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تمام في دول الخليج العربية يحظى باه" التركيبة السكانية"بموضوعبات ما يعرف 

ومن المؤسسات المعنية بالموضوع من حيث عالقته  من وسائل أإلعالم المختلفةمتزايد 

 والسياسيون والباحثون وغيرهم منبمهامها ومسؤلياتها ، وقد حرص المسؤلون 

نظار اليها والى مخاطرها وأثارها الاع لفت ثارة هذه القضية بدافعلى إالمواطنين 

يا كإسهام منهم في توعية المجتمع الخليجي بأبعاد هذه جتماعيا وثقافيا وأمناالمهددة 

القضية ؛ ونشرت مقاالت وألقيت محاضرات تنذر بأن البالد في خطر داهم نتيجة الخلل 

رتفاع أعداد غير المواطنين بوتيرة متصاعدة أدت ي التركيبة السكانية المتمثل في اف

 .ومن ثم مقلقة جدا بصورة الفتة نخفاض نسبة المواطنين إلى الوافدينا ىال

 

ومعظمها إتسم بالتشاؤم الشديد ". التركيبة السكانية"وتعددت وتنوعت المواقف بشأن 

 أندرجة  إلى نكماشالجتمع الخليجي من االنعزال واوالم اإلنسانوالخوف على مستقبل 

، بحيث تصبح نسبة المواطنين من جملة قد توقع وحّذر من ذوبان شبه كلي البعض

 .من خمسة بالمئة في بعض دول الخليج العربيةالسكان أقل 

 

أصحابه  دعىحيث أكثر موضوعية وواقعية  اموقف أما البعض أآلخر ،وهم قلة ،فاتخذ

ن والخبراء يتلخص ومختصلاه بمن خالل عمل جماعي يضطلع دراسة الموضوع  إلى

السياسة في صياغة علمية لطبيعة وأبعاد القضية وأثارها واقتراح المقاربة والمنهج و
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إال أن معظم المواقف المعلنة حتى االن ، وإن إختلفت في حدتها  .لمعالجتها.واقعيةال

وتبقى في معظمها أدلة وظواهر آنية وفي درجة ما تعلنه من إحتجاج أو نقد تستند إلى 

" التركيبة السكانية" وهكذا يظل الحديث عن .تعميمات تشوبها المبالغة والتهويل

شتد حينا  ويخبو في معظم األحيان، ويبقى محصورا  في التعليق العام مستمرا  ، ولكنه ي

وفي  ،جملة المقيمين من غير المواطنين إلىعلى األرقام الخاصة بالمواطنين ونسبتهم 

أفعال وسياسات وإجراءات عملية على أرض في صورة ذلك يترجم ال  المحصلة النهائية

 . هذه المسألة وآثاربعاد شاملة ألالواقع 

 ضرورة توصيف المسألة بمفاهيم ديموغرافية سليمة

ال  بحيث ،هناك أبعاد وجوانب أخرى للموضوع السكاني يجدر تذكرهامن المؤكد أن 

فكما هو . األبعادتغيب عن الذهن العام وعن التمحيص العلمي لهذه الظاهرة المتعددة 

دية والسياسية والثقافية العالقة بين المتغيرات التنموية االجتماعية واالقتصا أنمعروف 

 .متبادلةمن جهة والمتغيرات السكانية من جهة أخرى عالقة تأثير وتأثر 

 

تأثير التغير  إطاريقع في " التركيبة السكانية"فكل ما ينشر أو يتم الحديث عنه حول 

بمعنى تناقص نسبة  . لهم المجموع الكلي إلىالسكان الرقمي في نسبة جزء من 

واقع مالمح الوتغير  ،ة السكان وأثر ذلك على أحوالهم االجتماعيةالمواطنين من جمل

أما أثار وتداعيات القرارات والسياسات والبرامج .بهم  المحيطالبيئي والثقافي 

على  الخليجيةالمختلفة التي تنفذها الدول  اإلنمائيةاالقتصادية واالجتماعية والمشاريع 

، فال تحظى بأي (ها من المتغيرات السكانيةالتركيبة السكانية وغير)الواقع السكاني 

أنسب اإلجراءات والقرارات التنموية من تخاذ وااختيار  بهدفتحليل أو دراسة علمية 

 .حيث التأثير إيجابيا  على الوضع الديموغرافي في هذه الدول

 

نرى أن الشخصية  الديموغرافيينأننا نحن معشر  إلى اإلشارةوفي هذا الصدد تجدر 

رافية ألي دولة تتشكل من ثالثة مكونات تتفاعل وتتكامل لينتج عنها المتغيرات الديموغ

السكانية التي بدورها تؤثر وتتأثر بالمتغيرات التنموية االجتماعية واالقتصادية 
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فمسألة الخلل أو التوازن هي وصف للعالقة بين عناصر . والثقافية والبيئية وغيرها 

بمعنى أنه من وجهة . وحركة هذه العناصر عبر الزمن (السكان والتنمية)طرفي معادلة 

هناك حجم أمثل  ،واألمنية ستراتيجيةاالو، التنموية االجتماعية واالقتصاديةالنظر 

ب سكاني يوهناك ترك( لدولةاوهو أحد المكونات الديموغرافية لشخصية )للسكان 

 (لث المكوناتوهو ثا)وتوزيع جغرافي متوازن للسكان ( وهو ثاني المكونات)مناسب 

ويمثل نمو . قة انتشار السكان جغرافيا  في المكان وعلى مساحة الدولةالوالذي يمثل ع

للعالقة بين المكونات الثالثة أألساسي الضابط ( بمعنى تغير عددهم عبر الزمن)السكان 

فعل وتعبير عن سعي الدولة  بمثابة ردعددهم  تغيرمعدل نمو السكان ووتيرة ف.المذكورة

ونوعيتهم  (حجم السكان)معين يكون عنده إجمالي عدد السكان حقيق مستوى إلى ت

التعليمي والمهني والنوعي )وخصائصهم، وديناميكية نموهم وتركيبهم 

وتوزيعها  المتاحةوتوزيعهم المكاني من جهة متوازنا  مع الموارد ( الخ....واالقتصادي

 .رىومع المستوى االقتصادي والمعيشي والبيئي من جهة أخ

 

ستقر عليه اما  هنذال إلىيتبادر " التركيبة السكانية"فحينما يستخدم مصطلح 

تركيب السكان حسب بأن المقصود والمختصون بالقضايا السكانية  الديموغرافيون

نسب ومستويات )أو التركيب التعليمي ( اإلناث إلىنسبة الذكور )النوع االجتماعي 

نسب السكان )تركيب حسب النشاط االقتصادي أو ال( التعليم والتأهيل لدى السكان

تركيب السكان  أو( االقتصادية)العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية 

 .الخ(..... أي نسب توزيع السكان على المهن المختلفة)المهني 

 

عبارة عن خصائص السكان  هو( أي التركيبة السكانية)السكان تركيب  أنبمعنى 

 نما يكون هناك تنوع وأصول مختلفةوحي. على تلك الخصائص اإلجماليددهم وتوزيع ع

 .التركيب السكاني أبعادحد ا مجرد أثنية أو دينية مثال  فان ذلك يكون
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من وجهة النظر  "خلل التركيبة السكانية"بناء على ذلك يتضح بأن استخدام مصطلح 

بل . ان بالمعنى العلمي للمصطلحال يقصد به خلال  عاما  في تركيب السكالديموغرافية 

أخرى من  ا  علما  بأن هناك أنواع .أنه مجرد خلل في واحد من أبعاد التركيب السكاني

نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر في دول الخليج العربية  ،الخلل في تركيب السكان

 هأثار ل لها الخلوهذ( اإلناث إلىنسبة الذكور )الخلل في التركيب النوعي االجتماعي 

 .السلبية االجتماعية 

 

المؤشرات الديموغرافية بصفة عامه ألي من دول الخليج العربية  إلىنظرنا  إذاولكن 

ت الخاصة بالعديد نالحظ أنها في مجملها مؤشرات عادية مقبولة شأنها شأن المؤشرا

 هذه النتيجةومثل . بحيث تدعو للقلقفهي ليست شاذة أو مختلة .من دول العالم 

وليس  ،كنا نستخدم المصطلحات بدقة علمية وبمعانيها وتعريفها الصحيح إذاصحيحة 

 اوتباين ابذلك أن هنالك فارق يونعن. والداللةمجرد كلمات عامة غير محدده المحتوى 

السكان في )مثال  و( Population of Emirates اإلماراتسكان )ين مصطلح ب اكبير

فالمصطلح األول يعني مجموع األشخاص (.  Population In Emirates اإلمارات

الوثائق التي تثبت هذا االنتماء وتمتعهم بجنسية  دولة األمارات ويملكون إلىالمنتمين 

 .خارجها أوفي الدولة  إقامتهمبغض النظر عن مكان . الدولة

 

اللذين يعيشون على ارض  أو نيالمقيم األشخاصأما المصطلح الثاني فيعني مجموع 

 .غيرها أو إماراتيةبغض النظر عن الجنسية التي يحملوها سواء  أكانت جنسية الدولة 

 

من  أوللسكان  اإلجماليوالفرق شاسع بين دالله المصطلحين سواء  من حيث العدد 

كتلة بشرية  تتضمن( اإلماراتالسكان في )إن عبارة. الخ.... حيث تركيبهم وتوزيعهم 

ن في ون المقيموالوافد)ت زمنية متفاوتة لفترا على أرضها وأقامتدخلت الدولة 

فأي خلل في أي مؤشر ديموغرافي هو نتيجة مباشرة لدخول هذه الكتلة  (.الدولة



 5 

وتأثيرها على حجم السكان وتركيبهم ( من خالل متغير الهجرة)الدولة  إلىالبشرية 

 .وتوزيعهم وعلى معدل نموهم أيضا  

 

 ة سكانية واضحهوضرورة تبني سياس معادلة السكان والتنمية

العربية يمكن توصيف المسألة الديموغرافية في أي من دول الخليج  ما تقدم الىستنادا ا

السكان في "خلل في أحد أبعاد تركيب وإنما  "سكان الدولة"بأنها ليست خلال  في تركيب 

غياب سياسة سكانية تفصيلية تنظم األعداد والخصائص المختلفة لألشخاص و" الدولة

 ."السكان في الدولة"والمقيمين فيها واللذين يعتبرون جزءا  من ن إلى الدولة الوافدي

 

  .(للسكان في الدولة)المنشودة تفصيلية السكانية السياسة في ال يكمنفالخلل، إن وجد، 

فهذه السياسة يجب أن تكون متوازنة من حيث الخصائص التعليمية والمهنية واالثنيه 

مع السياسة التنموية القطاعية والثقافية ومع مجملها في وغيرها وان تكون متسقة 

 .األهداف والرؤيا للشخصية الوطنية حاضرا  ومستقبال  

 

ا  في عدد سكان أي دولة من دول الخليج العربية ليس صعليه فان القول بأن هناك تناقو

أن  بمعني. التزايد الطبيعي السنوي مرتفع في جميع هذه الدولصحيحا ، ألن معدل 

وفي اآلن ذاته معدالت الوفيات فيها منخفضة جدا   ،عدالت الخصوبة فيها مرتفعةم

من جملة ( المواطنين)ولكن نسبة السكان . المتقدمةوتماثل المعدالت السائدة في الدول 

 أعدادنتيجة لعدم توفر سياسة سكانية تحدد  صتتناق (ينهالسكان في الدولة المع)

دول الخليج  إلى استقدام الوافدينوذلك ألن عملية  .خصائصهم أوالوافدين ونوعيتهم 

لتلبية احتياجات سوق  آليةال تتم في ضوء سياسة سكانية محددة بل هي مجرد العربية 

وشركات القطاع الخاص  أفرادوقرارات لمتطلبات  أساسيةالعمل التي تخضع بصفة 

بمن فيهم .العمالة في مجال استقدامموحده لجميع الفاعلين سياسة  أووبدون أي تنسيق 

 .المؤسسات والوزارات المعنية
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سكان "ليس خلال  في تركيب " خلل التركيبة السكانية"وخالصة القول أن ما يدعى 

مظهر من و" السكان في الدولة"تركيب  أبعادخلل في أحد كما ذكر آنفا بل هو " الدولة

عدم تبني سياسة و" السكان والتنمية"مظاهر عدم التوازن بين عناصر طرفي معادلة 

 وأمنيةاقتصادية واجتماعية وثقافية  أثارمحدده لها  ديموغرافيه سكانية ذات عناصر

أي عناصر )لمعادلة امتسقة مع عناصر الطرف الثاني من  وفي اآلن ذاته . الخ... 

 .في معالم الشخصية الديموغرافية للدولة هامة والتي لها آثار( التنمية الوطنية الشاملة

 و واقعا  غير مقبول لنا، أو تحديابأن هناك خلال  ما أو أن ظاهرة أو سلوكا  أ فالحكم

قلقنا، يكتسب مصداقيته وأهميته عندما يكون صادرا  عن مقابلة موضوعية بين ما ي

بحق،  وبين ما نعتقدواقعا ديموغرافيا  هونسمعه ونشعر به ونعبر عنه باعتبار نراه

المنشودة السكانية الواقع، ويشكل رؤيتنا وأهدافنا  وعن علم ومعرفة، بأنه مغاير لهذا

فالسياسة السكانية هي الصورة الديموغرافية التفصيلية للمجتمع الذي نريده . للمستقبل

 .ونعمل جميعا  لتحقيقه

 

ما  أنإن الجهل بتفاصيل هذه الصورة الديموغرافية المنشودة للدولة يعني ببساطة 

، وما يتخذ من مواقف وحتى قرارات بشأن وأوصافم ، وما يقال من كالأحكاميطلق من 

الواقع االجتماعي واالقتصادي والتنموي لن يكون أكثر من مجرد انطباعات وتعميمات 

 .  وشطحات فردية بعيدة كليا  عن الحقيقة والدقة واالستنتاج الصحيح

 

وأن  !قليل وساس نحكم بأن عدد السكان الحالي ألي دولة خليجية كثير أافعلى أي 

إذا .وأمنيا  غير مناسب اجتماعيا  واقتصاديا  وسياسيا   وحجمها السكاني الحالي مناسب أ

هذه الدولة من خالل سياستها  لكلية والتفصيلية التي تبتغيهاكنا ال نعرف أألهداف ا

للسكان وأن لدى  أمثالالمعلنة خاصة ونحن نعلم أن لكل دولة حجما السكانية والتنموية 

مجموعة من  الحال بالنسبة لتحديد  وكذلك لوبا  أو طريقة علمية لتحديده ، سالمختصين أ

األهداف والتصورات المستقبلية المرغوب فيها على صعيد تركيب السكان وتوزيعهم 

كما إننا يمكن أن نصوغ مجموعة متناسقة من البرامج . جغرافيا  في الدولة المعنية
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هذه األهداف والتصورات الديموغرافية  والقوانين والتشريعات الهادفة إلى تحقيق

السياسة "فمن حصيلة هذه المعرفة والنتائج العلمية السكانية تتشكل  .المستقبلية

 ". السكانية

عبارة عن فانها سواء  أكانت صريحة ومعلنة أو ضمنيه غير معلنة  وهذه السياسة

سردا  لنية أو رسما لمالمح الشخصية الديموغرافية المنشودة للدولة وتتضمن  وثيقة

خطة الدولة بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة للتأثير على حجم ونمو السكان وتركيبهم 

وكذلك تبني برامج وآليات محدده كالقوانين واللوائح والتشريعات . وتوزيعهم فيها

تأثير  والتي لها( دمجة بخطة التنمية الوطنيةمال)نمائية النشطة االنظمة والبرامج واالوا

 .على المتغيرات السكانية مباشر مباشر أو غيرايجابي 

 

كثر اتساعا  النظام فرعي ضمن السياسات العامة ا" السياسة السكانية"وهذا يعني أن 

والعناصر المختلفة للشخصية العامة للدولة بمن فيها أبعادها  األبعادوتعبيرا  عن 

 .الديموغرافيهخصيتها ش وعناصر

 

في دول الخليج العربية أعمق وأوسع من ارتفاع نسبة " المسألة السكانية"وهكذا فإن 

من مرحلة زمنية  اإلجماليمئوية أو تناقص عدد شريحة من السكان أو تذبذب عددهم 

 . ألخرى

 

ط ونعني بذلك أن النم .متوازنة( التنمية –السكان )فصلب المسألة أن تكون معادلة 

اإلنمائي الذي نريده في المجاالت الصناعية والعمرانية والخدماتية والتعليمية والصحية 

واألمنية والسياسية والثقافية وغيرها من مجاالت شؤون حياة وبنية المجتمع للدولة 

ويتم . نة، يجب أن يكون متوازنا  مع معطيات الواقع السكاني واتجاهاته المستقبليةيالمع

 –أي معادلة السكان )التنموية  –هذا التوازن في العالقة الديموغرافية قياس ومراقبة 

 .بمتغيرات كمية تعبر عن حركة التغير ودرجته في المجاالت المذكورة( التنمية

 



 8 

  قرارفي الدولةمختصةبالمسائل السكانية صاحبة ضرورة توافر جهة 

ئة خاصة بالمسائل تقوم الدول عادة بإنشاء وزارة أو مجلس أو لجنة وطنية أو هي

واستجابة لذلك . وبات هذا اإلجراء ضرورة ملحه للدول العربية الخليجية. السكانية

العربية المتحدة الخطوة األهم على طريق مواجهة الخلل في  اإلماراتخطت دولة 

ُ بخلل التركيبة السكاني)التنمية  –معادلة السكان  وذلك بإصدار (. ةالمعروف محليا

بإنشاء المجلس اإلتحادي للتركيبة  ية وعلى أعلى مستوى القرار  لقيادة السياسا

على أهمية الموضوع وموقعه بين أولوياتها ن الدولة م اتأكيدوهذا يعني . السكانية

تحليلي بصورة مؤسسية وبمنهج علمي  القضايا السكانيةتفكر وتتعامل مع ،وأنها باتت 

في حدودها الرقمية كنسبة مئوية لتركيبة السكانية النظرة الضيقة ل شامل يتجاوز

قشات وحوارات أعضاء المجلس المستندة الى لذلك ال بد من تعزيز منا. الداللة محدودة

ومصممة خصيصا  وموجهة دراسات علمية معمقةب همنظرمعرفتهم وخبرتهم ووجهات 

السكان "ألبعاد والعالقات وحركة المتغيرات المكونة للعناصر العديدة لمعادلة لبحث أ

موضوعية ومستندة الى التي سيصدرها المجلس القرارات وبذلك تكون . "والتنمية

تمثل رات وطنيا وقوميا وإنسانيا ، وفي االن ذاته رؤية شمولية متعددة األبعاد واالعتبا

خلل أل وأمشكلة للوالمفضل اجتماعيا  واقتصاديا  وسياسيا  وأمنيا  علميا العالج المرجح 

 .افيا  أو تنمويا  أيا  كان نعته ديموغر

 

إن مسؤولية المجلس ضخمة ومهماته عديدة ولكن أهمها على اإلطالق اتخاذ القرار 

ونعني به إجمالي عدد السكان وتركيبهم .للدولهباختيار النمط السكاني األنسب 

لتحقيق وتوزيعهم ومعدالت واتجاهات تغيرهم ديموغرافيا في المكان والزمان ألمحددين 

فالنمط السكاني  .ادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واألمنية وغيرهااألهداف االقتص

المستقبلية يجب أن يكون متسقا  ومتوازنا  مع واقع الصورة السائد واتجاهاته 

حاليا  والمنشودة  المقبولةوالشخصية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 

 .ة التي تضطلع بها الدولةالشامل مستقباٍل كمحصله ونتيجة للتنمية
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األنسب واتخاذ القرار من خالل مقارنة األنماط السكانية  إن عملية اختيار النمط السكاني

الممكنة باعتبارها بدائل متباينة من حيث قدرتها وإمكانية تنفيذها وتقبلها اجتماعيا  

تجاهات وثقافيا  وسياسيا ، تتطلب بحوثا  ودراسات تحضيرية عديدة واستقصاءات ال

 .العالقة التغير والسلوك الديموغرافي والمواقف ذات

 

فتبعا  الختيار وتحديد العناصر والمستويات للمتغيرات الديموغرافية المرغوب فيها 

اجتماعيا  وسياسيا  واقتصاديا  وثقافيا  ستنشأ تغيرات نتيجة لذلك على الصعد المرتبطة 

فمثال  يرتبط بتغير . قافي واألمني وغيرهابها في المجال االقتصادي واالجتماعي والث

الحجم السكاني وبمعدل النمو السكاني تغيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة أكثرها 

أي السكان في سن العمل )وضوحا  التغير في حجم القوى البشرية المتوافرة في الدولة 

ر في الدخل وفي حجم قوة العمل والتي ينجم عنها بطبيعة الحال تغي( سنة 46 – 51

القومي وفي نصيب الفرد من الناتج االجمالي والتي ترتبط بدورها بمستويات االدخار 

عجلة  عوباالستثمار وذلك بافتراض أن توافر القوى العاملة يشكل عنصرا  هاما  في دف

ان نمو حجم السكان يعني زيادة عدد االفواه فولكن وبالمقابل  ،التنمية واستثمار الموارد

الذي يمكن أن يكون تيارا  جارفا  يبتلع كل االدخار أو ( حجم االستهالك) كة المستهل

وعالوة على ذلك فإن زيادة حجم القوى . معظم ما تحققه التنمية من زيادة في االنتاج

ليات اضافية على كاهل الدولة كتوفير فرص العمل الكافية ؤالعاملة يلقي باعباء ومس

يرتبط بتغير حجم السكان كما و.ن والتطبيب وغيرهاوتوفير التعليم والتدريب والسك

حجم االستيراد ومستوى التوظيف أو االستخدام وتغيرات  متغيرات تنموية مثلونموهم 

هذا عالوة على أن تغير حجم . اجتماعية وثقافية واقتصادية وأمنية عديدة أخرى 

 توزيعهمثني والسكان ونموهم يعكس تغيرا  في تركيب السكان العمري والنوعي واال

فكما نعلم أن . تركيب االستهالك واالدخارفي الى تغير  هؤدي بدورهذا كله يو،الجغرافي 

خصائصه مره ونوعه واته ونمط استهالكه يختلف باختالف عمطالب االنسان واحتياج

وهكذا بالنسبة للمتغيرات الديموغرافية األخرى فالوفيات واالنجاب والهجرة . األخرى
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خارجية والتركيب العمري والنوعي وغيرها من أنواع التركيب،كل منها الداخلية وال

 .والعكس صحيح  . متغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية معينة يؤثر في 

 

ذا استقر الرأي لدي صاحب القرار باختيار نمط سكاني محدد يعتقد بأنه األنسب او

استنادا  إلى دراسات وتحليل علمي وذلك  للمجتمع اقتصاديا  واجتماعيا  وثقافيا  وأمنيا  

عليه أن ينتقل إلى المرحلة ( معادلة السكان والتنمية)شامل لجميع أبعاد ومتغيرات 

التالية المتمثلة في اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن تحديد اآلليات التنفيذية لألنشطة 

اقتصادية وثقافية أو والبرامج والتشريعات الهادفة لتحقيق غايات منشودة اجتماعية و

متسقة ومتكاملة وتنموية شاملة تعبر في مجملها عن سياسة سكانية وطنية مدروسة 

 .مع التنمية الوطنية المستدامةومتوازنة 

 

ختيارنا لحجم سكاني محدد وتركيب وتوزيع اأي ‘ ني نريده وننشدهفاختيارنا لنمط سكا

خصائصه وعالقاته، يعني سكاني نحبذه ونتقبل المؤشرات الكمية المعبرة عن 

بالضرورة أن نختار في اآلن ذاته مجموعة من المؤشرات والخصائص االجتماعية 

رات أو كمتأثرات بعناصر النمط ثسواء كمؤ المرافقةالخ ....واالقتصادية والثقافية

 .السكاني المختار

 

يلبي عددها كبيرة وقوة عمل  استهالكيةأن يكون لديها سوقا  ( مثال)فالدولة التي تريد 

لجميع القطاعات االقتصادية والخدمية والمشاريع  العمالةونوعيتها االحتياجات من 

أو التي تريد أن يكون  عددهبضخامة  خراتفالتنموية، أو تلك التي تريد أن تمتلك جيشا  

االقتصادي  وإنتاجها مرتفعا  لها ثقال  سياسيا  ومكانة متميزة وأن يكون دخلها القومي 

الدولة لكي تتمكن من ذلك يجب أن تتبنى سياسة سكانية  تركز  تلك فإنومتنوعا   كبيرا  

النمو السكاني وبالتالي زيادة الحجم السكاني بما في ذلك زيادة  على زيادة معدل

وتخفيض الوفيات وزيادة صافي الهجرة الوافدة وأن يكون جزءا  في السياسة  اإلنجاب

نين والتشريعات التي تنظم عمليات تحقيق األهداف السكانية مجموعة متكاملة من القوا
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الديموغرافية والتنموية وللهجرة تحديدا  باعتبارها متغيرا  وعنصرا  أساسيا  في رسم 

" السكان في الدولة"تحديد مظاهر وخصائص لذا فإن لالديموغرافيه للدولة  المالمح

اقتصادية وبنيوية آثار وتبعات اجتماعية وثقافية ووبخاصة حجم وخصائص الهجرة 

ال يستطيع أحد إغفالها أو إنكارها ألنها عنصر فاعل في بنية المجتمع، وهي ال  عديدة

    .تنفصل عن المشهد العام للمجتمع بايجابياته ومشكالته وتحدياته

 

ويبدو جليا  أن مظاهر الخلل في التركيب السكاني لدول الخليج العربي بأشكالها وأبعادها 

افية واالقتصادية والسياسية المختلفة، قد نجمت عن تدفق قجتماعية والثوتداعياتها اال

النفط بكميات  وإنتاجتيار من الهجرة الوافدة للعمل في هذه الدول عشية اكتشاف 

ضخمة منذ عدة عقود، وتصاعد حجم هذا التيار وتنوع مصادره بصورة دراماتيكية 

 اإلنتاجيةللبنية التحتية والمشاريع  نتيجة للطفرة االقتصادية العمرانية واإلنشائية

 .المختلفة في القطاعات األخرى

 

وية في أي سياسة سكانية خليجية إلصالح معظم الخلل اوتأسيسا  على ذلك فإن حجر الز

متمثلة في مصادرها وحجمها وخصائصها وآثارها " مسألة الهجرة الوافدة"الراهن هو 

الخ واألسس واألساليب ...سية واالقتصاديةوتداعياتها االجتماعية والثقافية والسيا

إليجاد التوازن المطلوب بينها وبين التنمية حجما  ووتيرة  واإلجرائيةواآلليات العملية 

وتنوعا  وعدالة من حيث التوزيع للعوائد جغرافيا  وقطاعيا  واجتماعيا  وأن تكون هذه 

ماعية والثقافية واالعتبارات الهجرة متسقة ومتوازنة مع المعطيات والقيم الوطنية االجت

السياسية واألهداف والسياسات الوطنية والقومية، وذلك من خالل التأثير الموجه 

لمصادر تيار الهجرة الوافدة والخصائص الذاتية والعلمية والمهنية للمهاجرين 

 .الوافدين

 

المتبادلة سياسة سكانية شاملة لجميع األبعاد والمتغيرات بتأثيراتها  وصياغة إن إعداد

ة تحليلية كمية ونوعية ومقارنه بين ميوتداعياتها المتعددة يتطلب توافر دراسات عل
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الواقع الراهن والوضع المنشود، فعلى سبيل المثال ال الحصر يجب أن يتوفر لدينا 

وصف شامل للمشاريع واألعمال اإلنتاجية في جميع القطاعات وبيان لنوعية التنمية 

ات البشرية والمالية القائمة ولسوق العمل وحجم وخصائص وخصائصها واالستثمار

أو توقعات علمية  تقديراتالخ، وفي المقابل يجب أن يتوفر لنا ...العمالة الموجودة 

ة المؤهلة والمدربة لسنوات قادمة وحسب لالحتياجات سوق العمل من العما

مؤسسات ات عبر مخرجتوفيره يتم التخصصات والمصدر سواء أكان مصدرها وطنيا  

استقدامها من مصادر خارجية  نية بمستوياتها المختلفة، أو يتمالتعليم والتدريب الوط

مدروسة من حيث كلفتها االقتصادية المعقولة وخصائصها وقيمها االجتماعية والثقافية 

المتسقة مع الهوية والقيم والتقاليد العربية اإلسالمية والمتفقة مبدئيا  مع النظام 

 .الثوابت الوطنيةالسياسي و

 

لذلك ال بد من تحديد جميع العناصر المكونة لمعادلة السكان والتنمية ولمتعلقات 

وتداعيات هذه العناصر وتفاعلها مع بعضها، كالتعليم والسكان، والصحة والسكان، 

وعالقة التغيرات واالتجاهات التنموية االقتصادية بعناصر  وغيرهاوالبيئة والسكان،

الخ، وهناك العديد من الدراسات التحليلية للمسائل والموضوعات ...ني،التغير السكا

الكمية  افية والديموغرافية ذات الصلة المباشرة بتوفير المؤشراتقاالجتماعية والث

والمعلومات المختلفة لبناء السياسة السكانية للدولة، مثل دراسات الزواج والطالق 

ودراسات تحليلية لتيارات الهجرة  والعملوالخصوبة وتكوين األسر ودراسات المرأة 

واثارها االجتماعية واإلقتصادية والثقافية وبحوث خاصة بالقوانين والتشريعات 

وغيرها من البحوث التي توفر لنا المعلومات والمؤشرات  المتصلة بهذه الموضوعات

ل على مظاهر الخلالضرورية لصياغة سياسة سكانية تحقق التوازن والتماسك وتقضي 

والتشوهات في البناء والنسيج االجتماعي والديموغرافي والثقافي في الدول العربية 

 .الخليجية


