320

Musa McKee et al.
Translated by: Editorial Board

|

ماك وآخرون
ّ
موىس
|

 هيئة التحرير:ترجمة

العوامل املادية الدميوغرافية واالقتصادية
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
Demographic and Economic Material Factors in the MENA
Region*
تحو ًل سياس ًيا
تعد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا واحدةً من أرسع مناطق العامل
:ملخص
ّ
ّ
،واقتصاد ًيا ودميوغراف ًيا وبيئ ًيا؛ إذ عىل الرغم من االنخفاض الكبري يف معدالت الخصوبة اإلجاملية
فإن زخم منو عدد السكان املطلق سيجعل املنطقة تفوق الصني يف عدد السكان بحلول عام
أيضا يف التنمية
ً  وسيؤثر تدهور األرايض واستنزاف املياه واتجاهات التحرض بدرجة كبرية.2090
، وملواجهة التحوالت االجتامعية والبيئية واملناخية املحتملة.املستقبلية لهذه املنطقة
سيتعي عىل واضعي السياسات فيها العمل بطريقة فعالة لفهم الديناميات متعددة األوجه
ّ
 تعرض هذه الدراسة االتجاهات والتحوالت الدميوغرافية.أيضا
ً  والتقاط الفرص،لهذه التحديات
. وتدرس آثارها املحتملة،واالقتصادية الرئيسة الجارية يف بلدان املنطقة
 التحوالت، التحوالت الدميوغرافية، منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا:كلامت مفتاحية
. التنمية،االقتصادية
Abstract: The Middle East and North Africa is one of the world's most rapidly transforming
regions, politically, economically, demographically and environmentally. Despite largely
declining total fertility rates, the momentum of population growth will lead the region
to surpass China in total population by 2090. Land degradation, water stress and
urbanisation trends will also have significant impact upon the future development of this
region. In contending with the looming social, ecological and climatic transformations,
MENA policymakers will need to work effectively to both comprehend the multifaceted dynamics of these challenges and seize opportunities. This study outlines the
key demographic and economic trends and transformations underway across MENA
countries, and examines the possible implications.
Keywords: MENA, Demographic Transitions, Economic Transitions, Development.

* Musa McKee et al., "Demographic and Economic Material Factors in the MENA Region," Middle
East and North Africa Regional Architecture/ MENARA Working Papers, no. 3 (October 2017).
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مقدمة
تتميز منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا باتساعها ورسعة تح ّوالتها وعدم تجانسها .وشهدت منذ
عام  2011اندالع رصاعات يف أقطار عربية عدة ،حيث أفىض ما ُس ّمي "الربيع العريب" إىل سلسلة من
الحروب والنزاعات يف بلدان عدة ،مثل سورية والعراق وليبيا واليمن .وأسفرت الرصاعات الداخلية
ً
تحليل للمخاطر والفرص
والتدخالت األجنبية عن "دول فاشلة" يف أنحاء املنطقة((( .يقدم تقريرنا هذا
املادية األساسية التي ساهمت يف االنتفاضات العربية .و ُيشار هنا إىل اثنتني من القضايا الرئيسة كانتا
والتغي الدميوغرايف .وعىل الرغم من السامت
وما زالتا تواجهان بلدان املنطقة :العوامل االقتصادية،
ّ
املشرتكة الكثرية بني بلدان املنطقة ،فإنّ التكامل اإلقليمي أو تنسيق السياسات يف القضايا االقتصادية
والدميوغرافية املشرتكة يف املنطقة ضئيل نسب ًيا ،مقارنة مبناطق أخرى عدة.
يلقي التقرير نظرة عامة عىل العوامل املادية الدميوغرافية واالقتصادية واالتجاهات الناشئة يف املنطقة؛
إذ ُيس ّلط الضوء ً
أول عىل اإلحصاءات السكانية الرئيسة لتقديم ملحة عامة عن النمو السكاين الحاد
ً
تحليل لالتجاهات السكانية املستقبلية يف املنطقة حتى عام
وأمناط الهجرة يف املنطقة ،ما ُيغ ّذي
 2100يعطي صورة أوضح باالستناد إىل تطور معدل الخصوبة اإلجاميل والديناميات السكانية املرافقة.
ُوأقر منذ زمن طويل بالدور الحاسم للديناميات السكانية واملوارد الطبيعية ،لذلك ،فإن تغري األمناط
الدميوغرافية واملقتضيات االقتصادية ُيوجِ د بيئات جديدة للتنمية واألمن ،مع تحديات وفرص جديدة
لسكان املنطقة وصانعي السياسات.
يورد القسم االقتصادي من التقرير ً
تحليل للمؤرشات االقتصادية وتطور سوق العمل يف املنطقة وتطور
العوملة وأمناط السوق .و ُي ّبي أن التطورات السكانية متثّل تحد ًيا أساس ًيا لعملية صنع القرار االقتصادي يف
املنطقة .إن النموذج االقتصادي الحايل يفتقر إىل مشاركة دينامية للقطاع الخاص يف إيجاد فرص العمل؛
ما ُيسبب استمرار الجمود االقتصادي يف املنطقة.
باختصار ،تُح ّدد الدراسة نقاط االختناق الدميوغرافية واالقتصادية األساسية ،ألجل تقديم توصيات
للتدخالت املستقبلية لالتحاد األورويب ودوله األعضاء ،لضامن استقرار سيايس واقتصادي ملليار نسمة
سيعيشون يف جوار حدوده الجنوبية والجنوبية الرشقية بحلول عام .2100
هناك تعريفات متفاوتة ملصطلح منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ وليس من الواضح دامئًا أي
بلدان تنضوي إليها .فأحيانًا ،تضم موريتانيا وتركيا ً
مثل ،وأحيانًا ال تضمهام؛ لذلك من املهم تقديم
1 Ruth Müller, Stephan Sievert & Reiner Klingholz, "Krisenregion Mena," Berin Institute, 2016, accessed on 9/7/2020,
at: https://bit.ly/2C0OFwJ; Jeremy Kinsman, "From Failed States to a Failed Region: The Middle East in Crisis," Policy
Magazine, vol. 4, no. 2 (April 2016), pp. 30-32, at: https://bit.ly/2OfwYvR

الكتـاب الخامس 2020 -

322

امجرت

الشكل ()1
خريطة عامة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املصدر :البنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/15يفhttps://bit.ly/3eD6KzH :

بعض التوضيحات الجغرافية .تغطي املنطقة وفق ما حددها مرشوع "منارة" (Middle East and
 )North Africa Regional Architecture, MENARAمساح ًة واسعة ،تشمل موريتانيا واملغرب
وعامن واليمن واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
والجزائر وليبيا وتونس ومرص ُ
وقطر والبحرين والكويت والعراق وإيران والسودان وسورية واألردن ولبنان واألرايض الفلسطينية
املحتلة وإرسائيل وتركيا ( ُينظر الشكل .)1
ُح ّددت ،لغايات خاصة باملرشوع ،مناطق فرعية هي بلدان املغرب يف شامل أفريقيا ،وبلدان املرشق/
الرشق ،إضافة إىل تركيا ،وبلدان الخليج ،إضافة إىل إيران يف غرب آسيا ،ومرص والسودان .فمنطقة الدراسة
الخاصة باملنارة هي الجوار الجنويب والجنويب الرشقي ألوروبا ،وهي مجال أسايس لصنع السياسات
الخارجية الراهنة واملستقبلية؛ بسبب دورها الجيوسيايس املهم إسرتاتيج ًيا يف العامل وآفاقها الدميوغرافية
واالقتصادية .وميكن فهم ذلك بسهولة من الرسائل الجوهرية العرش التي نلخّ صها يف هذه الدراسة.

رخآو يّكام ىسوم
العوامل املادية الدميوغرافية واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

323

اإلطار ()1
ُْ
عش رسائل أساسية عن اآلفاق الدميوغرافية واالقتصادية للمنطقة

1.سيصبح عدد سكان املنطقة ضعف عدد سكان أوروبا بحلول عام  ،2100فيتجاوز مليار نسمة.
2.سيفوق عدد سكان املنطقة عدد سكان الصني بحلول عام .2100
3.تتجه املنطقة سكان ًيا بالتدرج نحو مجتمع مع ِّمر.
4.غالبية بلدان املنطقة فقرية املوارد مع وفرة يف قوة العمل.
5.تشكل بطالة الشباب أحد التحديات االقتصادية األساسية يف املنطقة.
6.ال تزال اقتصادات املنطقة غري منوعة بالقدر الكايف.
7.ينطوي االبتعاد عن استغالل النفط والغاز نحو التنمية الصناعية عىل فرص كبرية.
8.تتفاقم مستويات الدين العام يف اقتصادات فقرية باملوارد ووفرية بقوة العمل.
9.تحتاج اقتصادات املنطقة إىل استثامرات أكرب يف مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات إلعداد الجيل اليافع ملتطلبات سوق العمل.
	 10.ميثّل املشهد العام الدميوغرايف واالقتصادي للمنطقة تحد ًيا ،غري أن هناك أيضً ا "عائ ًدا
دميوغراف ًيا" ،إذا ركزت السياسات عىل إرشاك جيل الشباب.

أولً  :العوامل الدميوغرافية
اتجاهات ناشئة

منذ خمسينيات القرن املايض ،اتّبعت دول عدة يف املنطقة منوذج التنمية بقيادة الدولة ،مدعوم ًة باستثامرات
عامة كبرية وسياسات اجتامعية شعبوية غال ًبا((( .وأفادت جهود الدولة لتوسيع نطاق تدابري الرعاية االجتامعية،
تحسن نسب األطباء ومتوسط عمر الفرد املتوقع وانخفاض مع ّدالت وفيات األمهات والرضّ ع ،يف تحقق
مع ّ
زيادة رسيعة لعدد السكان يف نصف قرن .وشهدت دول أخرى ،مثل إرسائيل ودول الخليج ،معدالت رسيعة
من الهجرة من داخل املنطقة ومن أوروبا وأمريكا الشاملية ورشق آسيا .لكن مرت غالبية بلدان املنطقة ،منذ
منتصف الستينيات ،مبرحلة "انتقال دميوغرايف"((( ،حيث بدأ معدل الخصوبة اإلجاميل باالنخفاض؛ ويعود
وتغي أمناط الهجرة.
ذلك جزئ ًيا إىل ارتفاع مستويات التعليم وتنظيم األرسة ودرجة التحرض ّ
2 Melani Cammett et al., A Political Economy of the Middle East, 4th ed. (Boulder: Westview Press, 2015).
3 John R Gillis, Louise A. Tilly & David Levine (eds.), The European Experience of Declining Fertility 1850-1970 the
Quiet Revolution (Cambridge: Blackwell publishers, 1992).

324

الكتـاب الخامس 2020 -
امجرت

أ -عدد السكان املطلق

ازداد إجاميل عدد سكان املنطقة منذ الخمسينيات خمسة أضعاف ،من أقل من  110ماليني يف عام
 1950إىل  569مليونًا يف عام  .(((2017وعىل الرغم من انخفاض معدالت الخصوبة عمو ًما (املناقشة
أدناه) ،يتوقع زيادة العدد املطلق للسكان إىل نحو مليار نسمة بحلول عام  2100بحسب توقعات
املتغري املتوسط (الشكل  .)2وبحلول نهاية القرن ،سيتجاوز عدد سكان املنطقة عدد سكان الصني الذي
يتو َّقع أن يواصل تق ّلصه إىل ما يزيد عىل مليار نسمة بقليل ،وعدد سكان أوروبا أيضً ا الذي يتوقع
تراجعه بنحو  10يف املئة بحلول عام ُ ( 2100ينظر الشكل .)2
تسجل أكرب مساهمة يف زيادة عدد السكان املطلق يف املنطقة يف بلدان تشهد ً
أصل
من املتوقع أن ّ
تحوالت دميوغرافية بدرجات متفاوتة .فمرص والعراق والسودان ،ستبقى مراكز سكانية بارزة يف املنطقة،
عىل الرغم من انخفاض معدل الخصوبة اإلجاميل (الشكل  .)3وسبب هذه النتيجة (زيادة عدد السكان
املطلق عىل الرغم من انخفاض معدالت الخصوبة) هو الزخم السكاين املتو ّلد من ارتفاع نسبة النساء
يف سن اإلنجاب ،حتى مع انخفاض عدد الوالدات لكل امرأة انخفاضً ا كب ًرياً .
فمثل ،عىل الرغم من اعتبار
سياسات تنظيم األرسة ناجحة عمو ًما يف مرص (انخفض معدل والدات كل امرأة من خمسة مواليد يف
عام  ،1982إىل ما يزيد ً
قليل عىل ثالثة يف عام  ،)2002فإن الزخم السكاين يعني أنّ إجاميل سكان مرص
واصل ارتفاعه ّ
باطراد ،وبدأ مع ّدل الخصوبة اإلجاميل يف االرتفاع مرة أخرى منذ عام  .2000فعدد سكان
ً
اكتظاظا بالسكان يف املنطقة يف عام  2050مع
مرص اليوم يتجاوز  97مليون نسمة ،وستبقى البلد األش ّد
 154مليون نسمة(((.
تب ًعا لذلك ،ستصبح مرص والعراق والسودان ،يف درجة متزايدة ،مراكز سكانية بارزة يف املنطقة ،مقارن ًة
برتكيا وإيران واملغرب ً
مثل ،التي تتميز مبعدالت خصوبة أقل ،أو ببلدان أصغر مثل موريتانيا واليمن
اللذين لديهام حال ًيا أعىل معدالت خصوبة يف املنطقة (الشكل  .)4ومن املتوقع أن تضم مرص والعراق
والسودان  49يف املئة من إجاميل عدد سكان املنطقة بحلول عام  ،2100أي  199مليون نسمة و156
مليونًا و 137مليونًا عىل التوايل ،مقارنة مبا يزيد ً
قليل عىل  31يف املئة حال ًيا((( .وإضافة إىل سورية وتركيا،
سيعتمد أكرث من  60يف املئة من سكان املنطقة عىل أحواض النيل والفرات ودجلة بحلول عام ،2100
مقارن ًة بـ  48يف املئة اليوم .وسينجم عن هذا االعتامد املتزايد عىل األنهار الدولية ،وغال ًبا يف الدول
املتشاطئة عند املصب ،تأثريات كبرية يف قدرة دعم الزيادات املحتملة يف الطلب عىل املياه الزراعية
4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), World Population Prospects: The 2017
Revision, accessed 15/7/2020, at: https://population.un.org/wpp
5 Ibid.
6 Ibid.
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الشكل ()2
إجاميل سكان أوروبا (باستثناء روسيا) ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), World Population Prospects: The
2017 Revision, accessed on 15/7/2020, at: https://population.un.org/wpp

الشكل ()3
إجاميل عدد السكان (كال الجنسني) لبلدان مختارة (( )2100-1950باآلالف)

املصدرIbid. :
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وس ُبل العيش يف الريف واألمن الغذايئ اإلقليمي.
والصناعية والبلدية؛ ما يؤثر يف إدارتها بني الدول ُ
ويف إطار هذه االرتفاعات املطلقة يف عدد السكان ،يتوقع أيضً ا حدوث تح ّوالت يف نسب الجنس
والنسب الخاصة بالعمر؛ ما سيؤثر أيضً ا يف تداعيات هذه االرتفاعات.
ب -نسبة الجنسني

يتبي من سرب عدد السكان اإلجاميل ،بحسب الجنس ،أنّ عدد اإلناث كان  54مليونًا يف عام  ،1950وارتفع إىل 277
ّ
مليونًا يف نهاية عام  ،2017ويتوقع أن يصبح  504ماليني بحلول عام  .2100وارتفع عدد الذكور من  55مليونًا يف
عام  1950إىل  292مليونًا يف نهاية عام  ،2017ليبلغ  514مليونًا بحلول عام ( 2100ينظر امللحق  .)3وهكذا فإن
عدد الذكور أعىل بدرجة طفيفة من املعدالت الطبيعية (نسبة الذكور تقارب  51يف املئة واإلناث  49يف املئة).
و ُي ّبي الشكل ( )4زيادة عامة يف نسبة الذكور لكل  100أنثى يف بلدان الخليج العريب .وكان للهجرة االقتصادية
إىل دول الخليج املنتجة للنفط أث ٌر ملحوظ يف النسب بني الجنسني فيها ،وال سيام منذ أواخر سبعينيات القرن
املايض ،مع زيادة كبرية يف أثر الطفرة النفطية يف العقد األول من القرن الحايل .كام اعتربت هجرة العائدين من
خارج املنطقة ً
ً
مساهم بهذا االتجاه عىل األرجح .فإضافة إىل الفرص االقتصادية للطفرة النفطية يف العقد
عامل
األول من القرن الحايل ،أسفر تشديد القيود عىل السفر إىل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عقب
هجامت  11سبتمرب  2001عىل مركز التجارة العاملي يف نيويورك ،عن عودة أبناء منطقة الرشق األوسط وشامل
الشكل ()4
نسبة الجنسني (ذكر لكل  100امرأة) يف مجموعة من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدرIbid. :
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أفريقيا إىل بلدانهم((( ،لكن التوقعات بعد عام  2017تشري إىل تناقص رجحان كفة الذكور بني عامي 2010
و2100؛ فمن املتوقع أن تتباطأ الهجرة نحو الداخل للقوى العاملة من الذكور املغرتبني((( .ميكن جزئ ًيا فهم هذا
الرتاجع يف عدد العامل الذكور الوافدين إىل دول الخليج العربية وأثره يف نسبة الجنس ،بأنه نتيجة النخفاض
أسعار النفط وآثاره االقتصادية .كام ُيتوقع أن تؤدي زيادة مساعي تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون ،بعي ًدا
عن قطاعات البرتوكيامويات والصناعة يف اتجاه الخدمات ،وكذلك الربامج الوطنية التي تركز عىل تشجيع منو
القوى العاملة املحلية ،إىل زيادة تراجع معدالت الهجرة نحو الداخل(((.
عىل الرغم من هذه النسب العالية يف معظم بلدان الخليج ،فإن معدالت املواليد من اإلناث والذكور يف
املنطقة ككل بني عامي  1950و 2016عكست معدالت املواليد إلجاميل السكان .واستمرت نسبة الباقني
عىل قيد الحياة الذكور إىل اإلناث فوق سن التقاعد يف املنطقة يف االنخفاض منذ عام  ،1980وأفضت
جزئ ًيا إىل ارتفاع عدد القتىل من الذكور يف الحرب اإليرانية  -العراقية بني عامي  1980و ،1988وحرب
الخليج األوىل وغريها من النزاعات يف جميع أنحاء املنطقة .ومع أنّ النسب العمرية تبدو مستقرة نسب ًيا
دون الخامسة والعرشين ،فإنها تختلف اختال ًفا حا ًّدا يف الفئات العمرية التي تزيد عىل  69عا ًما (إدارة
َ
انخفاض متوسط
األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية  .)2017وشهد الرصاع األخري يف سورية
العمر املتوقع للرجال مثاين سنوات ،يف مقابل ما يزيد ً
قليل عىل عام واحد للنساء( .((1ويعني هذا االتجاه
قياسا عىل النساء ،احتامل زيادة عدد النساء األرامل
املتمثل يف انخفاض عدد الرجال بعمر الشيخوخةً ،
(((1
قياسا عىل الرجال .
أو اللوايت لديهن مستويات أعىل من اإلعالة بني الفئات املس ّنة ً
ج -املعدالت العمرية

تو ّفر املعدالت العمرية إضاءات مهمة لالتجاهات الحالية واملستقبلية للتحوالت الدميوغرافية يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ حيث توضح اتجاهات البنية العمرية يف املنطقة أنه عىل الرغم من النمو
السكاين املطلق ،فإنها متر مبرحلة تح ّول يف البنية العمرية مامثل لباقي مناطق العامل (ينظر امللحق،
الجدول  .)1صحيح أنّ نسب َتي الفئتني العمريتني  24-0سنة و 64-24سنة تش ّكالن اليوم  95يف املئة من
7 Prem C. Saxena, "Demographic Profile of the Arab Countries: Analysis of the Ageing Phenomenon," UN ESCWA,
2013, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2On6EzY
8 UNDESA, World Population Prospects.
9 Philip L. Martin & Froilan Malit, "A New Era for Labour Migration in the GCC?" Migration Letters, vol. 14, no. 1
(2017), pp. 113-126.
10 E. Loichinger, A. Goujon & D. Weber, "Demographic Profile of the Arab Region: Realizing the Demographic
Dividend," Technical Paper 3, UNESCWA, 23/9/2016, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2ZrWZyp
11 UNDESA, World Population Prospects.
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الشكل ()5
تح ّوالت البنية العمرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدر :امللحق .2

إجاميل سكان املنطقة ،إال أن هذه الصورة ستتحول بدرجة كبرية يف العقود املقبلة .فالفئة األرسع من ًّوا
هي الفئة التي يتجاوز عمرها أربعة وستني عا ًما (الشكل  .)5وتوضح هذه األرقام التح ّوالت يف نسب
األطفال ا ُملعالني وأولئك الذين هم يف سن العمل واألمناط الصاعدة لشيخوخة السكان.
مع تقدم سكان املنطقة يف السن ،تتحول حاجاتهم االجتامعية ومساهامتهم االقتصادية املحتملة(.((1
وت ّ
ُدل التحوالت الحالية يف البنية العمرية لبلدان املنطقة بطبيعة السياسات الحكومية والتخطيط
العام والتامسك االجتامعي وفعاليتها .وتتحدد مفاعيل هذه التحوالت الدميوغرافية جزئ ًيا عرب املطاوعة
النسبية لحكومات املنطقة يف االستجابة لنمو متط ّلبات توسع املجتمعات وأولوياته .ويف هذا السياق،
مزدوجا :رضورة توسيع الخدمات املقدمة إىل الشباب
تواجه أنظمة الحامية االجتامعية يف املنطقة عبئًا
ً
(((1
يف سن العمل وتحسينها ،وإعداد هذه األنظمة لتلبية الحاجات املتنامية للسكان املس ّنني  .لكن
املنطقة تشهد ،عىل املدى القصري ،ازديا ًدا يف عدد الشباب يتط ّلب سياسات خاصة.
طفرة الشباب وأسواق العمل

شهدت املنطقة ،مع االزدياد الرسيع يف عدد السكان منذ خمسينيات القرن املايض" ،طفرة شبابية"
استثنائية .ونتيجة النخفاض الخصوبة ،بلغت هذه الطفرة ذروتها يف شامل أفريقيا يف سبعينيات القرن
12 Loichinger et al.
13 Ibid.

رخآو يّكام ىسوم
العوامل املادية الدميوغرافية واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

329

املايض ويف الرشق األوسط يف تسعينياته( ،((1وستبقى نسبة الشباب من إجاميل السكان مرتفع ًة يف املدى
املنظور .وخُ صص تقرير التنمية البرشية العربية لعام  2016لدور الشباب يف املجتمعات العربية
ً
تحصيل علم ًيا ،ونسبة
الحالية ،وخلص إىل أنّ فئة الشباب الحالية هي "األكرب عد ًدا بني السكان ،واألفضل
التحرض بينهم هي األعىل يف تاريخ املنطقة العربية"(((1؛ وكان قرابة نصف مجموع السكان يف عام 2015
تحت سن الرابعة والعرشين (الشكل  ،)5وأكرث من  60يف املئة تحت سن الثالثني( .((1لكن أ ًّيا تكن درجة
هذا النزوع ،ميثّل العدد الكبري للشباب بني السكان تحديات ،خاصة يف البلدان النامية .و ُدر َِست العالقة
وخصوصا يف البلدان النامية ،حيث القدرة
بني مع ّدالت بطالة الشباب والرصاعات واالضطرابات املدنية،
ً
ُحسن معدالت التعليم
محدودة عىل توليد فرص تعليم وفرص عمل ُ
وس ُبل للمشاركة السياسية؛ إذ ت ّ
إمكان مشاركة الشباب يف نشاطات سوق العمل "الرشعية" ،و"تُضعف" احتامل انخراطهم يف نشاطات
سنفصله أكرث يف املباحث اآلتية .لكن بني الشباب دون سن الثالثني ممن شاركوا
غري قانونية( .((1وهذا ما
ّ
تحصيل علم ًيا منهم أكرث ً
ً
ميل
يف االنتفاضات العربية التي اجتاحت املنطقة يف عام  ،2011كان األفضل
إىل املشاركة يف احتجاجات العاطلني من العمل ،نظ ًرا إىل مشاعر اإلحباط النسبي التي كانت سائدة،
وح ّددت البطالة بني الشباب ،والطفرة الشبابية،
ً
وخصوصا عند هذه الفئة الفرعية من السكان(ُ .((1
(((1
َ
ومستوى التعليم ،بصفتها
عوامل حاسمة يف حدوث االنتفاضات العربية  .ومن املتوقع استمرار وجود
عدد كبري من الشباب يف بلدان املنطقة التي تشهد نزاعات ،مثل اليمن وسورية( .((2ويف املقابل ،ستشهد
إيران وتركيا وتونس ولبنان والسعودية ومرص انخفاضً ا يف معدالت منو نسبة الشباب من مجموع
السكان؛ ألسباب ليس أقلها تسارع شيخوخة السكان(.((2
املرجح أن يؤدي ضعف أداء أسواق العمل وغياب الفرص االقتصادية القانونية إىل جعل النشاطات
من ّ
االقتصادية غري املرشوعة وغري املنظمة أكرث جاذبية .صحيح أن معدالت البطالة بني الشباب أعىل عمو ًما
من مع ّدلها الوسطي يف الكثري من مناطق العامل ،لكن مع ّدالت البطالة بني الشباب يف املنطقة أعىل،
14 Cammett et al.
15 United Nations Development Program (UNDP), Arab Human Development Report 2016. Youth and
the Prospects for Human Development in a Changing Reality (New York: 2016), accessed on 14/7/2020, at:
http://hdr.undp.org/en/2016-report
16 Ibid.
17 Jeff Grogger, "Market Wages and Youth Crime," Journal of labor Economics, vol. 16, no. 4 (1998), pp. 756-791.
"18 Kari Paasonen & Henrik Urdal, "Youth Bulges, Exclusion and Instability: The Role of Youth in the Arab Spring,
Peace Research Institute Oslo, 2017, accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/3fuWDwJ
19 UNDESA, World Population Prospects.
20 Ibid.
21 Ibid.
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ً
مساهم إيجاب ًيا يف احتامالت التوظيف يف مختلف
وتتوسع يف الواقع .وباملثل ،يف حني يعترب التعليم
أنحاء العامل ،تتميز هذه املنطقة بأن الحاصلني عىل مستويات أعىل من التعليم يواجهون مستويات
ً
تعليم( .((2وتشكل التعبئة الفعالة لهذا الكم املتزايد
بطالة مامثلة ملستوياتها لدى األشخاص األقل
ً
حاسم يف تحديد اآلثار االجتامعية األوسع للنمو السكاين يف
عنرصا
من القوة العاملة رسيعة النمو
ً
جميع أنحاء املنطقة ،واالستفادة من املكاسب الدميوغرافية املحتملة( .((2وتؤثر مشكالت البطالة بني
الشباب أيضً ا ،بدرجة أكرب ،يف بلدان تعاين ً
أصل رصاعات اجتامعية .إنّ ما يحدد طبيعة انتقال الشباب
من التعليم إىل العمل ،ومن ُمعالِني إىل أرباب أرس ،هو قدرات الحكومات عىل توفري خدمات جيدة
ومالمئة يف مجال التعليم والتدريب املهني والصحة العامة واإلنجابية ،وما ينتج من الحامية االجتامعية
مثل برامج التأمني ضد البطالة ودعم الدخول( .((2ومع بداية انخفاض نسب الشباب يف مختلف أنحاء
املنطقة ،ستكون مشاركتهم بنجاح يف العمل املربح ذات أهمية متزايدة يف اإلعداد لشيخوخة السكان.
شيخوخة السكان

أ ّدت التحسينات يف تدابري الرعاية الطبية والصحة العامة ،يف النصف الثاين من القرن العرشين ،إىل
ارتفاعات رسيعة يف متوسط العمر املتوقع ،وال سيام يف البلدان النامية .ومن أبرز الحاالت ما شهده لبنان
ً
مثل من ارتفاع هذا املتوسط من  67عا ًما إىل نحو  80بني عامي  1990و .((2(2015ويعود جانب من قصة

التحسن الكبري يف خدمات الرعاية الصحية،
النجاح هذه إىل انتهاء الحرب األهلية اللبنانية .كام ساهم
ّ
وإمكان الوصول إىل التكنولوجيا الطبية الحديثة أيضً ا ،بهذا التطور الهائل يف متوسط العمر املتوقع يف
املرجح أن يؤثر ذلك عىل نح ٍو متزايد يف
لبنان ويف عموم منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا( .((2ومن ّ
املجتمعات يف املنطقة .وأ ّدى االتجاه العام املتناقص يف معدل الخصوبة اإلجاميل (يناقش ً
كامل الح ًقا)
22 International Labor Organization (ILO), Global Employment Trends for Youth 2015. Scaling up Investments in
Decent Jobs for Youth (Geneva: 2015), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3qNEI9B
 23ذكر رونالد يل وأندرو ماسون يف أثناء مناقشتهام العائد الدميوغرايف" :تنخفض معدالت الخصوبة يف مرحلة مبكرة من هذا التحول
الدميوغرايف؛ ما يؤدي إىل تناقص عدد صغار العمر املحتاجني إىل الرعاية .ويف الوقت نفسه ،تنمو قوة العمل مرحل ًيا برسعة أكرب من رسعة منو
السكان املعتمدين عليها؛ ما يؤدي إىل تحرير املوارد الالزمة لالستثامر يف التنمية االقتصادية ورعاية األرسة .ويف ظل تساوي األمور األخرى،
فإن نصيب الفرد يف الدخل ينمو برسعة أكرب أيضً ا":
Ronald Lee & Andrew Mason, "What Is the Demographic Dividend?" Finance and Development, vol. 43, no. 3
(September 2006), pp. 16-17.
24 UN ESCWA, "Age-Structural Transitions and Sustainable Development in the Arab Region," (Beirut: 2017),
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2OtxkPM
25 Ibid.
26 Ibid.
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إىل انخفاض نسبي يف عدد األطفال ا ُملعالني نسبة إىل إجاميل عدد السكان .وأسفرت العالقة املتبادلة بني
انخفاض َ
معدل الخصوبة والوفيات إىل زيادة شيخوخة السكان (الشكل .)6
الشكل ()6
نسب الفئة العمرية  65عا ًما فأكرث من إجاميل السكان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ككل

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2017.

لقد أ ّدت هذه التحوالت باالشرتاك مع عوامل أخرى ،مثل املهاجرين العائدين من مناطق أخرى وهجرة
السكان يف سن العمل ،إىل زيادة إضافية يف نسبة املس ّنني املعالني( .((2ومتثل هذه النسبة عب َء اإلعالة
عىل الفئات العمرية الناشطة اقتصاد ًيا ،وتعني نسبة من بلغوا خمسة وستني عا ًما وما فوق إىل من
هم يف سن العمل ( 64-15عا ًما) .يوضح الشكل ( )7التحوالت يف مستويات اإلعالة يف بلدان املنطقة يف
الفرتة  ،2015-1950والتوقعات حتى عام  .((2(2100يف عام  ،2015سجلت إرسائيل وتونس وتركيا ولبنان
أعىل املعدالت يف نسبة السكان فوق  65عا ًما إىل السكان يف عمر العمل (امللحق  .)2ويتوقع أن تشهد
وعامن ،بد ًءا من عام  ،2050أعىل زيادة يف عبء إعالة املس ّنني يف املنطقة .ويتوقع
إيران وتركيا ولبنان ُ
أن يزداد هذا العبء يف تونس ً
مثل من  6.9يف املئة يف عام  1980إىل  15يف املئة بحلول عام  ،2025ثم
إىل  54يف املئة بحلول عام .2100
27 Saxena.
 28استنادًا إىل إسقاطات املتغري املتوسط إلدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتامعية.)2017 ،
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الشكل ()7
نسب املسنّني املعالني يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدر :امللحق .1

التحسن اإلضايف يف مع ّدالت الخصوبة والوفاة،
من املتوقع أن تشهد بلدان الخليج الستة ،عىل الرغم من
ّ

مستويات شيخوخة متباطئة عىل الغالب؛ بسبب ارتفاع مستويات الهجرة يف سن العمل ،عىل الرغم من
الرتاجعات املتوقعة يف معدالت الهجرة .ومن املتوقع أن تشهد قطر ،التي تعرف مستويات عالية من
العامل املهاجرين ،تزاي ًدا هامش ًيا يف نسبة ا ُملعالني لديها من  2.1يف املئة يف عام  1980إىل  2.9يف املئة

فقط بحلول عام  .2025وكام يف دول الخليج مثل قطر واإلمارات والكويت ،سيكون تزايد نسب املس ّنني

املعالني يف اليمن والصومال بطيئًا ،لكن ألسباب مختلفة .فيتوقع أن تنخفض املعدالت فيهام بسبب
تزايد معدالت الخصوبة والوفاة ،وهام حتى اآلن عامالن أساسيان يف منو السكان .لكن ،عىل الرغم من
تباين معدالت تحول البنية العمرية ومساراتها بني بلدان املنطقة ،يتوقع أن يخضع جميع هذه البلدان
لتحوالت كربى بد ًءا من عام 2025؛ حيث يصبح من هم فوق  64عا ًما أكرب فئة عمرية بحلول عام .2050
إن تزايد عدد السكان يف سن العمل ( 64-15عا ًما) يعني اتساع الرشيحة العمرية القادرة عىل املشاركة يف
النشاط االقتصادي ،ومن ّثم تكسب الدخل وتوفر ،ورمبا تو ّلد ،إيرادات رضيبية لدعم إعالة الفئات العمرية
األخرى ،مثل األطفال واملسنني فوق  65عا ًما .وترد الح ًقا مناقشة لآلثار االجتامعية لهذه التحوالت؛ حيث تؤثر
بطرائق مختلفة يف سكان الريف والحرض ،ويف الوصول إىل شبكات ضامن املتقاعدين ،ويف الرجال والنساء.
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ول
تحليل التح ّ

من املهم أن ندرك أنّ املنطقة تخضع لتحوالت سكانية كربى ج ًدا .وتختلف ديناميات هذا التحول
من بلد إىل آخر ،وذلك جزئ ًيا بسبب تغري مؤرشات الخصوبة والوفيات والهجرة التي بدورها تتأثر
جميعها بنطاق العوامل االجتامعية التي نوقشت يف هذا املبحث.
أ -تحوالت الخصوبة

كنا ذكرنا ساب ًقا ،عىل الرغم من النمو املتواصل يف عدد السكان املطلق ،فإن عدد املواليد لكل امرأة بدأ
يتناقص فعل ًيا منذ منتصف القرن العرشين .وتُظهر األشكال (بني  8و )11هذا االتجاه املتناقص الذي
شهدته مناطق فرعية مختلفة يف املنطقة .لكن ال يزال العراق وفلسطني والسودان واليمن وموريتانيا
تسجل معدالت خصوبة عالية ،مقارن ًة ببقية دول املنطقة .فهناك عوامل اجتامعية عدة وراء تفاوت
(وخصوصا للنساء)،
معدالت الخصوبة يف املنطقة .ومن أهم هذه العوامل إمكان الحصول عىل التعليم
ً
ووسائل منع الحمل والتحرض .وتؤدي زيادة املساواة يف فرص تعليم املرأة إىل انخفاض معدالت الخصوبة،
بسبب تأخري سن الزواج باطراد ،ما ُيخ ّفض عدد سنوات اإلنجاب وإجاميل الوالدات(.((2
من املعروف تاريخ ًيا أن زيادة التعليم والوعي بقضايا الصحة اإلنجابية ومنع الحملُ ،أعيقت يف جميع
أنحاء املنطقة بسبب تردد الحكومات يف التدخل بتنظيم األرسة ،والتع ّلل باملحرمات والقيم االجتامعية(.((3
وأ ّثر نجاح ص ّناع السياسات املح ّليني بدرجات متفاوتة يف معالجة القضايا العامة عرب التوعية املجتمعية
انفتاحا أكرب تجاه
والحوار العام يف معدالت التحول الدميوغرايف يف بلدان املنطقة .فتونس ،التي أظهرت
ً
تقديم خدمات تنظيم األرسة إىل رشيكني غري متزوجني ،تختلف عن حالة إيران ومرص(.((3
إضاف ًة إىل حمالت تنظيم األرسة ،كان لزيادة الوعي العام بالصحة اإلنجابية ومعدالت اإلصابة باألمراض
املعدية تأث ٌري أيضً ا يف معدالت الخصوبة يف بلدان املنطقة .ففي إيران ودول الخليج األخرى (الشكل ،)12
ساعد مرض اإليدز الذي بدأ منذ عام  2001يؤثر عىل نح ٍو متزايد يف مختلف بلدان املنطقة يف تغيري
29 Hoda Rashad, Magued Osman & Farzaneh Roudi-Fahimi, "Marriage in the Arab World," PRB, 1/12/2005, accessed
on 14/7/2020, at: https://bit.ly/32otqzF
30 A. G. Zohry, "Population Policies and Family Planning Program in Egypt: Evolution and Performance," CDC 26th
Annual Seminar on Population Issues in the Middle East, Africa, and Asia, Cairo Demographic Center (Cairo, 1997),
pp. 194-211, at: https://bit.ly/2Oqp5DX
31 Amy Ong Tsui, "Population Policies, Family Planning Programs, and Fertility: The Record," Population and
Development Review, vol. 27 (2011), pp. 184, 204.
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تقبل الجمهور قضايا الصحة اإلنجابية املطروحة يف السياسات العامة(( ((3برنامج األمم املتحدة املشرتك
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز .)2011
الشكل ()8
معدالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف املنطقة الفرعية املرشق

املصدر:
World Bank, World Bank Data (2017), accessed on 12/10/2020, at: https://data.worldbank.org

رافق هذه التحوالت ازدياد نجاح املنظامت الدولية يف تقديم خدمات الدعم والتدريب وتنظيم األرسة بطريقة
فعالة يف جميع أنحاء املنطقة .فمع زيادة دعم العاملني يف مجال توعية النساء ومتويلهم وتحديد النسل وعيادات
الصحة الريفية والتعليم ،استمرت معدالت الخصوبة يف التباطؤ يف جميع املراكز السكانية الرئيسة يف املنطقة(.((3
إعادة منو معدالت الخصوبة

تأثرت عودة معدالت الخصوبة إىل االرتفاع يف عدد من بلدان املنطقة بعوامل متباينة .ففي مرص ،أ ّدى
االلتزام القوي بتوسيع خدمات تنظيم األرسة يف املناطق الريفية وبرامج التوعية بالصحة اإلنجابية إىل
انخفاض كبري يف معدالت الخصوبة ،من خمسة أطفال لكل امرأة يف عام  1982إىل  3.5يف التسعينيات،
وإىل أكرث من ثالثة بقليل بحلول عام ( 2002الشكل  .)9لكن بعد عام  ،2005ارتفعت هذه املعدالت
لتتجاوز  3.5يف عام ((3(2016؛ بسبب تر ّدي مساعي تنظيم األرسة التي شهدتها مرص يف التسعينيات .أما
32 UN Program on HIV/ AIDS (UNAIDS), Middle East and North Africa: Regional Report on AIDS 2011 (Cairo:
2011), accessed on 13/7/2020, at: https://bit.ly/3dCgHNf
33 Rashad; Loichinger.
34 Central Intelligence Agency (CIA), "The World Factbook: Total Fertility Rate," (2016), accessed on 14/7/2020, at:
https://bit.ly/3h3woxB
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الشكل ()9
معدّالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف مرص والسودان

املصدرIbid. :

الشكل ()10
معدالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف منطقة الخليج

املصدرIbid. :
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الشكل ()11
معدالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف املغرب العريب

املصدرIbid. :

الشكل ()12
التغري يف التقديرات السنوية لعدد اإلصابات الجديدة بفريوس اإليدز يف مناطق العامل ()2012-2001

املصدر:
UNAIDS/UN Programme on HIV/AIDS, Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic
2013 (Geneva: 2013), at: https://bit.ly/2GWKbt4
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يف إرسائيل ،فدعمت الحكومة النمو السكاين منذ فرتة طويلة ،ليس عرب تشجيع هجرة اليهود وإعادة
توطينهم يف إرسائيل وتقديم إعانات حكومية إىل األمهات ،مثل التعليم املجاين وعالوات األطفال فقط،
بل أيضً ا عرب متويل مكثف لعالج مشكالت الخصوبة .وتأثر هذا الدعم بأمور عدة ،منها النقاشات
بشأن األحكام الدينية واملخاوف من ارتفاع معدالت الخصوبة بني السكان العرب( .((3وتعمل إيران
وتركيا بنشاط أيضً ا عىل تشجيع السياسات الداعمة لزيادة الوالدات ،بعد إقرارهام باآلثار املستقبلية
لالنخفاض الكبري يف مع ّدالت الخصوبة يف شيخوخة السكان وتق ّلص سوق العمل املتاح لدعمهم ،بيد أن
هذه السياسات مل تؤثر حتى اآلن يف معدل الخصوبة الوطني .أما تزايد العدد املطلق للسكان يف لبنان
تغي معدالت الخصوبة .ويف
واألردن ،فهو نتيجة للهجرة القرسية بسبب الرصاع اإلقليمي ،وليس بسبب ّ
اليمن وفلسطني ،بدأ مع ّدل الخصوبة يف االنخفاض يف وقت متأخر عن باقي بلدان املنطقة ،ومبعدالت
تشبه معدالت املنطقة عمو ًما بعد عام .1950
ب -الهجرة والرصاعات

مثة تحول دميوغرايف آخر مهم شهدته املنطقة يتعلق بالهجرة .وكنا قد رشحنا ساب ًقا أن الهجرة تساهم
إيجاب ًيا أو سلب ًيا يف نسب املس ّنني املعالني .ففي السنوات العرش املاضية ،زاد عدد املهاجرين يف املنطقة
أكرث من الضعف ،وأصبح سكانها النازحون واملهاجرون األرسع من ًّوا يف العامل( .((3وأ ّدت الهجرة ،لرضورات
اقتصادية أو بح ًثا عن مالذ آمن من النزاعات اإلقليمية أو االحتالل ،إىل زيادة مجتمعات املهاجرين
يف املنطقة بنسبة  120يف املئة ،وإىل ما مجموعه  54مليونًا ،أو  13يف املئة من إجاميل السكان(.((3
وتختلف الديناميات الدميوغرافية لهذه التجمعات السكانية الناشئة ،وكذلك اآلثار املرتتبة عليها اختال ًفا
كب ًريا من بلد إىل آخر .فعندما تكون الهجرة عالية بني فئات عمرية وجندرية محددة ،تتأثر نسب
املعالني والنسب بني الجنسني تب ًعا لذلك .ويف دول الخليج ،تتشكل غالبية السكان (نحو  88يف املئة يف
اإلمارات ،و 75يف املئة يف قطر ،و 74يف املئة يف الكويت) ،من عامل أجانب مهاجرين .والسعودية هي
األكرث يف املنطقة جذ ًبا لهؤالء العامل املهاجرين (نحو  33يف املئة) .كام تُش ّوه قوة العمل املهاجرة ،التي
النسب املحلية بني الجنسني ،وأرقا َم املشاركة يف سوق العمل ،وإحصاءات
يطغى الذكور عىل تركيبها،
َ
مع ّدل املواليد الوطنية.
35 Tova Cohen & Steven Scheer, "Israel's Soaring Population: Promised Land Running out of Room?" Reuters,
25/9/2015, accessed on 14/7/2020, at: https://reut.rs/3j55c3o
36 Phillip Connor, Middle East's Migrant Population More Than Doubles Since 2005, Pew Research Center Reports,
18/10/2016, accessed on 14/7/2020, at: https://pewrsr.ch/2CjlG7n
37 Ibid.
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استوعبت إرسائيل  6.5يف املئة من املهاجرين غري النازحني يف غرب آسيا ،واستقبلت قرابة نصف
مليون شخص بني عامي  1990و .1995كام آوت بلدان أصغر يف املنطقة عد ًدا كب ًريا من املهاجرين
النازحني وأرسهم ،مثل األردن ( 41يف املئة) ولبنان ( 34يف املئة) (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتامعية .)2015 ،واعتبا ًرا من عام  ،2015يشكل السوريون والعراقيون أكرث من نصف املهاجرين
النازحني يف الرشق األوسط (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية .)2015 ،وال يزال
يتعي تحديد اآلثار املحتملة بعيدة املدى لهذه الرصاعات وأمناط الهجرة يف التنمية اإلقليمية والعوامل
ّ
الدميوغرافية .لكن أسفر انخفاض أسعار النفط واالنكامش االقتصادي ،بسبب النزاعات ،عن انخفاض
تحويالت املهاجرين الخارجية وارتفاع معدالت البطالة يف صفوفهم( .((3وعىل نحو متصل ،تُقاس
سجلت
اإلحصاءات الوطنية عن الهجرة الداخلية غال ًبا بنا ًء عىل عدد املهاجرين من املحافظات التي ّ
والدتهم فيها .وهذا قد يطمس أرقام الهجرة االقتصادية الداخلية؛ حيث تبقى العائالت يف القرى ،بينام
يهاجر املعيل (غال ًبا من الرجال) إىل املدن أو املناطق الصناعية لشهور عدة يف الكثري من األحيانً .
فمثل،
انخفضت معدالت الهجرة االقتصادية الخارجية يف بلدان مثل مرص بدرجة ملحوظة بعد حرب الخليج
األوىل وعقب هجامت  11سبتمرب (من  564000بني عامي  1975و 1980إىل  68000فقط بني عامي
 2000و .)2005وانخفضت أيضً ا الهجرة الداخلية للعمل يف تلك الفرتة من  10يف املئة يف عام  1980إىل
 6يف املئة يف عام  .((3(2010كام أن للهجرة االقتصادية الداخلية وازدياد التحرض (املناقش أدناه) تأث ًريا
يف أفراد األرسة املسنني الباقني يف الريف .وقد تُق ّلل الهجرة االقتصادية الرصفة عدد العاملني املحليني
فرصا لتوليد تحويالت مالية ،والح ًقا نقل معارف
املتوافرين وكفاءاتهم التعليمية .وميكنها أيضً ا أن متنح ً
لدعم اقتصادي أكرب ملجتمعات هامشية ومعالني .بلغت التحويالت املالية يف الصومال ً
مثل  1.4مليار
دوالر يف عام ( 2016نحو  23يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل) ،يف حني بلغت االستثامرات األجنبية
املبارشة ،ومعظمها لصوماليني يف الشتات 21 ،يف املئة يف العام نفسه( .((4ومع تقدم السكان يف العمر،
ستزداد أهمية قدرة البلدان عىل اجتذاب مغرتبني يف سن العمل وتوفري فرص عمل مربح .وتُقلل القدرة
عىل دمجهم يف االقتصادات الوطنية آثار االنكامش النسبي يف توافر قوى العمل وآثار تزايد نسبة املس ّنني
املعالني؛ نتيجة انخفاض معدالت الخصوبة والوفيات .وقد تؤدي هجرة كبار السن من الريف إىل املدينة
38 Hari Kumar, "Thousands of Indian Workers Are Stuck in Saudi Arabia as Kingdom's Economy Sags," The New
York Times, 1/8/2016, accessed on 14/7/2020, at: https://nyti.ms/2DKhfmt
39 Santiago Herrera & Karim Badr, "Internal Migration in Egypt. Levels, Determinants, Wages, and Likelihood
of Employment," World Bank Policy Research Working Papers, no. 6166, WB (8/ 2012) accessed on: 13/7/2020, at:
https://bit.ly/2B2s963
40 International Monetary Fund (IMF), Somalia: 2016 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and
Statement by the Executive Director for Somalia, MF Country Reports, no. 17/61 (2017), accessed on 13/7/2020, at:
https://bit.ly/2Wp4uV7
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إىل زيادة التهميش االجتامعي؛ بسبب فقدان األوارص االجتامعية الريفية واألرس التي تقدم الدعم ،وهذا
ما تناقشه الفقرة التالية.
ج -الرعاية االجتامعية واالندماج

يتط ّلب التكيف مع تحول العوامل الدميوغرافية املرتابطة خدمات حامية اجتامعية هادفة أكرث اتسا ًعا،
تسعى لتقديم دعم ناجع إىل الفئات األكرث ضع ًفا يف املجتمع ،من الشباب العاطلني من العمل ،أو
العامل املهاجرين ،أو املتقاعدين ،أو يف مشاركة أكرب للنساء يف سوق العمل .لكن مع وصول مع ّدل
الخصوبة إىل الذروة ومواجهة السكان التحول الدميوغرايف ،ستتحول أيضً ا قضايا اجتامعية ناشئة .فمن
املرجح عىل مدار القرن الحايل ،تح ّول املخاوف من قضايا تخص "طفرة الشباب" وبطالة الشباب إىل
ّ
املرجح أن تتحول بدرجة
أخرى متعلقة بالسكان املسنني والحاجة إىل تغطية نفقات التقاعد .وباملثل من ّ
املرجح
ملحوظة أيضً ا مامرسات عدم املساواة ،وأولويات االستثامر ،ومتلقي املعونات الحكومية .ومن ّ
ُ
ثم
أن يزيد
السكان املسنون األعبا َء املالية العامة والخاصة لزيادة تكاليف الرعاية االجتامعية ،ومن ّ
يفاقمون التفاوت .كام أن لتمويل التقاعد أيضً ا مضاعفات عىل امل ّدخرات الوطنية وصناديق االستثامر.
سيتواصل أيضً ا تزايد مخاوف الرعاية الصحية وتكاليفها التي تؤثر يف فئات عمرية مختلفة ،يف ظروف
التح ّوالت الحالية يف البنية العمرية يف املنطقة بأكملها .ففي بلدان ،مثل اليمن والصومال والعراق
وموريتانيا ،هناك نسب مرتفعة من سكانها تحت سن الخامسة ،لذلك تشتد مخاوفها بشأن التغذية
خصوصا ،ومخاوف األمن الغذايئ والتعليم .أما يف بلدان ،مثل مرص
عمو ًما ،وملن هم يف مقتبل العمر
ً
وسورية واألردن ولبنان وتونس ،فإن تخصيص اعتامدات للرعاية الصحية الوقائية لصغار السن يخفض
التكاليف املرتبطة بأمراض كبار السن .وبالنسبة إىل بلدان تعاين ارتفا ًعا رسي ًعا يف مع ّدل املعمرين،
املرجح أن يزداد باطراد انتشار أمراض الشيخوخة ،مثل السكري
مثل املغرب الذي ذكرناه أعاله ،فمن ّ
والرسطان وباركنسون وأمراض القلب ،طوال العقد املقبل.
التحض
د-
ّ

ُيع ّد التحرض ً
عامل آخر يساهم يف انخفاض معدل الخصوبة؛ ففي حني يوفر ارتفاع عدد أطفال األرسة
يف الريف قوة عاملة تساعدها يف الزراعة ،ومصاعبها أقل يف املأوى وتكاليف رعاية األطفال ،فإن هذه
التبعات االقتصادية يف املدن تساهم يف خفض معدالت الخصوبة .ويكتسب التحرض مزي ًدا من الزخم يف
جميع أرجاء املنطقة ،حيث يتجاوز إجاميل سكان املدن عدد املقيمني يف الريف منذ عام  1990تقري ًبا.
وسيحصل  90يف املئة من من ّو عدد السكان املطلق يف املنطقة يف املناطق الحرضية بحلول عام .2050
وبحساب صايف الهجرة بني الريف واملدينة ،فإنّ  70يف املئة تقري ًبا من سكان املنطقة سيعيشون يف
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الشكل ()13
تقديرات نسب السكان الحرض يف املنطقة العربية

املصدر:
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2017.

مناطق حرضية بحلول عام ( 2050الشكل  .)13غري أن عملية التحرض ستختلف اختال ًفا كب ًريا بني املناطق
الفرعية .فلدى منطقة الخليجً ،
أصل ،نسبة عالية ج ًدا من التحرض (أكرث من  80يف املئة يف الكويت،
وقرابة  100يف املئة يف قطر) .أما بلدان املرشق والبلدان األقل تطو ًرا يف املنطقة ،مثل موريتانيا والسودان
واليمن ،فلديها معدالت ّ
تحض أقل بكثري ،عىل الرغم من استمرار توقع ازدياد سكان املدن برسعة أكرب
ّ
للتحض تداعيات أيضً ا عىل
من سكان الريف ،ليشكلوا أغلبية السكان بحلول عام  .2050وقد يكون
السكان املسنني ،حيث هياكل دعم األرسة أقل متاس ًكا عادة منها يف املناطق الريفية ،ومن ثم زيادة
العبء عىل أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية .وباملثل ،قد يؤثر انخفاض عدد سكان الريف يف نسب
االعتامد عىل املستوردات الزراعية وما يثريه ذلك من مخاوف عىل السيادة الغذائية واألمن الغذايئ.
التحض واألمن الغذايئ
ّ

نظ ًرا إىل محدودية األرايض الصالحة للزراعة وموارد املياه املتاحة يف األساس ،وإىل ضخامة مشكالت
املرجح أن يواصل منو السكان املتوقع تشكيل تح ٍد كب ٍري للبلدان يف توفري فرص
التنويع االقتصادي ،فمن ّ
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العمل واألمن الغذايئ .فمن الواضح عىل نح ٍو خاص أن أحواض األنهار الرئيسة الثالثة الالزمة إلنتاج
األغذية محل ًيا وإقليم ًيا ستشهد من ًوا سكان ًيا ً
هائل ،وال سيام َ
حوض النيل والفرات .بيد أن حوض األردن
سيشهد تغيريات أكرث درامية؛ نظ ًرا إىل صغر مساحته وق ّلة ثرواته الطبيعية .إضافة إىل ما سبق ،وعىل
الرغم من وجود مجال كبري لتحسني الزراعة وإنتاجية املياه يف جميع أنحاء املنطقة ،فإن منو السكان وما
يرافقه من توسع املدن وازدياد الطلب عىل املساكن سيؤدي إىل الزحف الحرضي.
يرتافق تزايد سكان املدن مع تزايد استهالك الربوتني الحيواين واألطعمة الجاهزة يف السوق ،وارتفاع
مستويات الدهون وامللح والسكر .وغال ًبا ما يؤدي الرتاجع املرافق يف النشاط الجسامين إىل "عدم توافق
بني البيولوجيا البرشية واملجتمع الحديث"(( ((4وتزايد خطر اإلصابة بالسمنة ونقص العنارص الغذائية
النادرة وأمراض غري معدية أخرى؛ وهو ما بات شائ ًعا عىل نح ٍو متزايد يف بلدان عدة من املنطقة.
وتشكل أمناط استهالك الغذاء بني سكان املدن واالعتامد املتزايد عىل أسواق الغذاءً ،
بدل من اإلنتاج
الريفي املرتاجع نسب ًيا ،تح ّد ًيا متنام ًيا لحكومات املنطقة وللنظام الغذايئ عمو ًما( .((4فاملنطقة بالفعل
املرجح
اآلن أكرب مستورد للمواد الغذائية األساسية التي متثل ثلث إجاميل مستوردات الغذاء .ومن ّ
أن يؤدي االعتامد املتزايد عىل استرياد الغذاء لتلبية حاجات التزايد السكاين إىل تفاقم اختالل امليزان
ّ
ويتجل هذا
التجاري والعجز أمام تق ّلب أسعار الغذاء العاملية والقيود املفروضة عىل الصادرات.
خصوصا يف البلدان التي تعاين عج ًزا تجار ًيا أو محدودي ًة شديد ًة يف األرايض واملياه ووسائل
الضعف
ً
زيادة اإلنتاجية الزراعية.
خالصات

ً
ضغوطا إضافية
يؤثر تزايد السكان ،عىل الرغم من انخفاض نسبته ،يف بلدان عدة يف املنطقة؛ إذ يفرض
عىل البنية التحتية والتوزيع املكاين للسكان .وتعني الحاجة إىل السكن ،وزيادة الضغط عىل البنية
التحتية الحرضية واملستشفيات وأنظمة التعليم وخطوط النقل يف املدن ،أن املنطقة تتط ّلب استثامرات
كربى ملواجهة التحديات وتنمية الفرص .وتكافح حكومات عدة يف املنطقة ،مع ازدياد عدد سكان املدن،
تحت وطأة ضامن الحاجات األساسية لهؤالء السكان ،مثل البنية التحتية والرصف الصحي واإلسكان
وخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل ومكافحة الالمساواة والفقر.
41 Barry M .Popkin, Linda S. Adair & Shu Wen Ng, "Global Nutrition Transition and the Pandemic of Obesity in
Developing Countries," Nutrition Reviews, vol. 70, no. 1 (Jan 2012), pp. 3-21.
 42يشمل النظام الغذايئ توفري املستلزمات واإلنتاج واملعالجة والنقل وبيع التجزئة واالستهالك .ولقابلية هذا النظام يف االستمرار،
واستجابته للمقتضيات والظروف املتغرية ،دو ٌر رئيس يف معالجة اتجاهات إقليمية متنامية لسوء التغذية والسمنة واالستدامة .ينظر :منظمة
األغذية والزراعة.2013 ،
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تتأثر االتجاهات الدميوغرافية العامة التي متت مناقشتها أعاله بانخفاض مع ّد َل الوفيات والخصوبة،
وبأمناط الهجرة .وتؤثر عوامل أخرى ،مثل مع ّدالت التحرض والتعليم وأمناط الهجرة من الريف إىل
املدينة والتوظيف ،يف معدالت هذه التحوالت الدميوغرافية وطابعها؛ حيث يتط ّلب عدد السكان الكبري
ووضع نظم مجدية وفعالة لألمن الغذايئ
قد ًرا مكافئًا من املوارد ،وقدر ًة عىل تنسيق الفرص االقتصادية،
َ
والبيئي واالجتامعي .ويف غياب نظم فعالة بالقدر الكايف ،يصبح تأمني املوارد الطبيعية متزايدة الندرة
والسيطرة عىل أمناط الخصوبة والهجرة من رضورات التنمية اإلقليمية.
تُعترب إدارة التوسع العمراين يف املنطقة غال ًبا من مقتضيات األمن واالستقرار اإلقليمي ،إىل جانب أمناط من
فرصا
الرصاعات والهجرة اإلقليمية والعابرة للحدود .ويف املقابل ،متثل التح ّوالت الدميوغرافية الخاصة الجارية ً
لنمو اقتصادي إقليمي ،عرب إيجاد فرص عمل للشباب يف الوقت املناسب ،واستثامر يف البنية التحتية العامة،
والتحضري لشيخوخة السكان .وس ُتد َرس هذه املسائل املرتكزة حول اقتصادات بلدان املنطقة يف الفقرة التالية.

ثانيًا :العوامل االقتصادية
 .1نظرة عامة إىل املنطقة

نظ ًرا إىل التغري الكبري الناجم عن النمو السكاين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فإن أحد
إلحاحا أمام صناع السياسات الداخلية والخارجية هو االهتامم بالفرص ومواجهة
التحديات األش ّد
ً
املخاطر االقتصادية .وتوصف التحديات االقتصادية يف املنطقة بأنها مليئة بـ "األرقام القياسية"؛ ألن
"قوة العمل فيها منت بأرسع معدل سنوي يف العامل ( 2.7يف املئة يف السنوات العرش املاضية)" وبطالة
بني الشباب هي األعىل أيضً ا يف العامل ،وتبلغ "نحو  25يف املئة من السكان"(.((4
بفضل قرن من استثامر املوارد الهيدروكربونية بصفتها أصولها األساسية ،شهدت املنطقة من ًّوا اقتصاد ًيا
واس ًعا .لكن يف الوقت نفسه ،قادت تلك املوارد إىل منوذج اقتصاد "الدولة الريعية" يف أجزاء كربى من
املنطقة .ويستند هذا النموذج يف الغالب إىل الريع الخارجي ،مثل عائدات النفط والغاز ،وليس عىل
قطاع منتج محيل قوي .ومثة ميزة أخرى هي عدم لزوم سوى عدد قليل من السكان العاملني لتوليد
الريع .وتؤدي الحكومة الدور الرئيس يف توزيع الريع الخارجي ،مع السامح بحيز ضئيل لنمو القطاع
الخاص( .((4وتستخدم الريوع املتحصلة من صادرات الطاقة يف تقديم إعانات غذائية وطاقة وخدمات
43 Rola Dashti, "Regional Challenges: Middle East & North Africa," WEF/ World Economic Forum, Outlook on the
Global Agenda 2015 (Geneva: World Economic Forum, 2015), accessed on 13/7/2020, at: https://bit.ly/3fyWFDR
44 Hazem Beblawi & Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State (London: Croom Helm, 1987).
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وعامن واإلمارات
طبية بدرجات متفاوتة يف جميع أنحاء املنطقة .والدول الريعية الرئيسة هي السعودية ُ
والكويت والعراق وقطر والبحرين وليبيا والجزائر ،ألنها متلك أكرب موارد هيدروكربونية .لكن حتى يف
البلدان التي ليس لديها الكثري من هذه املوارد ،مثل سورية أو مرص أو لبنان ،فإن تأثري الدول الريعية
ملموسا بسبب التحويالت املالية .ويؤثر هذا النموذج أيضً ا يف دينامية االقتصادات التي
الخليجية كان
ً
يديرها الجيل األكرب س ًنا بفعالية ،نظ ًرا إىل عدم رضورة وجود سوى عدد قليل من األشخاص يف االقتصاد
للحفاظ عىل هذا النظام( .((4ونتيجة لذلك ،ينخفض إرشاك الشباب يف النشاط االقتصادي والسيايس،
وهذا أحد أهم التحديات يف املنطقة(.((4
يتضمن هذا القسم أ) تصنيف دول املنطقة وف ًقا ملواردها وعوامل قوة العمل؛ ب) اتجاهات الناتج
املحيل اإلجاميل الحالية؛ ج) اتجاهات البطالة مع تركيز خاص عىل جيل الشباب؛ د) الدين العام واإلنفاق؛
ه) بيانات االسترياد والتصدير لفهم كيف تبيل املنطقة يف االقتصاد املعومل .وس ُيؤخذ التحليل االقتصادي
بعد ذلك ماد ًة ملناقشة فرص املنطقة يف االقتصاد العاملي يف السنوات املقبلة.
أ -تصنيف البلدان

ال ميكن تصنيف بلدان املنطقة من النواحي االقتصادية ،بسهولة .لكن هذه الدراسة تستخدم تعريف
البنك الدويل( ،((4وتُع ّدله لتصنيف املنطقة يف أربع مجموعات( :((4أ) فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة؛
ب) فقرية املوارد وفقرية القوى العاملة؛ ج) وفرية املوارد ووفرية القوى العاملة؛ د) وفرية املوارد وفقرية
القوى العاملة .أما البنك الدويل ،فيص ّنف التنوع االقتصادي يف املنطقة يف ثالث مجموعات (موارد فقرية/
قوى عاملة وفرية ،موارد غنية /قوى عاملة فقرية ،موارد وفرية /قوى عاملة وفرية) .وألن مرشوع منارة
ُيدخِ ل إرسائيل أيضً ا يف تحليله ،يلزم وجود مجموعة رابعة للتحليل (موارد فقرية /قوى عاملة فقرية).
ُي ّبي الشكل ( )14كيف نضع بلدان املنطقة ضمن تصنيف البنك الدويل )1 .تشمل تونس ومرص ولبنان
والسودان واملغرب واألردن وتركيا واليمن وسورية واألرايض الفلسطينية املحتلة وموريتانيا؛ ولدى
هذه البلدان موارد هيدروكربونية قليلة أو معدومة ،لكن القوى العاملة وفرية ،وإن بدرجات متفاوتة.
 )2العراق وإيران والجزائر؛ لديها موارد هيدروكربونية وفرية والحصول عىل قوة عمل متاح بسهولة
45 Hafed Al-Ghwell, "Changing Oil from a Curse into a Blessing for the Arab World," Atlantic Council, 5/3/2015,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2DNB0K2
46 United Nations Development Program (UNDP).
47 Cammett et al.
48 Ndiame Diop, Daniela Marotta & Jaime de Melo (eds.), Natural Resource Abundance, Growth, and Diversification
in the Middle East and North Africa: The Effects of Natural Resources and the Role of Policies (Washington: World Bank,
2012), pp. 199, 201, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3j9b5wE
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أيضً ا؛  )3بلدان املربع السفيل عىل اليمني غنية بالهيدروكربونات ،لكنها تستورد القوى العاملة ،وأغلبيتها
تقع يف منطقة الخليج ،وليبيا هي البلد الوحيد من شامل أفريقيا يف هذه الفئة .وشهدت منطقة الخليج
طوال السنوات الستني املاضية ،وبسبب مواردها الهيدروكربونية تحدي ًدا ،مسار تنمية يختلف عن
البلدان العربية األخرى ،وحصلت فيها تنمية اقتصادية أقوى .كام سمحت أيضً ا بتحويالت مالية منها
إىل بلدان أخرى ،ما ساعد يف االستقرار املايل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .يف حني تسببت
حاجتهم إىل القوى العاملة يف استنزاف العقول واملواهب من بلدان عربية أخرى )4 .البلد الوحيد فقري
املوارد وفقري القوى العاملة هو إرسائيل التي تستورد القوى العاملة ،عىل الرغم من مواردها الطبيعية
املحدودة املتاحة .ومع ذلك ،ونظ ًرا إىل مت ّيزها بالتنوع االقتصادي والتنمية العالية ،تشغل مكانة فريدة
يف املنطقة (ينظر الشكل .)14
الشكل ()14
تصنيف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا حتى عام 2017

املصدر :من إعداد الباحثني.
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يتغري أيضً ا مع الزمن تصنيف بلدان املنطقة يف املربعات املوضحة يف الشكل ( .)14ففي حني ص ّنف
كاميت وآخرون( ((4اليمن ضمن االقتصادات وفرية املوارد ووفرية القوى العاملة حتى عام  ،2011حيث
بلغت إيرادات موارده الطبيعية ذروتها مع إنتاج  440000برميل يوم ًيا يف عام  ،2001لكنها انخفضت
منذ ذلك الحني بالتد ّرج .كام ترضر اليمن من النزاع منذ عام 2011؛ ما تسبب يف انخفاض استخراج
النفط بدرجة كبرية( .((5لذلك ُوضع اليمن يف مربع املوارد الفقرية والقوى العاملة الوفرية .وتأثرت سورية
باتجاهات مامثلة ،مبا فيها الرصاع؛ إذ عىل الرغم من أن ثلثي مواقع إنتاج النفط فيها حال ًيا (تاريخ
ملموسا منذ أكرث
كتابة البحث) تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،فإنها سجلت تراج ًعا
ً
من  15عا ًما( .((5بلغ إنتاج النفط يف سورية ذروته يف عام  2001عند  700000برميل يوم ًيا ،وانخفض
إىل  400000برميل يوم ًيا يف عام  ،2010وإىل  50000يوم ًيا يف عام  .((5(2014لذلك وضعت أيضً ا يف
مربع املوارد الفقرية والقوى العاملة الوفرية .أما ليبيا ،فعىل الرغم من احتياطياتها النفطية الكبرية،
فإنها ُص ّنفت ،بحسب كاميت وآخرين ( ،((5()2015مع البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة للفرتة
بعد عام  2011التي شهدت اضطرابات محلية كربى ،لكنها عاودت مؤخ ًرا إنتاج  700ألف برميل يوم ًيا؛
ما يعني العودة إىل مستويات قبل عام  .((5(2011لكن عدد سكانها البالغ  7ماليني نسمة يعني أنها
أكرث وفرة يف املوارد منها يف القوى العاملة .أما املغرب ،فهو أكرب بلد مص ّدر للفوسفات يف العامل ( 75يف
املئة من احتياطيات العامل) .ومثل دول االستخراج األخرى ،تشييل وبريو وجنوب أفريقيا ،ميثل قطاع
املناجم قرابة  6يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل( .((5وعىل الرغم من أن هذه النسبة كبرية ،فإنها ال
تقارن بالدور األكرث هيمنة لقطاع النفط يف البلدان الغنية مبوارده يف املنطقة ،حيث تبلغ  40يف املئة.
ولهذا السبب ُيص ّنف املغرب يف هذه الدراسة بأنه بلد فقري املوارد ووفري القوى العاملة .وينطبق األمر
نفسه عىل تركيا التي لديها موارد كبرية من األرايض الخصبة واملياه وف ًقا ملعايري املنطقة ،وتُص ّنف ضمن
أكرب عرشة اقتصادات زراعية يف العامل .ومع ذلك ،فإن حصة القطاع الزراعي يف الناتج املحيل اإلجاميل
49 Cammett et al.
50 Bernard Haykel, "The State of Yemen's Oil and Gas Resources," NOREF Policy Briefs (May 2013).
51 Nabih Bulos, "How Does Islamic State Make Money off Oil Fields in Syria and Iraq," Los Angeles Times, 6/12/2015,
accessed on 15/7/2020, at: https://lat.ms/3j7nEZh
52 International Energy Agency (IEA), Statistics: Syrian Arab Republic (2017), accessed on 12/7/2020, at:
https://bit.ly/33CbUrM
53 Cammett et al.
54 Salma El Wardany, "Libya Oil Output Rebounds as Sharara, Feel Fields Restarted," Bloomberg, 30/4/2017, accessed
on 16/7/2020, at: https://bloom.bg/38ZT1jE
55 Eckart Woertz, "Mining Strategies in the Middle East and North Africa," Third World Quarterly, vol. 35, no. 6,
pp. 939-957 (2014).
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والصادرات بعيدة كل البعد عن نسب النفط والغاز يف بلدان املنطقة وفرية املوارد وفقرية القوى العاملة
وبلدان وفرية املوارد والقوى العاملة.
هذا التصنيف ليس ثاب ًتا ،وقد يتغري مع مرور الوقتً .
ُغي اكتشافات موارد طبيعية جديدة
فمثل قد ت ّ
املشه َد االقتصادي يف املنطقة .وقد يؤثر هذا خاصة يف دول رشق املتوسط ،مثل مرص ولبنان وإرسائيل،
التي اكتشفت احتياطيات وفرية من الغاز قبالة سواحلها( .((5غري أن إرسائيل هي الوحيدة التي تستغل
حال ًيا مواردها من الغاز الطبيعي يف البحر ،حيث أنتجت كمية قليلة منه ،قدرها  7.9مليارات مرت
أساسا لالستهالك املحيل( .((5مل تستغل البلدان
مكعب من الغاز الطبيعي الجاف يف عام  ،2014خُ ّصصت ً
مرص ولبنانَ ضمن البلدان
العربية املجاورة إلرسائيل هذه املوارد الطبيعية بعد ،لذلك ص ّنفت الدراسة َ
فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة ،وإرسائيل بأنها فقرية املوارد والقوى العاملة.
يف الوقت الحارض ،ولغرض تحليل العوامل االقتصادية الحاليةُ ،يظهر الشكل ( )14املنطقة وفق التصنيف
املرشوح أعاله .و ُيستخدم هذا التصنيف لتحليل الناتج املحيل اإلجاميل والبطالة والديون والتجارة
يف الفقرات اآلتية.
ب -الناتج املحيل اإلجاميل التاريخي والحايل يف املنطقة

تبدو الصورة يف املنطقة من ّوعة ،من ناحية الناتج املحيل اإلجاميل؛ إذ تضم بعض أغنى بلدان العامل يف
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل .ويقع معظم هذه البلدان يف منطقة الخليج .وتحظى قطر
وعامن والسعودية
بأعىل نصيب يف العامل .ومن البلدان األخرى ذات الدخل املرتفع البحرين واإلمارات ُ
والكويت وإرسائيل( .((5أما بلدان الدخل املتوسط املنخفض ،فهي سورية واملغرب وموريتانيا ومرص
واليمن وفلسطني والسودان وتونس واألردن .وتُع ّد تركيا ولبنان والجزائر وإيران والعراق وليبيا بلدانًا
ذات دخل متوسط مرتفع .ويقع بعض أفقر بلدان الدخل املتوسط املنخفض يف املنطقة ،مثل اليمن
وموريتانيا والسودان (ينظر الشكل  .)14غري أن هذه األرقام تتأثر كث ًريا بالعوامل املحلية ،مثل الرصاع
والتمييز عىل أسس دون وطنية .وعىل الرغم من الفقر الشديد يف الريف املغريب ،فإن نصيب الفرد من
الناتج املحيل اإلجاميل ال يزال يبلغ مستويات املعدل األعىل يف البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض.
56 Michael Ratner, Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean, CRS Reports, no. R44591, 15/8/2016,
accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3lnQapM
57 Energy Information Administration (EIA), "Israel's Key Energy Statistics," (2016), accessed on 15/7/2020, at:
https://bit.ly/2ZzouGw
 58يستخدم التقرير طريقة أطلس التي يستخدمها البنك الدويل :بلدان الدخل املنخفض (نصيب الفرد فيها من الدخل القومي اإلجاميل
 1005دوالرات أو أقل يف عام  ،)2016واقتصادات الدخل املتوسط املنخفض (بني  1006و 3955دوال ًرا) ،واقتصادات الدخل املتوسط املرتفع
(بني  3956و 12235دوال ًرا) ،واقتصادات الدخل املرتفع ( 12236دوال ًرا أو أكرث).
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يقع السودان وموريتانيا يف نطاق متوسط لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى .وشهدت اليمن وسورية انخفاضً ا كب ًريا يف الناتج املحيل اإلجاميل إىل نحو  2000دوالر
للفرد؛ ما يجعلهام من ضمن أفقر بلدان املنطقة .وأهم أسباب انخفاض مستويات املعيشة يف البلدين
الحرب الجارية يف كل منهام.
ليست معدالت التفاوت يف بلدان املنطقة أعىل من نظرياتها يف باقي بلدان العامل( .((5لكن ال تتوافر
تحليل ً
بيانات تذكر عن حصص الدخول األعىل يف اقتصادات املنطقة ،لذا ،فإن ً
كامل للتفاوت يف الدخول
ً
مستحيل .لكن الالفت أكرث هو أن امليزة االقتصادية األساسية القتصادات املنطقة هي التفاوت
يكاد يكون
(((6
الكبري يف الدخل بني بلدانها .وهذا بدوره أثر كث ًريا يف تراكم الرثوة يف أنحاء املنطقة  .وأحد حلول هذا
التفاوت كان هجرة القوى العاملة املاهرة إىل دول الخليج ،حيث أ ّدت الرواتب العالية فيها ،مقارنة
بباقي بلدان املنطقة ،إىل جعلها جاذبة بشدة للمهنيني الشباب من تلك البلدانً .
فمثل ،يعمل  1.4مليون
مرصي يف االقتصادات الخليجية لتقديم خدمات أساسية يف مجاالت الهندسة والتجارة والتعليم والطب
وغريها( .((6وكانت هجرة األدمغة هذه موضع انتقاد طوال زمن طويل بسبب أثرها السلبي يف التنمية
االقتصادية يف البلدان األصلية للمواهب .وأرسلت بلدان مثل لبنان واألرايض الفلسطينية املحتلة ومرص
وسورية عىل الخصوص ً
أجيال من العامل الشباب املهرة إىل بلدان الخليج ،ما ع ّوق اقتصاداتها املحلية،
(((6
مفتاحا لفهم التفاوت بني بلدان املنطقة .وهو ما
ألن أفضل املواهب هاجرت  .وتُع ّد أسواق العمل
ً
يقودنا إىل تحليل أسواق العمل ،وهي مشكلة حا ّدة ج ًدا يف القسم العريب من املنطقة.
 .2أسواق العمل يف املنطقة

ميكن تعريف أسواق العمل يف املنطقة عىل أكمل وجه عرب التمييز بني أسواق قطر والكويت واإلمارات
والبحرين من ناحية ،وباقي املنطقة من ناحية أخرى ،ففي حني أن اقتصادات دول الخليج العربية
(باستثناء ُعامن والسعودية) هي استثناءات بارزة ،مع انخفاض معدالت البطالة ،عمو ًما وبني الشباب،
تشرتك أسواق العمل يف البلدان األخرى جمي ًعا يف أن معدل بطالة الشباب يقارب ضعف معدلها بني
باقي السكان .تتميز أسواق العمل العربية بالخصوص (باستثناء ما سبق ذكره) بخصائص مميزة عدة:
ً
أول :فجوة متنامية بني سوق العمل املنظمة وسوق العمل غري املنظمة؛ ثان ًيا :اعتامد شديد عىل
59 Facundo Alverado & Thomas Piketty, "Measuring Top Incomes and Inequality in the Middle East: Data
Limitations and Illustration with the Case of Egypt," ERF, Working Papers, no. 832 (May 2014), accessed on 15/7/2020,
at: https://bit.ly/2WnRsHq
60 Ibid.
61 Mohamed A. J. Althani, The Arab Spring and the Gulf States: Time to Embrace Change (London: Profile Books, 2012).
62 Ibid.
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القطاع العام يف تأمني الوظائف يف سوق العمل املنظم؛ ما أدى إىل قطاع عام متضخم .ثال ًثا :بطالة
خامسا :معدالت منخفضة وراكدة ملشاركة النساء يف قوة
عالية بني الشباب .راب ًعا :قطاع خاص ضعيف.
ً
سادسا" :تحصيل تعليمي ينمو برسعة لكن بطريقة مش ّوهة ج ًدا" ،مع ضعف تخصصات العلوم
العملً .
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بني الخريجني( .((6الوظائف املرغوب فيها يف املنطقة هي التي توفر
الحامية واالستقرار الوظيفي أو الدخل املرتفع .لكن حصول الباحثني عن عمل عىل وظائف كهذه ال
يعكس جه ًدا أو جدارة (لجهة التعليم والخربة ً
مثل) ،بل يعكس ظرو ًفا ال يتحكم فيها الباحثون عن
وع ّرفت البطالة
عمل .وهذه الظروف هي نوع الجنس واملوقع والروابط العائلية وتعليم األبوين(ُ .((6
الناتجة من هذه الالمساواتية املؤسسية بأنها "قضية شائكة" يف املنطقة ككل(.((6

الشكل ()15
معدّالت البطالة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – جميع األعامر

املصدر:
).World Bank, World Bank Data (2017

& 63 Ragui Assaaad, "Making Sense of Arab Labor Markets: The Enduring Legacy of Dualism," IZA Journal of Labor
Development, vol. 3, no. 6 (2014), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3eO1w2Q
64 Roberta Gatti, et al., Jobs for Shared Prosperity. Time for Action in the Middle East and North Africa (Washington:
World Bank, 2013), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/392s52H
65 Simeon Kerr, "Qatar Scheme to Tackle Youth Unemployment," The Financial Times (3/6/2008), accessed on
16/7/2020, at: https://on.ft.com/3fzFjGV; Soraya Lennie, "Iranian Youth Struggle with Unemployment," Aljazeera,
13/6/2013, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2CFo0pi
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بلغ متوسط معدل البطالة بني جميع الفئات العمرية يف بلدان املنطقة  14.5يف املئة يف عام .((6(2016
ومثة تن ّوع يف أشكال البطالة ،كام هي حال التنوع يف الناتج املحيل اإلجاميل .فهي ً
أول تختلف بني
ويبي
الفئات العمرية ،وتعطي معدالتها بني تلك الفئات صورة أكرث
إيضاحا عن اتجاهات البطالةّ .
ً
الشكل ( )15معدالت البطالة بني جميع الفئات العمرية .تستخدم منظمة العمل الدولية سن  15عا ًما
فام فوق لتحديد السكان يف سن العمل ،وهي السن الدنيا املستخدمة يف بلدان عدة .ويبلغ متوسط
معدل البطالة بني السكان الذين تزيد أعامرهم عىل 15عا ًما  10.6يف املئة ،بينام يصل بني الشباب
إىل  25يف املئة .ويف معظم بلدان املنطقة ،تكون البطالة بني الشباب أعىل بكثري منها بني البالغني (أي
ثم نقص الفرص املتاحة للشباب
فوق  25سنة) .ويعاين معظم بلدان املنطقة َ
نقص فرص العمل ،ومن ّ
(ينظر الشكل )17؛ إذ تخ َّلف إيجاد فرص العمل عن النمو السكاين طوال السنوات الثالثني املاضية؛
وهو اتجاه مقلق.
الفئة األكرث بطالة بني الشباب يف البلدان العربية يف املنطقة هي الذكور تحت سن  25عا ًما .ولدى
الشباب العرب عادة ثالثة خيارات )1 :انتظار فرصة يف القطاع العام املحيل الذي أصبح أقل جاذبية
(أساسا نحو أوروبا وأمريكا الشاملية) ،أو ضمن املنطقة
بسبب ركود األجور؛  )2الهجرة إىل خارج املنطقة
ً
إىل بلدان الخليج؛  )3العمل يف القطاع غري املنظم الذي ال يوفر ّإل القليل من األمن والحامية ،أو ال
يوفرهام إطال ًقا ،ويدفع غال ًبا رواتب هزيلة .يقتيض الخيار األول غال ًبا شبكة عالقات شخصية للحصول
عىل عمل .لكن ،ال يزال القطاع العام يدفع أعىل األجور عىل الرغم من ركودها؛ ما يزيد من فاتورة
األجور( .((6ويتط ّلب الخيار الثاين مهارات محددة ،مثل الهندسة أو الطب ،لجعل الشباب أكرث جاذبية يف
نظر أصحاب العمل الغربيني .تستورد االقتصادات الخليجية القوى العاملة لوظائف القطاع الخاص التي
تتط ّلب مهارات عالية ،لكن حتى اآلن ال يوجد أي مشاركة سياسية لغري املواطنني الذين تبقى حقوقهم
محدودة ،مقارن ًة باملواطنني( .((6وهذا يعني أن ليس لدى ّ
العمل األجانب أي حامية تسمح بالبقاء يف
بلدان الخليج ،إذا فقدوا وظائفهم .الخيار الثالث هو األقل حامية؛ ألن القطاع غري املنظم بطبيعته ال
يوفر الحامية .لذلك ،وكام أشار مالك وعوض الله( ،((6فإن القطاع العام "هو السبيل الرئيس إليجاد فرص
العمل" .وال يزال واقع قوة العمل ك ّله تقري ًبا بيد القطاع العام الذي يعجز عن التعامل مع الضغوط
الدميوغرافية يف مختلف أنحاء املنطقة(.((7
66 International Labor Organization (ILO), "ILO Labor Statistics," (2017), accessed on 16/7/2020, at: https://bit.ly/2OISJEN
67 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Youth in the MENA Region How to Bring
Them In (Paris: 2016), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/2Oy0n4I
68 Dashti.
69 Adeel Malik & Bassem Awadallah, "The Economics of the Arab Spring," World Development, vol. 45 (May 2013), p. 296.
70 Ibid.
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الشكل ()16
القوى النسائية العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف عامي  1990و2016

املصدر.Ibid :

من املعروف أن مشاركة اإلناث يف سوق العمل ضعيفة ج ًدا يف أغلبية البلدان .وإرسائيل ،فحسب،
لديها قوة عمل متوازنة نسب ًيا ،حيث متثل النساء  47يف املئة منها .وتبلغ حصة اإلناث يف تركيا والكويت
نحو  30يف املئة من القوى العاملة (ينظر الشكل  .)16أما يف االقتصادات األخرى ،فهي أقل بكثري من
اتجاها نحو زيادة إرشاك املرأة بالتد ّرج يف
لكن ،يف الوقت نفسه ،هناك
 30يف املئة (ينظر الشكل ّ .)16
ً
ً
ملحوظا يف مضاعفة نسبة النساء تقري ًبا يف القوى
نجاحا
قوة العمل .وحققت فلسطني بصورة خاصة ً
العاملة من  11.6يف املئة يف عام  ،1990إىل  20.3يف املئة يف عام  .2016أما مرص وسورية ،فشهدتا
تراج ًعا يف مشاركة اإلناث يف سوق العمل (من  26.3إىل  23.1يف املئة يف مرص ،ومن  17.5إىل 14.7
يف املئة يف سورية) ،مع أن لكل منهام أسبابها الخاصة .ففي حني تأثرت سوق العمل يف سورية سلب ًيا
تجسد التمييز ضد املرأة املرصية يف ضعف فرص التعليم وارتفاع معدالت األمية
بالحرب الدائرة اآلنّ ،
( 37يف املئة) ،والظروف االجتامعية واالقتصادية الناشئة بعد الثورة املرصية يف عام .((7(2011
يؤثر انخفاض مشاركة املرأة تأث ًريا سلب ًيا يف التنمية االقتصادية يف املنطقة .وتتأثر زيادة تشغيل النساء
بعوامل عدة ،منها إمكان التحصيل الجامعي وزيادة التحرض اللذين يجعالن املشاركة يف قوة العمل أكرث
71 Safiaa Mounir, "Will New Egyptian Employment Law Help Its Women Lean In?" Al-Monitor, 3/11/2015, accessed
on 15/7/2020, at https://bit.ly/3fFwEmc
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جاذبية ألصحاب العمل وأكرث سهولة لألمهات العامالت .وزيادة مشاركتهن يف أسواق العمل بطريقة أكرث
إنصا ًفا تؤدي إىل تخفيف آثار شيخوخة السكان بطريقة أخرى ،حيث تتيح مستويات أعىل من التشغيل
وزيادة املوارد لتمويل التقاعد .كام ميكن أن تساعد زيادة املشاركة يف معالجة أمناط دميوغرافية متغرية
عرب التعويض عن انخفاض نسبة الشباب ،مقارن ًة بنسبة السكان يف سن التقاعد .لكن ،تعني ،عىل
األرجح ،زيادة مشاركة النساء يف القوى العاملة من دون تحوالت مهمة يف تنظيم االقتصادات الوطنية
وتشغيلها ،زيادة عدد األشخاص الذين يتشاركون عىل قدم املساواة عرضً ا غري ٍ
كاف لفرص العمل .ويف
املقابل ،فإن ضامن متانة االقتصادات اإلقليمية وإنصافها واستدامتها يف املد َيني املبارش والطويل سيساعد
يف زيادة حصة املرأة يف سوق العمل ،والتكافؤ يف الحصول عىل فرص عمل ،ويف األجور واملعاملة يف مكان
العمل .وسيتط ّلب ذلك توليد فرص اقتصادية جديدة .كام أن تعبئة عدد كبري من الشباب ،وزيادة نسب
القوى العاملة بني اإلناث وكبار السن ،سيساعدان أيضً ا يف االستفادة من املزايا االقتصادية لـ "العائد
الدميوغرايف" ،كام هو موضح يف املبحث األول أعاله(.((7
يتمثل التحدي األخري الذي يواجه سوق العمل يف املنطقة يف دور التعليم؛ إذ باستثناء إرسائيل ولبنان
وتركيا ،فإن أنظمة التعليم يف املنطقة منخفضة الجودة عمو ًما .وتوجد يف الوقت نفسه فجوة يف
املهارات بني املناهج الدراسية ومتط ّلبات سوق العمل(ً .((7
فمثل ،يكمل  63يف املئة من طالب الجامعات
السعودية تخصصات جامعية عليها طلب قليل نسب ًيا يف القطاع الخاص ،مثل العلوم الزراعية وخدمات
التعليم والعلوم اإلنسانية والفنون .لكن ،عىل الرغم من هذه التحديات ،فإن مثة أخبا ًرا إيجابية،
حيث زادت حكومات املنطقة إنفاقها عىل التعليم إىل  5.3من الناتج املحيل اإلجاميل وسط ًيا .وتتفوق
الفتيات يف املدارس عىل الفتيان يف مواضيع مثل الرياضيات ،ويف الوقت نفسه ،زادت معدالت االلتحاق
الصافية باملدارس إىل نحو  92يف املئة يف أنحاء املنطقة عمو ًما .ومع ذلك ،تحتاج املنطقة إىل استثامر
أكرب يف موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلعداد الطالب للوظائف التي يتط ّلبها
قطاع خاص متغري.
ُوصفت الصورة الناتجة من أسواق العمل بأنها "عقد اجتامعي لصفقة سلطوية" بني األنظمة واملجتمعات
لتهدئة شعوب املنطقة سياس ًيا( .((7ولن ينجح مثل هذا العقدّ ،إل إذا كان القطاع العام ميلك الوسائل
املالية الالزمة لالستثامر يف إيجاد فرص العمل .وتلقي الفقرة اآلتية الضوء عىل دور املوارد املالية العامة.
"72 Gabo El-Khoury, "Demographic Trends and Age Structural Change in Arab Countries: Selected Indicators,
Contemporary Arab Affairs, vol. 9, no. 2 (2016), pp. 340-345.
73 Arne Hoel, "Education in the Middle East and North Africa," World Bank, 27/1/2014, accessed on 16/7/2020, at:
https://www.worldbank.org/404_response.htm
74 Assaaad.
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الشكل ()17
البطالة بني الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف عام 2016

املصدرIbid. :

 .3الديون الحكومية يف بلدان املنطقة

بالنظر إىل االعتامد عىل القطاع العام يف توفري الوظائف يف املنطقة ،تؤثر موازنة األجور تأث ًريا بالغًا يف
وتبي أن
املوارد املالية العامة ،ومن ثم يف الدين العام .توضح هذه الفقرة الحالة املالية للقطاع العامّ ،
العقد االجتامعي الحايل يف املنطقة غري قابل لالستمرار .وازداد االهتامم بالدين العام باعتباره مؤرشًا
وخصوصا بعد تك ّفل الدول يف الغرب بالديون الخاصة بعد األزمة املالية يف عامي 2008
لالقتصاد الكيل،
ً
و .((7(2009وتختلف الديون الحكومية بني فئات البلدان األربعة؛ إذ تواجه البلدان وفرية املوارد ووفرية
القوى العاملة والبلدان فقرية املوارد وفقرية القوى العاملة مشكالت قليلة ،أو ليست لها مشكالت ذات
أهمية مع الدين الحكومي؛ ألنه منخفض أو يف حدود عتبة  60يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل التي
تعترب عىل نطاق واسع مهمة لالستقرار املايل عىل املدى الطويل ،وتستخدم واحدة من ثالثة معايري
استقرار ملعاهدة ماسرتيخت يف منطقة اليورو .وشهدت بلدان الفئتني السابقتني كلها انخفاضً ا يف الدين
العام منذ تسعينيات القرن املايض ،مع توقع تعايف نسبي يف السنوات املقبلة (ينظر الشكالن  18و.)19
أما يف البلدان غنية املوارد وفقرية القوى العاملة ،فريتبط الدين العام بإيرادات النفط واألحداث
السياسية .وكان مرتف ًعا يف تسعينيات القرن املايض حني كانت أسعار النفط منخفضة ،ثم انخفض
 75قاعدة بيانات الديون العامة التاريخية لصندوق النقد الدويل هي أكرث بيانات الديون ً
شمول املتاحة حال ًيا ،التي تتضمن نسب الدين
العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل لجميع البلدان األعضاء يف صندوق النقد الدويل تقري ًبا ،لفرتة طويلة من الزمن .ويف هذا القسم ،تُستخدم قاعدة
البيانات هذه لتحليل االتجاهات التي لوحظت يف أرقام نسبة الدين يف بلدان املنطقة ألطول فرتة تتوافر فيها البيانات ملعظم هذه الدول.
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بدرجة كربى إىل مستويات أقل من  40يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف العقد األول من القرن الحايل
ملا ارتفعت أسعار النفط ،باستثناء البحرين التي بلغت نسبة ديونها  62يف املئة يف عام  ،2015بسبب
ضعف اقتصادها املتمثل يف ق ّلة اال ّدخار وزيادة االقرتاض وتدين االحتياطي النقدي( .((7و ُيتوقع أن تشهد
البحرين أيضً ا زيادات أخرى يف الديون الخارجية إىل  83يف املئة يف عام  .2016وبدأت الحكومة بتدابري
التعايف املايل عرب كبح اإلنفاق وخفض الدعم وزيادة الرضائب( .((7ويجعل االعتامد األحادي الجانب
عىل عائدات النفط ،اقتصادات املنطقة عرض ًة للصدمات الخارجية وتجدد ارتفاع املديونية العامة؛ إذ
اقرتضت الكويت والسعودية وليبيا عىل نطاق واسع حينام واجهت أزمات سياسية مثل حرب الخليج
يف عام  ،1991وتغيري النظام الليبي يف عام  .2011لكن مستويات ديونها عادت إىل أقل من  40يف
املئة ،ويتوقع لها االرتفاع؛ ألن انخفاض أسعار النفط منذ عام  2014سبب عج ًزا كب ًريا يف املوازنة (ينظر
الشكالن  18و.)19
الشكل ()18
الدين الحكومي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحسب تصنيف البنك الدويل

املصدرIbid. :
76 Lili Mottaghi, "Whither Oil Prices?" MENA Quarterly Economic Briefs, no. 7 (July 2016), p. 24, accessed on
15/7/2020, at: https://bit.ly/30oWtk3
77 Ibid.
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تنتمي البلدان األكرث مديونية إىل فئة البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة .وال تتوافر بيانات عن
سورية (ينظر الشكل  .)18وعىل الرغم من انخفاضه منذ تسعينيات القرن املايض ،فإن الدين الحكومي
يف البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة ،يتجاوز بدرجة كربى عتبة  60يف املئة ،مع استثناء ملحوظ
لتونس ،حيث يبلغ  53يف املئة (ينظر الشكل  .)18ويتص ّدر لبنان القامئة ،حيث يحتل املرتبة الرابعة يف
العامل يف ارتفاع حجم الدين الذي يصل إىل  139يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل (بعد اليابان وزميبابوي
وإيطاليا) .ويعترب االقتصاد األكرث مديونية يف املنطقة( .((7كان الدين العام اللبناين مدفو ًعا بتدابري إعادة
البناء بعد الحرب األهلية ،التي كانت ُت ّول إىل ح ٍد كبري بوساطة االقرتاض الخارجي والداخيل( .((7أما
نسب الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األردن ومرص وموريتانيا ،فأقل ً
قليل من  100يف املئة من الناتج
املحيل اإلجاميل؛ األمر الذي يثري مخاوف مامثلة بشأن التعايف املايل للموارد العامة(.((8
خالصة القول البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة هي األكرث هشاشة ،وهي ال تواجه تحديات
بسبب الحاجة إىل إيجاد فرص عمل ملعالجة البطالة بني الشباب فحسب ،بل تواجه عقودها االجتامعية
أيضً ا تحديات كربى بسبب ارتفاع الدين الحكومي .وصدرت دعوات متكررة التخاذ تدابري ألجل معالجة
تزايد الدين العام يف هذه البلدان لتج ّنب إفالس الحكومة .وتشمل التدابري املقرتحة اإلصالح الرضيبي
وخصخصة رشكات القطاع العام وخفض دعم الوقود والغذاء والرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف
االستثامر يف البنية التحتية وزيادة الضوابط املالية للحكومات( .((8ومع ذلك ،أق ّر صندوق النقد الدويل
املرجح يف السنوات املقبلة
برضورة دعم الحكومات للتعامل مع أزمة الالجئني يف املنطقة( .((8ومن غري ّ
اعتامد "الحل اليوناين" الذي يتضمن إجراءات تقشف لتج ّنب التخ ّلف عن السداد ،ما دامت اقتصادات
بلدان مثل لبنان واألردن ،وبدرجة أقل مرص ،تؤدي هذا الدور الفعال يف التخفيف من أزمة الالجئني يف
املنطقة .ودعا صندوق النقد الدويل ،يف الوقت الحارض ،إىل تقديم منح وقروض مرشوطة إىل البلدان
املع ّرضة لتدفقات كثيفة من الالجئني .لكن االقرتاض بضامنة أصول ،إىل جانب تدابري طويلة األجل
عاجل أم ً
لتعزيز منو وظائف القطاع الخاص ،أم ٌر ال مف ّر منه ً
آجل .يقودنا هذا إىل املبحث األخري بشأن
التجارة والعوملة ،الذي يس ّلط الضوء عىل كيفية استغالل املنطقة للفرص (أو عدم استغاللها) يف التجارة
الدولية واالقتصاد العاملي ،وكيف يساهم االعتامد عىل النفط يف آفاق التنمية طويلة األجل.
78 Credit Libanais, "Dissecting the Lebanese Public Debt: Debt Dynamics & Reform Measures," (Beirut: July 2016),
accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/3j3MWY6
79 Ibid.
80 Kirk H. Sowell, "Jordan is Sliding toward Insolvency," Sada, 17/3/2016, accessed 15/7/2020, at: https://bit.ly/391uNFG
81 Credit Libanais.
82 Björn Rother et al., "The Economic Impact of Conflicts and the Refugee Crisis in the Middle East and North
Africa," IMF Staff Discussion Notes, no. 16/08 (September 2016), accessed on 18/7/2020, at: https://bit.ly/2CNzAyJ
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الشكل ()19
من ّو الدين الحكومي بحسب تصنيف البنك الدويل

املصدرIbid. :

 .4التجارة يف بلدان املنطقة

قدمت الفقرات السابقة ً
تحليل للتحديات يف املنطقة ،حيث تح ّدد الزخم السكاين والبطالة بني الشباب
وتصاعد الدين العام بوصفها اختناقات اقتصادية رئيسة للتنمية املستقبلية .وستواجه اقتصادات البلدان
فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة ،عىل وجه الخصوص ،التحدي األكرب .ويستكشف املبحث األخري هذه
الفرص االقتصادية عرب إجراء تحليل ملق ّومات التجارة يف بلدان املنطقة ،لرشح مستوى أداء املنطقة يف
االقتصاد املعومل( .((8ما األمناط التجارية الحالية؟ وما قطاعات االسترياد والتصدير الرئيسة؟ وما القطاعات
التي ميكن توسيعها للسامح بحصة تجارية أكرب يف االقتصاد العاملي لتحقيق النمو االقتصادي وإيجاد
فرص عمل يف القطاع الخاص يف اقتصادات املنطقة؟ سنُلقي ً
أول نظرة عىل مستويات االسترياد الحالية
لتقديم صورة عن كيفية اعتامد املنطقة عىل السوق العاملية.
 83لتقديم مقارنة متسقة للمنتجات املتداولة يف البلدان املختلفة ،س ُيستخدم التصنيف املوحد للتجارة الدولية ،وهو تصنيف إحصايئ
للسلع التي تدخل يف التجارة الخارجية .ويقسم اإلصدار الحايل من التصنيف (النسخة  )3املنتجات املتداولة عرش مجموعات .وترد يف
الجدول ( )1قامئة باملجموعات املصنفة برموز من ( )0إىل ( .)9وتناقش الفقرات الفرعية التالية اتجاهات بيانات االسترياد والتصدير
ومكوناتها يف بلدان املنطقة ،استنادًا إىل املجموعات الفرعية املحددة أعاله .إضافة إىل ذلك ،س ُيعرض فهم عام ملق ّومات التجارة يف بلدان
املنطقة بنا ًء عىل مستوى تنميتها من خالل عرض متوسط حصة مجموعات املنتجات من الدخل اإلجاميل يف كل مجموعة فرعية من البلدان.
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تعترب اقتصادات املنطقة غري منفتحة مبا يكفي للعوملة( ،((8وأداؤها أقل من إمكاناتها من ناحية التقاط
الفرص يف املستوردات والصادرات العاملية؛ بسبب الرصاعات املستمرة والسياسات الحامئية التي ت ّتبعها
حكومات املنطقة .أما االستثامر األجنبي املبارش يف املنطقة ،فانخفض إىل أدىن مستوى له عىل اإلطالق
( 1يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام  .)2015وتسببت النزاعات الجارية يف سورية واليمن،
والتحول السيايس بعد انتفاضات مرص وتونس ،يف انخفاض االستثامر األجنبي املبارش بنسبة  50يف املئة،
بعد أن انخفض ً
أصل بنسبة  50يف املئة منذ عام .((8(2009
أ -اتجاهات االسترياد والتصدير

انخفضت حصة املنطقة من الصادرات العاملية من  2.3يف املئة يف عام  1990إىل  1.8يف املئة يف عام .2008
وال تزال سلع التصدير الرئيسة هي النفط والغاز .وليس من املستغرب أن تقود البلدان غنية املوارد ووفرية
القوى العاملة والبلدان غنية املوارد وفقرية القوى العاملة هذا االتجاه (ينظر الشكالن  20و .)21مع ذلك،
أ ّدت صادرات النفط والغاز يف اقتصادات مرص واليمن والسودان ،من فئة البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى
العاملة ،دو ًرا ً
مهم ج ًدا .من ناحية أخرى ،تتميز تركيا وإرسائيل ،وهام من البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى
العاملة والبلدان فقرية املوارد وفقرية القوى العاملة عىل التوايل ،بأنهام من أكرث االقتصادات تن ّو ًعا؛ ما ينعكس
يف وضعهام يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .وتُع ّد اقتصادات املنطقة مستوردة رئيسة لآلالت والسلع
املص ّنعة واألغذية يف العامل .ويف حني ميكن تفسري مستوردات املواد الغذائية بافتقار املنطقة إىل مصادر متاحة
مبارشة لألرايض واملياهُ ،يظهر بروز اآلالت والسلع املصنعة ضعف التنويع االقتصادي واالعتامد الشديد عىل
تجميع السلع الوسيطة يف حالة تركيا .إن االعتامد الشديد عىل النفط ،وضآلة الرتكيز عىل اقتصادات ذات أسس
اقتصادية أوسع ،مثل اإلنتاج الصناعي القوي والصناعات الخدمية ،يزيدان من حدة تحدي بطالة الشباب.
تتخ ّلف بلدان املنطقة عن الركب العاملي من ناحي َتي التكامل التجاري وتد ّفق االستثامر .وأشار كليمنت
هرني وروبرت سربينغبورغ( ((8إىل أنّ املنطقة تخ ّلفت عن باقي مناطق العامل يف عرص العوملة ،وال سيام
األسواق الناشئة يف آسيا ،بل أيضً ا عن أمريكا الالتينية( .((8وينسجم هذا التقييم مع تقييم أدبيات لعنة املوارد
84 Alberto Behar & Caroline Freund, "The Trade Performance of the Middle East and North Africa," World Bank
Middle East and North Africa Working Paper Series, no. 35 (July 2011), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3jbmhJ3
85 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Strengthening Governance and
Competitiveness in the MENA Region for Stronger and More Inclusive Growth (Paris: 2016), accessed on 14/7/2020, at:
https://bit.ly/3h88QHQ
86 Clement M. Henry & Robert Springborg, Globalization and the Politics of Development in the Middle East, 2nd ed.
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
87 Marcus Noland & Howard Pack, The Arab Economies in a Changing World (Washington: Peterson Institute for
International Economics, 2007).
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الطبيعية؛ إذ ال متيل اقتصادات البلدان وفرية املوارد إىل الرتكيز عىل السلع غري القابلة للتداول يف األسواق
نتيج ًة للمرض الهولندي وزيادة الفعلية يف أسعار الرصف فحسب ،بل تُنشئ كذلك بنى سياسية تعرقل
التنمية االقتصادية ،مثل استئثار النخب باملوارد والفساد والسعي نحو الريع والقصور يف مجال التعليم.
يكشف تحليل منط التجارة بالفعل عن تركيز شديد عىل صادرات النفط والغاز يف بلدان عدة يف املنطقة،
بينام تهيمن السلع املص ّنعة يف املستوردات .ومع ذلك ،هناك بعض الفوارق املدهشة ،وكذلك أد ّلة عىل
التنويع أيضً ا ،حيث أنشأت بلدان خليجية ،مثل السعودية واإلمارات وقطر ،صناعات ثقيلة مزدهرة
يف البرتوكيامويات واألملنيوم( .((8وقامت ديب بدور رائد يف التنويع يف التجارة والخدمات اللوجستية
والخدمات والسياحة ،كام ألهمت مشاريع محاكاة يف بلدان خليجية أخرى ،وحتى يف أماكن غري متوقعة،
مثل إقليم كردستان العراق واملغرب .ولدى املغرب أكرب احتياطي عاملي من الفوسفات .وباملثل ،تقدمت
صناعة البرتوكيامويات يف دول الخليج أكرث يف سلسلة القيمة ،عرب االستثامر يف إنتاج األسمدة وصناعات
كياموية أخرى .وتوجد يف املغرب وتونس ومرص ،واألهم يف تركيا ،صناعات خفيفة مهمة ،تراوح بني
صناعة السيارات ومستلزمات السيارات ،إضافة إىل املنسوجات والصناعات الغذائية.
الجدول ()1
املوحد ورموزها
الدويل
مجموعات منتجات التصنيف
َّ
الرمز
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

مجموعة املنتجات
الغذاء والحيوانات الح ّية
املرشوبات والتبغ
مواد خام ،غري صالحة لألكل ،باستثناء الوقود
وقود أحفوري ومواد تشحيم وما يتصل بها
زيوت ودهون وشمع من مصادر حيوانية ونباتية
منتجات كياموية وما يتصل بها
سلع مصنعة
آليات ومعدات النقل
مواد مصنعة متعددة
السلع التجارية واملعامالت
املصدر:

United Nations/International Trade Statistics, "Standard International Trade Classification Revision 3," Series M
34 rev. 3 (1986), accessed on 17/10/2020, at: https://bit.ly/31hbRjJ
88 Giacomo Lucuani, GCC Refining and Petrochemical Sectors in Global Perspective: Resources Blessed.
Diversification and the Gulf Development Model (Berlin: Gerlach Press, 2012), pp.183-212.
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الشكل ()20
اتجاهات االسترياد بحسب التصنيف االقتصادي للبنك الدويل

املصدرWorld Bank, World Bank Data (2017), at: https://data.worldbank.org :

الشكل ()21
اتجاهات التصدير بحسب التصنيف االقتصادي للبنك الدويل

املصدرIbid. :
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استنتاجات وآفاق املستقبل

تشهد املنطقة تح ّو ًل دميوغراف ًيا ً
مهم ،وستفوق أوروبا يف عدد السكان يف عام 2020؛ ما يجعلها منطقة
رسيعة النمو ج ًدا يف جوار جغرايف قريب إىل أوروبا .والتحديات الرئيسة لنمو السكان فيها ذات طبيعة
اقتصادية؛ إذ أ ّثرت مستويات البطالة املرتفعة واملزمنة يف الشباب يف املنطقة تأث ًريا بالغًا ،وباستثناء بعض
اقتصادات دول الخليج ،مثل قطر واإلمارات والبحرين والكويت ،فإن بطالة الشباب ثابتة عند معدالت
مرعبة .واألسباب الرئيسة لذلك هي ضعف التنويع االقتصادي واالعتامد املتواصل عىل القطاع العام
إليجاد فرص عمل آمنة .ويصبح هذا النموذج االقتصادي غري قابل لالستمرار أكرث فأكرث بسبب ارتفاع
وخصوصا يف البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة.
الدين الحكومي،
ً
ال بد من تغيري يشء ما ،فإذا كانت بلدان املنطقة تريد توفري سبل معيشة آمنة وأفضل ً
حال لسكانها،
فعليها إعادة التفكري يف منوذجها االقتصادي .وستكون إحدى القضايا الرئيسة ضامن حصول السكان
الذين يتزايد عددهم وتقدمهم يف السن أيضً ا عىل التعليم واملهارات يف السنوات والعقود املقبلةً .
فمثل،
سيوفر التعلم مدى الحياة ،للرجال والنساء عىل حد سواء ،فرص ًة مهم ًة إلعادة تطوير مهارات السكان.
وتشكل هذه الصورة من التغيري الدميوغرايف واالقتصادي تحد ًيا .لكنها ،يف املقابل ،فرصة أيضً ا :فبحلول
ثم بعدد املستهلكني .وإيجاد الفرص ،ما يعترب
عام  2100ستتجاوز املنطقة الصني بعدد السكان ،ومن ّ
عبئًا يف الغالب ،كالنمو السكاين ،هو عمل ميكن أن يصبح االتحاد األورويب فيه رشي ًكا ً
ً
ومهتم.
ناشطا
ٌ
وسوق لها.
ينبغي أال ننىس أن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي أقرب منطقة مجاورة ألوروبا
وتصحيح األوضاع فيها ميكن أن يؤدي إىل ازدهار طويل األمد ألوروبا واملنطقة عىل حد سواء.
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امللحق ()1
توزيع السكان بحسب الجنس (عدد الذكور لكل  100نسمة) يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

البلد

التقديرات

الجزائر

102 102 102 103 103 103 102 102 101 101 101 101 102 104

مرص

102 102 102 101 101 101 101 102 102 103 103 103 102 102

ليبيا

102 104 107 108 110 112 114 110 108 107 106 105 105 107

املغرب

104 104 105 104 104 105 106 108 107 110 108 107 104 98.5

السودان

99.8 99.5 101 101 101 101 101 100 100 100 99.9 99.8 99.7 99.8

تونس

97.7 98.4 99.2 101 102 101 101 101 101 101 101 99.4 99 98.7

موريتانيا

101 101 100 99.9 99.3 99.4 99.3 99.3 99.2 99.1 98.8 98.1 97.1 95.8

إيران

101 102 104 103 103 104 104 106 106 106 106 105 105 104

البحرين

161 166 151 135 136 136 133 141 127 118 121 115 114 116

العراق

102 102 102 102 102 102 102 104 104 104 103 101 100 99.5

إرسائيل

98.4 97.6 97.4 97.2 97.6 99.6 99.9 99.7 101 102 102 103 103 106

األردن

103 104 107 108 110 110 111 109 107 108 109 110 109 108

الكويت

135 137 144 141 139 132 130 134 119 129 160 180 159 148

لبنان

101 104 103 98.5 98.3 97.3 97.8 98.3 102 102 102 101 101 101

ُعامن

184 152 130 128 146 126 118 111 102 96.6 96.6 98.1 100 103

قطر

307 314 208 188 193 203 202 170 198 176 156 130 119 103

السعودية

131 128 126 120 125 127 122 116 108 104 102 101 102 103

فلسطني

103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 103 104 106 108

سورية

102 102 104 102 102 102 102 102 102 103 103 105 106 109

تركيا

96.8 96.7 96.9 97 97.3 97.6 97.8 98.4 98.7 98.7 98.9 99.4 100 101

اإلمارات

272 292 236 208 198 191 186 229 227 173 142 100 101 103

اليمن

102 102 102 102 103 98.2 97 95.8 94.8 97.2 99.4 100 101 102
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2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

البلد

التوقعات (متوسط متغري الخصوبة)

الجزائر

103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

مرص

102 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102

ليبيا

99.1 98.6 98.2 97.8 97.4 97 96.7 96.6 96.8 97.2 97.8 98.4 99.1 99.8 100 101 102

املغرب

102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 102 102 102 103 103 104 104

السودان

97.7 97.9 98.1 98.3 98.6 98.9 99.1 99.4 99.6 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100

تونس

103 103 102 102 102 101 101 99.9 99.2 98.7 98.2 97.9 97.8 97.7 97.8 97.8 97.7

موريتانيا

98.1 98.5 98.8 99.2 99.6 99.9 100 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102

إيران

103 103 103 102 102 101 101 100 99.9 99.8 99.9 100 100 100 101 101 101

البحرين

141 145 147 149 151 152 154 155 157 159 161 164 166 170 175 179 180

العراق

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103

إرسائيل

103 103 103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 101 101 100 99.7 99.1

األردن

103 103 103 103 103 103 102 103 103 103 103 103 104 104 104 103 103

الكويت

117 117 118 118 119 119 120 120 121 122 123 125 127 129 131 133 135

لبنان

102 101 101 99.8 99.1 98.6 98.4 98.4 98.8 99.4 100 101 101 102 102 102 101

ُعامن

127 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 171 176 182 188 193 199

قطر

172 177 183 188 193 198 202 208 214 220 228 236 246 256 266 279 293

السعودية

110 110 111 112 113 114 114 116 117 119 121 123 126 129 131 133 135

فلسطني

103 103 103 103 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103

سورية

98.9 99.2 99.5 99.8 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

تركيا

98.2 98.1 98.1 98.1 98.1 98 97.9 97.7 97.6 97.4 97.2 97 96.9 96.8 96.8 97 97.3

اإلمارات

143 147 150 154 157 160 164 167 172 177 183 190 198 208 219 233 250

اليمن

96 96.3 96.6 97.1 97.5 98 98.5 99.1 99.6 100 101 101 101 102 102 102 102
املصدر:
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2017.
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امللحق ()2
تحول الرتكيب العمري يف بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950
التقديرات
البلد

1980

1950

2015

2000

 64-25 24-0بعد  64-25 24-0 65بعد  64-25 24-0 65بعد  64-25 24-0 65بعد 65

الجزائر

60

36

3.5

67

30

3.4

57

39

4.3

45

49

5.9

مرص

58

39

3

60

36

4.5

57

38

4.9

51

44

5.1

ليبيا

57

38

5.2

65

32

2.8

56

40

3.8

46

50

4.3

املغرب

62

35

2.9

65

32

3.3

54

40

5.3

45

49

6.4

السودان

62

34

3.4

66

31

2.9

64

33

3.1

62

35

3.5

تونس

58

38

4.5

63

34

3.9

50

43

6.7

39

53

7.6

موريتانيا

64

35

1.4

65

32

2.9

63

34

3.2

60

37

3.1

إيران

56

39

5.3

63

34

3

59

37

4.2

40

55

5

البحرين

62

36

2.9

57

41

2.1

47

51

2.5

34

64

2.3

العراق

55

42

2.8

65

31

4.1

64

33

3.5

60

37

3.1

إرسائيل

49

47

3.9

50

41

8.7

45

45

10

43

46

11

األردن

63

32

4.8

69

28

3.2

61

36

3.1

55

41

3.8

الكويت

58

39

2.9

58

40

1.6

45

54

1.6

32

66

2.1

لبنان

53

39

7.3

60

35

5.4

48

45

7.1

44

48

8.1

ُعامن

61

36

3

63

35

2.7

59

39

2.4

37

61

2.3

قطر

61

36

3.4

54

45

1.6

40

59

1.7

28

71

1.1

السعودية

60

36

3.3

61

36

3

56

41

3

42

56

3.1

فلسطني

63

32

4.8

69

29

2.3

67

30

2.3

62

35

3

سورية

59

37

4.5

69

28

3

63

33

3.3

58

38

4

تركيا

60

37

3

59

36

4.7

50

44

6.1

42

50

7.8

اإلمارات

61

36

3.4

46

53

1.4

42

57

1.1

24

75

1

اليمن

61

35

3.9

68

30

2.8

69

28

2.8

63

35

2.9
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التوقعات
البلد

2050

2100

2080

24-0

64-25

بعد 65

24-0

64-25

بعد 65

24-0

64-25

بعد 65

الجزائر

33

51

17

27

48

25

26

45

29

مرص

41

49

11

33

50

17

29

49

22

ليبيا

31

53

17

27

50

24

26

47

27

املغرب

31

51

18

26

47

27

24

44

32

السودان

50

45

5.6

41

49

10

37

50

13

تونس

29

51

20

26

48

26

25

45

30

موريتانيا

50

45

5.7

42

49

9.1

38

50

12

إيران

24

53

23

23

45

33

23

44

33

البحرين

24

63

13

21

51

28

21

48

31

العراق

50

43

6.2

42

48

10

37

49

14

إرسائيل

36

47

17

30

47

23

27

45

27

األردن

39

50

11

30

51

19

27

48

25

الكويت

29

56

16

27

53

20

26

51

23

لبنان

25

51

23

23

44

34

23

42

35

ُعامن

25

61

14

22

48

30

22

45

33

قطر

21

66

13

20

55

25

21

52

28

السعودية

29

55

17

25

51

24

24

47

29

فلسطني

46

47

7.1

35

50

15

31

49

21

سورية

37

52

12

28

50

23

25

47

28

تركيا

29

51

21

24

46

30

24

44

33

اإلمارات

21

65

14

21

55

24

22

52

26

اليمن

43

51

6

31

55

14

27

53

20

املصدرIbid. :

الكتـاب الخامس 2020 -

364

امجرت

امللحق ()3
نسبة إعالة املسنّني (نسبة الذين عمرهم  65عا ًما فأكرث لكل  100نسمة بعمر  46-15عا ًما) ،الرشق األوسط وشامل أفريقيا
()2100-1950

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

البلد

التقديرات

الجزائر

6.3

6.2

6.2

7.3

7.1

7.2

6.8

6.6

6.3

6.4

7.1

7.5

8.1

9

مرص

5.2

6.2

7.2

7.6

7.9

8.1

8.1

8.2

8.3

8.5

8.4

7.9

7.6

8.2

ليبيا

9.3

8.2

7.1

6.5

6

5.8

5.6

5.4

5.6

5.8

6

6.1

6.2

6.4

املغرب

5.1

4.8

5

5.3

5.6

5.8

5.8

5.6

5.8

6

6.3

6.3

6.4

6.7

السودان

6.3

6.3

6.2

6

5.9

5.9

5.9

5.8

5.7

5.7

5.8

5.8

6.1

6.3

تونس

8

7.2

7.1

7

6.8

7

7.2

7.9

8.4

9.2

11

11

11

11

موريتانيا

2.6

3.1

3.6

4.2

4.8

5.2

5.5

5.8

6

6

5.9

5.7

5.6

5.5

إيران

9

8.4

7.5

6.8

6.3

5.9

5.6

5.7

6.5

7

6.9

7.1

6.9

7.1

البحرين

5.2

5.2

5.4

3.5

4.7

4.1

3.3

4.1

3.4

3.6

3.6

3.1

2.7

3

العراق

4.7

4.6

5.6

6.9

7.8

8.4

8.3

8.1

7.6

6.9

6.5

6.2

6

5.5

إرسائيل

6.1

7

7.9

9.4

11

13

15

15

15

16

16

16

17

18

األردن

9.7

8.9

8.2

7.3

6.4

6.1

6.7

7.2

6.3

5.2

5.3

5.7

6.2

6.2

الكويت

4.8

4.4

3.1

2.8

3.4

3.3

2.8

2.2

2.1

2

2.2

3

2.7

2.7

لبنان

12

12

11

10

9.5

8.9

9.7

8.9

9.9

10

11

12

12

12

ُعامن

5.5

5.5

5.6

6

6.3

6

5.2

4.7

4.4

3.5

4

4

3.8

3.1

قطر

6.3

5.6

5.3

4.1

3.2

3.3

2.4

1.8

1.8

1.9

2.3

1.6

1.2

1.3

السعودية

6.1

6.5

6.8

6.8

6.6

6.2

5.6

4.7

5.1

5.3

5.1

4.7

4.4

4.3

فلسطني

9.7

8.8

8.1

6.9

6

5.4

4.7

4.4

4.3

4.3

4.6

4.8

5

5.2

سورية

7.9

8.1

8.1

7.6

6.9

6.4

6.2

6

6.1

6

6

5.9

5.8

7

تركيا

5.2

5.7

5.8

6.9

7.3

8.1

8.5

7.7

7.7

8.4

9.6

10

11

12

اإلمارات

6.3

6.5

6.6

3.9

2.3

2.1

2

1.8

1.8

1.5

1.5

1.1

0.9

1.2

اليمن

7.3

6.9

6.3

5.9

5.8

6

5.9

5.7

5.4

6.5

5.8

5.3

4.9

5.1
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2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

البلد

التوقعات (متوسط متغري الخصوبة)

الجزائر

52 51 49 46 42 37 34 35 34 31 27 22 19 16 14 12 11

مرص

35 33 31 29 26 23 21 20 20 19 17 14 12 11 10 9.5 8.7

ليبيا

46 45 44 42 39 36 33 32 31 29 26 21 17 12 9.1 7.5 6.8

املغرب

49 47 45 42 39 36 34 32 29 26 23 20 17 15 13 11 8.2

السودان

21 19 18 17 15 14 13 12 10 9.4 8.8 8.3 7.9 7.5 7.1 6.7 6.5

تونس

53 52 51 48 45 41 40 40 39 36 32 27 24 22 19 16 13

موريتانيا

18 17 16 15 14 13 12 11 11 9.8 9.1 8.4 7.7 7 6.5 6 5.6

إيران

62 64 65 64 61 56 54 54 54 48 37 26 20 17 14 11 8.9

البحرين

55 54 54 52 47 41 35 28 23 20 18 15 13 9.8 7.3 5.3 3.4

العراق

6 5.8 5.9

23 21 19 18 16 15 14 13 12 11 10 9.1 8.1 7

إرسائيل

48 46 44 41 39 35 33 32 30 30 28 27 25 24 23 22 21

األردن

42 39 37 34 31 27 25 23 21 19 17 15 13 10 8.3 7 6.4

الكويت

38 37 36 34 31 29 27 26 24 24 23 21 18 13

9 6.4 4

لبنان

69 67 64 62 63 65 66 63 55 45 37 31 27 25 21 16 13

ُعامن

59 60 60 57 52 46 42 38 33 26 19 14 11 7.7 5.8 4.3 3.3

قطر

47 45 44 42 40 37 34 30 25 20 17 14 12 8.9 5.6 3.4 2.1

السعودية

50 49 47 44 40 37 35 34 33 29 25 21 17 12 9.2 6.8 5.2

فلسطني

33 31 29 26 23 21 19 17 15 13 11 9.7 8.5 7.5 6.6 5.8 5.4

سورية

49 46 43 41 38 34 29 25 22 20 17 15 13 11 9.6 8.4 8

تركيا

61 60 58 56 53 50 47 44 40 37 33 29 25 21 18 15 13

اإلمارات

43 42 41 40 38 35 31 27 24 21 19 16 12 8.2 5.3 2.9 1.6

اليمن

32 29 26 24 21 19 17 15 13 11 8.7 7.1 6 5.6 5.4 5.3 5.2
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