٔٓ.
ْ
ّ
ٖٔ.
ُِٓ.
تونس
ُٕٔ.
ِِٓ.
ِْْ.
ُّّ.
ُْٓ.
السوداف
اؼبصدر :النتائج اجملمعة للمسح العريب لصحة األـ كالطفل يف الوطن العريب
كمػػا أننػػا نالحػػظ أف نسػػبة النسػػاء الػػالي يتمػػتعن بتصػػرؼ صػػحي معقػػوؿ ترتفػػع يف حالػػة
تػػونس مػػن ٕٗ )%للنسػػاء غػػري اؼبتعلمػػات إىل ْٗ )%للنسػػاء اغباصػػالت علػػى اؼبسػػتول
اإلعػػدادم ،كتكػػوف ىػػذه النسػػبة علػػى الت ػوايل ّٔ )%ك ٕٓ )%يف حالػػة مصػػر ،كقػػد ع
احتساب ىذا اؼبؤشر حوؿ السلوؾ الصحي اؼبقبوؿ من كاقع بيانات اؼبسح التونسػي لصػحة
الطفل كاؼبسح اؼبصرم لصحة الطفل.
ّ -كمػػا تقػػوـ اؼبؤسسػػة التعليميػػة بػػدكر مهػػم يف الػػرتكيج إىل سػػلوؾ ـبتلػػف يتسػػم أكثػػر باغبداثػػة
كذلػػك عػػن طريػػق اؼبعلمػػات الػػالي يقمػػن بػػدكر النمػػوذج اإلهبػػايب للمػرأة ،إذ غالبػػان مػػا يكػػوف
للمعلمػػة خاصػػة يف بدايػػة الس ػػتينيات كالسػػبيعينيات) تصػػرؼ صػػحي كسػػلوؾ يتسػػم أكثػػر
باغبداثػة كالعقالنيػػة .كمػػا تػػؤدم اؼبؤسسػػة دكران مهمػػان يف انتشػػاؿ النسػػاء مػػن ضػػغوط اؼبؤسسػػة
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األسرية كخلق قنوات تعامل حديثة بػني النسػاء كخاصػة الريفيػات مػنهن كاؼبؤسسػات اغبديثػة
للدكلة.
ْ -تتعػػرض اؼب ػرأة اؼبتعلمػػة أكثػػر مػػن غػػري اؼبتعلمػػة أك األقػػل تعلمػػان إىل مبػػاذج اغبداثػػة س ػواء أكػػاف
ذلك عن طريق السفر كالسياحة أـ قراءة اجملالت كمتابعة الربامج التلفزيونية حيػث أصػبحت
القنوات الفضائية يف غالبية اؼبناطق(.)Chekir,Farah, 1999, 7-10
 القيم ات العالقة بالسلوؾ اإلنجابي:إف التحػػوؿ إىل مراحػػل متقدمػػة مػػن عمليػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف تتطلػػب اعتمػػاد تصػرفات جديػػدة علػػى
مسػػتول الفػػرد كاجملتمػػع ،كالسػؤاؿ الػػذم يطػػرح نفسػػو ىنػػا :ىػػل يبكػػن يف إطػػار الواقػػع اغبػػايل يف الػػدكؿ
العربي ػػة كبص ػػفة خاص ػػة يف ال ػػدكؿ ال ػػيت كص ػػلت إىل اؼبراح ػػل األخ ػػرية م ػػن عملي ػػة التح ػػوؿ ال ػػديبوغرايف
اعتماد بعض من ىذه التصرفات اعبديدة كذلك يف إطار منظومة القيم السائدة؟
كىل يبكن التفكري يف ربوؿ القيم اؼبتعلقة باؼبساكاة بني اعبنسني؟
ركز المختصوف الذين درسوا العملية الثانية للتحوؿ الػديموغرافي فػي أكركبػا علػ عػدة جوانػب
مرتبطة بالقيم نذكر منها اآلتي:
-

اعبوانب الدينية كالعادات كالتقاليد.
اؼبشاركة السياسية كخاصة ضمن التيارات اإليكولوجية.
تطور قيم اؼبساكاة بني اؼبرأة كالرجل.
االعتزاز بالتعبري عن الرأم كاعبرأة يف اعتماد تصرفات ـبتلفة.
تصرفات غري تقليدية فيما ىب األخالقيات.
اعتماد سلوكيات تتميز بالشخصية.
االنفتاح على العوؼبة كتكنولوجيات االتصاؿ اغبديثة.
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كسنتطرؽ يف ما يلي إىل بعض اؼبظاىر اؼبتعلقة بالقيم اليت يبكػن أف تػؤثر مباشػرة يف السػلوؾ اإلقبػايب،
كسػػنعتمد علػػى مسػػوح الصػػحة يف العديػػد مػػن البلػػداف العربيػػة كعلػػى مسػػح أجػػرم يف اعبزائػػر يف عػػاـ
ََُِ حوؿ قيم اؼبساكاة:
 -1مشاركة اؼبرأة يف ازباذ القرار:
تع ػػد مش ػػاركة اؼب ػرأة يف ازب ػػاذ الق ػرار م ػػن أى ػػم اؼبتغ ػريات ال ػػيت يبك ػػن أف ت ػػؤثر مباش ػػرة يف الس ػلوؾ
اإلقبػػايب كبػػركز أمبػػاط جديػػدة مػػن األسػػر ،إذ إهنػػا مػػن العناصػػر الػػيت تػػؤدم إىل التمكػػني الفعلػػي
للمرأة كذلك عن طريق العوامل اآلتية:
تصػرفات إقبابيػػة أكثػػر عقالنيػػة كاؼبطالبػػة بػػاغبقوؽ اإلقبابيػػة كيبػػدك ذلػػك يف الرعايػػة الصػػحية الػػيت
يبك ػػن أف ربظ ػػى هب ػػا اؼبػ ػرأة دب ػػا يف ذل ػػك اس ػػتعماؿ موان ػػع اغبم ػػل كاختي ػػار الطريق ػػة اؼبناس ػػبة ؽب ػػا
كالتوقيػػت الػػذم زبتػػاره إلقبػػاب أطفاؽبػػا كاؼبباعػػدة بيػػنهم ،فلقػػد أظهػػرت نتػػائج بعػػض اؼبسػػوح الػػيت
أجريػػت يف الػػدكؿ العربيػػة كيف اؼبغػػرب مػػثالن أف النسػػاء ال يػػتمك من مػػن الػػذىاب دبفػػردىن ؼبراكػػز
الصػػحة كينتظػػرف الوقػػت اؼبناسػػب للػػزكج ؼبراجعػػة الطبيػػب أك القابلػػة فبػػا يػػؤثر سػػلبان يف صػػحتهن
كص ػػحة أطف ػػاؽبن ،كيبق ػػى ض ػػعف اغبري ػػة يف ازب ػػاذ القػ ػرار عن ػػد اؼبػ ػرأة فيم ػػا يتعل ػػق بص ػػحتها م ػػن
العناصػػر الػػيت ذبعػػل معػػدؿ كفيػػات األمهػػات مرتفعػػان يف بعػػض البلػػداف ،إذ إف ق ػرار نقػػل اؼب ػرأة إىل
اؼبش ػػفى يف اغب ػػاالت اإلس ػػعافية يرج ػػع للػ ػػزكج أك ألح ػػد أف ػ ػراد األسػ ػػرة اؼبمت ػػدة يف إطػ ػػار ال ػػنظم
التقليدية الزباذ القرار.
كتؤكد اؼبسوح الصحية أف التعلػيم يعطػي للمػرأة قػدرة تفاكضػية كقػدرة إقنػاع أكثػر مػن أجػل ازبػاذ
القرار اؼبناسب لصحتها.
كما أف البفػاض اػبصػوبة كظهػور عائلػة نوكيػة غػري فبتػدة كعػدد قليػل مػن األطفػاؿ مػن شػأنو أف
يقل الفركؽ بني الولد كالبنت يف الرتبية كالتعليم ككل مظاىر اغبياة األخرل
إف مش ػػاركة اؼبػ ػرأة يف ازب ػػاذ الق ػػرار داخ ػػل األس ػػرة هبعله ػػا تكتس ػػب نف ػػوذان أكث ػػر يف تس ػػيري أم ػػور
عائلتها إذ يصبح ؽبا شأف أكرب يف القضايا اؼبتعلقة برتبية أكالدىا حا فيما يتعلػق دبيزانيػة األسػرة
إذ بػػني اؼبسػػح التونسػػي لصػػحة األسػػرة ََِِ) أف مش ػػاركة اؼب ػرأة يف ازبػػاذ الق ػرار ترتفػػع عن ػػد
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األجياؿ اعبديدة إذا ما أخذنا بعني االىتماـ تاري تكوين األسرة ،كأبرز اؼبسح أف نسػبة النسػاء
الػػالي ال يشػػاركن يف ازبػػاذ القػرارات اؼبتعلقػػة بػػالزكج أك التصػػرؼ يف ميزانيػػة األسػػرة تقلصػػت مػػع
الزمن.
كزبتلف حالة عيماف عن حالة تونس حيث تشارؾ نسبة ضػعيفة مػن النسػاء يف ازبػاذ القػرارات
اؼبتعلقػػة دبيزانيػػة األسػػرة فتكػػوف ىػػذه الق ػرارات مػػن نصػػيب الػػزكج يف َٕ )%مػػن اغبػػاالت ك
ُِ )%من نصيب شخ آخػر يػرجح أف يكػوف مػن أقػارب الػزكج ،كال تشػارؾ اؼبػرأة إال يف
ٗ )%فقط من اغباالت ،كذلك من كاقع بيانات اؼبسح الصحي العماين لسنة َََِ.
 -1ال تػزاؿ مشػاركة اؼبػرأة يف النشػاط االقتصػػادم يف الػدكؿ العربيػة ضػػعيفة تػرتاكح بػػني َِ)%
يف عماف ك ُّ )%يف اعبزائر ك ِْ )%يف الكويت ،إال أف ىذه اؼبشػاركة ؽبػا أكثػر مػن
داللػػة كىػػي مؤشػػر كاضػػح إىل سػػلوكها اإلقبػػايب ال مػػن حيػػث الػػدخل فقػػط بػػل مػػن حيػػث
مكانتها داخل األسرة فالبيانات كافة تشري إىل أف عػدد أطفػاؿ اؼبػرأة العاملػة أقػل مػن عػدد
أطفػػاؿ اؼب ػرأة الػػيت ال تعمػػل ،كىػػي تسػػتعمل موانػػع اغبمػػل دبعػػدالت أكثػػر ارتفاعػػان مػػن بػػاقي
النساء كتسهر أكثػر علػى صػحتها ،ك تتمتػع اؼبػرأة العاملػة بقػدرة أكػرب علػى ازبػاذ القػرارات،
ففي حالة عماف مثالن نسبة النسػاء الػالي يشػاركن يف ازبػاذ القػرارات اؼبتعلقػة بإنفػاؽ األسػرة
تساكم ُٕ )%للمرأة اليت تعمػل  ،بينمػا تسػاكم ّ )%ٕ,للمػرأة غػري العاملػة .كىػذا مػا
أكػػده اؼبسػػح التونسػػي لصػػحة األسػػرة إذ إف غالبيػػة نسػػاء العينػػة أكػػدت أف اؼبػرأة الػػيت تعمػػل
ؽبا كزف كقيمة أكرب داخل األسػرة كالػالي يعتػربف عكػس ذلػك ىػن نسػبة صػغرية ال تفػوؽ ال ػ
ٔ )%فاؼبرأة العاملة ؽبػا اسػتقاللية ماديػة أكثػر كتسػاىم بصػفة ال يبكػن االسػتغناء عنهػا يف
ميزانية األسرة ،كيبكن تعميم ىذه اؼبواقف على غالبية الدكؿ العربية فسلسلة اؼبسػوح العربيػة
حػػوؿ صػػحة األسػرة أكػػدت أف نسػػبة النسػػاء اللػواي يػػرغل يف أف تعمػػل بنػػاهتن مقابػػل أجػػر
يفػػوؽ ٕٓ )%يف كػػل الػػدكؿ العربيػػة الػػيت مشلهػػا اؼبسػػح( (Kishor,Ayad,Way,
.1999
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الفصل الثالث
آفاؽ انفتاح النافذة الديموغرافية في سورية

أكالن -مؤشرات النافذة الديبوغرافية.

ثانيان -توقيت انفتاح النافذة الديبوغرافية.
ثالثان -أىم اؼبؤشرات اليت تظهر انفتاح النافذة الديبوغرافية مع تطبيقها على حالة
سكاف سورية.
رابعان -اؽببة الديبوغرافية كالعوائد الديبوغرافية.
خامسان -التجربة اؼباليزية كمؤشراهتا.
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أكلن -مؤشرات النافذة الديموغرافية.
أ -إف معػػدؿ النمػػو السػػكاين اؼبتوقػػع يف فرضػػو اؼبرتفػػع كاؼبػػنخفض حػػا عػػاـ َِِٓ) سػػيبقى
مرتفعان بالنسبة إىل البلداف األخرل اليت تشبو مؤشػراهتا الديبوغرافيػة كاالقتصػادية كاالجتماعيػة
نظريىػػا يف سػػورية ،إال أف ىػػذا الرتاجػػع يبقػػى مهمػػان ،كتتمثػػل أنبيتػػو يف تػػأثريه يف تغػػري الرتكيبػػة
العمريػػة للسػػكاف ،كدخػػوؿ اجملتمػػع السػػكاين السػػورم يف عتبػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف عامػػة الػػيت
تش ػ ػػهدىا ؾبتمع ػ ػػات اؼبنطق ػ ػػة ،كى ػ ػػي مرحل ػ ػػة انفتػ ػ ػػاح الناف ػ ػػذة الديبوغرافي ػ ػػة) كبػ ػ ػػركز اؽبب ػ ػػة
الديبوغرافية ،كنتيجة الرتفاع حجم القوة البشرية النس من السكاف ،اليت تتطلب اسػتيعاب
األفواج اعبديدة من القوة البشرية القادرة على اإلنتاج يف سوؽ العمل.
ب -يتمثػػل اؼبضػػموف اعبػػوىرم لعمليػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف اعباريػػة يف سػػورية ،الػػيت مػػن اؼبتوقػػع أف
تستمر خػالؿ العقػدين القػادمني ،يف أف التغػريات السػكانية األىػم سػتطاؿ السػكاف فبػن ىػم
يف سػػن القػػوة البشػرية .كبسػػبب تعػػدد األمبػػاط الديبوغرافيػػة الػػيت ربكػػم كتػػرية النمػػو السػػكاين،
فإف اذباىات عملية التحػوؿ الػديبوغرايف ككتائرىػا اؼبتوقػع اسػتمرارىا خػالؿ العقػدين القػادمني
اذباه ك و
ليست كاحدةن .كال تسري يف و
احد ،السيما يف حػاؿ عػدـ اتبػاع سياسػة سػكانية تنمويػة
تدخليػػة شػػاملة غبػػل اؼبسػػألة السػػكانية يف سػػورية ،كمػػا زبتلػػف اذباىػػات عمليػػة التحػػوؿ ىػػذه
باختالؼ األمباط الديبوغرافية اليت تنتمػي إليهػا احملافظػات كاألقػاليم السػورية ،إال أهنػا تنطػوم
على و
مشرتؾ أساسي فيما بينها .يتمثػل علػى مسػتول العػرض الػديبوغرايف بػالتغري يف الرتكيػب
العمرم الناتج من تراجع معدؿ اػبصوبة ،الذم يؤدم ىنا إىل:
 ضمور نس يف حجم فمة األطفاؿ َ  )ُٓ-سنة. -ارتفاع يف نسبة السكاف داخل القوة البشرية ُٓ )ٔٓ-سنة.
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 ظهور بوادر دخوؿ اجملتمع السورم عتبة اؼبرحلة األكلية من التعمري ٓٔ سنة فأكثر).ج -من الواضح سبامان يف منظور الرؤية السياسػاتية للمسػألة السػكانية ،أف مزيػدان مػن خفػض كتػرية
معػػدؿ النمػػو السػػكاين ،كالسػػيطرة عليهػػا سػػيزيد مػػن زيػػادة آفػػاؽ انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة.
ألف البفاض كترية معدؿ النمو السكاين يصاحب تغري الرتكيبة العمريػة – السػكانية ،ؽبػذا ال
ب ػػد م ػػن كض ػػع سياس ػػة زبف ػػيض كت ػػرية مع ػػدؿ النم ػػو الس ػػكاين يف س ػػياؽ عملي ػػة الػ ػربط ب ػػني
األىػػداؼ الديبوغرافيػػة كاألىػػداؼ التنمويػػة ،علػػى اؼبسػػتول الػػوطين كاإلقليمػػي .كىػػذا يفػػرض
معرفة مؤشرات اذباىات انفتاح النافذة الديبوغرافيػة) .كىػو مػا توضػحو الفقػرة اآلتيػة باركت
كالقن ،األسرة كالسكاف ،َُُِ ،صَٓ).
تتكثف نتائج التطػور اؼبختلػف السػرعة يف عمليػة التحػوؿ الػديبوغرايف اعباريػة يف سػورية حاليػان
بػػربكز مؤش ػرات انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة .كربديػػد التغ ػريات الديبوغرافيػػة األساسػػية الدالػػة
على انفتاح النافذة الديبوغرافية) يسمح بتبياف االذباىات الػيت تعػرب عنهػا مؤشػراهتا ،كربديػد
مواضع التدخل ،كصياغة سياسات تنموية مالئمة ؽبا ،كأىم ىذه التغريات:
أ -البفاض حجم فمة األطفاؿ:
ُ -علػى الػػرغم مػن اسػػتمرار الزيػادة يف األعػػداد اؼبطلقػة للسػػكاف الػذين ينتمػػوف إىل فمػة صػػغار
السػ ػػن َ – ُٓ) سػ ػػنة مػ ػػن ُِ )ٕ,ماليػ ػػني نسػ ػػمة يف عػ ػػاـ ََِٓ) إىل مػ ػػا ي ػ ػرتاكح
ّٔ )ٗ,ّٓ -ٖ,ماليػػني نسػػمة يف عػػاـ َِِٓ) فػػإف نسػػبة ىػػذه الفمػػة إىل إصبػػايل عػػدد
السكاف ستنخفض من ٓ )%ّٗ,نسمة يف عػاـ ََِٓ) إىل مػا يػرتاكح بػني ٓ-َّ,
ٖ )% ِّ,أم إىل مػػا ىػػو أقػػل مػػن ثلػػث إصبػػايل عػػدد السػػكاف اؼبتوقػػع يف عػػاـ َِِٓ.
كىو ما ىبفػف مػن معػدؿ اإلعالػة كأعبائهػا ،كيتػيح فرصػان أكسػع لالدخػار ،كلتحسػني نوعيػة
حياة األسرة كخصائصها النوعية.
ِ -هبب أال وبجب البفاض ىذه النسبة حقيقة استمرار اػبصػائ الفتيػة للمجتمػع السػكاين
الس ػػورم ال ػػيت تن ػػتج زطب ػػان غ ػػري متوق ػػع للنم ػػو الس ػػكاين ،إذ إف النس ػػبة ترتاج ػػع لك ػػن اغبج ػػم
اؼبطلػػق يسػػتمر باالرتفػػاع ،فحجػػم األطفػػاؿ يف عػػاـ ََِٔ) ىػػو أكػػرب مػػن حجمهػػم يف

83

عػػاـ ََِٓ) بػ ػ ٖ ،)%ّ,كسيسػػتمر ذلػػك كفػػق الفػػرض اؼبرتفػػع حػػا عػػاـ َُِِ)،
فسيكوف حجمهم يف حينو أكرب من حجمهم يف عاـ ََِِ) ب ػ ْ ،)%ٓ,كلػن تأخػذ
ى ػػذه النس ػػبة ب ػػالرتاجع إال ب ػػدءان م ػػن الع ػػاـ َُِِ) إىل أف تص ػػل إىل ٓ )%ّ,يف ع ػػاـ
َِِٓ) بالقيػ ػػاس إىل عػ ػػاـ َِِْ) .لكػ ػػن يف الفػ ػػرض اؼبػ ػػنخفض اؼبرىػ ػػوف بسياسػ ػػات
سكانية تنموية سيحصل الرتاجع بدءان مػن عػاـ ََِٖ) أم بفػرؽ ُِ) سػنة تقريبػان عػن
الفرض اؼبرتفع.
ّ -يعين ذلك أف اجملتمع السكاين السورم سيشػارؼ يف عػاـ َِِٓ) اػبػركجى النسػ مػن
مرحل ػػة اجملتمع ػػات الس ػػكانية الفتي ػػة ال ػػيت يزي ػػد فيه ػػا حج ػػم األطف ػػاؿ ع ػػن َّ )%م ػػن
إصبػػايل السػػكاف ،كسػػيكوف يف ذلػػك قريبػػان نسػػبيان مػػن كسػػطي حجػػم ىػػذه الفمػػة اؼبتوقػػع
على اؼبستول العريب غري أنو سيكوف أبطػأ منػو نسػبيان يف الفرضػني اؼبرتفػع كاؼبػنخفض ،إذ
يقدٌر على اؼبستول العريب بػ ٗ )% ُّ.يف عاـ ََِِ).
ب-ارتفاع حجم اؼبسنني:
من اؼبتوقع بفعل تغري الرتكيب العمرم للسػكاف النػاتج مػن عمليػة التحػوؿ الػديبوغرايف اعباريػة
خػػالؿ العقػػدين القػػادمني أف ترتفػػع نسػػبة اؼبسػػنني إىل عػػدد السػػكاف مػػن ّ )%ّ,يف عػػاـ
ََِٓ) إىل ْ ،) %ْ,أم مػ ػ ػػن َُٔ) آالؼ مسػ ػ ػػن إىل ِ )ُ,ملي ػ ػ ػػوف مسػ ػ ػػن،
دبعػدؿ مبػو سػػنوم مرتفػع جػدان يصػػل إىل ٓ ،) %ّ,كلػن زبتلػف صػػورة ىػذا النمػو السػريع
بني الفرضني اؼبنخفض أك اؼبرتفع .كبذلك سػتقرتب نسػبة اؼبسػنني يف سػورية َِِٓ) مػن
نسػػبتهم الوسػػطية علػػى اؼبسػػتول العػػريب اؼبقػػدرة بأقػػل مػػن ٓ ) %حبلػػوؿ عػػاـ ََِِ).
غري أهنا ستكوف على مستول نسبة اؼبسنني يف إطار الشروبة العربية اليت تضم اليمن كجػزر
القم ػػر كفلس ػػطني كعيم ػػاف ،ال ػػيت س ػػترتاكح نس ػػبة اؼبس ػػنني فيه ػػا حبل ػػوؿ ع ػػاـ ََِِ) ب ػػني
ٓ )%ْ,يف الػػيمن ك ٗ )%ٓ,يف عيمػػاف ،كىػػي الشػػروبة الػػيت تنتمػػي إىل البلػػداف العربيػػة
الػػيت تتسػػم دبسػػارىا البطػػيء جػػدان لتحقيػػق معػػدؿ اإلحػػالؿ ،بينمػػا س ػرتتفع ىػػذه النسػػبة يف
البلداف العربية اليت تتسم باالذباه السريع لتحقيق معػدؿ اإلحػالؿ ،كسػتبلغ حػدىا األقصػى
يف تونس ّ )%ُُ,كقطر ٔ )%َُ,كلبناف ْ.)%َُ,
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ىػػذا يعػين أف معػػدؿ مبػػو فمػػة اؼبسػػنني يف اجملتمػػع السػػورم خػػالؿ الفػػرتة القادمػػة سػػيكوف األعلػػى
م ػػن ب ػػني الفم ػػات العمري ػػة اؼبختلف ػػة سػ ػواء كف ػػق الف ػػرض اؼب ػػنخفض أك اؼبرتف ػػع كيس ػػمح ذل ػػك
بػ ػػالقوؿ إف اجملتمػ ػػع السػ ػػورم لػ ػػن يػ ػػدخل خػ ػػالؿ العقػ ػػدين القػ ػػادمني كفػ ػػق الفرضػ ػػني اؼبرتفػ ػػع
كاؼبػػنخفض علػػى حػػد س ػواء يف مرحل ػة التشػػي السػػكاين ،إذ عنػػدما يكػػوف البفػػاض معػػدؿ
اػبصػػوبة يف بدايتػػو يكػػوف التعمػػري أيضػػان يف مرحلتػػو األكىل ،غػػري أف ىػػذا هبػػب أال ىبفػػف مػػن
أنبيػػة التحػػديات الػػيت تطرحهػػا زيػػادة األعػػداد اؼبطلقػػة للسػػكاف اؼبسػػنني أك اؼبعم ػرين ،كبػػركز
اؼبشكالت النوعية لفمتهم العمرية ،كربديات الشيخوخة النشطة أماـ عملية التنمية.
ج -ارتفاع حجم القوة البشرية على اؼبستول الوطين):
ُ -يشػري اسػػتقراء التغػريات الػػيت طػرأت علػى النافػػذة الديبوغرافيػة مػػع اذبػػاه معػدؿ النمػػو السػػكاين
م ػػن االرتفػ ػػاع إىل الرتاجػ ػػع النسػ ػ -علػ ػػى الػ ػػرغم م ػػن أنػ ػػو يبقػ ػػى مرتفعػ ػػان -خػ ػػالؿ تعػ ػػدادم
ُْٗٗ ،)ََِْ -إىل أف الق ػ ػػوة البشػ ػ ػرية الػ ػػيت شػ ػػكلت كب ػ ػػو ّّ )%ْٖ,مػ ػػن ؾبم ػ ػػوع
السػػكاف عػػاـ ُُٖٗ) أصػػبحت تشػػكل ِٓ )%ٕٓ,يف عػػاـ ََِْ) ،أم أف حصػػتها
قػػد ازدادت دبػػا يقػػارب تسػػع نقػػاط خػػالؿ عقػػدين فقػػط .كىػػو مؤشػػر مهػػم كتغػػري سػريع قلمػػا
وبػػدث يف اجملتمعػػات الفتيػػة كػػاجملتمع السػػورم هبػػذه السػػرعة ،كىػػذه الزيػػادة يف حصػػة القػػوة
البش ػرية تكػػن بالسػػرعة ذاهتػػا خػػالؿ العقػػدين اؼباضػػيني ،بػػل كانػػت متسػػارعة يف اذباىاهتػػا
حيػػث كسػػبت أربػػع نقػػاط خػػالؿ ُّ) عػػاـ ُُٖٗ )ُْٗٗ-كطبػػس نقػػاط خػػالؿ عقػػد
كاحد ُْٗٗ.)ََِْ -
ِ -من اؼبتوقع أف يبثل ارتفاع معدؿ مبو القػوة البشػرية ،اؼبقػدر سػنويان ب ػ ُٕ )%ِ,كفػق الفػرض
اؼبنخفض ك ّٕ )%ِ,كفق الفرض اؼبرتفع ،أىػم نتػائج مؤشػرات عمليػة التحػوؿ الػديبوغرايف
خػػالؿ العقػػدين القػػادمني ،مػػع أف معػػدؿ مبػػو فمػػة اؼبسػػنني ٓٔ سػػنة) فػػأكثر سػػيكوف أعلػػى
ٓ )%ّ,من مبو صبيع الفمات العمرية نسػبيان ،إال أف معػدؿ مبػو القػوة البشػرية ىػو األىػم يف
منظ ػػور سياس ػػات الس ػػكاف كالتنمي ػػة ،ألف الزي ػػادة الس ػػكانية تط ػػاؿ ىن ػػا م ػػن ى ػػم يف أعم ػػار
النشػػاط االقتص ػػادم ُٓ ٔٓ -س ػػنة) ،إذ س ػػيفوؽ مع ػػدؿ مبػػو الق ػػوة البش ػرية مع ػػدؿ النم ػػو
السكاين العاـ بنحو ُْ )%ُ,كفق الفرض اؼبنخفض ،ك ّٖ )%َ,كفق الفػرض اؼبرتفػع،
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كبػػذلك فمػػن اؼبتوقػػع أف يزيػػد حجػػم القػػوة البش ػرية خػػالؿ العقػػدين القػػادمني دبػػا ال يقػػل عػػن
ْ ) ٕ,ماليػػني نسػػمة عمػػا كػػاف عليػػو يف عػػاـ ََِٓ) سػواء أكػػاف أسػػاس التوقػػع الفػػرض
اؼبنخفض أـ اؼبرتفع.
ّ -مػػن اؼبتوقػػع أف يرتفػػع حجػػم الفمػػة العمريػػة الشػػابة كفػػق التعريػػف الػػدكيل لفمػػة الشػػباب ُٓ-
ِْ) ،م ػػن ِ )ْ,مالي ػػني ش ػػاب كش ػػابة يف ع ػػاـ ََِٓ) إىل ُُ )ٓ,ُٕ -ٓ,مالي ػػني
شاب كشػابة يف عػاـ َِِٓ) أم بزيػادة مليػوف شػاب كشػابة .بينمػا يف إطػار احتمػاؿ تبػين
التصػػنيف األكسػػع لفمػػة الشػػباب ضػػمن الفمػػة العمريػػة ُٓ )َّ-سػػنة كىػػو مػػا يتسػػق يف
سػػورية مػػع الواقػػع كمػػع ارتفػػاع سػػن العزكب ػة الػػذم يسػػبق سػػن الػػزكاج كتكػػوين أسػػرة) س ػريتفع
حجػػم فمػػة الشػػباب ُٓ )َّ -سػػنة مػػن ْٕ )ٓ,ماليػػني شػػاب كشػػابة يف عػػاـ ََِٓ)
إىل ٗٗ )ٖ,َٓ -ٕ,مالي ػػني ش ػػاب كش ػػابة ،أم مػ ػػا يع ػػادؿ كب ػػو ٗ )%ْْ,م ػػن كام ػػل
حجم القوة البشػرية ،كؽبػذا أنبيػة خاصػة علػى مسػتول السياسػات يف ؾبػاؿ تشػخي شػبابية
القوة البشرية انظر :القن كالباركت ،األسرة كالسكاف.)ِٓ-َٓ ،َُُِ ،
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ثانيان -توقيت انفتاح النافذة الديموغرافية:
وبت ػػل توقي ػػت انفت ػػاح الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة أنبيػ ػةن خاصػ ػةن يف معرف ػػة م ػػدل انفتاحه ػػا كربدي ػػد
مقيدات االنفتاح كفرصتو .كإذا كانت النافذة الديبوغرافية على العموـ سػتنفتح علػى اؼبسػتول
الػػوطين ،إال أف كتػػائر ىػػذا االنفتػػاح تتبػػاين حسػػب احملافظػػات كاألقػػاليم ،كفػػق مقيػػدات ىػػذا
االنفتاح نتيجة البنية الفتية الراىنػة للمجتمػع السػكاين يشػكل األطفػاؿ كبػو ثلثػي السػكاف)
كبػػطء الرتاجػػع يف اػبصػػوبة الكليػػة كيبكػػن يف ضػػوء مؤشػرات انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة سبييػػز
اجملموعات التالية ،ككضع تدخالت السياسة السكانية يف ضوئها ،كىي:
أ -مجموعة المسار السريع كالدخوؿ في بداية التعمير السكاني:
ُ -تضػػم ىػػذه اجملموعػػة ؿبافظػػة السػػويداء مػػن اإلقلػػيم اعبنػػويب) كؿبػػافظيت الالذقيػػة كطرطػػوس
اإلقلػػيم السػػاحلي) ،كسػػتمثل اجملموعػػة الػػيت تتسػػم بػػالتحوؿ الػػديبوغرايف ،حيػػث سػػترتاكح
نسػػبة صػػغار السػػن فيهػػا بػػني ُٗ ك ِِ )%كتفػػوؽ فيهػػا نسػػبة كبػػار السػػن ٕ .)%كمػػن
اؼبتوقع أف ترتاجع نسبة سػكاف ىػذه احملافظػات الػثالث مػن ٓ )%َُ,يف عػاـ ََِٓ)
إىل ْ )%ٖ,كف ػ ػػق الفػ ػ ػػرض اؼب ػ ػػنخفض كإىل ٓ )%ٖ,كف ػ ػػق الفػ ػ ػػرض اؼبرتف ػ ػػع يف عػ ػ ػػاـ
َِِٓ) .حيػ ػػث سيصػ ػػل حجػ ػػم سػ ػػكاف ىػ ػػذه احملافظػ ػػات يف هنايػ ػػة فػ ػػرتة اإلسػ ػػقاط إىل
ِّْ )ِ,مليػػوف نسػػمة كفػػق الفػػرض اؼبػػنخفض ك َُْ )ِ,مليػػوف نسػػمة كفػػق الفػػرض
اؼبرتفع ،بعد أف كاف حجمهم ِْٗ )ُ,مليوف نسمة يف عاـ ََِٓ).
ِ -تتميز ىذه اجملموعة بأف انفتاح النافذة الديبوغرافية قد أخذ يػتم فيهػا بوتػائر سػريعة منػذ العػاـ
ََِٓ) كأف النافػػذة سػػتتطور ديناميػػان بقػػوة الػػدفع الػػذاي كبػػو مزيػ وػد مػػن االنفتػػاح كالػػدخوؿ
يف مرحلػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف خػػالؿ العقػػدين القػػادمني لتصػػل يف هنايػػة اإلسػػقاط السػػكاين
إىل رقػػم قياسػػي حبيػػث يصػػل فيهػػا حجػػم القػػوة البشػػرية النس ػ إىل أكثػػر مػػن َٕ )%مػػن
حجػػم سػػكاف ىػػذه احملافظػػات حػػا ضػػمن الفػػرض اؼبرتفػػع ،كتػػأي ؿبافظػػة السػػويداء يف اؼبرتبػػة
األكىل من حيث انفتاح النافذة الديبوغرافية فيها تليها ؿبافظة الالذقية ث طرطوس.
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ّ -التفاكت بني ىذه احملافظات يف مدل انفتاح النافػذة الديبوغرافيػة اغبػايل كتوسػعها مسػتقبالن)
ؿب ػػدكد ج ػػدان ،ف ػػالفجوات ب ػػني ى ػػذه احملافظ ػػات فيم ػػا يتص ػػل ب ػػاغبجم النس ػ للق ػػوة البشػ ػرية
ؿبػػدكدة جػػدان ت ػرتاكح مػػا بػػني ُ )%ِ -فقػػط يف كػػال الفرضػػني اؼبػػنخفض كاؼبرتفػػع .كالتغػػري
اؼبتوقػػع كاألكثػػر كضػػوحان يف ىػػذه احملافظػػات ىػػو التوسػػع اؼبسػػتمر يف انفتػػاح ىػػذه النافػػذة مػػن
جهػػة األطفػػاؿ كبدايػػة انغالقهػػا مػػن جهػػة كبػػار السػػن ،فسػػرعة انفتاحهػػا مػػن جهػػة األطفػػاؿ
خالؿ الفرتة القادمة ستكوف أسرع من انغالقها من جهة كبار السن ،كسنشػهد زيػادة نسػبية
يف الق ػ ػػوة البشػ ػ ػرية م ػ ػػن ْ )%ْٔ,يف بداي ػ ػػة ف ػ ػػرتة اإلس ػ ػػقاط إىل أكث ػ ػػر م ػ ػػن َٕ )%يف
ع ػػاـ َِِٓ) .لك ػػن ال ب ػػد م ػػن الت ػػذكري أن ػػو يف الرب ػػع الث ػػاين م ػػن الق ػػرف الواح ػػد كالعشػ ػرين
ستكوف سرعة انغالؽ ىذه النافذة من جهة كبػار السػن أعلػى مػن سػرعة انفتاحهػا مػن جهػة
األطفػػاؿ ،كمػػن ثم قػػد ال نشػػهد توسػػعان يف النافػػذة الديبوغرافيػػة ؽبػػذه احملافظػػات كاالحتمػػاؿ
األقرب ىو ضيق انفتاحها أك ثباتو عند اغبدكد اؼبشػار إليهػا أعػاله َّ ،)%َٕ -كىػو مػا
يعػػين أف ىػػذه النافػػذة سػػتتجو ضػػمن الق ػوانني الػػيت ربكػػم مػػدة انفتػػاح النافػػذة السػػكانية إىل
االنغالؽ.
ْ -يع ػػين ذل ػػك أف ى ػػذه احملافظ ػػات ق ػػد بات ػػت يف اؼبرحل ػػة االنتقالي ػػة ب ػػني الرتكيب ػػة الفتي ػػة كتركيب ػػة
التشػػي السػػكاين كبػػذلك سػػيرتاجع معػػدؿ اإلعالػػة الديبوغرافيػػة مػػن ْٓ )َ,عػػاـ ََِٓ)
إىل حػ ػػدكد ّٕ )َ,ّٗ -َ,كفػ ػػق الف ػ ػػرض اؼبػ ػػنخفض ك َْ )َ,ِْ -َ,كفػ ػػق الف ػ ػػرض
اؼبرتفع عاـ َِِٓ) األسرة كالسكاف ،َُُِ ،صِٓ.)ّٓ-
ٓ -سػػنحاكؿ أف لب ػ ؿبافظػػة السػػويداء يف ىػػذه الفقػػرة باغبػػديث عػػن اكتمػػاؿ انفتػػاح النافػػذة
الديبوغرافية فيها حيث تأي ىذه احملافظػة كفػق مؤشػراهتا الديبوغرافيػة اغباليػة كاؼبتوقعػة خػالؿ
الفرتة القادمة) يف مقدمة احملافظػات السػورية مػن حيػث سػرعة انتقاؽبػا الػديبوغرايف كبػو مرحلػة
االسػػتقرار السػػكاين .فمعػػدؿ اػبصػػوبة الكليػػة ىػػو مػػن أدىن معػػدالت اػبصػػوبة مقارن ػةن ببقيػػة
احملافظػػات السػػورية .كمػػن اؼبتوقػػع أف يسػػتمر يف االلبفػػاض خػػالؿ السػػنوات ال ػ ُٓ) القادمػػة
ليص ػػل إىل ٔ )ُ,مولػ ػػود يف اغبػ ػػد األدىن ك ٖ )ُ,مولػ ػػود يف اغبػ ػػد األعلػ ػػى للسػ ػػيناريوىات
اؼبسػػتقبلية احملتملػػة للتطػػور الػػديبوغرايف يف ىػػذه احملافظػػة ،كيػػنعكس ذلػػك علػػى البفػػاض نسػػبة
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األطفاؿ للنساء كتراجع معدؿ النمو الطبيعي لسكاف احملافظة ليهبط إىل أقػل مػن ُ )%يف
العػػاـ َِِٓ لدرجػػة أنػػو يبكػػن أف يرتاجػػع إىل نصػػف اؼبعػػدؿ اغبػػايل كفػػق الفػػرض اؼبػػنخفض.
كتشري معظم اؼبتغريات الديبوغرافية يف ؿبافظة السػويداء إىل انفتػاح كامػل للنافػذة الديبوغرافيػة
فيها حاليان .فاغبجم النس للقوة البشػرية يف ىػذه احملافظػة كصػل كفػق تقػديرات عػاـ ََُِ
إىل ْ )%ٕٔ,من ؾبموع السػكاف فيهػا كمػن اؼبتوقػع أف يقػارب نسػبة ال ػ َٕ )%يف العػاـ
َِِٓ كفػػق ـبتلػػف السػػيناريوىات احملتملػػة لتطورىػػا الػػديبوغرايف .كباؼبقابػػل فػػإف نسػػبة الفمػػة
الطفلية يف ىذه احملافظة تدنت إىل ٕ )%ِٔ,حاليان ،كمن اؼبتوقع أف تػنخفض إىل أقػل مػن
ربػػع السػػكاف يف العػػاـ َِِٓ كفػػق ـبتلػػف السػػيناريوىات احملتملػػة لتطورىػػا الػػديبوغرايف كقػػد
تصػػل إىل مػػا يقػػارب طبػػس السػػكاف ٕ )%ُِ,كفػػق الفػػرض اؼبػػنخفض .كىػػذا يعػػين ضػػركرة
اإلسراع يف االستفادة من انفتػاح النافػذة الديبوغرافيػة يف ىػذه احملافظػة قبػل فػوات األكاف ،أم
قبػػل انغػػالؽ النافػػذة الديبوغرافيػػة اؼبتوقػػع أف تصػػل إليػػو ؿبافظػػة السػػويداء يف العقػػد الرابػػع مػػن
ىػذا القػػرف .فنسػػبة اؼبسػػنني فيهػػا آخػػذة يف االرتفػػاع التػػدرهبي مػػن ٗ )%ٓ,عػػاـ ََُِ إىل
م ػػا يق ػػارب ٖ )%يف الع ػػاـ َِِٓ كى ػػذه النس ػػبة ستس ػػتمر يف االرتف ػػاع خ ػػالؿ الس ػػنوات
التاليػػة كسػػرتفع معهػػا مػػن جديػػد معػػدالت اإلعالػػة العمريػػة الػػيت تسػػجل حاليػػان كخػػالؿ العقػػود
الثالثة القادمػة أم فػرتة الفرصػة الديبوغرافيػة) معػدالت منخفضػة نسػبيان مػا تلبػث أف ترتاجػع
بفع ػػل دخ ػػوؿ ؾبتمػ ػع الس ػػويداء مرحل ػػة التش ػػي كم ػػن ثم انغ ػػالؽ الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة انظر:
التقرير الوطين الثاين يف سورية.)ُٕ-ٔٗ ،ََُِ ،
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الفمات العمرية
اؼبوسعة
َُْ-
ُْٓٔ-
ٓٔفأكثر
نسبة اإلعالة
كسيط السن

ب-
ُ-

ِ-

ّ-

اعبدكؿ ّ )ُ-التغريات اؼبتوقعة يف الرتكيب العمرم للسكاف يف ؿبافظة السويداء
كمؤشرات عملية انفتاح النافذة الديبوغرافية كفق ثالثة سيناريوىات للفرتة ََُِ-
َِِٓ

توقع عاـ َُِٓ كفق الفرض
ََُِ
منخفض متوسط مرتفع
ِّٓ,ْ ِٓ,
ِٕٓ,ِ ِٔ,
ٖٓٔ,ْ ٖٔ,
ْٖٔ,ٓ ٕٔ,
ِٔ,
ِٔ,
ّٔ,
ٗٓ,
َْٔ,ْٔ َ,
َْٖ,ْٔ َ,
َِٗ,َ ِٗ,
َِٗ,َ ِٕ,

توقع عاـ ََِِ كفق الفرض
منخفض متوسط مرتفع
ُِْ,ّ ِْ,
ِّٖ,
ُٖٔ,ٗ ٔٗ,
ّٔٗ,
ٖٔ,
ٗٔ,
ٗٔ,
َْٓ,ْٓ َ,
َْْ,
َُّ,َ ُّ,
َُّ,

توقع عاـ َِِٓ كفق الفرض
منخفض متوسط مرتفع
ِِّ,ٖ ِِ,
ُِٕ,
ُٔٗ,ٔ َٕ,
َٕٓ,
ٕٔ,
ٕٕ,
ٕٕ,
َّْ,ْْ َ,
َِْ,
َّّ,َ ّّ,
َّّ,

اؼبصدر :التقرير الوطين الثاين عن حالة سكاف سورية ََُِ
مجموعة النفتاح البطي :
تضػػم ىػػذه اجملموعػػة ؿبػػافظيت دمشػػق ،كريػػف دمشػػق مػػن اإلقلػػيم اعبنػػويب) كؿبػػافظيت ضب ػ
كضبػاة اإلقلػػيم األكسػػط) .كسػػترتاكح نسػػبة صػغار السػػن فيهػػا بػػني ِّ )%ِّ -كنسػػبة كبػػار
السػن بػني ْ %إىل ٕ  )%كمػن اؼبتوقػع أف ترتاجػع نسػبة سػكاف ىػذه احملافظػات األربػع مػػن
ْ )%ّٕ,يف عػ ػػاـ ََِٓ) إىل ٗ )%ّْ,كفػ ػػق الف ػ ػػرض اؼبػ ػػنخفض ك ُ )%ّٓ,كفػ ػػق
اؼبرتفع يف عاـ َِِٓ) ،حيث سيصل حجم سػكاف ىػذه احملافظػات يف هنايػة فػرتة اإلسػقاط
إىل ْٔ )ٗ,مالي ػػني نس ػػمة كف ػػق الف ػػرض اؼب ػػنخفض ك ْٗ )ٗ,مالي ػػني نس ػػمة كف ػػق الف ػػرض
اؼبرتفع ،بعد أف كاف حجمهم ّٖ )ٔ,ماليني نسمة يف عاـ ََِٓ).
مػػن اؼبتوقػػع أف تكػػوف البدايػػة الزمنيػػة ؽبػػذا التحػػوؿ الػػديبوغرايف متفاكتػػة بػػني ىػػذه احملافظػػات ،إذ
مػػن اؼبػػرجح أف نشػػهد مثػػل ىػػذا التحػػوؿ بدايػػة يف دمشػػق يف عػػاـ ََُِ) ،كمػػن ث يف ريفهػػا
يف ع ػػاـ َُِٗ) كيف ضبػ ػ يف ع ػػاـ َِِّ) كيف ضب ػػاة م ػػع هناي ػػة ف ػػرتة اإلس ػػقاط يف ع ػػاـ
َِِٓ).
إف التفػ ػػاكت كبػ ػػري بػ ػػني ىػ ػػذه احملافظػ ػػات يف عمليػ ػػة ذباكزىػ ػػا لػ ػػنمط النمػ ػػو السػ ػػكاين الس ػ ػريع
االنفجارم) ،كالسيما بػني دمشػق مػن جهػة كؿبافظػات ريػف دمشػق كضبػ كضبػاة مػن جهػة
أخػػرل ،فػػأقرب ىػػذه احملافظػػات إىل عمليػػة االنعتػػاؽ مػػن النمػػو السػػكاين الس ػريع ىػػي ؿبافظػػة
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مدينة دمشق ،كىي األقرب من حيػث الػنمط الػديبوغرايف حملافظػات السػاحل كالسػويداء ،حػا
إف مػػدل اتسػػاع انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة يف مدينػػة دمشػػق قريػػب جػػدان مػػن مسػػتول انفتاحػػو
يف تلػػك احملافظػػات ،فػػإذا مػػا سػػارت األمػػور يف مدينػػة دمشػػق يف الفػػرتة القادمػػة كفػػق الفػػرض
اؼبنخفض فسوؼ يبلغ اغبجم النس للقوة البشرية فيها أكثر مػن َٕ ،)%كسػيرتاجع معػدؿ
اإلعالػػة مػػن ٗٓ )َ,يف عػػاـ ََِٓ) إىل ّْ )َ,يف عػػاـ َِِٓ) ،كمػػا أف توقػػع كصػػوؿ
نسػػبة كبػػار السػػن إىل أكثػػر مػػن ٕ %دبػػا يعنيػػو ذلػػك مػػن الػػدخوؿ يف بدايػػة مرحلػػة التعمػػري أك
التشػي السػكاين ،كالبفػاض نسػػبة األطفػاؿ دكف سػن ال ػ ُٓ سػنة إىل ٕ )%ِِ,مػن ؾبمػػوع
سػػكاف مدينػػة دمش ػػق يف عػػاـ َِِٓ) يع ػػين أف اذبػػاه التحػػوؿ ال ػػديبوغرايف يف ىػػذه احملافظ ػػة
يشػػبو إىل حػػد بعيػػد اؼبسػػار الػػذم ازبػػذه يف ؿبافظػػات السػػاحل كالسػػويداء لكنػػو سػػيتأخر عنػػو
حبدكد َُ )ُٓ -سنة.
ْ -أم ػػا يف ؿبافظ ػػات ري ػػف دمش ػػق كضب ػ كحل ػػب كضب ػػاة فس ػػيمر الرتكي ػػب العم ػػرم – ال ػػوظيفي
لسػ ػػكاهنا يف مرحلػ ػػة انتقاليػ ػػة متفاكتػ ػػة زمنيػ ػػان ،لكنهػ ػػا تتجػ ػػو يف اجملمػ ػػل باذبػ ػػاه انفتػ ػػاح النافػ ػػذة
الديبوغرافيػػة بصػػورة كاضػػحة بػػدءان مػػن العقػػد الثالػػث مػػن ىػػذا القرف انظػػر :القػػن كالبػػاركت،
األسرة كالسكاف.)ّٓ ،َُُِ ،
جػ -مجموعة المسار المغلق:
ُ -تض ػػم ى ػػذه اجملموع ػػة بقي ػػة احملافظ ػػات الس ػػورية ال ػػيت تنتم ػػي إىل اإلقليم ػػني الش ػػمايل إدل ػػب)
كالشػػرقي يف اعبزيػػرة ديػػر الػػزكر كاغبسػػكة كالرقػػة) ،أم كامػػل اؼبنطقػػة الشػػمالية – الش ػرقية يف
سػػورية ،إضػػافةن إىل درعػػا كالقنيطػػرة مػػن اإلقلػػيم اعبنػػويب .كسبثػػل اجملموعػػة الفتيػػة مػػن احملافظػػات
السورية اليت سترتاكح نسبة صغار السن فيها بني ُّ )%ْْ -كنسػبة كبػار السػن بػني ِ-
ْ ،)%كمن اؼبتوقع أف ترتفع نسبة سػكاف ىػذه احملافظػات مػن ٖ )%ُٓ,يف عػاـ ََِٓ)
إىل ِ )%ٕٓ -كفػػق الفػػرض اؼبػػنخفض ك ْ )%ٕٓ,كفػػق الفػػرض اؼبرتفػػع مػػن ؾبمػػل سػػكاف
سورية يف عاـ َِِٓ) ،حيث سيصل حجػم سػكاف ىػذه احملافظػات يف هنايػة فػرتة اإلسػقاط
إىل ٗٔ )ُٓ,مليػػوف نسػػمة كفػػق الفػػرض اؼبػػنخفض ك ّْٔ )ُٔ,مليػػوف نسػػمة كفػػق الفػػرض
اؼبرتفع ،بعد أف كاف حجمهم ْٕٔ )ٗ,ماليني نسمة يف عاـ ََِٓ.

91

ِ -علػػى الػػرغم مػػن اؼبسػػار الػػديبوغرايف اآلخػػذ بػػالتغري يف ىػػذه احملافظػػات ،فإهنػػا سػػتبقى خػػارج مرحلػػة
التحػػوؿ الػػديبوغرايف ،كسػػيمر الربػػع األكؿ مػػن القػػرف اغبػػايل دكف انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة يف أم
منهػػا ،دبػػا يف ذلػػك ؿبافظتػػا حلػػب كاغبسػػكة اللتػػاف قػػد يكػػوف الوضػػع الػػديبوغرايف يف كػػل منهمػػا
مػػؤىالن النفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة فيػػو أكثػػر مػػن غػػريه مقارنػةن باحملافظػػات األخػػرل آنفػػة الػػذكر يف
ىذه اجملموعة.
ّ -من اؼبفيد ىنا مالحظة أف اؼبسرية الديبوغرافية اؼبستقبلية ؽبذه احملافظات سوؼ تتأثر إىل حػد بعيػد
بوجود تػدخل سياسػاي مػن شػأنو أف يسػرع يف عمليػة التحػوؿ الػديبوغرايف كيسػهم يف تغػري الصػورة
اؼبس ػػتقبلية للرتكي ػػب العم ػػرم -ال ػػوظيفي للس ػػكاف إىل درج ػػة أف مع ػػدؿ اإلعال ػػة الديبوغرافي ػػة كف ػػق
الف ػػرض اؼب ػػنخفض الت ػػدخلي) يق ػػل ع ػػن نظ ػػريه كف ػػق الف ػػرض اؼبرتف ػػع دب ػػا يػ ػرتاكح م ػػا ب ػػني ٓ-َ,
ٗ.)َ,
ْ -إف التغػػري الػػديبوغرايف اؼبتوقػػع حدكثػػو خػػالؿ الفػػرتة القادمػػة يف األح ػواؿ كافػػة يف ىػػذه احملافظػػات،
علػػى أنبيتػػو ،لػػن يغػػري مػػن صػػورة الرتكيػػب العمػػرم اؼبنتمػػي إىل اجملتمعػػات السػػكانية الفتيػػة س ػريعة
النمػػو ،إذ سػػتبقى نسػػبة األطفػػاؿ دكف سػػن الػ ػ ُٓ) سػػنة تشػػكل كبػػو ثلػػث السػػكاف كتصػػل يف
بعػػض احملافظػػات إىل أكثػػر مػػن َْ ،)%كسػػتبقى قمػػة اؽبػػرـ ضػػيقة جػػدان حبػػدكد ْ ،)%كىػػو مػػا
يعين أف اغبجم النس للسكاف داخػل القػوة البشػرية سػيظل يف اؼبتوسػط عنػد حػدكد ثالثػة أطبػاس
السػ ػ ػ ػػكاف أم دبع ػ ػ ػ ػػدؿ إعالػ ػ ػ ػػة ديبوغرافيػ ػ ػ ػػة ٓٓ )َ,يف حػ ػ ػ ػػدىا األدىن ك ٖٓ )َ,يف حػ ػ ػ ػػدىا
األعلى انظر :القن كالباركت ،األسرة كالسكاف ،َُُِ ،صّٓ.)ْٓ-
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اعبدكؿ ّ )ِ-يوضح توقيت انفتاح النافذة الديبوغرافية يف احملافظات السورية
أمباط اػبصوبة
مبط اػبصوبة اؼبنخفضة

مبط اػبصوبة اؼبتوسطة

مبط اػبصوبة اؼبرتفعة

اسم احملافظة
السويداء
الالذقية
طرطوس
دمشق
ضب
حلب
ريف دمشق
ضباة
اغبسكة
القنيطرة
الرقة
درعا
دير الزكر
إدلب

توقيت انفتاح النافذة
فتحت النافذة
َُِٓ
ََِِ
َِِٓ
ََِّ – ََِْ
ََِّ – ََِْ
ََِّ – ََِْ
ََِّ – ََِْ
ََِْ – ََِٓ
ََِْ – ََِٓ
ََِْ – ََِٓ
ََِْ – ََِٓ
ََِْ – ََِٓ
ََِْ ََِٓ -

االنفتاح الكلي للنافذة الديبوغرافية يف سورية لن وبدث قبل عاـ ََِّ كفق السيناريو التدخلي
االنفتاح الكلي للنافذة الديبوغرافية يف سورية لن وبدث قبل عاـ ََِْ كفق السيناريو اؼبتوسط
االنفتاح الكلي للنافذة الديبوغرافية يف سورية لن وبدث قبل عاـ ََِٓ كفق السيناريو اؼبرتفع

اإلحصاءات مأخوذة من التقرير الثاين غبالة سكاف سورية ََُِ
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ثالثان -أىم المؤشرات التي تظهر انفتاح النافذة الديموغرافية مع تطبيقها عل حالة سكاف
سورية:
لتحديد فرتة ظهور فرصة النافذة الديبوغرافية اجتهدت اؼبدارس الديبوغرافية اؼبختلفة باستخداـ
مؤشرات متباينة كلكنها دبجملها تتمحور حوؿ ظواىر ديبوغرافية ؿبددة :معدالت مبو فمة سكاف
سن العمل ،كمعدالت اإلعالة اؼبختلفة ،كمعدالت الدعم الديبوغرايف اؼبتوقع ،P.S.R
كمعدالت التعمري  ،aginingكالربكز الشبايب  ،Youth bulgeالعمر الوسيط
للسكاف .Medium Age
كسنتناكؿ تحليل ىذه المؤشرات في سورية لمحاكلة تعرّؼ احتماؿ اقتراب انفتاح النافذة
الديموغرافية فيها كما يلي:
 حبسب تعريف األمم اؼبتحدة فإف النافذة الديبوغرافية ()U.N, ESCWA, 2005زبلق حركة لألعلى مستمرة يف الرتكيب العمرم للسكاف حيث أفواج أكرب كأكسع من
السكاف األكرب سنان تتحرؾ كبو الفمات العمرية األكرب سنان كيتبعها بالطبع أفواج أصغر
طوؿ فرتة البفاض اػبصوبة .فالبفاض معدالت الوالدات يقود ػبفض أعداد السكاف
األطفاؿ كيرفع نسب السكاف يف الفمات األكرب سنان ،اليت تشكل قوة العمل كىذا بدكره

ىبفض معدؿ إعالة األطفاؿ من قبل السكاف يف سن العمل.

من تعريف األمم اؼبتحدة السابق للنافذة الديبوغرافية تتضح صعوبة بلورة ذلك دبؤشر كاحد
وبدد ما تكوف الدكلة قريبة من التحوؿ إىل فرصة النافذة كىل ستكوف النافذة طويلة أك
قصرية ،كما سوؼ ربدث ،كما سوؼ تنتهي؟
كقد عرٌؼ قسم النشاطات السكانية باألمم اؼبتحدة الفرصة الديبوغرافية بأهنا اؼبرحلة الزمنية عندما
تكوف نسبة األطفاؿ ربت سن ُٓ سنة أقل من َّ )%من ؾبموع السكاف كتكوف نسبة
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السكاف يف العمر  )ٔٓ+أقل من نسبة ُٓ )%كىذه النسب الدقيقة زبتلف من بلد آلخر
ََِٓ  )UN,كقد قامت األمم اؼبتحدة بتصنيف الدكؿ العربية حبسب معدالت اإلعالة
كمستوياهتا حسب الفرتات الزمنية لبدء النافذة الديبوغرافية كانتهائها ،كحبسب ىذا التصنيف فإف
سكاف سورية سيدخلوف النافذة الديبوغرافية قرابة عاـ ََِِ كسوؼ تنتهي ىذه النافذة قرابة
ََِٓ أم أهنا ستستمر قرابة َّ عامان كسيكوف معدؿ اإلعالة عند البدء ٗ )ُٓ،كعند
االنتهاء ٔ ،)ْٗ،كأقل مستول لو خالؿ ىذه الفرتة ُ.(KHalifa,2009 )ْْ،
ىذا كسنستعرض أىم المؤشرات المحددة لظهور النافذة الديموغرافية مع تطبيقها عل حالة
سكاف سورية كىي:
 المؤشر األكؿ:نسبة السكاف يف سن العمل W.A.P.

ُ)

 .ىو اختصار ؼبصطلح Worker Age

 ) populationكقد استعمل معدؿ اإلعالة Dependency Ratio Total
دبكوناتو أطفاؿ  +شيوخ ) كمؤشر رئيسي كلكن حبسب فالني ََِٓ )Vallin, j,
فكوف النافذة الديبوغرافية تيعد ظاىرة إهبابية فإنو يفضل استعماؿ مؤشرات إهبابية كىي

برأيو النسبة اؼبالئمة من سكاف سن العمل  W.A.Pيف ؾبمل السكاف كسيكوف الوضع

الديبوغرايف عند ارتفاعو أكثر فائدة .كيدعى ىذا اؼبؤشر  Dependency Ratioإذ
كلما ارتفعت قيمة ىذا اؼبؤشر كاف الوضع الديبوغرايف أكثر فائدة كيتم حسابو على
الشكل التايل.
D.R. = 100 – WAP / WAP

)(2

 .ىو اختصار ؼبصطلح Dependency

)Ratio

كاػبيار الثاين الذم يشرتطو فالني ىو ربديد العمر الذم يعد سن العمل الفعلي :ىل ىو
العمر التقليدم ُٓ )ْٔ-أـ ازباذ حدكد عمرية فعلية للدخوؿ كاػبركج من سن العمل
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اغبقيقي كيقرتح الفمة العمرية َِ )ٓٗ-كيستعمل الباحث توماس سبورنربج لتحديد قياس
النافذة الديبوغرافية االفرتاضني اللذين كضعهما فالني  )Vallin, J, 2005كنبا:
ُ -نسبة السكاف يف سن العمل ككلما كانت أكرب كانت نافذة أكرب.
ِ -كاعترب توماس أف فمة سكاف سن العمل ىي فمة  (59-20) Vallinكبرأيو أهنا تنطبق على
الواقع أكثر من حدكد الفمة التقليدية ُٓ.)ْٔ-
كفيمػػا ىبػ

سػػكاف سػػورية فػػإف ظػػاىرة التعمػػري ال يبكػػن ذبنبهػػا – كال بػد مػػن مواجهتهػػا إال أنػػو يبكػػن

إبطاؤى ػ ػ ػ ػػا كذل ػ ػ ػ ػػك بإطال ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػرتة البف ػ ػ ػ ػػاض اػبص ػ ػ ػ ػػوبة كى ػ ػ ػ ػػذا م ػ ػ ػ ػػا وب ػ ػ ػ ػػدث يف س ػ ػ ػ ػػورية اآلف.
يػػرل  Vallinأف سػػرعة تعمػػر السػػكاف يف الػػدكؿ الناميػػة سػػينتج منهػػا صػػعوبات ألف سػػرعة التعمػػري
فيهػا ربػػدث بشػػكل أسػرع فبػػا حػػدث يف الػدكؿ اؼبتقدمػػة ،كلكػػن كمػا ذكرنػػا سػػابقان فػإف عمليػػة التعمػػري
السكاين يف سورية تسري على عكس ذلك ببطء شػديد بسػبب بقػاء اػبصػوبة عاليػة نسػبيان فبػا سػينتج

منو برأينا فرصة نافذة ديبوغرافية أطوؿ يف سورية.

كيقوؿ بلوـ  )Bloom, et al ., 2003, 33إف نسبة السكاف يف سن العمل ستصل
إىل نسب تارىبية عالية يف الدكؿ النامية كلكن ىذه الظاىرة اليت تدعى golden age
ستكوف ذات إشكاالت كثرية ،ككما يقوؿ فالني فإف النافذة الديبوغرافية كنتيجة مباشرة لعملية
التحوؿ الديبوغرايف زبتلف بوادرىا طبقان لطبيعة التحوؿ الديبوغرايف كالظواىر التارىبية اؼبتزامنة

معها ،اليت تتداخل مع عملية التحوؿ الديبوغرايف ،كىبتار فالني مؤشر نسبة السكاف يف سن
العمل  W.A.Pيف الوقت الذم يكوف معدؿ اإلعالة  T.D.Rدبكوناتو أطفاؿ كشيوخ)
كمؤشر رئيس لتحديد بدء النافذة الديبوغرافية فإف فالني يرل أنو ما دامت النافذة الديبوغرافية
تيعد ظاىرة إهبابية فإنو يفضل استعماؿ مؤشرات إهبابية كىي كما ذكرنا سابقان النسبة اؼبالئمة
من السكاف يف سن العمل يف ؾبمل السكاف كيعده مؤشران رئيسان مباشران لتبياف ميزات الوضع

96

فكلما ارتفع كاف الوضع الديبوغرايف أكثر فائدة للتنمية ،كىو مؤشر بسيط يبكن حسابو كما
يلي:

D.R.=100-WAP/WAP

)(1

معدؿ اإلعالة = ََُ % -فمة السكاف سن العمل
%السكاف
كلكن فالني ىنا كما ذكرنا سابقان ،ىبتار فمة عمرية لسكاف سن العمل زبتلف عن حدكد الفمة
العمرية التقليدية كيقرتح فمة َِ )ٓٗ-فهي برأيو أكثر مالءمة للدكؿ النامية كمطابقة لواقعها،
كيرل فالني أف نسبة السكاف يف فمة العمر َِ )ٓٗ -من ؾبموع السكاف سوؼ ترتاكح حبسب
سيناريو اػبصوبة العايل أك اؼبنخفض بني قمتني ّٓ ك ٖٓ) ،كبرأيو أف الدكؿ النامية لن تصلها
قبل هناية العقد اػبامس من القرف اغبايل .ككما يبدك حبسب التعدادات السكانية لألعواـ َُٓٗ -
ََِٓ ،فإف نسبة ىذه الفمة من السكاف ستتجاكز َٓ )%من ؾبموع السكاف كسيبلغها سكاف
سورية حوايل هناية العقد اغبايل كىذا برأم فالني ىو موعد انفتاح النافذة الديبوغرافية فيها (U.N,
).2006, P 434-43
كحبسب رأم توماس سبورنربج  )Spoornberg, t, ََِٖ, p.p232فإف السياسات
السكانية يبكن أف تقوـ بدكر مهم يف إدارة النافذة الديبوغرافية من خالؿ النجاح يف السياسة
السكانية من حيث تكييف اػبصوبة اليت ال زالت فبكنة التحقيق أك تطويرىا ،إلبعادىا عن الوقوع
يف مصيدة اػبصوبة اؼبنخفضة كما حدث يف تونس كذلك من خالؿ تثبيت سرعات البفاض
اػبصوبة اليت من شأهنا أف تطيل فرتة النافذة الديبوغرافية اليت تيعد قضية مركزية للدكؿ اليت سبر دبرحلة
البفاض اػبصوبة بشكل متأخر .كلكن نسبة السكاف يف سن العمل لن تصل إىل مستول و
عاؿ،
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ف كلما تزايد طوؿ فرتة النافذة الديبوغرافية كلما كاف حجم نسبة السكاف يف سن العمل اؼبستقبلي
أقل .إف نسبة سكاف سن العمل َِ )ٓٗ -يف سورية حيث سيبلغ أقصى مستول لو ٗ)%ُٓ,
فقط ،كلكن ىذا برأينا سيعطي سورية فرصة النافذة الديبوغرافية األطوؿ يف اؼبنطقة.
بينما اعتربت اإلسكوا ََِٖ) أف مؤشر نسبة السكاف يف سن العمل الذم ربدده نسبة فمة
سكاف سن العمل التقليدية ُٓ )ْٔ-ىو األساس يف ربديد انفتاح النافذة الديبوغرافية ،كترتاكح
النسبة بني بداية انفتاح النافذة كانغالقها ،بني ٓٓ )%ٔٓ-تبعان ؼبعدالت البفاض اػبصوبة كطوؿ

فرتة االلبفاض ،كحبسب ىذا اؼبؤشر فإف نسبة السكاف يف سن العمل ُٓ )ْٔ-يف سورية ستفوؽ
َٔ )%بعد عاـ ََُِ كستصل إىل ذركهتا حبلوؿ عاـ َِِٓ).(Saxesna, 2009, 44
كىناؾ أحباث أخرل استخدمت نسبة الفمة العمرية ُٓ )ٓٗ-مؤشران لتحديد مرحلة النافذة

الديبوغرافية كىذه النسبة ستصل إىل َٔ )%من ؾبموع السكاف حبلوؿ عاـ َُِٓ كستبلغ ذركهتا

أيضان حبلوؿ عاـ َِِٓ.

كىكذا فإف الفمات الثالث اؼبختارة لتحديد سكاف سن العمل ُٓ)ْٔ-ُٓ )ٓٗ-َِ )ٓٗ-

كلها تشري إىل أف مرحلة دخوؿ النافذة الديبوغرافية يف سورية ستكوف ََُِ.ََِِ-
مؤشر معدؿ اإلعالة: Dependency Ratio :
معدؿ اإلعالة ىو أحد أىم اؼبؤشرات اليت اعتمد عليها العديد من الباحثني يف ربديد موعد
انفتاح النافذة الديبوغرافية رغم أنو يصعب دبؤشر كاحد ربديد ذلك ككاف اؼبعدؿ اؼبقرتح من
األمم اؼبتحدة – اإلسكوا على الشكل اآلي )(U.N., Escwa, 2005
معدؿ اإلعالة الكلي= ََُ × T.D.R )ُْ – َ + )ٔٓ+
ُٓ)ْٔ-
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يقدـ ىذا اؼبؤشر عدد األشخاص اؼبعالني لكل ََُ) شخ

يف سن العمل ،كحبسب ىذا

اؼبؤشر فإف معدؿ اإلعالة يف سورية سيكوف ٖ )ْٗ,حبلوؿ عاـ َِِٓ ،كىي بداية انفتاح
النافذة الديبوغرافية كسيبلغ قمتو ٗ )ُٓ,عند انتهاء النافذة عاـ ََِٓ ىذا كستستمر
النافذة حسب ىذا اؼبؤشر ِٓ) عامان .

كحسب تعريف انتونيو جولياين ) (Golini, A., 2005الذم استخدـ مؤشر ديفيد
بلوـ كبوؿ إياف فإف النافذة الديبوغرافية ستفتح عند بلوغ ىذا اؼبعدؿ ٓٔ بني عامي
ََُِ َُِٓ -أم ىناؾ شخصاف معاالف لكل ثالثة أشخاص يف سن العمل ْٔ-
ُٓ) ،ككذلك سيبلغ ىذا اؼبؤشر ْٗ) عند عاـ َِِٓ كستنتهي النافذة عند معدؿ ُٓ)
حبلوؿ عاـ ََِٓ ،كما قدـ الباحث ساكسينا ) (Saxena, P.C., 2009مؤشر
معدؿ اإلعالة لكل فمة على حدة لكل فمة عمرية معالة على الشكل التايل:
ُ -معدؿ إعالة الصغار = َُْ-

× ََُ

ُٓ)ْٔ-
ِ -معدؿ إعالة الكبار = ََُ × ٔٓ+
ُٓ)ْٔ-
كيبني ىذاف اؼبؤشراف عدد األطفاؿ ربت سن ُٓ) سنة ككذلك عدد األشخاص يف
العمر ٓٔ كأكرب على انفراد لكل ََُ شخ

يف سن العمل ُٓ .)ْٔ-كستكوف

ىذه اؼبؤشرات يف سورية حبسب إسقاطات األمم اؼبتحدة على الشكل التايل حبلوؿ عاـ
َِِٓ :سيكوف معدؿ إعالة الصغار ِْ) كسيبلغ ُ )ّْ,حبلوؿ عاـ ََِٓ أما
معدؿ إعالة الكبار لنفس الفرتة سيكوف َ )ٕ,ك ٖ )ُٖ,حبلوؿ عاـ ََِٓ ،كىذا
يبني بوضوح ظهور مرحلة التعمري يف سورية عند منتصف القرف اغبايل.
 -كما قاـ بعض الباحثني بتحديد معدؿ اإلعالة الكلي على أساس فمات عمرية ـبتلفة
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كىي َ )ُْ-كللشيوخ  )َٔ+اؼبعالني من السكاف يف سن العمل يف الفمة العمرية
ُٓ.)ٓٗ -
معدؿ اإلعالة = ََُ × )ُْ -َ )َٔ+
ُٓ)ٓٗ -
كحبسب ىذا اؼبؤشر فإف معدؿ اإلعالة الكلي سيبلغ ّٖ) عاـ َِِٓ ك ٓٔ) حبلوؿ
عاـ ََِٓ كيرل بعض الباحثني أف الرقم األمثل ؽبذا اؼبؤشر ىو ٔٔ).
بينما مؤشر  Vallinفهو على الشكل التايل كقد سبق شرحو:
حيث  WAPىو نسبة السكاف يف سن َِ.)ٓٗ-
D.R. = 100-WAP
WAP
كبرأيو تفتح النافذة عند بلوغ اؼبؤشر معدؿ َٓ) كترتاكح قيمتو بني ّٓ ك ٖٓ).
كحبسب مؤشر فالني فإف سكاف سورية سيدخلوف مرحلة النافذة الديبوغرافية حبلوؿ عاـ
ََِِ إذ قيمة ىذا اؼبؤشر ستكوف ٗ )ُٓ,كستنخفض إىل ٔ )ْٗ,حبلوؿ عاـ
ََِٓ كحسب منهجية فالني فسوؼ تستمر النافذة يف سورية قرابة َّ عامان.
مؤشر البركز الشبابي:
يطرح الباحث عاطف خليفة مؤشران آخر لتحديد بلوغ قمة النافذة الديبوغرافية ىو ارتفاع نسبة
الشباب يف ؾبموع السكاف كبرأيو فإف نسبة الشباب يف العمر ُٓ )ِْ-ستبلغ حبسب

دراستو عاـ ََُِ) ٓ )%َِ,كستنخفض عند عاـ َِِٓ إىل ٖ )ُٖ,كحبسب
خليفة فإف انفتاح النافذة يف سورية سيكوف بني عامي ََِِ ،ََِّ-كقد صنف د .عاطف
خليفة الدكؿ العربية حسب مؤشر الربكز الشبايب إىل ثالث ؾبموعات كبرأيو تنتمي سورية إىل
اجملموعة الثانية كحسب مؤشره فإف الفرتة اؼبتوقعة لدخوؿ سورية مرحلة النافذة الديبوغرافية
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سيكوف بني عامي ََِِ  ََِّ-كيتوقع د .خليفة أف تنخفض نسبة الشباب بعد عاـ
َِِٓ إىل ُ )%ُٓ,كتدعى ىذه اؼبرحلة مرحلة نق

الشباب  Youth deficitانظر:

اػبليفة ،َُُِ ،صّٓ).
مؤشر معدؿ الدعم المتوقعSupport Raito S.R.:
يبثل ىذا اؼبؤشر عدد أفراد الفمة اؼبعالة مقابل كل ََُ) شخ

يف فمة سكاف سن العمل
يف

كىو مقلوب معدؿ اإلعالة كيبني عدد األشخاص يف قوة العمل الداعمني لكل ممة شخ

فمات اؼبعالني ،كقد قاـ أساتذة معهد تاتا للعلوـ االجتماعية يف اؽبند بدراسة اذباىات التعمري
يف سكاف الدكؿ العربية كاذباىاتو كاذباىات الرتاكيب العمرية حا منتصف القرف اغبادم،
كالعشرين كاعتمد البحث على السيناريو اؼبتوسط القائم على توقعات األمم اؼبتحدة عاـ
ََِٖ كقد قسموا الدكؿ العربية إىل ثالث ؾبموعات حبسب سرعات التعمري فيها سريع،
متوسط ،بطيء).
كقد كضع سكاف سورية يف اجملموعة الثانية اؼبتوسطة السرعة يف التعمري كحبسب الباحثني ساكسينا
كآخركف ) (Saxena, et al., 2009كاعتمادان على مؤشر الدعم اؼبتوقع P.S.R

ُ)

فإف

ىذا اؼبؤشر سريتفع بسرعة خالؿ الفرتة ُٓٗٗ ََِِ-ث ينخفض بعد ذلك فبا سيزيد من سعة
فمة السكاف يف سن العمل.
كيتم حساب مؤشر ساكسينا على الشكل التايل:
ِٓ)ْٔ -

=S.R.

)ِْ – َ + )ٔٓ+
كيف سورية ستبلغ قيمة ىذا اؼبؤشر ُ ُ:يف الفرتة بني ََِِ َِِٓ-كسيبلغ أقصى قيمة لو
الذركة) يف الفرتة ََِْ َِْٓ-ث بعد ذلك يسري كبو االلبفاض بسبب بركز ظاىرة التعمري
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السكاين يف تلك الفرتة كىكذا حبسب ىذا اؼبؤشر فإف النافذة الديبوغرافية يف سورية سيكوف موعد
انفتاحها يف الفرتة ََِِ )َِِٓ -كتستمر حا هناية النصف األكؿ من ىذا القرف .كما توجد
مؤشرات أخرل للدعم الديبوغرايف أنبها:
مؤشر الدعم اؼبتوقع للسكاف الشيوخ  ٔٓ +ك .َٔ +
ُٓ – ٗٓ = ، SR

ُٓ – ْٔ)

َٔ+

= SR

ٔٓ+

كيبني عدد األشخاص الداعمني يف فمة سن العمل لكل شخ

كاحد معاؿ يف فمة العمر ٓٔ) ك

أكرب أك َٔ) كأكرب.
كلكن قمة ىذا اؼبؤشر ستبلغ ذركهتا حبلوؿ الفرتة ََُِ – َُِٓ فبا يدؿ على بداية ظهور
مرحلة التعمري كبعدىا تتناق

قيمة ىذا اؼبؤشر  )ٔٓ+بشكل متسارع من ٔ )ُٔ,إىل َ)ٓ,

أشخاص فقط حبلوؿ عاـ ََِٓ ،بينما بلغت ذركة مؤشر إعالة األشخاص اؼبعالني يف العمر
 )َٔ+عاـ َََِ ٗ )ُٕ,ث ستنخفض أيضان إىل ِ )ُْ,حبلوؿ عاـ َِِٓ ث تصل إىل
أدىن حد ؽبا ّ )ٓ,حبلوؿ عاـ ََِٓ انظر :األمم اؼبتحدة.)ِٗ-ُٗ ،ََِٗ ،
مؤشر دعم الوالدين  :Parent support Ratioىو عدد األشخاص يف سن العمل
ُٓ )ٓٗ-لكل شخ

من ؾبموع الوالدين كسيبلغ ذركتو يف سورية عند منتصف القرف ََِٓ

كذلك بسبب ارتفاع معدؿ التعمري السكاين كارتفاع أعداد اآلباء كاألمهات يف العمر َِ)َٔ-
سنة.
مؤشر التعمري A. l = )ٔٓ+ Ageing Index
َُْ -
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كيشري إىل عدد األشخاص يف سن ٓٔ سنة كأكرب مقابل كل ََُ شخ

يف فمة الصغار َ-

ُْ ،الذم بلغ عاـ َََِ َٕ )ٕ,كمن اؼبتوقع بلوغو َٓ ُْ,حبلوؿ عاـ َِِٓ كمن ث
سيبلغ ذركتو حبلوؿ عاـ ََِٓ ُُ )ٕٓ,فبا يشري إىل ارتفاع معدؿ التعمري يف سورية بوضوح
كالبفاض نسبة األطفاؿ حبيث سيكوف عدد الشيوخ يف العمر  )ٔٓ+أكثر من نصف األطفاؿ يف
العمر َ.)ُْ -
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رابعان -الهبة الديموغرافية – كالعوائد الديموغرافية:
تشكل اؽببة الديبوغرافية أكؿ التداعيات اإلهبارية لعملييت التحوؿ الديبوغرايف كربوؿ الرتكيب العمرم
الذم وبدث يف البالد .إف اؼبنافع الديبوغرافية
 Demography bounsكاؽببة الديبوغرافية  Demographic dividendأك فرصة
النافذة  .window of opportunite,كلها مصطلحات تستخدـ يف األدبيات
الديبوغرافية لتشري إىل اؼبعت كاؼبفهوـ كىو العوائد الديبوغرافية اؼبتوقعة ،كيرل الدكتور عاطف خليفة
خبري األمم اؼبتحدة الديبوغرايف أف اؽببة الديبوغرافية  D.Dربدث عند البفاض معدؿ الوالدات
الذم يبيز الرتكيب العمرم حيث ربتاج الدكلة إىل توجيو جزء من استثماراهتا ؼبواجهة أفواج الشباب
كتوجيو اؼبوارد لعملية التنمية.
إ مف البفاض معدؿ الوالدات يقود ػبفض نسب السكاف األطفاؿ كيرفع نسبة السكاف األكرب سنان
الشباب الذين يشكلوف جزءان من قوة العمل ،كىذا ما يؤدم إىل ربسني معدؿ اإلعالة لألطفاؿ من
قبل السكاف العاملني كيؤدم أيضان إىل معدالت مبو اقتصادم أكرب كالبفاض متوسط حجم األسرة

كيساعد على االنتقاؿ من مبط األسرة اؼبمتدة إىل مبط األسرة اؼبتوسطة كالصغرية أم التحديث

السكاين .)Khalifa A., 2009
كتيعرؼ اؽببة الديبوغرافية بأهنا تستمر لفرتة زمنية ؿبددة أم أهنا ال تستمر إىل األبد كىكذا فهي
نافذة ؿبددة الفرصة كزبلق حركة مستمرة كبو األعلى يف الرتكيب العمرم كيتبعها أفواج أصغر من
الوالدات طوؿ فرتة البفاض اػبصوبة كسريتفع معدؿ اإلعالة من جديد بسبب إعالة السكاف األكرب
سنان ،أم أف اؽببة الديبوغرافية غري قابلة للتوقف كإذا ما بدأت فإهنا سوؼ تستمر .كلكنها أيضان
ليست ذاتية اغبركة أم أف بعض الدكؿ سوؼ تستفيد أكثر من غريىا كىذا يؤكد كجود عالقة
متبادلة بني اؼبتغريات الديبوغرافية كاالقتصادية كاالجتماعية لتحقيق قدرة االستفادة من اؽببة
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الديبوغرافية كتنميتها ،كتتحقق االستفادة من النافذة بتحويلها إىل اؽببة الديبوغرافية عرب آليات
متعددة أنبها:
 -1زيادة عرض العمل  -1نمو الدخارات

 -3تنمية رأس الماؿ البشرم

كقد ع مرؼ قسم النشاطات السكانية باألمم اؼبتحدة الفرصة الديبوغرافية بأهنا اؼبرحلة الزمنية عندما
تكوف نسبة األطفاؿ ربت سن ُٓ) سنة أقل من َّ )%من ؾبموع السكاف كتكوف نسبة

الشيوخ  ٔٓ+ربت نسبة ُٓ.)%
كىذا ما يؤكد أف سكاف سورية يدخلوا فرصة النافذة الديبوغرافية بعد ،كحبسب ىذا اؼبعيار لسن
العمل ُٓ )ْٔ-صنفت األمم اؼبتحدة الدكؿ العربية حبسب معدالت اإلعالة كحسب فرتات
زمنية لبدء النافذة الديبوغرافية كانتهائها ،كدبوجب ىذا التصنيف فإف اؽببة الديبوغرافية يف سورية
سوؼ تبدأ حبلوؿ عاـ ََِِ كسوؼ تنتهي حبلوؿ عاـ ََِٓ أم أهنا سوؼ تستمر قرابة ثالثة
عقود  .)U.N,2004,66مكرر صّٔ
كيرتبط ربويل العبء الديبوغرايف الناجم عن زيادة السكاف إىل ىبة ديبوغرافية بقدرة الدكؿ على
زيادة نسبة اؼبشاركة يف النشاط االقتصادم ؼبن ىم يف سن العمل أم زيادة الطاقة االستيعابية
ألسواؽ العمل ككذلك زيادة مركنتها ،كيرل بعضهم أف فرصة النافذة الديبوغرافية يف سورية قد تكوف
يف الفرتة ََِِ ََِّ-كؼبدة عقدين حبيث ستنخفض معدالت اإلعالة كبو ْٓ) بالنسبة
لسكاف سن العمل كىذا يتيح للحكومة خلق فرص عمل لزيادة يف الدخل كقد ربصل على عوائد
إضافية  Bonuseمن األكضاع الديبوغرافية بسبب كفرة السكاف يف سن العمل مع ارتفاع
االدخارات بسبب البفاض معدالت اإلعالة الديبوغرافية ،كالفرؽ بني مفهومي فرصة النافذة
الديبوغرافية  )W.Oكمفهوـ اؽببة الديبوغرافية ىو أف اؽببة أك النعمة تكوف هبدؼ ؿبدد جدان
كتشكل رحبان إضافيان أك مكافأة قصرية بينما فرصة النافذة تشكل بديالن لتحصيل فوائد كعوائد كثرية
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جراء التحويل يف الرتكيب العمرم ما دامت النافذة الديبوغرافية تبقى مفتوحة كيتطلب حدكثها
إجراءات ؿبددة من الدكؿ.
يرل مفكركف آخركف  Adioltomo S.Mأف توقيت انفتاح النافذة الديبوغرافية كفرصة
اقتصادية كانغالقها كمرحلة ربوؽبا لكل دكلة عربية يبكن ربديده باالعتماد على الفركؽ بني معدالت
مبو السكاف يف سن العمل كمعدؿ مبو ؾبمل السكاف .كذبب مالحظة أف اؽببة الديبوغرافية يف بعض
الدكؿ العربية كخالؿ فرتة التحوؿ العمرم ستحدث بشكل ال يشبو ما حدث يف الدكؿ اؼبتقدمة
اليت كاف فيها انفتاح الفرصة مرة كاحدة .بينما قبد أنو يف بعض الدكؿ العربية الفرصة اؽببة
الديبوغرافية) تنفتح كتنغلق مرتني خالؿ مركرىا دبراحل ربوؿ الرتكيب العمرم .فتدعى أكالنبا
باؼبرحلة األكىل للهبة الديبوغرافية) كتدعى الثانية اؽببة الديبوغرافية اإلضافية كستكوف بينهما مرحلة
تدعى  )Eclipceاليت تعرؼ كاآلي :خالؿ مرحلة التقلبات ىناؾ مرحلة تقع بني اؼبرحلة األكىل
للنافذة كانفتاح اؼبرحلة اإلضافية كخالؽبا سيكوف الفرؽ بني معدؿ مبو السكاف يف سن العمل كمعدؿ
مبو ؾبمل السكاف إما مساكيان للصفر أك سالبان .أم أف ىناؾ نكوصان أك تراجعان يف العوائد
الديبوغرافية .)adioltomo,s.m,2006, p.p361-367
كحب سب ىذا الباحث فإف طوؿ مرحلة انفتاح النافذة الديبوغرافية يف سورية سيكوف ٖٓ) عامان بدءان
من عاـ ُٖٓٗ كانتهاءن بعاـ َِّْ ،كبرأيو حبسب مؤشر تفوؽ معدؿ مبو السكاف يف سن العمل
على معدؿ مبو ؾبمل السكاف الذم حدث قبل ربع قرف تقريبان ككذلك حبسب توقعاتو فإف النافذة
الديبوغرافية ستكوف إهبابية يف سورية حا هناية عاـ ََِّ بينما يتوقع آثاران سلبية يف الدكؿ حيث

ستغلق النافذة فيها بنهاية عاـ َُِٓ كىي الدكؿ سريعة التحوؿ مثل تونس -لبناف) أما يف الدكؿ
متوسطة التحوؿ كمنها سورية ستغلق فيها عاـ ََِّ بسبب البفاض معدؿ مبو متوسط دخل
الفرد من الناتج احمللي .G.D.P
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بينما يرل الدكتور عاطف خليفة أف انفتاح النافذة الديبوغرافية يتوقف على العالقة بني البفاض
اػبصوبة كسرعات عملية التحوؿ الديبوغرايف ،فالدكؿ ذات االلبفاض السريع كاؼببكر يف اػبصوبة
برزت فيها بوضوح عملية التحوؿ السريع كقد كاف الفرؽ الزمين بني البفاض اػبصوبة كالبفاض نسبة
األطفاؿ إىل أقل من َّ )%قرابة ثالثة عقود كما حدث يف لبناف كتونس ،بينما يف سورية كدكؿ
عربية أخرل مثل مصر كاألردف فإهنا تواجو البفاضان يف اػبصوبة أكثر بطمان كمن ثم كبالتايل فإف بركز
النافذة الديبوغرافية فيها سوؼ يتأخر إىل ما بعد عاـ ََِِ.
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خامسان -التجربة الماليزية كمؤشراتها:
بعد أف حصلت ماليزيا على استقالؽبا يف العاـ ُٖٓٗ اذبهت اسرتاتيجية التنمية إىل اإلحالؿ
ؿبل الواردات يف ؾباؿ الصناعات االستهالكية اليت كانت تسيطر عليها الشركات األجنبية قبل
االستقالؿ .إال أف ىذه االسرتاتيجية تفلح يف ؾباؿ التنمية اؼبتواصلة نظران لضيق السوؽ
احمللي كضعف الطلب احمللي .ك يكن ؽبذه االسرتاتيجية أثر يف الطلب على العمالة أك كجود
قيمة مضافة عالية .فاؼبرحلة األكىل للتجربة اؼباليزية بدأت يف عقد السبعينيات فقد اذبهت
التنمية يف ماليزيا إىل االعتماد على دكر كبري للقطاع العاـ كالبدء يف التوجو التصديرم يف
عمليات التصنيع ،فبدأ الرتكيز على صناعة اؼبكونات اإللكرتكنية ،ىذه الصناعات كانت كثيفة
العمالة فنتج منها زبفيض معدالت البطالة كحدكث ربسن يف توزيع الدخوؿ كالثركات بني
فمات اجملتمع اؼباليزم .ككاف لشركات البرتكؿ أيضان دكر ملموس يف دفع السياسات االقتصادية

اعبديدة ،فقد كونت ما يشبو الشركات القابضة للسيطرة على ملكية معظم الشركات اليت

كانت فبلوكة للشركات اإلنكليزية كالصينية .كقد ربقق ؽبا ذلك مع هناية عقد السبعينيات .أما
يف اؼبرحلة الثانية فشهدت السنوات اػبمس األكىل من عقد الثمانينيات تنفيذ اػبطة اؼباليزية
الرابعة اليت ركزت على ؿبورين نبا :موجة جديدة من الصناعات اليت تقوـ بعمليات اإلحالؿ
ؿبل الواردات كالصناعات الثقيلة يف إطار ملكية القطاع العاـ .كمشلت الفرتة اؼبمتدة من
منتصف الثمانينيات كحا العاـ َََِ اؼبرحلة الثالثة اليت شهدت تنفيذ ثالث خطط طبسية
يف ماليزيا .استهدفت ربقيق ؾبموعة من السياسات لتنشيط عمليات النمو الصناعي كتعميق
التوجو التصديرم يف عمليات التصنيع كربديث البنية األساسية لالقتصاد اؼباليزم أيضان،
ككذلك كجود مزيد من التعاكف االقتصادم اإلقليمي يف إطار ؾبموعة بلداف آسيا .كالالفت
لالنتباه يف التجربة التنموية اؼباليزية أهنا ركزت يف اػبطط كافة على أف البشر ىم الثركة اغبقيقية
ألم أمة دبا سبتلكو من طاقات بشرية مؤىلة كمدربة كقادرة على التكيف كالتعامل مع أم
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جديد بكفاءة كفاعلية .فماليزيا قطعت على نفسها التزامات مهمة ذباه ذبميع رأس اؼباؿ
البشرم كربويلو إىل طاقة كميزة تنافسية ث توجيهها إىل استثمارات عالية اإلنتاجية ككل ذلك
كاف مبعثو إيباهنا بأف سر هنضتها كمبوىا يكمن يف عقوؿ أبنائها كسواعدىم .كقد كاف شبار
ذلك أف حقق اقتصادىا معدالن متسارعان من النمو فاؽ أكثر البلداف تقدمان انظر :ؿبمد،
ََِٕ.)ُُ-ٗ ،
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أ -أىم العوامل التي ساعدت عل نجاح التجربة الماليزية:
ُ -مبو فمات السكاف النشطة اقتصاديان ذباكز مبو الفمات اؼبعالة اقتصاديانَ فقد بلغت نسبة
السكاف اؼبعالة الثلث بينما بلغت اؼبعيلة الثلثني) كىذا التباين اؼبسمى باؽببة الديبوغرافية
أتاح ؼباليزيا فرصة تسريع النمو االقتصادم من خالؿ تراكم أسرع لعوامل اإلنتاج فأضاؼ
ذلك ثلث االقتصاد على االقتصاد اغبايل).
ِ -حسن توظيف الفمات النشطة اقتصاديان كتوفري إمكانات ربصيل العلم يف مراحلو اؼبختلفة
كتشجيع ىذه الفمات على العمل يف القطاعات اإلنتاجية الرائدة ،كالتحوؿ من اقتصاد
يعتمد على الزراعة كاؼبوارد الطبيعية إىل التصنيع ،كل ذلك ساىم يف ربقيق مستويات
عالية لالدخار كاالستثمار.
ّ -إف عمل ماليزيا على مبو قوة اإلنتاج ساعد على العمالة كتقلي البطالة فقد كانت البطالة
يف عاـ َُٕٗ بداية انفتاح النافذة الديبوغرافية) كبو ُٔ )%كأصبحت يف عاـ ُٓٗٗ
ْ .)%ّ,كقد عملت ماليزيا على مواجهة ربدم خلق فرص العمل من خالؿ مدخل
شامل لإلصالح حققت من خاللو مبوان اقتصاديان من أقل من ُ )%يف عاـ َُٕٗ إىل
ْٗ )َُ,عاـ ََُِ كالبفض فيو معدؿ الفقر من ٕٓ )%إىل ٓ )%إذ ارتفعت
معايري مستول اغبياة عشرين ضعفان .كقد اتبعت ماليزيا بعض السياسات بغرض مواجهة
مشكليت البطالة كالبفاض مستويات اؼبعيشة على النحو التايل:
أ -تقييد العمالة األجنبية حبيث ع إعادة كبو ََِ) ألف عامل من قطاع التشييد إىل
أكطاهنم ،فضالن عن تأجيل دعوات استقداـ ََٕ) ألف عامل أجن .
ب -تدعيم النقابات العمالية اليت تكن تقوـ بدكر سياسي مؤثر.
ج -تأسيس عدد من صناديق االقرتاض بغرض مساعدة الفمات ذات الدخل احملدكد.
د -تدعيم التعليم األساسي كالثانوم كاغبفاظ على ميزانية التعليم دكف خفض ،كتوجيو
دعم أكرب للمنح الدراسية ،ككذلك زيادة اؼبيزانية اؼبخصصة للرعاية الصحية عبد
العظيم ،ََِِ ،ص ُٗ.)ِْ-

110

ْ -استخداـ اغبوافز لتشجيع االستثمار األجن اؼبباشر يف ماليزيا :تيعد ماليزيا سنغافورة الصني
أكثر الدكؿ النامية قباحان فػي استخداـ ىذه اغبوافز كتوجيو االستثمار األجن اؼبباشر
كالشرک ػػات متعددة اعبنسيات لصناعات كقطاعات معينة ،فمثالن قدمت ماليزيا كحوافز
للشركات ِ )ٓ-سنوات إعفاءات ضريبية كتسريع اإلجراءات اعبمركية ،كاستطاعت
حكومة ماليزيا استغالؿ اسرتاتيجيات الشركات األجنبية يف ربسني قدرات ماليزيا
التنافسية.
ٓ -ازباذ عدد من اإلصالحات يف سوؽ العمل تضمنت ربط األجر باإلنتاجية كرفع كفاءة
اإلدارة كزيادة مركنة ساعات العمل كاتباع أسلوب التسريح اؼبؤقت بدالن من التخفيض
الكلي ،فضالن عن التوسع يف برامج تأىيل العاطلني من العمل سبهيدان اللتحاقهم يف ؾباالت
ـبتلفة ؿبمود خضر ،ََِٖ ،ص ّٔ.)ّٕ-
ٔ -رفض اغبكومة اؼباليزية زبفيض النفقات اؼبخصصة ؼبشركعات البنية األساسية ،اليت ىي
سبيل االقتصاد إىل مبو مستقر يف السنوات اؼبقبلة .لذا ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن
دكؿ االقتصاد اػبمس األكىل يف العا يف ؾباؿ قوة االقتصاد احمللي.
ٕ -انتهجت ماليزيا اسرتاتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبرية من خالؿ االعتماد على
سكاف البالد األصليني.
ٖ -اىتماـ ماليزيا بتحسني اؼبؤشرات االجتماعية لرأس اؼباؿ البشرم اإلسالمي ،من خالؿ
ربسني األحواؿ اؼبعيشية كالتعليمية كالصحية للسكاف األصليني ،سواء أكانوا من أىل
البالد األصليني أـ من اؼبهاجرين إليها من اؼبسلمني الذين ترحب السلطات بتوطينهم.
ٗ -اعتماد ماليزيا بدرجة كبرية على اؼبوارد الداخلية يف توفري رؤكس األمواؿ الالزمة لتمويل
االستثمارات.
َُ -سانبت القيم االجتماعية اؼباليزية بدكر بارز يف قباح ذبربة التنمية يف ماليزيا ،ألف القيم
االجتماعية يف ماليزيا تصب يف كعاء كاحد ىو خدمة أغراض التنمية ،فقيمة أكلوية اعبماعة
على الفرد تؤكد أف قيمة اإلنساف اؼباليزم تتوقف على انتمائو للجماعة .كيتفرع عن ىذه
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القيمة سلوكيات النظاـ كاالنضباط كالتعاكف ،فالفرد مستوعب سبامان يف اعبماعة كتابعها كال
خركج لو عليها ،فضالن عن تقدًن النفع العاـ على اؼبنافع الشخصية.
ُُ -استطاعت ماليزيا أف ربل مشكلة األصالة كاؼبعاصرة عن طريق التوليف) كاؼبواءمة بينهما
فأمكن ؽبا أف تتبت العديد من األفكار كاؼبؤسسات الوافدة ،بالصورة اليت تتالءـ مع طبيعة
اجملتمع اؼباليزم كتعمل على إثرائو كتقدمو أكثر من كوهنا تثري استنكاره كربديو .كقد سعت
ماليزيا بكل ما يف إمكاناهتا لكي ترسل البعثات كتستقبل اػبرباء دبا يكفل توافر اؼبهارات
كاػبربات اغبديثة يف ؾباالت التكنولوجية كيف النظم الدستورية كالقانونية كالسياسية.
ُِ -إف األخذ بنموذج التطور الرأظبايل كما اتسمت بو التجربة اؼباليزية من اغبىرىاؾ الديناميكية
كالتكيف السريع يف أسلوب التطور كاعبرأة يف التغيري كبو األفضل ،كالتوسع يف االستثمارات
اػبارجية ،صبيعها عوامل سانبت يف إنضاج عملية التنمية يف ماليزيا انظر :عبد العظيم،
ََِِ.)ِْ-ُٗ ،
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ب -مقارنة التجربة الماليزية مع الواقع السورم:
باؼبقارنة بني ىذه التجربة الناجحة اليت حققتها ماليزيا كالواقع يف سورية قبد أف ىناؾ شيمان من
التقارب ،فالنافذة الديبوغرافية يف فرتة الذركة يف ماليزيا كانت نسبة الفمات اؼبعيلة فيها كبو
ٔٔ  )%كمن اؼبتوقع أف تصل الفمات اؼبعيلة إىل ىذا الرقم يف فرتة اكتماؿ انفتاح النافذة
الديبوغرافية ،كيوضح اعبدكؿ التايل تطور نسبة السكاف يف سن العمل يف ماليزيا منذ عاـ
ُٓٔٗ فقد كانت تشكل ٔ )% َٓ,من اغبجم الكلي للسكاف كازدادت ىذه النسبة لتصل
إىل ّٔ ،)%يف حني كانت النسبة يف سورية ٖ )ْٕ,عاـ ُٓٔٗ ككصلت إىل ِ)ٕٓ,
عاـ ََِٓ.

اعبدكؿ ّ )ّ -جدكؿ مقارف لتطور نسبة السكاف يف سن العمل بني ماليزيا كسورية ُٓٔٗ-
ََِٓ
السنة ُٓٔٗ َُٕٗ ُٕٓٗ َُٖٗ ُٖٓٗ َُٗٗ ُٓٗٗ َََِ ََِٓ
ماليزيأّ.َ ِٔ.ِ َٔ.ْ ٓٗ.ٖ ٕٓ.ٔ ٕٓ.َ ْٓ.ِ ِٓ.َ َٓ.ٔ %
سوريةٕٓ.ِ ٓٔ.ْ ِٓ.ِ ْٔ.ٓ ْٔ.ٓ ْٔ.ٓ ْٔ.ّ ْٔ.ْ ْٕ.ٖ %
اؼبصدر :اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ََُِ ك تقرير التنمية البشرية لعاـ ََُِ
أما معدؿ النمو االقتصادم قبيل انفتاح النافذة الديبوغرافية يف ماليزيا فكاف أقل من ْ )%يف حني
أف ىذا اؼبعدؿ يف سورية يف الفرتة ما بني َََِ – ََِٗ) ىو ُ.)%ٓ,
كأما معدؿ البطالة قبيل انفتاح النافذة الديبوغرافية يف ماليزيا فكاف ْ )%ُٓ,يف حني أف ىذا
اؼبعدؿ يف سورية حاليان ىو ِ )%ُٔ,من قوة العمل.
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كبعكس ماليزيا ،ففي الدكؿ النامية عادة ما تقوـ التقاليد االجتماعية كالقيم الثقافية بدكر كبري
كرئيس يف تأخر اجملتمع حبيث ال يبكن ذباىل أثرىا السل يف عرقلة عملية التنمية كالسلوؾ
االستهالكي الرتيف ،كالكسل كاالتكالية ،كسلبية التفكري ،كاالبتعاد عن النظرة الواقعية العلمية يف حل
اإلنساف للمشكالت اليت تواجهو ،كتوزيع الوظائف على أساس رابطة القرابة أك النسب ،كيف سورية
فإننا نالحظ عدـ اىتماـ عامة الشعب دبوضوع النمو السكاين كخفض اػبصوبة ذلك اجملاؿ الذم
ينبغي أف نوليو أنبية خاصة ؼبا لو من دكر يف عملية التنمية كالتقدـ.

اإلحصائيات اؼبتعلقة بسورية مأخوذة عن اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء عاـ ََُِ ،أما اإلحصائيات اؼبتعلقة
دباليزيا فمأخوذة عن تقرير التنمية البشرية لعاـ ََُِ).
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كإف عملية التحديث أك العصرنة يف البلداف النامية كبعكس ماليزيا أيضان) غالبان ما تصطدـ دبقاكمة
العناصر التقليدية أك احملافًظة ،اليت تكوف ؽبا اؽبيمنة على النظاـ االجتماعي كاالقتصادم ،كىذه
العناصر حبكم مصاغبها كارتباطها الوثيق بأمباط اغبياة التقليدية تشعر بأف التغيري كما هبلبو من
مستحدثات يف التكنولوجيا كاألفكار كاؼبؤسسات يهدد امتيازاهتا كىيمنتها.
 كرغم سبيز ذبربة التنمية اؼباليزية عن غريىا من ذبارب التنمية األخرل إال أف ذلك ال يعينعدـ إمكانية االستفادة من تلك التجربة على مستول األقطار العربية كدكؿ العا النامية
كحسب كإمبا على مستول الدكؿ اؼبتقدمة عمومان كالسيما أف االىتماـ العاؼبي بتلك
التجربة راح يتزايد يف اآلكنة األخرية بسبب النجاحات اليت حققتها يف ـبتلف اجملاالت،
كغين عن القوؿ إف اعرتافنا بصعوبة نقل صبيع جوانب التجربة اؼباليزية كتعميمها بالنسبة
للدكؿ األخرل ال يعين بطبيعة اغباؿ استحالة النجاح كالتطبيق خاصة يف اعبوانب اليت تتم
بشكل انتقائي كمدركس كتراعى فيها الظركؼ كاؼبستلزمات اؼبطلوبة ،فلقد أثبتت العديد
من التجارب اليت أجريت يف أماكن كدكؿ عديدة متباينة اػبلفيات كالثقافات قباحها
كتقدمها.
كفيما ىب سورية نالحظ أف ىناؾ الكثري من أكجو الشبو مع ماليزيا يف الفرتة التحضريية النفتاح
النافذة الديبوغرافية) كخصوصان فيما يتعلق باػبصائ

الديبوغرافية كاالقتصادية.

ج -أىم الدركس المستخلصة من التجربة الماليزية لغرض الستفادة منها في سورية.

كمن ىنا قبد أف أىم الدركس اليت يبكن استخالصها من التجربة اؼباليزية لغرض االستفادة منها
تتلخ

يف اعبوانب اآلتية:
ُ -أكدت التجربة اؼباليزية أف اإلنساف ىو جوىر عملية التنمية كأداهتا الرئيسة كأف كيفية التأثري
يف سلوؾ األفراد باذباه ربقيق االنضباط اعبماعي العايل كحب العمل كإطاعة النظاـ
كالشعور الذاي باؼبسؤكلية ىي األداة األكثر فاعلية يف اإلسراع بالتطور االقتصادم
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كاالجتماعي ،كيبدك من ذبربة ماليزيا أف للرتبية االجتماعية فبثلة يف عناصرىا كافة ابتداءن
من العائلة كمركران باؼبؤسسات التعليمية كاإلعالمية دكران مؤثران يف سلوؾ األفراد عندما تنطلق
ىذه الرتبية من تراث األمة كقيمها االجتماعية كالذاتية.
ِ -تعد التجربة اؼباليزية مبوذجان متميزان يف أسلوب التفاعل الوثيق بني التنمية كالبيمة االجتماعية
كالتزاكج اؼبثمر بني التصنيع كالقيم االجتماعية السائدة ،فلم تعتمد ماليزيا على النقل اآليل
لألفكار من الغرب ،بل أظهرت قدرة فائقة على تطويرىا كفقان للبيمة احمللية من خالؿ
عملية التوليف) كاؼبواءمة بني عناصر األصالة كاؼبعاصرة.
ّ -يؤخذ بعني االىتماـ ؾبمل اؽبيكل االقتصادم عندما يصار إىل صياغة إحدل السياسات
االقتصادية الزراعية -الصناعية -اؼبالية -التجارية) ،فكل ىذه السياسات هبب صياغتها
على أساس أهنا سبثل أجزاء مرتابطة لسياسة اقتصادية كاضحة اؼبعا تشرتؾ يف صياغتها
كدراستها كتنفيذىا عموـ األنشطة االقتصادية باعتبار أف كالن منها تؤثر يف غريىا كتتأثر
فيو.
ْ -تقدـ اػبربة اؼباليزية مبوذجان بارزان يف ـبتلف اجملاالت كخاصةن ؾباؿ التكنولوجيا كلذلك نرل
ضركرة االستفادة من اػبربة اؼباليزية كفتح أبواب االستثمار أماـ شركاهتا.
ٓ -االعتماد على الذات يف بناء التجارب التنموية كلن يتحقق ىذا إال يف ظل استقرار سياسي
كاجتماعي.
ٔ -االستفادة من التكتالت اإلقليمية بتقوية االقتصاديات اؼبشاركة دبا يؤدم إىل قوة ىذه
الكيانات كاستقالىا يف احمليط الدكيل.
ٕ -التنمية البشرية كرفع كفاءة رأس اؼباؿ البشرم ،فاإلنساف ىو عماد التنمية تقوـ بو كهبين
شبارىا.
 -8توزيع التنمية على صبيع مكونات القطر دكف القصور على مناطق كإنباؿ مناطق أخرل،
لتجنب الكثري من اؼبشكالت مثل التكدس السكاين كاؽبجرة إىل اؼبناطق اؼبعنية بالتنمية
كتكريس الشعور بالطبقية كسوء توزيع الدخل انظر :عبد العظيم.)ُٓ-ُّ ،ََِِ ،

116

وبتػػل توقيػػت انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة أنبي ػةن خاصػةن يف معرفػػة مػػدل انفتاحهػػا كربديػػد
مقيػػدات االنفتػػاح كفرصػػتو ،كيبكػػن يف ضػػوء مؤش ػرات انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة سبييػػز
حركػػة التحػػوؿ الػػديبوغرايف داخػػل اجملتمػػع السػػورم كمػػن ثم تعػ ٌػرؼ احتمػػاؿ اقػرتاب انفتػػاح
النافذة الديبوغرافية ككضع تدخالت السياسة السكانية يف ضوئها.
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الخصائص الديموغرافية للسكاف في سورية
أكلن -حجم السكاف كمعدالت النمو السكاين.
ثانيان -اؼبالمح العامة للنمو السكاين يف القطر العريب السورم.
ثالثان -مستويات كاذباىات اػبصوبة.
رابعان -مستويات كاذباىات الوفيات.
خامسان -ىجرة قوة العمل.
سادسان -الرتكيب النوعي للسكاف.
سابعان -الرتكيب العمرم للسكاف.

118

الخصائص الديموغرافية للسكاف في سورية:
أكلن -حجم السكاف في سورية:
يبيز الػديبوغرافيوف يف عمليػة توثيػق حجػم السػكاف بػني مفهػومني لػو ،أكؽبمػا يشػمل مػن يقػيم يف البلػد
اؼبعػػين فبػػن وبملػػوف جنسػػيتو أك جنسػػية بلػػداف أخػػرل غبظػػة إج ػراء التعػػداد السػػكاين ،كثانيهمػػا ىب ػ
السػػكاف الػػذين وبملػػوف جنسػػية البلػػد اؼبعػػين أك مواطنيػػو س ػواء أك ػانوا يقيمػػوف يف بلػػدىم أـ خارجػػو،
اؼبسػػجلني يف قيػػود األحػواؿ اؼبدنيػػة أـ السػػجل اؼبػػدين النفػػوس) .كتنػػدرج يف ىػػذا السػػياؽ أنبيػػة توثيػػق
حجػػم السػػكاف الػػذين يقيمػػوف يف سػػورية كحجػػم السػػكاف اؼبسػػجلني يف قيػػود األحػواؿ اؼبدنيػػة السػػورية
سواء أكانوا مقيمني يف سورية أـ خارجها.
كيتمت ػػع ى ػػذا التوثي ػػق بأنبي ػػة علمي ػػة مرجعي ػػة عام ػػة عل ػػى مس ػػتول البح ػػث الس ػػكاين ،كعل ػػى مس ػػتول
مقاربػ ػػات كمنهجيػ ػػات العلػ ػػوـ االجتماعيػ ػػة كاإلنسػ ػػانية كافػ ػةن ،اؼبعنيػ ػػة بفهػ ػػم عمليػ ػػة التطػ ػػور التػ ػػارىبي
كاالقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي كالسياس ػػي كالثق ػػايف للمجتم ػػع الس ػػورم اغب ػػديث ،ل ػػيس يف منظ ػػور معرف ػػة

تاري اؼباضي فحسب ،بل كيف منظور معرفة اؼبستقبل أيضان.
كيف عاـ َُٔٗ جرل أكؿ تعداد رظبي للبالد بلغ عدد السكاف دبوجبو ّٗٓ )ْ,ٓٔٓ,نسمة،
تاله إحصاء عاـ َُٕٗ حيث بلغ عدد السكاف
َََ )ٔ,َّٓ,نسمة ،ث إحصاء عاـ ُُٖٗ ارتفع عدد السكاف إىل
َََ )ٗ,َْٔ,نسمة ،كأخريان تعداد عاـ ُْٗٗ حيث بلغ عدد السكاف
َََ )ُّ,ُِٖ,نس ػ ػػمة اؼبكتب اؼبرك ػ ػػزم لإلحصػ ػػاء التعػ ػػداد لعػ ػػاـ َُٔٗ-ُُٖٗ -َُٕٗ -
ُْٗٗ) كقػػد اعتمػػدت التعػػدادات األربعػػة أسػػلوب العػػد الفعلػػي ،أمػػا عػػدد السػػكاف يف منتصػػف عػػاـ
ُٗٗٗ فقػػد بلػػغ َََ )ُٔ,َُُ,نسػػمة اجملموعة اإلحصػػائية لعػػاـ ُٖٗٗ .)ٕٓ ،كمػػا بلػػغ عػػدد
سػكاف سػورية عػاـ ََِْ َََ )ُٕ,ُِٗ,كىػذا يعػين أف عػدد سػكاف سػورية قػد تضػاعف أكثػػر
من أربع مرات عما كاف عليو عاـ َُٔٗ فماذا يعػين ذلػك مقارنػة بالػدكؿ األخػرل أكركبيػة كغريىػا)
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الػػيت ربت ػػاج إىل أكث ػػر مػػن ََِ) س ػػنة ليتض ػػاعف عػػدد س ػػكاهنا؟ انظر :مص ػػطفى-ّٖ ،ََِٔ ،
ّٗ).
إف اغبجػػم األكػػرب مػػن ىػػذه الزيػػادة كقػػع يف النصػػف الثػػاين مػػن القػػرف العش ػرين بسػػبب تطػػور الػػوعي
التعليم ػػي كالصػ ػػحي كالثقػ ػػايف كربسػ ػػن نظػ ػػاـ اػبػ ػػدمات الص ػػحية ،كتراجػ ػػع مع ػػدالت كفيػ ػػات الرضػ ػػع
كاألطفاؿ كالسيطرة على العديد من األكبمة كاألمراض السارية .اعبدكالف ْ ُ/ك ْ.)ِ/
* تقدٌر عدد السكان الموجودٌن فً سورٌة حسب المحافظة (باأللف)
فً4232 / 34 / 53
جدول 3 /6

TABLE 4/1

مجموع

المحافظة

GOVERNORATE
Total

دمشـــــــق

1733

Damascus

رٌف دمشق

2744

Rural Damascus

حـلــــــــــب

4744

Aleppo

حمــــــــص

1763

Homs

حمــــــــــاة

1593

Hama

الالذقٌــــــة

991

Lattakia

دٌــر الــزور

1202

Deir-ez-zor

إدلـــــــــــب

1464

Idleb

الحســـــــكة

1477

Al-Hasakeh

الــرقـــــــــة

921

Al-Rakka

الســــوٌداء

364

Al-Sweida

درعـــــــــــا

998

Daraa

120

طـرطـــوس

785

Tartous

القنٌطـــــرة

87

Quneitra

20866

TOTAL

المجموع

* The number doesn’t include
Syrian population abroad

المصدر :المكتب المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائٌة .0202

عدد السكان الموجودٌن على األراضً السورٌة وفقا ً للتعدادات
السكانٌة ( )4226 ،3666 ،3693 ،3682،3692وتقدٌر
عددهم فً منتصف أعوام  ( 4232 - 4227باأللف )
جدول 4/6
السـنـة

مجمــوع

YEAR

TOTAL

* 1960

4565

* 1970

6305

* 1981

9046

* 1994

13782

* 2004

17921

2005

18269

2006

18717

2007

19172

2008

19644

2009

20125

2010

20619
* عدد السكان بتارٌخ التعداد

المصدر :المكتب المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائٌة .0202
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ثانيان -المالمح العامة للنمو السكاني في القطر العربي السورم:
تيعػػد دراسػػة النمػػو السػػكاين مػػن اؼبوضػػوعات الرئيسػة كاألساسػػية يف الدراسػػات السػػكانية نتيجػػة لتػػأثري
التحػػوالت الػػيت شػػهدىا النمػػو اؼبتسػػارع لسػػكاف العػػا يف القػػرف اؼباضػػي كاغباضػػر كىػػو مػػا أثػػار موجػػة
النقاش حوؿ اؼبستقبل اإلنساين.
كقػػد باتػػت مع ػػدالت التزايػػد الس ػػكاين اؼبرتفعػػة تش ػػغل اىتمػػاـ الكث ػػري مػػن العلم ػػاء كالبػػاحثني كرج ػػاؿ
السياسة يف العا الذم تتسارع فيو اؼبكتشفات كاؼبخرتعات العلمية اليت راحػت ربػدد نوعيػة اإلنسػاف
العصرم.
كاختلفػػت اآلراء يف معػػدؿ النمػػو السػػكاين يف القطػػر يف الفػػرتة الػػيت سػػبقت التعػػددات العامػػة ،كخػػالؿ
الف ػػرتة ََُٗ – َُِٗ سبي ػػزت بالبف ػػاض مع ػػدالت النم ػػو الس ػػكاين نتيج ػػة الظ ػػركؼ ال ػػيت كان ػػت
سػائدة خػالؿ األزمػة االقتصػػادية اػبانقػة كالػنق

الكبػري يف اؼبػواد الغذائيػة كاالسػتبداد العثمػاين كذبنيػػد

النػػاس إىل اغبػػرب كتعػػاظم اؽبجػػرة إىل العػػا اعبديػػد ىربػػان مػػن ىػػذه األكضػػاع كقػػد بػػدأ النمػػو السػػكاين

بالتسارع منذ بداية الثالثينيات بعد أف شهدت البالد نوعان من االستقرار كمن خالؿ تباين اؼبعطيػات

حوؿ كضع السكاف يف القطر العريب السورم خالؿ فرتة ما قبل التعدادات ،تبػنيى أف الشػكوؾ كانػت

تكتنػػف اؼبعطيػػات اؼبتاحػػة مػػن حيػػث الدقػػة كالشػػمولية كاؼبوضػػوعية إذ سبثػػل الفػػرتة قبػػل عػػاـ َُّٗ
مرحلػػة مػػن اؼبراحػػل التقليديػػة للتطػػور الػػديبوغرايف لسػػكاف القطػػر كتعػػد مرحلػػة ركػػود حيػػث كػػاف اجملتمػػع
عاجزان عن ربقيق زيادة مهمة يف عدد سكانو.
ث أخذت سورية سبثل مرحلة جديدة من مراحل التطور الػديبوغرايف الػيت سبثلػت يف ارتفػاع عػدد اؼبواليػد
كالبفاض معدؿ الوفيات بشكل تدرهبيان.
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كقػػد أخػػذت معػػدالت النمػػو السػػكاين الشػػكل اؼبتسػػارع خصوصػػا يف فػػرتة السػػبعينيات كتشػػري بعػػض
الدراسات إىل أف معدؿ النمو السكاين كاف هبب أف ينخفض بدالن من ارتفاعو لعاملني رئيسني نبا:
ُ -ارتفاع معػدؿ صػايف اؽبجػرة إىل خػارج الػبالد كقػد قػدر ىػذا اؼبعػدؿ خػالؿ النصػف الثػاين مػن
السبعينيات بنحو ََٕ.)َ,
ِ -االلبفػػاض التػػدرهبي يف معػػدالت اػبصػػوبة مقاسػػة دبتوسػػط عػػدد األطفػػاؿ اؼبنجبػػني علػػى قيػػد
اغبي ػػاة للم ػرأة الواح ػػدة كي ػػأي البف ػػاض مع ػػدؿ اػبص ػػوبة نتيج ػػة متمم ػػة للتط ػػور االجتم ػػاعي
كالنمػػو االقتصػػادم احملقػػق خػػالؿ تلػػك الفػػرتة كلكػػن العامػػل اغباسػػم الػػذم سػػاعد علػػى بقػػاء
معدؿ النمو السكاين مرتفعان ىو االلبفاض الكبري يف معدؿ الوفيات.
كمػػن ىنػػا يمكػػن التوصػػل إل ػ بعػػض الحقػػائق التػػي تخػػص النمػػو السػػكاني كتوزعهػػا عل ػ
مراحل التطور الديموغرافية كما يلي:
ُ -سبي ػػز كاق ػػع كتط ػػور حج ػػم الس ػػكاف كمب ػػوىم يف الرب ػػع األكؿ م ػػن الق ػػرف اؼباض ػػي ب ػػالبطء يف
معػدالت النمػػو إذ يتجػاكز ٓ )ٗ,بػػاأللف كقػػد انعكػس ذلػػك حبجػم للسػػكاف يتجػػاكز
ِٕٓ (ُ,ـ .ف عػ ػػاـ ُِِٗ كىػ ػػذا يعػ ػػادؿ كب ػ ػػو ٓ )% َُ,م ػ ػػن سػ ػػكاف س ػ ػػورية عػ ػػاـ
َََِ.
ِ -سبيػػز مبػػو السػػكاف يف الربػػع الثػػاين مػػن القػػرف اؼباضػػي خبصػػائ اؼبرحلػػة االنتقاليػػة مػػن النمػػو
البط ػػيء إىل النم ػػو السػ ػريع) كق ػػد تع ػػدل النم ػػو الس ػػكاين ح ػػدكد َِ )َ,ككص ػػل إىل كب ػػو
ػاعف قياسػػان إىل مػػا كػػاف عليػػو يف الربػػع األكؿ
ٓ )ِّ,بػػاأللف كقػػارب حجػػم السػػكاف التضػ ى
من القرف اؼباضي.
ّ -جرل ىناؾ تطور نوعي يف تطور حجم السكاف كمبوىم كازداد حجم السكاف ازديادان سػريعان
يف بداية الربع الثالث من القرف العشرين أم مع بداية اػبمسينيات ،فقػد مبػا السػكاف خػالؿ
ُّ) س ػػنة ب ػػأكثر م ػػن مق ػػدار حج ػػم س ػػكاف س ػػورية يف ع ػػاـ َُٓٗ كدب ػػا يع ػػادؿ نص ػػف
حجمهػػم قياسػػان لعػػاـ ُْٕٗ إذ ذبػػاكز معػػدؿ النمػػو السػػكاين حػػدكد َّ )َ,ككصػػل إىل
كبػػو ٕ )َّ,بػػاأللف .أم أف سػػورية احتاجػػت إىل َْ) سػػنة ليتضػػاعف حجػػم سػػكاهنا
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قياسػػان إىل عػػاـ َُٓٗ ككػػاف ذلػػك مػػن عػػاـ َُٓٗ – ُْٕٗ بينمػػا احتاجػػت إىل ُّ)
سػػنة لتحقيػػق نفػػس الزيػػادة الػػيت حققتهػػا خػػالؿ َْ سػػنة كذلػػك خػػالؿ الفػػرتة مػػا بػػني عػػامي
ُْٕٗ – َُٔٗ كاحتاجػػت سػػورية ِّ) سػػنة ليتضػػاعف عػػدد سػػكاهنا أكثػػر مػػن أربعػػة
أمثاؿ حجم السكاف يف عاـ َُٕٗ قياسان إىل عاـ َُٓٗ.
ْ -تعد الفرتة اؼبمتدة بني عامي َُٔٗ – ُُٖٗ فرتة النمػو السػكاين السػريع يف سػورية أك مػا
يسػػمى االنفجػػار السػػكاين ،ففػػي هنايػػة عػػاـ ُُٖٗ أصػػبح عػػدد سػػكاف سػػورية سػػتة أمثػػاؿ
حجمهػػم عػػاـ َُٓٗ كضػػعف حجمهػػم عػػاـ َُٔٗ كقػػد كصػػل النمػػو السػػكاين إىل أعلػػى
معدؿ لو يف سورية كبلغ كبو ْ )ّّ,باأللف ،كىذا الرقم تسجلو سورية يف السػابق كلػن
تسجلو يف اؼبستقبل.
ٓ -تعػػد فػػرتة الثمانينيػات مػػن القػػرف اؼباضػػي فػػرتة االنتقػػاؿ التػػدرهبي مػػن النمػػو الس ػريع إىل النمػػو
اؼبت ػوازف .ال ػػيت نعتق ػػد أهن ػػا ب ػػدأت يف س ػػورية من ػػذ ع ػػاـ ُٓٓٗ كيف ى ػػذه اؼبرحل ػػة ك ػػاف ىن ػػاؾ
البفػػاض تػػدرهبي يف معػػدالت النمػػو السػػكاين كقػػد تناقصػػت معػػدالت النمػػو مػػا بػػني عػػامي
ُُٖٗ ُْٗٗ -بنحػػو ٓ )َ,بػػاأللف كبػػأكثر مػػن ٓ )ِ,بػػاأللف خػػالؿ الفػػرتة اؼبمتػػدة
مػػا بػػني عػػامي ُْٗٗ – ُٕٗٗ كىػػذا مػػا يع ػػد ربػػوالن نوعيػػان يف النمػػو السػػكاين يف س ػػورية
كىناؾ استمرار يف التناق فقد كصل النمو السػكاين يف سػورية عػاـ ُٓٗٗ – َََِ إىل
ِٓ) باأللف حبسب تقديرات األمم اؼبتحدة للسكاف.
ٔ -يشري االذباه العاـ لتطور مبو السكاف يف سورية مػن عػاـ َُٓٗ كلغايػة َََِ أنػو يشػكل
بدايػة ؼبنحػت اعتػػدايل ث ذبػاكز ذركتػو العليػػا يف منتصػف الثمانينيػات مػػن القػرف اؼباضػي كبػػدأ
االذبػػاه العكسػػي ؽبػػذا اؼبنحػػت منػػذ ذلػػك الوقػػت باذبػػاه العػػودة إىل النمػػو السػػكاين اؼبت ػوازف
ليصل إىل معدؿ قريب جدان إىل مػا كػاف عليػو يف منتصػف القػرف اؼباضػي انظر :السبسبسػي،
ََُِ.)ُٗ-ُٔ ،
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نسبة سكاف احملافظات كمعدؿ النمو السنوم للسكاف كفقان لنتائج التعدادات
السكانية ُُٖٗ )ََِْ ، ُْٗٗ ،كتقدير معدؿ النمو السنوم للسكاف
خالؿ الفرتات ُٓٗٗ – َََِ) )ََُِ ، َََِ ،
جدول 5/ 6
نسبة سكان المحافظة من مجموع السكان
%

معدل النمو السنوي باأللف
الــمــحـافـظــة

GR per – thousand

% of total population
1981

1994

2004

2000 - 2010 1995 - 2000 1981 - 1994
دمشـــــــــق

18.0

14.7

13.3

12.3

10.1

8.7

رٌـف دمشق

45.9

37.6

34.1

10.1

11.9

12.7

حلـــــــــــب

36.1

29.5

26.8

20.8

21.6

22.6

حمــــــــص

31.6

25.9

23.5

9.0

8.8

8.5

حمـــــــــاة

31.1

25.4

23.0

8.2

8.0

7.7

الالذقٌـــــة

23.6

19.3

17.5

6.1

5.4

4.9

دٌـر الـزور

43.6

35.7

32.4

4.5

5.2

5.6

إدلـــــــــب

34.8

28.5

25.9

6.4

6.6

7.0

الحســــكة

33.1

27.1

24.6

7.4

7.4

7.1

الـرقـــــــة

35.9

29.4

26.7

3.9

4.0

4.4

السـوٌداء

23.0

18.8

17.1

2.2

1.9

1.8

درعــــــــا

40.3

33.0

29.9

4.0

4.4

4.7

طـرطوس

21.9

17.9

16.2

4.9

4.3

3.9

القنٌطـرة

48.8

39.9

36.2

0.3

0.3

0.4

المجمـوع

33.0

27.0

24.5

100

100

100

المصدر :المكتب المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائٌة .0202
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ثالثان -مستويات كاتجاىات الخصوبة:
يشػػري اصػػطالح خصػػوبة السػػكاف إىل ظػػاىرة اإلقبػػاب يف أم ؾبتمػػع سػػكاين كىػػي زبتلػػف عػػن ظػػاىرة
القػػدرة علػػى التوالػػد الػػيت تشػػري إىل اؼبقػػدرة الطبيعيػػة علػػى ضبػػل األطفػػاؿ ،كيػػتم التعبػػري عػػن ظػػاىرة
اػبصػػوبة كميػػان بعػػدد اؼبواليػػد األحيػػاء كلػػذلك فػػإف ىػػذه الظػػاىرة زبتلػػف مػػن ؾبتمػػع آلخػػر كمػػن مكػػاف

آلخ ػر بػػل كيف نفػػس اجملتمػػع مػػن طبقػػة أك ؾبموعػػة سػػكانية ألخػػرل كذلػػك نتيجػػة اخػػتالؼ العوامػػل
االجتماعية كاالقتصادية كاؼبؤسساتية عمومان.

كيبكػػن قيػػاس اػبصػػوبة عػػدديان مػػن خػػالؿ عػػدد مػػن اؼبقػػاييس لكػػل منهػػا مزايػػاه كعيوبػػو كمػػن أىػػم ىػػذه

اؼبقاييس قبد انظر :مصطفى:)َٕ ،ََِٔ ،

× 1222

أ -معدؿ المواليد الخاـ = عدد المواليد األحيا خالؿ فترة معينة
عدد السكاف اإلجمالي خالؿ الفترة نفسها
×1222
ب -معدؿ الخصوبة العاـ= عدد المواليد األحيا خالؿ فترة معينة
عدد اإلناث في مرحلة العمر ( )49-15خالؿ الفترة نفسها
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توزع الوالدات المسجلة للعرب السورٌٌن حسب الجنس والمحافظة 4226
جدول 6 / 6

المحافظة

موالٌد حدٌثة حدثت ضمن العام وسجلت فٌه

موالٌد مكتومة سجلت ضمن
العام وحدثت فً أعوام سابقة

& New births took place during year
registered during the same year

Not declared births
regi-stered during the
year & took place in
previous years

ذكور

إناث

مجموع

نسبة الجنس

ذكور

مجموع

Men

Women

Total

sex ratio

Men

إناث

GOVERNORATE

Total Women

دمشــــــــق

20490

19218

39708

107

16

26

42

Damascus

رٌف دمشـق

28904

26685

55589

108

968

978

1946

Rural Damascus

حلــــــــــب

87379

84762

172141

103

11117

10065

21182

Aleppo

حمـــــــص

28700

26334

55034

109

2140

2073

4213

Homs

حمـــــــــاه

28038

26657

54695

105

1940

1764

3704

Hama

الالذقٌـــــة

12069

11435

23504

106

412

410

822

Lattakia

دٌر الــزور

28655

26357

55012

109

1862

1517

3379

Deir-ez-zor

إدلـــــــــب

32629

32137

64766

102

1603

1527

3130

Idleb

الحســـــكة

20675

20547

41222

101

2609

2253

4862

Al-Hasakeh

الرقــــــــة

16783

16163

32946

104

1776

1568

3344

Al-Rakka

الســـوٌداء

4654

4409

9063

106

239

228

467

Al-Sweida

درعــــــــا

18272

17415

35687

105

1409

1324

2733

Daraa

طرطــوس

9146

8624

17770

106

230

237

467

Tartous

القنٌطــرة

6870

6786

13656

101

236

267

503

Quneitra

670793 327529 343264

105

26557

24237

50794

TOTAL

المجموع

المصدر :األحوال المدنٌة

RESOURCE : CIVIL AFFAIRS
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تصػػنف اإلسػػكوا الػػدكؿ العربيػػة حسػػب اذباىػػات البفػػاض اػبصػػوبة إىل ؾبمػػوعتني ،كتضػػع سػػورية يف
اجملموعػػة األكىل كتضػػم البلػػداف الػػيت سػػجلت البفاضػػان يف اػبصػػوبة إىل مػػا دكف طبػػس كالدات انظػػر:

األمم اؼبتحدة.)ٖٕ ،ََِٕ ،

جاء ربوؿ اػبصوبة فيها متأخران قرابة ربع قرف مػن تػاري بػدء ربػوؿ الوفيػات ،إذ البفضػت معػدالت

الوالدات اػباـ من أكثر مػن ْٖ) بػاأللف يف عػاـ َُٓٗ إىل ْٔ) بػاأللف عػاـ ُٕٓٗ .كىكػذا
جػػاء البفػػاض اػبصػػوبة علػػى عكػػس ربػػوؿ الوفيػػات بطيمػػان كىادئػػان فبػػا شػػكل مرحلػػة الػػدفع السػػكاين
الثانية طوؿ نصف قرف تقريبان .حدث ىذا بالرغم من البفػاض ضػميل يف معػدؿ الػوالدات اػبػاـ الػذم

ح ػػافظ عل ػػى مس ػػتواه الع ػػايل أكث ػػر م ػػن رب ػػع ق ػػرف َُٓٗ )ُٕٖٗ -بس ػػبب ارتف ػػاع مع ػػدؿ النم ػػو
السػػكاين إىل أعلػػى مسػػتول لػػو عػػاـ ُٕٓٗ )ّّ,ْ ،بػػاأللف ،كالػػذم يعتػػربه الػػبعض ََِٗ) أنػػو
من األمور اؼبهمة اليت تتطلب اىتمامان خاصان مع الرتكيز على أف النمو السكاين الناتج مػن االلبفػاض

اؼببكػػر يف معػػدؿ الوفيػػات يت ػزامن مػػع بقػػاء الػػوالدات عاليػػة نسػػبيان فيمػػا شػػهد الربػػع األخػػري مػػن القػػرف
اؼباضػػي البفاضػػا سػريعان كحػػادان ؼبعػػدالت اػبصػػوبة إذ البفػػض معػػدؿ اػبصػػوبة الكلػػي ألقػػل مػػن نصػػف
قيمتو قبل التحػوؿ ْ )ّ,أطفػاؿ .كىػذا مػا يؤكػد صػحة سػيناريو الػدكؿ الناميػة حيػث هبػيء البفػاض

اػبصػػوبة بطيمػػان كمتػػأخران بعػػد االلبفػػاض الس ػريع يف الوفي ػات ،ىػػذا عكػػس مػػا حػػدث يف بعػػض الػػدكؿ
النامية حيث تسريع خفض اؼبعدالت اػبصػوبية سػيقود الحقػان إىل تعمػري سػريع كمػا حػدث يف تػونس

إذ ذباكزت فيها نسبة السكاف  )ٔٓ+اآلف أكثر من َُ )%من ؾبموع السكاف.

كيرل بعض الديبوغرافيني  )sexana P.c, 2009, p26أف بػدء البفػاض اػبصػوبة يعػد نسػبيان
ظاىرة جديدة يف الدكؿ النامية لذلك فػإف مرحلػة التعمػري السػكاين ال تػزاؿ يف مراحلهػا األكىل ،كلكػن
برأيو أف اؽبجرات العالية للشباب مع اػبصوبة العالية نوعان ما كالتحوؿ يف معدالت الوفيػات يبكػن ؽبػا

أف تس ػػرع عملي ػػات التعم ػػري الس ػػكاين ،كم ػػن أى ػػم نت ػػائج البف ػػاض اػبص ػػوبة يف س ػػورية ارتف ػػاع نس ػػبة
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الس ػػكاف يف س ػػن العم ػػل ُٓ – ْٔ) إىل ِٓ )%ع ػػاـ َُٖٗ بينم ػػا البفض ػػت نس ػػبة األطف ػػاؿ
مقابل ذلك مع ثبات نس بنسبة الشيوخ .)ٔٓ+

ىػذه التحػوالت يف اػبصػوبة سػواء يف معػدؿ الػوالدات اػبػاـ  (crude birth rate) CBRأـ
معػػدؿ اػبصػػوبة الكليػػة بػػدكرىا قػػادت إىل تغ ػريات جذريػػة يف معػػدؿ النمػػو السػػكاين إذ البفػػض بػػني
فرتي الثمانينيات كهنايػة القػرف اؼباضػي مػن ّْ) بػاأللف إىل ِٕ) بػاأللف لتبػدأ حبسػب رأم بعػض
الديبوغرافيني ،مرحلة النافذة الديبوغرافية األكىل يف سورية ،كذلك بسبب تفوؽ معػدؿ مبػو السػكاف يف
سػػن العمػػل علػػى معػػدؿ مبػػو ؾبمػػل السػػكاف كىػػذا سػػيخفف عػػبء االنفجػػار الػػديبوغرايف علػػى عمليػػة
التنمي ػػة .كلك ػػن خف ػػض النم ػػو الس ػػكاين هب ػػب أال يك ػػوف الرتكي ػػز األكؿ لواض ػػعي السياس ػػات كك ػػذلك
البفػػاض اػبصػػوبة ألف الكثػػري مػػن أفػواج اؼبواليػػد قػػد كلػػدكا قبػػل البفاضػػها كسػػوؼ تنتقػػل ىػػذه األفػواج
إىل أعلى درجات اؽبرـ العمرم كتػدخل سػن العمػل ،لػذا فػإف التحػدم الػذم هبػب مواجهتػو اآلف ىػو
التأكد من أف ىذه األفواج ستستخدـ استخدامان منتجان.
كػػذلك يػػرل بعػػض الػػديبوغرافيني ) (Bloom, et al,2003أف إطالػػة فػػرتة النافػػذة الديبوغرافيػػة
اؼبقبلػػة تعػػد قضػػية مركزيػػة للػػدكؿ الػػيت سبػػر دبرحلػػة البفػػاض اػبصػػوبة .كىػػذا مػػا حػػدث يف سػػورية ،كىػػذه
ميزة جيدة كيبكن تثبيت اػبصوبة من خالؿ سياسة سكانية مالئمة كمنعهػا مػن الوصػوؿ إىل مسػتول
منخفض ،كىذا ما يساعد على أف تستمر النافذة الديبوغرافية فيها فرتةن أطوؿ .كلكن هبػب أف يكػوف

إىل فػػرتة معينػػة ألف مػػع اسػػتمرار البفػػاض اػبصػػوبة فػػإف نسػػبة السػػكاف يف سػػن العمػػل لػػن تصػػل إىل
مسػتول ع وػاؿ ،كػػذلك فػإف بقػػاء معػدؿ اػبصػوبة الكلػػي  T.F.Rمسػتقران بػػدكف البفػاض إىل جانػػب
أنػػو سػػيقود إلطالػػة فػػرتة النافػػذة الديبوغرافيػػة كتأخرىػػا فإنػػو يبكػػن أف يػػؤثر يف تسػػوية التنميػػة الديبوغرافيػػة

اؼبسػػتقبلية ،كي ػػرل أغل ػػب ال ػػديبوغرافيني أف عل ػػى السياس ػػات الس ػػكانية أف تش ػػجع البفاض ػػان ىادئ ػػان يف
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مع ػػدالت اػبصػ ػػوبة حػ ػػا ربصػ ػػل الدكلػ ػػة علػ ػػى نت ػػائج اقتص ػػادية أكثػ ػػر فبػ ػػا ربصػ ػػل علي ػػو يف ظركفهػ ػػا
الديبوغرافية اغبالية .ؽبذا فإف ىؤالء يركف أف على اغبكومػات أف تتبػت سياسػة لػدعم اػبصػوبة كتػأخري
بلوغهػػا مسػػتول اإلحػػالؿ بسػػرعة كإال فإهنػػا سػػتدفع التكػػاليف م ػرتني األكىل لتحديػػد اػبصػػوبة كالثانيػػة
لدعم بقاء اػبصوبة عالية أك تثبيتها بعد بلوغها معدؿ اإلحالؿ.
كىػػو مػػا يعػػده بعػػض الػػديبوغرافيني ) (Spoorenberg, T, 2008, p215مػػن اؼبواضػػيع
اؼبهمة اليت تتطلب اىتمامان خاصان ككذلك للرتكيز علػى أف النمػو السػكاين ينػتج مػن االلبفػاض اؼببكػر
يف معدالت الوفيات بينما ال تزاؿ الوالدات عالية نسبيان.

يف فرنسا البفض معػدؿ اػبصػوبة الكلػي مػن ُ )ٓ,أطفػاؿ إىل ُ )ِ,خػالؿ ََُ سػنة بػدءان مػن

عاـ َُْٕ بينما يف سورية ستنخفض اػبصػوبة الكليػة مػن ْ )ٕ,إىل ُ )ِ,خػالؿ ّٓ سػنة بػدءن
مػػن عػػاـ ُٕٓٗ ،كبرأينػػا فإنػػو علػػى كاضػػعي السياسػػات السػػكانية أف ىبتػػاركا مػػن اآلف بػػني سياسػػتني،
األكىل :تثبيتهػػا أك حػػا رفعهػػا كالثانيػػة :زبفيضػػها ،كربديػػد أم منهمػػا سػػتكوف ذات تنميػػة ديبوغرافيػػة
أفضل.
كيف سورية كمن حيث الوالدات تبني البيانات اإلحصائية اؼبتوفرة كصوؿ معدالت اػبصوبة الكلية
لتعداد َُٔٗ ،)ٕ,ُ ،كلتعداد َُٕٗ ،)ٖ,ِ ،كبلغ ىذا اؼبعدؿ للفرتة ُّٕٗ ُٕٖٗ -إىل
ٓ ،)ٕ,مواليد ،كقد ىبط ىذا اؼبعدؿ يف سورية عاـ ُْٗٗ إىل ٓ )ْ,مواليد ،ككصل يف عاـ
َََِ إىل ْ )ّ,أطفاؿ.
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معدالت اػبصوبة العمرية لكل َََُ امرأة لعامي ََُِ  ََِٗ ،حضر – ريف)
جدكؿ ْٓ/

السنة

فئات السن

مكان اإلقامة

20 -24 15 – 19

4223

4226

الخصـوبة
الكلٌـــــة

Age Groups

25 – 29

30 – 34

35 – 39

45 - 49 40 – 44

T . F. R

حضر

65

156

164

153

97

32

10

3.4

رٌف

52

174

218

203

150

55

26

4.4

مجموع

58

165

189

177

121

42

17

3.8

حضر

58.1

147.4

164.8

139.0

83.6

27.5

2.0

3.1

رٌف

49.2

166.6

212.9

184.8

120.3

43.0

10.3

3.9

مجموع

54.0

156.4

187.1

159.1

98.7

33.6

4.9

3.5

اؼبصدر  - :نتائج مسح صحة األسرة ََُِ
نتائج اؼبسح الصحي األسرم ََِٗ

تعػػد اػبصػػوبة مػػن أىػػم عوامػػل النمػػو السػػكاين كأكثرىػػا تػػأثريان يف حجػػم السػػكاف كت ػػركيبهم العم ػػرم
كالن ػػوعي ،كى ػػي تعك ػػس أمب ػػاط الس ػػلوؾ اإلقب ػػايب ل ػػألزكاج كتت ػػأثر بالعدي ػػد مػ ػن العوام ػػل االجتماعي ػػة
كالثقافية كاالقتصادية السائدة يف اجملتمع .
كلقد البفض معدؿ اػبصوبة الكلية ىػو متوسػط عػدد اؼبواليػد أحيػاء اؼبنجبػني للمػرأة الواحػدة خػالؿ
حياهتػ ػػا اإلقبابيػ ػػة) مػ ػػن ِ )ْ,مولػ ػػودان عػ ػػاـ ُْٗٗ ،إىل ٔ )ّ,مولػ ػػودان عػ ػػاـ ََِْ كإىل ٓ)ّ,
مولود عاـ ََُِ.
كيعػ ػػود البفػ ػػاض معػ ػػدؿ اػبصػ ػػوبة الكليػ ػػة إىل مسػ ػػتويات معتدلػ ػػة نسػ ػػبيان إىل حزمػ ػػة مػ ػػن التحػ ػػوالت
االجتماعيػػة كالثقافيػػة كاالقتصػػادية الػػيت سػػانبت مع ػان يف تعػػديل السػػلوؾ اإلقبػػايب التقليػػدم للمجتمػػع
السورم ،كارتفاع مسػتول تعلػيم اؼبػرأة كمسػانبتها يف النشػاط االقتصػادم كمتوسػط العمػر عنػد الػزكاج
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األكؿ ،ك نسبة استخداـ كسائل تنظيم األسرة كغريىا كمع ذلك ال يزاؿ ىذا اؼبعدؿ عاليان كبعيدان عػن

مسػػتواه يف كثػػري مػػن بلػػداف العػػا  ،كخاصػػة الصػػناعية منهػػا الػػيت كصػػل يف بعضػػها إىل حػػدكد اإلحػػالؿ
أك حا دكف ذلػك .أمػا معػدؿ اػبصػوبة الزكاجيػة كىػو متوسػط عػدد اؼبواليػد األحيػاء اؼبنجبػني للمػرأة
الواحػػدة اؼبتزكجػػة أك سػػبق ؽبػػا الػػزكاج خػػالؿ حياهتػػا اإلقبابيػػة) الػػذم يتػػأثر دبعػػدالت الػػزكاج كأمباطػػو
كاؼبمارسػػات اؼبرتبطػػة بػػو كاسػػتخداـ كسػػائل تنظػػيم األسػػرة كالصػػحة اإلقبابيػػة للػػزكجني فػػال يػزاؿ مرتفعػان

بشػػكل كبػػري ،رغػػم تراجعػػو مػػن ْ )ٕ,مولػػودان عػػاـ ُْٗٗ ،إىل ٖ )ٓ,مولػػودان عػػاـ ََِْ كمػػن ث
إىل ْ ) ٓ,مولودان عاـ ََُِ .كقد بلغ أعلى معػدؿ خصػوبة كليػة يف ؿبافظػة ديػر الػزكر ٖٕ)ٔ,
مولود كأدناىا يف السويداء َٖ )ِ,مولود لعاـ ََُِ.
الشكل البياني رقم ( :)1-4تطور معدلي الخصوبة الكلية ك الزكاجية ( 1212 – 1994للمرأة الواحدة )
8
7

7.4
5.8

6

5.4

5
4

3.6

4.2

3.5

3
2
1
0
0994

0224

معدل الخصوبة الزواجٌة

0202

معدل الخصوبة الكلٌة

اؼبصدر  :تعداد السكاف لعامي ُْٗٗ – ََِْ -اؼبسح الصحي األسرم ََِٗ /اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء .

كتراف ػػق البف ػػاض مع ػػدؿ اػبص ػػوبة الكلي ػػة بالبف ػػاض فباث ػػل مش ػػل أغل ػػب مع ػػدالت اػبص ػػوبة

العمري ػػة ،كبلغ ػػت ى ػػذه اؼبع ػػدالت ذركهت ػػا يف فم ػػة الس ػػن ِٓ – ِٗ س ػػنة كى ػػي ُٖٗ) مول ػػودان ع ػػاـ
َََِ ،ث ُٕٓ) مولودان عاـ ََِْ ،كمن ث ارتفعت إىل ُٕٖ) مولودان عاـ ََِٗ.
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كتتب ػػاين مع ػػدالت اػبص ػػوبة ب ػػني الوس ػػطني اغبض ػػرم كالريف ػػي ،كم ػػا تتب ػػاين بتب ػػاين اؼبس ػػتول
التعليمػػي للمػرأة كمسػػانبتها يف النشػػاط االقتصػػادم  ،حيػػث أكػػدت البيانػػات كجػػود عالقػػة عكسػػية
بني معدالت اػبصوبة كمستول كل من ىذه اؼبتغريات .
كرغػ ػػم البفػ ػػاض معػ ػػدالت اػبصػ ػػوبة يف كػ ػػل مػ ػػن اغبضػ ػػر كالريػ ػػف خػ ػػالؿ الفػ ػػرتة ُْٗٗ –
ََِٗ فقد بقيت أعلى يف الريف عن مستوياهتا يف اغبضػر فقػد بلغػت ٗ ) ّ,مولػود يف الريػف ك
ُ ) ّ,مولود يف اغبضر لعاـ ََِٗ.

الشكل البياني رقم ( :)1-4تطور معدؿ الخصوبة الكلية حسب مكاف اإلقامة ( 1229 – 1978للمرأة الواحدة)
10
9.03 9
8
7
6.12 6

ريف

5.06

5

4.41

4

3.57

3

2.99

4.4

4.1
3.19

3.4

3.8
3

3.9
3.1

حضر

2
1
0
1978

1993

1999

2001

2004

2006

2009

اؼبصػػدر :مسػػح اػبصػػوبة السػػورم عػػاـ ُٖٕٗ  ،مسػػح صػػحة األـ كالطفػػل عػػاـ ُّٗٗ ،اؼبسػػح اؼبتعػػدد األغ ػراض عػػاـ
ُٗٗٗ  ،مسػػح صػػحة األسػػرة عػػاـ ََُِ  ،تعػػداد السػػكاف لعػػاـ ََِْ  ،اؼبسػػح الصػػحي األسػػرم ََِٗ /اؼبكتػػب
اؼبركزم لإلحصاء ،اجملموعة اإلحصائية لعاـ ََِٔ .

كشػهدت معػدالت اػبصػوبة الكليػة البفاضػان بنسػػب متفاكتػة يف صبيػع اؼبسػتويات التعليميػة للمػرأة بػػني

عػػامي خػػالؿ الفػػرتة ُْٗٗ ،ََِٗ-كتتناسػػب ىػػذه اؼبعػػدالت بشػػكل عكسػػي مػػع ارتفػػاع مسػػتول

133

تعلػػيم اؼب ػرأة ،كيصػػل الفػػرؽ بػػني مسػػتول خصػػوبة اؼب ػرأة األميػػة كاؼب ػرأة اغباصػػلة علػػى الشػػهادة الثانويػػة
فأكثر إىل ٔ )ِ.مولودان يف اؼبتوسط يف كل من العامني اؼبذكورين.

الشكل البياني رقم ( : )3-4معدلت الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) حسب الحالة التعليمية لعاـ 1229
4.66

4.28
3.77

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.05

1.99

أمٌة

تقرأ وتكتب

ابتدائً

اعدادي

ثانوي فأكثر

اؼبصدر  :اؼبسح الصحي األسرم ََِٗ  /اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء.

كلقػػد ارتبطػػت اػبصػػوبة ،احملػػدد األسػػاس للنمػػو السػػكاين يف سػػورية ،دبحػػددين اثنػػني يعػػرب األكؿ عػػن
طوؿ الفرتة اإلقبابية اليت يعتػرب متوسػط العمػر عنػد الػزكاج األكؿ عاملهػا األسػاس ،كيتعلػق الثػاين بعػدد
م ػرات تك ػرار اغبمػػوؿ أثنػػاء الػػزكاج ،تشػػري البيانػػات يف سػػورية إىل االرتبػػاط الوثيػػق ؽبػػذين احملػػددين مػػع
كل من:
* اؼبسػػتول التعليمػػي كخاص ػةن لإلنػػاث حيػػث تشػػري البيانػػات إىل أف معػػدؿ اػبصػػوبة للم ػرأة
األمية يساكم ضعف ىذا اؼبعدؿ لدل اؼبرأة اؼبتعلمة تعليمان ثانويان ،كيف الفمػات العمريػة األنثويػة األكىل
ُٓ ِْ-سنة) يرتفع أربعة أضعاؼ كنصف.
* مش ػػاركة اؼب ػ ػرأة يف النش ػػاط االقتص ػػادم ،كخاصػ ػةن فيمػ ػػا يتعل ػػق باغبال ػػة العملي ػػة للم ػ ػرأة يف
القطاعات االقتصادية خارج القطاع الزراعي.
* مستول الوعي اجملتمعي تقرير التنمية البشرية.)ُّٖ-ُّٕ ،ََِٓ ،
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يتبػػني مػػن ىػػذه الفقػػرة كاؼبنحنيػػات اػباصػػة هبػػا ،أف اػبصػػوبة عمومػان ىػػي يف حالػػة البفػػاض علػػى األقػػل
منذ عاـ ُْٗٗ كحا كقتنا اغبايل كىذا سيساعدنا بػالتزامن مػع بعػض احملػددات كاؼبعػايري اؼبرتبطػة هبػا
يف التنبؤ دبستقبل اػبصوبة ،كأثرىا على انفتاح النافذة الديبوغرافية.
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رابعان -مستويات كاتجاىات الوفيات:
شػػهدت معػػدالت الوفيػػات منػػذ آكاخػػر القػػرف اؼباضػػي ىبوطػػان مسػػتمران خصوصػػان بعػػد اغبػػرب العاؼبيػػة
الثانيػػة نتيجػػة تقػػدـ اػبػػدمات كالرعايػػة الصػػحية كالطبيػػة كانتشػػارىا لػػيس يف الػػدكؿ اؼبتقدمػػة فقػػط ،بػػل

كيف العديد من الدكؿ الناميػة أيضػان كترتفػع معػدالت الوفيػات عمومػان بػني األطفػاؿ كلػو أف ىنػاؾ مػيالن
متزايػػدان كبػػو البفػػاض ىػػذه اؼبعػػدالت يف اآلكنػػة األخػرية ،فقػػد بلغػػت معػػدالن يػرتاكح بػػني َِ)َُٓ -

يف األلف ،كبالطبع فإف ىذا يف حد ذاتو يبثػل السػبب األكػرب يف الزيػادة اؽبائلػة يف السػكاف يف الوقػت
اغباضر.

كيبكن اغبكم على مستول الوفيات السػائد يف اجملتمػع عػن طريػق عػدد مػن اؼبقػاييس الكميػة لعػلٌ مػن

أنبها :معدؿ الوفيات اػباـ :كىو أكثر اؼبقاييس شيوعان كأسهلها حسابان حيث:
معدؿ الوفيات اػباـ = عدد الوفيات اؼبسجلة خالؿ فرتة معينة × َََُ
إصبايل عدد السكاف خالؿ نفس الفرتة

كلػػو حاكلنػػا تتبػػع متغػػري معػػدؿ الوفيػػات اػبػػاـ يف سػػورية أمكننػػا مالحظػػة ارتبػػاط ىػػذا اؼبتغػػري السػػكاين
بػػاؼبتغريات االقتصػػادية كالعلميػػة كالتعليميػػة ،أم أف اسػػتخداـ ىػػذا اؼبعػػدؿ يسػػاعد مػػن جهػػة علػػى فهػػم
ديناميكي ػػة الس ػػكاف ،كم ػػا يس ػػاعد عل ػػى تع ػػرؼ مس ػػرية التق ػػدـ االقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي يف اجملتم ػػع،
فمعػػدؿ الوفيػػات اػبػػاـ ييعػػد مقياسػػان ضػػركريان لتعػػرٌؼ معػػدالت الزيػػادة الطبيعيػػة للسػػكاف كمػػا أف سػػرعة
البفاض اؼبعدؿ يعكس مدل التقدـ العاـ الذم يتمتع بو ؾبتمع ما.
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معدؿ الوفيات اػباـ

اؼبصدر كتاري النشر

َ%َِ,

َُٔٗ تقديرات قسم السكاف يف األمم اؼبتحدة

ُ%ُٕ,

ُٓٔٗ بيانات تعدادات السكاف العاملني ََُُٕٔٗٗ -

ّ%ُٓ,

ُٓٔٗ َُٕٗ-تقديرات قسم السكاف يف األمم اؼبتحدة

ٔ%ٗ,

َُٕٗ ُٕٗٔ-بيانات تعدادات السكاف لعاـ ُٕٔٗ

ِ%ٖ,

ُّٕٗ ُٕٖٗ -حبث اػبصوبة لعاـ ُٖٕٗ

ِ%ٖ,

ُٕٔٗ ُٕٗٗ-حبث العينة الديبوغرافية اؼبستمرة ُُٕٕٔٗٗٗ-

إف البفػػاض معػػدؿ كفي ػات الرضػػع سػػاىم مسػػانبة فعال ػة بالبفػػاض معػػدؿ الوفيػػات اػبػػاـ يف سػػورية،
كطبقػػان للتقػػديرات اؼبتػػوفرة عػػن ىػػذا اؼبؤشػػر البفػػض معػػدؿ الوفيػػات الرضػػع عػػن ََِ) بػػاأللف يف

مطلػ ػػع الس ػ ػػتينيات إىل كب ػ ػػو ََُ) ب ػ ػػاأللف يف مطلػ ػػع السػ ػػبعينيات كإىل ٓٔ) ب ػ ػػاأللف يف مطلػ ػػع
الثمانينيػات .كيعكػس ىػذا االلبفػػاض الكبػري يف مسػتول ىػذا اؼبؤشػػر التقػدـ االقتصػادم كاالجتمػػاعي
كالعلمي الذم ربقق يف القطر خالؿ السنوات اؼباضية ،إضافة لػذلك فإنػو يعكػس األثػر البػالغ األنبيػة
على معػدؿ الوفيػات اػبػاـ ،خاصػة يف ظػل اؼبعػدؿ اؼبرتفػع للػوالدات انظر :مصػطفى-ٕٗ ،ََِٔ ،
ُٖ).
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توزع الوفٌات المسجلة للعرب السورٌٌن حسب الجنس والمحافظة 4226
الجدول 8 / 6
وفٌات حدٌثة حدثت ضمن العام و
سجلت فٌه
المحافظة

وفٌات مكتومة سجلت ضمن العام و
حدثت فً أعوام سابقة

Not declared deaths
New deaths took place and
registered Years& took
registered during the same
place during the year place
year
in previous

GOVERNORATE

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

Men

Women

TOTAL

Men

Women

TOTAL

دمشـــــــق

3986

3013

6999

236

243

479

Damascus

رٌف دمشق

3052

2427

5479

292

303

595

Rural Damascus

حلـــــــــب

9689

6860

16549

1664

1311

2975

Aleppo

حمـــــــص

4223

2892

7115

762

648

1410

Homs

حمـــــــــاة

3657

2939

6596

563

484

1047

Hama

الالذقٌــــة

2578

2079

4657

195

294

489

Lattakia

دٌر الـزور

2904

1762

4666

175

192

367

Deir-ez-zor

إدلــــــــب

3729

2768

6497

359

307

666

Idleb

الحســــكة

2922

1884

4806

183

98

281

Al-hasakeh

الرقــــــــة

2122

1509

3631

227

156

383

Al-rakka

السـوٌداء

1089

873

1962

108

132

240

Al-Sweida

درعــــــــا

1677

1339

3016

207

282

489

Daraa

طرطـوس

1977

1434

3411

236

265

501

Tartous

القنٌـطرة

733

533

1266

42

28

70

Quneitra

المجموع

44338

32312

76650

5249

4743

9992

TOTAL

المصدر  :األحوال المدنٌة

RESOURCE : CIVIL AFFAIRS

138

تعد الوفيػات العامػل الثػاين مػن حيػث األنبيػة يف ربديػد مسػتول النمػو السػكاين ،كتشػري اإلحصػاءات
الصػػحية ك نتػػائج اؼبسػػوح األس ػرية إىل ربسػػن ملمػػوس يف اؼبسػػتول الصػػحي للسػػكاف بشػػكل عػػاـ ك
صػػحة األـ كالطفػػل بشػػكل خػػاص ،ذبلػػى بالبفػػاض معػػدؿ الوفيػػات اػبػػاـ مػػن ِ )ٓ,بػػاأللف عػػاـ
ُْٗٗ إىل ْ) باأللف عاـ ََِٗ.
كتراف ػػق االلبف ػػاض اؼبش ػػاىد يف مع ػػدؿ الوفي ػػات اػب ػػاـ بالبف ػػاض فباث ػػل يف مع ػػدالت كفي ػػات الرض ػػع
كاألطفػػاؿ دكف س ػػن اػبم ػػس س ػػنوات ككفيػػات األمه ػػات ،حي ػػث البف ػػض معػػدؿ كفي ػػات الرض ػػع م ػػن
ٔ )ّْ,بػػاأللف عػػاـ ُْٗٗ إىل ْ )ُٖ,بػػاأللف عػػاـ ََِٗ .ك كػػاف ىػػذا اؼبعػػدؿ دكم ػان أعلػػى
عند الػذكور عػن مسػتواه عنػد اإلنػاث .كمػا البفػض معػدؿ كفيػات األطفػاؿ دكف اػبمػس سػنوات مػن
ٕ )ُْ,باأللف إىل ٖ )ُِ,باأللف خالؿ نفس الفرتة.
الشكل البياين رقم ْ :)ْ-تطور معدؿ كفيات الرضع كمعدؿ كفيات األطفاؿ دكف سن اػبامسة خالؿ الفرتة ََُِْٗٗٗ-
باأللف)
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معدل وفٌات الرضع

معدل وفٌات االطفال دون الخامسة

اؼبصدر  :تعداد السكاف عاـ ُْٗٗ – اؼبسح الصحي األسرم ََِٗ /اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء .

أمػا معػدؿ كفيػات األمهػات بسػبب اغبمػل كالػوالدة ،فػالبفض مػن َُٕ) كفػاة لكػل ممػة ألػف كالدة
حيػػة عػػاـ ُْٗٗ إىل ٖٓ) كفػػاة عػػاـ ََِْ  ،إىل ٔٓ) كفػػاة عػػاـ ََِٗ  ،كلقػػد كػػاف ارتفػػاع
نسبة استخداـ كسائل تنظيم األسرة األثر اإلهبايب يف ىذا االلبفاض حيث ارتفعت ىػذه النسػبة مػن
ٔ )%ّٗ.عػػاـ ُْٗٗ إىل ٓ )%ْٗ,عػػاـ ََِْ ث إىل ٗ )%ّٓ,عػػاـ ََِٗ .أمػػا بالنسػػبة
ؼبعػػدؿ اؼبواليػػد اػبػػاـ فقػػد بلػػغ أعلػػى معػػدؿ يف ؿبافظػػة ديػػر ال ػػزكر ٓ )ّْ,ب ػػاأللف كأدىن مع ػػدؿ يف
ؿبػػافظيت السػػويداء كالالذقيػػة ٔ ) ُٖ,بػػاأللف  ،أمػػا بالنسػػبة ؼبعػػدؿ الوفيػػات اػبػػاـ قػػد بلػػغ أعلػػى
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معػػدؿ يف ؿبافظػػة السػػويداء ٔ ) ٓ,بػػاأللف كأدىن معػػدؿ يف ؿبافظػػة القنيطػػرة ُ )ِ,بػػاأللف لعػػاـ
ََِٗ .

الشكل البياين رقم ْ :)ٓ-تطور معدؿ كفيات األمهات ُْٗٗ  ََِٗ –ََِْ -لكل ََُ ألف كالدة حية)
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اؼبصدر  :تعداد السكاف لعامي ُْٗٗ ، ََِْ -اؼبسح الصحي األسرم ََِٗ /اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء.

كتتفاكت مستويات الوفيات بني الوسطني اغبضرم كالريفي ،فهي أعلػى دكمػان يف الريػف عػن مسػتواىا

يف اغبض ػػر بس ػػبب ص ػػعوبة الوص ػػوؿ إىل اػب ػػدمات الص ػػحية يف بع ػػض اؼبن ػػاطق الريفي ػػة كخاص ػػة النائي ػػة
منها ،كتتباين العوامل االجتماعية كالبيمية كالثقافية بني اغبضر كالريف ،كارتفػاع نسػبة الػوالدات اؼبنزليػة
يف الريف عن مستواىا يف اغبضر.
كقػد انعكػػس البفػػاض معػػدالت الوفيػػات بشػػكل اهبػػايب علػػى معػػدالت البقػػاء علػػى قيػػد اغبيػػاة ،حيػػث

ارتفع مستول توقػع اغبيػاة عنػد الػوالدة مػن ٕٔ) سػنة عػاـ ُْٗٗ ذ  ٔٓ,ٕ :سػنة  -إ ٖٔ,ٕ:
سػػنة)إىل ٓ ُٕ,س ػػنة) عػػاـ ََِْ ذ َٕ :س ػػنة  -إ  ِٕ,ُ:سػػنة) كإىل ٓ )ِٕ,س ػػنة ع ػػاـ
ََِٗ ذ  ِٕ :سنة  -إ  ّٕ,ٓ:سنة) .
يتضح من ذلك أف صبيع معدالت الوفيات البفضػت بشػكل كبػري كخاصػة خػالؿ العقػدين اؼباضػيني،
ككصػػلت إىل مسػػتويات أصػػبح اسػػتمرار خفضػػها بػػنفس التسػػارع يف اؼبسػػتقبل أم ػران صػػعبان ،كوبتػػاج إىل
الكثري من اعبهد كالتدخالت االسرتاتيجية ،خاصة كأف بعضػها نػاتج عػن تشػوىات خلقيػة أك أمػراض
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كراثية أك أمباط سلوكية .كبناءن عليو فإف معرفة اآللية الػيت يسػري فيػو معػدؿ الوفيػات كاؼبعػايري اؼبرتبطػة بػو

سيساعدنا كثريان يف التوصل إىل االستنتاجات اؼبرتبطة دبستقبل ىذا اؼبعدؿ كبالتػايل التنبػؤ حبالػة انفتػاح
النافذة الديبوغرافيػة مػن جهػة ىػذا اؼبعػدؿ خػالؿ تلػك الفػرتة كاألثػر الػذم سػريظبو علػى حالػة االنفتػاح
للنافذة.
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خامسان -ىجرة قوة العمل السورية:
شػػهدت سػػورية يف عصػػرىا اغبػػديث عػػددا مػػن موجػػات اؽبجػػرة كػػاف أنبهػػا أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر
كأكائل القرف العشرين ،كمع استقالؿ البالد كجالء اؼبستعمر عن أراضيها أكاسط القػرف اؼباضػي بػدأت
عملي ػػة تنمي ػػة كاس ػػتقرار اقتص ػػادم حف ػػز ،اس ػػتقرار الس ػػكاف كاؼبس ػػانبة يف عملي ػػة البن ػػاء ،كمن ػػذ أكائ ػػل
السػتينات مػػن القػػرف اؼباضػػي ،بػدأت موجػػات ؿبػػدكدة مػػن ىجػرة الرسػػاميل كاألفػراد اؼبػػؤىلني ،إىل دكؿ
اعبػوار خاصػػة ،كأكركبػػا كاألمػريكيتني ،كيف السػػنوات الالحقػػة أم منػػذ أكاسػػط السػػبعينات اتسػػع نطػػاؽ
اؽبجػػرة إىل بلػػداف ؾبلػػس التعػػاكف اػبليجػػي حاليػػا) ،لفمػػات مػػن قػػوة العمػػل متوسػػطة التأىيػػل ،كإىل
أكركبا كأمريكا الشمالية للفمات عاليػة التأىيػل ،مػن أطبػاء كمهندسػني كعػاملني علميػني باختصاصػات
ـبتلفػػة ،مػػا يؤسػػف لػػو أف ىػػذه التحركػػات للم ػواطنني كقػػوة العمػػل ،هبػػر رصػػدىا كتتبعهػػا مػػن قبػػل
اعبه ػػات اؼبس ػػؤكلة ،ل ػػذلك ال تت ػػوفر بيان ػػات رظبي ػػة ع ػػن حج ػػم ى ػػذه اؽبج ػ ػرات ،كأم ػػاكن تواج ػػدىا،
كمسػػتويات تأىيله ػػا ،كق ػػد سػػعت كزارة الش ػػؤكف االجتماعي ػػة كالعم ػػل مػػؤخرا بالتع ػػاكف م ػػع الس ػػفارات
السورية كالقنصليات لدل دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي إلجػراء نػوع مػن اؼبسػح لقػوة العمػل كاؼبػواطنني
السػوريني اؼبقيمػني يف تلػػك الػدكؿ ،نأمػل أف تتوصػػل إىل تقيػيم موضػوعي لتواجػػدىم يف تلػك البلػػداف،
ككانػػت كزارة اؼبغرتبػػني خػػالؿ السػػنوات اؼباضػػية قػػد قامػػت بالتواصػػل مػػع اؼبغرتبػػني السػػوريني ،يف دكؿ
االغ ػرتاب كلكنهػػا تتػػابع ذلػػك التواصػػل ك تسػػتطع بنػػاء قاعػػدة بيانػػات عنهم،نتيجػػة عػػدـ كضػػوح
الرؤيػػة كالغايػػة مػػن تلػػك العمليػػة ،حيػػث كانػػت بالنسػػبة ؽبػػا ؾبػػرد رب ػرؾ سياسػػي يف مواجهػػة الضػػغوط
اػبارجية كالتهديدات ،كخرج اؼبؤسبراف اللػذاف أعػدهتما الػوزارة بيانػات سياسػية كالتزامػات بتسػهيل زيػارة
اؼبغرتبػػني لػػوطنهم ،كتسػػهيالت أخػػرل مرتبطػػة باعبنديػػة كغريىػػا مػػن األمػػور اليوميػػة بالنسػػبة للمغرتبػػني.
كالتسػػاؤؿ الػػذم يطػػرح ىػػل كانػػت اغبكومػػة جػػادة يف إعػػادة ربػػط اؼبغرتبػػني بػػوطنهم ،كزجهػػم يف عمليػػة
البناء كالتنمية؟ لقد شكل العلماء كالفنيػوف السػوريوف يف دكؿ االغػرتاب منظمػة نوسػتيا للتعػاكف يف
مػػا بيػػنهم علػػى غػرار اؼبنظمػػات العديػػدة الػػيت أقامتهػػا اعباليػػات العربيػػة كاألجنبيػػة يف االغػرتاب ،لتنظػػيم
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مسػ ػػانبتها يف بنػ ػػاء أكطاهن ػ ػا األصػ ػػلية ،كقػ ػػد أظهػ ػػر معظػ ػػم ىػ ػػذه اؼبنظمػ ػػات فعاليػ ػػة كقباحػ ػػا يف تنفيػ ػػذ
كاؼبساعدة على تنفيذ العديد من الربامج التنمويػة كالعلميػة يف بلػداهنم مثػل صبعيػات اؼبغرتبػني اؼبصػريني
كاللبنػػانيني كالفلسػػطينيني ،يف حػػني تسػػتفد سػػورية حػػا اآلف مػػن مغرتبيهػػا الػػذين عػػربت اؼبقرتحػػات
كاؼبشػػاريع الػػيت تقػػدموا هبػػا يف م ػؤسبر اؼبغرتبػػني األكؿ ،عػػن مػػدل تعلقهػػم بػػوطنهم كرغبػػتهم بتقػػدًن مػػا
لديهم من خربة كمعارؼ لبناء كطنهم األـ .إذا يكن كاضػحا لػدل اغبكومػة مػا ذا تريػد مػنهم؟ كيف
أم ؾبػػاالت يبكػػن أف تسػػخر جهػػودىم؟ لػػن يسػػتطيعوا تقػػدًن أم شػػيء رغػػم ضباسػػتهم كاسػػتعدادىم،
كيتضػػح أف ىػػذه اؼبمارسػػات قػػد أىػػدرت اإلمكانػػات م ػرتني ،اؼبػػرة األكىل عنػػد ىج ػرهتم ،كالثانيػػة عنػػد
إنباؿ مبادراهتم كعدـ االستفادة منها.
حسب التقديرات اليت أشرنا ؽبػا سػابقا كىػي الفػارؽ بػني تعػداد السػكاف اؼبقيمػني كالسػكاف اؼبسػجلني
يف سػػجالت األح ػواؿ اؼبدنيػػة ،يقػػدر اؼبهػػاجركف بػ ػ ِّٕ ّ,مليػػوف شػػخ

عػػاـ ََِٕ كيتضػػح أف

ىػذا الػرقم قػد ازداد خػػالؿ األعػواـ الثالثػػة اؼباضػػية ،نتيجػة النمػػو البطػيء اؼبسػػجل يف زيػادة قػػوة العمػػل
ُ %ِ,سنويان ََِٓ  )ََِٖ -مقابل ما يزيد عن ٓ %ِ,يف القوة البشرية لذات الفرتة.
ع االعتماد على معطيات دائرة الشػؤكف االقتصػادية كاالجتماعيػة ،قسػم السػكاف يف األمػم اؼبتحػدة،
نتيجة تبعثر اؼبعطيات ،كعدـ مشوؽبا ،كحسب ىذا اؼبصدر بلغ عػدد اؼبهػاجرين السػوريني عػاـ َُٗٗ
كبػػو َّْٗٗٔ شخص ػػان كقػػد تن ػػامى ى ػػذا العػػدد ليبل ػػغ َِْٖٔٗ عػػاـ َََِ كحس ػػب اؼبعطي ػػات
تسػػارعت كتػػرية اؽبجػػرة خػػالؿ السػػنوات َََِ ََِٓ -ليبػػغ العػػدد اإلصبػػايل ُِّّٗٓٔ شخصػػان
ع ػػاـ ََِٓ كيق ػػدر أف يبل ػػغ ع ػػاـ ََُِ كب ػػو َِِْٕٖٓ أم م ػػا يزي ػػد ع ػػن َُ %م ػػن س ػػكاف
سورية.
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اعبدكؿ رقم ْ )ٕ-معدؿ مبو أعداد اؼبهاجرين السوريني السنوم
السنوات
َُٗٗ ُٗٗٓ -
ُٓٗٗ – َََِ
َََِ – ََِٓ
ََِٓ ََُِ -

اؼبصدرUnited Nations, (2009) :

كسطي معدؿ النمو السنوم لعدد اؼبهاجرين
ِّْ,
ِٓ,
ٕٓ,
َُٕ,

شكل اؼبهاجركف كبو ْ %ٓ,من السكاف عاـ َُٗٗ كقد أصبحت نسػبتهم عػاـ ََُِ تزيػد عػن
َُ %مػػن السػػكاف ،مػػا هبػػب مالحظتػػو أف ىػػذه األرقػػاـ تعكػػس إصبػػايل عػػدد األشػػخاص اؼبهػػاجرين
كل ػػيس ق ػػوة العم ػػل فق ػػط ،حي ػػث يالح ػػظ يف الس ػػنوات األخ ػػرية تق ػػارب أع ػػداد ال ػػذكور كاإلن ػػاث ب ػػني
اؼبهػػاجرين ،شػػكلت اإلنػػاث ٗ % ْٖ,مػػن اؼبهػػاجرين عػػاـ ََِٓ فبػػا يػػدلل علػػى أف اؼبهػػاجرين يف
معظمهم ىم أسر ،كليسوا أفرادان مهاجرين للعمل انظر :اؼبرزكقي.)ُٖ -ُٓ ،ََُِ ،
 التوزع الجغرافي للمهاجرين السوريين:تتجو تيارات اؽبجرة السورية كما غريىا إىل اعبوار اعبغرايف القريػب ،بالدرجػة األكىل ،كمػن ث تتجػو إىل
بلػػداف ـبتػػارة حسػػب شػػركط سػػوؽ العمػػل يف تلػػك البلػػداف كالتسػػهيالت اؼبقدمػػة للمهػػاجرين ،لػػذلك
تشػػكل العمالػػة السػػورية اؼبهػػاجرة يف الػػدكؿ العربيػػة النسػػبة الغالبػػة مػػن ؾبمػػوع اؼبهػػاجرين ،كيتضػػح أف
العمالة متوسطة كضػعيفة اؼبهػارة تتجػو أكثػر إىل اعبػوار اعبغػرايف القريػب ،يف حػني تقػوـ العمالػة اؼبػاىرة
باختيار بلد اؽبجرة كفق مؤىالهتا ،كالفرص األفضل اؼبتاحة ؽبا .اؼبعطيات اؼبتوفرة عن تػوزع قػوة العمػل
السورية حسب البلداف كاؼبناطق اعبغرافية ،مبعثرة كتعود إىل فرتات زمنية ـبتلفػة ،تتعلػق بتػاري التعػداد
أك اؼبسح يف البلد اؼبعين ،كىنا ع االعتماد على عدد من اؼبصادر كالدكريات الػيت ال تتطػابق بالضػركرة
يف ما بينها انظر :اؼبرزكقي.)ُٗ ،ََُِ ،
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 ىجرة الكفا ات كأثرىا عل التنمية:ش ػ ٌكل اغباص ػػلوف علػػى تعل ػػيم اؼبرحلػػة الثالث ػػة نسػػبة ّٖ )%م ػػن اؼبهػػاجرين يف دكؿ منظم ػػة التع ػػاكف
كالتنميػػة االقتصػػادية عػػاـ َُٗٗ كقػػد تنامػػت نسػػبتهم عػػاـ َََِ لتبلػػغ كبػػو ْْ )%مػػن إصبػػايل
اؼبهاجرين السػوريني يف تلػك الػدكؿ ،ككانػت أعػداد اؼبهػاجرين اغباصػلني علػى تعلػيم اؼبرحلػة األكىل قػد
مبت خالؿ السنوات َُٗٗ – َََِ) دبا يعادؿ ِ )%تقريبان.
كمبػػت أعػػداد اغباصػػلني علػػى تعلػػيم اؼبرحلػػة اؼبتوسػػطة الثانويػػة) دبػػا يعػػادؿ ُ )%ٓ,كقػػد كػػاف النمػػو
األىم لفمة اغباصلني على تعليم اؼبرحلة الثالثػة معهػد أك جامعػة) ٔ ،)%ٓ,فبػا يشػري إىل أف اؽبجػرة
يف السنوات األخرية قػد كانػت يف معظمهػا ىجػرة للكفػاءات العلميػة السػورية ،كتعكػس نسػبة العمالػة
اؼبؤىلػػة يف إصبػػايل العمالػػة اؼبهػػاجرة ،شػػركط اؽبجػػرة كقيودىػػا بالنسػػبة للسػػوريني يف نفػػس الوقػػت الػػذم
تعكػػس فيػػو عوامػػل اعبػػذب يف تلػػك البلػػداف كمكانتهػػا العلميػػة ،كتعكػػس النسػػب اؼبتدنيػػة للعلميػػني
الس ػػوريني يف أؼباني ػػا كالس ػػويد ،اغبال ػػة االس ػػتثنائية ال ػػيت حظ ػػي فيه ػػا أكػ ػراد س ػػورية بتس ػػهيالت خاص ػػة
للهجرة إىل تلك الدكؿ حسب تقرير العريب عن اؼبعرفة لعاـ ََِٗ فإف سورية تعترب من البلداف
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اعبدكؿ رقم ْ )ٖ-توزع اؼبهاجرين السوريني حسب البلداف كتكوينهم
نسبة اغباصلني على تعليم ثالثي بني اؼبهاجرين
الدكلة
ِٓ%
الواليات اؼبتحدة األمريكية
ّٗ%
أؼبانيا
ٕٓ%
كندا
ُٗ%
السويد
ْٓ%
فرنسا
ّٖ%
اسرتاليا
ّٔ%
اؼبملكة اؼبتحدة
ِْ%
ىولندا
اؼبصدر)United Nations, 2009 :
الطػػاردة حسػػب مصػػدر األمػػم اؼبتحػػدة السػػابق لعػػاـ ََِٗ فػػإف سػػورية تعتػػرب مػػن البلػػداف الطػػاردة
للكفػػاءات كىػػي ربتػػل اؼبرتبػػة األكىل بػػني الػػدكؿ العربيػػة حسػػب مؤشػػر ىجػػرة األدمغػػة اؼبعتمػػد ضػػمن
منهجيػػة قيػػاس اؼبعرفػػة للبنػػك الػػدكيل ،بقيمػػة للمؤشػػر تعػػادؿ ّ )ِ,اؼبؤشػػر متػػدرج مػػن ُ إىل ٕ) ،
ككلمػا تصػاعد اؼبؤشػر كلمػا كانػت الدكلػة ذات نتػائج أفضػل علػى طريػق تكػوين رأس مػاؿ بشػرم مػن
خالؿ االحتفاظ كجذب قوة العمل اؼبؤىلة.
كقد بلغ عػدد اؼبتخػرجني مػن جامعػات أجنبيػة خػالؿ الفػرتة َُٖٗ – َََِ) َُْٔٗ طبيػب،
ك ِِٕٖٗ) مهنػػدس ك ِِّٓٓ) مػػن اختصاصػػات ـبتلفػػة يضػػاؼ إىل ذلػػك ُّْٗٓ) حاصػػل
علػػى شػػهادة عليػػا يف الطػػب ،ك َِْٕٔ) دكتػػور مهنػػدس ،ك ِّٕٕٗ) دكتػػوراه يف اختصاصػػات
ـبتلفػة .كباؼبقارنػػة مػػع عػػدد األطبػػاء كاؼبهندسػػني العػػاملني داخػل الػػبالد يتبػػني لنػػا حجػػم اؽبجػػرة احملتملػػة
للحاصلني على ىذه اؼبستويات من التعليم انظر :اؼبرزكقي.)ُّ-َّ ،ََُِ ،
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جدكؿ رقم ْ )ٗ-عدد اغباصلني على شهادات زبرج من اعبامعات السورية يف عدد من الكليات
العلمية للفرتة َُٖٗ – َََِ
مهندسوف
ٖٕٗٓٗ

خرهبي علوـ
ِّٕٕٖ

أطباء أسناف
َُْٕٔ

اؼبصدر :اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،عدة ؾبموعات إحصائية.

صيدلة
ُُِٗٓ

طب
ََّْٔ

فبػػا سػػبق يتبػػني أف ىجػػرة قػػوة العمػػل ىبفػػف مػػن النػػاتج احمللػػي اإلصبػػايل للبلػػد إف كػػاف ىنػػاؾ ت ػوافر يف
فرص العمل كلب

بالػذكر ىجػرة الكفػاءات ،فانفتػاح النافػذة الديبوغرافيػة حباجػة إىل ىػذه الكفػاءات

لتحقيق عائدات أفضل يف النمو االقتصادم كاالجتماعي.
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خامسان -التركيب النوعي للسكاف  :sex-structureيوضح اعبدكؿ رقم ْ)َُ/عدد
السكاف اؼبوجودين يف سورية حبسب احملافظة كاعبنس ،كمن مالحظة بياناتو قبد أف ىناؾ غلبة
للذكور على اإلناث كىذا التباين ليس كاسعان سواء يف سورية أـ يف ـبتلف اجملتمعات.
* تقدٌر عدد السكان الموجودٌن فً سورٌة حسب المحافظة والجنس (باأللف) فً4232 / 34 / 53
جدول 10 /4

Table 4/10
الجنس

المحافظة

Sex

ذكور

إناث

مجموع

Men

Women

Total

دمشـــــــق

883

850

1733

Damascus

رٌف دمشق

1412

1332

2744

Rural
Damascus

حـلــــــــــب

2444

2300

4744

Aleppo

حمــــــــص

901

862

1763

Homs

حمــــــــــاة

811

782

1593

Hama

الالذقٌــــــة

500

491

991

Lattakia

دٌــر الــزور

609

593

1202

Deir-ez-zor

إدلـــــــــــب

748

716

1464

Idleb

الحســـــــكة

743

734

1477

Al-Hasakeh

الــرقـــــــــة

485

436

921

Al-Rakka

الســــوٌداء

178

186

364

Al-Sweida

درعـــــــــــا

506

492

998

Daraa

طـرطـــوس

398

387

785

Tartous

القنٌطـــــرة

45

42

87

Quneitra

10663

10203

20866

TOTAL

المجموع

المصدر  :المكتب المركزي لإلحصاء،
المجموعة اإلحصائية 0202

* ال ٌشمل السورٌٌن فً الخارج
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GOVERNORATE

إف بيانات النوع أك اعبنس) ال زبضع للخطأ الذم وبتمل كقوعو عند ذكر بيانات العمر .كأبسط
مقياس للرتكيب النوعي للسكاف ىو حساب نسبة النوع :كىو نسبة ما
يقابل كل ممة من أحد النوعني إىل النوع اآلخر ،كإف كانت العادة قد جرت على أف يكوف اؼبعدؿ
النوعي أك النسبة النوعية ىي أف ننسب عدد الذكور إىل كل ممة من اإلناث كاآلي :النسبة اؼبموية
للذكور= عدد الذكور من السكاف × ََُ

انظر :خورم.)ُٖٔ ،ََِِ ،

عدد اإلناث من السكاف
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سادسان :التركيب العمرم للسكاف :age structure
يالحظ من اعبدكؿ التايل أف الفمة العمرية األعلى حجمان ىي الفمة ٓ )ٗ -سنة كاليت بلغت
ِِٗٓ) ألف نسمة تليها الفمة َُ )ُْ -سنة اليت بلغت ِِّٕ) ألف نسمة يف حني أف
أدىن فمة َٔ )ْٔ -سنة بلغت َْٕ) ألف نسمة.
تقدٌر عدد السكان الموجودٌن فً سورٌة بحسب فئات السن والجنس فً منتصف
عام ( 4232باأللف)
جدول 33/ 6
المجموع
فــئــــات الســــــن

TOTAL
AGE GROUPS

ذكور

إناث

مجموع

Men

Women

TOTAL

أقل مـن سـنة

273

266

539

Less than 1 year

6–3

1121

1049

2170

1–4

7ـ6

1352

1240

2592

5–9

 32ـ 36

1203

1169

2372

10 – 14

 37ـ 36

1162

1061

2223

15 – 19

 42ـ 46

1011

922

1933

20 – 24

 47ـ 46

844

852

1696

25 – 29

 52ـ 56

658

680

1338

30 – 34

 57ـ 56

587

613

1200

35 – 39

 62ـ 66

532

538

1070

40 – 44

 67ـ 66

427

423

850

45 – 49

 72ـ 76

377

394

771

50 – 54
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 77ـ 76

286

272

558

55 – 59

 82ـ 86

248

222

470

60 – 64

 87فأكثر

458

379

837

65 +

المجموع

10539

10080

20619

TOTAL

* The Number Doesn't Include Syrian Population Abroad

المصدر :المكتب المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائٌة .0202

مرت سورية منذ عاـ َُٓٗ إىل كقتنا الراىن بثالث مراحل لتحوؿ الرتكيب العمرم للسكاف:
اؼبرحلػػة األكىل ُٕٗٓ – َُٗٓ :كبسػػبب التحػػوؿ يف معػػدالت الوفيػػات الس ػريع الػػدراماتيكي كبػػو
االلبفػػاض ككػػذلك البفػػاض معػػدالت كفيػػات األطفػػاؿ أعطػػى الػػدفع السػػكاين يف ىػػذه اؼبرحلػػة مػػن
التحوؿ كالذم تبني أنو يعػادؿ أكػرب مػن حجػم السػكاف عنػد بدايػة ىػذه اؼبرحلػة ككػذلك بسػبب بقػاء
معػػدالت اػبصػػوبة عاليػػة بع ػػد انتقػػاؿ النسػػب الك ػػربل مػػن أف ػواج ال ػػوالدات يف ىػػذه اؼبرحلػػة إىل فم ػػة
األطفػ ػػاؿ يف اؼبرحلػ ػػة التاليػ ػػة حبيػ ػػث أدل إىل ارتفػ ػػاع نسػ ػػبة األطفػ ػػاؿ َ )ُْ-مػ ػػن ْ )%ُْ,إىل
ٓ )%ْٖ,بل قاربت يف بعض السنوات َٓ )%كما تؤكد نتائج تعػداد عػاـ َُٕٗ كمثلػت ىػذه
اؼبرحل ػػة قم ػػة الفت ػػوة الديبوغرافي ػػة  (youngerبينم ػػا ق ػػاد ى ػػذا ال ػػدفع الس ػػكاين البس ػػيط يف اؼبرحل ػػة
األكىل للتحوؿ إىل خفض نسػب فمػيت السػكاف يف سػن العمػل مػن ِ )ْٓ,إىل ِ )%ِٓ,ككػذلك
خفض نسبة الشيوخ  ٔٓ+من ْ )%ْ,إىل ٕ ،)ّ,الذم دفع عملية التعمري بعيدان.
حػػدث التحػػوؿ كالتػػأثري نفسػػو لفمػػات العمػػر العريضػػة كخاصػػة فمػػة السػػكاف ُٓ )ٓٗ-إذ البفضػػت
مػػن ٕ )%ُٓ,إىل ِ )%ْٔ,ككػػذلك البفضػػت فمػػة الشػػيوخ  )َٔ+الػػذين كصػػلوا سػػن التقاعػػد
اغبكػومي مػػن ٖ )%ٔ,إىل ّ .)%ٓ,ككػػاف نتػاج ذلػػك ارتفػػاع معػػدؿ مبػو السػػكاف يف سػػن الشػػيوخ
 )ٔٓ+م ػػن ّ )%إىل ْ )%ّ,بينم ػػا البف ػػض مع ػػدؿ مب ػ ػو الس ػػكاف األطف ػػاؿ ب ػػالرغم م ػػن تزاي ػػد
أعػػدادىم اؼبطلقػػة مػػن ّ )%ّ,إىل ِ )%يف الفػػرتة نفسػػها كمػػن ثم ارتفػػع معػػدؿ مبػػو سػػكاف سػػن
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العم ػػل يف هناي ػػة ى ػػذه اؼبرحل ػػة ليف ػػوؽ مع ػػدؿ مب ػػو ؾبم ػػل الس ػػكاف ككص ػػل يف هناي ػػة ى ػػذه اؼبرحل ػػة إىل
ٕ )%ّ,سنويان.
كعنػػد اؼبسػػتول العػػايل للخصػػوبة فػػإف العامػػل األساسػػي كػػاف ىػػو البفػػاض الوفيػػات الػػيت مػػن شػػأهنا أف
تػػؤثر يف نسػػب الفمػػات العمريػػة الصػػغرية ،كلكػػن بعػػد ذلػػك أصػػبح عامػػل البفػػاض اػبصػػوبة ىػػو العامػػل
األساسػػي يف عمليػػة ربويػػل الرتكيػػب العمػػرم ،كحػػا ىػػذه اؼبرحلػػة الزاؿ التعمػػري جزئيػػان نتيجػػة الرتفػػاع
اػبصوبة.
اؼبرحلة الثانية َََِ -ُٕٗٔ :سبيزت ىذه اؼبرحلة بظهور نتائج التحوؿ كالدفع السػكاين يف اؼبرحلػة
األكىل فقػػد أخػػذ معػػدؿ مبػػو السػػكاف الصػػغار َ )ُْ-بااللبفػػاض مػػن ّ )%ّ,عػػاـ َُٖٗ إىل
ِ )%يف هناية التسعينيات بينما بدأ معػدؿ مبػو فمػة الشػيوخ  )ٔٓ+باالرتفػاع ،ككػذلك ارتفػع معػدؿ
مبػػو فمػػة السػػكاف يف سػػن العمػػل ُٓ )ْٔ-ككصػػل يف هنايػػة الثمانينيػات إىل ٕ ،)%ّ,كىػػذا يفػػوؽ
معدؿ مبو ؾبمل السكاف الذم بلغ آنذاؾ ْ.)%ّ,
كػػل ىػػذه التغػريات يف معػػدالت مبػػو الفمػػات العمريػػة اؼبختلفػػة للسػػكاف أدت إىل بػػركز ارتفػػاع كبػػري يف
نس ػػب الس ػػكاف يف س ػػن العم ػػل بك ػػل فمات ػػو :فم ػػة العم ػػر ُٓ )ْٔ-ارتفع ػػت م ػػن ِ )%ِٓ,إىل
ُ )%ٓٔ,عػػاـ َََِ ككػػذلك ارتفعػػت فمػػة السػػكاف يف سػػن العمػػل ُٓ – ٗٓ) مػػن ِ)ْٔ,
إىل ْ ،)%ْٓ,بينمػػا البفضػػت نسػػبة الشػػيوخ  )ٔٓ+إىل ُ )%ّ,كالبفضػػت فمػػة  )َٔ+مػػن
ّٓ )ٓ,عػ ػػاـ ُٕٓٗ إىل ٕ )%ْ,عػ ػػاـ َََِ بػ ػػالرغم مػ ػػن ارتفػ ػػاع معػ ػػدؿ مبوىػ ػػا إال أف نسػ ػػبها
البفضت بسبب االرتفاع الكبري يف ىذه اؼبرحلة لفمة السػكاف يف سػن العمػل مقابػل البفػاض ملحػوظ
للفت ػ ػ ػػوة الديبوغرافيػ ػ ػػة إذ البفض ػ ػ ػػت فمػ ػ ػػة الص ػ ػ ػػغار َ – ُْ) مػ ػ ػػن ٓ )%ْٖ,عػ ػ ػػاـ ُٕٓٗ إىل
ٖ )%َْ,حبل ػ ػ ػػوؿ عػ ػ ػػاـ َََِ كػ ػ ػػذلك البفػ ػ ػػض مع ػ ػ ػػدؿ مبوىػ ػ ػػا السػ ػ ػػنوم مػ ػ ػػن َ )%ِ,إىل
ٕ )%َ,انظر :اػبليفة.)ّٔ-ّْ ،َُُِ ،
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اؼبرحلػػة الثالثػػة :حبلػػوؿ العقػػد األكؿ مػػن القػػرف العش ػرين أصػػبح سػػكاف سػػورية علػػى عتبػػة التحػػوؿ إىل
اؼبرحلػػة الثالثػػة مػػن عمليػػة ربػػوؿ الرتكيػػب ،إذ تشػػري توقعػػات األمػػم اؼبتحػػدة كإسػػقاطات السػػكاف يف
اؼبكتػػب اؼبركػػزم لإلحصػػاء )َِِٓ – ََِٓ .إىل البفػػاض متزايػػد يف معػػدؿ مبػػو فمػػة الصػػغار مػػن
ٕ )%َ,إىل َٔ )%َ,كىػػو مػػا سػػيقود إىل البفػػاض نسػػبة الصػػغار إىل مػػا دكف َّ )%كبلوغهػػا
ٔ )%ِٖ,كهبذا سػتكوف الفتػوة الديبوغرافيػة قػد انتهػت مرحلتهػا هنائيػان ،ككػذلك سػتظهر بدايػة أكليػة

لتعم ػػر الس ػػكاف إذ سػ ػرتتفع نس ػػبة الش ػػيوخ  )ٔٓ+م ػػن ُ )%ّ,ع ػػاـ َََِ إىل ٕ )%ْ,ع ػػاـ
َِِٓ كس ػريتفع معػػدؿ مبوىػػا مػػن ٔ )%ّ,إىل ٗ )%ّ,يف الفػػرتة نفسػػها إال أنػػو ال زاؿ سػػكاف
سورية بعيدين عن التعمري دبعناه الكامل.
كمػػا سػػتكوف الزيػػادة اغبقيقيػػة سػواء يف األعػػداد النسػػبية أـ اؼبطلقػػة أـ معػػدالت النمػػو مػػن نصػػيب فمػػة
السػػكاف يف سػػن العمػػل ُٓ – ْٔ) ككػػذلك فمػػة العمػػر ُٓ – ٗٓ) كسػػتكوف ىػػذه الفمػػة األخػػرية
حبلوؿ عاـ َِِٓ قرابة ٕ )%ٔٔ,كىي أعلى نسبة ستصلها انظر :اػبليفة.)ّٕ-ّٔ ،َُُِ ،
الجدول( )00/4تطور التركٌب العمري للسكان فً سورٌة (فئات العمر
الموسعة)
خالل الفترة  %( 0229 -0992من مجموع السكان)
فئات السن
0992
0992
0980
0994
0998
0224
0229

04 – 2
4964
4964
4861
4468
4468
4960
4969

94 - 01
4869
4964
4864
1060
1064
1960
1861

المصدر :التقرير الوطني الثاني عن حالة سكاف سورية
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 91فأكثر
468
464
460
462
069
469
469

المجموع
02262
02262
02262
02262
02262
02262
02262

كيف سػػورية نالحػػظ كجػػود اختالفػػات مػػن حيػػث الرتكيػػب العمػػرم للسػػكاف بػػني احملافظػػات ،إال أنػػو
يبكػػن القػػوؿ ،بصػػفة إصباليػػة :إنػػو يف حػػاؿ اسػػتمرت حركػػة التغ ػريات الديبوغرافيػػة كاذباىاهتػػا السػػائدة
حاليػػان يف ىػػذه احملافظػػات دكف ت ػػدخالت كاضػػحة كمربؾبػػة ،فػػإف عملي ػػة كصػػوؿ ىػػذه احملافظ ػػات إىل
مرحلة االنفتاح الكامػل يف نافػذهتا الديبوغرافيػة سػتحتاج إىل َّ – َْ) سػنة ،كستسػتمر تػداعيات

النمػػو السػػكاين الس ػريع مػػع مػػا يصػػاحبها مػػن تغ ػريات يف الرتكيبػػة العمريػػة اعباريػػة يف التػػأثري السػػل يف
معػػدالت التنميػػة يف ىػػذه احملافظػػات ،اؼبتمثلػػة يف التنػػامي التػػدرهبي غبجػػم القػػوة البشػرية فيهػػا ،اعبػػدكؿ
ّ.)ُّ -

الجدول( )04 -4التركٌب العمري للسكان فً المحافظات السورٌة (فئات العمر
الموسعة) لعام  %( 0202من مجموع السكان)
المحافظة
السوٌداء
الالذقٌة
طرطوس
دمشق
حمص
حلب

الفئات العمرٌة الموسعة
04 – 2
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
94 – 01
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عام 0202
0969
9964
169
0964
9960
164
0860
9961
164
4260
9469
160
4160
9064
469
4869
1861

 91فأكثر
04 – 2
رٌف دمشق
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
حماة
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
الحسكة
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
القنٌطرة
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
إدلب
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
الرقة
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
درعا
94 – 01
 91فأكثر
04 – 2
دٌر الزور
94 – 01
 91فأكثر
المصدر :التقرٌر الوطنً الثانً عن حالة سكان سورٌة

069
4960
9062
069
4964
9260
461
4968
1964
069
49699
19601
0608
4069
1460
462
4460
1464
061
4460
1460
061
4968
1269
064

قبػػد مػػن اعبػػدكؿ السػػابق أف أعلػػى نسػػبة للسػػكاف ضػػمن الفمػػة ُٓ )ٔٓ -ىػػي يف ؿبافظػػة السػػويداء
ْ )%ٕٔ,الػػيت فتح ػػت فيه ػػا الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة ،يليه ػػا ؿبافظ ػػات الالذقي ػػة ث طرط ػػوس ث دمش ػػق
ِ )ْٔ,ٗ ،)%ٔٔ,ٓ ، )%ٕٔ,عل ػػى التػ ػوايل ،كأدناى ػػا يف ؿبافظ ػػات دي ػػر ال ػػزكر كدرع ػػا كالرق ػػة
ٗ )%َٓ,ك ُ )%ْٓ,ك ّ )%ْٓ,علػػى الت ػوايل ،كىػػي احملافظػػات الػػيت ربتػػاج إىل زمػػن أطػػوؿ
من مثيالهتا لتفتح فيها النافذة الديبوغرافية.
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الفصل الخامس :الخصائص القتصادية كالجتماعية للسكاف في سورية
أكلن– الخصائص القتصادية للسكاف في سورية.
أ -القوة البشرية كخصائصها.
ب -حجم القوة العاملة.
ج -معدؿ النشاط االقتصادم اػباـ.
د -األنشطة االقتصادية الرئيسة.

ثانيان– الخصائص الجتماعية للسكاف في سورية.
أ -األكضاع التعليمية.
ب -األكضاع الصحية.
ج -اغبالة الزكاجية.
د -تغري حجم األسرة.
ثالثان -بعض عالقات الرتباط بين التغير الديموغرافي كالتغير القتصادم كالجتماعي.
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أكلن– الخصائص القتصادية للسكاف في سورية
أ -القوة البشرية كخصائصها:
من اؼبمكن تقسيم السكاف حبسب الرتكيب االقتصادم إىل عدة تقسيمات ،أنبها أف نقسم
السكاف إىل قسمني أساسيني:
ُ -السكاف داخل القوة البشرية:
يضػػم ىػػذا القس ػػم صبيػػع األف ػراد الػػذين يبكػػن أف تيس ػػتغل قػػوهتم س ػواء البدنيػػة أـ العقلي ػػة يف

العمػػل كاإلنتػػاج .أم أهنػػا تضػػم السػػكاف الػػذين يعمل ػوف فع ػالن ،كالػػذين يبكػػن ؽبػػم أف يعملػػوا
ألهنم يف سن العمل كاإلنتاج .كىذا القسم من السكاف يقسم بدكره إىل ؾبموعتني:

أ -داخػل قػوة العمػل :ىػم األفػراد يف سػن العمػل مػن الػذكور كاإلنػاث سػواء أكػانوا يعملػوف
فعالن ،أـ أهنػم مػن العػاطلني عػن العمػل الػذين يبحثػوف عػن العمػل كال هبدكنػو .كيالحػظ
ىنػا أف السػػن الػػيت ربػػدد بدايػة الػػدخوؿ يف قػػوة العمػػل زبتلػف مػػن دكلػػة إىل أخػػرل ،فقػػد

تبدأ يف العاشرة يف بعض الدكؿ كأحيانان يف سن السادسة فقط) .أما اغبػد األعلػى فهػو
غالبػػان اػبامسػػة كالسػػتني مػػن العمػػر .كألغػراض اؼبقارنػػة ييعػدٌ العمػػر  )46 -51سػػنة ىػػو
داخل قوة العمل.

ب-

خارج قوة العمل :ىم السكاف الذين يدخلوف من حيث السن داخل القوة

البشرية ،كلكنهم ال يعدكف من العاملني مثل :طلبة اؼبدارس كاعبامعات كاؼبرضى كنزالء
السجوف ،ككذلك ربات البيوت كاألشخاص القادركف على العمل ،كلكنهم ال
يبارسوف أم عمل بإرادهتم ،كيعيشوف من دخل أمالكهم كأمواؽبم الطبقة الطفيلية يف
اجملتمع).
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ِ -السكاف خارج القوة البشرية:
يضػػم ىػػذا القسػػم صبيػػع األف ػراد الػػذين ىػػم خػػارج سػػن العمػػل كاألطفػػاؿ كالشػػيوخ ،كيضػػاؼ
إلػػيهم العجػػزة عج ػزان تامػػان ،الػػذين ال يسػػتطيعوف تأديػػة أم عمػػل(انظػػر :اظباعيػػل،ُٗٗٗ ،

ّّ.)ّْ-

مػػن خػػالؿ التركيػػب النسػػبي للسػػكاف داخػػل القػػوة البشػرية كخارجهػػا فػػي سػػورية نلحػػي صػػورتين
أساسيتين ىما:
األكل ػ  :الصػػورة التقليديػػة اؼبنتميػػة ؼبرحلػػة النمػػو السػػكاين الس ػريع كال سػػيما مرحلػػة الػػذركة منػػو ،الػػيت
كانت فيها نسبة السكاف خارج القوة البشرية تفوؽ النسبة داخلها.
الثاني ػػة :الص ػػورة اغباليػػة ال ػػيت بػػدأت ب ػػالظهور مػػع منتص ػػف التسػػعينيات م ػػن القػػرف اؼباض ػػي كأخ ػػذت
مالؿبهػػا تتبلػػور أكثػػر خػػالؿ العقػػد األكؿ مػػن القػػرف اغبػػايل ،كمػػن اؼبتوقػػع أف تسػػتمر يف االذبػػاه نفسػػو
خالؿ العقود األربعة القادمة.
كمقارنػةن بالعػػاـ َُٕٗ الػػذم تػػدنت فيػػو نسػػبة السػػكاف داخػػل القػػوة البش ػرية مػػن ؾبمػػوع السػػكاف يف
سػػورية آنػػذاؾ إىل أدىن مسػػتول ؽبػػا خػػالؿ الفػػرتة اؼباضػػية ،فػػإف اغبجػػم النس ػ للسػػكاف داخػػل القػػوة

البش ػرية يف سػػورية يف العػػاـ ََِٗ) ىػػو أعلػػى دبػػا يعػػادؿ ِٔ )%قياسػػان إىل حجمػػو النس ػ عػػاـ

َُٕٗ.

كباؼبقابػػل فػػإف اغبجػػم النسػ للسػػكاف خػػارج القػػوة البشػرية مػػن ؾبمػػوع السػػكاف اغبػػايل ََِٗ) ىػو
أقػػل دبػػا يعػػادؿ ٔ )%ِِ,مقارنػةن حبجمهػػم النسػ يف العػػاـ َُٕٗ ،مػػا يعػػين أف الرتكيػػب الػػوظيفي

للسػػكاف يف سػػورية حاليػػان ىػػو أميػػل لػػدائرة السػػكاف يف سػػن العمػػل منػػو لػػدائرة السػػكاف خػػارج سػػن
العمػػل األطفػػاؿ دكف سػػن ُٓ) سػػنة ،ككبػػار السػػن فبػػن تبلػػغ أعمػػارىم ٓٔ سػػنة فػػأكثر ) .كذلػػك
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نتيجػػة التغ ػريات يف الرتكيبػػة العمريػػة للسػػكاف يف سػػورية خػػالؿ العقػػود السػػابقة انظر :التقريػػر الػػوطين
الثاين عن حالة سكاف سورية.)ّٔ-ِٔ ،ََُِ ،
الجدول ( )0 -1تطور نسبة السكان داخل  /خارج القوة البشرٌة فً سورٌة
خالل الفترة )%( 0229 – 0992
العام

السكان داخل القوة
البشرٌة

السكان خارج القوة البشرٌة

معدل اإلعالة العمرٌة

024.0
10.2
49.2
0992
001.9
14.9
49.4
0992
029.9
10.9
48.4
0980
90.1
49.8
10.0
0994
90.2
49.9
10.4
0998
91.2
40.8
19.0
0224
94.9
40.8
19.0
0221
94.8
40.8
19.0
0229
94.8
40.8
19.0
0229
92.9
40.1
18.1
0228
90.0
40.1
18.1
0229
المصدر :التقرٌر الوطنً الثانً عن حالة سكان سورٌة ،0202 ،ص 94
كيشري الشكل ٓ )ُ-بوضوح ؼبسرية حركة التغػري يف الرتكيػب الػوظيفي لسػكاف سػورية خػالؿ العقػود
اػبمسػػة اؼباضػػية ،فشػػكل اؼبلقػػط الػػيت ترظبػػو حركػػة التغػػري تعػػرب عػػن التقػػارب الكبػػري يف نسػػبة كػػل مػػن
السػػكاف داخ ػػل كخ ػػارج الق ػػوة البش ػرية ال ػػيت كان ػػت تس ػػم الرتكي ػػب ال ػػوظيفي يف مرحل ػػة م ػػا قب ػػل النم ػػو
الس ػػكاين الس ػ ػريع ،ث ارتف ػػاع نس ػػبة الس ػػكاف خ ػػارج الق ػػوة البش ػ ػرية يف ذركة النم ػػو الس ػػكاين الس ػ ػريع
ػوح يف العقػػد األخػػري مػػن القػػرف
كالبفاضػػها الالحػػق إثػػر التغػريات يف الرتكيبػػة العمريػػة الػػيت ظهػػرت بوضػ و
اؼباضي كصوالن إىل التنامي
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الشكل البياين رقم ٓ :)ُ-تطور نسبة السكاف داخل/خارج القوة البشرية من إصبايل السكاف يف
سورية.
80.0
النسبة من السكان

60.0
40.0
20.0
0.0
0992

0992

0980

0994

0998

السكان خارج القوة البشرٌة

0224

0221

0229

0229

0228

0229

السكان داخل القوة البشرٌة

التػدرهبي للفػػارؽ بػػني نسػػبيت السػكاف داخػػل كخػػارج القػػوة البشػرية الػػيت تتجػػاكز ْ )%ْ,يف بدايػػة
التغػػري ُْٗٗ) ككصػػلت حالي ػان ََِٗ) إىل ُٕ )%كمػػن اؼبتوقػػع كفػػق التقػػديرات اإلسػػقاطية أف
تص ػػل إىل أكث ػػر م ػػن َِ )%يف الع ػػاـ َِِٓ إف ك ػػل ذل ػك يش ػػري إىل أف الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة ى ػػي
حاصػػلة ال ؾبػػاؿ بفعػػل التغ ػريات الديبوغرافيػػة التحػػوالت الديبوغرافيػػة) كخصوص ػان فيمػػا يتعلػػق بنسػػبة
السكاف داخل كخارج القوة البشرية فهذا التغري الذم يوضػحو الشػكل البيػاين السػابق يؤكػد أننػا نسػري
كبػػو انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة يف اؼبسػػتقبل القريػػب كيشػػكل أساس ػاى نعتمػػد عليػػو يف دراسػػة التغ ػريات
الػػيت سػػتطرأ علػػى ىػػذا اؼبؤشػػر خػػالؿ السػػنوات القادمػػة كالتنبػػؤ بػػالتغريات اؼبسػػتقبلية لػػو بغيػػة االسػػتعداد
الستقباؿ ىذه األعداد الضخمة يف أسواؽ العمل كربقيق أقصى فائدة مرجوة منها.

مػػا سػػبق ىػػو تعبػػريه كاضػػحه عػػن معػػدالت النمػػو السػػكاين داخػػل القػػوة البش ػرية الػػيت تصػػاعدت حػػدهتا

خالؿ الفرتة اؼبمتدة ما بني َُٕٗ )ُْٗٗ -تصاعدان ملحوظػان كقاربػت ال ػ ْ ،)%كىػي بػدءان مػن
العػاـ َُٕٗ كحػػا اآلف تسػري بػ و
ػوترية عاليوػة تفػػوؽ معػػدؿ النمػو السػػكاين إلصبػايل السػػكاف يف سػػورية،
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كمن اؼبتوقع أف يستمر مبو ىذه الشروبة السكانية و
بوترية أعلػى مػن النمػو السػنوم إلصبػايل السػكاف دبػا
ال يقل عن ْ )%َ,خالؿ الفرتة القادمة.
الجدول ( )0 -1تطور معدل النمو السنوي للسكان وللسكان داخل  /خارج القوة
البشرٌة خالل الفترة 0229 – 0992
الفترة
0992-0992
0980-0992
0994-0980
0224-0994
0229-0224

داخل القوة البشرٌة خارج القوة البشرٌة
%
%
4.09
4.02
0.98
4.94
0.99
4.92
0.11
4.19
0.92
0.82

السكان
%
4.82
4.42
4.09
0.99
0.44

المصدر :التقرٌر الوطنً الثانً عن حالة سكان سورٌة ،0202 ،ص91

البفاض ملحو هظ يف اؼبعدؿ السنوم لنمو السكاف خارج القػوة البشػرية كصػل يف حػدكده
كيوازم ذلك
ه

الػػدنيا إىل ٔ )%ُ,خػػالؿ الفػػرتة ُْٗٗ )ََِْ -ث عػػاد إىل االرتفػػاع الطفيػػف خػػالؿ السػػنوات
األخػػرية ََِْ )ََِٗ -إنػػذاران لبدايػػة تغػػري اغبجػػم النسػ لشػػروبة كبػػار السػػن يف سػػورية كتناميهػػا

عػػرب تنػػامي معػػدالت مبوىػػا السػػنوم بفعػػل البفػػاض معػػدالت الوفيػػات العمريػػة كارتفػػاع متوسػػط األجػػل
اؼبتوقػػع الػػذم كصػػل حبسػػب التقػػديرات اغباليػػة اؼبسػػتندة لتعػػداد العػػاـ ََِْ إىل ّٕ) سػػنة انظر:
التقرير الوطين الثاين عن حالة سكاف سورية.)ٔٓ -ْٔ ،ََُِ ،
كفيما يتعلق بالرتكيب الوظيفي للقوة البشرية يف سورية قبػد أف أعلػى نسػبة للمشػتغلني ىػي يف ؿبافظػة
ضب ػػاة ٕ )%ْٖ,كأدناى ػػا نس ػػبة يف ؿبافظ ػػة الس ػػويداء ٕ )%ّّ,م ػػن اؼبش ػػتغلني ،أم ػػا فيم ػػا يتعل ػػق

161

بػػاألفراد خػػارج قػػوة العمػػل فػػإف أعلػػى نسػػبة ىػػي يف إدلػػب كاغبسػػكة كبػػو ُٔ ،)%يف حػػني أف أدىن
نسبة ىي يف ؿبافظة طرطوس ٓ.)%ْٖ,

جدول( )4 -1التركٌب الوظٌفً للقوة البشرٌة فً سورٌة  0202حسب
المحافظات
المحافظة
دمشق
حلب
رٌف
دمشق
حمص
حماه
الالذقٌة
إدلب
الحسكة
دٌر الزور
طرطوس
الرقة
درعا
السوٌداء
القنٌطرة
المجموع

العدد
491924
0242909
949429

%
4062
4964
4460

متعطل سبق له
العمل
%
العدد
0.4 09808
2.9 08199
0.4 00928

مشتغل

490842
490044
420940
091029
404880
008149
092984
020049
094999
81084
09900
1000090

4061
4869
4464
4960
4469
4169
4469
4269
4160
4469
4869
4260

2.4
4448
2.8
9909
0.9 04280
0.2
8499
0.0
9999
0.0
9892
2.4
0992
2.4
0121
0.1 04119
0.0
1448
0.2
129
0.0 040094

خارج قوة العمل

المجموع

متعطل لم ٌسبق
له العمل
%
العدد
0.1
09998
0.4
48449
0.9
09102

العدد
914990
0994104
904922

%
14.0
92.9
14.9

العدد
0028002
0990044
0909001

0.8
42841
0.1
04919
1.9
40211
0.9
04992
4.0
09090
4.0
01202
9.1
49909
0.4
00218
0.9
9092
1.1
04800
0.4
0042
0.9 409849

924494
494991
440099
499989
114108
494912
084811
099988
441044
048998
09024
9080401

14.4
49.2
49.2
90.0
90.2
19.0
48.1
19.4
92.9
18.8
19.9
19.4

022
0000199
022
999900
022
999044
022
804940
022
929449
022
904299
022
184949
022
494998
022
110918
022
014040
022
12994
022 00990909

%
022
022
022

المصدر :مسح قوة العمل 0202

يتضح فبػا سػبق أف القػوة البشػرية ىػي يف تزايػد مسػتمر يف سػورية كىػي مػن اؼبؤشػرات اؼبهمػة الػيت تػدؿ
علػػى اقػرتاب انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة ،كلكػػن ينبغػػي العمػػل أكثػػر علػػى ربويػػل القػػوة البشػرية إىل قػػوة
عمػػل كالسػػيما اؼبشػػتغلوف مػػن خػػالؿ تفعيػػل اؼبشػػاريع التنمويػػة كاالقتصػػادية كتطػػوير الك ػوادر البش ػرية
كتأىيلها كلكننا قبد أف أعلى نسبة للقوة البشرية يف سورية ىي يف ؿبافظة السويداء كمػع ذلػك قبػدىا
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تشػ ػػكل أدىن نسػ ػػبة للمشػ ػػتغلني ،كىػ ػػذا مػ ػػا يػ ػػنعكس سػ ػػلبان علػ ػػى ربقيػ ػػق الفائػ ػػدة مػ ػػن فرصػ ػػة النافػ ػػذة
الديبوغرافية.

ب -حجم القوة العاملة:
احتلت مسألة القوة العاملة يف سورية أنبية كبرية ،إذ بدأت اؼبسػوح ؽبػذه الغايػة منػذ عػاـ ُُٔٗ كمػا
تػ ػزاؿ ،كأنش ػػمت مديري ػػة زبط ػػيط الق ػػول العامل ػػة ل ػػدل ىيم ػػة زبط ػػيط الدكل ػػة يف ع ػػاـ ُْٕٗ ،كاػبط ػػة
اػبمسػػية األكىل لتخطػػيط القػػوة العاملػػة يف سػػورية ىػػي خطػػة ُُٖٗ – ُٖٓٗ ،ككػػاف فيهػػا العػػرض
كالطلب للقول العاملة احملور األكؿ ،كمن ث بدأ االىتمػاـ بالعالقػة بػني اعبػانبني البشػرم كاؼبػادم فيمػا
تال من خطط.
القػػوة العاملػػة ىػػي ؾبمػػوع السػػكاف النشػػطني اقتصػػاديان ،أم ذلػػك اعبػػزء مػػن السػػكاف الػػذين يقػػدموف
عػػرض العمػػل سػواء أكػػانوا يعملػػوف فعػالن أـ كػػانوا يبحثػػوف عػػن عمػ وػل .كتتمتػػع القػػوة العاملػػة يف سػػورية
و
دبجموعة من اػبصائ سننظر يف أنبها انظر :مصطفى ،ََِٔ ،ص ْٔ).
بلػػغ عػػدد أف ػراد القػػوة العاملػػة السػػورية ْٗٓٓ ألفػان) يف عػػاـ ََِِ .ككػػاف عػػدد أف ػراد القػػوة العاملػػة
يػػزداد دبعػ و
ػدالت عاليػ وػة يف اآلكنػػة األخػػرية .كبينمػػا كػػاف معػػدؿ النمػػو السػػكاين يبيػػل إىل االلبفػػاض كػػاف
معدؿ مبو القوة العاملة وبافظ على مستول مرتف وع يزيد عن ْ )%سنويان .كالسػبب يف ذلػك يعػود إىل
تزايد النزعة إىل اؼبشاركة يف القوة العاملة بني أفراد اجملتمع .كنتيجةن لذلك كاف عدد أفػراد القػوة العاملػة
يزداد يف عقد الستينيات دبقدار َِٓ ) ألف شخ و سػنويان يف اؼبتوسػط .أمػا عػدد اؼبلتحقػني اعبػدد

بسوؽ العمل يف الفرتة اغبالية فيساكم ََّ) ألف شخ
لإلحصاء انظر :تقرير التنمية البشرية.)ُِِ ،ََِٓ ،
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سنويان حبسػب تقػديرات اؼبكتػب اؼبركػزم

كم ػػن اؼبتوق ػػع أف ي ػػزداد ى ػػذا الع ػػدد يف اؼبس ػػتقبل يف ض ػػوء مع ػػدؿ النم ػػو اؼب ػػذكور ،كلق ػػد بلغ ػػت نس ػػبة
اؼبشػتغلني مػػن قػػوة العمػػل ٔ )%ُٗ,يف عػاـ ََُِ ،يف حػػني أف نسػػبة اؼبتعطلػػني بلغػػت ْ)%ٖ,
من قوة العمل يف نفس العاـ نفسو اؼبذكور ،كما ىو موضح يف اعبدكؿ ٓ.)ْ-
الجدول ( )4-1قوة العمل (المشتغلون  /المتعطلون)  01سنة فأكثر - 0220
0202
0202
0220
قوة العمل
أنثى
ذكر
المجموع
أنثى
ذكر
984004 4408098
990419 4894440
العدد
مشتغل
99.1
94.4
89.9
99.1
90.9
%
098481 099101 149021 042019
429212
العدد
متعطل
00.1
1.9
02.4
00.1
9.4
%
880928 4999994 1090020 0200900 4092480
المجموع العدد
022.2
022.2
022.2
022.2
022.2
%
المصدر :تقرٌر التنمٌة البشرٌة ،0221 ،ص000

المجموع
90.9
498202
8.4
1182420
022.2

كنظػران للفتػػوة الغالبػػة علػػى اجملتمػػع السػػورم ،كارتفػػاع معػػدؿ مبػػو القػػوة العاملػػة فػػإف الرتكيػػب العمػػرم للقػػوة
العامل ػػة يبي ػػل إىل أف يك ػػوف تركيب ػان فتيػ ػان كترتف ػػع فت ػػوة الق ػػوة العامل ػػة اؼبؤنث ػػة يف الفم ػػة العمري ػػة ِٓ)ِٗ-
ارتفاع ػان كاضػػحان مقارن ػةن ب ػالقوة العاملػػة اؼبػػذكرة يف الفمػػة العمريػػة نفسػػها ّ )%َِ,مػػن اإلنػػاث مقابػػل
ْ )%ُٓ,م ػػن ال ػذكور .كم ػػا قب ػػد أف أكث ػػر م ػػن ٔٔ )%م ػػن النس ػػاء يف الق ػػوة العامل ػػة اؼبؤنث ػػة تق ػػل
أعمػػارىن عػػن ّٗسػػنة ،أمػػا الرجػػاؿ الػػذين تقػػل أعمػػارىم عػػن ّٗ سػػنة يف القػػوة العاملػػة اؼبػػذكرة فتصػػل
نسبتهم إىل ٔ ،)%ِٔ.فالرتكيب العمرم الفػيت للقػوة العاملػة يف أيػة دكل وػة يعػين خػرب و
ات مهنيػةن كعمليػةن
أقػػل بصػػورةو عامػ وػة .لكنػػو يعػػين مػػن جهػ وػة أخػػرل إمكانيػػة تغيػػري اؼبهنػػة كاالنتقػػاؿ إىل مهنػ وػة جديػػدةو بسػػهو ولة
كبريةو نسبيان إذا ما اقتضت ضركرات التغري التكنولوجي يف الدكلة تلك .كنظران إىل التغػريات التكنولوجيػة
اؼبتسػػارعة يف اؼبرحلػػة اغباليػػة فػػإف فتػػوة القػػوة العاملػػة السػػورية تكتسػػب مػػن ىػػذه الزاكيػػة أنبي ػةن خاص ػةن،
كالسيما إذا كانت ىناؾ برامج إلعادة تأىيل األفراد الذين يضطركف إىل االنتقاؿ إىل مه ون جديدةو.
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التوزع النسبً لقوة العمل ( 01سنة فأكثر) بحسب فئات السن والجنس لعام  (0229حضر -رٌف )
الجدول 1 / 1

TABLE5/5

حضر
فئات السن

 Ruralمجموع

 Urbanرٌف

Total
AGE GROUPS

ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
T

M

W

T

M

39-37

2.7 4.0

3.9

4.1 3.9

4.0

4.2

1.4

3.8

15-17

36-39

3.1 3.7

3.6

4.7 4.0

4.1

3.4

1.8

3.2

18-19

46-42

13.2 12.6 13.2 14.4 18.9 13.6 13.7 15.5 13.4

20-24

46-47

16.2 20.4 15.5 16.1 20.1 15.3 16.1 20.3 15.4

25-29

56-52

13.9 15.0 13.7 14.5 15.8 14.3 14.2 15.4 14.0

30-34

56-57

12.8 15.0 12.6 13.2 12.9 13.3 13.1 14.1 12.9

35-39

66-62

11.9 13.2 11.6 10.6 9.0 10.9 11.3 11.2 11.3

40-44

66-67

8.5 9.4

9.2

6.4 8.6

8.2

10.1 10.4 10.0

45-49

76-72

5.4 6.8

6.6

4.2 6.3

6.0

7.3

6.5

7.2

50-54

76-77

2.5 4.5

4.2

2.2 4.4

4.0

4.6

2.8

4.3

55-59

86-82

0.6 2.3

2.1

0.9 2.6

2.4

2.1

0.4

1.8

60-64

87+

0.6 2.3

2.0

0.8 2.8

2.5

1.8

0.4

1.6

+65

غٌر مبٌن

0.1 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

Not Reported

النسبة

W

T

100 100 100

M

W

100 100 100

100 100 100

Percent

المجموع
اإلجمالً باأللف

5442 804 4638 2468 373 2096 2974 432 2542

المصدر  :مسوح قوة العمل 0229

)number (000

TOTAL

Source : labour force surveys 2009
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 -1الخصائص التعليمية كالمهنية لقوة العمل:
إذا نظرنا إىل بيانات التعدادات يف اعبدكلني التاليني فإننا نالحظ حدكث تطوور كب وري نسبيان مػع الػزمن
يف التوزيػػع النسػ للقػػوة العاملػػة علػػى اؼبسػػتويات التعليميػػة .فبعػػد أف كػػاف األميػػوف يبثلػػوف كبػػو نصػػف
الق ػػوة العامل ػػة ْٗ )%يف ع ػػاـ َُٕٗ البفض ػػت نس ػػبتهم إىل ٓ )%ُٔ,ع ػػاـ ُْٗٗ .أم ػػا ضبل ػػة
الش ػػهادات اعبامعي ػػة فق ػػد ارتفع ػػت نبس ػػتهم م ػػن ٔ )% ُ,إىل ٕ )% ٓ,يف األعػ ػواـ نفس ػػها عل ػػى
الرتتيػػب نفسػػو .كيبكػػن القػػوؿ إف التطػػور الػػذم حصػػل يف التوزيػػع النس ػ للقػػوة العاملػػة اؼبؤنثػػة علػػى
اؼبستويات التعليمية كاف أكضح من التطور الذم حصل يف التوزيع النس للقوة العاملة اؼبذكرة.
كالواقع أنو التزاؿ ىناؾ نسبة مرتفعة من األميني يف عداد أفراد القػوة العاملػة ،كيف عػداد األفػراد خػارج
القوة العاملة أيضان .كترتفع نسبة األمية بني سكاف الريػف مقارنػة بسػكاف اغبضػر كبػني اإلنػاث مقارنػة
بالػذكور .كعلػى الػرغم مػػن كػل اعبهػود الػيت بػػذلتها الدكلػة يف سػبيل ؿبػو األميػػة خػالؿ فػرتةو طويل وػة مػػن
الزمن حا اآلف فإف نسبة األمية مازالت مرتفعةن .كسبثل األمية مشكلة خطرية ،ليس على صػعيد القػوة
العاملػػة يف أدائهػػا اإلنتػػاجي فحسػػب ،بػػل كيف كػػل اغبركػػة االجتماعيػػة كبػػو التقػػدـ كالتطػػور كاالسػػتفادة
من اؼبنجزات العلمية كالتقنية اليت ربققت كتتحقػق يف ىػذا العػا الػذم يتسػم بػالتغري السػريع .فػاألمي
يعين خارج حدكد عصره كىو أقل عطاء كأقل فائدة جملتمعو كللبشرية.
إذا نظرنا يف تباين التوزيع النس للسػكاف حبسػب اؼبسػتويات التعليميػة مػن ؿبافظ وػة إىل أخػرل فسػنرل
أف ىنػػاؾ عػػددان مػػن احملافظػػات الػػيت تتميػػز بارتفػػاع اؼبسػػتول التعليمػػي فيهػػا نسػػبيان دبختلػػف اؼبقػػاييس
اؼبعتم ػػدة .م ػػن ى ػػذه احملافظ ػػات ن ػػذكر ؿبافظ ػػات دمش ػػق كري ػػف دمش ػػق كضب ػ ػ

كضب ػػاة كالس ػػويداء.

كباؼبقاب ػػل ىن ػػاؾ ع ػػدد م ػػن احملافظ ػػات النامي ػػة تعليميػ ػان كالس ػػيما احملافظ ػػات الش ػػرقية كى ػػي دي ػػر ال ػػزكر
كاغبسػػكة كالرقػػة .ؽبػػذا ينبغػػي إيػػالء ىػػذه احملافظػػات أنبيػةن خاصػةن يف كضػػع الػربامج التعليميػػة ،كالسػػيما
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الربامج اؼبوجهة لوقف التسرب من التعليم األساسي كالربامج اؼبوجهػة كبػو التوسػع يف التعلػيم اؼبتوسػط
كالتعليم اعبامعي انظر :تقرير التنمية البشرية.)ُِٓ ،ََِٓ ،
أمػػا توزيػػع القػػوة العاملػػة علػػى اؼبهػػن فسػػنالحظ منػػو أف قسػػمان كب ػريان مػػن أف ػراد القػػوة العاملػػة ال يزالػػوف
يبتهنػػوف الزراعػػة ٓ )% ِِ,عػػاـ ُْٗٗ .كنسػػتدؿ مػػن ذلػػك علػػى أف ىػػذا التوزيػػع مػػا زاؿ متخلف ػان
كبعيػػدان عػػن صػػورة التوزيعػػات اؼبهنيػػة اغبديثػػة .كمػػا نالحػػظ أف ىػػذا التوزيػػع اؼبهػػين للقػػوة العاملػػة كػػاف
يتطػور تطػوران ملحوظػان مػع الػزمن .فلقػد البفضػػت نسػبة العػاملني يف مهنػة الزراعػة إىل أقػل مػن النصػػف
من عاـ َُٕٗ إىل عاـ ُْٗٗ كازدادت نسبة العاملني يف اؼبهن األخرل كالسيما اؼبهنيوف ك
الجدول ( )9 -1التوزٌع النسبً لقوة العمل حسب المستوٌات التعلٌمٌة والجنس
فً سنوات التعدادات األخٌرة ()%
0994
0980
المستتتتتتو 0992
التعلٌمً ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور
01.9 08.9 49.9 09.9 49.2 98.4 41.4
أمً
08.9 08.4 00.9 09.9 42.4 9.0 44.0
ملم
09.8 04.4 00.9 04.4 00.0 4.9 04.0
ابتدائٌة
00.4
9.9 9.9 9.9
0.8 0.4 0.8
إعدادٌة
9.9
1.9 9.9 1.4
0.8 4.2 0.8
ثانوٌة
4.0
4.9 01.9 0.4
مؤهل فنً 0.4 4.4 0.2
1.0
4.9 9.2 4.4
جامعتتتتتتتتتتتة 0.9 0.0 0.1
وماجستٌر
2.0
2.0 2.0 2.0
دكتوراه 2.0 2.0 2.0
المجموع 022 022 022 022 022 022 022

إناث
02.9
04.9
01.4
9.4
9.1
00.4
8.9

مجموع
09.1
09.9
01.4
00.0
9.9
9.1
1.9

2.0 2.0
022 022

المصدر :نتائج التعدادات العامة للسكان فً السنوات الثالث ،المكتب المركزي لإلحصاء
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الجدول ( )9-1توزع المشتغلٌن (01سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط االقتصادي والقطاع و الجنس لعام
0229
القطاع

النشاط اإلقتصادي
ذكور
Men
زراعة

Sector

عام

خاص

أخرى

المجموع

Public

Private

Others

Total

مجموع

ذكور

إناث

Total Women

Men

إناث

مجموع

Total Women

مجموع

ذكور

ذكور

إناث

Total Women Men

Men

إناث

مجموع

TOTAL Women

0

758286 122191 636095 394

1473 638700 30669 608031 177862 22496 155366

173

818208 53338 764870 1646

بناء و تشٌٌد

46357

3980

755013 50337

126 758012

193

801496 319

808668

تجارة و فنادق ومطاعم

12402

5363

1259 799809 32652 767157 17765

173

819006 38188 780818 1432

1339 300122

173

380187 14136 366051 1512

386

112299 19226

9097

صناعة

1851

394 746944 120340 626604 10948

2999

نقل وتخزٌن و اتصاالت 67080

11473

297632 78553

2490

10618

8241

82455

10599

مال و تأمٌن وعقارات
خدمات
غٌر مبٌن
المجموع

18859

93054

0

1275 3186 209621 45071 164550 1088324 324580 763744
0

0

0

169

0

169

0

0

386

93073

7172

1302406 370926 931480 4461
0

169

0

169

4999229 625177 4374052 10150 2373 7777 3546431 244820 3301611 1442648 377984 1064664

المصدر  :مسوح قوة العمل
0229

الفني ػػوف إىل أكث ػػر م ػػن الض ػػعف) كاؼب ػػديركف كاؼبش ػػتغلوف يف األعم ػػاؿ اإلداري ػػة إىل كب ػػو ٓ أض ػػعاؼ)
كاؼبشتغلوف يف اػبدمات إىل كبو الضعف) كالبيع كالشػراء .أمػا اؼبشػتغلوف يف الصػناعة كسػوؽ اآلالت
فازدادت نسبتهم أكالن ث مالت إىل االلبفاض.
كيف ع ػػاـ ََِٗ نالح ػػظ كج ػػود تق ػػارب ل ػػدل ت ػػوزع اؼبش ػػتغلني يف نش ػػاطات الزراع ػػة) ك الص ػػناعة)
ك البناء كالتشييد) ك التجارة كالفنادؽ كاؼبطاعم) كيرتاكح عػدد اؼبشػتغلني يف كػل نشػاط اقتصػادم مػن
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ىذه النشػاطات إىل ََٖ )ألػف مشػتغل كىػذه النشػاطات ترتفػع ارتفاعػان كاضػحان يف عػدد اؼبشػتغلني
إذا ما قورنت بنشاط اؼباؿ كالتأمني كالعقارات) ك اػبدمات) اعبدكؿ ٓ.)ٕ-

كم ػػا نالح ػػظ أف اؼبش ػػتغالت م ػػن الق ػػوة العامل ػػة اؼبؤنث ػػة يف الع ػػاـ ََِٗ يت ػػوزع معظمه ػػن ِّٕٔٗ
مش ػػتغلة) بػػني الع ػػامالت يف نشػػاط اػبػػدمات ،تل ػػيهن العػػامالت يف النشػػاط الزراع ػػي ُُُِِٗ).
كتبػػدك عمالػػة اؼب ػرأة هبػػذه الصػػورة غريب ػةن نوع ػان مػػا .فاإلنػػاث بصػػورةو عامػػة صػػنفاف .الصػػنف األكؿ مػػن
و
متدنية نسػبيان كالزراعػة حيػث ال يتطلػب العمػل يف ىػذه اؼبهنػة
ذكات التعليم اؼبنخفض يعملن يف مه ون

حا اآلف أم و
درجة من اإلعداد اؼبهين .ككثػريان مػا يعملػن لػدل ذكيهػن دكف أجػ ور .كالصػنف الثػاين مػن
مهنة ر و
ذكات التعليم اؼبتقدـ كيعملن بأج ور يف و
اقية تقنيان دبثابة مهنيات أك فنيات .هبػب أال تكػوف ىػذه
الصورة مستغربةن يف اجملتمع السورم الذم تصل فيػو اؼبػرأة حػا اآلف إىل قناع وػة ش و
ػاملة بصػدد العمػل

خارج اؼبنزؿ كاؼبشاركة يف القوة العاملة.

 -1الطلب عل العمل – التشغيل:
ييقس ػػم أفػ ػراد الق ػػوة العامل ػػة إىل مش ػػتغلني كمتعطل ػػني .لننظ ػػر اآلف يف ؾبموع ػػة اؼبش ػػتغلني .ؼب ػػا كان ػػت
الفػػركؽ اؼبهنيػػة بػػني األميػػني كاؼبلمػػني كضبلػػة الشػػهادة االبتدائيػػة ضػػعيفةن ،فإننػػا سنضػػعهم صبيعػػان يف فمػوػة

مهنيػوػة كاحػ و
ػدة .ؽبػػذا سنقسػػم ؾبموعػػة اؼبشػػتغلني حبسػػب اؼبؤىػػل التعليمػػي كالفػػين إىل طبػػس فمػ و
ػات كمػػا
يلي:
الفةة األكل  :ىي فمة األميني كاؼبلمني كضبلة الشهادة االبتدائية.
الفةة الثانية :ىي فمة من وبملوف الشهادة اإلعدادية.
الفةة الثالثة :ىي فمة من وبملوف الشهادة الثانوية.
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الفةة الرابعة :ىي فمة مساعدم االختصاصيني كالفنيني من ضبلة شهادات اؼبعاىد اؼبتوسطة.
الفةة الخامسة :ىي فمة االختصاصيني كالفنيني من ضبلة الشهادات اعبامعية كاؼباجستري كالدكتوراه.
نالحظ يف ضػوء ذلػك أف تطػوران كبػريان طػرأ علػى التوزيػع النسػ للمشػتغلني علػى ىػذه الفمػات األربػع.
فتتناق نسبة العماؿ من الفمػة األكىل بػاطرواد ،أمػا العمػاؿ مػن الفمػات األخػرل األعلػى إعػدادان علميػان
كمهنيان فتزداد نسػبهم بػاطرواد .لكننػا إضػافة إىل ذلػك سػنالحظ خلػالن كاضػحان يف اؽبػرـ التعليمػي ،ففػي
العاـ ََِِ كاف عماؿ الفمة األكىل ال يزالػوف يشػكلوف ثلثػي اؼبشػتغلني .كمػن الواضػح أف كػل أفػراد

ىذه الفمة العمالية ال يتالءموف مع عمليات التنمية اغبديثة يف اجملتمع.
فعلػػى حسػػاب تنػػاق نسػػب الفمػػات األخػػرل كيػػف يبكػػن ألف ػراد ىػػذه الفمػػة أف يسػػتعملوا اغباسػػوب
و
متطلبات أساسية للتشغيل
كالربامج اغباسوبية كاللغة األجنبية اليت لن يبر زمن طويل قبل أف تصبح
الجدول ( )8 -1التوزٌع النسبً للمشتغلٌن بحسب المؤهل التعلٌمً فً عدد من
السنوات ()%
0992
الحالة التعلٌمٌة
9064
االبتدائٌة فما دون
اإلعدادٌة والمدارس المهنٌة 068
0.8
الثانوٌة
0.4
المعاهد المتوسطة
االختصاصٌون والفنٌون
0.9
022
المجموع
المصدر :مسوح قوة العمل 0229

0980
82.0
9.9
1.9
4.9
4.8
022

0994
98.1
00.0
9.9
9.1
1.9
022

0220
99.9
00.1
9.9
9.8
9.4
022

ال ييستغت عنها يف عمليػات اإلنتػاج اغبػديث .حػا لػو عمػل ىػؤالء األفػراد يف مهػ ون تقليديوػة ال ربتػاج
إىل و
إعداد مه وين كب وري مثل و
مهنة الزراعة ،فإف أدائهم اإلنتاجي سيكوف متػدنيان ،كسػيعملوف يف مسػتول

مػػن العقليػػة كالتفكػػري كالتنظ ػػيم ال تػػتالءـ مػػع متطلبػػات اإلنتػػاج اغبػػديث كمقتضػػيات جػػودة اإلنتػػاج
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كالقدرة على اؼبنافسة .من ىنا فإف اؼبشكلة اؼبلحة ىي زبفيض نسػبة أفػراد ىػذه الفمػة مػن العمػاؿ غػري
و
متكاملة:
اؼبتعلمني كغري اؼبؤىلني إىل أقل قد ور فبك ون .كيكوف ذلك بثالث طرائ وق
أكلن -كقف عمليات التسرب من التعليم األساسي.
ثانيان -ؿبو أمية األفراد يف ىذه الفمة كإعادة تأىيل صغار السن نسبيان.
ثالثان -إحالة كبار السن من ىذه الفمة من العاملني يف القطاع اغبكومي إىل التقاعد اؼببكر.
إضػػافة إىل ىػػذا فػػإف نسػػبة العمػػاؿ مػػن الفمػػة الرابعػػة كىػػم مسػػاعدك االختصاصػػيني كالفنيػػني مػػن ضبلػػة
شػػهادات اؼبعاىػػد اؼبتوسػػطة) قليلػػة نسػػبيان مقارنػةن بالفمػػات األخػػرل ،كىػػي تكػػاد تكػػوف مسػػاكيةن لنسػػبة

االختصاصيني كالفنيني .كليس من اؼبنطقػي أف يكػوف لكػل مهن و
ػدس مػثالن مسػاعد مهنػدس كاحػد .بػل

إف ظ ػػركؼ اإلنت ػػاج اغبديث ػػة تتطل ػػب أف يك ػػوف لك ػػل اختصاصػ ػ وي أك فػ ػ وين ثالث ػػة مس ػػاعدين أك أكث ػػر
حبسب طبيعة اؼبهنة .من ىنا فإف اغباجػة تقتضػي أف تػزداد نسػبة العمػاؿ مػن ىػذه الفمػة انظػر :تقريػر
التنمية البشرية ،َِٓٓ ،صُِٖ.)ُِٗ-
 -3التشغيل في القطاع العاـ كالقطاع الخاص:
يتباين التوزيع النس للمشتغلني على اؼبستويات التعليميػة حبسػب مػا يكػوف قطػاع العمػل حكوميػان أك
خاصان .كيبكن القوؿ إف أفضل التوزيعػات التعليميػة للمشػتغلني ىػي تلػك الػيت نراىػا يف القطػاع العػاـ.

فالعماؿ من الفمة األكىل حبسب التقسيم الػذم أكردنػاه سػابقان) تػنخفض نسػبتهم يف ىػذا القطػاع إىل
ٓ )%ِّ,أم ػػا العم ػػاؿ م ػػن الفم ػػة الرابع ػػة م ػػن ضبل ػػة ش ػػهادات اؼبعاى ػػد اؼبتوس ػػطة فرتتف ػػع نس ػػبتهم يف

القطاع إىل ّ .)%ُِ,كما ترتفع نسبة العماؿ يف الفمة اػبامسة من ضبلػة الشػهادات اعبامعيػة فمػا
فػػوؽ إىل ٔ )%ُْ,كيلػػي القطػػاع اغبكػػومي مػػن حيػػث جػػودة التوزيػػع التعليمػػي للمشػػتغلني كػػل مػػن
القطاعني التعاكين كاؼبشرتؾ.
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إف أكثر التوزيعات التعليمية للمشتغلني زبلفان ىي اليت نرىا يف القطاع اػبػاص غػري اؼبػنظٌم .ف ػ ٕٖٓ,
 )%م ػػن الع ػػاملني يف ى ػػذا القط ػػاع اػب ػػاص غ ػػري اؼب ػػنظٌم ى ػػم م ػػن عم ػػاؿ الفم ػػة األكىل أم م ػػن األمي ػػني
كاؼبلمني كضبلة الشهادة االبتدائية .أمػا الفمتػاف العماليتػاف الرابعػة كاػبامسػة مػن ضبلػة شػهادات اؼبعاىػد
اؼبتوس ػػطة كضبل ػػة الش ػػهادات اعبامعي ػػة فم ػػا ف ػػوؽ ف ػػال تتع ػػدل نس ػػبتانبا ٖ )%َ,ك ٔ )%َ,عل ػػى
التوايل .من ىنا فإف اػبلل الواضح يف البنية التعليميػة للقػوة العاملػة عمومػان كللمشػتغلني بصػوروة خاصوػة

يأي يف معظمو من سوء آلية التشغيل يف القطاع اػباص ،كالسيما القطاع اػباص غػري اؼبػنظٌم .كيبكػن
إعادة اػبلل الواضػح يف الرتكيػب التعليمػي للمشػتغلني يف القطػاع اػبػاص بالدرجػة األكىل ،كالسػيما يف
القطاع اػباص غري اؼبنظٌم إىل:
و
منخفضة.
 ميل أصحاب اؼبنشآت اػباصة إىل تشغيل العماؿ بأجوور عدـ االقتناع دكل تشغيل أصحاب الكفاءات الفنية. طبيعػػة العمػػل يف ىػػذا القطػػاع غػػري اؼبػػنظٌم ،الػػيت ال يػزاؿ كثػػريكف يػػركف خطػأن أنػػو ال وبتػػاج إىلو
إعداد مه وين كب وري.
كنالحظ أف أكثر مػن ٕٓ )%مػن اؼبشػتغلني يعملػوف يف القطػاع اػبػاص بشػقيو اؼبػنظٌم كغػري اؼبػنظٌم.
كمػػا نالحػػظ أف أكثػػر مػػن ٕٓ )%مػػن العػػاملني يف القطػػاع اػبػػاص ال وبصػػلوف إال علػػى أقػػل مػػن
َََٔ) لرية سورية يف الشهر عاـ ََِّ ،أم على أقل من َُِ دكالران أمريكيان .كصػورة الركاتػب

يف القطاع اغبكومي أفضل قليالن .لكن يظل ىنػاؾ أكثػر مػن َٔ )%مػن اؼبشػتغلني يف القطػاع العػاـ
كالقطاع اػباص ال وبصػل أم مػنهم إال علػى أقػل مػن َََٔ لػرية يف الشػهر .كإذا مػا غضضػنا النظػر

عن معدٌؿ البطالة ،كتذكرنا أف الفرد يف القوة العاملة عليو أف يعيػل كسػطيان أكثػر مػن شخصػني إضػافة
إىل نفسػػو فإننػػا نػػدرؾ أف الػػدخوؿ الػػيت وبصػػل عليهػػا العػػاملوف بصػػوروة عامػوػة ال تكفػػي بأيػػة حػ وػاؿ أيػػة
صػػوروة مػػن صػػور اغبيػػاة الكريبػػة .كلعػػل البفػػاض مسػػتول الػػدخوؿ هبػػذه الصػػورة ىػػو مػػن أىػػم عوامػػل
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البف ػ ػػاض مس ػ ػػتول إنتاجي ػ ػػة العم ػ ػػل ،كتكػ ػ ػريس اغبلق ػ ػػة اؼبفرغ ػ ػػة م ػ ػػن البف ػ ػػاض ال ػ ػػدخل ،كالبف ػ ػػاض
اإلنتاجية انظر :تقرير التنمية البشرية.)َُّ -ُِٗ ،ََِٓ ،
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ج -معدؿ النشاط القتصادم الخاـ:
يع ػػرؼ مع ػػدؿ النش ػػاط االقتص ػػادم اػب ػػاـ بأن ػػو :النس ػػبة اؼبموي ػػة لع ػػدد السػ ػكاف النش ػػيطني اقتص ػػاديان
اؼبشتغلني كالعاطلني عن العمل) إىل إصبايل عػدد السػكاف دكيػدرم .)َُِ ،ََِِ ،كىػو يشػكل
ؿب ػػددان رئيس ػػيان للنش ػػاط االقتص ػػادم ،كالق ػػدرة اإلنتاجي ػػة الوطني ػػة ،إض ػػافة إىل ربدي ػػده غبج ػػم الع ػػبء

االقتصادم الذم يتحملو النشيطوف اقتصػاديان إلعالػة غػري النشػيطني ،بغػض النظػر عػن فمػاهتم العمريػة

كقدرهتم على العمل.

إف معػػدؿ النشػػاط االقتصػػادم اػبػػاـ أم نسػػبة قػػوة العمػػل إىل ؾبمػػوع السػػكاف) يف سػػورية مػػنخفض
بصػػورة عامػػة مقارنػػة باؼبعػػدؿ يف الػػدكؿ األخػػرل كالسػػيما الػػدكؿ اؼبتقدمػػة .فهػػو حػػا اآلف ال يتجػػاكز
كفق استنتاجات فريق التقرير ِّ  )%يف سورية ،أما يف الدكؿ اؼبتقدمة فهو يقػرتب مػن َٓ.)%
كىناؾ سبباف ؽبذا االلبفاض:
األكؿ :ىػػو أف اجملتمػػع السػػورم مػػا يػزاؿ ؾبتمعػػان فتيػػان ترتفػػع فيػػو نسػػبة األطفػػاؿ كتقػػل نسػػبة األشػػخاص
يف سن العمل.
و
تقليدية يف القوة العاملػة السػورية ،كبقػاء كثػ وري مػنهن يف البيػوت
الثاني :ضعف مشاركة اإلناث بصوروة
لرتبية األطفػاؿ كرعايػة اؼبنػزؿ .كيػؤدم البفػاض معػدٌؿ النشػاط االقتصػادم يف سػورية إىل ارتفػاع معػدؿ

اإلعالػػة يف اجملتمػػع فبػػا يػػنعكس سػػلبان علػػى حصػػة الفػػرد مػػن النػػاتج احمللػػي كسػػلبان أيضػػان علػػى مسػػتول
اؼبعيشة انظر :دكيدرم .)َُِ ،ََِِ ،إال أف معػدؿ النشػاط االقتصػادم اػبػاـ كػاف يػزداد بػاطراد

يف اآلكنة األخرية سواء عند الذكور أـ عند اإلناث .كلقد ازداد عند الذكور دبقدار ٗ )%بػني عػامي
ُٖٕٗ ك ََِِ ،كارتف ػػع عن ػػد اإلن ػػاث دبق ػػدار ٔ )%ب ػػني الع ػػامني اؼب ػػذكورين ،اعب ػػدكؿ ْ.)ٗ -
كيبكن تفسري ذلك بعاملني اثنني يناقضاف تأثري العاملني اؼبذكورين سابقان:
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األكؿ ،ديبػوغرايف يتمثػل يف تنػػاق

معػدؿ اػبصػوبة كازديػػاد توقعػات اغبيػاة عنػػد الػوالدة كىػو مػػا أدل

إىل البفاض نسبة عػدد األطفػاؿ إىل ؾبمػوع عػدد السػكاف يف اجملتمػع ،كازديػاد نسػبة عػدد األشػخاص
يف سن العمل.
الثػػاين ،اجتمػػاعي يتمثػػل يف ارتفػػاع مسػػتول التعلػػيم بصػػوروة عامػوػة ،كازديػػاد إقبػػاؿ األف ػراد علػػى العمػػل
كالسيما إقباؿ اإلناث عليو.
كينظػػر اؼبػػرء بارتيػػاح إىل ظػػاىرة تزايػػد معػػدؿ النشػػاط االقتصػػادم بصػػوروة عامػوػة ،كعنػػد اإلنػػاث بصػػوروة
و
إهبايب و
خاصة .ألف ذلك دليل على تغري و
تنموم يف قيم
الجدول( )9 -1معدل النشاط االقتصادي الخام بحسب الجنس فً عدد من السنوات ()%

ذكور
السنة
42699
0998
49699
0984
4460
0990
49682
0220
المجموعة اإلحصائٌة 0224

إناث
9692
9692
02642
00692

إناث
عام 0220

عام 0990

المجموع
04629
04604
09680
40692

ذكور
عام 0984
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عام 0998

العمػ ػػل ،كدليػ ػػل يف الوقػ ػػت نفسػ ػػو علػ ػػى مزيػ ػػد مػ ػػن ربػ ػػرر اؼب ػ ػرأة ،كزيػ ػػادة إسػ ػػهامها يف عمليػ ػػة التنميػ ػػة
االقتصػػادية كاالجتماعيػػة .كيػػدعم ىػػذا التحػػرر االقتصػػادم للم ػرأة ربررىػػا يف اآلكنػػة األخػػرية مػػن كثػػرة
الوالدات بعد أف البفض مستول اػبصوبة يف اجملتمع البفاضان ملحوظان.
كىبتلػػف معػػدؿ النشػػاط االقتصػػادم اػبػػاـ يف الريػػف عنػػو يف اغبضػػر .كيبكػػن القػػوؿ بصػػوروة عامػوػة إف
معػػدؿ النشػػاط االقتصػػادم للػػذكور كػػاف سػػابقان يف الريػػف أعلػػى منػػو يف اغبضػػر .ث بػػدءان مػػن عقػػد
الثمانينيػػات مػػن القػػرف اؼباضػػي أصػػبح يف اغبضػػر أعلػػى منػػو يف الريػػف .أمػػا معػػدؿ النشػػاط االقتصػػادم
لإلنػاث فقػػد ظػل يف الريػػف أعلػػى منػو يف اغبضػػر بصػوروة عامػوػة .كيبكػػن أف يعػزل ذلػػك بالدرجػػة األكىل

إىل ارتفاع إسهاـ اؼبرأة يف األعماؿ الزراعية مقارنةن باألعماؿ األخرل.
يتضػػح مػػن اؼبعطيػػات الػػيت يربزىػػا اعبػػدكؿ ْ ،)َُ -الػػدخوؿ اؼببكػػر للػػذكور يف سػػوؽ العمػػل ،فتبلػػغ
ىػػذه النسػػبة ٔ )%ِٗ,مػػن الفمػػة العمريػػة ُٓ – ُٕ) سػػنة مػػن الػػذكور تنخػػرط يف سػػوؽ العمػػل،
يف ح ػػني تش ػػارؾ نس ػػبة ٖ )%ّ,م ػػن ذات الش ػػروبة العمري ػػة م ػػن اإلن ػػاث يف النش ػػاط االقتص ػػادم،
كيصبح ما يقارب ٕٗ )%من الذكور يف الفمة العمرية ّٓ – ّٗ) سنة أعضاءن يف قػوة العمػل ،يف

حػػني ال تتجػػاكز نسػػبة مشػػاركة اإلنػػاث ّ )%ُٖ,مػػن الشػػروبة العمريػػة ،كيتضػػح أف أعلػػى مشػػاركة
لإلناث ىو يف الشروبة العمرية ِٓ – ِٗ) سنة كبنسبة ِّ )%من تلك الفمة العمرية.
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معدالت النشاط االقتصادي (37سنة فأكثر) بحسب فئات السن والجنس (حضر -رٌف) 4226
الجدول 10 / 5

TABLE 5/10

فئات السن

الجنس

مكان اإلقامة

Sex

place of residence

ذكور

إناث

حضر

Urban Women Men

رٌف

المجموع
AGE GROUPS
Total

Rural

39-37

29.6

3.8

17.9

16.9

17.4

15-17

36-39

42.9

6.4

22.8

26.9

24.7

18-19

46-42

66.4

13.4

38.1

42.2

39.9

20-24

46-47

90.3

19.3

54.8

52.2

53.6

25-29

56-52

96.0

17.7

57.6

54.7

56.2

30-34

56-57

97.0

18.3

57.7

57.4

57.6

35-39

66-62

96.4

17.0

58.2

56.1

57.3

40-44

66-67

93.5

16.2

58.5

53.9

56.6

45-49

76-72

84.0

12.0

50.2

46.6

48.7

50-54

76-77

71.5

7.5

42.0

39.8

41.0

55-59

86-82

42.5

2.3

21.6

27.6

24.3

60-64

+ 87

21.6

1.4

10.7

16.3

13.3

65 +

معدل النشاط االقتصادي المنقح

71.7

13.0

43.3

42.7

43.0

Revised Economic Activity Rate

معدل النشاط االقتصادي الخام

45.1

8.2

27.6

26.4

27.0

Crud Economic Activity Rate

المصدر  :مسوح قوة العمل 0229

Source : labour force surveys 2009

* تم حسابها بشكل مستقل على مستو كل من الحضر
والرٌف

* It is calculated independently at the rural and urban
level .
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كتبدك اؼبشاركة األنثوية يف قوة العمل غري مرتبطة بػالتعليم أك الػزكاج كاالىتمػاـ باألسػرة ،كىػذا يضػعف
مػػن أنبيػػة العامػػل الثقػػايف كدكره يف التػػأثري باؼبشػػاركة االقتصػػادية للم ػرأة يف الشػػروبة العمريػػة ِٓ –
ِٗ) سنة الػذم يقػع كسػطي الػزكاج ضػمنها ،كمػا يالحػظ تزايػد اؼبشػاركة يف الشػروبة العمريػة َّ –
ّْ) س ػػنة ال ػػيت يف ػػرتض أف اإلن ػػاث عن ػػدىا ينس ػػحل م ػػن س ػػوؽ العم ػػل لالىتم ػػاـ باإلقب ػػاب كرعاي ػػة
األسرة.
إف معدؿ النشاط االقتصادم بالنسػبة لإلنػاث يكػن خاضػعان بصػورة رئيسػة لعوامػل ثقافيػة أك بنيويػة
يف الرتكيبة السكانية ،كىو أقػرب إىل التشػوه يف سػوؽ العمػل الػذم فرضػو بػطء النمػو يف فػرص العمػل

كضعف الفرص اعبديدة لعمل اؼبرأة .كمن ثم يبكػن اعتبػار مسػتول النشػاط االقتصػادم يف سػورية ىػو
احمل ػػدد األى ػػم يف ربوي ػػل الق ػػوة البش ػرية إىل ق ػػوة عم ػػل متج ػػاكزان ب ػػدكره احمل ػػدد ال ػػديبوغرايف ال ػػذم اتس ػػم

دبعدالت مبػو مرتفعػة يف فػرتة الثمانينيػات كالتسػعينيات الػيت ذبػاكز معػدؿ النمػو السػكاين السػنوم فيهػا
حػػدكد ّ .)%كحبسػػب معػػدالت اؼبشػػاركة الػػيت يوضػػحها اعبػػدكؿ السػػابق بالنسػػبة للجنسػػني كمكػػاف
اإلقامة فإنو يتضح اؽبدر يف القوة البشػرية كضػياع فػرص كإمكانػات التحػوالت اغباصػلة بػالقوة البشػرية
لزيادة قوة العمل كتوسعها انظر :تقرير التنمية البشرية.)ُِْ-ُِِ،ََِٓ ،
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د -األنشطة الجتماعية الرئيسية:
يعرؼ النشاط االقتصادم بأنو اجملاؿ الذم يعمل فيو الفرد -أك ىو النشاط الذم سبارسو اؼبؤسسػة أك
اؼبشركع كييظهر توزيع ؾباالت العمل اؼبتنوعة يف اجملتمػع .كقػد حػددت منظمػة األمػم اؼبتحػدة مكتػب
العمػ ػػل الػ ػػدكيل) أن ػ ػواع ىػ ػػذا النشػ ػػاط يف تصػ ػػنيف خػ ػػاص يسػ ػػمى التقسػ ػػيم الػ ػػدكيل اؼبوحػ ػػد للنشػ ػػاط
االقتصادم أك التصنيف الصناعي .كقد اتبعتو معظم دكؿ العا .
كدبوجػػب ىػػذا التصػػنيف فقػػد قسػػم النشػػاط االقتصػػادم إىل تسػػعة أقسػػاـ صػػناعية) رئيسػػية تتفػػرع إىل
طبس كأربعني ؾبموعة .كاألقساـ التسعة اؼبشار إليها ىي:
ُ -الزراعة كالغابات كصيد البحر كالرب.
ِ -التعدين كأعماؿ اؼبناجم كاحملاجر الصناعة االستخراجية).
ّ -الصناعات التحويلية.
ْ -البناء كالتشييد.
ٓ -الكهرباء كاؼبياه كالغاز كاػبدمات الصحية.
ٔ -التجارة اعبملة كاؼبفرؽ).
ٕ -النقل كالتخزين كاؼبواصالت.
ٖ -اػبدمات.
ٗ -نشاطات غري صحية أم أعماؿ أخرل غري مدرجة يف التصنيف أعاله).
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كلكػػن (كػػولن كػػالرؾ) كغيػػره يحػػدد األنشػػطة المختلفػػة بثالثػػة تاػػم األقسػػاـ التسػػعة السػػابقة
كتمتاز عنها بالبساطة كسهولة المقارنة ىي التالية:
ُ-مجموعة األنشطة األكلية :كتشمل قطاع الزراعة كالغابات كالصيد كالقن .
ِ-مجموعة األنشطة الثانية (الثانوية) :تشمل قطاع التعدين كأعمػاؿ اؼبنػاجم كاحملػاجر كالصػناعات
التحويلية كالبناء كالتشييد.
ّ-مجموعػة األنشػػطة الثالثػػة :تشػػمل التجػارة كالنقػػل كاؼبواصػػالت كالتخػزين كالكهربػػاء كالغػػاز كاؼبيػػاه
كصبيع اػبدمات كغريىا.
كاستنادان إىل ىذه اجملموعات الثالث يبكن مقارنة أكجو النشاط االقتصادم يف أقػاليم العػا اؼبختلفػة،

ذلػػك ألف اجملموعػػة األكىل تشػػمل كػػل فػػركع النشػػاط اؼبرتبطػػة باسػػتغالؿ اؼب ػوارد الطبيعيػػة اغبيويػػة ،أمػػا
اجملموع ػػة الثاني ػػة الثانوي ػػة) فتض ػػم ك ػػل األنش ػػطة ال ػػيت تتمث ػػل يف ربوي ػػل ى ػػذه اؼب ػوارد لالس ػػتخداـ ،أم ػػا
اجملموعػػة الثالثػػة فتشػػمل أنشػػطة اػبػػدمات اؼبختلفػػة ،كال ت ػرتبط بإنتػػاج السػػلع اؼباديػػة ،كتبػػني األنبيػػة
النسػػبية ؽبػػذه اجملموعػػات الػػثالث مسػػتول التنميػػة االقتصػػادية يف العػػا بصػػورة عامػػة انظر :خػػورم،
ََِِ.)َُِ-ََِ ،

ؽبذا فإف نسبةن كبػريةن أكثػر مػن ّٓ )%مػن القػوة العاملػة اؼبؤنثػة تعمػل يف الزراعػة حيػث يكػوف عمػل
اؼبػرأة يف مزرعػػة زكجهػػا أك مزرعػة جرياهنػػا أكثػػر سػهولةن .كمػػا أف نسػػبةن كبػريةن أخػػرل ِٕ )% ٖ,مػػن
اإلنػػاث يف القػػوة العاملػػة ىػػنٌ مػػن اؼبهنيػػات كالفنيػػات فبػػن حصػػلن علػػى الشػػهادة اعبامعيػػة كارتفعػػت
عندىن تكلفة الفرصة البديلة فيمػا لػو أقلعػنى عػن العمػل كانصػرفن إىل تربيػة األكالد يف اؼبنػزؿ .مػن ىنػا

فػػإف ارتفػػاع مسػػتول تعلػػيم اؼب ػرأة مػػن أىػػم عوامػػل إدماجهػػا يف عمليػػة التنميػػة كرفػػع نسػػبة مشػػاركتها يف
القوة العاملة كمػا أنػو مػن أىػم عوامػل رفػع مسػتول إنتاجيػة عملهػا .كإذا نظرنػا يف توزيػع القػوة العاملػة
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على أقساـ النشاط االقتصادم فسنرل صػورةن تتوافػق مػع التوزيػع اؼبهػين اؼبتػدين .فػأكثر مػن ِٕ)%
مػػن أفػراد القػػوة العاملػػة يعملػػوف يف قطػػاع الزراعػػة .أمػػا قطػػاع الصػػناعة فػػال يسػػتوعب إال ِٓ)%ُِ,
مػػنهم .كنالحػػظ بصػػوروة خاصػوػة ارتفػػاع نسػػبة اإلنػػاث يف قطػػاع الزراعػػة كبػػو ّْ )%مػػن القػػوة العاملػػة
اؼبؤنثة ،بينما ال يعمل يف الصناعة إال نسبة ضميلة من القػوة العاملػة اؼبؤنثػة .كيف اغبالػة العمليػة ألفػراد
القػػوة العاملػػة نالحػػظ أنػػو ال ت ػزاؿ ىنػػاؾ نسػػبة كبػػرية مػػن أف ػراد القػػوة العاملػػة فبػػن يعملػػوف غبسػػاهبم
ْٔ )%ِّ,كىػػذا دليػػل علػػى انتشػػار اؼبشػػركعات الصػػغرية علػػى نطػ وػاؽ كب ػ وري .كػػذلك نالحػػظ أف
العػػاملني بػػدكف أجػػر يشػػكلوف نسػػبةن مرتفع ػةن كبػػو ُٓ )%كيبثػػل ىػػؤالء عػػددان مػػن أف ػراد األسػػر ،مػػن
األكالد الػذين يعملػػوف لػػدل آبػػائهم كالنسػاء اللػواي يعملػػن لػػدل أزكاجهػن عػػادة .كبصػػوروة خاصػوػة فػػإف
اإلنػاث العػامالت بػدكف أجػ ور يزيػد عػددىن عػػن ثلػث القػوة العاملػػة اؼبؤنثػة ٕٖ )%ّّ,انظػر :تقريػػر
التنمية البشرية.)ُِٖ -ُِٕ ،ََِٓ ،
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ثانيان -الخصائص الجتماعية للسكاف في سورية:

أ -األكضاع التعليمية:
حققت سورية تقدٌمان جوىريان في بعض مناحي التعليم كالبحث العلمي تمثل في تحسن ملحوظ
في مؤشرات الكفاءة الداخلية كالخارجية للنظاـ التعليمي ،إالٌ أ ٌف إخفاقات كتحديات كبرية
استمرت في التأثير بالقطاع ساىم جزء كبري منها في ظهور األزمة كتعمٌق ﺁثارىا ،كمعدالت
األميٌة المرتفعة كالمتزايدة لدل بعض الفمات العمرية من النساء) ،كضعف النظاـ التعليمي
كخاصةن الجامعي عن استيعاب كافة الطالب كجذب الخارجين عن النظاـ التعليمي إليو،
كمسانبة النظاـ التعليمي في صنع البطالة لعدـ قدرتو على الربط مع سوؽ العمل كاحتياجات
االقتصاد كالمجتمع السورم من الموارد البشرية كمان كنوعان.
 -1مؤشرات كفا ة التعليم الداخلية :ارتفعت نسبة االلتحاؽ بالتعليم في سورية مع فركقات
بين المحافظات المختلفة ،كقد انتهج القطاع التعليمي خالؿ السنوات الخمس التي سبقت
األزمة إستراتيجية تطوير كتوسيع التعليم النوعي لتحسين الكفاءة الداخليٌة المتمثلة في خفض
متوسطي عدد الطالب في الشعبة للمعلٌم ،كأثمرت الجهود في مجاؿ التعليم األساسي عن
خفض النسب ،إالٌ أ ٌف التحسن كاف طفيفان في مجاؿ التعليم الثانوم العاـ الذم حافظ تقريبان
على النسب ذاتها ،بينما لكحظ تحسن في كضع الطالب في مجاؿ التعليم الثانوم المهني.
حيث انخفض عدد الطالب في الصف الدراسي بشكل ملحوظ ،إال أ ٌف ىذا اإلنخفاض يخفي
في الحقيقة معدالت تسرٌب عالية في التعليم المهني كعزكؼ الطالب بشكل عاـ عن االلتحاؽ

بالتعليم المهني كالتٌوجو إلى التعليم العاـ.
كقد ارتفعت معدالت اإللتحاؽ بالتعليم العالي من ُٕ %عاـ ََِٓ لتصل إلى ِٗ %عاـ
ََُِ كأتت ىذه النتيجة متأثٌرة بتبنٌي استراتيجية التوسٌع األفقي للجامعات ،كزيادة عدد
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الكليات من ّٔ كليٌة عاـ ََِٓ إلى ُِْ كليٌة عاـ ََُِ .إالٌ أ ٌف التوسٌع في الطاقة
االستيعابية للتعليم العالي لم يكن قادران على استقباؿ العدد المتزايد من الطالٌب نتيجة الطفرة
السكٌانية في الثمانينيات كالتي صار أبناؤىا في سن التعليم العالي) ،ككذلك الطالٌب الذين
يلتحقوف بالجامعات كطريقة لتحسين فرص عملهم المستقبلي أك لتأجيل البحث عن عمل في
سوؽ عمل ميشبعة؛ لذا قامت الوزارة باستمرار رفع معدالت القبوؿ بالتعليم العالي في محاكلة
لتهدئة الطلب على التعليم العالي ،كتعاظم لدل الشباب إحساس بأنهم محركموف من فرص
التعليم العالي ،كلم تيفك الجامعات الخاصٌة التي سمح لها بالتشكٌل في السنوات األخيرة من
المشكلة ،فالجامعات الخاصة بقيت مكلفة جدان كشبو مستحيلة للطالب المحدكدم الدخل أك

الفقراء ،باإلضافة إلى ىذا فإف الدراسات تشير إلى انخفاض مستول التسجيل في مرحلة التعليم
المبكر ،كخاصٌة في المرحلة العمرية مابين تسعة أشهر كٔ سنوات األمر الذم ينعكس سلبان
على نمو القدرات المعرفية كغير المعرفية للطفل.
 -1البحث العلمي :يعاني البحث العلمي من ضعف عالقتو بقطاعات النشاط االقتصادم
كالمجتمع من جهة ،كضعف اإلنفاؽ عليو من جهة أخرل فعلى الرغم من التخطيط للوصوؿ إلى
نسبة انفاؽ ُ %من الناتج المحلي للسنوات ََُِ ََِٔ-إالٌ أ ٌف ىذه النسبة لم تتحقق ،كما

أ ٌف غياب المؤسسات البحثية الخاصٌة ساىم بشكل كبري في عدـ تحقيق تطور ملحوظ في
نوعية األبحاث كمدل احتياجاتها كمسانبتها في تطوير القطاعات االقتصادية.
 -3مؤشرات كفا ة التعليم الخارجية :على الرغم من تبنٌي عدد من االستراتيجيات الهامٌة
لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم كاحتياجات سوؽ العمل الكمٌية كالنوعيٌة ،إالٌ أ ٌف ىذه
الجهود لم تفلح حتى اآلف .فقد كانت األعداد المقبولة سنويان في كافة االختصاصات تنطلق من
منطلق شبو كحيد يتمثل في الطاقة االستيعابية للكلٌيات كالمعاىد ،كقد أظهرت الدراسات أف
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المهارات التي ينتجها النظاـ التعليمي بشكل عاـ ال تتماشى مع احتياجات سوؽ العمل ،فقد
جاء النق

في المهارات المطلوبة على قائمة الئحة العقبات التي تقف في كجو َٔ %من

الشركات التي تسعى إلى توظيف خريجي الجامعات في سورية ،كىذا يدؿ على عدـ مالئمة
المهارات المكتسبة في النظاـ التعليمي باإلضافة إلى نق

كاضح في اآلليٌات التي يمكن أف

تشير إلى ماىيٌة احتياجات السوؽ من أجل التنسيق مع النظاـ التعليمي .ككانت النتائج
أكمخرجات ىذه السياسة التعليمية سلبية على سوؽ العمل تمثٌلت على عدٌة صعد:
 معدالت بطالة مرتفعة لبعض اإلختصاصات كمعدكمة أك شبو معدكمة يف أخرل.
 اؽبدر التعليمي الذم يتجلٌى يف أ ٌف نسبة غري قليلة من اؼبتعلمني يبارسوف أعماالن ىامشية ال
تتناسب كمستول ربصيلهم العلمي.
 اختالؿ جغرايف من حيث مواكبة متطلبات التنمية من اؼبوارد البشريٌة على مستويات أدىن
من اؼبستول الوطين الفائض كالعجز).

 تشوٌه يف العالقة بني احتياجات التنمية من اؼبوارد البشريٌة باختصاصاهتا اؼبختلفة العالقة
بني اػبريج اعبامعي كما يقابلو من خرهبي اؼبعاىد الفنية كالعمالة اؼباىرة).
 غياب اؼبهارات الشخصية اليت يطلبها القطاع اػباص اؼببادرة الذاتيٌة – ربمٌل اؼبسؤكليٌة
كالتعامل مع اؼبخاطر – القدرة على اؼبعاعبة العملية كالتفاكض) بسبب تكريس نظاـ التعليم
آلليات التلقٌي بدالن من آليات التعليم الفاعل.

 رغم تعديل اؼبناىج مؤخران لتطويرىا إال أ ٌف خطة تطوير اؼبناىج الدراسية جاءت ؾبتزأة
كبدكف ربضري أك توفري اؼبواد التدريسية األساسية الالزمة ،كباألخ ع تقدًن اؼبناىج
اعبديدة بدكف تدريب حقيقي للمدرسني على استخدامها فبا انعكس سلبان على ذباكهبم
مع التٌغيري كمع تقبل األىايل للتوجو اعبديد لعدـ فهمهم ؼبعايري تقييم الطالب يف النظاـ
اعبديد.
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إ ٌف التعليم العايل اؼبتسارع يف النمو دكف مراعاة مراقبة النوعيٌة كاف لو منعكساتو السلبيٌة على نوعيٌة
التعليم سواء يف اعبامعات العامة أك اػباصٌة اليت تتزايد أعدادىا بسرعة دكف كجود آليٌة مناسبة ؼبراقبة

جودة خدماهتا اؼبق ٌدمة.

ْ -اإلنفاؽ عل التعليم :على الرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاؽ على التعليم من إصبايل اؼبوازنة العامة
للدكلة ُٖ  %عاـ ََِٔ إىل ُٗ  %عاـ ََُِ  ،إالٌ أ ٌف ىذا اإلنفاؽ تراجع نسبةن من الناتج

احمللي اإلصبايل من ٔ % ٓ.إىل ِ % ٓ.بني عامي ََِٔ ك ََُِ كىذه النسبة أقل من

متوسط العا كحا دكؿ اؼبنطقة.
يكن التعليم اؼبسبٌب اؼبباشر لألزمة السورية ،إالٌ أنٌو يبكن أف يكوف عامالن مسانبان يف صنعها
كتعميق آثارىا ،من خالؿ:
 مسانبتو يف صنع البطالة لعدـ تنفيذ النظاـ التعليمي لسياسات الربط مع سوؽ العمل من
جهة كمسانبتو يف الضغط الكمٌي اؼبتمثل يف رفع أعداد الداخلني مبكران إىل سوؽ العمل
اؼبتسربني أساسان من النظاـ التعليمي كالذين
استيعاهبم.

يعد سوؽ العمل التقليدم قادر على

 عدـ قدرة النظاـ التعليمي على استيعاب كافة الطالبني للخدمات التعليمية ،فأكثر من
َِ %من الناجحني يف التعليم الثانوم يتم استيعاهبم يف التعليم اعبامعي.
 ضعف مسانبة اؼبؤسسات التعليمية كالبحثية يف تطوير اختصاصات جديدة كضعف
مسانبتها يف عملية التأىيل كالتدريب.
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 ضعف ارتباط مؤسسات النظاـ التعليمي باجملتمع كابتعادىا عن الدكر التوعوم كاػبدمات
اجملتمعية.
 ضعف مسانبة التعليم يف االستثمار األمثل للموارد ،كبالتايل مسانبتها يف تكوين الناتج
احمللي الذم يعترب مصدران كؿبددان من ؿبددات الفقر كعدالة التوزيع.

 إحساس األىايل بأ ٌف النظاـ التعليمي ىبزؿ أبناءىم كيقلل من فرص حصوؽبم على
اؼبعدالت اؼبطلوبة للدخوؿ للجامعة ،كىذا ما فاقم اإلحساس بعدـ عدالة النظاـ التعليمي.
 اإلحساس بأف التعليم العايل ىو ؾباؿ ؿبتكر من قبل فمات دكف غريىا .كفبا رأينا فإف الفقر
يف سورية

يزداد بشكل كبري كإ ٌمبا زاد اإلحساس بالفوارؽ الطبقية كاإلجتماعية ،كىذا

أحد اجملاالت العديدة اليت انعكست فيها الفركقات يف توقعات الشباب كبو مستقبلهم.
ىذه األمور ؾبتمعة نتجت عن تركيز النظاـ التعليمي على تنفيذ األعماؿ كاؼبعتاد أعماؿ اإلنفاؽ
كالبناء كاإلنشاء) ،كاعتبار سياسات اػبطط التنموية اليت تشكل فكران جديدان سياسات ثانوية أك

كمالية انظر :الليثي ،ََُِ ،صَِ.)ِٓ-
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األكضاع الصحية:
يقوـ النظاـ الصحي في سورية على مزيج من القطاعين العاـ كالخاص ،كعلى الرغم من
التحسن في المؤشرات الصحية إالٌ أ ٌف ىذا المزيج العاـ كالخاص أدل إلى تعدد
الجهات دكنما تنسيق بينها كىو ما يعتبر من أىم المشكالت البنيوية للقطاع الصحي
في سورية.
إف كزارة الصحة في سورية ىي المقدـ األساسي للخدمات ،كيشكل اإلنفاؽ العاـ على
الصحة ُ %ّ.من الناتج القومي كىو متد وف جدان كفق معيار منظمة الصحة العالمية
حيث تحتل سورية المرتبة ُٕٓ من أصل ُْٗ دكلة ،كما يبلغ معدؿ اإلنفاؽ الكلي

على صحة الفرد ُِّ دكالران أمريكيان كىو ما يضع سورية في المرتبة ُْْ من أصل

ُٗٗ دكلة .)WHO, 2008

كبالرغم من أ ٌف سورية شهدت توسعان كبريان في البنية التحتية للرعاية الصحية خالؿ
العقدين الماضيين ،إالٌ أ ٌف القطاع الصحي ما يزاؿ يعاني من الكثير من المشكالت
أنبها:
 انخفاض في الفاعلية االقتصادية على كل المستويات مما يسبب ضياع في الموارد مع
تدني حاد في اإلنتاجية كخاصة على مستول القول العاملة في القطاع الصحي العاـ
إضافة إلى تدني االستثمار الخاص في القطاع الصحي ،كنبا مشكلتاف ماليتاف تعيقاف
تحسن نوعية ىذا القطاع.
 إ ٌف ضعف المشاركة االقتصادية للقطاع تحد من عائديٌتو المباشرة القطاع العاـ شبو
مجاني) ،كغير المباشرة انخفاض عائدات الضرائب من القطاع) ،كبالتالي فإف القطاع
الصحي في نظر الموازنة العامة ىو قطاع خاسر بالمطلق.
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يقدٌـ القطاع الخاص الصحي نفسو كمساىم رئيسي في النظاـ الصحي ،إالٌ أنٌو يتألف
في معظمو من بنية مبعثرة غير مؤسساتية تشكٌل فيو العيادات الشخصية الوحدة الرئيسية
كيترتب على ىذا الوضع ىدر في االستثمارات يحمل المريض عبمها المالي .أمٌا
المشافي الخاصٌة فإنٌها بقيت محدكدة كلم تشجع القوانين الجديدة لتنظيم االستثمار
الخاص في القطاع الصحي على إنشاء مشافي خاصة فاعلة.
رسميان يوفٌرالنظاـ الصحي العالج بطريقة مدعومة .إالٌ أ ٌف اإلدارة السيمة للموارد كتدخٌل
عوامل مختلفة كالمحسوبية كغياب التنظيم المناسب للعملية العالجية كانخفاض

اإلنفاؽ الصحي الحكومي تؤدم إلى ىدر الموارد على أمراض دكف غريىا كعلى شرائح
معينة من المستفيدين.
لذا فإ ٌف بعض األمراض كخاصة المزمنة منها كالتي تحتاج إلى معالجة طويلة األمد،
تصبح عبمان حقيقيان ككبريان لدل شريحة كاسعة من السكاف ،غالبان ما تكوف غير قادرة على
تحمٌلها.

اليوجد يف سورية اليوـ منظومة معلومات صحية متكاملة يبكن االعتماد عليها يف صبع
البيانات أك نظاـ تحليل للبيانات يمكن الركوف إليو كىذا يشمؿ القطاعني العاـ
كالخاص.
رغم بعض التجارب اإليجابية التي تمت على مستول إشراؾ المجتمع المحلي في إدارة
الموارد الصحية نموذج القرل الصحية) كمشاركة الجمعيات األىلية في تنفيذ سياسة
الصحة العامة إالٌ أ ٌف التجربة لم تقيٌم بطريقة مناسبة كلم يصار إلى تعميمها .فالوزارة
ككل أجهزة الدكلة) ما زالت تنظر بعين الريبة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية خارج إطار
القوانين الصارمة للعقود العامة كاإلنفاؽ العاـ كالتي ال تمييز بين المقاكؿ الربحي
كالجهات األىلية في التعامل.
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أمٌا بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي فإ ٌف الزيادة المتسارعة في أعدادىم لم تنعكس
إيجابان على مستول الخدمة ،إذ يالحظ أ ٌف ىناؾ عدـ تجانس في تو ٌزع الكادر الطبي
كالتمريضي كخاصٌة بين المحافظات طبيب لكل َُٔٗ نسمة يف الحسكة مقارنة
بطبيب لكل ّّٗ نسمة يف مدينة دمشق مثالن) .إضافة إلى أف خدمات الموارد البشرية
األساسية تكاد تكوف محصورة بالكوادر الطبية ،كتبقى الموارد العامة المطلوبة للصحة
الوقائية كالبحث كالتطوير كاإلدارة شبو غير متوفرة.
كفي تقييم سريع للسياسات الصحية المتبعة في سورية فإنٌنا يمكن أف نالحظ أ ٌف
االنتقاؿ من نمط التفكير بالصحة على أنٌها غياب المرض إلى النمط الذم تبنٌاه إعالف
منظمة الصحة العالمية أ ٌف الصحة ىي المعافاة الكاملة البدنية كالنفسية كاالجتماعية
بقي محصوران ضمن مجموعة من التقنيين العاملين في حقل الصحة العامة ،كىم قلة،

كبعض صانعي القرار الصحي ،ككانت النتيجة المتوقعة لهذه الحصرية ىي تكريس

ألنماط التفكير التقليدية حوؿ الصحة ،سواء لدل العامة أك لدل الساسة أك لدل
المفكرين.
إ ٌف استمرار سيادة المفهوـ المرضي للصحة يظهر على مستويين أساسيين :األكؿ
حصرية اختصاص النظم الصحية حاليان في سورية على تقديم خدمات عالج األمراض
بدالن من تعزيز الصٌحة ،كالثاني غياب أيٌة مسائلة من قبل المواطن ،لتبعات قذا الوضع

المنقوص لمفهوـ الصحة.

تقود البديهية السابقة ،كما يتفرع عنها ،إلى البديهية الثانية كالتي تربط تحسٌن الصٌحة
بتحسين المعالجة كتتحكم ىذه البديهية أيضان بعناصر الصٌحة الثالث ،فمتلقٌي الخدمة
اليريد في أحسن األحواؿ سول التشخي

كالمعالجة السريعين كالنوعيين ،مع تفضيل

استخداـ ﺁخر التقنيات لمشكلتو المرضية ،في حين تشكٌل ىذه الفكرة بالنسبة لمقدـ
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الخدمة الطبيب أك العامل الصحي) فرصة دائمة للبقاء في موقع المتفوؽ بسبب نفوذه
المعنوم ،أما صانع القرار الصحي فإ ٌف االستجابة لهذه الفكرة،

أم ربط تحسٌن الصٌحة بتحسن المعالجة ،تعفيو من ربط الصٌحة بمحدداتها األخرل
كالعوامل االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كبالتالي تعفيو من مسائلة الناس حوؿ
أسباب تدىور الصٌحة انظر :الليثي ،ََُِ ،صِٔ.)َّ-
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ج -الحالة الزكاجية:
 -1الحالة الزكاجية للمرأة السورية:
ترتبط اغبالػة الزكاجيػة يف اجملتمػع السػورم دبتغػريات متعػددة ،كتتصػل بنسػق القػيم االجتمػاعي السػائد،
ال ػػذم م ػػا يػ ػزاؿ يض ػػع الوظيف ػػة األساس ػػية للمػ ػرأة يف إط ػػار تك ػػوين األس ػػرة اإلقب ػػاب كتربي ػػة األكالد).
كيكشػػف ذل ػػك عػػن رس ػػوخ الػػدكر ال ػػوظيفي للم ػرأة يف ال ػػوعي االجتمػػاعي الع ػػاـ علػػى أس ػػاس معي ػػار
اعبنس البيولوجي كليس على أساس مفهوـ النػوع االجتمػاعي ،كىػو مػا يعػوٌؽ العالقػات بػني التمكػني
كامتالؾ القوة باؼبشاركة .فػال ربضػر اؼبػرأة ىنػا ككي وػاف مس و
ػتقل حبػد ذاتػو يبلػك حريػة االختيػار إال بقػدر
مػػا ينسػػجم ذلػػك مػػع نسػػق القػػيم االجتمػػاعي العػػاـ ،الػػذم هبعػػل مػػن دكر اؼب ػرأة معرٌفػػان بالنسػػبة إىل
الرجل .ففي إطار ىذا النسق الذم تكوف فيػو اؼبػرأة تابعػان يشػكل الػزكاج ضبايػةن اجتماعيػةن كإىل ح وػد مػا

اقتصادية ،كنفسية -أخالقية لتجنب القيم كاالذباىات السػائدة اؼبرتبطػة بػالعنوس انظر :تقريػر التنميػة

البشرية.)ُُٔ ،ََِٓ ،
يش ػػري تركي ػػب الس ػػكاف ُٓ س ػػنة ف ػػأكثر حس ػػب اغبال ػػة الزكاجي ػػة إىل ارتف ػػاع يف نس ػػبة العزكبي ػػة م ػػن
ّ )%ّٕ,عػ ػ ػػاـ ُْٗٗ إىل ح ػ ػ ػوايل ّٗ )%عػ ػ ػػاـ ََِْ ،ث البفضػ ػ ػػت إىل ْ )%ّٓ,عػ ػ ػػاـ
ََِٗ كلكػػن ال ت ػزاؿ ىػػذه النسػػبة مرتفعػػة نتيجػػة ارتفػػاع متوسػػط السػػن عنػػد الػػزكاج األكؿ ألسػػباب
اقتصػػادية كاجتماعيػػة عديػػدة منهػػا ارتفػػاع تكػػاليف الػػزكاج ك أجػػور ك أسػػعار اؼبسػػاكن كارتفػػاع معػػدؿ
البطالة بني الشباب ،ككانت ىذه النسبة أعلى عند الذكور عن مستواىا عند اإلناث .
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إناث

اؼبصدر  :تعداد السكاف لعاـ ََِْ  ،مسح قوة العمل ََِٗ /اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء .
 -1النفصاؿ بين قيم النظاـ التعليمي كخيار المرأة الزكاجي:
يبػػدك الفصػػل الفعلػػي بػػني القػػيم كاالذباى ػات اإلهبابيػػة الػػيت يكوهن ػا النظػػاـ التعليمػػي مػػن جهػػة كاغبالػػة
الزكاجيػػة مػػن جهػػة أخػػرل صػػارخان ،مػػن ناحيػػة حريػػة االختيػػار بػػني الش ػريكني .كفيمػػا يتعلػػق بتػػدخل
األسػػرة بػػزكاج البنػػت فنجػػد تراجعػػان يعػػزز التمييػػز النػػوعي االجتمػػاعي مػػن حيػػث أف ىنػػاؾ كضػ و
ػعيات

أخ ػػرل تعم ػػل عل ػػى تعديلػ ػو أك تفكي ػػك بع ػػض عناص ػػره ،كىػ ػو م ػػا يش ػػري إىل الوض ػػعية اؼبعق ػػدة للمػ ػرأة

السورية .أمػا مؤشػر تػدخل األىػل يف زكاج البنػت فنجػد أف ىػذا التػدخل يف ضػوء اؼبسػح الػذم أجرتػو
قبػػول قصػػاب حسػػن عػػاـ ََِِ) قػػد ازداد مػػن ّ )%َٓ,يف العػػاـ ُْٗٗ إىل ُ )%ِٔ,يف
الع ػػاـ ُٗٗٗ ،بينم ػػا البفض ػػت نس ػػبة االختي ػػار اغب ػػر للفت ػػاة م ػػن ّ )%ِٗ,إىل ِٓ )%يف الع ػػاـ
ُٗٗٗ .كيتناس ػػب ذل ػػك عكس ػػان م ػػع اؼبس ػػتول التعليم ػػي كاؼبه ػين ال ػػوظيفي كالثق ػػايف كح ػػا اإلب ػػداعي
األديب الذم حققتو اؼبرأة السورية يف ىذه السنوات.
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إف نسػػق القػػيم كالعػػادات يسػػاىم ىنػػا بػدكر أساسػي يف إعاقػػة التفاعػػل اإلهبػػايب بػػني اؼبسػػتول التعليمػػي
كاؼبستول التمكيين للمرأة .كإف معارضة ٗ )%َٕ.لعمل اؼبرأة السػورية اؼبتزكجػة مثػري كيشػكل موقفػان
ضاغطان مسلحان هبيمنة نسق التقاليد اؼببين على أساس مفهوـ اعبنس كليس علػى أسػاس مفهػوـ النػوع
يك متسػػا وك يف كػػل شػ و
وبػػوؿ ثقافيػػان دكف تعزيػػز سبكػػني اؼب ػرأة كتعزيػػز قػػدراهتا يف امػػتالؾ القػػوة كش ػر و
ػيء،
كالسيما أف ارتفػاع اؼبسػتول التعليمػي للرجػل ال يع ٌػرب بالضػركرة عػن موقفػو ىػذا .كمػا أف نسػبة األزكاج
الذين ال يقبلػوف أف يكونػوا اؼبسػتخدمني لوسػائل تنظػيم اإلقبػاب األسػرم يف حػاؿ توفرىػا قػد كصػلت

إىل ٖٕ )%كىي نسبة موزعة على اؼبستويات التعليمية صبيعان .كىذا يعين أف التعليم يغػري جوىريػان
عل ػ ػػى مسػ ػػتول القناع ػ ػػات الذاتيػ ػػة اغب ػ ػػرة اؼبوق ػ ػػف الس ػ ػػل مػ ػػن عمػ ػػل اؼب ػ ػرأة انظ ػ ػػر :قصػ ػػاب حسػ ػػن
كأخريػػات .)ْ ،َََِ،كنصػػادؼ ذلػػك حػػا لػػدل مثقفػػني تلقػوا تعليمػػان عصػريان يػػربر اؼبوقػػف السػػل

مػػن عمػػل اؼب ػرأة دبصػػاعب التوفيػػق بػػني الػػدكر االجتمػػاعي التنمػػوم كالػػدكر اؼبنػػزيل ،الػػذم تػػدفع اؼب ػرأة
كلفتو مباشرةن .كلكن ؾبمل ىذه اؼبواقف تكشف يف العمق من الناحيػة اؼبعرفيػة عػن تأصػل النظػرة إىل
و
كجنس كليس كنو وع.
اؼبرأة

ال ريػػب أف اؼبوقػػف التش ػريعي اغبػػايل يف اعبمهوريػػة العربيػػة السػػورية أكثػػر تقػػدمان مػػن اؼبوقػػف اؼب ػرتبط
بتجػػذر اؼبفػػاىيم التقليديػػة اؼبشػػوىة عػػن سبكػػني اؼب ػرأة ،كلكنػػو راعػػى ى ػذه التقاليػػد يف ضػػوء حقيقػػة أف

القانوف يعرب عن مستول الفهم االجتماعي كالتقبل األخالقي االلتزامي .كيبدك ىذا اؼبوقف التشػريعي
مطالبان خبطو و
ات أكثر جذريةن منها ما ىو تنظيمي كمنها ما ىػو تكػويين ،كيبػدك اؼبوقػف التكػويين علػى

مس ػتول األكلويػػات شػػديد األنبيػػة ،كالسػػيما يف اؼبوقػػف القػػانوين مػػن جريبػػة الشػػرؼ  ،كى ػو موقػػف
يتن ػػاح يف ح ػػاؿ ادع ػػاء أس ػػس ش ػ و
ػرعية ديني ػوػة م ػػع الش ػػرع نفسػ ػو ،كيتص ػػل ببني ػػة التقالي ػػد ذات الط ػػابع
االجتمػػاعي الثقػػايف التطػػورم الصػػرؼ ،فمنطػػق الشػػرع ـبتلػػف كليػػان عػػن منطػػق جريبػػة الشػػرؼ الػػيت تػػتم
ات كربيز و
غالبان يف ضوء شبه و
ات كإبراز مؤثرات ىيمنة اعبنس دبفهومو البيولوجي للدكر االجتماعي.
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إف تشريع الدكلة مهم من ناحية كضع اإلطار القانوين كربديده ،كلكػن ىػذا ال يكفػي أبػدان ،بػل ال بػد

للدكلة من سبكني اجملتمع نفسو من اؼبشاركة يف حل ىػذه اؼبشػكالت كالقضػايا اجتماعيػان كحػا قانونيػان
علػى سػبيل االسػتمناس اإلجبػارم بقػرارات احملػاكم ،فالدكلػػة ترسػي القػانوف كربػرس تطبيقػو بينمػا يتعلػػق
االلتزاـ الطوعي بتكيف القناعات مع كضوح القانوف انظر :تقريػر التنميػة البشػرية-ُُٔ ،ََِٓ ،

ُِٔ).
 -3سن الزكاج:
تشػػري بيانػػات مسػػح صػػحة األسػػرة السػػورية إىل ارتفػػاع متوسػػط سػػن الػػزكاج لػػدل الػػذكور إىل ْ)ِٗ,
عامػان ،بينمػػا يبلػػغ لػػدل اإلنػػاث ٔ ) ِٓ,عامػان .إف العالقػػة مػػا بػػني التعلػػيم كاغبالػػة الزكاجيػػة كاضػػحةه
و
ػدرجات ـبتلف ػ وػة كمي ػ ػان لكنه ػ ػا ملتبس ػ ػةه نوعي ػ ػان كمقي ػػدة حب ػػدكد مفه ػ ػوـ اعب ػػنس ال ػػذم وبك ػػم اؼبفه ػ ػوـ
بػ
االجتمػ ػػاعي اؼبه ػ ػيمن لػ ػػدكر اؼب ػ ػرأة يف كػ ػػل اجملػ ػػاالت .كيوضػ ػػح اعبػ ػػدكؿ ْ )ُّ-موقػ ػػع التعلػ ػػيم يف
التباينػػات يف متوسػػطات العمػػر حبسػػب اإلقامػػة كاؼبسػػتول التعليمػػي .فيػػزداد اؼبتوسػػط ازديػػادان كاضػػحان
كلما ارتفع اؼبستول التعليمي سواء للذكور أـ لإلناث ،كيرتاكح اؼبتوسط ازديػادان بػني ٓ )%ِٖ,عامػان
لألميػػني ك ِ )%ُّ,عام ػان للثػػانوم فػػأكثر ،كلإلنػػاث بػػني ِ )ِْ,عام ػان لألميػػات ك ِ )ِٖ,عام ػان
للثانوم فأكثر.
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الجدول ( )00-4متوسط العمر عند الزواج األول للذكور واإلناث حسب مكان
اإلقامة والمستو التعلٌمً
الجنس
مكان اإلقامة
المستو التعلٌمً

متوسط العمر عند الزواج األول
إناث
ذكور
0160
0968
0962
0868
0460
0861
0160
0862
0461
0861
0160
0964
0860
4060
0169
0964

حضر
رٌف
أمً
ٌقرأ وٌكتب
ابتدائً
إعدادي
ثانوي فأكثر

اإلجمالً

المصدر :مسح العٌنة لصحة األسرة السورٌة لعام 0220

 -4زكاج األقارب:
تتباين صلة القرابة على مستول و
كل من اغبضر كالريف ،كتتحكم هبا عدة عوامػل اجتماعيػة كثقافيػة،
يػػأي يف مقػػدمتها ثقػػل التقاليػػد االجتماعيػػة كالثقافيػػة كحصػػر اإلرث يف العائلػػة ،حيػػث كثػريان مػػا هبػػرم
ال ػػتحكم حبص ػػة اؼب ػرأة م ػػن اإلرث ،كأحيان ػان حرماهن ػا من ػػو .كقب ػػد أف ٓ )%ِٓ,م ػػن س ػػيدات اغبض ػػر
تربطهن قرابة من الدرجػة األكىل بػالزكج ،مقابػل ٗ )%ِّ,يف الريػف ،كمػا قبػد أف كبػو ٕ)%ٔٓ,
م ػػن النس ػػاء يف اغبض ػػر ال تػ ػربطهن ب ػػأزكاجهن ص ػػلة قراب ػػة مقاب ػػل ٔ )%ِٓ,يف الري ػػف .أم ػػا توزي ػػع
القرابػػة يف زكاج األقػػارب حبسػػب اؼبسػػتول التعليمػػي للسػػيدة ،فيتض ػػح أف نسػػبةن أعلػػى مػػن الس ػػيدات
األميات تربطهن صلة قر و
ابة بأزكاجهن مقارنػةن بالسػيدات األكثػر تعلمػان ،فبلغػت نسػبة األميػات اللػواي
ت ػربطهن صػػلة قرابػ وػة بػػأزكاجهن ّ )%ْٕ,يف حػػني نالحػػظ أف ى ػذه النسػػبة لػػدل السػػيدات الل ػواي
يع ػػرفن القػ ػراءة كالكتاب ػػة ق ػػد البفض ػػت إىل ٖ ،)%ْٓ,كل ػػدل ح ػػامالت الشػ ػهادة االبتدائي ػػة بلغ ػػت
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النس ػػبة ّ ،)%ِْ,كالش ػهادة اإلعدادي ػػة ٕ )%ُّ,كالبفض ػػت ل ػػدل ح ػػامالت الش ػهادة الثانوي ػػة
فأكثر إىل ْ )%ِٕ,انظر :مسح صحة األسرة يف اعبمهورية العربية السورية.)ٔٔ ،ََِِ ،
 -5تعدد الزكجات:
ماتزاؿ ظاىرة تعدد الزكجات شائعةن يف اجملتمع السورم ،كىي يف الريف أعلى منها يف اغبضر ،كتصػل
يف الريف إىل ضعف نسبتها يف اغبضر تقريبان ،كإف ما نسبتو ُ )% ٓ,مػن الزكجػات ىػن متزكجػات
و
من أزكاج متعددم الزكجات ،لكن ىذه النسبة تتناق بصورةو
منتظمة كلما ارتفع اؼبستول التعليمػي
للزكج ػػة ،فق ػػد بلغ ػػت ل ػػدل األمي ػػات ّ )%ٗ,يف ح ػػني أهنػ ػا تتج ػػاكز ٗ )%ِ,ل ػػدل ح ػػامالت
الشهادة الثانوية فأكثر انظر :مسح صحة األسرة يف اعبمهورية العربية السورية.)ٕٔ ،ََِِ ،
 -6استقرار الزكاج:
يق ػػوـ نس ػػق الق ػػيم االجتم ػػاعي الس ػػورم يف إط ػػار ىيمن ػػة العالق ػػات األكلي ػػة االجتماعي ػػة عل ػػى أكلوي ػػة
استقرار األسرة اليت تعين ىنا على مستول اؼبؤشرات الكمية تدين نسب الطالؽ الشرعي.
إف ّ )%ٖٗ,مػػن السػػيدات يعشػػن حيػػاةن أسػػركيةن مسػػتقرةن بعػػد زكاجه ػن األكؿ كأف نسػػبةن قليل ػةن مػػن
النسػػاء تقػ ٌدر ب ػ ٕ )%ُ,انتهػى زكاجهػن األكؿ بالفشػػل ،كأف ثلػػثهن قػػد تػػزكجن مػػرةن أخػػرل كى ػو مػػا
يفسػػر تػػدين نسػػبة انفصػػاـ الػػزكاج يف الػػنمط األسػػركم السػػورم ،الػػيت تصػػل إىل أقصػػاىا يف فمػػة العمػػر
ْٓ – ْٗ) بينمػػا تقػػل كث ػريان يف فمػػة مػػا دكف العمػػر ِٓ) سػػنةن ،كى ػي تقػػل كلمػػا ارتفػػع اؼبسػػتول
التعليم ػػي ،إذ بلغ ػػت ى ػ ػذه النسػ ػػبة ب ػػني النس ػػاء األميػ ػػات ُ )% ٔ,مقاب ػػل ٓ )%ْ,ب ػػني النسػ ػػاء
حامالت الشهادة الثانوية فأكثر.
حد و
تفسر أكلوية االستقرار األسرم يف نسق القيم إىل و
بعيد اؼبيػل االجتمػاعي العػاـ لتفضػيل الػزكاج يف
أعمػػار ليسػػت مبكػػرةن كال متػػأخرةن ،لكنه ػا تقػػع ضػػمن مرحلػػة التعلػػيم .كتتقػػارب اؼبسػػوح االجتماعيػػة
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كالثقافية يف ربديد السن اؼبفضل لتزكيج الفتاة بني ُٔ – َِ) سنة ،ففي مس وػح اجتمػاع وي ثق و
ػايف ع
علػػى دراسػػة عينػ وػة حػػوؿ السػػن اؼبفضػػل للػػزكاج يف العػػامني ُْٗٗ ُٗٗٓ -تبػػني أف ٓ )%ٔٔ,مػػن
اآلباء ك ٗ )%ٔٓ,من األمهات يفضلن تزكيج الفتاة يف العمر بني ُٔ – َِ كىػذا التفضػيل كػاف
موجودان لدل و
نسبة من الفتيات أنفسهن تق ٌدر بػ ّ )%َٓ,بينمػا أبػرز مسػح صػحة األسػرة يف العػاـ
ََُِ أف السػػيدات يفضػػلن أف يكػػوف عمػػر بنػػاهتن عنػػد الػػزكاج األكؿ مرتاكحػان بػػني ُٗ عامػان) إىل
َِ عام ػان) إب ػراىيم العلػػي ،مسػػح لصػػاح التقريػػر) ،بينمػػا نسػػبة مػػن اعتػػربف أف السػػن اؼبثػػايل لػػزكاج
البنػػت يقػػع بػػني ٓ )ُٖ,ك ٓ )ُِ,ي ػرتبط دبػػن حصػػلن علػػى الش ػهادة الثانويػػة علػػى األقػػل ،كى ػو مػػا
عالقة و
يشري إىل كجود و
طردية بني متوسط العمر اؼبثايل لزكاج البنت كاؼبستول التعليمي لألـ.
ػحني ى ػو تفضػػيل الػػزكاج مػػا ربػػت سػػن العش ػرين ،أم مػػا ربػػت سػػن التخػػرج مػػن
إف اؼبشػػرتؾ يف اؼبسػ ٍ
اعبامعة أك بش و
ػكل يرتافػق مػع التخػرج مػن اؼبعهػد اؼبتوسػط أك اغبصػوؿ علػى الثانويػة العامػة فيمػا ىبػ

اؼبتعلمات .كلكن اؼبشكالت كاألعباء االقتصادية اؼبرتتبة على تكوين األسرة تتعارض مع ذلػك اؼبيػل،
كتػػؤدم إىل اغبػػد نسػػبيان مػػن الػػزكاج اؼببكػػر ،إذ يبلػػغ متوسػػط عمػػر اؼبػرأة عنػػد الػػزكاج األكؿ ٔ)%ِٓ,
بينما يبلغ متوسط عمر الرجل عند الزكاج األكؿ ْ ،)%ِٗ,كىو متوسط يرتفع مع ارتفاع اؼبسػتول
التعليمي انظر :مسح صحة األسرة يف اعبمهورية العربية السورية ََِِ.)ُْٔ ،
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د -تغير حجم األسرة:
لقػػد تطػػور متوسػػط حجػػم األسػػرة اؼبعيشػػية منػػذ عػػاـ َُٔٗ حػػا اآلف ،فػازداد دبتوسػػط يسػػاكم فػػردان
كاحػػدان بػػني تعػػدادم َُٔٗ ك ُْٗٗ ،إذ بلػػغ ىػػذا اؼبتوسػػط ّ )ٓ,أفػػراد عػػاـ َُٔٗ كارتفػػع إىل
ّ )ٔ,أفراد عاـ ُْٗٗ .ك تيالحػظ أيػة فػركؽ بػني الريػف كاغبضػر يف عػامي َُٔٗ َُٕٗ ،فقػد

بلػ ػػغ ىػ ػػذا اؼبتوسػ ػػط ّ )ٓ,أفػ ػػراد يف عػ ػػاـ َُٔٗ مقابػ ػػل ٗ )ٓ,أفػ ػػراد يف عػ ػػاـ َُٕٗ يف اغبضػ ػػر
كالريػػف علػػى التتػػايل ،كقػػد يكػػوف عػػدـ االخػػتالؼ راجع ػان إىل تقػػارب مسػػتويات اػبصػػوبة يف كػػل مػػن
اغبضػػر كالريػػف يف السػػتينيات .كبلػػغ ىػػذا اؼبتوسػػط يف اغبضػػر سػػتة أفػراد يف عػػاـ ُُٖٗ كالبفػػض إىل
ٖ )ٓ,أفػراد يف عػػاـ ُْٗٗ ،بينمػػا بلػػغ يف الريػػف ٔ )ٔ,أف ػراد )ٔ,ٖ ،أفػراد يف العػػامني اؼبػػذكورين
علػػى التتػػايل .كيعػػود ىػػذا التبػػاين إىل اخػػتالؼ معػػدالت اػبصػػوبة بػػني اغبضػػر كالريػػف يف الثمانينيػات
كبداية التسعينيات ،كزيادهتا يف الريف مقارنة باغبضر .كيالحظ أف متوسط حجم األسػرة قػد البفػض
البفاضػػان ملموسػان يف هنايػػة التسػػعينات إذ البفػػض اؼبتوسػػط العػػاـ إىل ٔ )ٓ,أفػػراد كالبفػػض يف اغبضػػر

إىل ّ )ٓ,أفػػراد مقابػػل ٔ) أفػػراد يف الريػػف ،كفػػق نتػػائج مسػػح القػػول العاملػػة لعػػاـ ُٖٗٗ .كيعػػود
السبب يف ذلك إىل االلبفاض ؼبعدالت اػبصوبة يف التسعينيات يف كل من اغبضػر كالريػف .كتشػكل
نسبة األسر النوكية َٗ )%من إصبايل األسر اؼبعيشية كفقان لنتائج تعداد السكاف لعاـ ُْٗٗ.
أما تركيب األسرة من حيػث عػدد أفرادىػا ،فػيالحظ ارتفػاع نسػبة األسػر الػيت يػرتاكح عػدد أفرادىػا بػني
ُ )ٔ -أفراد فقد ازدادت ىذه النسبة من ٓٓ )%من إصبايل األسػر عػاـ ُُٖٗ إىل ّ)%ٕٓ,
عػػاـ ُْٗٗ ،كيعػػود السػػبب يف ذلػػك إىل البفػػاض معػػدؿ اػبصػػوبة يف بدايػػة التسػػعينيات انظر :تقريػػر
التنمية البشرية.)ُْٖ ،َََِ ،
إف ت ػػأخر س ػػن ال ػػزكاج يف الف ػػرتة اغبالي ػػة عم ػػا ك ػػاف علي ػػو س ػػابقان يف اجملتم ػػع الس ػػورم كاس ػػتقرار ال ػػزكاج
كالبفػػاض حجػػم األسػػرة كػػل ذلػػك سػػاعد علػػى البفػػاض معػػدؿ اػبص ػوبة كمػػن ثم البفػػاض حجػػم فمػػة
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األطفػػاؿ مػػن عمػػر َ – ُْ) سػػنة كىػػذا مػػا سيسػػاىم بػػدكره يف تس ػريع انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة
كربقيق الفائدة اؼبرجوة منها.

____________________________________________
األسرة اؼبعيشية :ىي فرد أك أكثر يشرتكوف معان يف السكن كترتيبات اؼبعيشة ،كلو تربطهم صبيعان صلة القرابة.
كىذا التعريف ىو الذم استخدـ يف صبيع التعدادات.
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ثالثان -بعض العالقات بين التغير الديموغرافي كالتغير القتصادم كالجتماعي.
أ -النمو ج النظرم للعالقة الديموغرافية – الجتماعية:
 يتضح من الشكل رقم ٓ )ٔ-أف نسػبة السػيدات اؼبتزكجػات مػن أزكاج متعػددم الزكجػات
الل ػ ػواي يقعػ ػػن يف الفمتػ ػػني العم ػ ػريتني ُٓ ُٗ -ك َِ ِْ-أقػ ػػل مػ ػػن نظرياهتػ ػػا يف الفمػ ػػات
العمرية األخرل كذلك يعود ألهنن صغار السن أكال ك ً
يبض على زكاجهن فرتة طويلة ثانيان.
كما أن الح لا التعميميا لمزوجا تمعا

دو اًر ه ماً فا

هاه النساة والعالقا طرديا ً

ةينهم .

الشكل رقم ٓ )ٔ-نسبة اؼبتزكجات من أزكاج متعددم الزكجات حسب اغبالة التعليمية.

الشكل من عمل الباحث كمصدر البيانات اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء.

 الكفا ة الداخلية لقوة العمل:
على الرغم من التحسن البطيء كالطفيف يف الرتكيب التعليمي لقوة العمل ،كالذم يشكل أساس
تقدير مهارات القدرات البشرية ،فإف خصائ

قوة العمل ال تزؿ تتسم برتىل قدراهتا البشرية ككىن

تدريبها كضعفها الشديد ،إذ شكلت فمة اغباصلني على الشهادة اإلبتدائية فما دكف دبن يف ذلك
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اؼبلموف بالتعليم األلفبائي الوظيفي ،ما يقارب ٔ )% ُٔ.من قوة العمل يف العاـ ََِٔ .
كيشكل من ىم دكف االبتدائية كبو ثلث ىؤالء تقريبنا كفق بيانات العاـ ََِْ ،كىو ما يكشف
بشكل سل ٌو
معرب عن حجم التسرب الرتاكمي من النظاـ التعليمي الذم تتسم كفاءتو الداخلية

جدا دبا يقارب ٖ)
أساسان بالضعف .كبذلك تكوف حصة ىذه الفمة قد تراجعت بشكل بطيء ن
نقاط خالؿ السنوات ُّٗٗ ،ََِٔ-بينما ربسنت حص

الفمات التعليمية األخرل كلكن

بنسب متفاكتة تشكل الوترية البطيمة ظبتها األساسية ،حيث أصبحت حصة ضبلة الثانوية بفركعها
ٕ )% ٗ.يف العاـ ََِٔ عوضان عن  ) ٕ.ٔ%يف العاـ ُّٗٗ أما بالنسبة إىل اعبامعيني ) فإف
التحسن يف حصتهم

يتجاكز ٕ )% َ.طواؿ تلك الفرتة .كيوضح الشكل البياين التايل ىذا

التغري يف البنية التعليمية لقوة العمل.
الشكل رقم ()7-5

اؼبصدر :اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،دمشق ،اجملموعات اإلحصائية ََُِْٕٗٗ ،ََُِ ،

201

ب-

النمو ج النظرم للعالقة الديموغرافية  -القتصادية:

 لقد البفض معدؿ النشاط االقتصادم اػباـ لإلناث من ِ )%ٗ.يف العاـ ََِْ إىل
ُٔ )%ٕ.يف العاـ ََِٗ ،نتيجة ضعف الفرص أماـ النساء بشكل عاـ ،كضعف رغبة
القطاع اػباص يف تشغيلهن ،كؿبدكدية ما تقدمو الدكلة كالقطاع العاـ من فرص ،بعد
قرارات رئاسة ؾبلس الوزراء ،بعدـ التعيني إال على شاغر ،كىذه القرارات كانت ذات أثر
خاص على اؼبرأة ،ألف اؼبرأة عمومان تفضل العمل يف القطاع العاـ ألسباب ذات عالقة
باؼبساكاة كاغبقوؽ كالتطور اؼبهين كالوظيفي ،األمر الذم أرغم شروبةن كاسعةن ،من قوة العمل
األنثوية ،إىل االنكفاء ،كعدـ التقدـ إىل سوؽ العمل ،يف حني البفض ىذا اؼبعدؿ بشكل
طفيف لدل الذكور من ِ )%ْٓ.إىل ُ )%ْٓ.خالؿ نفس الفرتة.
يقدـ النشاط االقتصادم حسب الفمات العمرية مؤشران ىامان على تاري كآلية البراط
الذكور كاإلناث يف سوؽ العمل ،كما يؤشر إىل البنية الديبوغرافية ؽبذه السوؽ ،كاليت
ربكمها بشكل عاـ) اعتبارات اجتماعية كالتعليم ،كثقافية كالنظرة اجملتمعية لدكر كل من
اؼبرأة كالرجل ،كالعادات كالتقاليد ،اػباصة بالزكاج كتشكيل األسر ،كنظاـ التقاعد اؼببكر،
كااللبراط يف العمل اؼبنزيل ،بالنسبة إىل فمات أخرل منها ،كمستول النشاط االقتصادم يف
البالد.
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الشكل رقم ()9-7

اؼبصدر :بيانات مسح سوؽ العمل لعاـ ََِٖ

يتضح من اؼبعطيات اليت يربزىا الشكل ٓ ،)ٖ-الدخوؿ اؼببكر للذكور يف سوؽ العمل،
فتبلغ ىذه النسبة ِ )%ّْ.من الفمة العمرية ُٓ )ُٗ-سنة من الذكور ،تنخرط يف
سوؽ العمل ،يف حني تشارؾ نسبة ٗ )%ٓ.من ذات الشروبة العمرية من اإلناث يف
النشاط االقتصادم ،كيصبح ما يقارب ْٗ )%من الذكور يف الفمة العمرية ِٓ)ِٗ-
سنة ،أعضاء يف قوة العمل ،يف حني ال تتجاكز نسبة مشاركة اإلناث َِ )%من الشروبة
العمرية ،كيتضح أف أعلى مشاركة لإلناث ىو يف الشروبة العمرية َّ )ّْ-سنة كبنسبة
ِّ  )%من تلك الفمة العمرية ،كتبدك اؼبشاركة األنثوية يف قوة العمل غري مرتبطة ،بالتعليم
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أك الزكاج كاالىتماـ باألسرة ،كىذا ما يضعف من أنبية كدكر العامل الثقايف يف التأثري
باؼبشاركة االقتصادية للمرأة .يف الشروبة العمرية ِٓ )ِٗ-سنة ،كالذم يقع كسطي سن
الزكاج لإلناث ضمنها ،كيالحظ تزايد اؼبشاركة يف الشروبة العمرية َّ )ّْ-سنة ،كاليت
يفرتض أف اإلناث عندىا ينسحل من سوؽ العمل لالىتماـ باإلقباب كرعاية األسرة،
كتكوف مسانبة اإلناث األعلى ىي بني ِٓ ك ْٓ) سنة من العمر ،ىي السنوات اليت
تكرس فيها اؼبرأة كقتان أكرب لألسرة ،أم أف االنسحاب اؼبفرتض للمرأة من سوؽ العمل
لتكوين األسرة ،كالذم كاف ظبة مشاركة اؼبرأة يف سوؽ العمل لسنوات طويلة ،قد تغري
بفعل الطلب يف سوؽ العمل ،كقد انعكس ذلك على معدؿ مشاركة اإلناث يف النشاط
االقتصادم كمن ث يف قوة العمل ،كبالتايل فإف معدؿ النشاط االقتصادم لإلناث يكن
خاضعان بشكل رئيسي لعوامل ثقافية أك بنيوية يف الرتكيبة السكانية ،كىو نتيجةه أقرب إىل
التشوه يف سوؽ العمل الذم فرضو بطء النمو يف فرص العمل كضعف الفرص اعبديدة
لعمل اؼبرأة .كبالتايل يبكن اعتبار مستول النشاط االقتصادم يف سورية ىو احملدد األىم يف
ربويل القوة البشرية إىل قوة عمل كالذم ذباكز بدكره احملدد الديبوغرايف الذم اتسم
دبعدالت مبو مرتفعة يف فرتة الثمانينات كالتسعينات اليت ذباكز معدؿ النمو السكاين
السنوم فيها حدكد ّ.)%
تظهر البيانات تراجعان كبريان يف النشاط االقتصادم ،عند عمر َٓ) عامان بالنسبة للذكور
كاإلناث ،فبا يعين انسحابان مبكران من سوؽ العمل ،يف اؼبدينة أكثر من الريف كذلك
خبالؼ ال توقعات اؼبستندة إىل زيادة العمر اؼبتوقع عند الوالدة ،كالذم يزيد عن السبعني
عامان بأف العمر االنتاجي للذكور كاإلناث يبكن أف يزداد كسبتد فرتة البقاء يف سوؽ العمل
إىل ما بعد َٔ) عامان من العمر ،كحسب معدالت اؼبشاركة بالنسبة للجنسني يتضح
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اؽبدر يف القوة البشرية ،كضياع فرص كإمكانات التحوالت اغباصلة بالقوة البشرية لزيادة قوة
العمل كتوسعها.

 يبكن دراسة العالقة بني مستول التقدـ التقين كالنمو السكاين كمبو متوسط دخل الفرد يف
سورية من خالؿ دراسة العالقة بني معدؿ مبو ؾبمل إنتاجية عوامل اإلنتاج ( Total
)  Factor Productivity TFPكبديل ؼبستول التطور يف االقتصاد السورم،
ذلك أف ىذا اؼبؤشر يعطي صورةن عن مستول التطور التقين كمستول أداء اؼبؤسسات،
باإلضافة إىل مستول تطور رأس اؼباؿ البشرم.
يبني الشكل ْ ) ٗ-أف اذباه معدؿ النمو السكاين يف تناق  ،كأف اذباه كل من معدؿ
مبو حصة الفرد من الناتج كمعدؿ مبو االنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف تزايد تؤيد ىذه
النتائج تلك النتائج اليت خل

إليها كرامر ) .( Kramer 1993
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الشكل رقم ٓ )ٗ-العالقة بني دخل الفرد كالتقدـ التقين كمبو السكاف يف سورية.

يوضح الشكل ٓ ) ٗ-بالضركرة كىذا يعرب عن االرتباط بني معدؿ مبو إنتاجية العوامل ،كاليت تعرب
كما ذكرنا عن مستول التطور يف سورية تكنولوجيا ،مؤسسات ،رأس اؼباؿ البشرم).
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الفصل السادس
أثر الستعداد لنفتاح النافذة الديموغرافية لألعواـ (-1226
 )1212في األكضاع القتصادية كالجتماعية في سورية من خالؿ
تحليل الخطة الخمسية العاشرة

أكالن -أثر االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافية لألعواـ ََِٔ )ََُِ -يف
األكضاع االقتصادية يف سورية من خالؿ ربليل اػبطة اػبمسية العاشرة.
أ -أثر االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافية يف النمو االقتصادم.
ب -أثر االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافية يف التشغيل كتفعيل سوؽ
العمل.
ثانيان -أثر االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافية لألعواـ ََِٔ )ََُِ -يف
األكضاع االجتماعية يف سورية من خالؿ ربليل اػبطة اػبمسية العاشرة.
أ -أثر االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافية يف التعليم.
ب -أثر االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافية يف الصحة.
ً
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أكلن -أثػػر السػػتعداد لنفتػػاح النافػػذة الديموغرافيػػة لألعػػواـ ( )1212 -1226فػػي األكضػػاع
القتصادية في سورية من خالؿ تحليل الخطة الخمسية العاشرة:
أ -أثر الستعداد لنفتاح النافذة الديموغرافية في النمو القتصادم:
ذبد اػبطة اػبمسػية العاشػرة أنػو مػن الضػركرم ربقيػق معػدؿ مبػو كسػطي سػنوم حبػدكد ٕ)%
من الناتج احمللي اإلصبايل ،من أجل خلق فرص عمػل حبػدكد مليػوف كممتػني كطبسػني ألػف فرصػة
عمػػل أم ََََِٓ فرصػػة عمػػل سػػنويان) كخفػػض نسػػبة البطالػػة إىل ٖ )%كنسػػبة السػػكاف
ربػػت خػػط الفقػػر إىل ُِ .)%ٕ,كسػػيكوف تأكيػػد اػبطػػة زيػػادة اإلنتاجيػػة كاالرتفػػاع دبسػػتواىا،
لتعظيم العوائد كاالنتفػاع مػن اؼبسػتول احملقػق مػن أجػل تعزيػز التنافسػية كتػوفري اػبػدمات دبسػتول
نوعي متميز .كبالرغم من أف مبوان اقتصاديان سنويان دبعدؿ ٕ )%خػالؿ سػنوات اػبطػة يعػد اغبػد
األدىن إلقب ػػاز الغاي ػػات اؼبرس ػػومة ،فإن ػػو م ػػن الص ػػعب ربقي ػػق ذل ػػك يف ح ػػاؿ اس ػػتمرار األكض ػػاع
اإلقليميػػة علػػى مػػا ىػػي عليػػو يف الوقػػت اغبػػايل .كمػػن ىنػػا فػػإف اؼبشػػهد الثػػاين األقػػل تفػػاؤالن) ىػػو
ربقيق معدؿ مبو سنوم ٓ )%خالؿ السنوات اػبمس للخطة.
يف إط ػػار اؼبش ػػهد اؼبتفائ ػػل ٕ )%س ػػيتفاكت التوزي ػػع القط ػػاعي لوس ػػطي اؼبع ػػدؿ اؼبرس ػػوـ للنم ػػو
االقتصػػادم كفػػق توقعػػات القيمػػة اؼبضػػافة العاليػػة ،إذ تػراىن اػبطػػة اػبمسػػية العاشػػرة علػػى ربقيػػق
معدالت مبو مرتفعة يف قطاع الصناعة التحويلية ،الػيت مػن اؼبخطػط ؽبػا أف تبلػغ ُٓ )%مقارنػة
بنح ػػو ٖ )%خ ػػالؿ اػبط ػػة اػبمس ػػية التاس ػػعة .كسيس ػػتفيد ى ػػذا القط ػػاع أكث ػػر م ػػن غ ػػريه ،م ػػن
سياسات التكييف على مستول االقتصاد الكلي كمن إعادة اؽبيكلة كمراجعػة أداء القطػاع العػاـ
كمن رفع القيود كاعتماد آليات السوؽ.
كمػػن اؼبخطػػط لػػو كػػذلك أف وبقػػق النمػػو يف قطػػاع التشػػييد كالبنػػاء قفػػزة نوعيػة كأف يرتفػػع إىل كبػػو
ُِ )%مقارنػػة بأدائػػو خػػالؿ اػبطػػة اػبمسػػية التاسػػعة الػػذم يتجػػاكز ْ )%كي ػرتبط بنمػػو
القطاعات اإلنتاجية كاػبدمية ،كمن اؼبتوقػع لقطػاع الكهربػاء كاؼبػاء أف وبقػق معػدؿ مبػو يصػل إىل
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ُّ )%مقارنػػة بنحػػو ٗ )%ّ,خػػالؿ السػػنوات اػبمػػس اؼباضػػية يليػػو يف ذلػػك قطػػاع التجػػارة
كالسػػياحة حيػػث س ػريتفع مسػػتول النمػػو مػػن ٗ )%إىل ُِ .)%كال يتوقػػع لقطػػاع الزراعػػة أف
وبقق مبوان ملحوظان مقارنة بأدائو السابق حيث سريتفع من ٕ )%ّ,إىل كبو ْ.)%
أمػػا قطػػاع اؼبػػاؿ كالتػػأمني كالعقػػارات فسيصػػل إىل كسػػطي مبػػو بنحػػو ُٓ )%نظ ػران ؼبػػا ستشػػهده
اؼبؤسسػػات اؼباليػػة مػػن إصػػالحات كاسػػعة أثنػػاء سػػنوات اػبطػػة كمػػا ىػػو موضػػح يف اعبػػدكؿ التػػايل
اػبطة اػبمسية العاشرة.)ّٓ-ِٓ ،
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التحليل:
بل ػػغ مع ػػدؿ كس ػػطي النم ػػو االقتص ػػادم يف س ػػورية ُ )%ٓ,خ ػػالؿ الف ػػرتة ََِٔ ََُِ-مرحل ػػة
اػبطػة اػبمسػػية العاشػػرة) كىػػو دكف اؼبعػػدؿ الػػذم اسػتهدفتو اػبطػػة كميػان) كعليػػو فػػإف اػبطػػة اػبمسػػية
العاشرة تتمكن من ربقيػق معػدالت االسػتثمار كالنمػو االقتصػادم ضػمن مػا ىػو متوقػع مػن خػالؿ
اؼبشهد اؼبتفائل معدؿ مبو ٕ ،)%كهبذا الوضػع فػإف االقتصػاد الػوطين بقػي حبالػة تػوازف متدنيػة نتيجػة
ألس ػػباب عدي ػػدة منه ػػا ص ػػعوبة زي ػػادة حج ػػم اإلنف ػػاؽ اعب ػػارم عل ػػى حس ػػاب االقتط ػػاع م ػػن اإلنف ػػاؽ
االسػػتثمارم كضػػعف القػػدرة علػػى زيػػادة اإلي ػرادات كتػػدين مسػػتول االدخػػار الػػوطين كتػػردد رأس اؼبػػاؿ
األجن يف توسيع مسانباتو االستثمارية نتيجة لضعف حالة اليقني كتراجع الواردات كالصادرات.
أما كسطي معدؿ االدخار الوطين فقد بلغ ُّ )%عاـ ََِٖ مػن النػاتج احمللػي اإلصبػايل كالبفػض
إىل كبػػو َُ )%مػػن النػػاتج عػػاـ ََُِ ،كمػػا البفػػض معػػدؿ االسػػتثمار كبػػو ّ )%عػػن مػػا كػػاف
عليػػو قبػػل اػبطػػة ذلػػك أف االدخػػار كمػػا نعلػػم يش ػػكل اؼب ػػورد األساس ػػي لالسػػتثمار إذ يبثػػل األخػػري
الدعامة األساسية يف النمو االقتصادم).
إف حصة الفرد مػن النػاتج يف سػورية قػد كاكبػت مبػو حصػة الفػرد يف الػدكؿ متوسػطة الػدخل يف أكاخػر
تسػػعينيات القػػرف اؼباضػػي ،إال أهنػػا بقيػػت أقػػل مػػن حصػػة الفػػرد مػػن النػػاتج يف دكؿ الشػػرؽ األكسػػط
كمشػػاؿ إفريقيػػا ،كأعلػػى مػػن حصػػة الفػػرد مػػن النػػاتج يف دكؿ الػػدخل اؼبتوسػػط األدىن ،إال أف سػػورية
تسػػتطع احملافظ ػػة علػػى مع ػػدؿ مب ػػو يباثػػل مع ػػدؿ مب ػػو ى ػػذه ال ػػدكؿ يف حصػػة الف ػػرد مػػن الن ػػاتج كتراج ػػع
مسػػتول ىػػذه اغبصػػة يف السػػنوات األخػػرية لتػػزداد الفجػػوة بينهػػا كبػػني مثيالهتػػا يف دكؿ الشػػرؽ األكسػػط
كمش ػػاؿ إفريقي ػػا كدكؿ ال ػػدخل اؼبتوس ػػط ،كلتق ػػرتب أكث ػر م ػػن حص ػػة الف ػػرد م ػػن الن ػػاتج يف دكؿ ال ػػدخل
اؼبتوسط األدىن ،فقد بلغ كسطي معدؿ مبو حصة الفرد من النػاتج احمللػي يف سػورية خػالؿ فػرتة اػبطػة
اػبمسية العاشر ٓ )%ِ,فقط اجملموعة اإلحصائية.)ََُِ،
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إف األمػػر األكثػػر أنبيػػة يف ىػػذا الصػػدد أف النمػػو االقتصػػادم خػػالؿ فػػرتة اػبطػػة اػبمسػػية العاشػػرة كػػاف
ضعيفان ك يكن ؿبابيان للعمل .إذ تشري الدراسات إىل أف معػدؿ البطالػة كػاف مسػتقران ك يػنخفض عػن
ٖ )%يف أحسػػن اغبػػاالت ،كمػػا أف معػػدؿ مشػػاركة النسػػاء يف النشػػاط االقتصػػادم سػػجل البفاض ػان
خػػالؿ سػػنوات اػبطػػة ،كبػػذلك يسػػجل علػػى االقتصػػاد السػػورم عػػدـ قدرتػػو علػػى خلػػق فػػرص عمػػل
جديدة كمستدامة انظر :التقرير الثالث لألىداؼ التنموية لأللفية الثالثة.)ََُِ ،
يبكن بشكل مبدئي عرض العالقة بني النمو االقتصادم كالنمو السكاين من خالؿ مسانبة السػكاف
منتجني كمسػتهلكني) كتػأثريىم يف النشػاط االقتصػادم يف جػان العػرض كالطلػب .إذ يبثػل السػكاف
مصػػدر قػػوة العمػػل كمػػن ثم أحػػد أىػػم عناصػػر اإلنتػػاج مػػن ناحيػػة العػػرض العمػػل) .يف الوقػػت نفسػػو
الذم يشكل فيو السكاف أك القطػاع العػائلي أحػد أىػم مصػادر الطلػب الكلػي اؼبتمثػل يف االسػتهالؾ
اػباص الذم يتحدد دبوجبو فيما بعد االدخار الوطين ،ىذا من جهة .كمن جهة ثانية فإف مبػط النمػو
السائد يبكن أف يشكل حافزان أك عقبة أماـ اؼبسانبة الفعالة للسكاف يف النمو االقتصادم.
إف مسػػألة الرتكيػػب العمػػرم للس ػكاف ىػػي مسػػألة ذات تػػأثري مباشػػر يف النمػػو االقتصػػادم ،كيف ىػػذا
الشأف فإننا قبد يف سورية أف نسبة السكاف داخل القوة البشرية من ؾبموع السكاف قد ارتفعػت علػى
حساب نسبة السكاف خارج القوة البشرية خالؿ فرتة اػبطة اػبمسية العاشػرة كىػذا التحػوؿ ىػو مػن
نتػػاج النافػػذة الديبوغرافيػػة) فقػػد ارتفعػػت مػػن ِ )%ٕٓ,عػػاـ ََِٔ إىل ٖ )%ٖٓ,عػػاـ ََُِ
كعليػػو البفػػض معػػدؿ اإلعالػػة العمريػػة خػػالؿ الفػػرتة نفسػػها) ،علم ػان أف نسػػبة السػػكاف داخػػل القػػوة
البشػرية ىػػي بارتفػػاع مسػػتمر منػػذ عػػاـ َُٕٗ حػػا يومنػػا ىػػذا ،كىػػذه النسػػبة أعلػى دبػػا يعػػادؿ ِٔ%
يف عػػاـ ََُِ مقارنػةن حبجمهػػا النسػ يف عػػاـ َُٕٗ .إف ىػػذا التغػػري يف الرتكيػػب العمػػرم للسػػكاف
غل بالشػػكل اؼبناسػػب ييعػػد مؤش ػران إهبابي ػان خػػالؿ فػػرتة التهيػػؤ لفرصػػة انفتػػاح النافػػذة
ىػػو فيمػػا لػػو اسػػتي ٌ
الديبوغرافيػػة ،إال أنػػو يف الواقػػع ييسػػتغل ك يقابػػل خػػالؿ ىػػذه الفػػرتة بنمػػو اقتصػػادم يواكػػب ىػػذا
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االرتفػػاع يف حج ػػم السػػكاف داخ ػػل الق ػػوة البش ػرية ،أسػػلفنا أف مع ػػدؿ النم ػػو االقتص ػػادم ى ػػو فق ػػط
ٓ )%كأف ىن ػ ػ ػػاؾ البفاض ػ ػ ػان دبع ػ ػ ػػدؿ النم ػ ػ ػػو االس ػ ػ ػػتثمارم بنس ػ ػ ػػبة ّ )%كالبفاض ػ ػ ػان أيض ػ ػ ػان دبع ػ ػ ػػدؿ
االدخار ،)...فضالن عن عدـ توفري فرص عمػل دبػا يتناسػب مػع حجػم الطلػب عليػو كثبػات نسػ يف
معدالت البطالة كىو ما سيتم شرحو مفصالن يف الفقرات الالحقة .كل ذلػك يشػري إىل أننػا حػا اآلف
ال نسري على الطريق الصحيح لتحقيق مبو اقتصادم يهيئ لالستفادة من فرصة انفتاح الديبوغرافية.
عل ػى ال ػػرغم م ػػن التحس ػػن النس ػ يف ب ػرامج التمك ػػني االقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي للمػ ػرأة ف ػػإف القص ػػور
الواضػػح مػػازاؿ يتجسػػد يف البفػػاض مسػػانبة اؼبػرأة يف النشػػاط االقتصػػادم .فعلػػى الػػرغم مػػن أف النسػػاء
يشػػكلن مػػا نس ػبتو ٖ )%ْٖ,مػػن عػػدد السػػكاف ككبػػو َٓ )%مػػن القػػوة البش ػرية يف سػػورية عػػاـ
ََُِ إال أف مع ػػدؿ النش ػػاط االقتص ػػادم اػب ػػاـ لإلن ػػاث البف ػػض م ػػن ّ )%ٗ,ع ػػاـ ََِٔ إىل
ِ )%ٕ,عاـ ََُِ.
إف نسػػبة مسػػانبة اؼب ػرأة يف إصبػػايل النشػػاط االقتصػػادم للقػػوة البش ػرية ،كىػػو مػػا يسػػميو االقتصػػاديوف
دبعػػدؿ النشػػاط االقتصػػادم اؼبنفػػتح ،يتعػ مد ِ )%ُٓ,عػػاـ ََِْ كالبفػػض إىل ُ )%ُِ,عػػاـ
ََِٗ كمػػا أف نسػػبة مسػػانبتها إىل إصبػػايل قػػوة العمػػل البفضػػت مػػن ّ )%ُٔ,يف العػػاـ ََِْ
إىل ٖ )%ُْ,يف العػػاـ ََِٗ كيعػػاين نشػػاط اؼب ػرأة فػػوؽ ذلػػك انتشػ ىػار البطالػػة يف صػػفوفها ،كى ػػو

أعلى من نظريه عند الرجاؿ كيصل إىل ّ )%ِِ,بني النساء بينما يبلػغ لػدل الػذكور ٕ )%ٓ,يف

عاـ ََِٗ.
تشري ىذه اؼبعدالت إىل ازدياد خركج اؼبرأة من سوؽ العمل كمن ثم إىل التحدم الػذم يواجػو سػورية،
ذباه فقداف مقومات االستفادة من فرصة انفتاح النافذة الديبوغرافية ،اؼبتمثل يف التغػري السػل ؼبسػانبة
نصف اجملتمع يف العملية اإلنتاجية مستقبالن اجملموعة اإلحصائية كمسح سوؽ العمل.)ََُِ ،
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ب _ أثر الستعداد لنفتاح النافذة الديموغرافية في التشغيل كتفعيل سوؽ العمل:
إف أكثػػر اؼبشػػكالت الػػيت يعانيهػػا سػػوؽ العمػػل ىػػو تػػدين اؼبسػػتول التعليمػػي كالتحصػػيل اؼبعػػريف
لقػ ػػوة العمػ ػػل إذ يشػ ػػكل ضبلػ ػػة الشػ ػػهادة االبتدائيػ ػػة فمػ ػػا دكف كبػ ػػو ّ )%ٖٔ,مػ ػػن اجملمػ ػػوع.
كيشػػكل ذلػػك فجػػوة كاسػػعة بػػني العػػرض كالطلػػب علػػى القػػول العاملػػة كحالػػة مػػن عػػدـ التػوازف
أمػػاـ خطػػة الدكلػػة يف إصػػالح االقتصػػاد الػػوطين كالرفػػع مػػن اؼبسػػتول التقػػاين لوسػػائل اإلنتػػاج
كالتحضػػري لػػدخوؿ العصػػر الرقمػػي كاسػػتخدامات العلػػوـ كالتقنيػػات اؼبعقػػدة كربػػديث اؼبنشػػآت
اإلنتاجية كاػبدمية كالنهوض دبستول اؼبنتوج السورم إىل اؼبقاييس الدكلية.
كيظه ػػر تط ػػور اغبال ػػة العملي ػػة للمش ػػتغلني كاقع ػػان س ػػلبيان ى ػػو اآلخ ػػر ،إذ يالح ػػظ تراج ػػع نس ػػبة

العػػاملني بػػأجر مقابػػل ارتفػػاع نسػػبة العػػاملني غبسػػاهبم كالعػػاملني بػػدكف أجػػر لػػدل األسػػرة ،كمػػا
يب ػػدك م ػػن مراجع ػػة توزي ػػع اؼبشػ ػتغلني حبس ػػب قط ػػاع العم ػػل ارتف ػػاع نس ػػبة الع ػػاملني يف القط ػػاع
االقتصادم غري اؼبنظم فهي تبلغ كفػق إحصػاءات عػاـ ََِّ كبػو ٓ )%ّٕ,مقارنػة دبعػدؿ
ّٔ )%عاـ ُٓٗٗ ك ِّ )%عػاـ ُٕٖٗ .كذلػك حبػد ذاتػو مؤشػر بػالغ اػبطػورة ،إذ يػدؿ
علػػى تف ػػاقم حالػػة التش ػػغيل اؼبنقػػوص كافتق ػػاد ف ػػرص العمػػل اعبدي ػػدة يف القطػػاع اؼب ػػنظم كع ػػدـ
استثمار قوة العمل استثماران أمثل كبإنتاجية عالية.
كمن الظواىر السلبية األخرل ىي ارتفاع معدالت البطالة الػيت تقػدر بنحػو ّ )%ُِ,عػاـ
ََِْ مقارن ػػة بنح ػػو ِ )%ٖ,ع ػػاـ ُٗٗٗ كأف غالبي ػػة الع ػػاطلني ع ػػن العم ػػل ٖٕ)%
يعمل ػوا مػػن قبػػل ،كأف نسػػبة الشػػباب ُٓ – ِْ سػػنة) مػػن ؾبمػػوع العػػاطلني تصػػل إىل كبػػو
َٕ.)%
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ك يتول ػػد ارتف ػػاع البطال ػػة ع ػػن الض ػػغط الس ػػكاين فحس ػػب فق ػػد حص ػػل ك ػػذلك نتيجػ ػةن لت ػػدىور ق ػػدرة

االقتصػػاد الػػوطين علػػى خلػػق فػػرص العمػػل .فبعػػد أف كػػاف يفػػي بقرابػػة ََِ) ألػػف فرصػػة عمػػل يف
اؼبتوسط سنويان يف الفرتة بػني َُٗٗك ُٓٗٗ يعػد يقػدـ إال َُٔ) ألػف فرصػة عمػل سػنويان بػني

ُٗٗٗ كََِّ .كإف ىػػذا األمػػر مػرتبط برتاجػػع االسػػتثمار كالتنميػػة كبتػػدىور منػػاخ االسػػتثمار ،كمػػن
اؼبالحػػظ يف ىػػذا الصػػدد أف تراجػػع القػػدرة علػػى التشػػغيل قػػد مشػػل الغالبيػػة العظمػػى مػػن القطاعػػات
اإلنتاجية باستثناء اػبدمات .ككما يتضح يف اعبدكؿ رقم ٓ.)ِ -
الجدكؿ ( )1 -6معدلت نمو المشتغلين في القطاعات كافة

العمالة

1996-1991

1223-1996

زراعة

ّٓ.

َ.ِ-

صناعة
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ِ.ُ-
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َُ.

ذبارة

ْٗ.

َِ.

نقل

ُٓ.

ِٗ.

خدمات* تتضمن اؼباؿ)

َ.ٕ-

ُْ.

كسطي معدؿ مبو العمالة

َٓ.

ُُ.

اؼبصدر :اػبطة اػبمسية العاشرة صٕٓ.
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الشكل البياين ٔ )ُ -يبني توزيع اؼبشتغلني ُٓ سنة فأكثر) حبسب أقساـ النشاط االقتصادم لعاـ ََِّ
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خدمات

كم ػػن مؤش ػرات الرك ػػود اؼبرتبط ػػة بقل ػػة التش ػػغيل كبالبف ػػاض نس ػػبة االس ػػتثمار يف القط ػػاع اػب ػػاص لب ػ
بالذكر تراجع معدؿ مبو إنتاجيػة العامػل يف القطاعػات الرئيسػة ،فقػد بلػغ كسػطي معػدؿ مبػو اإلنتاجيػة
للف ػػرتة ُٔٗٗ ََِّ-كب ػػو ِٔ ،)%ُ,بينم ػػا ك ػػاف ٓ )%ّ,للف ػػرتة ُُٗٗ ،ُٗٗٔ-كب ػػالطبع
يػػدفع ىػػذا الرتاجػػع الشػػركات كاؼبنشػػآت اؼبشػػغلة إىل اغبػػد أك االمتنػػاع عػػن التشػػغيل كاالسػػتثمار ألنػػو
يعين تدين عائدات االستثمار انظر :اػبطة اػبمسية العاشرة.)ُْٖ -ُّٖ ،
حظػػي قطػػاع التشػػغيل باىتمػػاـ اػبطػػة التاسػػعة إال أنػػو يفلػػح يف التخفيػػف مػػن حػػدة البطالػػة ،ففػػي
الوق ػػت ال ػػذم ك ػػاف اؼبس ػػتهدؼ خف ػػض مع ػػدالهتا م ػػن ٓ )%ٗ,إىل ٔ )%يف هناي ػػة اػبط ػػة ،فإهن ػػا
سجلت خالؿ تلك الفرتة ارتفاعان يف اؼبعدؿ إىل ّ.)%ُِ,
إف مشكلة توليد فرص العمل كحالػة البطالػة يف سػورية فباثلػة ؼبػا يعانيػو منػو العديػد مػن البلػداف العربيػة
األردف ،تػػونس ،لبنػػاف ،اعبزائػػر ،مصػػر) الػػيت تصػػل معػػدالت البطالػػة فيهػػا إىل كبػػو ُٕ ،)%إال أف
استمرار األكضاع اغبالية ألداء االقتصػاد الػوطين كتػدين معػدالت مبػوه سػيؤدم إىل تفػاقم حالػة البطالػة
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يف اؼبستقبل اؼبنظور.
كلعل التحدم الرئيس للتغلب على ذلك ىو يف تعظيم أدكات اإلدارة االقتصادية كعوائدىا كالنهػوض
ميػػع أركػػاف ؿبػػيط االسػػتثمار كاألعمػػاؿ كرفػػع القيػػود القطاعيػػة ،كإصػػالح النظػػاـ التعليمػػي كتطػػوير
أجهزة التدريب ككسائل ربصيل اؼبعرفة كافة انظر :اػبطة اػبمسية العاشرة.)ُٖٔ ،
هتدؼ اػبطة اػبمسية العاشرة إىل توسيع دائرة االستثمارات اؼبنتجة كالقػادرة علػى توليػد فػرص العمػل
يف القطاع ػػات كاف ػػة كباالعتم ػػاد عل ػػى تط ػػوير ك ػػل العوام ػػل اؼب ػػؤثرة يف من ػػاخ االس ػػتثمار دب ػػا يف ذل ػػك
التشػريعات كاؼبؤسسػػات ،مػع اعتمػػاد خطػة متناسػػقة لتطػوير سياسػػات كأجهػزة التػػدريب اؼبهػين كإعػػادة
الت ػػدريب كإص ػػالح النظ ػػاـ التعليم ػػي كالنظ ػػاـ الض ػري  ،كتنفي ػػذ ال ػربامج االس ػػتهدافية غب ػػل مش ػػكالت
البطال ػػة يف اؼبن ػػاطق األق ػػل مبػ ػوان ،كربس ػػني إدارة االقتص ػػاد ال ػػوطين كمكافح ػػة الفس ػػاد كزي ػػادة الفاعلي ػػة
اغبكومية ،إضافة إىل األىداؼ التالية:

ُ -تفعيػػل سػػوؽ العمػػل كتنظيمػػو باذبػػاه زبفػػيض معػػدالت البطالػػة كمالءمػػة العػػرض مػػن العمالػػة مػػع
متطلبات سوؽ العمل ،كدبا ينسجم مع توجهات اػبطة اػبمسية العاشرة ،الػيت تقػوـ علػى اسػرتاتيجية
االنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ االجتماعي.
ِ -تط ػ ػػوير القػ ػ ػوانني كالتشػ ػ ػريعات اؼبتعلق ػ ػػة بالعمػ ػػل كدب ػ ػػا ينس ػ ػػجم مػ ػػع توجهػ ػػات اػبطػ ػػة اػبمسػ ػػية
العاشرة قانوف العمل ،قانوف التأمينات االجتماعية)
ّ -تطوير سياسات كأجهزة التدريب اؼبهين كإعادة التدريب كإصالح النظاـ التعليمي.
ْ -رفع إنتاجية العمل كنوعيتو من خػالؿ زيػادة خػربات العػاملني كمعػارفهم كمهػاراهتم كالرفػد بكػوادر
جديدة مؤىلة.
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ٓ -دعم اؼبشركعات الصغرية كمتناىية الصغر كاؼبتوسطة ،كتأمني البيمة اؼبناسبة لذلك.
ٔ -تأىيل القطاع االقتصادم غري اؼبنظم ليتمكن من اؼبسانبة يف عملية التنمية.
كعل صعيد التقديرات الكمية تهدؼ الخطة الخمسية العاشرة إل اآلتي:
أكالن -زبفػيض نسػػبة البطالػػة مػػن ُِ - )%تبعػػان لتقػػديرات اغبكومػػة -عػػاـ ََِٓ إىل ٖ)%
عاـ ََُِ ،علمان أف ىذه النسبة قػد ترتفػع إىل كبػو ُٕ )%إذا اسػتمرت السياسػات اغباليػة،
كيتفرع عن ىذا اؽبدؼ الرئيسي أىداؼ عديدة أخرل ،من أنبها األىداؼ التالية:

 نسػبة اسػتثمار تصػػل إىل َّ )%خػالؿ فػرتة اػبطػػة مػع ترشػيد االسػػتثمارات بكػل أصػػنافهاعلى أال تقل حصة النشاطات كثيفة العمالة عن ثلث االستثمارات.
 الوصػػوؿ يف أكاخػػر اػبطػػة العاشػػرة إىل رفػػع نسػػبة مػػن أهنػوا التعلػػيم األساسػػي تسػػع سػػنوات)إىل َٓ )%مػػن القػػول العاملػػة عػػن طري ػق تطػػوير النظػػاـ التعليمػػي كربسػػني أدائػػو كتطػػوير
التعل ػػيم اؼبه ػػين حبي ػػث يرتف ػػع ع ػػدد اؼبتخ ػػرجني بالدرج ػػة اؼبطلوب ػػة م ػػن النظ ػػاـ التعليم ػػي الع ػػاـ
ب ػ ػ ََُ) أل ػػف س ػػنويان ،كأف ي ػػزداد ع ػػدد اؼبت ػػدربني ال ػػذين ىبض ػػعوف إىل إع ػػادة الت ػػدريب إىل
ََِ أل ػػف ش ػػخ س ػػنويان سػ ػواء م ػػن ي ػػدخل إىل س ػػوؽ العم ػػل أكؿ م ػػرة أـ أكلم ػػك ال ػػذين
يعملوف كوبتاجوف إىل استكماؿ التأىيل أك ذبديده.
ثانيػػان -يبكػػن خػػالؿ اػبطػػة العاشػػرة شػػحن القػػول العاملػػة بطاقػػة إضػػافية مػػن الكفػػاءات ترتكػػب مػػن
مليػوف كنصػػف مليػوف عامػػل يبلكػػوف مسػتول التأىيػػل اؼبطلػػوب .كيقتضػي إدراؾ ىػػذا اؽبػػدؼ

إعداد برنامج طموح كمتناسق مع متطلبات اؼبشاريع االستثمارية اعبديدة كتنفيذه.
ثالثػان -خلػق ََََُِٓ) مليػػوف كممتػني كطبسػني ألػػف فرصػة عمػل خػػالؿ اػبطػة اػبمسػية العاشػػرة

أم دبعدؿ َِٓ) ألف فرصة عمل سنويان انظر :اػبطة اػبمسية العاشرة.)ُٖٗ -ُٖٖ ،
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التحليل:
يػرتبط التشػػغيل كالطلػػب علػػى قػػوة العمػػل دبعػػدؿ النمػػو االقتصػػادم مػػن جهػػة كاؼبصػػادر القطاعيػػة الػػيت
يتحقػق فيهػا ىػذا النمػو مػػن جهػة أخػرل ،كتتعػرض سػوؽ العمػػل اؼبطلوبػة ؼبواكبػة فرصػة انفتػاح النافػػذة
الديبوغرافيػػة يف سػػورية إىل عػػدد مػػن التحػػديات الػػيت تلقػػي بثقلهػػا علػػى فػػرص التشػػغيل كمواصػػفاتو،
كيبكن تقسيم ىذه التحديات إىل نػوعني ،يتعلػق األكؿ بالتحػديات الكميػة ذات العالقػة دببػدأ انفتػاح
النافػذة الػديبوغرايف اؼبتمثػل يف كصػوؿ نسػبة السػػكاف داخػل القػوة البشػرية إىل أقصػى مسػتوياهتا مقارنػػة
باكبسار نسبة الفمات اؼبعالة ،كىو ما يعػين زيػادة يف عػدد السػكاف الطػالبني للعمػل كىػذا مػا سيشػكل
ضغطان على سوؽ العمل ،بينما يعتمد الثاين على كفػاءة نشػاط سػوؽ العمػل يف إحػداث فػرص عمػل
من جهة ،كتأثريه يف ربفيػز التعلػيم نوعػان ككمػان ،كربفيػز رفػع معػدالت مبػو قػوة العمػل اؼبتمثػل بتخفػيض
فاقدىا الفاقد النسوم ،الفاقد التعليمي ،احملبطني )...من جهة أخرل.
اتسمت اؼبرحلػة اؼباضػية ََِٔ ََُِ-بعػدـ تسػاكم العالقػة كتناسػقها بػني معػدالت مبػو اؼبتغػريات
األساسية لسوؽ العمل ،من مبو للقوة البشرية كقوة العمل كمعدالت التشػغيل كالبطالػة ،إىل درجػة أنػو
يصعب يف أحياف كثرية تفسري بعض ظواىرىا.
كتػػدؿ اؼبؤشػرات اؼبرتبطػػة بفرصػػة التهيػػؤ لالسػػتفادة مػػن انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة) إىل دالئػػل سػػلبية
خالؿ فرتة اػبطة اػبمسية العاشرة.
كفيمػػا يتعلػػق بالعالقػػة بػػني السػػكاف كالتنميػػة ،فػػإف ىنػػاؾ فجػػوةن كبػػريةن ملحوظ ػةن بػػني معػػدؿ مبػػو القػػوة
البشػرية كمعػػدؿ مبػػو قػػوة العمػػل .لقػػد شػػهدت الفػػرتة السػابقة معػػدالت مبػػو لفاقػػد قػػوة العمػػل أكػػرب مػػن
معػػدالت مبػػو ق ػػوة العمػػل نفسػػها .إذ مبػػا ؾبمػػوع السػػكاف خػػارج قػػوة العمػػل دبعػػدؿ سػػنوم بلػػغ كب ػػو
ِ )%ْ,خالؿ الفرتة اؼبمتدة بني العامني ََِٔ كََُِ بينما مبت قوة العمػل دبعػدؿ مبػو سػنوم
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بلغ ِ ،)%كيف ضوء ؿبدكدية تأثري ارتفاع معػدالت االلتحػاؽ بػالتعليم مػا بعػد األساسػي يف مبػو قػوة
العمػػل فػػإف الفاقػػد األساسػػي منهػػا ،الػػذم يفسػػر مبػػو فاقػػد قػػوة العمػػل بنحػػو ضػػعف مبػػو قػػوة العمػػل،
يرتبط ارتباطان كثيقان دبح ٌددم الفاقد النسوم ،كاإلحباط.
إف س ػػوؽ العم ػػل يف س ػػورية يش ػػهد مبػ ػوان حقيقيػ ػان يف الطل ػػب عل ػػى ق ػػوة العم ػػل .كسبث ػػل ى ػػذا الوض ػػع
دبحدكديػة فػػرص العمػػل احملدثػػة ،كمػػن ثم فػػإف الثبػػات النسػ يف معػػدالت البطالػػة خػػالؿ الفػػرتة اؼبمتػػدة
بػني العػامني ََِٔ كََُِ يبكػن أف يعػزل إىل جانػب العػرض اؼبتمثػل ،باالنسػحاب الكبػري للمػرأة
من سوؽ العمل فيما عدا القطاع اغبكومي منػو ،كاإلحبػاط الػذم يواجهػو الػداخلوف اعبػدد إىل سػوؽ
العمػػل ،كيضػػاؼ إىل ذلػػك اؽبجػػرة الواسػػعة لليػػد العاملػػة اؼبؤىلػػة كمتوسػػطة التأىيػػل ،الػػيت سػػتبقى فػػرص
اؽبجرة كاستقطاب البلػداف اؼبسػتقطبة للهجػرة اػبارجيػة الدكليػة مفتوحػة نسػبيان أمامهػا ،كبأقػل قػدر مػن
اؼبعوقات .كيؤدم ذلك كلػو إىل مبػو ؿبػدكد لقػوة العمػل ،علػى مسػتول جانػب الطلػب اؼبتعلػق بفاعليػة
السوؽ كنشاطو يف خلق فرص عمل .كىذا ما يعطػي تفسػريان كاضػحان لالسػتقرار النسػ ؼبعػدؿ البطالػة
على الرغم من ؿبدكدية مبو فرص العمل.
تب ػػدك ظ ػػاىرة البطال ػػة يف س ػػورية أمػ ػران مقلقػ ػان ،ك ػػوف فاق ػػد ق ػػوة العم ػػل كالبطال ػػة يب ػػثالف الطاق ػػة البشػ ػرية
اؼبهػػدكرة ،كتػػؤثر ىػػذه الظػػاىرة تػػأثريان غػػري مباشػػر يف مسػػتول اإلنتػػاج كػػوف العػػاطلني م ػن العمػػل يبثلػػوف
طاقػػات غػػري منتجػػة مػػن جانػػب ،كمسػػتهلكة مػػن جانػػب آخػػر .كيضػػاؼ إىل ذلػػك نسػػبة عاليػػة مػػن
اؼبوارد البشرية العاطلة مػن العمػل ىػي كػوادر متعلمػة أنفقػت مبػالغ كبػرية يف سػبيل تأىيلهػا ،يف الوقػت
الػػذم وبتػػاج فيػػو سػػوؽ العمػػل بالدرجػػة األكىل إىل اؼبػػؤىلني يف زمػػن التخصػ
اقتصاد اؼبعرفة.
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كاؼبػػؤىالت للػػدخوؿ يف
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المصدرً:المكت ًالمركزيًلإلحص ءًلمع مًً 2002

كف ػػق اؼبعطي ػػات الس ػػابقة البف ػػض مع ػػدؿ البطال ػػة م ػػن ّ )%ُِ,يف الع ػػاـ ََِْ إىل ُ )%ٖ,يف
العػػاـ ََِٗ كيعػػزل السػػبب الػرئيس ؽبػػذا االلبفػػاض بضػػعف الػػدخوؿ إىل سػػوؽ العمػػل ،فعلػػى الػػرغم
من دخوؿ كبػو ٔ )ُ,مليػوف نسػمة مػن السػكاف إىل القػوة البشػرية خػالؿ الفػرتة اؼبمتػدة بػني العػامني
ََِْ ََِٗ-إال أف كب ػػو ثل ػػثهم فق ػػط ،دخ ػػل س ػػوؽ العم ػػل كى ػػو م ػػا يق ػػدر كب ػػو ْٔٗ) أل ػػف
مشتغل ،أم بزيادة سنوية بلغت ٗٗ) ألف داخل إىل سوؽ العمل.
لقد ع خالؿ ىذه الفػرتة إحػداث ْْٗٗٓٔ) فرصػة عمػل ،أم بوسػطي سػنوم قػدره َُّ) ألػف
فرص ػػة عم ػػل يف الوق ػػت ال ػػذم فق ػػد في ػػو القط ػػاع الزراع ػػي كب ػػو ٓ )ُٔٗ,أل ػػف فرص ػػة عم ػػل خ ػػالؿ
السنوات ََِٓ )ََِٗ-كلو افرتضنا أف قوة العمل مبت دبعدؿ مبو القػوة البشػرية ٖ )%ِ,علػى
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ً

الرغم من عدـ سباشي ىذا الفرض مع متطلبات التهيؤ لفرصة انفتػاح النافػذة الديبوغرافيػة الػيت تتطلػب
تعظػػيم نسػػبة قػػوة العمػػل علػػى حسػػاب فاقػػدىا) أم مػػع االحتفػػاظ بالنسػػب نفسػػها للعػػاـ ََِْ مػػن
مسػانبة اؼبػرأة يف قػوة العمػػل كالنشػاط االقتصػادم ،كاغبفػػاظ علػى معػدالت االلتحػػاؽ بػالتعليم مػا بعػػد
األساسي نفسها على الرغم مػن تراجعهػا يف مرحلػة التعلػيم الثػانوم) كاحملافظػة علػى النسػب األخػرل
اؼبتعلقػػة بفاقػػد قػػوة العمػػل نفسػػها ،لكػػاف حجػػم قػػوة العمػػل للعػػاـ ََِٗ مسػػاكيان لػ ػ ْْٖٖٓٗٓ)
عػػامالن ،كبػػذلك يكػػوف معػػدؿ البطالػػة ٓ )%ُٔ,يف العػػاـ ََِٗ كمػػن ثم كجػػود كبػػو ْٕٖٗٗٗ)
شخصان حباجة لفرصة عمل اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء.)ََُِ ،
لقػػد ذبػػاكز معػػدؿ مبػػو الطلػػب علػػى قػػوة العمػػل معػػدؿ مبػػو العػػرض منػػو خػػالؿ الفػػرتة ََِٔ،ََُِ-
فبا حػافظ علػى معػدالت بطالػة مسػتقرة كبػو ٖ %كمتوسػط خػالؿ الفػرتة نفسػها) ،كىػذا مػا أظهرتػو
مسوح قوة العمل اليت هبريها اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء.
كيف ىػػذا اجملػػاؿ نػػذكر أف معػػدؿ مبػػو الطلػػب علػػى العمػػل كالعػػرض منػػو كػػاف سػػالبان يف عػػاـ ََِٔ.
كبسبب األزمة العاؼبيػة كػاف معػدؿ مبػو الطلػب علػى العمػل سػالبان يف عػاـ ََِٖ .كيف النصػف األكؿ
من عاـ ََُِ كاف معدؿ مبو العرض من العمل سالبان.
يشػػكل األف ػراد مػػن داخػػل قػػوة العمػػل نسػػبة ٖ %ّْ,مػػن القػػوة البش ػرية ََُّٖٓٓ فػػرد) ،مقابػػل
ِ )%ٓٔ,خارج قوة العمل مػن القػوة البشػرية ُُِْٖٕٓ فػردان) كىػي نسػبة مرتفعػة ينبغػي العمػل
علػػى ربويػػل الق ػػوة البش ػرية خػػارج ق ػػوة العمػػل إىل قػػوة بش ػرية داخػػل قػػوة عمػػل ألهنػػا تشػػكل العنص ػػر
األساس يف عملية التنمية.

221

توزعػػت المسػػاىمة النسػػبية لكػػل مػػن أقسػػاـ النشػػاط القتصػػادم فػػي التشػػغيل خػػالؿ الفتػػرة
الواقعة بين العاـ  1226كالعاـ  1212كفقان لما يلي:
شػػهدت الفػػرتة بػػني العػػامني ََِْ كََِٕ تطػػوران ملحوظ ػان يف نسػػبة مسػػانبة القطػػاع الصػػناعي يف
التشػغيل ،فقػد ارتفعػػت نسػبة اؼبشػتغلني يف القطػػاع مػن ِ )%ُٓ,يف العػػاـ ََِْ إىل ٔ)%ُِ,
يف العػػاـ ََُِ يف مقابػػل ذلػػك البفضػػت نسػػبة اؼبشػػتغلني يف القطػػاع الزراعػػي مػػن ُ )%ُٕ,إىل
ْ )%ُّ,خػالؿ الفػرتة نفسػها .ىػذا التغػري كػاف ناصبػان عػن فقػداف قطػاع الزراعػة مػا يقػػارب َُٕ)
أل ػػف فرص ػػة عم ػػل خ ػػالؿ تل ػػك الس ػػنوات ،كش ػػكلت مس ػػانبة القط ػػاع اغبقيق ػػي يف التش ػػغيل الزراع ػػة
كالص ػػناعة) م ػػا نس ػػبتو ِّ )%م ػػن إصب ػػايل اؼبش ػػتغلني كارتفع ػػت ى ػػذه النس ػػبة يف الع ػػاـ ََُِ إىل
ّٓ )%من إصبايل اؼبشتغلني.
ككػػاف االلبفػػاض الكبػػري اؼبلحػػوظ خػػالؿ ىػػذه الفػػرتة ىػػو يف مسػػانبة كػػل مػػن قطػػاعي اػبػػدمات كالبنػػاء
كالتشييد يف التشغيل من ٗ )%ِٗ,ك ٓ )%ُٗ,إىل ٕ )%ُِ,ك ِ )%ُٔ,على التوايل.
ييعػػد قطاعػػا اػبػػدمات كالزراعػػة اؼبشػػغلني الرئيس ػني لإلنػػاث فقػػد بلغػػت نس ػػبة اإلنػػاث اؼبش ػػتغالت يف
ىذين القطاعني ٖ )%ُٖ,من إصبايل اؼبشتغالت يف العػاـ ََِْ كالبفضػت ىػذه النسػبة يف العػاـ

ََُِ إىل ٕ.)%ٕٗ,
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الشكل ٔ–ّ) توزع اؼبشتغلني حبسب أقساـ النشاط االقتصادم ََِْ ك ََِٗ

مس ًسوقًالعمل ًالمكت ًالمركزيًلإلحص ء ًدمشق ً .2009
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المصدرً:المكت ًالمركزيًلإلحص ءً(مسوحًقوةًالعملًلع م ًً )2002ً-2002

ييعد التشغيل ربديان أساسيان من ربديات السنوات القادمة اليت سػوؼ يسػتمر فيهػا معػدؿ النمػو العػايل

للقػػوة البش ػرية خاصػػة يف ضػػوء االنتقػػاؿ مػػن اؼبفهػػوـ التقليػػدم للعمػػل الػػذم ع ربليػػل بيانػػات العمػػل
علػػى أساسػو) إىل مػػا يسػػمى العمػػل الالئػػق الػػذم اعتمدتػػو منظمػػة العمػػل الدكليػػة) يف العػػاـ ُٗٗٗ،
ػتول الئقػان
الػذم يتمحػور حػوؿ العمػل اؼبنػتج الػذم يليػق باإلنسػاف كبقدراتػو كإمكاناتػو ،كوبقػق لػو مس ن

من العين الكرًن ،كوبقق لو اغبرية كالعدالة كاألمن ،كمن ثم فإف شػرط اللياقػة ال يقػل أنبيػة عػن فرصػة
العمل.
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يبكػػن القػػوؿ يف ضػػوء اؼبعطيػػات الرظبيػػة لسػػوؽ العمػػل :إف النشػػاط يف سػػوؽ العمػػل خػػالؿ السػػنوات
اؼباضية كاف قاصران عن إهباد أكثػر مػن َُّ) ألػف فرصػة عمػل سػنويان ،الػيت كانػت ذكوريػةن حبتػةن يف
حػػني أف اػبطػػة ىػػدفت إىل إهبػػاد َِٓ) ألػػف فرصػػة عمػػل سػػنويان) ،فقػػد البفػػض عػػدد اؼبشػػتغالت
دبقػدار ْ) آالؼ مشػتغلة أم دبعػدؿ فقػد أنثػوم سػػنوم بلػغ ََٖ) مشػتغلة .كىػذا مػا يؤكػد خػػركج
اإلنػػاث مػػن سػػوؽ العمػػل ،كبالتػػايل البفػػاض معػػدؿ مسػػانبة اؼب ػرأة يف النشػػاط االقتصػػادم كمػػا سبػػت
اإلشػػارة إلي ػػو يف الفقػػرة الس ػػابقة م ػػن ىػػذا الفص ػػل ،كىػػذا م ػػا يش ػػري إىل أف اس ػػتمرار اؼبؤش ػرات اغبالي ػػة
مس ػػتقبالن س ػػيفقد س ػػورية فرص ػػة االس ػػتفادة م ػػن الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة يف ح ػػاؿ ربققه ػػا ،كسيض ػػعها يف
الوقػػت نفس ػػو يف مشػػكالت الت ػػوتر ب ػػني تنػػامي حج ػػم الق ػػوة البش ػرية كؿبدكدي ػػة فػػرص العم ػػل عموم ػان
كالعمل الالئق خصوصان.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ثانيػ ػ ػان -أث ػ ػػر الس ػ ػػتعداد لنفت ػ ػػاح الناف ػ ػػذة الديموغرافي ػ ػػة ( )1212 -1226ف ػ ػػي األكض ػ ػػاع
الجتماعية في سورية من خالؿ تحليل الخطة الخمسية العاشرة.
أ -أثر الستعداد لنفتاح النافذة الديموغرافية في التعليم:
التعليم قبل كل شػيء ىػو حػق مػن حقػوؽ اإلنسػاف ،كسػورية ملتزمػة بتحقيػق ىػدؼ التعلػيم للجميػع.
كعليو فإف القضاء على األمية كاغبد من التسػرب الدراسػي كمعاعبػة الظػواىر اؼبتعلقػة دبعػدالت البطالػة
اؼبرتفعػػة ب ػػني ذكم التحص ػػيل الدراس ػػي اؼبت ػػدين ،إضػػافة إىل ربقي ػػق مع ػػدالت عالي ػػة يف القب ػػوؿ دبراح ػػل
التعليم اؼبختلفة تعد من بني االسرتاتيجيات اؼبهمة اليت تتبناىا اػبطة اػبمسية العاشرة
مػػن جانػػب آخػػر ،كمػػن أجػػل مواكبػػة اإلصػػالح التعليمػػي لعمليػػة التحػػوؿ اجملتمعػػي الػػيت تضػػع اػبطػػة
اغبالية اغبجر األساس إلقالعها ،فإف العملية التعليمية بعناصرىا األساسػية ،ربتػاج إىل مراجعػة شػاملة
مػن أجػػل ربقيػػق منظػػور نػػوعي جديػػد للػػتعلم .مػػن جانػػب آخػػر ،هبػب تطػػوير التعلػػيم العػػايل مػػن أجػػل
تػػوفري قػػوة عمػػل عاليػػة التأىيػػل متعػػددة اؼبعػػارؼ كمهنيػػة قػػادرة علػػى نقػػل االقتصػػاد الػػوطين إىل عصػػر
العوؼبة كاؼبعرفة كالتنافسية اغبادة كاالنفتاح على االقتصاد العاؼبي.
المرامي الكمية األساسية للمستويات التعليمية المختلفة:
 -1التعليم غير النظامي:
نُ -مواصػػلة ربقيػػق ىػػدؼ ؿبػػو األميػػة كذلػػك عػػن طريػػق تػػوفري فػػرص تعل ػػيم
القراءة كالكتابة لنحو َٓ )%من األميني خالؿ سنوات اػبطة ،مع التأكيػد
على الربامج اؼبوجهة للمرأة كللمناطق الفقرية.
نِ -ت ػػوفري ب ػرامج تدريبي ػػة للمتس ػربني م ػػن مراح ػػل التعل ػػيم األساس ػػي كػبرهب ػػي
برامج ؿبو األمية لتزكيدىم دبهارات تفيدىم يف توفري فرص العمل الػذاي ،بػأف
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يتم تدريب ََِٓ) معلم كمعلمة
نّ -التعليم ما قبل األساسي:
نْ -زيػػادة عػػدد ريػػاض األطفػػاؿ حبيػػث نضػػمن أف كبػػو َّ )%مػػن التالميػػذ
يدخلوف السنة األكىل من التعليم االبتدائي بإعداد تربوم مسبق.
نٓ -تػػوفري تػػدريب لنحػػو  / َََّ /معلػػم كمعلمػػة كإعػػدادىم للتػػدريس يف
ريػ ػػاض األطف ػ ػػاؿ التابعػ ػػة للحكومػ ػػة كاؼبنظم ػ ػػات الش ػ ػػعبية كف ػ ػػق اؼبعػ ػػايري
الرتبوية.
 -1التعليم األساسي:
نُ -زي ػػادة مع ػػدالت القي ػػد الص ػػايف يف التعل ػػيم االبت ػػدائي لتص ػػل إىل ح ػػدكد
ٖٗ.)%
نِ -زبفيض معدالت التسرب من ْ )%إىل ُ )%مع هناية اػبطة.
نّ -زيادة نسبة اؼبعلمني اؼبؤىلني إىل َٕ.)%
 -3التعليم الثانوم:
رفع معدؿ القبوؿ كاالنتقاؿ من التعليم األساسي إىل ٖٓ.)%
التعليم اؼبهين كالتقين:
نُ -فتح كإنشاء اؼبهن اعبديدة اليت تتوافق مع سوؽ العمل.
نِ -افتتاح ّٗ) مدرسة ذبارية.
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نّ -افتتاح ِٗ) مدرسة صناعية.
 -4التعليم العالي كالبحث العلمي:
 -1تطوير اعبامعات كالتعليم اؼبفتوح على مستول احملافظات حبيػث ترتفػع معػدالت القبػوؿ مػن
ُٕ )%إىل ِٓ.)%
 -2إنشاء ٔ) جامعات إقليمية بالتوافق مع خطة التنمية اإلقليمية اؼبتوازنة.
 -3كضػػع آليػػات تنسػػيقية لعمػػل اعبامعػػات اإلقليمية اػبطػػة اػبمسػػية العاشػػرة ،صَٕٕ-
َٖٕ).
كسػرتكز خطػة القبػوؿ علػى الػربامج ذات الطلػب العػايل الػيت ربظػى بأكلويػة يف اػبطػة اػبمسػية العاشػرة
كتراعػػي جوانػػب النػػوع االجتمػػاعي كزيػػادة معػػدالت قبػػوؿ الفتيػػات يف األقسػػاـ العلميػػة كتعمػػل علػػى
إهباد معػايري جديػدة إضػافية يف نظػاـ اؼبفاضػلة تأخػذ باغبسػباف قػدرات الطالػب الذىنيػة كالفكريػة كفبػا
كرد يف ىذه اػبطة.
 تصػػميم كتنفيػػذ سياسػػات قبػػوؿ كخطػػة مرحليػػة تعمػػل علػػى زيػػادة أعػػداد الطلبػػة يف كليػػاتكأقسػػاـ إدارة األعمػػاؿ كتكنولوجيػػا اؼبعلومػػات دبعػػدؿ ٗ ،)%كيف كليػػات العلػػوـ كاؽبندسػػة
كالتكنولوجيا كالطب دبعدؿ ِٓ )%كيف الرتبية ٖ )%مػع التقليػل مػن معػدالت القبػوؿ يف
اإلنسانيات كالعلوـ االجتماعية دبعدؿ ٖ.)%
 اغبفػ ػػاظ علػ ػػى نسػ ػػبة أسػ ػػتاذ  /طالػ ػػب حبيػ ػػث تكػ ػػوف حبػ ػػدكد ُ )َْ/يف األقسػ ػػاـ األدبيػ ػػةك ُ )َِ/يف األقسػػاـ العلميػػة ،كالتمسػػك بربنػػامج صػػارـ كفػػق اؼبقػػاييس الدكليػػة مبػػين علػػى
دراسػػة األعبػػاء التدريسػػية كربليلهػػا مػػن أجػػل أف نضػػمن بػػأف األسػػتاذ اعبػػامعي يػػوزع كقتػػو بػػني
التػػدريس كتقػػدًن االستشػػارات كاإلرشػػاد للطلبػػة كالبحػػث العلمػػي ،كبػػأهنم قػػادركف علػػى تػػوفري
تعليم ذم نوعية عالية.
 -تصػػميم كتنفيػػذ خطػػة إلدارة قبػػوؿ الطلبػػة كتػػوزيهم علػػى الدراسػػات العليػػا حبيػػث يػػتم االرتفػػاع
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بعػػدد طلبػػة الدراسػػات العليػػا كإيصػػالو مػػن ّ )%يف كضػػعو اغبػػايل إىل َُ )%مػػن ؾبمػػوع
طلبة اعبامعات عاـ ََُِ انظر :اػبطة اػبمسية العاشرة.)ُٕٗ-ُٕٖ ،
التحليل:
كانػػت سػػورية قػػد بػػذلت جهػػودانكبػػرية يف ىػػذا اجملػػاؿ مػػن خػػالؿ التعلػػيم العػػاـ كاإللزامػػي ،كزيػػادة عػػدد
سػنوات التعلػػيم اإللزامػػي للتماشػي مػػع متطلبػػات الثػػورة العلميػة كالتقنيػػة اغبديثػػة لزيػادة العػػرض مػػن قػػوة
العمل عالية التأىيػل كالتعلػيم ،كقػد ربقػق تقػدـ مهػم يف ىػذا اجملػاؿ مػن خػالؿ تراجػع معػدالت األميػة
بني السكاف ،كزيادة أعداد الفمات التعليمية اؼبختلفة.
إال أنػػو الت ػزاؿ ىنػػاؾ نسػػبة عاليػػة م ػن األميػػة يف بعػػض اؼبنػػاطق ،فاػبطػػة اػبمسػػية العاشػػرة

تسػػتطع

ربقيق ىدفها يف هناية مدهتا من خفض معدؿ األمية إىل النصف ،فقد بلػغ كسػطي معػدؿ األميػة بػني
السػػكاف ُٓ) سػػنة فػػأكثر ٗ )%ُٔ,عػػاـ ََِٗ ؿبقق ػان بػػذلك تراجع ػان ب ػػنقطتني ممػػويتني مقارنػػة
بعػػاـ ََِْ الػػذم بلػػغ فيػػو ٗ )%ُٖ,كمػػا ربقػػق ربسػػن يف بعػػض اؼبراحػػل التعليميػػة كإف كػػاف غػػري
كاؼ ،كأدىن فبا كاف مستهدفان يف اػبطط الوطنية.
فالتحسن يف اؼبستويات التعليمية يكػن متناسػبان كمنسػجمان ،إال أنػو يػربر التقػدـ كبػو مرحلػة أك عتبػة
مهمػػة تتمثػػل باتسػػاع قاعػػدة التعلػػيم لتشػػمل معظػػم القػػوة البشػرية ،كمػػا يكػػن التقػػدـ احملػػرز متكافمػان
لدل اعبنسني ،فاألميػة لػدل الػذكور بلغػت عػاـ ََِٗ كبػو ٗ )%ٖ,يف حػني كانػت لػدل اإلنػاث
تعادؿ ّ )%ِْ,كما أنو يكػن متكافمػان علػى صػعيد احملافظػات ،إذ حققػت احملافظػات السػاحلية
كاعبنوبيػػة أدىن معػػدالت لألميػػة ،كحافظػػت احملافظػػات الشػػمالية كالشػػرقية علػػى معػػدالت مرتفعػػة مػػن
األمية عكست التباين يف مستويات التنمية اؼبتحققة على صعيد البالد.
تعك ػػس ى ػػذه اؼبعطي ػػات التب ػػاين ب ػػني احملافظ ػػات يف مع ػػدؿ اإلعال ػػة ب ػػذات الوق ػػت ال ػػذم تعك ػػس في ػػو
اؼبستول التنموم كتباينو بني احملافظات .كتتطابق ىذه النتائج مع مسػتويات مسػانبة اؼبػرأة يف النشػاط
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االقتصػػادم كاؼبسػػتول التعليمػػي علػػى صػػعيد احملافظػػات .فاحملافظػػات الػػيت تعػػاين معػػدالت أميػػة مرتفعػػة
كمعػدالت التحػاؽ بػالتعليم منخفضػة ،كمعػدالت منخفضػػة ؼبشػاركة اؼبػرأة يف النشػاط االقتصػادم ىػػي
األقل مسانبة يف قوة العمل مقارنة دبسانبتها بعدد السكاف.
كفيمػػا يتعلػػق بػػالتعليم األساسػػي يتحقػػق ىػػدؼ اػبطػػة يف الوصػػوؿ إىل معػػدؿ قيػػد صػ و
ػاؼ ٖٗ)%
حيث بلغ معدؿ القيد الصايف عاـ ََُِ ٖ ،)%ٕٗ,أمػا مؤشػر عػدد الطػالب يف الشػعبة الصػفية
الواحدة فال يزاؿ على حالو خػالؿ فػرتة اػبطػة اػبمسػية العاشػرة ِٕ طالبػان يف الشػعبة) كمػا أف عػدد
اؼب ػػدارس مقارن ػػة بع ػػدد الط ػػالب ال ي ػزاؿ وب ػػافظ عل ػػى النس ػػبة نفس ػػها ،كس ػػطيان ِّٕ) طالب ػان يف ك ػػل
مدرسػػة عػػاـ ََِٔ ربػػوم كسػػطيان َُ) شػػعب ،كيف عػػاـ ََُِ قبػػد أف مػػا يقػػارب ِِٕ) طالبػان
لكػػل مدرسػػة كىػػذه اؼبدرس ػػة رب ػوم َُ) شػػعب صػػفية ،كيوض ػػح ذلػػك اعبػػدكؿ رقػػم ٔ )ّ -م ػػن
خالؿ تزايد عدد الطالب مع عدد اؼبدارس.
اعبدكؿ ٔ )ّ -عدد اؼبدارس يف مرحلة التعليم األساسي حلقة أكىل كثانية) كعدد التالميذ فيها
من عاـ ََِٔ1212 -
السنة

عدد اؼبدارس

عدد الطالب

ََِٔ

ُّٗٔٓ

َِْٖٕٓٗ

ََِٕ

َُُٗٔ

ِّْْْٗٗ

ََِٖ

ُٕٗٓٔ

َُُْْٖٓ

ََِٗ

ُّٖٓٔ

َْْٖٗٔٓ

ََُِ

َُُِٕ

ُِْٕٖٔٔ
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إف معدالت مبو الطالب يف مرحليت التعليم الثػانوم كاعبػامعي فاقػت معػدالت مبػو السػكاف ،فقػد بلػغ
معدؿ النمو السنوم لطالب التعليم الثػانوم ُ )%ٔ,بػني عػامي ََِٔ – ََُِ كبزيػادة سػنوية
كسطية ََُِٔ) طالبان.
كعل ػػى ال ػػرغم م ػػن ارتف ػػاع مع ػػدؿ االلتح ػػاؽ ب ػػالتعليم الث ػػانوم كالع ػػاـ م ػػن ِٓ )%ع ػػاـ ََِٔ إىل
ِٕ )%عػػاـ ََُِ إال أف معػػدؿ االلتحػػاؽ بشػػقيو العػػاـ كاؼبهػػين البفػػض خػػالؿ ىػػذه الفػػرتة نفسػػها
م ػػن ّْ )%إىل ِّ ،)%كح ػػافظ متوس ػػط ع ػػدد الط ػػالب يف القاع ػػة الص ػػفية عل ػػى اؼبع ػػدؿ نفس ػػو
حبدكد ُّ) طالبان يف الشعبة خػالؿ ىػذه الفػرتة ،بينمػا شػهد ىػذا اؼبعػدؿ البفاضػان كاضػحان يف التعلػيم
اؼبه ػػين م ػػن ّّ) إىل ِٖ) نتيج ػػة اللبف ػػاض القب ػػوؿ م ػػن َٕ )%إىل َْ )%م ػػن الن ػػاجحني يف

التعلػػيم األساسػػي .كمػػا حػػافظ متوسػػط عػػدد الطػػالب للمعلػػم يف التعلػػيم الثػػانوم علػػى اؼبعػػدؿ نفسػػو
حبػػدكد ٗ) طػػالب للمعلػػم ،بينمػػا البفػػض يف التعلػػيم اؼبهػػين مػػن ٖ) إىل ٔ) طػػالب للمعلػػم بػػني
عامي ََِٔ كََُِ انظر :التقرير الوطين الثاين عن حالة سكاف سورية.)َُٓ ،ََُِ ،
كيوض ػػح اعب ػػدكؿ ٔ )ْ-تط ػػور ع ػػدد ط ػػالب اؼبرحل ػػة الثانوي ػػة مقركن ػان بتط ػػور ع ػػدد اؼب ػػدارس الثانوي ػػة
خالؿ أعواـ اػبطة اػبمسية العاشرة حيث قبد فيو من خالؿ عملية حسابية بسيطة ىي قسػمة عػدد
الطالب على عدد اؼبدارس يف كل األعواـ اػبمسػة أرقامػان متقاربػة جػدان نسػبة عػدد اؼبػدارس إىل عػدد
الطػػالب متسػػاكية تقريب ػان) كالسػػبب برأيػػي يعػػود بالدرجػػة األكىل لػػيس ؼبواكبػػة قطػػاع التعلػػيم يف اؼبرحلػػة
الثانوية ألعداد الطالب كإمبا بسبب البفاض نسب التحاؽ الطالب هبذه اؼبرحلة كمػن ثم ينبغػي بػذؿ
اؼبزيػػد مػػن اعبهػػود نظػران ألنبيػػة ىػػذه اؼبرحلػػة مػػن حيػػث رفػػدىا للمجتمػػع بشػػروبة كاعيػػة مؤىلػػة كمتدربػػة
كمتعلمة من خالؿ التعليم اؼبهين الصناعي كالتجارم كالتعليم العاـ كصوالن إىل اؼبراحل اعبامعية.
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الجدكؿ ( )4 -6تطور عدد طالب المرحلة الثانوية كعدد المدارس الثانوية من عاـ
1212 -1226
السنة

عدد اؼبدارس

عدد الطالب

ََِٔ

ُْٕٗ

ِّّٗٓٔ

ََِٕ

ُُٕٔ

ُّْٕٓٔ

ََِٖ

ُٖٖٔ

ِّٕٕٓٔ

ََِٗ

ُِٕٔ

َُِّٕٖ

ََُِ

َُِٖ

ِِّٔٗٗ

اؼبصدر :اجملموعة اإلحصائية السنوية لعاـ َُُِ
كقػد افتتحػػت الدكلػػة خػالؿ اػبطػػة )ُْ ،مدرسػػة صػناعية ك ُٕ) مدرسػة ذباريػػة فاسػػتطاعت ربقيػػق
ما يفوؽ ىدفها فيما يتعلػق ببنػاء اؼبػدارس الصػناعية يف حػني أهنػا ربقػق ىػدفها فيمػا خػ

اؼبػدارس

التجارية.
كعلػػى العمػػوـ ،فعلػػى الػػرغم مػػن التوسػػع القاعػػدم لعػػدد الطػػالب يف التعلػػيم األساسػػي كالثػػانوم ،فػػال
ي ػزاؿ عػػدد الطػػالب يف الشػػعبة الصػػفية كمػػا أسػػلفنا مرتفع ػان قلػػيالن ،كلكػػي نسػػتطيع التػػدريس بػػالطرؽ
اغبديثػػة فإننػػا كبتػػاج إىل عػػدد طػػالب مناسػػب يف الشػػعبة الصػػفية لننػػتج نوعيػػة أفضػػل مػػن الطػػالب،
فضالن عن ارتفاع عدد الطالب بالنسبة للمعلم الواحد.
إف نسبة السكاف ذكم التعليم العايل أك اعبامعي ال تزاؿ ضعيفة كغري كافية لتحقيق النقلة النوعية
اؼبطلوبة على الصعيدين اإلنتاجي كإنتاجية العمل .فارتفاع نسبة الرسوب يف الشهادة الثانوية العامة،
كشركط القيد اليت تقوـ على معيار كحيد ىو الدرجات ،ىو ما ساىم يف تراجع عدد طالب التعليم
العايل الذين سبتلكهم سورية مقارنةن بالبلداف األخرل .فعلى الرغم من االرتفاع النس اؼبطرد الذم
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طرأ على نسبة اؼبلتحقني بالتعليم اعبامعي من ؾبموع الفمة العمرية للسكاف ُٖ ،)ِّ-من
ٓ )%ُِ,كسطيان خالؿ سنوات َُٕٗ )ََِّ -إىل ْ )%ُٕ,يف العاـ ََِٔ كإىل
َِ %عاـ ََُِ على ـبتلف أنواع التعليم العايل العاـ كاػباص كمستوياتو ،فإف ىذه النسبة ال
ربقق طموحات اػبطة اػبمسية العاشرة كال تزاؿ متدنية بالنسبة إىل مثيالهتا يف بعض بلداف العا
حيث يبلغ اؼبتوسط َِ )%يف العا  ،ك َْ )%يف الدكؿ اؼبتقدمة ،ك ِٓ )%يف البلداف العربية
كالشرؽ األكسط.
وبتل التخطيط للتعليم حيزان كاسعان يف التخطيط للتنمية الشاملة ،فالتعليم ىو األداة األكثر فاعليةن يف
و
و
مؤى ولة قادروة على استيعاب التطور التكنولوجي
عملية التنمية ،من خالؿ م ٌد التنمية بقدرات بشرية ٌ
كتسخريه يف عملية اإلنتاج ،إذ إف أم تطور اقتصادم مستقبلي ،ينطوم على تغ وري يف أساليب
اإلنتاج ،كوبتاج ىذا التغري إىل موارد بشر وية تستطيع فهمو ،كالتعامل معو.
كمنو هبب الرتكيز على العالقة اؼبتبادلة بني التعليم كسوؽ قوة العمل كإعطاؤىا اىتمامان خاصان
تكاليف مرتفع نة
اؼبتجسد يف قوة العمل يبثل
لتشغيل اؼبخزكف التعليمي ،نظران ألف رأس اؼباؿ البشرم
ى
ٌ

يتم تشغيلها تشغيالن أمثل .تطرح العالقة بني التعليم

على الفرد كاجملتمع ،كىدران للموارد ،إف
و
مشكالت عديدةن ليس من حيث مدل التطابق العددم بني العرض كالطلب
كسوؽ قوة العمل

فقط  ،لكن كذلك يف مدل التطابق النوعي ،كالتوازف الذم يتم يف السوؽ بني العرض كالطلب،
كفهم طبيعة اؼبؤثرات اليت تساعد على ىذا التوازف كالتعليم كسياسات األجور كمدل ربفيزىا على
التعلم العائد على التعليم) ،كأثر اختالؿ التوازف يف البطالة أك عجز عرض قوة العمل.
يكمن جوىر االستفادة من فرصة انفتاح النافذة الديبوغرافية) يف التحضري اعبيد لتوظيفها ،كال
الكمي من تعظيم قوة العمل ،كجزء من القوة
يقتصر ىذا التحضري على اجملاالت اؼبتعلقة باعبانب
ٌ
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البشرية بل هبب الذىاب أبعد من ذلك أم إىل ما يتعلق بالتحضري النوعي الذم يشكل التعلم أىم
أركانو.
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ب -أثر الستعداد لنفتاح النافذة الديموغرافية في الصحة:
شهدت سورية خالؿ العقدين اؼباضيني توسعان كبريان يف البنية التحتية الصحية كاؼبوارد البشرية حا
باتت اػبدمات الصحية متوفرة يف اؼبناطق اعبغرافية كافة .كتشكل ىذه اؼبوارد ركيزة قوية لبناء نظاـ

صحي جيد عبميع اؼبواطنني .كما يقلل توفر ىذه البنية التحتية كاؼبوارد البشرية من كلفة ربديث
النظاـ الصحي اليت كاف يبكن أف تتكلفها الدكلة يف حاؿ عدـ توفرىا .إضافة إىل ذلك توجد قاعدة
صناعية كطنية جيدة لألدكية كاؼبستحضرات كالتجهيزات الطبية اليت يبكن االستفادة منها.
اؼبرامي الكمية األساسية للخطة اػبمسية العاشرة يف القطاع الصحي:
-

-

ربسني توقع اغبياة لإلنساف السورم ليصل إىل ّٕ سنة يف هناية اػبطة ،كربسني اؼبستول
الصحي اإلصبايل للمجتمع السورم.
ربقيق معدؿ مبو سنوم قدره َُ )%يف إنتاجية القطاع الصحي.
زيادة االستثمارات يف قطاع اإلنتاج الدكائي لألصناؼ غري اؼبصنعة حاليان كرفع نسبة
التغطية من َٗ )%إىل ِٗ )%األنسولني كاألدكية السرطانية)
التوسع يف توفري اػبدمات االستشفائية لتحسني معدؿ إمداد ًأس مرة اؼبشايف إىل كبو ٖ)ُ,
لكل ألف من السكاف على األقل يف صبيع احملافظات كرفع نسبة مشاركة القطاع اػباص يف
ىذا التوسع إىل ٓٔ.)%
خفض العجز يف اؼبيزاف التجارم الدكائي إىل أقل من َُ.)%
زيادة نسبة الصادرات من األدكية الوطنية إىل اػبارج بنسبة َِ.)%
خفض نسبة إنفاؽ الفرد على الدكاء من إصبايل اإلنفاؽ على الصحة دبقدار ِٓ.)%

 بلوغ أىداؼ التنمية لأللفية يف اجملاؿ الصحي اؼبتمثلة يف خفض معدؿ كفيات األطفاؿالرضع إىل ُْ) لكل ألف مولود حي كاألطفاؿ دكف اػبامسة إىل ُٔ) لكل َََُ)
مولود حي كاألمهات إىل ْٓ) لكل ممة ألف كالدة حية كاحملافظة على معدؿ االنتشار
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اغبايل ؼبتالزمة عوز اؼبناعة اؼبكتسبة اؼبقدر حبوايل ٕ لكل مائة ألف من السكاف.
 تعزيز الصحة اإلقبابية كاغبقوؽ اإلقبابية كخفض معدالت اػبصوبة اإلصبالية للمرأة السوريةمن معدالهتا اغبالية اؼبقدرة بنحو ٖ )ّ,إىل كبو ِ )ّ,لكل سيدة كرفع معدالت
استخداـ الوسائل اغبديثة لتنظيم األسرة إىل كبو َٔ )%من السيدات يف سين اغبمل
كاإلقباب كتقلي نسبة السيدات ذكات اغباجة غري اؼبلباة إىل أقل من ًٓ ً.)%
تحليل:

لقد تضافرت ؾبموعة من العوامل يف ازدياد الطلب على اػبدمات الصحية .منها على سبيل اؼبثاؿ
النمو السكاين الذم يضيف سنويان ما يزيد على نصف مليوف مستهلك جديد ؽبذه اػبدمات خالؿ
فرتة االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافية .كما يشكل ازدياد العمر اؼبتوقع غبياة اؼبواطن السورم

عامالن إضافيان لزيادة الطلب على اػبدمات الصحية ،فضالن عن ارتفاع كلفة تقدًن اػبدمات الصحية

ارتفاعان مذىالن على اؼبستول العاؼبي نتيجة ارتفاع كلفة التكنولوجيا الطبية كاؼبواد التشخيصية
كالعالجية انظر :األمم اؼبتحدة.)ٕٗ ،ََِٕ ،
أسرة اؼبشايف حاليان بنحو
كربتاج البنية التحتية الصحية إىل تطوير كبري كمي كنوعي ،إذ يقدر إمداد ٌ

ُ ُ,سرير) لكل ألف من السكاف أم ُٔٔ نسمة لكل سرير كاحد) بينما سعت اػبطة إىل

توفري ٖ ُ,سرير) لكل ألف من السكاف كىو حا لو ربقق ىدؼ اػبطة فهو يقل عن العديد من
دكؿ العا الثالث .فضالن عن بقاء متوسط عدد السكاف لكل سرير يف عاـ ََِٔ قريبان منو يف
عاـ ََُِ كما ىو موضح يف اعبدكؿ ٔ.)ٓ -
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كاألسرة لألعواـ 1212 - 1226كبحسب المحافظة لعاـ 1212
كالمصحات
الجدكؿ(  )5 -6توزع المشافي
ّ
ّ

السػنة ك
المحافظة

مشاؼ حكومية

مشاؼ خاصة

المجموع

Public Hospitals

Private Hospitals

Total

ع ػ ػػدد

أس ػ ػ ّػرة

ع ػ ػػدد

أس ػ ػ ّػرة

ع ػ ػػدد

أس ػ ػ ّػرة

No

Beds

No

Beds

No

Beds

متوسط عػػدد الس ػكػاف
لكػل س ػريػػر

YEAR AND
GOVERNORATE

Average number
of persons per bed

1226

110

20296

353

7147

463

27443

682

2006

1227

114

21104

355

7646

469

28750

667

2007

1228

117

21849

365

8361

482

30210

650

2008

1229

121

21910

370

8550

491

30460

661

2009

1212

122

22858

376

8962

498

31820

648

2010

اؼبصدر :اجملموعة اإلحصائية السنوية لعاـ َُُِ اعبدكؿ ْ.ُِ/

يب ػػدك أف التزاي ػػد العػ ػددم الكب ػػري للس ػػكاف يف س ػػورية كاح ػػد م ػػن األس ػػباب اؼبهم ػػة ال ػػيت حالػ ػت دكف
حػػدكث تطػػور مهػػم يف زبفػػيض متوسػػط عػػدد السػػكاف لكػػل طبيػػب علػػى الػػرغم فبػػا تفضػػي إليػػو فػػرتة
االس ػػتعداد النفت ػػاح الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة م ػػن البف ػػاض يف نس ػػب الفم ػػات اؼبعال ػػة األطف ػػاؿ كاؼبس ػػنني)
غبسػػاب الفمػػات اؼبعيلػػة ،كىػػذا يسػػتوجب رفػػع نسػػبة األطبػػاء مقارنػػة بعػػدد السػػكاف ،إال أف ذلػػك
ييستغل ؼبصػلحة التنميػة البشػرية ،إذ تيظهػر نتػائج اؼبكتػب اؼبركػزم لإلحصػاء أف متوسػط عػدد السػكاف

كاف ٕٕٔ) نسمة لكػل طبيػب عػاـ ََِٔ مقارنػة ب ػ ُٔٔ) نسػمة لكػل طبيػب يف عػاـ ََُِ.
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كينطبػػق ذلػػك علػػى أطب ػػاء األسػػناف كالصػػيادلة إذ وبػػدث التحس ػػن اؼبطل ػػوب لالس ػػتفادة مػػن ى ػػذه
اؼبرحلػػة أك الفػػرتة فػػرتة التهيػػؤ للنافػػذة الديبوغرافيػػة) .فض ػالن عػػن عػػدـ عدالػػة التوزيػػع علػػى اؼبسػػاحات
اعبغرافيػػة احملافظػػات) يف سػػورية ،ففػػي بعػػض احملافظػػات يتجػػاكز متوسػػط عػػدد السػػكاف لكػػل طبيػػب
اؼبعػػايري العاؼبي ػػة مثػػل ؿبافظ ػػة القنيط ػػرة كدمشػػق كالالذقي ػػة كطرط ػػوس حيػػث يص ػػل إىل ح ػػدكد ُُْ)
نسػػمة لكػػل طبيػػب يف القنيطػػرة مػػثالن بينمػػا يزيػػد ىػػذا اؼبتوسػػط عػػن َََُ) نسػػمة لكػػل طبيػػب يف
ؿبافظات مثل إدلب – الرقة -دير الزكر ،...إف ىذا التفػاكت يشػري إىل ضػعف العالقػة بػني ـبرجػات
التعلػػيم الصػػحي كاحتياجػػات اجملتمػػع السػػورم مػػن اؼب ػوارد البش ػرية الصػػحية اؼبطلوبػػة علػػى اؼبسػػتويات
اعبغرافية اؼبختلفة ،كىػو مػا يشػكل أحػد أسػباب اؽبجػرة الداخليػة مػن احملافظػات الضػعيفة يف مؤشػراهتا
التنموية إىل احملافظات األكثر ارتفاعان يف ىذه اؼبؤشرات من جهة ،كضمن احملافظة الواحػدة مػن ريفهػا
إىل حضرىا الختالؿ العدالة يف توزع اػبدمات الصحية من جهة ثانية.
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الجدكؿ ( )6 -6كك المهن الطبية  1212 -1225كتوزعهم بحسب لعاـ 1212
* أطبػ ػ ػػا صحػ ػػة

* أطب ػ ػػا أسػػناف

** ص ػي ػ ػػادلػػة

Physicians

Dentists

Pharmacists

متوسط عػدد
الس ػػنة

عػ ػ ػ ػ ػػدد

كالمحافظة

No

السكاف لكػل

متوسط عػدد

السكاف لكل

طبيب

طبيب أسناف

صيدلي

GOVERNORATE

Average

Average

Average

Persons per

No

physician

number of
Persons per

عػ ػ ػ ػ ػػدد

مجازات

ممرضػػات
YEAR AND

number of

عػ ػ ػ ػ ػػدد

السكاف لكػل

متوسط عدد

قػابػالت

ممرضػػوف ك

No

Dentist

number of
Persons per

Midwives

Nurses

pharmacist

1226

27636

677

13766

1359

12192

1535

5491

29663

2006

1227

29506

650

13742

1395

14895

1287

5539

30672

2007

1228

29473

667

15560

1263

15647

1256

5343

31199

2008

1229

29927

672

15799

1274

17162

1173

5818

33263

2009

1212

31194

661

15984

1290

16554

1246

6094

33959

2010

* Members in Doctors & Dentists & pharmacists

* اؼبسجلوف يف نقابات األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة

syndicates

اؼبصدر :اجملموعة اإلحصائية السنوية لعاـ َُُِ اعبدكؿ ُِِ/

إف الشػػموؿ باألدكيػػة احملليػػة مػػن إصبػػايل األدكيػػة يصػػل إىل مػػا تصػػبو إليػػو اػبطػػة اػبمسػػية العاشػػرة
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ِٗ ،)%فقد كصل يف العاـ ََُِ إىل ُٗ )%من الشػموؿ باألدكيػة احملليػة ،حيػث بقيػت نسػبة
التغطية باألدكية احمللية ثابتة َٗ )%طوؿ السنوات من ََِٔ كحا ََِٗ.
الجدكؿ ( )7 -6بيانات الصناعات الدكائية  1226ػ 1212
السػنة

YEAR
2006

2007

2008

2009

2010

5709

5860

6168

6381

6895

عػدد تحاليػل الرقابػة عل الػػدكا

15250

14050

14139

11922

Number of medicine tests control 9538

عػدد معامػل األدكيػػة المحليػ ػػة

56

63

66

67

70

90

90

90

90

91

54

54

58

46

53

التصنيف
عدد األصنػاؼ الدكائيػػة المصنعػة
محليػ ػان

نسػبة التغطية باألدكية المحليػة مػن
إجمالي األدكية %
تطور أنواع األدكية الوطنية المصدرة

CLASSIFICATION
Number of generic medicinse
locally manufactured

Number of local pharmaceutical
factories
Couerage percentage by local
medicines %
Development of kind local
medicines exported

اؼبصدر :اجملموعة اإلحصائية السنوية لعاـ َُُِ اعبدكؿ ُ.ُِ/

تتمكن اػبطة اػبمسية العاشرة من خفض معدؿ اػبصوبة إىل ِ )ّ,يف هناية خطتها حيث
معدؿ اػبصوبة عاـ ََُِ كاف ْ ،)ّ,ككما نعلم فإنو من اؼبهم جدان خفض معدؿ اػبصوبة من

أجل ربقيق الفائدة من النافذة الديبوغرافية ،فالبفاض اػبصوبة يؤدم إىل ارتفاع نسبة السكاف يف

سن العمل ُٓ )ْٔ -كإىل البفاض نسبة األطفاؿ مقابل ثبات نس بنسبة الشيوخ  )ٔٓ+كذلك
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نتيجة لتحرؾ أفواج أكرب كأكسع من السكاف األكرب سنان كبو الفمات العمرية األكرب سنان كيتبعها
بالطبع أفواج أصغر طوؿ فرتة البفاض اػبصوبة .إذ إف البفاض معدالت الوالدات يقود ػبفض
أعداد السكاف األطفاؿ كيرفع نسب السكاف يف الفمات األكرب سنان اليت تشكل قوة العمل كىذا
بدكره ىبفض معدؿ إعالة األطفاؿ من قبل السكاف يف سن العمل ،كىو ما يعكس بدكره األثر
الكبري يف عملية التنمية اػبليفة ،َُُِ ،صّْ) .كما تستطع اػبطة ربقيق ىدفها يف خفض
معدؿ كفيات األطفاؿ الرضع دكف سن اػبامسة إىل ُٔ) باأللف حا لو استطاعت فإهنا ال تزاؿ
مرتفعة مقارنة بالدكؿ العربية على الرغم من قباحها يف خفض ىذا اؼبعدؿ من ِِ) باأللف عاـ
ََِٔ إىل ُٖ) باأللف عاـ ََُِ انظر :التقرير السنوم للمدير اإلقليمي ؼبنطقة الشرؽ
األكسط.)ََُِ ،
شػػهد القطػػاع الصػػحي زيػػادة كبػػرية يف أعػػداد القػػول البش ػرية العاملػػة خػػالؿ السػػنوات اؼباضػػية بفضػػل
النم ػػو الس ػػكاين كالتح ػػوؿ ال ػػديبوغرايف خ ػػالؿ ى ػػذه الف ػػرتة ف ػػرتة التهي ػػؤ النفت ػػاح الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة)
كارتفػاع نسػػبة التعلػػيم اػبػرهبني) إال أنػػو حػػافظ تقريبػان علػػى متوسػػط كاحػد بالنسػػبة لعػػدد السػػكاف .إف
ى ػػذا التوس ػػع الكم ػػي يص ػػحبو تط ػػور كيف ػػي يف مه ػػارات الع ػػاملني الص ػػحيني كق ػػدراهتم عل ػػى صبي ػػع
اؼبس ػػتويات .كال ت ػزاؿ مش ػػكلة س ػػوء توزي ػػع الق ػػول البش ػرية كت ػػدين إنتاجيته ػػا سبث ػػل رب ػػديان كب ػريان للنظ ػػاـ
الصػػحي .إضػػافة إىل ذلػػك يوجػػد عجػػز كبػػري يف بعػػض التخصصػػات الطبيػػة كاإلداريػػة اؽبامػػة يف ىػػذا
القطاع.
كنتيجػػة لػػذلك ربقػػق ىػػذه اػبطػػة اآلمػػاؿ الػػيت عقػػدت عليهػػا يف ربسػػني جػػودة اػبػػدمات الصػػحية
كعدالتها كاستجابتها لتوقعات اؼبواطنني كإحداث نقلة نوعية يف اؼبنظومػة الصػحية عمومػان ،كعليػو فػإف
االستعداد النفتاح النافذة الديبوغرافيػة يتطلػب اؼبزيػد مػن اعبهػد يف ىػذا اجملػاؿ لتحقيػق الفائػدة األكػرب

منهاً .
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اآلفاؽ المستقبلية (الستشراؼ المستقبلي) لنفتاح النافذة الديموغرافية كأثرىا في األكضاع
القتصادية كالجتماعية في سورية
أكلن -المشاىد األساسية المحتملة:
سنحاكؿ يف ىذا الفصل تقدًن رؤية مستقبلية متعددة اؼبشاىد للوضع السكاين كاالقتصادم
كاالجتماعي يف سورية حا عاـ َِِٓ ،تستند ىذه اؼبشاىد إىل التطور التارىبي خالؿ العقود
الثالثة اؼباضية ،حيث ع افرتاض كجود ثالثة مسارات فبكنة أماـ سورية ،ىي اؼبشهد اؼبرجعي أك
االستمرارم كىو ما يسمى األعماؿ كاؼبعتاد كاؼبشهد الثاين الذم اصطلح عليو دبشهد اؽببة
الديبوغرافية ،كاؼبشهد الثالث ىو ما اصطلح عليو يف ىذه الدراسة بالتآكل التنموم كىو اغبالة اليت
ترتاجع فيها التوجهات كالسياسات أماـ قول السوؽ يف ظركؼ داخلية كخارجية غري مواتية.
إف ىذه اإلسقاطات ستشمل الفرتة الزمنية ََُِ ،َِِٓ -كعلى الرغم من عدـ اليقني الذم
يفرضو طوؿ الفرتة إال أف االذباه العاـ لتطور اؼبتغريات يعطي صورة مستقبلية يبكن كصفها باعبيدة
لتحديد الفركؽ الرئيسة بني اؼبشاىد اؼبختلفة اليت ستجرم معاعبتها تباعان.
كباعتقادنا فإف ىذه اؼبشاىد يبكن أف تشمل ما يبكن أف وبدث يف اؼبستقبل كفقان للفرضيات احملددة

لكل منها ،كبالتايل ترتاكح النتائج بني مشهدم التآكل التنموم كاؽببة الديبوغرافية ،إال أنو من اؼبؤكد

أف أم منها لن وبدث بالكامل كذلك تبعان للمتغريات اعبديدة اليت يبكن أف تنشأ من جهة أكىل،

كؼبستول تنفيذ السياسات كما يتبعها من إجراءات أك مشاريع من جهة ثانية .كنبني فيما يلي
فرضيات اؼبشاىد الثالثة اؼبتعددة التقرير الوطين الثاين ،ََُِ ،صُٓٓ).
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أ -المشهد األكؿ :المشهد المرجعي أك استمرار التجاىات:
ىذا اؼبشهد ىو إسقاط للتطور اغباصل خالؿ السنوات اؼباضية كبو اؼبستقبل ،حيث ستكوف
التطورات ؿبكومة نسبيان بنسق استمرار االذباىات ،كعليو فسيكوف ما يلي بالنسبة إىل اؼبؤشرات

األكثر أنبية كتأثريان يف مبوذجنا:

الفرضيات األساسية في المشهد:
 معدؿ مبو سكاين متوسط يبلغ ُٓ )%ِ,خالؿ الفرتة ََُِ ،)َِِٓ -بزيادة
سنوية حبجم السكاف تقدر باؼبتوسط خالؿ ىذه الفرتة بنحو َْٓ )ُٓٓ,ألف نسمة
سنويان ،أم سيضاؼ إىل حجم سكاف سورية اغبايل ََُِ) كبو ِّٕ )ٕ,ماليني
نسمة حا العاـ َِِٓ) ،إذ من اؼبتوقع أف يرتفع حجم سكاف سورية من ُٗٔ)َِ,
مليوف نسمة عاـ ََُِ) إىل ُّٓ )ِٖ,مليوف نسمة عاـ َِِٓ).
 غياب سياسة سكانية تدخلية براؾبية تنموية متكاملة ،كاقتصار التدخالت على سياسات
كبرامج جزئية أك غري مباشرة.
 ضعف االستثمار يف التعليم كالصحة كربديدان يف الصحة اإلقبابية بوصفها دكرة حياة كاملة
كمستلزمات تنظيم األسرة.

 البفاض مستول الرتكيز على االستثمار يف بناء القدرات البشرية كاالنتفاع منها خصوصان،
كالبفاض مستول الرتكيز على االستثمار يف التكنولوجيا كالتدريب كالبحث العلمي ،كال
سيما البحث العلمي التطبيقي ،كحبوث اؽبندسة العكسية كتطبيقاهتا كتطويرىا.
 استمرار ىجرة الكفاءات كالشرائح العليا من رأس اؼباؿ البشرم يف ظل تبين الدكؿ اؼبستقبلة
للهجرة سياسات استقطاب اؽبجرة االنتقائية ،كإيصاد األبواب أماـ اؽبجرة عمومان.
 استمرار ىدر اؼبوارد احملدكدة كاؼبتاحة كسوء استخدامها كاستثمارىا يف مرحلة تزايد ندرهتا.
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 كقوع قسم كبري من القوة البشرية ألسباب اختيارية أك قسرية خارج قوة العمل ،حبيث أف
حجم السكاف القادرين على العمل كىم خارج قوة العمل ىو أكرب من حجم السكاف
القادرين على العمل كاؼبنخرطني فيو.
 استمرار خصائ

اؼبسألة السكانية يف سورية بعناصرىا الثالثة :ارتفاع معدؿ النمو

السكاين ،كسوء التوزع اعبغرايف السكاين كاستمرار مبو العشوائيات كاألحياء غري اؼبنظمة
حوؿ ؿبيط كأطراؼ اؼبدف اؼبرتكبولينية الكربل كالكبرية كاؼبتوسطة ،فيما كاف يطلق عليو
سابقان مناطق الريف اؼبنطقة كدائرة) ،كما يستتبع ذلك من استمرار ارتفاع ظبات
التمدين اؼبرتىل  ،كتدين اػبصائ

النوعية للسكاف.

 اعتماد النمو االقتصادم على قطاعات استهالكية كريعية تتصف باؼبضاربات ،كضعف
االستثمار اػباص كالعاـ يف القطاعات اغبقيقية ،كضعف العالقة بني قطاع اػبدمات النامي
كالقطاعات اإلنتاجية اؼبرتاجعة يف معدالت مبوىا أك يف معدالت مسانبتها يف تشكيل
الناتج احمللي اإلصبايل التقرير الوطين الثاين ،ََُِ ،صُٔٓ.)ُٕٓ-
ب -المشهد الثاني :المشهد المعيارم – الستهدافي (مشهد الهبة الديموغرافية):
يتسم ىذا اؼبشهد بأنو مشهد افرتاضي معيارم  ) Normaleبكاملو ،كينطوم على
خصائ

كفبيزات اؼبشهد االستهدايف .كىو مبين سكانيان على الفرض اؼبنخفض يف مبو

السكاف .كيتطلب اؼبشهد اؼبعيارم بوصفو مشهدان إهبابيان من منظور العالقة بني السكاف

كالتنمية ،كضع سياسات كاسرتاتيجيات كخطط كبرامج تدخلية تشاركية فعالة من نوع جديد
تستهدؼ الوصوؿ إىل ربقيق الفرض السكاين اؼبنخفض على مستول معدؿ النمو السكاين،

كرفع حجم القوة البشرية من خالؿ تسريع انفتاح النافذة الديبوغرافية كتوسيعو ،بالعمل على
جعل معدؿ مبو القوة البشرية أعلى من معدالت النمو السكاين من جهة ،كمعدؿ مبو القوة
العاملة أعلى من معدؿ مبو شروبة السكاف خارج قوة العمل خالؿ اػبمسة عشر سنة القادمة.
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 الفرضيات الكميّة كالنوعية: معدؿ مبو سكاين منخفض مقارنة دبعدؿ النمو السكاين اؼبسجل خالؿ العقود اػبمسة
السابقة يبلغ ِ )%خالؿ الفرتة ََُِ – َِِٓ ،كحبجم سكاين مقدر بنحو
ٖٕٕ )ِٕ,مليوف نسمة يف العاـ َِِٓ بفرؽ قدره ٕٔٓ )-ألف نسمة عن حجم
السكاف اإلصبايل كفق الفرض اؼبتوسط ،كمليوف نسمة يف الفرض اؼبرتفع يف العاـ نفسو.
 يستمر ارتفاع حجم القوة البشرية نتيجة العالقة بني تراجع معدؿ النمو السكاين كتغري
الرتكيبة العمرية باذباه البفاض حجم الفمات الطفلية أقل من ُٓ) سنة اليت سترتاجع
نسبتها من َْ )%عاـ ََِٗ) إىل ِ )%َّ,عاـ َِِٓ) بالتزامن مع ارتفاع
حجم القوة البشرية من ٓ )%ٖٓ,إىل ما يشارؼ ْ )%ّٔ,خالؿ الفرتة نفسها كفق
ذات الفرض اؼبنخفض .كاستنادان إىل ذلك سيشكل حجم القوة البشرية يف العاـ َِِٓ)

كبو ٔ )ُٕ,مليوف نسمة ،دبعدؿ كسطي خالؿ الفرتة ََُِ – َِِٓ) يقدر بنحو
ّٓ )%ِ,سنويان ،كىو أعلى من معدؿ النمو السكاين للفرتة ذاهتا اؼبقدر بنحو ِ)%
سنويان ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك آنفان.
 كمنذ اآلف ينبغي العمل السياساي الرباؾبي على مستول كل من العرض الديبوغرايف)
كالطلب االقتصادم) .كستتطلب االستفادة من ارتفاع حجم القوة البشرية ربقيق معدؿ
مبو اقتصادم كسطي سنويان خالؿ السنوات اػبمس عشرة القادمة ال يقل عن ٕ.)%ٔ,
النوعية للعرض

كلن يكوف فبكنان بلوغ ىذا اؼبعدؿ الوسطي من دكف بناء اػبصائ
الديبوغرايف ،كخلق مشاريع مولدة لفرص العمل ،كتطوير مركنة الطلب كتعدد مصادره
كقدرتو االستيعابية كاالنتفاعية من اػبصائ

النوعية اليت اكتسبتها القوة البشرية .

 اعتماد اسرتاتيجية سكانية تنموية متكاملة كمربؾبة زمنيان كمراحليان ،تنطلق مرجعيان من رؤية
النافذة الديبوغرافية كربديد توقيت انفتاحها على اؼبستول الوطين كاألقاليمي ،كتدمج ما
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بني السياسات الديبوغرافية لتخفيض معدؿ النمو السكاين لتسريع انفتاح النافذة
الديبوغرافية كتوسيعو من جهة كالسياسات التنموية من جهة أخرل ،كما بني العرض
الديبوغرايف كالطلب االقتصادم من جهة ،كمعدالت النمو االقتصادم كعملية التنمية من
جهة أخرل.
 الرتكيز على االستثمار يف التعليم ،كالصحة بشكل عاـ كالصحة اإلقبابية كمستلزمات
برنامج كطين لتنظيم األسرة بشكل خاص كالنظر إىل اإلنفاؽ على ىذه اؼبكونات يف ضوء
منظور االدخار الصايف أك األصيل على طريق ربقيق مستويات أعلى يف مؤشرات التنمية
اؼبستدامة.
 ارتفاع الكفاءة الداخلية للمنظومة التعليمية العامة ،كالسيما منظومة التعليم األساسي
كالتعليم ما قبل اعبامعي ،كفاعلية االرتباط التفاعلي كمركنتو بني الكفاءة الداخلية كالكفاءة
اػبارجية االنتفاعية ).
 اغبد من التسرب من التعليم األساسي ،كإنفاذ القوانني كاغبوافز االجتماعية اإلضافية يف
ىذا اجملاؿ.
 الرتكيز على االستثمار يف بناء القدرات البشرية كاالنتفاع منها خصوصان ،كالرتكيز على
االستثمار يف التكنولوجيا كالتدريب كالبحث العلمي .كال سيما البحث العلمي التطبيقي،
كحبوث اؽبندسة العكسية كتطبيقاهتا كتطويرىا.
 استقرار الكفاءات كالشرائح العليا من رأس اؼباؿ البشرم ،كاغبد من ىجرهتا اػبارجية
الدكلية ) بسبب توفر شركط سبكينية ،كعوائد مناسبة لطاقاهتا بشكل ىبفف من العوامل
النابذة احملرضة على اؽبجرة.
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 اعتماد االقتصاد على القطاعات اغبقيقية بالدرجة األكىل كالتنوع يف مصادر النمو على
اؼبستول القطاعي ،كتطوير قطاع اػبدمات إىل قطاع خدمات إنتاجية عصرم كحديث
يعزز النمو الصناعي كالزراعي.
 مبو الدكر التنموم للمدف الصغرية كاؼبتوسطة دبا وبد من اؽبجرة الداخلية ،كىبفف من سوء
التوزع اعبغرايف للسكاف ،كمن حالة التمركز السكاين ،كمن ظاىرة ترىل اؼبدف .
 استجابة الطلب للعرض الديبوغرايف بتوفري التشغيل الكامل ،كخفض معدالت البطالة
بأنواعها اؼبختلفة دبا فيها البطالة اؼبوظبية كاؼبقنعة.
 ارتفاع معدالت االدخار على اػبصائ

النوعية للعائلة بفعل البفاض حجم اإلعالة

العمرية كاالقتصادية التقرير الوطين الثاين ،ََُِ،صُٕٓ.)ُِٔ-
ج-المشهد الثالث :مشهد التآكل التنموم.
يبثل ىذا اؼبشهد الصورة اؼبتشائمة احملتملة ؼبشهد استمرار االذباىات ،أك اؼبشهد اؼبرجعي كيرتبط
باغبالة اليت يبكن أف تنجم عن غياب السياسات السكانية ،كالرتاجع يف معدالت االستثمار ،كفشل
عملية اإلصالح اؼبؤسساي كتفاقم الفساد ،كنشوء نوع من الفوضى االقتصادية كاإلدارية ،كاستمرار
االختالالت يف توزيع الناتج احمللي اإلصبايل ،كالفجوات يف مؤشرات التنمية البشرية حسب األقاليم،
كاألرياؼ كاؼبدف ،...كىو اغبالة االفرتاضية لتفاقم األكضاع اغبالية كانتقاؽبا إىل كضع أسوء.
الفرضيات:
 معدؿ مبو سكاين سنوم يبلغ ِٓ )% ِ,خالؿ الفرتة ََُِ ،) َِِٓ-كىو من
أعلى معدالت النمو السكاين على مستول اؼبنطقة كالدكؿ النامية كالعا  ،كعلى مستول
الدكؿ اليت تشبو مؤشراهتا االقتصادية كالسكانية كاالجتماعية مؤشرات سورية.
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 زيادة سنوية حبجم السكاف تقدر باؼبتوسط خالؿ ىذه الفرتة بنحو ْْٓ) ألف نسمة
سنويان ،أم سيضاؼ إىل حجم سكاف سورية اغبايل ََُِ) كبو ُٖٓ )ٖ,ماليني
نسمة حا العاـ َِِٓ) ،إذ من اؼبتوقع أف يرفع حجم سكاف سورية من ُٗٔ)َِ,

مليوف نسمة عاـ ََُِ) إىل ٖٕٕ ) ِٖ,مليوف نسمة عاـ َِِٓ).
 إف حجم القوة البشرية يبقى يف تزايد يف ىذا اؼبشهد كيقرتب من حجم القوة البشرية يف
مشهد األعماؿ كاؼبعتاد) أك استمرار االذباىات ،لكن الرتكيبة البنيوية للقوة البشرية
كتوزعها بني من ىم داخل قوة العمل كخارجها من جهة ،كقوة العمل اؼبشتغلة يف
القطاعات اإلنتاجية كاػبدمية من جهة أخرل ،ستعاين حتمان يف ظل غياب التدخل
التنموم كاستمرار النمو الديبوغرايف اؼبتصاعد يف حجم السكاف كالقوة البشرية) خلالن بنيويان

يبقي حجم كنسبة من ىم خارج قوة العمل قسران أك طوعان مرتفعةن ،كيبقي التضخم النس

أك ما يطلق عليو بالفيض النس لقوة العمل اؼبشتغلة يف القطاعات اػبدمية) مرتفعان أيضان،
كىذا يعين ارتفاع أعباء اإلعالة االقتصادية الناصبة عن اػبلل البنيوم يف تركيبة القوة البشرية

ذاهتا كرخاكهتا كترىل خصائصها النوعية ،ىذا فضالن عن استمرار أعباء اإلعالة العمرية
لصغار السن كاؼبسنني ،كالسيما حني تكوف مدخرات كبار السن ضعيفة كؿبدكدة أك ع
استهالكها ،حا بالنسبة ألصحاب الركاتب التقاعدية يف ظل عدـ قابلية ىذه الركاتب
لتلبية اغباجات األساسية لكبار السن ،كيف ظل االحتماؿ شبو اؼبؤكد لضعف آفاؽ
الشيخوخة النشطة طردان مع ؿبدكدية العرض من الفرص التشغيلية حا بالنسبة للسكاف
داخل القوة البشرية ،كمن ثم للسكاف خارج القوة البشرية من اؼبتقدمني يف السن.
 ارتفاع عبء اإلعالة العائلية كاالقتصادية بسبب انضماـ اؼبتعطلني إىل فمة اؼبعالني انضمامان
مؤقتان أك شبو دائم ،يضاؼ إليو عبء إعالة كبار السن ذكم اؼبدخرات الضعيفة
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اؼبستهلكة ،أك الركاتب التقاعدية احملدكدة التقرير الوطين الثاين ،ََُِ ،صُّٔ-
ُْٔ).
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ثانيان -دراسة تحليلية مستقبلية لبعض المؤشرات الديموغرافية كالقتصادية كالجتماعية:
سيتم عرض النتائج من خالؿ اؼبقارنة الكمية بني اؼبشاىد الثالثة كفق بعض اؼبؤشرات الرئيسة إضافة
إىل ربليل تلك النتائج كتفسريىا يف ضوء عالقاهتا الداخلية ،كيف ضوء ؾبموعة الفرضيات اليت يستند
إليها بناء كل مشهد على حدة .كزبدـ ىذه النتائج إضافة إىل قيمتها العلمية يف حد ذاهتا على
مستول حبوث السكاف كالتنمية ،كاضعي السياسات كاػبطط كمتخذم القرارات كاؼبؤثرين اؼبختلفني
اؼبعنيني بتفعيل العالقة اإلهبابية بني السكاف كالتنمية ،كاؼبهم ىنا يف القيم الكمية ليس استهدافها يف
حد ذاهتا فهذه ىي مهمة اؼبخططني) بقدر ما ىو الكشف عن االذباىات اليت تعرب عنها كتنطوم
و
و
نوعية و
كمية -و
استهدافات و
مبنية على استشراؼ
كحينمذ يأي دكر اؼبخططني لرتصبة ذلك يف
عليها،
مستقبلي.
أ -الزيادات السكانية (الزخم السكاني):
تسمح تطورات اجملتمع الديبوغرايف السورم خالؿ القرف العشرين ،اليت أخذ فيها اجملتمع يتحوؿ من
مرحلة التوازف التقليدم السل ) إىل مرحلة النمو السكاين السريع ،ث بركز مؤشرات انفتاح النافذة
الديبوغرافية ،بالقوؿ إف العالقة بني عملية التطور الديبوغرايف يف سورية كعملية التحوؿ اجملتمعي –
التنموية قد كصلت إىل مرحلة حرجة على ـبتلف اؼبستويات ،برزت فيها بوضوح عناصر اؼبشكلة
السكانية الثالثة :ارتفاع حجم الزيادة السنوية بعدد السكاف ،كاختالؿ التوزع السكاين -اعبغرايف
سواء على مستول األقاليم أـ احملافظات أـ اؼبدف كاألرياؼ ،كتدين اػبصائ

النوعية كتآكلها .ك

يعد فبكنان معها استمرار غياب اغبلوؿ كالسياسات الواضحة للتصدم حبزـ لعدـ التساكؽ ما بني
حركة اؼبتغريات الديبوغرافية كاذباىات تطورىا الذاتية من جهة كحركة اؼبتغريات اجملتمعية اؼبتنوعة
كالسيما االقتصادية من جهة أخرل.
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لقد آف األكاف النتهاج سياسة سكانية تدخلية كمباشرة تستهدؼ تعديل السلوؾ الديبوغرايف اؼبنتمي
إىل مرحلة النمو السكاين السريع ،بالوسائط الديبوغرافية التنموية يف كقت كاحد ،عرب دعم اغبركة
الذاتية االذباىية للمتغريات الديبوغرافية كتسريع عملية تطورىا باذباه مرحلة التوازف كاالستقرار
السكاين ،كدمج ذلك بعملية التنمية ،كيف ىذه اغبالة ككفق ىذا السيناريو اؼبنخفض) سيتقل
حجم السكاف اؼبرتقب يف العاـ ََِٓ كبو ٖ )ّ,ماليني نسمة ،كسترتاجع كترية الزيادة السنوية
يف حجم السكاف دبا يقارب ََُ) ألف نسمة سنويان مقارنة بالسيناريو اؼبرتفع أك اؼبتشائم) الذم
تنتفي فيو التدخالت السياساتية التنموية اؽبادفة لتحسني اػبصائ

النوعية للسكاف كضبط معدؿ

النمو السكاين أك تعديل السلوؾ اإلقبايب.
تطرح الزيادات السنوية يف السكاف ـباكؼ حوؿ القدرة االستيعابية لالقتصاد الوطين ،كالقدرة على
تلبية االحتياجات األساسية للسكاف كضماف تقدمهم كرفاىيتهم ،كتزداد أنبية ىذه التساؤالت مع
التوقعات ؼبعدالت النمو السكاين يف السنوات َُُِ َِِٓ -اليت تبني أف تلك الزيادات
السنوية للسكاف سوؼ تقارب ََٔ) ألف نسمة سنويان حبسب الفرض اؼبتشائم ،الذم يكرس
معدالت النمو السكاين العالية نسبيان ،كسوؼ تكوف الزيادات كبو ُٓٓ) ألف نسمة سنويان كفق
معدالت مبو معتدلة ،كستكوف أقل زيادة يف ؾبموع السكاف كبو ْٕٕ) ألف نسمة سنويان كفق
التقديرات اؼبتفائلة ،اؼبرتبطة ملة من السياسات السكانية كاالقتصادية الناجحة.
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اعبدكؿ ٕ )ُ -االذباىات اؼبستقبلية احملتملة لتطور حجم السكاف يف سورية لغاية ََِٓ مليوف
نسمة)

العاـ

الفرض اؼبنخفض

الفرض اؼبتوسط

الفرض اؼبرتفع

ََُِ

َِٔ.

َِٔ.

َِٔ.

ََِِ

ِٔٓ.

ِٖٓ.

ِٗٓ.

ََِّ

َّْ.

َّٗ.

ُّٓ.

ََِْ

ّْٖ.

ّٗٓ.

ّٕ

ََِٓ

ّْٖ.

َّْ.

ِِْ.
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اعبدكؿ ٕ ) ِ -التطور السنوم يف عدد السكاف حبسب ـبتلف التقديرات ألف نسمة )
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

21083

21557

22042

22538

23045

23564

24094

24636

25191

25757

26337

26929

27535

28155

21062

21515

21978

22450

22933

23426

23930

24444

24970

25507

26055

26615

27187

27772

21031

21452

21881

22319

22765

23220

23685

24158

24642

25134

25637

26150

26673

27206

27750

عدد السكاف كفق
التقدير اؼبتفائل
ألتدخلي )

28369

عدد السكاف
كفق التقدير اؼبتشائم
اؼبتوسط االستمرارم

28788

عدد السكاف كفق
التقدير اؼبتشائم

2025

السنة
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سوؼ ترتاكح الزيادات السكانية حبسب ىذه التقديرات بني ََٔ) ألف ك ْٕٕ) ألف نسمة
سنويان ،كىذا يشكل ضغطان سكانيان مستمران خالؿ العقد أك العقدين القادمني ،كيطرح على اغبكومة
مسؤكليات إضافية إىل اؼبسؤكليات اليت

تقم هبا خالؿ السنوات اؼباضية ،سواء فيما ىب

توفري

السكن اؼبالئم كالصحي أـ توفري اؼبدارس كالكادر التدريسي أـ اؼبراكز الصحية كاؼبشايف ك الكادر)
الصحي بفماتو كافة ،كسيكوف مطلوبان بدرجة أساسية ربقيق معدالت مبو اقتصادم كافية لتوسيع
قاعدة اإلنتاج كتوفري فرص العمل الالئقة للوافدين اعبدد إىل سوؽ العمل .إذان؛ الزخم السكاين
كالزيادات السكانية اؼبتوقعة ليست أرقامان ؾبردة ،كىي ربتاج إىل أف ترتجم إىل خطط كبرامج إمبائية
متناسبة مع ىذا الزخم السكاين.
كفيما يتعلق بسيناريوىات توزع حجم النمو السكاين كمعدلو إقليميان كمناطقيان فمن اؼبتوقع أف ترتكز
معظم الزيادة السكانية خالؿ العقدين القادمني كفق الفرضني اؼبرتفع كاؼبنخفض يف اإلقليمني
الشمايل كالشرقي مثلث اعبزيرة) على حساب األقاليم الثالثة اعبنويب كاألكسط كالساحلي) ،إذ
سيستحوذ ىذاف اإلقليماف كفق ىذين الفرضني على أكثر من َٔ )%من حجم الزيادة السكانية
خالؿ فرتة اإلسقاط لتصل نسبة سكاف ىذين اإلقليمني من ؾبموع سكاف سورية كبو ُٓ )%يف
عاـ َِِٓ بعد أف كانت ىذه النسبة تشكل ٕ )%ْٔ,من ؾبموع السكاف يف الفرتة اغبالية.
ب -التركيب العمرم:
إف اذباىات عملية التحوؿ الديبوغرايف اؼبتوقع حصوؽبا خالؿ العقدين القادمني تنطوم على مشرتؾ
أساسي بينها يتمثل يف تغري الرتكيب العمرم الناتج من تراجع معدؿ اػبصوبة الذم يؤدم ىنا إىل
ضمور نس يف حجم األطفاؿ َ )ُٓ -سنة كارتفاع يف نسبة السكاف داخل القوة البشرية
ُٓ ) ْٔ -ىذا إىل جانب ظهور بوادر دخوؿ اجملتمع السورم عتبة اؼبرحلة األكلية من التعمري
السكاين ٓٔ سنة فأكثر).
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إذان؛ ستدخل سورية العقد الثاين من ىذا القرف كنسبة الفمة الطفلية َُْ -سنة) فيها أعلى من
َّ )%كنسبة السكاف داخل القوة البشرية أقل من ٓٔ )%من ؾبموع السكاف ،كمعدالت
اإلعالة العمرية تزيد عن َٓ )َ,كتقرتب يف الفرض اؼبرتفع من َٔ )َ,ككسيط السن سيظل
أقرب إىل خصائ

اجملتمعات الفتية سكانيان .كمع دخوؿ سورية العقد الثالث من القرف العشرين،

فقد يكتمل انفتاح النافذة الديبوغرافية فيها إذا انتهجت من اآلف ََُِ) كعلى الفور سياسة
سكانية – تنموية تدخلية ،كاستنادان ؽبذا السيناريو التدخلي أك اؼبنخفض) من احملتمل أف تنخفض
نسبة اإلعالة من ٖٔ )َ,عاـ ََُِ إىل ِٓ )َ,يف هناية العقد الثالث من ىذا القرف ،كأف
يهبط اغبجم النس للفمة الطفلية عن َّ )%كيعين ذلك أف اجملتمع السكاين السورم سيشارؼ
يف العاـ َِِٓ) اػبركج النس من مرحلة اجملتمعات السكانية الفتية اليت يزيد فيها حجم األطفاؿ
عن َّ )%من إصبايل السكاف ،كسيكوف يف ذلك قريبان نسبيان من كسطي حجم ىذه الفمة اؼبتوقع
على اؼبستول العريب غري أنو سيكوف أبطأ منو نسبيان يف الفرضني اؼبرتفع كاؼبنخفض ،إذ يق ٌدر على
اؼبستول العريب بػ ٗ )%ُّ,يف العاـ ََِِ ،كيتجاكز اغبجم النس للقوة البشرية حاجز الػ
ٓٔ )%من إصبايل السكاف يف سورية حينذاؾ إذ سريتفع من ْ )ٓٗ,عاـ ََُِ إىل ٖ)ٔٓ,
عاـ ََِّ  .أما يف حاؿ سادت خصائ

سيناريو معدؿ النمو السكاين اؼبرتفع التشاؤمي)

كؿبدداتو أك سيناريو معدؿ النمو اؼبتوسط استمرار االذباىات) فإف سورية ستنتظر كبو َُ-
َِ) سنة إضافية أم حا العقد الرابع أك اػبامس من القرف اغبايل) كي يكتمل انفتاح النافذة
الديبوغرافية فيها على اؼبستول اإلصبايل.
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اعبدكؿ ٕ )ّ -التغريات اؼبتوقعة يف الرتكيب العمرم للسكاف يف سورية
كمؤشرات عملية انفتاح النافذة الديبوغرافية كفق ثالثة سيناريوىات للفرتة ََُِ ََِٓ -
14-10

64-15

 65فأكثر

اجملموع

نسبة
اإلعالة

كسيط السن

ِّٕ.

ْٓٗ.

ّْ.

َََُ.

َٖٔ.

ُِ

منخفض

ُّّ.

ِٗٔ.

َْ.

َََُ.

َٗٓ.

ِْ

متوسط

ّّْ.

ِٔٔ.

َْ.

َََُ.

ََٔ.

ِْ

مرتفع

ّّٗ.

ِِٔ.

ّٗ.

َََُ.

َُٔ.

ِّ

منخفض

ِٖٖ.

ٖٔٓ.

ْٓ.

َََُ.

َِٓ.

ِٕ

متوسط

ََّ.

ْٕٔ.

ّٓ.

َََُ.

َٓٓ.

ِٔ

مرتفع

ُِّ.

ّٔٔ.

ِٓ.

َََُ.

َٕٓ.

ِٔ

منخفض

ِْٓ.

ْٕٔ.

ِٕ.

َََُ.

َْٖ.

َّ

متوشط

ِٖٔ.

ِٔٔ.

َٕ.

َََُ.

َُٓ.

ِٗ

مرتفع

ُِٖ.

ُٔٓ.

ٖٔ.

َََُ.

َْٓ.

ِٖ

منخفض

ِِٔ.

ْٕٔ.

ََُ.

َََُ.

َْٖ.

ّّ

متوسط

ِِْ.

ّٔٔ.

ٓٗ.

َََُ.

َُٓ.

ِّ

مرتفع

ِٕٓ.

ِٔٓ.

ُٗ.

َََُ.

َّٓ.

َّ

الفمات العمرية اؼبوسعة
ََُِ
ََِِ

ََِّ

ََِْ

ََِٓ
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كفبا يؤكد ذلك ،أف العديد من اؼبؤشرات الديبوغرافية يشري تطورىا اؼبتوقع كفق كل من سيناريو النمو
السكاين اؼبرتفع كسيناريو النمو السكاين اؼبتوسط أهنا ستبقى دكف اؼبستويات أك اػبصائ

الدالة

على االنفتاح الكامل للنافذة الديبوغرافية خالؿ العقود الثالثة القادمة ،فالدكؿ العربية كخاصة سورية
كمصر كاؼبغرب كاألردف مع أهنا شهدت البفاضان كبريان يف مستويات اػبصوبة إال أف ىذه اؼبعدالت
فيها ال تزاؿ أعلى بوضوح من اؼبستويات اؼبستهدفة أك مستويات اإلحالؿ ُ ،)ِ,كما شهدت
ىذه الدكؿ مؤخران تباطؤان ركودان) كاضحان يف معدالت االلبفاض ،فقد بقي معدؿ اػبصوبة الكلي
ؽبذه الدكؿ أعلى من ّ) مواليد للمرأة كستبقى كذلك إىل ما بعد عاـ ََِِ) كىذا ما يؤدم
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إىل إطالة أمد التحوؿ الديبوغرايف كزيادة األعباء االقتصادية اؼبرتتبة على ذلك ،بينما كصلت تونس
كاعبزائر كلبناف إىل مستويات خصوبة منخفضة أكصلتها إىل اؼبرحلة األخرية من مراحل التحوؿ
الديبوغرايف بشكل أسرع .إذان؛ من اؼبتوقع يف سورية أف يبقى معدؿ اػبصوبة الكلية حا كفق
الفرض اؼبنخفض التدخلي) أعلى من معدؿ اإلحالؿ ،كمن غري اؼبتوقع أف يهبط ىذا اؼبعدؿ يف
سورية على اؼبستول اإلصبايل) عن ُ )ِ,مولود للمرأة الواحدة قبل بدايات العقد اػبامس من
ىذا القرف إف اإلسكوا ترل أف سورية ستصل إىل معدؿ اإلحالؿ ُ ِ,يف الفرتة ََِّ-
ََِْ) اإلسكوا .)ََِٓ ،كما أف نسبة األطفاؿ إىل النساء مرتفعة كتزيد عن الػ ّٓ  )%حا
العقد الرابع كبداية العقد اػبامس من ىذا القرف  .كيف السيناريو اؼبنخفض فقط تبدأ بااللبفاض مع
أربعينيات القرف اغبايل .كما أف معدؿ اؼبواليد اػباـ لن يقل عن ِ )%يف الفرضني اؼبتوسط كاؼبرتفع
قبل العقد الثالث من ىذا القرف ،كمن ثم فإف معدؿ النمو الطبيعي) السنوم للسكاف حا مع
تراجعو إىل أقل من ِ )%سيبقى مرتفعان نسبيان كفق معايري التحوؿ الديبوغرايف ؽبذه الفرتة الزمنية،
فهذا اؼبستول من معدؿ النمو السنوم الذم يرتاكح ما بني ٓٔ )% ُ,كفق الفرض اؼبتوسط ك
ٕٕ )% ُ,كفق الفرض اؼبرتفع سيعين تضاعف عدد سكاف سورية خالؿ فرتة زمنية ترتاكح ما بني
ّٗ )ِْ-سنة تقريبان .إف سرعات النمو الديبوغرايف زبتلف جذريان من بلد إىل آخر بني الدكؿ
العربية؛ كؽبذا فإف االذباىات العامة ستخفي كراءىا تغريات كاسعة يف كل دكلة من العا العريب.
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اعبدكؿ ٕ )ْ -اؼبؤشرات الديبوغرافية لعملية انفتاح النافذة الديبوغرافية قي سورية
كفق ثالثة سيناريوىات للفرتة ََُِ – ََِٓ
معدؿ اػبصوبة
الكلي

نسبة األطفاؿ
 -للنساء

معدؿ اؼبواليد
اػباـ يف األلف

معدؿ
النمو الطبيعي

الوقت الالزـ
لتضاعف السكاف

ِّْ.

َُٓ.

ِٕٓ.

ِّٔ.

ِٕٗ.

منخفض

ِٖٕ.

َْْ.

ِّّ.

ُْٗ.

َّٔ.

متوسط

َُّ.

َٓ.

ِّْ.

َِ.

ّّْ.

مرتفع

ُّْ.

َْٕ.

ِّٓ.

ُِْ.

ِّٖ.

منخفض

ِْٖ.

َّٔ.

ُٔٗ.

ُِٓ.

ْٗٓ.

متوسط

ِٖٔ.

َّٗ.

َِٖ.

ُٓٔ.

ِْْ.

مرتفع

ِٖٖ.

َِْ.

َِِ.

ُٕٕ.

ّْٗ.

منخفض

ِِْ.

َّّ.

ُُٕ.

ُُٗ.

ٕٖٓ.

متوسط

ِْْ.

َّٔ.

ُْٖ.

ُّّ.

ِٓٓ.

مرتفع

ِْٔ.

َّٖ.

ُٔٗ.

ُْٕ.

ْٕٕ.

منخفض

ََِ.

ََّ.

ُْٔ.

َِٖ.

ْٖٖ.

متوسط

َِِ.

َِّ.

ُُٗ.

ََُ.

ٗٔٗ.

مرتفع

َِْ.

َّٓ.

ُٕٓ.

ُُٕ.

ٕٓٗ.

ََُِ
ََِِ

ََِّ

ََِْ

ََِٓ

اؼبصدر :تقديرات حسابية لفريق دعم فين من اؼبعهد العايل للدراسات كالبحوث السكانية كاؼبكتب اؼبركزم
لإلحصاء.

كيظهر الشكل البياين ٕ )ُ -أف أعلى نسبة خصوبة عمرية يف العاـ ََِٓ ىي يف الفمة ِٓ-
ِٗ) سنة ُٕٔ )َ,باأللف كأعلى نسبة خصوبة عمرية يف العاـ َِِٓ ىي للفمة ِٓ)ِٗ-
سنة ُُٗ ) َ,باأللف كىذا يدؿ على أف ىذه الفمة ستبقى الفمة األكثر إقبابان حا عاـ َِِٓ
يف حني أف أدىن فمة لإلقباب ىي ْٓ )ْٗ-سنة .كيظهر الشكل البياين أيضان أف ىناؾ البفاض
للخصوبة يف كافة الفمات العمرية لعاـ َِِٓ عن العاـ ََِٓ ،كالبفاض اػبصوبة ىو مؤشر
جوىرم لتحقيق انفتاح النافذة الديبوغرافية كبالتايل االستفادة منها.
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الشكل رقم ٕ )ُ-معدؿ اػبصوبة العمرية يف سورية للعاـ ََِٓ كتقديراتو للعاـ َِِٓ حسب الفرض
اؼبتوسط كفمات العمر اؼبوسعة.
0.2
0.175
0.15
0.125
معدل الخصوبة العمرٌة لعام 0221

0.1

معدل الخصوبة العمرٌة لعام 0201

0.075
0.05
0.025
0
09-01 04-02 09-01 44-42 49-41 44-42 49-41

الشكل من عمل الباحث كمصدر البيانات اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء.

ج -حجم القوة البشرية:
إف ارتفاع حجم القوة البشرية يف سورية يبثل العنواف اعبوىرم للتحوالت السكانية خالؿ العقدين
القادمني على األقل إذ سريتفع اغبجم النس للقوة البشرية من ٓ )%ٖٓ,يف مستول العاـ
ََِٗ إىل َٖ )%ِٔ,يف الفرض الديبوغرايف اؼبتوسط يف اؼبشهد اؼبرجعي االستمرارم) بزيادة
نسبية قياسية مع سنة األساس ََِٗ) تقدر بنحو ُ ،)%ٔ,كإىل ُٔ )%ُٔ,يف الفرض
اؼبرتفع ؼبشهد التآكل التنموم بزيادة نسبية قياسية مع سنة األساس ََِٗ تقدر بنحو ٓ،)%ْ,
كإىل ّٕ )% ّٔ,يف الفرض اؼبنخفض ؼبشهد اؽببة الديبوغرافية بزيادة نسبية قياسية مع سنة
األساس ََِٗ تقدر بنحو ّ .)%ٖ,كاستنادان إىل ذلك سريتفع حجم القوة البشرية يف مشهد
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اؽببة من ٖ )ُُ,مليوف نسمة يف العاـ ََِٗ ،إىل ٔ )ُٕ,مليوف نسمة يف العاـ َِِٓ ،أم
أف الزيادة الرتاكمية يف عدد أفراد القوة البشرية من العاـ ََِٗ كحا العاـ َِِٓ ستصل إىل
أكثر من ٖ )ٓ,ماليني نسمة ،دبعدؿ زيادة سنوية كسطية تقدر بنحو ّٕٖ) ألف نسمة سنويان،
كدبعدؿ مبو كسطي خالؿ الفرتة ََُِ )َِِٓ -يقدر بنحو ّٓ )%ِ,سنويان ،كىو أعلى من
معدؿ النمو السكاين للفرتة ذاهتا اؼبقدر بنحو ِ )%سنويان.
ففي اؼبشهدين اؼبرجعي كالتآكل التنموم ىناؾ قسم كبري من القوة البشرية يبقى خارج قوة العمل،
كخارج النشاط االقتصادم ،بينما تكوف نسبة النشطني اؼبندؾبني اقتصاديان يف سوؽ العمل يف مشهد
اؽببة الديبوغرافية أكرب من حجمها يف اؼبشهدين السابقني ،كبينما تكوف خصائ

القوة البشرية

النوعية بطيمة التطور ،كتسود التوترات بينها كبني سوؽ منخفضة التقانة كضعيفة يف استحداث
األعماؿ يف اؼبشهد اؼبرجعي ،كترتدل كتتآكل يف شركط مشهد التآكل التنموم ،فإهنا تكوف متطورة
يف مشهد اؽببة الديبوغرافية اؼبشركطة باستيعاب الطلب للعرض الديبوغرايف.
إف ىذا االرتفاع اؼبهم يف حجم القوة البشرية كاحتماؿ أف تشمل ىذه القوة ما بني أكثر من ثلثي
السكاف إىل ثالثة أطباسهم يعين أف االنفتاح النس الذم أظهرتو النافذة الديبوغرافية السورية يف عاـ
ََِٓ) بوتائر ـبتلفة كمتباينة سيتواصل بشكل باطراد خالؿ العقدين القادمني بنسبة تزيد عن
ٕ )ٕ.ٗ -ٓ.بالقياس إىل العاـ ََِٓ) ،كىو ما سيؤدم إىل البفاض معدؿ اإلعالة الكلية
الذم يعرب عن عدد السكاف غري النشطني اقتصاديان مقابل كل و
فرد و
ناشط) من ْٕ )َ,يف
عاـ ََِٓ) إىل ْٓ )َ.ٓٗ -َ.يف عاـ َِِٓ) كبذلك سيرتاكح معدؿ اإلعالة يف سورية
حوؿ الوسطي العريب اؼبقدر حا حلوؿ العاـ ََِِ) بػ ٖٓ .)َ.كمن شأف ذلك أف ىبفف من
عبء اإلعالة دبا يتيح اجملاؿ أماـ استثمارات إضافية يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية .كىذا يعين

259

بلغة أدبيات السكاف كالتنمية أف سورية ستدخل خالؿ العقدين القادمني بالفعل يف مرحلة النافذة
الديبوغرافية) بوتائر أسرع كأعلى قياسان إىل الفرتة ُْٗٗ.ََِٓ -
د -احتياجات القطاع الصحي:
إف النظاـ الصحي يف سورية يقوـ على عاتق القطاع العاـ كتتحمل الدكلة السورية جزء كبري من
اػبدمات الطبية اجملانية حيث تقدر كزارة الصحة اإلنفاؽ اغبكومي على الصحة بػ ػ ِّٓٔ ؿ.س)
لكل فرد كسيعرض اعبدكؿ التايل الزيادة يف اإلنفاؽ اغبكومي السنوم على الصحة لألعداد
اإلضافية من السكاف.
اعبدكؿ ٕ)ٓ -
الزيادة يف اإلنفاؽ اغبكومي السنوم على الصحة لألعداد اإلضافية من السكاف
الزيادة السكانية حسب التوقعات ؼبعدالت الزيادة َُُِ  )َِِٓ -مليوف ؿ س
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1222

1250

1278

1307

1336

1366

1397

1428

1461

1493

1527

1561

1597

1633

1669

1168

1193

1219

1245

1272

1299

1327

1356

1385

1415

1445

1476

1508

1540

1573

1087

1108

1131

1153

1176

1200

1224

1248

1273

1299

1325

1351

1378

1406

1434

التفاؽ حسب
عدد السكاف
كفق التقدير
المتشائم
التفاؽ حسب
عدد السكاف
كفق التقدير
المتوسط
التفاؽرارم
الستم
حسب
عدد السكاف
كفق التقدير
المتفائل التدخلي

2025

السنة

اؼبصدر :تقديرات حسابية لفريق دعم فين من اؼبعهد العايل للدراسات كالبحوث السكانية كاؼبكتب اؼبركزم
لإلحصاء.

كحبسب الزيادات السكانية اؼبتوقعة ،سوؼ يزداد اإلنفاؽ اغبكومي على الصحة سنويان إىل ما يزيد
على ََُٔ) مليوف ؿ.س .أم أف اؼبوازنة اعبارية لوزارة الصحة هبب أف تزداد سنويان هبذا القدر
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للحفاظ على مستول اإلنفاؽ اغبايل ،الذم تبني أنو غري و
كاؼ كوبمل الفمات االجتماعية األضعف
تكاليف غري قادرة على ربملها.
كيبني اعبدكؿ ٕ )ٗ-أف اإلنفاؽ اغبكومي على الصحة حسب عدد السكاف كفق التقدير اؼبتفائل
التدخلي ينخفض بفارؽ ما يزيد عن َِّ مليوف لرية سورية عن التقدير اؼبتشائم مع انتهاء فرتة
اإلسقاط عاـ َِِٓ.
ق -قطاع التعليم:
إف استمرار التزايد السكاين أدل إىل ازدياد اغباجة السنوية لفتح شعب جديدة كمدارس جديدة،
إضافة إىل إعداد كوادر جديدة تعليمية كإدارية للنهوض دبهمة تعليم كرعاية اؼبواطنني اعبدد كل عاـ
كالذين ىم أكرب عددان من أقراهنم يف العاـ السابق ،كإف استقراء مستقبل العالقة بني السكاف
كالتعليػم خالؿ الفرتة َََِ  َِِٓ -يشري إىل توقع ضغوط كبرية على القدرة االستيعابية للنظاـ
التعليمي كقدرة تكيفو مع االحتياجات السكانية اؼبتصاعدة كللفرضيات اؼبختلفة للنمو السكاين
حا عاـ َِِٓ فبا يتطلب زيادة ـبصصات التعليم من اؼبوازنة العامة للدكلة فضالن عن اغباجة إىل
رفع نوعية التعليم كزيادة كفاءتو النوعية كالكمية يف ظػل ىدؼ التنمية اؼبستدامة.
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 -1فرضية األعماؿ كالمعتاد:
يستند ىذا اؼبشهد إىل استمرار التحسن يف معدالت االلتحاؽ يف التعليم اليت شهدهتا األعواـ
َََِ ) ََِٗ-ؼبختلف اؼبراحل التعليمية ،كاستقرار متوسط عد التالميذ كالطالب يف القاعة
الصفية ،كاستمرار تطور مؤشر عدد الطالب للمعلم أك األستاذ اعبامعي بنفس اذباه التطور يف
السنوات اؼباضية:
 مرحلة التعليم األساسي :يفرتض ىذا اؼبشهد اغبفاظ على نفس معايري الكفاءة الداخلية
اغبالية اليت ال توفر مقومات البيمة اؼبساندة لتحسني نوعية التعليم ،كضمن ىذه الفرضية
وبتاج النظاـ إىل َِٖ) ألف قاعة صفية كفقان للفرض اؼبنخفض للنمو السكاين ك ُِٓ)
ك ُِِ) ألف قاعة صفية كفقان للفرضني اؼبتوسط كاؼبرتفع ،على التوايل .كما وبتاج النظاـ
التعليمي كفق ىذه الفرضية إىل ِٓٓ) ألف معلم تعليم أساسي كفقان للفرض اؼبنخفض
ك ِْٔ) ك َِٕ) ألف معلم كفقان للفرضني اؼبتوسط كاؼبرتفع ،كذلك للحفاظ على
اؼبستول اغبايل ؼبؤشر متوسط عدد التالميذ للمعلم الذم ىو حاليان حبدكد ِِ) طالب
للمعلم.
 مرحلة التعليم الثانوم :يشري مشهد األعماؿ كاؼبعتاد إىل حاجة النظاـ التعليمي الذم
يفرتض استمرار التطور خالؿ السنوات القادمة كفقان ؼبا ىو حاصل خالؿ الفرتة اؼباضية
لقد ع اغبديث عن ىذه اؼبرحلة للفرتة اؼباضية يف فقرات سابقة) ،حبيث يصل معدؿ
االلتحاؽ الصايف بالتعليم الثانوم العاـ إىل ّّ )%كاؼبهين إىل ّْ ،)%كبالتايل فإف
عدد طالب مرحلة التعليم الثانوم سريتفع من َُِّٕٖ) طالب عاـ ََِٗ إىل
ََْٕٖٓ) طالب يف عاـ َِِٓ ،منهم َِِّٔٓ) طالب تعليم عاـ
ك َُِّْٓ ) طالب مهين كبالتايل تكوف حاجة النظاـ التعليمي إىل ْٖٔٗ) قاعة
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صفية للتعليم الثانوم العاـ ك ُٕٔٔ) قاعة صفية يف التعليم الثانوم اؼبهين .كما وبتاج
التعليم الثانوم كفق ىذا اؼبشهد إىل ُّّٔٗ) معلم يف التعليم الثانوم العاـ
ك ُُّٖٔ) للتعليم الثانوم اؼبهين.
 مرحلة التعليم الجامعي :من اؼبتوقع أف يصل معدؿ االلتحاؽ بالتعليم اعبامعي كفق ىذا
اؼبشهد إىل َْ )%عاـ َِِٓ كبالتايل يقدر عدد الطالب بػ ُُٕٕٗٗ) طالب
جامعي ،كمع فرضية استمرار تدىور مؤشر عدد الطالب لعضو اؽبيمة التعليمية الذم ساد
خالؿ الفرتة اؼباضية بارتفاعو من ِٕ) إىل ّٔ) طالب لعضو ىيمة تدريسية ،كيصل يف
الفركع األدبية إىل ٖٖ اؼبعيار العاؼبي َْ ) فتكوف حاجة التعليم اعبامعي من أعضاء اؽبيمة
التعليمية إىل َُٕٗٓ) عضو ىيمة تدريسية.
ِ -فرضية الهبة الديموغرافية:
ينطلق ىذا اؼبشهد من فرضية الوصوؿ إىل اؼبعايري العاؼبية ؼبؤشرات الكفاءة الداخلية للنظاـ
التعليمي ،كاليت سيتم تناكؽبا كفقان للمراحل التعليمية اؼبختلفة:
 مرحلة التعليم األساسي :يتضمن ىذا اؼبشهد الوصوؿ دبؤشر متوسط عدد التالميذ يف
القاعة الصفية ؼبرحلة التعليم األساسي إىل ِِ) تلميذ يف القاعة الصفية ،كربقيق مؤشر
ُٖ) تلميذ ؼبعلم التعليم األساسي .كبالتايل فإف النظاـ التعليمي كفقان ؽبذه الفرضية
مطالب بتوفري حوايل ِٓٓ) ألف قاعة صفية كفقان للفرض اؼبنخفض ك ِْٔ) ك َِٕ)
ألف قاعة صفية كفقان للفرضني اؼبتوسط كاؼبرتفع على التوايل حبلوؿ عاـ َِِٓ .كما
يستدعي التحوؿ اؼبطلوب توفري ُِّ) ألف معلم كفقان للفرض اؼبنخفض للنمو السكاين،
ك ِّّ) ألف معلم ك ُّّ) ألف معلم كفقان للفرضني اؼبتوسط كاؼبرتفع للنمو السكاين.
 مرحلة التعليم الثانوم :يتطلب ربقيق ىذا اؼبشهد رفع معدؿ االلتحاؽ الصايف بالتعليم
الثانوم إىل ِٕ )%عاـ َِِٓ كتسوية العالقة بني التعليم العاـ كالتعليم اؼبهين دبا وبقق
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التناسب الوسطي حبيث يكوف لكل خريج جامعي من ِ )ّ-خريج معهد متوسط كمن
ٓ )ٕ-خريج مدارس مهنية ،ككفقان ؽبذا اؼبشهد فإف عدد الطالب يف عاـ َِِٓ يقدر
أف يصل إىل َُِّّٕٕ) سيتوزعوف إىل ّْٗٗٔٔ) تعليم مهين ك َّّّْٗ)
تعليم عاـ ،كما يتطلب ىذا اؼبشهد خفض متوسط عدد الطالب يف الشعبة إىل ُٖ)
طالب يف شعبة التعليم العاـ ك ُْ) طالب يف شعبة التعليم اؼبهين ،كتكوف بذلك حاجة
التعليم الثانوم يف عاـ َِِٓ من القاعات الصفية ُُْٕٔ) للتعليم اؼبهين
ك ُِّْٗ ) للتعليم الثانوم العاـ .كما تظهر اغباجة إىل خفض متوسط عدد الطالب
للمعلم إىل ٕ) للتعليم الثانوم العاـ ك ٓ) يف التعليم اؼبهين ،كتكوف بذلك حاجة التعليم
الثانوم من اؼبعلمني عاـ َِِٓ إىل ُِٔٓٔ) معلم يف التعليم الثانوم العاـ
ك ُِِٗٔٗ) معلم تعليم مهين.
 مرحلة التعليم الجامعي :إف ىذا اؼبشهد ينطلق من تبين معدؿ التحاؽ يصل يف عاـ
َِِٓ إىل حدكد َْ )%نظران لتطور معدالت االلتحاؽ بالتعليم كىو معدؿ مشابو
ؼبعدالت االلتحاؽ يف معظم الدكؿ اؼبتقدمة ،كلكن ينطلق ىذا اؼبشهد على خالؼ
اؼبشهد السابق من ضركرة ربسني مؤشرات الكفاءة الداخلية اؼبتاح منها) ،كبالتايل فإف
النظاـ التعليمي اعبامعي مطالب باغبفاظ على متوسط عدد الطالب لكل عضو ىيمة
تدريسية يف الفركع العلمية كالذم ىو حبدكد ُْ) طالب لكل عضو ىيمة تدريسية
كخفض ىذا اؼبؤشر من ٖٖ) إىل َْ) طالب لكل عضو ىيمة تدريسية للفركع األدبية،
كبالتايل تكوف حاجة التعليم اعبامعي إىل ِّّٗٗ) عضو ىيمة تدريسية.
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ج -فرضية التآكل التنموم:
إف ىذا اؼبشهد ينطلق من عدـ مقدرة النظاـ التعليمي على االستجابة اؼبتزايدة ؼبتطلبات
مستلزمات توفري البيمة اؼبناسبة للتحسني الكمي كالنوعي يف مؤشرات التعليم.
 مرحلة التعليم األساسي :يفرتض ىذا اؼبشهد بقاء معدالت االلتحاؽ الصايف بالتعليم
األساسي كمعدالت التسرب منو كما ىي عليو عاـ ََِٗ ،كاحملافظة على معايري الكفاءة
الداخلية اغبالية .أم أف النظاـ التعليمي يستجيب فقط الحتياجات مبو الطالب دكف
ربسن يف نوعية مؤشرات الكفاءة الداخلية للتعليم .ككفقان ؽبذا اؼبشهد فإف النظاـ التعليمي
مطالب بتوفري ُٕٗ) ألف قاعة صفية كفقان للفرض اؼبنخفض للنمو السكاين ك ُٖٓ)
ألف قاعة صفية ك ُٕٖ) ألف قاعة صفية كفقان للفرضني اؼبتوسط كاؼبرتفع ،حا عاـ
َِِٓ ،كتوفري ُِٗ) ألف معلم ك ِِٕ) ألف معلم ك ِّٔ) ألف معلم كفقان
لفركض النمو السكاين الثالثة.
 مرحلة التعليم الثانوم :ينطلق ىذا اؼبشهد من ثبات معدالت االلتحاؽ بالتعليم الثانوم
كما ىي عليو حاليان كاستجابة النظاـ التعليمي تركز على عدـ ربسني مؤشرات الكفاءة
الداخلية للتعليم الثانوم ،يصل عدد طالب التعليم الثانوم يف عاـ َِِٓ إىل
ُْْٖٖٕ) يتوزعوف إىل ِّّٖٕٔ) طالب تعليم ثانوم عاـ ك ََُُٓٓ) طالب
تعليم مهين ،كتكوف بذلك حاجة النظاـ التعليمي كفقان ؽبذا اؼبشهد إىل َُِِِ) قاعة
صفية للتعليم العاـ ك ُّٗٓ) قاعة صفية للتعليم اؼبهين ،كما تكوف اغباجة من اؼبعلمني
إىل َِِْٗ) معلم للتعليم العاـ ك ُٕٗٓٔ) معلم للتعليم اؼبهين.
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 مرحلة التعليم الجامعي :يصل عدد طالب التعليم اعبامعي كفقان ؽبذا اؼبشهد عاـ
َِِٓ إىل ِْْٖٗٗ) كمتوسط عدد الطالب لعضو اؽبيمة التدريسية إىل ّٓ) كبذلك
يكوف عدد أعضاء اؽبيمة التعليمية اؼبطلوبني عاـ َِِٓ ِْْٗ) عضو ىيمة تدريسية.
اعبدكؿ ٕ )ٔ -تقدير عدد القاعات الصفية اؼبطلوبة يف التعليم األساسي عاـ َِِٓ ألف)
الفرض اؼبنخفض

الفرض اؼبتوسط

الفرض اؼبرتفع

مشهد األعماؿ كاؼبعتاد

َِٖ

ُِٓ

ُِِ

مشهد اؽببة الديبوغرافية

ِٓٓ

ِْٔ

َِٕ

مشهد التآكل التنموم

ُٕٗ

ُٖٓ

ُٕٖ

اؼبصدر :تقديرات حسابية لفريق دعم فين من اؼبعهد العايل للدراسات كالبحوث السكانية كاؼبكتب اؼبركزم
لإلحصاء.

يتضح من اعبدكلني ٕ )ٔ-ك ٕ )ٕ-اؼبتطلبات األساسية ،من القاعات الصفية كاؼبعلمني ،كفقان
للمشاىد التنموية الثالثة كسيناريوىات النمو السكاين الثالثة كمن الواضح بأف االستعداد لالستفادة
من فرصة النافذة الديبوغرافية وبتاج إىل استثمارات أكرب من االستثمارات اليت سبت خالؿ السنوات
اؼباضية يف قطاع التعليم األساسي الذم يشكل قاعدة اؼبراحل التعليمية الالحقة.
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اعبدكؿ ٕ )ٕ -تقدير عدد اؼبعلمني يف التعليم األساسي عاـ َِِٓ ألف)
الفرض اؼبنخفض

الفرض اؼبتوسط

الفرض اؼبرتفع

مشهد األعماؿ كاؼبعتاد

ِٓٓ

ِْٔ

َِٕ

مشهد اؽببة الديبوغرافية

ُِّ

ِّّ

ُّّ

مشهد التآكل التنموم

ُِٗ

ِِٕ

ِّٔ

اؼبصدر :تقديرات حسابية لفريق دعم فين من اؼبعهد العايل للدراسات كالبحوث السكانية كاؼبكتب اؼبركزم
لإلحصاء.

يف ضوء االنتقاؿ من اؼبفهوـ التقليدم للعمل ،الذم تبنتو الدكؿ كاؼبنظمات الدكلية لفرتات طويلة،
إىل مفهوـ العمل الالئق يواجو سوؽ العمل يف سورية ربديات كبرية ،تتعلق بتوفري الشركط الضركرية
لالستفادة من فرصة انفتاح النافذة الديبوغرافية) اليت تستدعي التحضري اعبيد ؼبقوماهتا ،كال يقتصر
ىذا التحضري على اجملاالت اؼبتعلقة باعبانب الكمي من تعظيم قوة العمل و
كجزء من القوة البشرية،
ٌ
بل هبب الذىاب أبعد من ذلك أم إىل ما يتعلق بالتحضري النوعي الذم يش ٌكل التعليم أىم أركانو.
كترتبط ىذه التحديات دبوضوعني اثنني :األكؿ يتعلق بتحسني بنية كضوابط سوؽ العمل البيمة
التشريعية كاؼبؤسساتية) كاليت من شأهنا التحفيز النتقاؿ اعبزء األكرب من القوة البشرية إىل قوة عمل،
كالثاين يتعلق بالتعليم كالبحث العلمي بشقيهما الكمي كالنوعي يف ضوء اؼبسرية الرتاجعية ؼبؤشرات
الكفاءة الداخلية كاػبارجية للنظاـ التعليمي.
ك -النمو القتصادم:
تكتسب مسألة النمو االقتصادم يف سورية أنبية خاصة ،لكوف اغباجة ماسة ػبلق فرص عمل
المتصاص الوافدين اعبدد إىل سوؽ العمل ،كيقدر اػبرباء أف االقتصاد السورم وبتاج إىل نسبة مبو
تقارب ٖ %على مدل السنوات العشر القادمة ػبلق َََُٕٓ كظيفة سنوية البنك الدكيل).
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كلفهم متطلبات اؼبرحلة القادمة البد من دراسة مراحل النمو االقتصادم السورم ،إف أىم ما يبكن
استخالصو من اذباىات النمو االقتصادم السورم اؼبنصرمة ىو عدـ انتظامو كتذبذبو كتقلبو اغباد
بني فرتة كأخرل ،بني ربقيق معدالت مبو سريع عالية كاالكبدار إىل معدالت مبو سالبة تؤثر سلبان
على كافة قطاعات االقتصاد السورم.
ارتبط النمو االقتصادم يف سورية بعدة مراحل :مرحلة النمو السريع األكؿ يف الفرتة َُٕٗ-
َُٖٗ) حيث بلغ ٓ % َُ.أثناء فرتة التعبمة التنموية التوسعية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
الشاملة اليت استندت إىل مركزية القطاع العاـ ،كاالعتماد على التمويل اػبارجي .يف حني ارتبطت
اؼبرحلة الثانية يف شبانينات القرف اؼباضي بسياسات متضاربة حيث كصل فيها معدؿ النمو
االقتصادم ٖ  %عرب إجراءات اقتصادية ربريرية متعددة قامت على إنعاش دكر القطاع اػباص يف
االقتصاد الوطين انتهت إىل برنامج إصالح اقتصادم انتقائي غري معلن ،كإعادة تعريف لدكر القطاع
ظبي ب ػ التعددية االقتصادية  .دخل االقتصاد السورم بعدىا يف مرحلة ثالثة
اػباص من خالؿ ما ٌ
من الركود االقتصادم ََِْ )ُٕٗٗ-نتيجة تضارب السياسات االقتصادية كعدـ توافق
سياسات االنفتاح االقتصادم مع النظم اإلدارية كاإلطار العاـ إلدارة االقتصاد الوطين الذم بقي
يدكر يف أفق النظاـ االشرتاكي .كقد مثل إقرار اػبطة اػبمسية العاشرة ََِٔ )ََُِ-ربوالن
رظبيان إىل ما بات يعرؼ بػ اقتصاد السوؽ االجتماعي كبدأت معو مرحلة جديدة من النمو
االقتصادم على إصالحات يف اإلطار القانوين كاؼبؤسسي .غري أف نتائج مثل ىذه اإلصالحات
تتطلب كقتان لتظهر كتتغلغل لتؤثر يف القطاعات اإلنتاجية اؼبولدة للعمالة .فبقي متوسط النمو منذ
عاـ ََِْ حوايل ٓ  .%كىي نسبة تعترب ضميلة لتنفيذ خطط التنمية اؼبطلوبة كربريك استثمارات
حقيقية لتغيري الطبيعة اؽبشة شبو الريعية لالقتصاد السورم ،إضافة لذلك فإف اآلثار السلبية لالنفتاح
االقتصادم على شبكة اغبماية االجتماعية بقيت رىن إصالحات إدارية كمؤسساتية
بقيت ؿبدكدة .كبقي االقتصاد مقيدان بعوامل خارجية كداخلية عديدة منها:
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تنجز أك

تدفق رؤكس األمواؿ من اػبارج إذ يعتمد االقتصاد السورم بدرجة أساسية يف مبوه على مصادر
سبويل خارجية متقلبة بطبيعتها فلقد شكلت مساعدات الدكؿ النفطية العربية يف مرحلة النمو
السريع األكؿ َُٕٗ )َُٖٗ-مصدر دخل ريعي أساسي ككذلك أسهمت التحويالت
اؼبغرتبني السوريني العاملني يف تلك الدكؿ يف االعتماد على ريع مؤقت مرتبط بسعر برميل
النفط على حجم دخوؽبم كربويالهتم ،كيف الفرتة ما بني ُٖٓٗ )ََِٓ-ربوؿ ىذا اؼبصدر
الريعي اػبارجي إىل ريع داخلي بعد اكتشاؼ النفط السورم اػبفيف كتصديره كقد شكلت
عائدات النفط السورم ستاران أخفت عمق اؼبشكالت االقتصادية فبقيت اؼبؤشرات الكلية
تظهر اقتصادان سليمان كقويان ظاىريان رغم االختالالت البنوية فيو.
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الشكل ( )0-9معدل النمو االقتصادي الحقٌقً

اؼبصدر :تقديرات حسابية لفريق إعداد التقرير الوطين الثاين غبالة سكاف سورية بالتنسيق مع فريق دعم فين من
اؼبعهد العايل للدراسات كالبحوث السكانية كاؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء
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ز -قوة العمل كالتشغيل:
سػػتؤدم التحػػوالت الديبوغرافيػػة السػػيما البفػػاض مسػػتول اػبصػػوبة إىل ارتفػػاع نسػػبة السػػكاف يف سػػن
العمل كاإلنتاج ُٓ ْٔ-سنة) على حسػاب نسػبة األطفػاؿ دكف ُٓ سػنة خػالؿ العقػدين القػادمني.
إضػػافة إىل توقػػع ارتفػػاع معػػدؿ النشػػاط االقتصػػادم للنسػػاء نتيجػػة ارتفػػاع مسػػتواىن التعليمػػي ،كبالتػػايل
ستدخل أعداد متزايدة مػن السػكاف إىل سػوؽ العمػل سػنويان فبػا يػؤدم إىل زيػادة العػرض مػن قػوة العمػل
كاحتياجاهت ػػا كإىل ض ػػغوط كب ػػرية عل ػػى االقتص ػػاد ال ػػوطين لت ػػوفري ف ػػرص العم ػػل الالزم ػػة ،خاص ػػة يف ظ ػػل
االرتفػاع اؼبتزايػد لتكلفػػة فرصػة العمػل الواحػػدة كالتقػدـ التقػػين لوسػائل اإلنتػاج كارتفػػاع مسػتول األسػػعار.
كسػػيؤدم عػػدـ تػػوفر فػػرص العمػػل اؼبطلوبػػة إىل ارتفػػاع كبػػري يف معػػدالت البطالػػة كالعمالػػة الناقصػػة كنسػػبة
العاملني يف القطاع اػباص غري اؼبنظم.

اعبدكؿ رقم ٕ )ٖ-تقدير متوسط الزيادة السنوية يف قوة العمل اعتمادان على الفرض اؼبتوسط
إلسقاطات قوة العمل خالؿ الفرتة َََِ َِِٓ-باأللوؼ)
الفترة

كور

إناث

المجموع

َََََِِٓ-

ُُْ

ٓٔ

َِٔ

ََِٓ–ََُِ

ُْٔ

ِٕ

ُِٖ

َََُُِِٓ-

ُْٓ

ٖٕ

ِِّ

َََُِِِٓ-

ُْٖ

ِٗ

َِْ

َََِِِِٓ-

ُْٖ

َُٕ

ِٓٓ

اؼبصدر  :اإلسقاطات السكانية َََِ/ َِِٓ-ىيمة زبطيط الدكلة  +اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء
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إف معدؿ مبو القوة البشرية سيكوف أعلى من معدؿ مبو السكاف يف الفرتة ََِٗ  َُِٓ -حيث
سيبلغ ٓ )%ّ,مقابل ٕ )%ِ,على التوايل كفق الفرض اؼبتوسط كسيبقى ىذا اؼبعدؿ أعلى من
معدؿ مبو السكاف يف الفرتة َُِٓ – ََِِ ٓ %ِ,معدؿ مبو القوة البشرية مقابل ُ%ِ,
معدؿ مبو السكاف) إىل أف يتساكيا ىذين اؼبعدلني تقريبان ِ )%يف الفرتة ََِِ – َِِٓ
ليصبح الفارؽ البسيط لصاح معدؿ مبو السكاف كىذا يوضح أف القوة البشرية من اآلف ََُِ)
كحا عاـ َُِٓ ستسجل أعلى نسبة زيادة عن معدؿ مبو السكاف لتصل إىل ٖ )َ,نقطة مموية
لتعود ىذه الزيادة بااللبفاض حا يتساكل ىذاف اؼبعدالف تقريبان يف الفرتة ََِِ .َِِٓ -
الشكل رقم ٕ )ّ-معدؿ مبو السكاف كالقوة البشرية كفق سيناريو الفرص اؼبتوسط للفرتة ََِٗ – َِِٓ.
4
3.5
3
2.5
معدل نمو السكان

2

معدل نمو القوة البشرٌة
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كعلى الرغم من البفاض معدؿ النمو السكاين يف مشهد اؽببة الديبوغرافية إال أف حجم قوة العمل
فيو يفوؽ بالقيمة اؼبطلقة كالنسبية حجم قوة العمل كنسبتها يف اؼبشاىد األخرل .كىذه ىي اػباصة
البنيوية اليت سبيزه م ن اؼبشاىد األخرل ،فبينما يبلغ متوسط معدؿ مبو قوة العمل يف ىذا اؼبشهد كيف
مشهد التآكل التنموم ّ )%ّ,سنويان ينخفض يف اؼبشهد اؼبرجعي إىل ِ )%ّ,كذلك بسبب
عاملني :األكؿ أف النمو السكاين أعلى كالثاين ىو زيادة الفقر ،كيف ىذه اغبالة كطبقان ؼبقولة إف
الفقري ال يستطيع أف يكوف بال عمل  .فإف البحث كالطلب على العمل اؼبرتبط خصوصان باؼبهن
كاػبدمات الدنيا سيزداد يف مشهد التآكل التنموم عن اؼبشهد اؼبرجعي خاصة يف ظل غياب أم
نوع من الضماف االجتماعي .بينما وبفز النشاط االقتصادم يف مشهد اؽببة الديبوغرافية الطلب
على العمل نظران لزيادة النشاط االقتصادم كارتفاع األجور على األخ

بني النساء ألف فرصة ترؾ

اؼبنزؿ كربة أسرة سيكوف لو عائد أكرب من اعبلوس يف البيت ،كعلى العكس من ذلك يف اؼبشهد
اؼبرجعي إذ سيؤدم ضعف النشاط االقتصادم إىل تثبيط الطلب على العمل إضافة إىل كجود نوع
من الضماف الذم سيدفع بالعاطلني من العمل إىل مسألة االتكاؿ اعبزئي عليو كمن ثم نصل إىل
حالة تدعى  .Moral Hazardsكحبيث وباكؿ اعبميع اغبصوؿ على منافع الضماف كالرتاخي
يف البحث عن العمل يف ظل البفاض األجور غري احملفز على العمل أك البحث عن العمل.
كال ىبتلف معدؿ مبو اؼبشتغلني كعددىم يف القطاع اغبكومي يف اؼبشاىد الثالثة اختالفان جوىريان.
كإمبا سيكوف ىنالك اختالؼ كمي ملموس فيما يتعلق حبجم العمالة يف القطاع اػباص اؼبنظم
كالقطاع اػباص غري اؼبنظم ،كذلك تبعان لالختالؼ اعبوىرم بني اؼبشاىد الثالثة فيما يتعلق دبسألة
التنظيم كاؼبؤسسات كإصالح أسواؽ العمل .إذ من اؼبتوقع أف يصبح عدد اؼبشتغلني يف القطاع
اػباص اؼبنظم كفق مشهد اؽببة الديبوغرافية أكثر دبرتني كنصف من عدد العاملني يف القطاع اػباص
غري اؼبنظم؛ نتيجة اإلصالح اإلدارم كاؼبؤسساي كالتعليم كالتدريب كالتأىيل ،كسيرتكز النمو يف
القطاع اؼبنظم كسيتطور قسم من القطاع غري اؼبنظم ليلتحق بالقطاع اؼبنظم ،كباؼبقابل سيزيد عدد

273

اؼبشتغلني يف القطاع غري اؼبنظم يف مشهدم استمرار االذباىات اؼبشهد اؼبرجعي) كالتآكل التنموم
عن عدد اؼبشتغلني يف القطاع اؼبنظم نتيجة ضعف النمو يف القطاع اؼبنظم كاستمرار اػبلل اإلدارم
كالتنظيمي .كؽبذا األمر تبعات جوىرية تتعلق باإلنتاجية كبالضماف االجتماعي كمستول اؼبعيشة كمن
ثم الفقر.
كذبدر اإلشارة إىل أف االختالؼ الكمي يرتافق مع فركؽ جوىرية يف نوعية اؼبشتغلني نتيجة تطور
القدرات البشرية اليت ستصبح مع زيادة كمية االستثمار فيها كنوعيتو أكثر مهارة كقابلية للتأقلم مع
التطور التقين كاستيعابو ،كمن ثم القدرة على القياـ بدكر أساسي يف االنتقاؿ كبو استخداـ اؼبعرفة بل
كاؼبضي يف سبيل تطوير اؼبعرفة كإنتاجها.
الشكل ٕ )ْ-اؼبشتغلوف يف القطاع اػباص غري اؼبنظم

اؼبصدر :تقديرات حسابية لفريق إعداد التقرير الوطين الثاين غبالة سكاف سورية بالتنسيق مع فريق دعم فين من
اؼبعهد العايل للدراسات كالبحوث السكانية كاؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء
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ح -البطالة:
نتيجة التحوالت يف اؼبتغريات الديبغرافية كاذباىات البفاض اػبصوبة كبػدء انفتػاح النافػذة الديبواغرافيػة
يف عػػدد مػػن احملافظػػات خػػالؿ العقػػد اغبػػايل كتوقػػع دخػػوؿ بػػاقي احملافظػػات خػػالؿ العقػػود القادمػػة مػػن
القػػرف اغبػػايل فػػإف نس ػػبة السػػكاف يف سػػن العمػػل ُٓ  )ْٔ -سػػوؼ ترتفػػع علػػى حسػػاب نس ػػب
السكاف دكف ُٓ سنة خالؿ العقػود القادمػة كخاصػة يف الفػرض اؼبػنخفض كاؼبتوسػط للنمػو السػكاين
إض ػػافة إىل توق ػػع أف ارتف ػػاع مع ػػدؿ النش ػػاط اؼب ػػنقح لإلن ػػاث كبالت ػػايل ف ػػإف ىن ػػاؾ أع ػػدادان متزاي ػػدة م ػػن
الداخلني إىل سوؽ العمل سنويان .كبالتايل ىناؾ و
ربد يف إهبػاد فػرص عمػل ؽبػذه األعػداد كتػأمني توافػق
ـبرجات التعليم كالتدريب مع متطلبات سوؽ العمل كىنا يظهر حجم التكاليف االقتصػادية اؼبطلوبػة
لتػػأمني ف ػػرص عم ػػل يف أم ف ػػرض للنم ػػو االقتص ػػادم كذل ػػك يف ظ ػػل ارتف ػػاع اؼبس ػػتول التق ػػين لوس ػػائل
اإلنتاج كبالتايل تكاليف متزايػدة لفرصػة العمػل الواحػدة ككفػق تقػديرات تكلفػة فرصػة العمػل يف اػبطػة
اػبمسػػية العاشػػرة كالبالغػػة  /ِ/مليػػوف لػػرية سػػورية علػػى اقػػل تقػػدير فػػإف تكػػاليف إهبػػاد فرصػػة عمػػل
غب ػوايل ََِ ألػػف عامػػل جديػػد سػػنويان تبلػػغ ََْ مليػػار لػػرية سػػورية سػػنويان .فػػإذا علمنػػا بػػأف ى ػذه
التكػػاليف س ػرتتفع يف ظػػل ارتفػػاع التقانػػة كالكثافػػة اؼبتزايػػدة ل ػرأس اؼبػػاؿ علػػى حسػػاب الكثافػػة يف اليػػد
العاملة .كالزيادة اؼبتوقعة يف عدد الداخلني إىل سوؽ العمػل سػنويان كالػيت ستصػل خػالؿ الفػرتة ََِِ
 َِِٓ إىل ح ػوايل ِٓٓ ألػػف عامػػل جديػػد يف ظػػل الفػػرض اؼبػػنخفض للنمػػو السػػكاين كس ػرتتفعىذه الزيادة إىل حوايل ُِٕ ألف عامل جديد يف حاؿ اسػتمرار نفػس مؤشػرات النمػو السػكاين لعػاـ
َََِ حا هناية عاـ َِِٓ كعدـ تأمني االستثمارات الكافية اؼبطلوبة لفػرص العمػل اعبديػدة فػإف
نسب البطالة سوؼ ترتفع كما سػرتتفع نسػب العػاملني يف القطػاع غػري اؼبػنظم علػى حسػاب العػاملني
يف القطاع اػباص اؼبنظم كالقطاع العاـ كاؼبشرتؾ كالتعاكين .
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كعند مقارنة مستويات البطالة كفق اؼبشاىد الثالثة يتضح الفرؽ بشكل أكرب يف مسألة التشغيل
كقوة العمل ،فاإلسقاطات تشري إىل أف معدؿ البطالة يصل إىل أقل من ْ  )%يف مشهد اؽببة
الديبوغرافية ،كإىل كبو ُّ  )%يف اؼبشهد اؼبرجعي حيث تتنامى البطالة دبعدؿ كسطي سنوم
يقارب ٗ ،)%ِ,كإىل أكثر من ُٖ )%يف مشهد التآكل التنموم كذلك يف هناية الفرتة ،كىذا
التزايد يف معدالت البطالة يف ىذا اؼبشهد يتبعو ذباكز حصة القطاع غري اؼبنظم من قوة العمل حصة
القطاع اؼبنظم ،أم فرص عمل قليلة كىشة كضعيفة اإلنتاجية.
الشكل ٕ )ٓ-البطالة بػ )%

اؼبصدر :تقديرات حسابية لفريق إعداد التقرير الوطين الثاين غبالة سكاف سورية بالتنسيق مع فريق دعم فين من
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تعطي اؼبشاىد الثالثة اليت عرضت مقاربة مستقبلية ؼبا يبكن أف وبدث من الناحية الكمية ،كيفيد
ربليل قيم اؼبتغريات كعالقتها فيما بينها يف توضيح تلك اؼبقاربة ،كذلك من ناحيتني :األكىل ،تيعت
دبجموعة الفرضيات اليت استند إليها كل سيناريو كدبعت آخر ؾبموعة السياسات كاإلجراءات اليت
يبكن اعتمادىا ،كمن ثم منعكسات تلك السياسات كاإلجراءات يف شكل برامج كمشاريع ينفذىا
اؼبعنيوف على اؼبستويني االقتصادم كاالجتماعي سواء تعلق األمر باغبكومة أـ بالقطاع اػباص أـ
باجملتمع األىلي .كالثانية ،ىي نتائج كل ؾبموعة من الفرضيات ،كمن ثم نتائج تنفيذ ؾبموعة
السياسات كاإلجراءات كما يتبعها أك عدـ تنفيذىا.
لقد بينت اؼبقاربة اؼبوضوعية للمشاىد خطورة عدـ إيالء النافذة الديبوغرافية األنبية الكربل ،فإضافة
إىل البفاض معدالت النمو االقتصادم ،كتردم الوضع البيمي كالتنموم عمومان ،يف عدالة توزيع
الدخل ،الذم يعين تدىور مستول معيشة األفراد .تظهر مسألة العدالة بني األجياؿ ،اليت تعين عدـ
ترؾ فرصة أماـ األجياؿ القادمة لفعل أم شيء سول مواجهة ؾبموعة من التحديات اليت

تتم

معاعبتها خالؿ عقود مضت.
لقد حددت اؼبشاىد ضركرات موضوعية ننطلق منها لوضع مشهد متكامل ؼبا ينبغي لنا القياـ بو
خالؿ السنوات اػبمس عشرة القادمة .يتحدد ىذا اؼبشهد يف إطار ثنائي متكامل غري منفصل.
يبثل اعبانب األكؿ منو النواحي االقتصادية دبفرداهتا اؼبتنوعة بدءان باالستثمار كمان كنوعان ،الذم هبب
أف يرتكز يف القطاعات اإلنتاجية اغبقيقية كىو ما يعين خلق قاعدة اقتصادية تقوـ على التنوع
كتستبعد القطاعات الريعية ،يضاؼ إليها االستثمار يف التكنولوجيا كتقنية اؼبعلومات ،كيرتافق ذلك
مع بناء اإلنساف القادر على التعاطي مع ىذه اؼبتغريات فبا يفرض استثماران كميان متزايدان كنوعيان مركزان
قي الصحة كالتعليم كالثقافة .كمع ىذا االستثمار الكمي كالنوعي يف القطاعات اغبقيقية
كالتكنولوجيا كبناء اإلنساف يى ٍشغل االستثمار يف حفظ اؼبوارد كيف البيمة جانبان مهمان ال يبكن إنبالو.
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كيتحدد اعبانب الثاين ،يف ىذا اإلطار الثاين اؼبتكامل يف سياسات سكانية تأخذ من اعبانب األكؿ
جزءان مهمان من ناحية االستثمار كمان كنوعان ،لكنها تتميز هبدفها يف تكوين نوع من الوعي كالتكوين
الثقايف اجملتمعي اعبديد ،إال أننا نعتقد أف اإلطار الزمين ؼبثل ىذا التكوين يتعدل ما يبكن ربقيقو يف
اعبانب األكؿ من ىذه الثنائية.
كيبثل اعبانب اؼبؤسسي صلة الوصل بني اعبانبني يف ىذه الثنائية اؼبتكاملة ،إذ إف ربقيق اغبد األعلى
كفق مشهد أطلقنا عليو اؼبشهد التنموم أك مشهد اؽببة الديبوغرافية يتطلب كجود مؤسسات
فاعلة ؿبددة األدكار كاؼبهاـ كتعمل يف إطار قانوين يسمح باؼبتابعة كالتقييم كيتميز بالشفافية كمن ثم
اؼبساءلة البناءة.
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الفصل الثامن
الدراسة التحليلية
 نتائج الدراسة التحليلية. مقرتحات أكلية لالستفادة من النافذة الديبوغرافية. خاسبة. -فهرس اؼبراجع.
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 الخالصة العامة للدراسة التحليلية: نستطيع إيجاز أىم ما توصلت إليو الدراسة التحليلية باآلتي: سوؼ يتزايد النمو السكاين يف اؼبشهد االستمرارم دبعدؿ كسطي سنوم خالؿ الفرتةََُِ– َِِٓ يبلغ ُٓ ،)%ِ,كسينخفض ىذا اؼبعدؿ خالؿ الفرتة نفسها يف
مشهد اؽببة ليبلغ ِ )%كسطيان ،مقابل ارتفاعو يف مشهد التآكل التنموم ليبلغ
ِٓ.)%ِ,
 من اؼبتوقع أف يبلغ متوسط معدؿ النمو االقتصادم خالؿ الفرتة َََُِِِٓ -ٕ )% ٔ,يف مشهد اؽببة الديبوغرافية ،دبا يعادؿ أكثر من ثالثة أمثاؿ معدؿ النمو
السكاين ،ك ٗ )% ْ,يف مشهد األعماؿ كاؼبعتاد استمرار االذباىات) ،دبا يعادؿ أكثر
من مثلي معدؿ النمو السكاين بقليل ،ك ّ )%ّ,يف مشهد التآكل التنموم دبا يعادؿ
أقل من مثل كنصف ؼبعدؿ النمو السكاين.
 إف معػػدؿ مبػػو حصػػة الفػػرد مػػن النػػاتج احمللػػي يف سػػورية يف مشػػهد النافػػذة الديبوغرافيػػة أعلػػىتلقائيػان مػػن حصػػتو يف اؼبشػػاىد األخػػرل بفعػػل أف معػػدؿ النمػػو االقتصػػادم أعلػػى بػػأكثر مػػن
ّ) أمثاؿ معدؿ النمػو السػكاين يف مشػهد النافػذة الديبوغرافيػة؛ كعليػو فػإف متوسػط معػدؿ
مبو دخل الفرد يف مشهد اؽببة الديبوغرافية كبو ٔ )%ْ,بينمػا يبلػغ ىػذا اؼبتوسػط ٕ%ِ,
) كأقػػل مػػن ُ )%يف اؼبشػػهدين اؼبرجعػػي كالتآكػػل التنمػػوم خػػالؿ الفػػرتة َََُِِِٓ -
على التوايل.
 إف س ػػوؽ العمػػل يف س ػػورية يشػػهد مب ػوان حقيقي ػان يف الطلػػب علػػى ق ػػوة العمػػل .كسبثػػل ى ػػذاالوضع دبحدكدية فرص العمل احملدثة ،إذ مبا ؾبموع السكاف خارج قػوة العمػل دبعػدؿ سػنوم
بلغ كبو ِ )%ْ,خػالؿ الفػرتة اؼبمتػدة بػني العػامني ََِٔكََُِ بينمػا مبػت قػوة العمػل
دبعدؿ مبو سنوم بلغ ِ.)%
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إف حجػػم قػػوة العمػػل يف مشػػهد اؽببػػة الديبوغرافيػػة يفػػوؽ بالقيمػػة اؼبطلقػػة كالنسػػبية حجػػم قػػوة
العمػل كنسػػبتها يف اؼبشػػاىد األخػػرل ،إذ يبلػػغ متوسػػط معػػدؿ مبػػو قػػوة العمػػل يف ىػػذا اؼبشػػهد
كيف مشهد التآكل التنموم ّ )%ّ,سنويان كينخفض يف اؼبشهد اؼبرجعي إىل ِ.)%ّ,
 ال ىبتلػػف معػػدؿ مبػػو اؼبشػػتغلني كعػػددىم يف القطػػاع اغبكػػومي يف اؼبشػػاىد الثالثػػة اختالف ػانجوىريػان .كإمبػػا سػػيكوف ىنالػك اخػػتالؼ كمػػي ملمػوس فيمػػا يتعلػػق حبجػم العمالػػة يف القطػػاع
اػبػػاص اؼبػػنظم كالقطػػاع اػبػػاص غػػري اؼبػػنظم ،كذلػػك تبع ػان لالخػػتالؼ اعبػػوىرم بػػني اؼبشػػاىد
الثالث ػة فيمػػا يتعلػػق دبسػػألة التنظػػيم كاؼبؤسسػػات كإصػػالح أس ػواؽ العمػػل .إذ مػػن اؼبتوقػػع أف
يصػػبح عػػدد اؼبشػػتغلني يف القطػػاع اػبػػاص اؼبػػنظم كفػػق مشػػهد اؽببػػة الديبوغرافيػػة أكثػػر دب ػرتني
كنصػػف مػػن عػػدد العػػاملني يف القطػػاع اػبػػاص غػػري اؼبػػنظم .كعلػػى العكػػس سبام ػان فيمػػا ىب ػ
القطػاع غػري اؼبػنظم فػػإف عػدد اؼبشػتغلني فيػو يف اؼبشػػهدين اؼبرجعػي كالتآكػل التنمػوم سػػيكوف
أعلى من عدد اؼبشتغلني فيو يف مشهد اؽببة.
 إف معدؿ البطالة يصػل إىل أقػل مػن ْ )%يف مشػهد اؽببػة الديبوغرافيػة ،كإىل كبػو ُّ)%يف اؼبش ػػهد اؼبرجع ػػي ،كإىل أكث ػػر م ػػن ُٖ )%يف مش ػػهد التآك ػػل التنم ػػوم كذل ػػك يف ع ػػاـ
َِِٓ.
 يقػػدر اإلنفػػاؽ اغبكػػومي علػػى الصػحة مػػن قبػػل الػػوزارة بنحػػو ِّٓٔ ؿ.س) كىػػذا يعػػين أفاإلنفاؽ اغبكومي السنوم على الصحة سوؼ يزداد دبعدؿ التزايد السكاين السػنوم ،أم دبػا
يزيػػد علػػى ََُٔ) مليػػوف ؿ.س .كىػػذا يوجػػب زيػػادة اؼبوازنػػة اعباريػػة لػػوزارة الصػػحة سػػنويان
هبػػذا القػػدر للحفػػاظ علػػى مسػػتول اإلنفػػاؽ اغبػػايل الػػذم تبػػني أنػػو غػػري كػ و
ػاؼ كوبمػل الفمػػات
االجتماعية األضعف تكاليف غري قادرة على ربملها.
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 نالحظ يف كال اؼبشهدين األعمػاؿ كاؼبعتػاد كالتآكػل التنمػوم) عػدـ مقػدرة النظػاـ التعليمػيعلى االستجابة اؼبتزايدة ؼبتطلبات مستلزمات تػوفري البيمػة اؼبناسػبة للتحسػني الكمػي كالنػوعي
يف مؤشرات التعليم ،أما مشهد اؽببة الديبوغرافية فهو يتضمن كصػوؿ متوسػط عػدد التالميػذ
يف القاع ػ ػػة الص ػ ػػفية يف التعل ػ ػػيم األساس ػ ػػي إىل ِِ) تلمي ػ ػػذ كإىل ُٖ) طال ػ ػػب يف التعل ػ ػػيم
الث ػػانوم الع ػػاـ ك ُْ) طال ػػب يف التعل ػػيم الث ػػانوم اؼبه ػػين ،كربقي ػػق مؤش ػػر ُٖ) تلمي ػػذ ؼبعل ػػم
التعليم األساسي ك ٕ) طالب ؼبعلم التعليم الثانوم العاـ ك ٓ) طالػب ؼبعلػم التعلػيم الثػانوم
اؼبهين .ككفق ىذه الفرضية فػإف النظػاـ التعليمػي سػيكوف مطالبػان ب ػ ِٓٓ) ألػف قاعػة صػفية
ؼبرحلػػة التعلػػيم األساسػػي ك َُُِٕ) قاعػػة صػػفية ؼبرحلػػة التعلػػيم الثػػانوم العػػاـ كاؼبهػػين .أمػػا
مرحلة التعليم العايل فسيصل فيو معػدؿ االلتحػاؽ عػاـ َِِٓ إىل َْ )%كمتوسػط عػدد
الطػالب لكػػل عضػو ىيمػػة تدريسػية يف الفػػركع العلميػة كالػػذم ىػو حبػػدكد ُْ) طالػب لكػػل
عض ػػو ىيم ػػة تدريس ػػية كخف ػػض ى ػػذا اؼبؤش ػػر م ػػن ٖٖ) إىل َْ) طال ػػب لك ػػل عض ػػو ىيم ػػة
تدريسية للفركع األدبية.
 يعاين سوؽ العمػل يف سػورية معػدالت بطالػة مرتفعػة ،كمػا يعػاين البفاضػان يف نسػب اؼبشػاركةاالقتص ػػادية الطاق ػػة االس ػػتيعابية) كخل ػػق ف ػػرص عم ػػل حقيقي ػػة لل ػػداخلني اعب ػػدد إىل س ػػوؽ
العمػل ،بانتهػػاج سياسػػات اقتصػادية مناسػػبة علػػى اؼبسػػتول الكلػي كاعبزئػػي كضػػمن إمكاناهتػػا
اؼبتاحة.
 البفاض إنتاجية العامل العريب مقارنة بنظريه يف دكؿ العػا  ،كضػركرة زيػادة االىتمػاـ بتمكػنيالشباب كاؼبرأة كالفمات الفقرية كاؼبهمشة.
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مقترحات أكلية لالستفادة من النافذة الديموغرافية:
 عل المستول السياسي:أ-

كعي كاضعي السياسات كمتخذم القرارات لتلك الفرصة ،ككضعهم السياسات
االقتصادية كاالجتماعية اؼبواتية الستيعاهبا كتثمريىا ،كمن ثم إدماج كاضعي السياسات
الوطنيني يف سورية مفهوـ اؽببة الديبوغرافية كنهج تنموم ديناميكي هنج تنموم يعتمد
على توظيف التغريات الديبوغرافية يف رفع معدؿ االدخار كاالستثمار الوطنيني كتعظيم
فرص النمو االقتصادم ،كهنج ديناميكي يساعد كاضعي السياسات على االستفادة من
التغريات اليت تطاؿ الرتكيب العمرم للسكاف).

ب -إعطاء اإلنساف األكلوية يف عملية اإلنتاج كالتعامل معو بوصفو ىدؼ اإلنتاج ككسيلتو يف
آف كاحد ،فاالىتماـ بالنظم اغبديثة للتدريب اليت تعمل على تطوير اؼبهارات اؼبتوفرة
كربديث اؼبهارات غري اؼبتوفرة إضافة إىل ضركرة تاليف البفاض العمالة اغبالية اؼبتأتية عن
جهل التقنيات ،ككضع سياسات تدريبية تعزز القدرات التنافسية للقول العاملة كتؤدم
إىل ربسني القدرة التنافسية للصادرات.
ج -اعتماد مباذج االقتصاد القياسي الكلي اليت ع تطويرىا لتستوعب التغريات الديبوغرافية اليت
تطرأ على اؽبيكلية العمرية للسكاف كوهنا شرطان أساسيان يف تقدير العوائد اليت تتيحها اؽببة
الديبوغرافية من ناحية كيف صياغة السياسات االقتصادية من ناحية أخرل.
د -التطبيق الصارـ لقانوف التعليم اإللزامي ،كضماف سبتع األطفاؿ كافة بتعليم أساسي كامل،
كاغبد من ظاىرة التسرب من التعليم بالرتابط مع مكافحة عمالة األطفاؿ كذبريبها ،كاعتبار حق
الطفل يف إكماؿ مرحلة التعليم األساسي ،كتلقيو تعليمان نوعيان ،حقان اجتماعيان كتنمويان عامان
كليس حقان عائليان؛ كينبغي تأسيس ذلك على كعي بأف تسرب األطفاؿ من التعليم األساسي
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يبثل فاقدان خطريان يف معدؿ االدخار الوطين ،ذلك أف تعليم األطفاؿ ىو موضوع تنموم كجزء
حيوم من االدخار الوطين.
ق -اؼبساندة السياسية لربنامج سكاين كطين يقوـ على :أسرة أصغر ،مستقبل أفضل ككضع
حوافز متعلقة دبستول اإلقباب تتوىل مؤسسات اجملتمع األىلي كاحملليات تنفيذىا ،كيستهدؼ
مساندة ارتفاع حجم القوة البشرية بتخفيض معدالت اإلعالة العمرية كاالقتصادية ،كربسني
آف ك و
خصائ السكاف النوعية كالتدخل السياساي عرب أدكات مباشرة كغري مباشرة يف و
احد
لتخفيض معدالت النمو السكاين اؼبرتفعة يف احملافظات كاألقاليم اليت تنتمي إىل ؾبموعيت
اؼبسار البطيء كاؼبسار اؼبغلق من مسارات التحوؿ الديبوغرايف للمجتمع السورم.
ك -توفري الدعم السياسي كالفين كاؼبؤسسي لعملية االستفادة من النافذة الديبوغرافية.
ز -إدراج التنمية السكانية ضمن اػبطط اػبمسية حبيث سبثل اإلطار اؼبرجعي ؼبختلف التدخالت يف
ؾباؿ القضايا السكانية كمن ثم ضركرة امتالؾ سياسة سكانية معلنة كمقرة كمعتمدة رظبيان من كل
األطراؼ ذات الصلة ،أم الدكلة دبؤسساهتا كىياكلها التنظيمية كيف مقدمتها اؽبيمة السورية لشؤكف
األسرة بصفتها اؼبكلفة فعليان دبتابعة ملف السكاف ،كبقية الشركاء اغبكوميني اؼبعنيني ،فضالن عن
اؼبنظمات الشعبية كمنظمات اجملتمع األىلي إىل جانب اؼبنظمات الدكلية العاملة يف ىذا اجملاؿ.
 عل المستول الديموغرافي:أ-

ضبط النمو السكاين السريع اؼبتوقع استمراره خالؿ العقدين القادمني يف شكل برنامج
و
أىداؼ إقباز وية قابلة للقياس كاؼبراجعة،
سكاين كطين ؾبمع عليو ،كموجو لتحقيق
كتتحدد فيو األدكار التكاملية للدكلة كاجملتمع األىلي كالقطاع اػباص كاؼباكبني
الدكليني.
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ب -رسم خريطة سكانية شاملة على اؼبستول الوطين ،كاحملافظات ،كاألقاليم ،مع
مرتبة كل ؿبافظة كإقليم يف كل قضية من قضايا السكاف حا يتست استهدافها كفق
ىذه اػبريطة كخصوصية كل ؿبافظة كإقليم.
ج -توظيف البحوث كالدراسات السكانية كاالقتصادية كاالجتماعية كالصحية
كالتنموية فيما ىب

القضايا السكانية ،كبناء عالقة ارتكازية مع اؼبعهد العايل

للدراسات كالبحوث السكانية كأقساـ علم االجتماع يف كليات اآلداب كالعلوـ
االنسانية باعبامعات السورية ككذلك كليات االقتصاد كالرتبية فيها.
د  -تطبيق برامج سكانية مكثفة تستهدؼ زبفيض معدؿ اػبصوبة كاإلقباب كمن ثم
اإلعالة ،كتسريع التغري يف الرتكيب العمرم كاالقرتاب أكثر من فبكنات كضع
احملافظات كاألقاليم كاؼبناطق العشوائية يف عتبة التحوؿ الديبوغرايف كانفتاح النافذة
الديبوغرافية ،كاعتبار تلك احملافظات كاؼبناطق مركز اعبهد كثقلو األساسي كىي:
 احملافظات اليت تنتمي إىل مسارات التحوؿ الديبوغرايف البطيمة خصوصان عشوائيات ؿبافظة
مدينة دمشق ،كريف دمشق كضب

كضباة) كاؼبغلقة القنيطرة كدرعا يف اإلقليم اعبنويب)

كؿبافظات اإلقليمني الشمايل كالشرقي اليت تتسم بارتفاع معدؿ اػبصوبة.
 إعادة بناء اللجنة الوطنية للسكاف يف جهاز كطين مؤسسي متكامل للسكاف يكوف مسؤكالن
عن قضايا السكاف ،كيتمتع دبركنة اغبركة كاالستقاللية يف أنشطتو بالنظر إىل ـباطر تفاقم
اؼبشكالت السكانية خالؿ العقدين القادمني .كاضطالع اؽبيمة السورية لشؤكف األسرة
بوظيفة األمانة العامة التنسيقية ؽبا ،دبا يضمن التكامل بني عمل اؽبيمة التنسيقي اإلعدادم
كمهاـ اللجنة الوطنية للسكاف.
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ق -دمج العوامل الديبوغرافية يف عملية التخطيط للتنمية ،كتطوير القطاعات االقتصادية لتصبح
قادرة على استيعاب الطاقات البشرية كالسيما تلك اليت تنجم عن التغريات الديبوغرافية العرض من
العمل).
 عل المستول الثقافي:أ -إعادة صياغة الرسائل اإلعالمية اؼبتعلقة بالسكاف ،دبعناىا الواسع ،كرفع مستول الوعي
ل لمشكلة السكانية ،كنشر ثقافة األسرة الصغرية اؼبؤلفة من طفلني ،كاغبض على
االنعكاسات اإلهبابية للمباعدة ثالث سنوات على األقل) بني اؼبواليد على صحة األـ
كالطفل كمزايا االىتماـ بعدد أقل من اؼبواليد .من خالؿ مداخل متعددة تأخذ باغبسباف
الفعاؿ للدراما التلفزيونية.
اؼبستجدات اإلعالمية كاستخداـ األدكات اؼبناسبة كالتوظيف ٌ

ب -تطوير االعتماد على اؼبرشدين كاؼبثقفني الديبوغرافيني كتدريبهم على سبل االتصاؿ
اؼبواجهي ،كسبكينهم من سبلك اؼبعلومات الطبية كالصحية كالبيمية غبمل الرسالة التثقيفية إىل
األسرة يف اؼبنازؿ كإرشاد السيدات كاألمهات إىل منافذ اػبدمة ،كمتابعتهن بعد ذلك كالتأكد
من حصوؿ األطفاؿ على اللقاحات ،ككضع برامج التأىيل اؼبواجهي عمومان يف صلب كفاءات
العاملني كمهامهم يف اػبدمات الصحية كخدمات الصحة اإلقبابية كتنظيم األسرة ،كيف صلب
مهاـ دكائر اػبدمة االجتماعية يف ؾبالس اؼبدف.
ج -إدماج ثقافة تنظيم األسرة كمفاىيم السكاف كالصحة اإلقبابية كالنوع االجتماعي يف
اؼبناىج الدراسية على اؼبستويات كافة حبكم دكرىا يف تكوين االذباىات ،ككضعها يف إطار
مفاىيم الرتبية السكانية اليت تقوـ على تشجيع مبط األسرة الصغرية) دبختلف السبل اإلهبابية
اؼبمكنة.
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د-إدماج مفاىيم النوع االجتماعي يف السياسات كالربامج التنموية كالتعليمية ككضع آليات
كطنية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة.
ىػ  -إشراؾ النظاـ التعليمي يف العملية التنموية بشقيها االقتصادم كاالجتماعي ،كدؾبو يف
عملية التخطيط اإلمبائي؛ كلذلك ينبغي العمل على صياغة أىداؼ النظاـ كي تكوف متالئمة
مع احتياجات اجملتمع ،فالتعليم نظاـ لو مدخالت كـبرجات تؤثر كتتأثر بعملية التنمية
االقتصادية كاالجتماعية كخاصة تلك اؼبتصلة باحتياجات سوؽ العمل إذ ييعد نظاـ التعليم
الرافد األساسي للموارد البشرية العالية الكفاءة كاؼبهارة.
 عل المستول القتصادم:أ -إنشاء نظاـ معلومات شفاؼ لسوؽ العمل يبثل قناة مؤسسية كسيطة للتشغيل بني مهارات
كقدرات كمؤىالت عرض قوة العمل كاحتياجات سوؽ العمل ،كسبكني قوة العمل ،كما
األسواؽ ،من الوصوؿ إىل خدماتو كمعلوماتو بسهولة ،كيقوـ بتجميع البيانات حوؿ أكضاع
العمل كالعماؿ كسوؽ العمل هبدؼ تنسيق التشغيل فيما بني اؼبؤسسات ،مع تأكيد العناية
دبوضوع البيانات اػباصة حبجم العمالة كمؤشراهتا الكمية كالنوعية كاؽبيكلية.
ب -تشجيع االستثمارات اػباصة يف احملافظات كاألقاليم األدىن مبوان يف مؤشرات تنميتها
االقتصادية كالبشرية ،كالتشجيع على االستثمارات كاؼبشركعات اليت تعتمد على كثافة العمل
خصوصان الستيعاب العرض اؼبتنامي لقوة العمل ،دبا وبد من اؽبجرة الداخلية ،كازدياد تشوه
التوزع اعبغرايف – اجملايل للسكاف ،كذلك إما بواسطة االستثمارات الوطنية كاألجنبية اػباصة،
كإما بواسطة القطاعات التعاكنية كاؼبشرتكة ،كيف حاؿ إحجاـ االستثمارات اػباصة عن
االستثمار ال بد للدكلة من أف تعوض عن ذلك ،ألف غياب مشركعات االستثمار سيعين
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استمرار تلك احملافظات يف التحوؿ إىل ؿبافظات طاردة للسكاف كمن ثم تزيد احتماالت
اؽبجرتني الداخلية كاػبارجية.
ج -كضع إطار قانوين كمصريف كاستشارم كضري فعاؿ لدعم اؼبشركعات اؼبتوسطة كالصغرية
كبالغة الصغر اؼبدرة للدخل اليت تتسم بقدراهتا االبتكارية يف تطوير أنشطتها ذاتيان بسبب ما
كربمل اعبهات الداعمة ؽبذه اؼبشركعات ؼبخاطر اإلقراض ،كمساندهتا
تتمتع بو من مركنةٌ ،
بتمديد فرتات السماح بتسديد القركض كخفض الفائدة عليها.

د -إعادة النظر بوضع اؽبيمة العامة للتشغيل كتنمية اؼبشركعات كمنحها اؼبركنة الكافية لتعمل
بفاعلية.
ق -اتباع سياسات اإلنعاش التنموم للمدف الصغرية كاؼبتوسطة يف تطوير إنتاجية أنشطتها
االقتصادية كتنويعها ،كتأمني كصوؽبا إىل األسواؽ بأقل الكلف اؼبمكنة.
ك -رفع الطاقة االستيعابية لسوؽ العمل ألف استثمار النافذة الديبوغرافية يرتبط بزيادة نسبة
مشاركة من ىم يف سن القوة البشرية يف النشاط االقتصادم.
ز -تنظيم سوؽ العمل كال سيما القطاع غري اؼبنظم.
ح -إدماج اؼبرأة يف سوؽ العمل اؼبأجور خارج اؼبنزؿ الذم ينعكس تلقائيان على زبفيض معدؿ
اػبصوبة كعلى ربسني نوعية حياة األسرة كتطوير خصائصها.
ط -بناء القدرات كاؼبهارات البشرية كاؼبعرفية لقوة العمل كتطوير نظاـ تدري كتأىيلي حديث
بوصف أف رأس اؼباؿ البشرم كاؼبعريف ىو اؼبصدر النوعي لإلنتاجية أك ؼبا يصطلح
االقتصاديوف على تسميتو ؾبمل إنتاجية عوامل اإلنتاج ،كيتمثل مفتاح ذلك يف التعليم.
م -دعم اؼبشركعات الصغرية كاؼبتوسطة يف سورية ،حيث تعرؼ اإلسكوا الصناعات الصغرية
بتلك اليت يعمل فيها ما بني ْ كَُ) عماؿ ،كالصناعات اؼبتوسطة باؼبؤسسات اليت
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يعمل فيها ما بني ُُ كِٓ) عامالن ،إف ىذه اؼبؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة أخذت
دكرىا يف إحداث التنمية يف الدكؿ اؼبتقدمة ،كىذا يتطلب يف سورية استنهاض القدرات
اػبالقة اليت تبدأ بأنشطة االستثمار الصغري كاؼبتوسط كتعمل على تطوير ذاهتا كقدراهتا كؼبا
كانت ىذه القدرات اػبالقة تتوفر يف عنصر الشباب على كجو اػبصوص فإف ىذه
اؼبؤسسات هبيكلها كتدريبها سبثل فرص تشغيل كتدريب كإبداع للشباب السورم كيساعد
استيعاب الشباب يف مثل ىذه اؼبؤسسات على خفض حدة البطالة اؼبتفشية بينهم ،كما
يساىم يف إحداث التنمية اؼبطلوبة يف ظل التحوؿ الديبوغرايف اعبارم.
ؾ -سبويل القركض الصغرية كمتناىية الصغر كاالىتماـ بتمويل الفمات االجتماعية اؼبهمشة
لتحفيزىا للمشاركة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.
ؿ -تشجيع االستثمارات احمللية كاألجنبية.
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 خاتمة:إف التحوؿ الديبوغرايف يصاحبو ربػديات كفػرص مسػتجدة كعلػى الدكلػة تكثيػف جهودىػا الستشػراؼ
تػػداعياهتا ككضػػع أسػػس كآليػػات عمليػػة فاعلػػة ؼبواجهػػة تلػػك التحػػديات ،كالعمػػل مػػن منظػػور اؼبصػػلحة
العامػػة لالسػػتفادة مػػن الفػػرص اؼبتاحػػة لتعزيػػز اسػػتدامة التنميػػة كذلػػك مػػن خػػالؿ تعزيػػز بيمػػة االسػػتثمار
اػبػػاص احمللػػي كاػبػػارجي مػػن خػػالؿ زيػػادة مسػػانبتو يف النػػاتج احمللػػي اإلصبػػايل كتوجيػػو اؼبػػدخرات كبػػو
االسػػتثمار يف ؾبػػاؿ تنميػػة اؼب ػوارد البش ػرية باعتبارىػػا القاعػػدة األساسػػية لتحقيػػق دفعػػة قويػػة النطػػالؽ
النم ػػو االقتص ػػادم ،كيف حال ػػة ض ػػياع ى ػػذه الفرص ػػة ف ػػإف نتائجه ػػا الس ػػلبية س ػػوؼ ت ػػؤدم إىل تف ػػاقم
مشػػكلة الفقػػر كالبطالػػة كمػػا يرتتػػب علػػى ذلػػك مػػن ـبػػاطر التفكػػك االجتمػػاعي كعػػدـ االسػػتقرار كردبػػا
العودة من جديد إىل اؼبرحلة األكىل من مراحل التحوؿ الديبوغرايف.
إذان إف فرص ػػة االس ػػتفادة م ػػن انفت ػػاح الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة مش ػػركطة بانته ػػاج سياس ػػة س ػػكانية تنموي ػػة
تدخلي ػػة من ػػذ اآلف ََُِ) ،كال ض ػػمانة للوص ػػوؿ إىل اؽبب ػة الديبوغرافي ػػة إال ع ػػرب بن ػػاء ق ػػدرات الق ػػوة
البشػرية الوافػػدة إىل سػػوؽ العمػػل ،كتػػوفري بيمػػة تنمويػػة كاقتصػػادية قػػادرة علػػى اسػػتيعاهبا ،بصػػيغة أخػػرل
كبت ػػاج إىل ربوي ػػل الناف ػػذة الديبوغرافي ػػة م ػػن فرص ػػة تنموي ػػة س ػػاكبة إىل نعم ػػة لك ػػن ذل ػػك يتطل ػػب إتب ػػاع
سياسػػات مؤسسػػية ربقػػق التكامػػل بػػني العػػرض الػػذم يقدمػػو انفتػػاح النافػػذة الديبوغرافيػػة كبػػني الطلػػب
الػذم يفػػرتض أف سبثلػو حيويػػة األسػواؽ كالنمػػو االقتصػػادم كالتوزيػع اؼبنصػػف للػدخل كإشػراؾ الشػػباب
كالنساء على األخ

يف اعبهود التنموية كذلػك مػن خػالؿ سبكػني ىػؤالء كضػماف كصػوؿ شبػار التنميػة

إليهم كمسانبني كشركاء يف اعبهد كالنتيجة يف آف معان.
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ََُِ.

ِّٔ

ٔ)ٔ-

ذكك اؼبه ػػن الطبي ػػة ََِٓ ََُِ -كت ػػوزعهم

ِّٖ

لعاـ ََُِ.
ٔ)ٕ-

بيانات الصناعات الدكائية ََِٔ .ََُِ -
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المصادر كالمراجع
أ -المراجع العربية:
ُ -أبػػو حسػػنة ،نعيمػػة قاسػػم ،الػػوعي السػػكاين لػػدل األس ػػرة كأثػػره علػػى التنميػػة االقتصػػادية
كاالجتماعية يف سورية ،طُ ،جامعة دمشق.ََُِ ،
ِ -أضب ػػد ،ىن ػػاء وب ػػل ،دراس ػػة ربليلي ػػة غبرك ػػة التج ػػارة اػبارجي ػػة يف س ػػورية يف ض ػػوء اؼبتغػ ػريات
االقتصادية كالسكانية ،جامعة تشرين ،الالذقية.ََِٕ ،
ّ -إظباعيل ،أضبد علي ،أسس علم السكاف ،دار الثقافة كالنشر ،القاىرة.ُٗٗٗ ،
ْ -أكرـ القن ،ؿبمد ،دينامية السكاف يف القطر العريب السورم ،مركز الدراسات السػكانية،
دمشق.ََُِ ،
ٓ -التقرير الثالث لألىداؼ التنموية لأللفية الثالثة ،ىيمة زبطيط الدكلة بالتعاكف مع برنامج
األمم اؼبتحدة.ََُِ ،
ٔ -التقرير السنوم للمدير اإلقليمي ؼبنطقة الشرؽ األكسط ،منظمة الصحة العاؼبية ،موقع
اؼبكتب اإلقليمي ؼبنطقة الشرؽ األكسط.ََُِ ،
ٕ -التقرير الوطين الثالث للسكاف ،األردف.ََِٕ ،
ٖ -اػبليفة ،ياسني ،النافذة الديبوغرافية كانعكاساهتا على اؼبوارد البشرية كقوة العمل
اؼبستقبلية يف سورية ،جامعة الفرات ،كلية االقتصاد ،دير الزكر.َُُِ ،
ٗ -األمم اؼبتحدة ،اإلسكوا ،نشرة السكاف كاإلحصاءات اغبيوية يف منطقة اإلسكوا ،العدد
العاشر ،نيويورؾ -بريكت.ََِٕ ،
َُ -األمم اؼبتحدة ،اإلسكوا ،نشرة السكاف كاإلحصاءات اغبيوية يف منطقة اإلسكوا،
العدد العاشر ،نيويورؾ -بريكت.ََِٕ ،
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ُُ -األمم اؼبتحدة ،السكاف كالبيمة كالتنمية ،نيويورؾ.ََُِ ،
ُِ -األمم اؼبتحدة ،نشرة السكاف كاإلحصاءات اغبيوية يف منطقة االسكوا ،نيويورؾ،
ََِٕ.
ُّ -األمم اؼبتحدة ،التحوالت يف اؽبيكل العمرم للسكاف يف البلداف العربية :اآلثار على
السياسات اإلمبائية ،العدد الثاين ،نيويورؾ.ََِٗ ،
ُْ -األشقر ،أضبد ،السكاف كالتنمية االقتصادية ،جامعة حلب ،حلب.ُّٗٗ ،
ُٓ -التقرير الوطين األكؿ ،حالة سكاف سورية ،اؽبيمة السورية لشؤكف األسرة ،دمشق،
ََِٖ.
ُٔ -التقرير الوطين الثاين ،انفتاح النافذة الديبوغرافية ربديات كفرص ،اؽبيمة السورية لشؤكف
األسرة ،دمشق.ََُِ ،
ُٕ -اعبالودم ،صبيل ،اؽببة كآثارىا االقتصادية ،كلية التخطيط كاإلدارة ،جامعة البلقاء
التطبيقية ،عماف األردف.ََِٕ،
ُٖ -اغبسني ،ياسر ،تداعيات النمو السكاين على مسرية التنمية يف الريف السورم ،رسالة
ماجستري ،جامعة حلب.ََِٕ ،
ُٗ -اػبريف ،رشود ،التعداد السكاين ،الرياض ،طُ.ُّٗٗ ،
َِ -اػبصائ

الديبوغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية كاالجتماعية للسكاف يف ؿبافظة

دمشق لألعواـ َُٕٗ ،ُْٗٗ-ُُٖٗ-اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،دمشق،
َََِ.
ُِ -السبس  ،باسم سليماف ،الواقع السكاين كأثره على التنمية االقتصادية يف اعبمهورية
العربية السورية ،دار الرضا.ََُِ ،
ِِ -الليثي ،ىبة ،سورية كبو اؼبستقبل ،الطبعة األكىل ،القاىرة.ََُِ ،
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ِّ -اجملموعة اإلحصائية لعاـ ََِّ ،اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،دمشق.ََِّ ،
ِْ -اجملموعة اإلحصائية ََُِ ،اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء.ََُِ ،
ِٓ -اجملموعة اإلحصائية السنوية ،اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،دمشق.َُُِ ،
ِٔ -اؼبدل ،جريدة سياسية اجتماعية اقتصادية علمية ثقافية تطويرية ،صاح دكام،
مهدم.َُُِ ،
–www.almadapaper.net/news.php?action=view&id=45215
Cached- Block all www.almadapaper.net results
ِٕ -اؼبرزكقي ،نبيل ،ىجرة الكفاءات كأثرىا على التنمية االقتصادية ،صبعية العلوـ
االقتصادية السورية ،كرقة حبث ،دمشق.ََُِ ،
ِٖ -اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،اؼبسح اؼبتعدد األغراض يف اعبمهورية العربية السورية،
التقرير األكؿ لعامي ُٗٗٗ ،َََِ -دمشق.ََُِ ،
ِٗ -اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء كاؼبعهد الدكيل للدراسات التطبيقية يف النركج ،تطور كاقع
سوؽ العمل كالتشغيل كآفاقو اؼبستقبلية يف اعبمهورية العربية السورية ،اؼبكتب اؼبركزم
لإلحصاء كاؼبعهد الدكيل للدراسات التطبيقية يف النركج ،دمشق.ََِٔ ،
َّ -اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،نشرة السكاف كاؼبساكن عن التعداد العاـ عن العاـ
َُُِ ،دمشق.ََِٔ ،
ُّ -اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،اجملموعة اإلحصائية ،نتائج مسح قوة العمل للعاـ
ََِٔ ،)ََِٕ ،دمشق.ََِٕ ،
ِّ -اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،مسوح قوة العمل ،دمشق.ََِٗ ،
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ّّ -اؽبيمة السورية لشؤكف األسرة ،تقرير حوؿ السياسة السكانية يف سورية ،دمشق،
َُُِ.
ّْ -بوادقجي ،عبد الرحيم ،علم السكاف ،سلسلة الرضا للمعلومات ،دمشق.ََِِ ،
ّٓ -بيانات كزارة الرتبية كملفها يف ىيمة زبطيط الدكلة ،للعاـ الدراسي ََِّ – ََِْ.
ّٔ -بيانات كزارة التعليم العايل ،للعاـ الدراسي ََِّ – ََِْ.
ّٕ -تقرير التنمية البشرية يف اعبمهورية العربية السورية ،بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة
اإلمبائي.ََِٓ ،
ّٖ -تقرير التنمية البشرية يف اعبمهورية العربية السورية ،بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة
اإلمبائي.َََِ ،
ّٗ -تقرير التنمية البشرية ،الربنامج اإلمبائي لألمم اؼبتحدة .ََُِ ،
َْ -تقرير التنمية البشرية للعاـ ََِٔ) ،ما ىو أبعد من الندرة :الفقر كاألزمة العاؼبية،
برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي.ََِٔ ،
ُْ -تقرير السكاف كالتنمية ،النافذة الديبوغرافية فرصة للتنمية يف البلداف العربية ،اللجنة
االقتصادية كاالجتماعية لغرب آسيا ،األمم اؼبتحدة.ََِٓ ،
ِْ -تقرير منظمة الصحة العاؼبية ،برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي.َََِ ،
ّْ -جريدة الفرات ،يومية سياسية ،خليفة ،ياسني ،مؤسسة الوحدة للصحافة كالطباعة
كالنشر ،دير الزكر.ََُِ ،
ْْ -حجازم ،حسن كبوادقجي ،عبد الرحيم ،التعليم كأثره على سوؽ العمل يف سورية،
مركز الدراسات السكانية ،دمشق.ََُِ ،
ْٓ -حجازم ،رفعت ككيالين ،أضبد ،دليل التنمية يف سورية ،كرقة خلفية.ََُِ ،
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ْٔ -حجازم ،حسن ،التعليم كأثره على سوؽ العمل يف سورية ،مركز الدراسات السكانية،
دمشق.ََُِ ،
ْٕ -ضبادة ،عبد ،مستقبل الوضع السكاين يف سورية ،رسالة دكتوراه يف اإلحصاء
السكاين ،جامعة حلب.ََُِ ،
ْٖ -حقي ،ىدل ،دكر مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اؼبسانبة باستثمار اؽببة الديبوغرافية،
معهد اؼبلكة زين الشرؼ التنموم /الصندكؽ األردين اؽبامشي للتنمية البشرية ،عماف،
ََِٕ.
ْٗ -خورم ،عصاـ ،العالقات اؼبتبادلة بني اؼبتغريات االقتصادية كالديبوغرافية يف اعبمهورية
العربية السورية ،مركز الدراسات السكانية بالتعاكف مع صندكؽ األمم اؼبتحدة ،كرقة
عمل) ،دمشق.ُٖٗٗ ،
َٓ -خورم،عصاـ ،علم السكاف :نظريات كمفاىيم ،دار الرضا ،دمشق.ََِِ ،
ُٓ -دائرة اإلحصاءات العامة للسكاف ،اؼبلتقى الوطين الثالث للسكاف كالتنمية ،األردف،
ََِٕ.
ِٓ -دكيدرم ،رجاء كحيد ،الرتكيب االقتصادم لسكاف اؼبشرؽ العريب ،جامعة دمشق،
ََِِ.
ّٓ -ذبياف ،ندل ،الدراسات السكانية ،مؤسسة دار رسالف ،لبناف.ََِٕ ،
ْٓ -رمضاف ،دركين ،النمو السكاين كأثره على تطور البت االقتصادية كاالجتماعية يف
سورية.ََِّ ،
ٓٓ -سليماف ،فادم كليد ،اػبصائ

الديبوغرافية للسكاف كأثرىا يف اغبياة االقتصادية

كاالجتماعية يف سورية ،رسالة ماجستري ،جامعة دمشق.ََِٕ ،
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ٔٓ -شعباف ،حسن ؿبمد ،التجمعات السكانية كالتخطيط االقتصادم كاالجتماعي يف
القطر العريب السورم ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق.ََِٗ ،
ٕٓ -شكورم ،بتوؿ ،الرتابط بني السكاف كالتنمية على صعيد االقتصاد الكلي ،اؼبنتدل
العريب للسكاف ،بريكت.ََِْ ،
ٖٓ -شقري ،حافظ ،التحوؿ الديبوغرايف يف الدكؿ العربية كآثاره ،جامعة الدكؿ العربية
بالتعاكف مع األمم اؼبتحدة ،مصر.ََِٗ ،
ٗٓ -عايد طاراف ،عايد ؿبمد ،أثر النمو السكاين على قطاع اػبدمات يف بلدية اؼبفرؽ
الكربل ،كلية اآلداب ،اعبامعة األردنية ،رسالة ماجستري ،األردف.ََُِ ،
َٔ -عبد العظيم ،عادؿ ،ذبارب دكلية :ذبربة ماليزيا يف التنمية ،اؼبعهد العريب للتخطيط،
القاىرة.ََِِ ،
ُٔ -عبد اؼبعطي ،عبد الباسط ،الرتكيب السكاين يف إطار التطور االجتماعي االقتصادم
يف األقطار العربية ،جامعة الدكؿ العربية ،تونس.ََِٗ ،
ِٔ -علي ،مدين ،حالة سكاف سورية :التقرير الوطين األكؿ التقرير االقتصادم ،اؽبيمة
السورية لشؤكف األسرة ،دمشق.ََِٖ ،
ّٔ -فاضل األنصارم ،جغرافية السكاف ،جامعة دمشق ،عاـ ُٖٔٗ ،ص ُْٖ.ُْٗ-
ْٔ -ؿبمد العمرم ،عمرك ىشاـ ،التنمية البشرية كالتطورات الديبوغرافية يف بلداف اإلسكوا،
مركز اؼبستنصرية للدراسات العربية كالدكلية ،بغداد.ََِٗ ،
ٓٔ -ؿبمد جرب ،فاىم ،كاقع مبو السكاف يف العراؽ كالعوامل اؼبؤثرة فيو للمدة ُٕٕٗ-
ََِٕ) ،كلية اآلداب ،جامعة القادسية ،العراؽ.ََُِ ،
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ٔٔ -ؿبمد ،زيداف ،متطلبات بناء كتنمية الكفاءات البشرية يف الدكؿ العربية ،اؼبلتقى
الدكيل كبو تنمية كاقعية يف اعبزائر بني اؼبمارسة كالفكر اؼبنتج ،جامعة عنابة ،اعبزائر،
ََِٕ.
ٕٔ -ؿبمود خضر ،سركوت ،إمكانات توطني الصناعة يف إقليم كوردستاف العراؽ ،كلية
االقتصاد الدراسات العليا) ،بغداد.ََِِ ،
ٖٔ -مسح سوؽ العمل لعامي ََِْ ك ََِٗ ،اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،دمشق،
ََُِ.
ٗٔ -مسح سوؽ العمل ،اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء ،دمشق.ََِٗ ،
َٕ -مسح صحة األسرة يف اعبمهورية العربية السورية لعاـ ََِِ.
ُٕ -مصطفى ،طالؿ ،قضايا السكاف كالتنمية يف اعبمهورية العربية السورية ،االرباد العاـ
لنقابات العماؿ ،طُ ،دمشق.ََِٔ ،
ِٕ -منظمة الصحة العاؼبية انظر موقع اؼبكتب اإلقليمي ؼبنطقة الشرؽ األكسط التقرير
السنوم للمدير اإلقليمي ؼبنطقة الشرؽ األكسط.
Annual

rd/

Int/

Who.

Emro.

http://www.

.reports/2006/ Arabic/ table 3
ّٕ -منظمة اإلسكوا ،سياسات اؽبجرة كالسكاف يف اؼبنطقة العربية.ََِّ ،
ْٕ -ناصر ،إياد ؿبمػود ،أثػر الزيػادة السػكانية كالتػوزع السػكاين علػى مسػتول معيشػة األسػرة
السورية ،رسالة ماجستري ،جامعة دمشق ،دمشق.ََِٕ ،
ٕٓ -ىيمة زبطيط الدكلة ،ندكة السكاف كالقول العاملة.ََِّ ،
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ج -المجالت العلمية:
ُ -اجمللة االقتصادية ،العدد ُْٖ ،ىبة الليثي ،التكامل االقتصادم العريب.ََِٓ ،
ِ -اجمللة االقتصادية ،العدد ُْٖ ،ماىر الرز ،التنمية البشرية كالتخطيط االقتصادم.ََِٓ ،
ّ -ؾبلػػة اؼبناضػػل ،العػػدد ِٕٔ ،لػػؤم ف ػؤاد حػػازـ ،آفػػاؽ التنميػػة االقتصػػادية كالنمػػو السػػكاين يف
البلداف النامية.ُٗٗٔ ،
ْ -ؾبل ػػة ع ػػا الفك ػػر ،الع ػػدد ُ ،اجملل ػػد ُْ ،د :ىاش ػػم نعم ػػة في ػػاض ،اجملل ػػس ال ػػوطين للثقاف ػػة
كالفنوف كاآلداب.َُِِ ،
ٓ -ؾبلة األسرة كالسكاف ،العدد ُ ،ؿبمد أكرـ القن كصباؿ الباركت ،السكاف كالتنمية يف
اعبمهورية العربية السورية ،كزارة اإلعالـ كاؽبيمة السورية لشؤكف األسرة ،سورية.َُُِ ،
ٔ -ؾبلة األسرة كالسكاف ،العدد ِ ،السكاف كالتنمية يف اعبمهورية العربية السورية ،كزارة
اإلعالـ كاؽبيمة السورية لشؤكف األسرة ،سورية.َُِِ ،
ٕ -ؾبلة األسرة كالسكاف ،العدد ُ ،ؿبمد أكرـ القن كصباؿ الباركت ،اؼبسألة السكانية يف
سورية كربديات السياسة السكانية ،اؽبيمة السورية لشؤكف األسرة ،دمشق.َُُِ ،
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