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سلسلة قضايا التنمية البشرية في سورية

سلســـلة دوريـــة تصـــدر بشـــكل ربـــع ســـنوي مـــن مركـــز دمشـــق لألبحـــاث والدراســـات )مـــداد(، تتنـــاول قضايـــا 
ومشـــكالت التنميـــة البشـــرية المختلفـــة مثـــل التعليـــم والفقـــر وســـبل العيـــش واألمـــن الغذائـــي والحمايـــة 
االجتماعيـــة، إلـــى جانـــب قضايـــا التشـــغيل وســـوق العمـــل والصحـــة والفئـــات الهشـــة، والتمكيـــن االقتصـــادي 
ـــاخ  ـــول ومن ـــرة العق ـــا وهج ـــكان والديمغرافي ـــا الس ـــن قضاي ـــاًل ع ـــباب، فض ـــاء والش ـــي للنس ـــي والسياس واالجتماع

االســـتثمار والنمـــو االقتصـــادي المســـتدام والتـــوازن التنمـــوي والتنميـــة المحليـــة.... إلـــخ.
تهدف السلسلة إلى:

• تسليط الضوء على قضايا التنمية البشرية وتناول مفرداتها ومؤشراتها بشكل معمق في سورية.

• تحليل وتقييم أثر السياسات المتبعة على مؤشرات وقضايا التنمية البشرية.

• اقتراح توصيات سياساتية لتحسين مناخ العمل التنموي.

• تحفيز العمل والمشاركة المجتمعية في قضايا التنمية البشرية.

• إنتــاج معرفــة علميــة بخبــرات وطنيــة متخصصــة لتلبيــة الحاجــة المتناميــة للمعطيــات والمعلومــات المتصلــة 

بســورية.

• إقامة منصات حوار وحلقات نقاش حول أولويات التنمية البشرية ومسارات تطورها المستقبلية.

يساهم في تحرير وإعداد السلسلة نخبة من أهم خبراء وباحثي التنمية البشرية في سورية.

تطلق السلسلة باكورة أعمالها العلمية بعنوان:

1. األمــن الغذائــي فــي ســورية )منظــور كلــي(، العــدد 1، أيــار 2017. والتحضيــرات جاريــة الســتكمال ملفــات وأعــداد 

الحقــة مثــل:

• أولويات السياسة السكانية في سورية.

• هجرة العقول والنزيف التنموي للكفاءات السورية.

• بدائل محتملة لتحسين مستوى المعيشة في سورية.

وبهــذه المناســبة يســر مركــز دمشــق وهيئــة اإلشــراف علــى السلســلة تجديــد الدعــوة للباحثيــن والخبــراء 

ــات  ــذه الموضوع ــراء ه ــل بإث ــا يتص ــوار فيم ــث والح ــة والبح ــي الكتاب ــاركة ف ــوي للمش ــأن التنم ــن بالش والمهتمي

ــً... ــاهمتنا جميع ــا ومس ــى جهودن ــاج إل ــي تحت والت
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هيئة اإلشراف

د. إنصاف حمد
د. عقيل محفوض

د. كريم أبو حالوة
د. كنان ياغي
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فهرس المحتويات

رقم الصفحةاملحتوى

6ملخص تنفيذي
8مقدمة

- التحول الديموغرافي على املستوى الوطني
ً
9أوال

110. التغّيرات في التركيب العمرّي للسكان في سورية وبوادر انفتاح النافذة الديموغرافية 
214. انعكاس التغّيرات في التركيب العمرّي على التركيب الوظيفي للسكان في سورية

- ضرورة وأهمية تبني سياسة سكانية وطنية
ً
15ثانيا

114. مالمح السياسة السكانية املعتمدة مطلع عام 2011
215. وثائق السياسة السكانية لعام 2011

- قراءة في تطور أبرز املؤشرات الديموغرافية في سورية وانعكاسات األزمة عليها
ً
19ثالثا

120. حجم السكان 
221. معدل النمو السكانّي
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ً
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230. التحديث

- التوصيات واملقترحات
ً
32خامسا

133. النمّو السكانّي
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333. التطوير النوعي للخصائص السكانية
433. زيادة الوعي بالقضايا السكانية

34املراجع
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الجداول واألشكال البيانية

العنوانالرقم

الحجم والزيادة السنوية للسكان في سورية في األمد الواقع بين 1960-2010الجدول رقم )1(

تطور معدل )باأللف( وحجم صافي الهجرة اإلجمالي والسنوّي في األمد الواقع بين 1994-2010 )ألف نسمة(الجدول رقم )2(

ع األعمار للسكان في سورية للعام 1994الشكل رقم )1(
ّ
مضل

ع األعمار للسكان في سورية للعام 2010الشكل رقم )2(
ّ
مضل

تطور التركيب العمري للسكان في سورية )فئات العمر املوسعة( في األمد الواقع بين 1960-2009الشكل رقم )3(

تطور عدد السكان في األمد الواقع بين 1994-2017 )ألف نسمة(الشكل رقم )4(

الشكل رقم )5(
تطــّور  معّدلــي الخصوبــة الكليــة والزواجيــة فــي األمــد الواقــع بيــن 1994-2017 )مولود/للمــرأة( وفــق الســيناريو املرجعــي 

)االســتمراري( والســيناريو اآلنــي

تطور معدل الوفيات الخام في األمد الواقع بين 1994-2017 )باأللف(الشكل رقم )6(

تطور معدالت وفيات الرضع واألطفال دون الخمس سنوات في األمد الواقع بين 1994-2017 )باأللف(الشكل رقم )7(

تطور معدل وفيات األمهات في األمد الواقع بين 1994-2017 )لكل مائة ألف والدة حية(الشكل رقم )8(

الحجم التراكمي لصافي الهجرة )سالب( في األمد الواقع بين 1994-2010 )ألف نسمة(الشكل رقم )9(
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ملخص تنفيذي

ُيقاس مدى تقّدم املجتمعات البشرّية، عادة، بوساطةجملة من املقاييس املستندة إلى باقة من املفاهيم 
مة مثل   الديموغرافية. وتأتي في مقدَّ

ً
واملؤشرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية... وأيضا

هــذه املقاييــس واملؤشــرات الديموغرافيــة الدالــة علــى مــدى تطــور املجتمعــات وتقدمهــا: ارتفــاع متوســط 
العمر، والعمر الوسيط، واألجل املتوقع للفرد في املجتمع1، وانخفاض معدل الوفيات، وبخاّصة وفيات 
الرّضــع واألمهــات، ومقاييــس ديموغرافيــة عديــدة أخــرى ال مجــال لذكرهــا هنــا2، وتتصــف–أي املؤشــرات 
ر املستمر، وتشكل عمليات تقديرها واستشراف اتجاهاتها أحد أهم شروط نجاح  الديموغرافية–بالتغيُّ

السياســات التنمويــة بمكوناتهــا كافة.

وتنطلــق ورقــة العمــل مــن تأكيــد أنَّ الســكاَن متغّيــٌر تابــٌع لظــروف املحيــط االجتماعــّي الــذي يوجــدون فيــه، 
وأنــه ال توجــد قوانيــن عامــة مطلقــة تخضــع لهــا الديناميــات الســكانية فــي مراحــل التطــور. وغنــّي عــن البيــان 
أن طبيعــة ومســتوى تطــور املؤشــرات الديموغرافيــة فــي أي مجتمــع متالزمــة مــع طبيعــة ومســتوى تطــور 
مختلف املؤشرات املجتمعية األخرى، وبوساطة هذا التالزم في التغير )أو التطور( ومعه وبسببه، تتحول 
التغيــرات الكمّيــة فــي الظواهــر والعمليــات املجتمعيــة )بمــا فيهــا الديموغرافيــة( إلــى تغيــرات نوعيــة يحــاول 
 إليهــا تصنيــف مســيرة الظواهــر والعمليــات املجتمعيــة فــي مراحــل نوعيــة متعاقبــة؛ 

ً
الباحثــون اســتنادا

ذلــك لتســّهل عليهــم دراســتها وبحثهــا وتق�ّصــي الحقائــق بوســاطتها لُيصــار إلــى التحكــم بهــا والتنبــؤ بصيرورتهــا 
 .

ً
مســتقبال

1   يقصد باألجل املتوقع للفرد أو “توقع الحياة” متوســط عدد الســنوات اإلضافية التي يمكن أن يعيشــها الفرد 
فــي املجتمــع املعنــي إذا اســتمرت معــدالت الوفيــات، وبخاصــة معــدالت الوفيــات العمريــة، فــي هــذا املجتمــع علــى مــا 
 
ً
، إال أن املقياس األكثر شيوعا

ً
هي عليه. ويقدر مقياس توقع الحياة عادة للفئات العمرّية املختلفة للسكان كافة
للمقارنــة بواســطته بيــن املجتمعــات املختلفــة هــو مقيــاس توقــع الحيــاة عنــد الــوالدة.

2   جاء في تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان حول حالة سكان العالم عام 1999 ما يأتي: »... منذ عام 1950 
 لــكل ألــف شــخص. 

ً
انخفضــت معــدالت الوفيــات إلــى النصــف، مــن نحــو 20 حالــة إلــى أقــل مــن عشــر حــاالت ســنويا

وفــي الوقــت ذاتــه، ارتفــع متوســط العمــر املتوقــع لإلنســان علــى املســتوى العالمــي مــن 46 ســنة إلــى 66 ســنة… ومنــذ 
عام 1950 انخفض معدل وفيات األطفال الرضع بمقدار الثلثين، من 155 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي إلى 

57 حالــة«.
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وقــد شــهد املجتمــع الســوري طــوال العقــود الخمســة املاضيــة تحــوالت ديموغرافيــة هامــة، نتجــت عنهــا 
زيــادات كبيــرة فــي أعــداد الســكان وتبــدالت فــي خصائصهــم وبنيتهــم الهيكليــة، إذ شــكلت الزيــادة الســريعة 
 فــي عمليــة 

ً
 إضافيــا

ً
واملطــردة فــي حجــم الســكان، والتغيــرات املســتمرة فــي التــوزع الجغرافــي للســكان، عائقــا

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســورية. ومــن املعلــوم أن هــذه الزيــادة تعــود بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع 
 يتجــاوز خمســة أمثــال حجمــه فــي عــام 1960.

ً
مســتوى الخصوبــة التــي جعلــت عــدد ســكان ســورية حاليــا

يضــاف إلــى مــا ســبق، أنَّ ســنوات األزمــة وتداعيتهــا أفــرزت تحديــات وصعوبــات كبيــرة فــي متابعــة تنفيــذ 
الخطــط املوضوعــة قبــل األزمةالتــي ُبذلــت فيهــا جهــود حثيثــة، مــن أجــل تطويــر وإقــرار سياســات ســكانية 
واضحــة ومحــددة األولويــات، تســتجيب ملتطلبــات الواقــع ومســتجداته املتصلــة بالتغيــرات الســكانية 

التيبــدت مالمحهــا الجوهريــة املبشــرة بتحــّول ديموغرافــي 
باتجــاه انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة وإمكانيــة تحولهــا 

إلــى فرصــة تنمويــة مــع نهايــة تســعينيات القــرن املا�صــي.

مــن هنــا، تركــز هــذه الورقــة علــى تحليــل مؤشــرات الواقــع 
الســكانّي فــي ســورية ضمــن اإلطــار الزمنــي 2010-1960 
وثائــق  أساســه  علــى  بنيــت  الــذي  األســاس  بحســبانها 
السياســة الســكانية التــي اعتمــدت مطلــع العــام 2011، 
وتعــذر تنفيــذ برامجهــا التنفيذيــة بســبب األزمــة، ليتــم فــي 
فقــرات الحقــة التعــرف إلــى تداعيــات األزمــة وانعكاســاتها 
فــي األمــد الواقــع بيــن2011- علــى املؤشــرات الســكانية 
املمنهــج  العمــل  ملعــاودة   

ً
أساســا ذلــك  ليكــون   ،2017

لتحديــث وثائــق السياســة الســكانية لتســريع الوصــول إلــى مرحلــة التــوازن أو االســتقرار الســكانّي، وتعظيــم 
أثر الحركة االتجاهية للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية، واستثمار حركة بقية املتغّيرات االجتماعية-
 مــن البرنامــج التنمــوي لســورية فــي مــا بعــد الحــرب.

ً
الثقافيــة بفعاليــة وفــق تدخــالت سياســاتية تكــون جــزءا

شهد المجتمع السوري طوال العقود الخمسة 
الماضية تحوالت ديموغرافية هامة، نتجت عنها زيادات 

كبيرة في أعداد السكان وتبدالت في خصائصهم 
وبنيتهم الهيكلية، إذ شكلت الزيادة السريعة 

والمطردة في حجم السكان، والتغيرات المستمرة 
في التوزع الجغرافي للسكان، عائقً إضافيً في عملية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية
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مقدمة

تعاظــم اهتمــام املفكريــن والكّتــاب والهيئــات الدوليــة ومراكــز البحــث العلمــي باملســألة الســكانية منــذ انعقــاد املؤتمــر 
الســكانّي العالمــّي األول فــي مدينــة رومــا عــام 1954، فمنــذ ذلــك التاريــخ هنــاك ســيل عــارم مــن الكتــب والــورش 
واملؤتمرات الدولية التي تهتم بهذه املسألة التي يطغى عليها تشاؤٌم واضح. وهذا التشاؤم  نابع من الرؤية املالتوسية 
للمســألة الســكانية التي نظرت إليها على أنها تجســيد لقانون أبدي، طبيعي اليمكن مقاومته3. والحّق أنَّ هذا النوع 
من التفكير قد عجز عن اإلحاطة الجذرية بمشكلة السكان، وتأكيد ذلك أن مناهج الحلول التي بنيت على أساسها، 

مثــل برامــج تنظيــم األســرة، قــد فشــلت فــي غالبيــة الــدول التــي طبقتهــا.

 النظــريُّ والتطبيقــيُّ مــن املســألة الســكانية فــي ســورية وارتباطهــا بعمليــة التنميــة، بيــن اتجــاه يــرى 
ُ

ولقــد تبايــن املوقــف
في النمّو السكاني عامل قوة إيجابية على املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وآخر  يرى أن معدالت 
النمــو الســكاني التــي بلغــت ذروتهــا فــي العقــد الرابــع مــن القــرن املا�صــي عامــل ضعــف يســتنزف عوائــد التنميــة ويعرقــل 

مســيرتها.

هذا، ولتوضيح ارتباطات املسألة السكانية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، البد من الولوج عبر بوابة 
املراحل األساســية للتحول الديموغرافي التي تمر بها املجتمعات البشــرية، من أجل فهم أفضل للخصائص العامة 
للتركيــب العمــري للســكان، وتبيــان ارتبــاط اختــالف هــذه الخصائــص باختــالف املرحلــة الديموغرافيــة التــي يمــرُّ بهــا 

املجتمــع.

3   انظــر: رمــزي زـكـي، املشــكلة الســكانية وخرافــة املالتوســية الجديــدة )الكويــت: عالــم املعرفــة، املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون واآلداب، 1984(.
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أواًل
التحول الديموغرافي على المستوى الوطني

سوريةسورية

سوريةسورية
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انطلقــت مســيرة التحــول الديموغرافــي فــي ســورية باتجــاه االنتقــال إلــى مرحلــة النمــو الســكاني الســريع مــع بدايــة القــرن 
العشرين4، وقد بلغ عدد سكانها يومئٍذ قرابة املليون نسمة فقط؛ بينما وصل حجم سكانها )منتصف عام 2010( 

 لحجمهــم فــي بدايــة القــرن املا�صي.
ً
إلــى )20.619(مليــون نســمة5، أي مــا يعــادل أكثــر مــن )20( مــرة

وعلى املستوى املفاهيمي اإلجرائي، يقصد بمراحل التحول الديموغرافي هنا6،خمس مراحل أساسية:

 تســمى األولــى منهــا بمرحلةالتــوازن الســلبّي، وفــي هــذه املرحلــة تكــون معــدالت الوفيــات )وبخاصــة وفيــات الرّضــع( 
، وقد مرت املجتمعات البشرية املختلفة بهذه املرحلة في ُحقب تاريخية متباينة.

ً
واملواليد )الخصوبة( مرتفعة جدا

واملرحلة الثانية من مراحل التحّول الديموغرافي تسمى بمرحلة االنفجار السكاني7، ذلك عندما تنخفض معدالت 
.
ً
الوفيات بشّدة وتبقى معدالت املواليد مرتفعة جدا

4   ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر: الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة، “التقريــر الوطنــي األول عــن حالــة ســكان ســورية 2008” 
)دمشــق: 2008(، ص 55 ومــا بعــد.

5   املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية للعام 2010، ص 43.
6   ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر: محمــد أكــرم القــش، “الواقــع الســكاني فــي ســورية وآفــاق تطــوره”، ورقــة خلفيــة ملشــروع رؤيــة 

استشــرافية ملســارات التنميــة فــي ســورية )ســورية 2025(، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، 2005.
7   ورد فــي تقريــر صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان حــول حالــة ســكان العالــم عــام 1999 فــي الصفحــة 18 مــا يأتــي: »…ارتفعــت 
اإلضافــات الســنوية إلــى عــدد ســكان العالــم مــن 47 مليــون نســمة فــي الفتــرة 1950-1955 لتصــل إلــى ذروتهــا فــي الفتــرة 1985-
1990، حيــث بلغــت 86 مليــون نســمة، وكان هــذا النمــو غيــر املســبوق هــو النتيجــة الصافيــة النخفــاض معــدالت الوفيــات 
بصورة أسرع من االنخفاض في معدالت الخصوبة، بعد أن كانت مستويات الفئتين على ]ال[ سواء مرتفعة في بادئ األمر. 
ونتيجــة لذلــك، فــإن وصــول عــدد ســكان العالــم إلــى البليــون الرابــع ثــم الخامــس ثــم الســادس قــد تحقــق خــالل 14 و13 و12 
سنة على التوالي )…( بلغ عدد سكان العالم في بداية القرن العشرين )1.5( بليون نسمة، وتضاعف هذا العدد بحلول عام 
 لبدايــة القــرن ليصــل إلــى ســتة بالييــن نســمة. وليــس مــن 

ً
)1960(، وبحلــول أواخــر عــام )1999( زاد بمقــدار أربــع مــرات قياســا

املرجــح علــى اإلطــالق أن ينمــو عــدد ســكان العالــم مــرة أخــرى بنفــس الســرعة التــي نمــا بهــا فــي العقــود القليلــة املاضية، وبخاصة 
خــالل االثنتــي عشــرة ســنة التــي أضيــف خاللهــا بليــون نســمة إلــى عــدد ســكان العالــم«.
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ع  ُيستفاد من تتبُّ
التطور السكانّي 
للمجتمعات 
المختلفة، أنَّ 
لكل مرحلة من 
مراحل التحول 
الديموغرافي 
التي تمر بها 
المجتمعات 
البشرية بنية 
عمرية تتناسب 
والمؤشرات 
المجتمعية 
المتعددة بما 
فيها المؤشرات 
الديموغرافية

أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة التوازن اإليجابي8، ففيها تنخفض معدالت املواليد إلى جانب بقاء معدالت الوفيات 
في مستوياتها الدنيا.

 واملرحلة الرابعة تسمى بمرحلة التناقص النسبي للسكان، ذلك عندما تبدأ معدالت الوفيات باالرتفاع التدريجي 
نتيجــة التغيــرات الحاصلــة فــي التركيــب النســبي لبنيــة الســكان العمريــة لصالــح فئــات كبــار الســن، وتســتقر معــدالت 

الخصوبــة عنــد أدنــى مســتوى لهــا.

أمــا املرحلــة الخامســة واألخيــرة، فيمكــن تســميتها بمرحلــة الترميــم الســكاني )أو التــوازن الالذاتــي للســكان( بوســاطة 
العناصــر الوافــدة مــن الخــارج. 

ع التطور السكانّي للمجتمعات املختلفة، أنَّ لكل مرحلة من مراحل التحول الديموغرافي التي تمر  وُيستفاد من تتبُّ
بها املجتمعات البشرية بنية عمرية تتناسب واملؤشرات املجتمعية املتعددة بما فيها املؤشرات الديموغرافية، وكل 
مرحلــة مــن هــذه املراحــل مــن التحــول الديموغرافــي للمجتمعــات تؤثــر فــي املرحلــة التــي تليهــا، كمــا تأثــرت هــي باملرحلــة 
السابقة عليها، فدورات الهرم السكاني، بحسبانه صورة شعاعية لواقع التطور السكانّي ملجتمع ما، متصلة فيما 

.
ً
 ونوعيــا

ً
بينهــا، وإن بــدت للعيــان متباعــدة زمانيــا

التغيرات في التركيب العمري للسكان في سورية وبوادر انفتاح النافذة الديموغرافية . 1

ــع األعمــار للســكان فــي ســورية للعــام 1994 مالحظــة وجــود تغيــراٍت جديــٍة فــي التركيبــة العمريــة 
ّ
أتاحــت صــورة مضل

 
ً
 بمــا كان متعارفــا

ً
للســكان فــي ســورية، عندمــا تراجــع الحجــم النســبي للفئــة العمريــة األولــى )0-4( بشــكٍل واضــٍح مقارنــة

 بيــن الفئات العمرية-الخمســّية 
ً
عــات العمريــة الســابقة التــي كانــت فيهــا هــذه الفئــة العمريــة األكبــر حجمــا

ّ
عليــه فــي املضل

ل ما مقداره نحو خمس سكان سورية طوال املّدة 
ّ
 )خمس سنوات(. فبعد أن كانت فئة العمر )0-4 سنة( تشك

ً
كافة

السابقة )1960-1981(، تراجعت هذه النسبة لتصل إلى أقل من )%15( من مجموع السكان، وبعد أن كانت هذه 
الفئــة )0-4( تزيــد عــن الفئــة التــي تليهــا )5-9( بنحــو )%4( مــن مجمــوع الســكان، أصبحــت تقــّل عنهــا بنحــو )0.5%(9.

شكل رقم )1(
مضلع األعمار للسكان في سورية للعام 1994

8   جاء في التقرير السابق نفسه وفي الصفحة نفسها ما يأتي: »... اليوم يحدث “التحول الديموغرافي” من معدالت الخصوبة 
والوفيــات املرتفعــة إلــى معــدالت الخصوبــة والوفيــات املنخفضــة، أو أنــه قــد حــدث بالفعــل فــي أنحــاء عديــدة مــن العالــم. وفــي 
 إلى ما كانت عليه املناطق 

ً
 نصف الطريق عبر هذا التحول، حيث وصلت تقريبا

ً
جوانب كثيرة، قطعت املناطق األقل تطورا

الصناعيــة قبــل نصــف قــرن مــن الزمان«.
9   ملزيــد مــن التفصيــل انظــر: الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة، “التقريــر الوطنــي األول عــن حالــة ســكان ســورية 2008”، 

مرجــع ســابق، ص 55 ومــا بعــد.



2019 العــدد الخامــس – حزيران/يونيــو  

12

 ال يمكــن 
ً
 مهمــة

ً
وغنــّي عــن البيــان، أنَّ هــذا التغّيــر فــي الحجــم النســبّي للفئــة العمريــة األولــى يعكــس تغيــراٍت ديموغرافيــة

 
َ
إرجاعها فقط إلى الظروف اآلنية التي مّر بها املجتمع السكاني في سورية في تسعينيات القرن املا�صي، إذ رغم أنَّ الظاهرة

الديموغرافيــة تجســيٌد كمــيٌّ فــي لحظــٍة زمنيــٍة محــّددٍة، فإنهــا تعبيــر أو نتــاج ســلوٍك ديموغرافــي فــي مرحلــٍة أو مراحــل ســابقة. 

ــد مســألة اســتمرار حركــة التغيــر فــي التركيبــة 
ّ
ــع األعمــار للســكان فــي ســورية فــي العــام 2010، تتأك

ّ
 إلــى مضل

ً
هــذا، ونظــرا

العمرية للسكان باتجاه االنفتاح املستقبلي للنافذة الديموغرافية، فلقد تراجعت نسبة الفئات الطفلّية ألول مرة 
إلــى مــا دون خم�صــْي الســكان فــي ســورية، ووصلــت إلــى )%37.1(، مــا رفــع مــن نســبة الســكان داخــل القــوة البشــرية إلــى 
 بنســبتهم فــي العــام 1994، والبالغــة )3%(10.

ً
)%58.8(، رغــم االرتفــاع الطفيــف فــي نســبة املســنين إلــى )%4.1( مقارنــة

شكل رقم )2(

مضلع األعمار للسكان في سورية للعام 2010

ويشير تقارب الحجم النسبي للسكان في الفئات العمرية الثالث األولى إلى استمرار حركة التغير في التركيبة العمرية 
 علــى تقلــص الفــارق بيــن 

ً
للســكان، إذ ال يتعــدى الفــارق بيــن فئــة عمريــة وأخــرى )%1.6(، وهــذا األمــر ينســحب أيضــا

الفئــات العمريــة الثــالث التاليــة للفئــات الطفلّيــة املمتــدة مــن )15 إلــى 29 ســنة(، إذ إنَّ هــذا الفــارق لــم يتجــاوز 
الـ)%2.6(، ما يعني أن استمرار هذا االتجاه في التغير واملتمثل في أحد جوانبه في تقلص الفروق بين الفئات العمرية 
 باتجــاه 

ً
املتتاليــة مــن املفتــرض أن يف�صــي إلــى تبــدل الشــكل الهرمــي املــالزم ملرحلــة النمــو الســكاني الســريع، مســتقبال

النمــط األســطواني املنســجم مــع مرحلــة التــوازن أو االســتقرار الســكانّي.

إنَّ االســتمرار فــي تقلــص الحجــم النســبي للفئــات الطفليــة إلــى أقــّل مــن )%30( مــن الســكان، وتنامــي حجــم الســكان 
داخــل القــوة البشــرية إلــى نحــو ثلثــي الســكان، وتقلــص الفــارق النســبي بيــن الفئــات العمريــة املتتاليــة بحيــث تتــدرج 
ــع األعمــار )0-14( ضمــن حــدوٍد وســطيٍة ال تزيــد عــن الـــ )%10( مــن 

ّ
الفئــات العمريــة الثــالث األولــى مــن قاعــدة مضل

 ضمــن حــدوٍد وســطيٍة تتــراوح مــا بيــن )4-8 %(، وال 
ً
الســكان لــكل فئــٍة، وتتــدرج الفئــات العمريــة التاليــة )15-64( ســنة

طلق عليه بوادر انفتاح النافذة الديموغرافية في سورية11.
ُ
تقل في املتوسط عن )%6.7( هو التعبير الكمّي عما ن

10   بيانات التركيب العمري–الجن�صي للسكان عام 2010، املجموعة اإلحصائية 2011.
ســنح للمجتمعــات البشــرية خــالل تحولهــا الديموغرافــي فرصــة واحــدة فقــط لالســتفادة مــن عمليــة التغيــر البنيــوي فــي 

ُ
11   “ت

تركيبها العمري، ولالستفادة كذلك من الخصائص الديموغرافية املواتية للتدخل التنموي الفعال واملثمر، ألن الخصائص 
الديموغرافيــة املصاحبــة للفترتيــن الزمنيتيــن ســواء تلــك التــي تســبق مرحلــة انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة أو التــي تليهــا ال تزيــد 
مــن فاتــورة األعبــاء التنمويــة نتيجــة ارتفــاع معــدل اإلعالــة العمريــة فقــط، بــل تشــتمل علــى خصائــص وســماٍت ديموغرافيــٍة 
تســهم فــي تفاقــم املشــكالت االجتماعيــة واالقتصاديــة، والبيئيــة وتحــّد بالتالــي مــن املســار التنمــوي وتناميــه وربمــا تحرفــه عــن 
أهدافه وغاياته”.  ملزيد من التفصيل انظر: الهيئة الســورية لشــؤون األســرة، “حالة ســكان ســورية 2010: التقرير الوطني 

الثانــي –انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة –تحديــات وفــرص” )دمشــق: 2011(، الفصــل الثالــث.
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 إلــى فئــات العمــر املوســعة، يالحــظ أنَّ 
ً
هــذا، وبتتبــع حركــة التغيــر فــي التركيــب العمــرّي للســكان فــي سورية،اســتنادا

أســاس الحركة االتجاهية ملا تشــهده التركيبة العمرية للســكان في ســورية باتجاه انفتاح النافذة الديموغرافية قد 
بــدأ منــذ أكثــر مــن ثالثــة عقــوٍد مضــت. لكــن هــذه الحركــة اتســمت بالبــطء الشــديد فــي انطالقتهــا، إذ اســتغرق تراجــع 
أقل من )%1( في نسبة األطفال ما دون )15 سنة( من مجموع السكان نحو )10( سنوات، عندما أصبحت نسبتهم 

)%48.5( فــي العــام 1981 بعدمــا كانــت )%49.3( فــي العــام 1970.

إال أن وتيــرة هــذه التغيــرات أخــذت بالتســارع فــي األمــد الواقــع بيــن )1980-2010(، لتصــل نســبة األطفــال )دون ســن 
 مــا مقــداره )%11.4( نقطــة عمــا كانــت عليــه 

ً
15 ســنة( عــام )2010( إلــى نحــو )%37.1( مــن مجمــوع الســكان متراجعــة

 
ً
فــي العــام )1981(، وباملقابــل ارتفعــت نســبة الســكان داخــل القــوة البشــرّية طــوال هــذه املــّدة بالنســبة نفســها تقريبــا

لتصــل إلــى )%58.8( فــي العــام 2010 بعــد أن كانــت )%48.3( فــي العــام 121981.

شكل رقم )3(

تطور التركيب العمري للسكان في سورية )فئات العمر املوسعة( في األمد الواقع بين 2009-1960

12    انظر: املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية 2010-1980.
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ومــن جهــٍة ثانيــٍة، فــإن الفــروق فــي الحجــم النســبي للفئــات العمريــة الخمســّية املتتاليــة للســكان آخــذة فــي التقلــص 
ع األعمار، من الشكل الهرمي املالزم لخصائص املرحلة التقليدية 

ّ
التدريجي، ما يعني تعزيز احتمال تغير شكل مضل

من مراحل االنتقال الديموغرافي إلى الشــكل املخروطي أو االســطواني املصاحب لعملية النقلة نحو مرحلة التوازن 
واالســتقرار الســكاني. 

انعكاس التغيرات في التركيب العمري على التركيب الوظيفي للسكان في سورية. 2

يتمثــل جوهــر العالقــة بيــن الســكان والتنميــة فــي املجتمــع فــي كــون الســكان هــم هــدف التنميــة وأداتهــا األساســية وهــم 
. ويأتــي التركيــب العمــرّي للســكان فــي املجتمــع وتطــوره عبــر املراحــل الديموغرافيــة 

ً
املنتجــون واملســتهلكون فــي آٍن معــا

كأحد أهّم محّددات مالمح هذه الثنائية الوظيفية للسكان املحددة بدورها للعالقة املتبادلة بين العامل السكانّي 
والعوامــل املجتمعية-التنمويــة األخــرى، ووفــق هــذه الثنائيــة الوظيفيــة يصنــف الســكان فــي املجتمــع إلــى فئتيــن داخــل 

وخــارج القــوة البشــرية.

وبالطبــع، كلمــا كان الحجــم النســبي للســكان داخــل القــوة البشــرية أكبــر مــن الحجــم النســبي للســكان خــارج القــوة 
ــص الضغــط علــى عوائــد التنميــة، وكانــت اإلمكانيــة أفضــل 

ّ
البشــرية انخفــض معــّدل اإلعالــة العمريــة13، وتقل

لالســتفادة مــن عوامــل اإلنتــاج وتعظيــم معــدالت االدخــار واالســتثمار. ولهــذا ســميت املــّدة الزمنيــة التــي يحــدث فيهــا 
الرجحــان النوعي-امللمــوس للســكان داخــل القــوة البشــرية علــى مــن هــم خارجهــا بمــّدة النافــذة الديموغرافيــة، وهــي 
 لتدخــل تنمــوي وتحويــل هــذه النافــذة 

ً
 ســكانيا

ً
ديموغرافيــة، بمعنــى: أنَّ التركيبــة العمريــة للســكان أصبحــت مواتيــة

الديموغرافيــة إلــى “هبــة تنمويــة”.

ــا تنتقــل بعــد إلــى 
ّ
ـ ـ  لتقريــري حالــة ســكان ســورية 2008 وحالــة ســكان ســورية 2010، تبيــن أن ســورية ملـ

ً
هــذا، ووفقــا

مرحلــة التــوازن واالســتقرار الســكانّي، وتحتــاج إلــى ســنواٍت عديــدٍة أخــرى، ربمــا تصــل إلــى أكثــر مــن ربــع قــرٍن، حتــى تبلــغ 
هــذه املرحلــة، مــع مالحظــة أنَّ طــول مــّدة النمــو الســكاني الســريع وامتــداد ســنواتها نجــم عنــه أثــران متداخــالن عــزز 
كل منهمــا اآلخــر، ويتمثــالن فــي تضخــم حجــم املجتمــع الســكاني، وبالتالــي تنامــي حجــم الزيــادة الســنوية فــي الســكان 
من جهة، وهذا بدوره يف�صي إلى إطالة املّدة الزمنية التي يمكن أن يتم فيها التحول إلى مرحلة التوازن واالستقرار 
الســكاني وتأخيــر مرحلــة بلوغهــا مــن جهــٍة ثانيــٍة. وبــكالٍم آخــر، كلمــا زاد الزخــم الســكانّي14 واســتمر عبــر الســنوات 
املتتاليــة، بُعــدت املســافة باتجــاه الدخــول فــي بدايــات مرحلــة التــوازن واالســتقرار الســكانّي، وامتــدت ســنوات 

تجــاوز تداعياتــه، وطالــت مّدتــه الزمنيــة.

13    يقصــد بهــذا املعــدل نســبة الســكان املعاليــن )وهــم: األطفــال دون ســن 15 ســنة وكبــار الســن ممــن تبلــغ أعمارهــم 65 ســنة 
: نســبة الســكان خــارج القــوة البشــرية إلــى الســكان 

ً
فأكثــر( إلــى املعيليــن ممــن تتــراوح أعمارهــم مابيــن 15-64 ســنة، أو اختصــارا

داخلهــا.
14   الزخم السكاني: رغم التراجع في معدل النمّو السكانّي، تبقى الزيادة السكانية باألعداد املطلقة كبيرة، وتصل إلى الـ 600 

ألف نسمة كزيادة سنوية باملتوسط.

كلما زاد الزخم 
السكانّي واستمر 
عبر السنوات 
المتتالية، بُعدت 
المسافة باتجاه 
الدخول في 
بدايات مرحلة 
التوازن واالستقرار 
السكانّي، 
وامتدت سنوات 
تجاوز تداعياته، 
وطالت مّدته
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ثانيًا
ضرورة وأهمية تبني سياسة سكانية وطنية

سوريةسورية

سوريةسورية
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أســهم كلٌّ مــن التقريــر األول والثانــي لحالــة ســكان ســورّية 2008 و2010، فــي التأكيــد علــى أنــه إذا مــا أريــد التســريع 
ــم مــن أثــر 

ّ
فــي الوصــول إلــى مرحلــة التــوازن أو االســتقرار الســكانّي، فــال بــّد مــن ممارســة تدخــل سياســاتي مباشــر ُيعظ

الحركــة االتجاهيــة للمتغيــرات االجتماعيــة واالقتصادّيــة، ويســتثمر بفعاليــٍة أكبــر حركــة بقيــة املتغّيــرات االجتماعية-
ر امللحوظ في النظرة التقليدية-النمطية للمرأة التي كانت تقتصر على النظر إليها  الثقافية املتصلة، ومثل ذلك التغيُّ
 لذلــك، باتجــاه نظــرة جديــدة ال يطغــى فيهــا الــدور البيولوجــّي 

ً
”، وتحــدد مكانتهــا وأدوارهــا وفقــا

ً
بحســبانها “أنثــى  ولــودا

للمــرأة علــى أدوارهــا الوظيفية-االجتماعّيــة كفــرد مــن أفــراد املجتمــع15.

 قبــل األزمــة، مــن قبــل املعنييــن بامللــف الســكانّي فــي ســورية، لإلســراع فــي إنجــاز مشــروع 
ً
لذلــك كان الســعي حثيثــا

، بهــدف:
ً
السياســة الســكانية، واعتمــاده وتبنيــه رســمّيا

• تنشيط عملّية التحّول الديموغرافّي، وتجاوز الركود الذي أصابها.	

• إيجاد الحلول التنموية املناســبة للمشــكالت الســكانّية ذات األبعاد املجتمعّية التي أفرزتها مرحلة النمّو 	
الســكاني الســريع التي امتدت في ســورية ألكثر من خمســة عقود.

• التصــدي لتحديــات الواقــع الراهــن واملســتقبلي للمســألة الســكانّية، بمــا فــي ذلــك االســتثمار األمثــل لفرصــة 	
انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة، بحســبان أنَّ هــذا االنفتــاح املحتمــل هــو العنــوان الرئيــس ملرحلــة التحــول 

الديموغرافــي فــي ســورية طــوال العقــود الثالثــة أو األربعــة القادمــة.

مالمح السياسة السكانية املعتمدة مطلع عام 2011. 1

ُيالحــظ مــع اســتمرار معــدالت النمــّو الســكانّي املرتفــع والزيــادة الّســنوية املتصاعــدة فــي حجــم الّســكان، ومــع انتظــار 
ه قد تنوعت 

ّ
إعالن وتبني سياسة سكانية وطنية في سورية، ووجود جهة مؤسساتية تدير وتتابع امللف السكانّي، أن

الجهود الوطنية ملواجهة التحديات السكانية، فأحدثت اللجنة الوطنية للسكان، ووضعت االستراتيجية الوطنية 
للســكان، وأقــرت الرؤيــة الوطنيــة )ســورية 2025( وأحدثــت الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة.

 مــن قانــون إحــداث الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة الــذي يخولهــا إعــداد السياســات واالســتراتيجيات 
ً
وانطالقــا

 للقرار /3705/ تاريخ 2006/8/15 والقرار  رقم /2254/ تاريخ 2008/5/29، عملت الهيئة 
ً
املتعلقة باألسرة، وتنفيذا

هات السياسة السكانية  على تعميق املشاركة الوطنية بقضايا السكان؛ ذلك بإشراك جميع املعنيين في وضع توجُّ
عبــر تنظيــم ملتقــى املشــاورات الوطنيــة للســكان، وتنظيــم مشــاورات للســكان فــي جميــع املحافظــات الســورية، وعقــد 
ملتقــى الســكان األول 2009/4/27. وشــرعت فــي عــام 2010 بالعمــل علــى أكثــر مــن صعيــد، وبالتعــاون  والتنســيق مــع 
 وغيــر املحليــة، للوصــول إلــى بلــورة سياســة ســكانية وطنيــة يتــم اعتمادهــا وتنبثــق عنهــا 

ً
الجهــات املعنيةاملحليــة كافــة

خطــط وبرامــج تنفيذيــة محــددة يتــم فيهــا التعاطــي مــع املســألة الســكانية حســب املناطــق واحتياجاتهــا.

وثائق السياسة السكانية لعام 2011. 2

 لهــذه الجهــود وغيرهــا مشــروع السياســة الســكانية، وتــم اعتمــاده 
ً
أنجــزت الهيئةالســورية لشــؤون األســرة تتويجــا

بشكل رسمي من قبل اللجنة الوطنية للسكان في مطلع عام 2011، وقد تألف املشروع من أوراق خلفية متعددة 
في املجاالت القانونية والديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ووثيقة مرجعية وعدة وثائق تضمنت 
، وكذلــك 

ً
البرامــج التنفيذيــة القطاعيــة علــى مســتوى الــوزارات وعلــى مســتوى املحافظــات، وال ســيما األقــل نمــوا

البرامج االستهدافية التنفيذية على مستوى املناطق السكانية األعلى في الزيادة السكانية واألقل على سلم التنمية 
 إلــى الوثيقــة الخاصــة بقيــاس األثــر واملتابعــة والتقييــم.

ً
االقتصاديــة واالجتماعيــة، إضافــة

15  انظــر: محمــد أكــرم القــش، “الســكان وقــوة العمــل فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية”، مركــز الدراســات والبحــوث 
االســتراتيجية، جامعــة دمشــق، 1998، ص 61 ومــا بعــد.
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الوثيقة األولى: الوثيقة املرجعية

حملت هذه الوثيقة شــعار السياســة الســكانية وهو: “نحومســتقبل أفضل لنا وألجيالنا القادمة”. وتضمنت هذه 
 بمبررات تلك السياسة ومنطلقاتها ومبادئها وتوجهاتها وغاياتها الرئيسة التي ترجو تحققها بحلول 

ً
 بيانا

ُ
الوثيقة

عام 2025.

الرؤية الوطنية للسياسة السكانية في إطار الرؤية الوطنية اإلجمالية  

“تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية املستدامة، بما يضمن تلبية االحتياجات املتنامية للسكان، 
، ويوســع 

ً
 وثقافيــا

ً
 وتعليميــا

ً
 وصحيــا

ً
 واجتماعيــا

ً
واالرتقــاء بمســتوى األســرة، بمــا يــؤدي إلــى تمكيــن أفرادهــا اقتصاديــا

خياراتهــم ويرفــع مــن مســتويات مشــاركتهم فــي تقــدم املجتمــع”.

عناصر الرؤية  

ترتكز الرؤية الوطنية للسياســة الســكانية، على عدد من املحاور التي تشــكل إطار العمل لبناء السياســات املطلوبة 
لتحقيــق مكونــات هــذه الرؤية:

o .محور النمو السكاني
o .محور الصحة اإلنجابية
o .محور التوزع املتوازن للسكان والهجرة
o .محور الخصائص النوعية للسكان
o .محور القوة البشرية وقوة العمل والنافذة الديموغرافية

األهداف العامة حتى عام 2025  

 o.2025 خفض معدل النمو الطبيعي للسكان من  )%2.34( عام 2011 إلى )%1.8( عام 
 o.تحقيق توزع متوازن للسكان يتفق مع اإلمكانات التنموية للمحافظات واألقاليم 
 o.تحسين مقومات الصحة اإلنجابية 
 o.تحسين ا لخصائص النوعية للسكان 
 o.االستفادة من فرصة انفتاح النافذة الديموغرافية 
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ما جرى في سورية من أحداث مع مطلع عام 
ر تنفيذ  2011 واستمرارها لعدة سنوات أدى إلى تعثُّ

السياسة السكانّية، وبات تحليل واقع حركة الظواهر 
الديموغرافية ومؤشراتها باالرتباط مع المؤشرات 

المجتمعية األخرى بحاجة إلى تحديث لبناء وتصميم 
برامج وتدخالت سياساتية تتسق مع الفجوات التي 

أحدثتها األزمة واألولويات التي فرضتها

الوثيقة الثانية والثالثة والرابعة: برامج العمل التنفيذية

تضمنت هذه الوثائق اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ السياسات التي ينبغي اتخاذها، على املستوى الوطني والقطاعّي، 
وعلــى مســتوى كل محافظــة مــن محافظــات القطــر، لتحقيــق كل هــدف مــن أهــداف السياســة الســكانية، والجهــة 
 
َ
ِخــذ

ُ
فــة بتنفيــذ كل إجــراء والجهــات املشــاركة أو الداعمــة لهــا، واملــّدة الزمنيــة الالزمــة للتنفيــذ، إذ أ

ّ
الرئيســة املكل

 للتحقيق، ومنها ما يتحقق في حدود زمنية قصيرة، 
ً
بالحســبان أن من اإلجراءات ما يحتاج إلى مراحل طويلة نســبيا

وال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر بتغييــر قوانيــن أو تعديلهــا أو تطويرهــا، أو عندمــا تكــون الوســيلة فيهــا إنشــاء أجهــزة أو 
مراكــز، بينمــا هنــاك إجــراءات يتواصــل تحقيقهــا باســتمرار دون تحديــد مــدة زمنيــة إلنجازهــا )كرفــع مســتوى الوعــي 
بقضيــة مــا أو تحســين مســتويات املعيشــة أو مــا شــابه(. كمــا تضمنــت هــذه الوثائــق املخرجــات املتوقعــة مــن تنفيــذ 

إجــراءات كل هــدف، واملؤشــرات الكميــة والنوعيــة الدالــة علــى مــدى تنفيــذ كل مــن اإلجــراءات املذكــورة.

 والبرامــج  
ً
الوثيقــة الخامســة والسادســة: برنامــج السياســة الســكانية فــي املحافظــات الســورية األقــل نمــوا

االســتهدافية للمناطق ذات الخصوبة الســكانية املرتفعة في محافظات: الحســكة – دير الزور – الرقة – حلب 
– إدلــب – درعــا

تضمنــت هــذه الوثيقــة برامــج وآليــات لتســريع انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة، والتحضيــر الســتغاللها بشــكل أمثــل، 
بوســاطة خفــض معــّدالت الخصوبــة الزواجيــة والكليــة فــي املحافظــات املســتهدفة؛ ذلــك لتقتــرب مــن مثيالتهــا علــى 

املســتوى الوطنــي العــام فــي الســنوات الخمــس املقبلــة.

الوثيقة السابعة: دليل عمل املتابعة والتقييم

 لتتبــع التقــدم املحــرز فــي 
ً
ــا  تنفيذّي

ً
 دليــال

ُ
تضمنــت هــذه الوثيقــة

تنفيذ البرامج الســكانية في كل مســتوى من مســتويات العمل، 
وفق مؤشرات قياسية تتّم على أساسها معرفة نسب التنفيذ 

ومعوقاتــه.

وكان مــن املفتــرض البــدء بتنفيــذ املرحلــة األولــى مــن برامــج 
االســتهدافية  األربعــة  بمســتوياتها  الســكانية  السياســة  هــذه 
والقطاعيــة والوطنيــة )الكليــة( ومســتوى املحافظــات فــي األمــد 
الخطــة  مــع  والتكامــل  بالتــوازي   )2015-2012( بيــن  الواقــع 

الخمســية الحاديــة عشــرة، لتتبــع ذلــك مراحــل الحقــة تصــاغ برامجهــا وفــق أهــداف نوعيــة وكميــة مســتندة إلــى مــا 
ســيتم إنجــازه، أو تحقيقــه فــي املرحلــة األولــى. وكان مــن املأمــول أن تســهم هــذه السياســة فــي تنشــيط عمليــة التطــور 
الديموغرافــي وتجــاوز الركــود الــذي أصابهــا، باإلضافــة إلــى إيجــاد الحلــول التنمويــة املناســبة للمشــكالت الســكانية 
ذات األبعــاد املجتمعيــة التــي أفرزتهــا مرحلــة النمــّو الســكانّي الســريع التــي امتــدت فــي ســورية ألكثــر مــن خمســة عقــود، 

والتصــدي لتحديــات املســألة الســكانية، بمــا فــي ذلــك االســتثمار األمثــل لفرصــة انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة.

ــر تنفيــذ السياســة 
ُّ
إال أن مــا جــرى فــي ســورية مــن أحــداث مــع مطلــع عــام 2011 واســتمرارها لعــدة ســنوات أدى إلــى تعث

الســكانّية، وبــات تحليــل واقــع حركــة الظواهــر الديموغرافيــة ومؤشــراتها باالرتبــاط مــع املؤشــرات املجتمعيــة األخــرى 
بحاجــة إلــى تحديــث لبنــاء وتصميــم برامــج وتدخــالت سياســاتية تتســق مــع الفجــوات التــي أحدثتهــا األزمــة واألولويــات 

التــي فرضتهــا.
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ثالثًا
قراءة في تطور أبرز المؤشرات الديموغرافية 

في سورية وانعكاسات األزمة عليها

سوريةسورية

سوريةسورية
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حجم السكان. 1

ل حجم السكان في سورية عام 2010 واملقّدر بـ)20.619(16 مليون نسمة أكثر من )4.5( أمثال حجمهم في العام 
ّ
شك

1960 البالغ )4.565( مليون نسمة، حيث زاد حجم سكان سورية في هذه املّدة  بأكثر من )16.1( مليون نسمة، ما 
.
ً
يشير إلى أن الزيادة السكانية طوال هذه املّدة كانت تسير بوتيرة تصاعدية عالية جدا

جدول رقم )1(

الحجم والزيادة السنوية للسكان في سورية في األمد الواقع بين 2010-1960

حجم السكان )مليون نسمة(العام

األمد الزمنّي
حجم الزيادة الكلي

مليون نسمة

حجم الزيادة 
السنوية

ألف نسمة 19604.565

19706.3051960-19701.747175
19819.0461970-19812.741249
199413.7821981-19944.736364
200417.9211994-20044.139414
201020.6192004-20102.698450

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، نتائج التعدادات السكانية، واملجموعة اإلحصائية لعام 2010، ص 43.

وكان مــن املتوقــع أن يبلــغ عــدد الســكان املقيميــن فــي ســورية منتصــف عــام 2017نحــو )25( مليــون نســمة، وبســبب 
 يقدر هذا العدد بنحو )21.8( مليون نسمة. وهذا التراجع في حجم السكان 

ً
تداعيات األزمة التي تمّر فيها البالد حاليا

اآلني ال يؤشر إلى تراجع الزخم )الدفع( السكاني للسكان السوريين، إذ ما زال متوسط الزيادة السنوية للسكان في 
تصاعد مســتمر. وتقلص حجم الســكان الحالي داخل ســورية، مقارنة بحجمهم املقدر االســتمراري بافتراض عدم 

تعرض ســورية لهذه األزمة، يعود للحركة الســكانية )الهجرة واللجوء( غير االعتيادية طوال هذه املّدة.

شكل رقم )4(

تطورعدد السكان في األمد الواقع بين 1994-2017 )ألف نسمة(

املصدر: بيانات حجم السكان املرجعي وتقديراته تمت باالستناد إلى: املكتب املركزّي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان 
واملساكن لعامي 1994 و2004، واملجموعة اإلحصائية لعام 2011. أما بيانات حجم السكان اآلني فتم تقديرها من قبل 

الباحث باالعتماد على بيانات ثانوية )استهالك الكهرباء املنزلّي، أعداد التالميذ والطالب املسجلين في املدارس(.

16   املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية لعام 2010، ص 43.
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معدل النمو السكاني. 2

 مــن العقــد األخيــر مــن القــرن املا�صــي، بقــي معــدل النمــو 
ً
 عــن ذروتــه، بــدءا

ً
رغــم تراجعــه التدريجــي والبطــيء نســبيا

، إذ تراجع من )3.29 %( في األمد الواقع بين )1994-1981(، 
ً
السنوي للسكان ينتمي إلى املستويات املرتفعة عامليا

إلــى )2.66 %( فــي األمــد الواقــع بيــن )1994-2004( وإلــى )2.37 %( فــي األمــد الواقــع بيــن )2010-2004(17. 

 ليصبــح 
ً
ــرت بشــكل حــاد فــي معــدل النمــو الســكاني )العــام(، وأدت إلــى انخفاضــه آنيــا

ّ
ومــن املرجــح أن األزمــة الحاليــة أث

 في السنوات األولى من األزمة بمستوى وصل في ذروته إلى حدود )-0.5 %(، ثم عاد إلى مستواه قبل األزمة مع 
ً
سالبا

نهايــة عــام 2016. أمــا بالنســبة ملعــدل النمــو الســكاني الطبيعــي )أي بعــد تحييــد عامــل الهجــرة الخارجيــة أو اللجــوء(، 
 من نحو )2.9 %( قبل األزمة إلى حدود )3-3.1 %( في األزمة،ذلك نتيجة حدوث 

ً
 طفيفا

ً
فمن املرجح أنه شهد ارتفاعا

تغير سلبّي في محددات السلوك اإلنجابي واتجاهاته طوال هذه املّدة18.

معدل الوالدات . 3

تراجَع معدل املواليد من مســتوياته العليا في بدايات مرحلة النمّو الســكانّي الســريع وما قبلها إلى مســتوى متوســط 
 فــي املرحلــة التــي تلــت ذروة النمــّو الســكانّي الســريع فــي ســورية، ووصــل إلــى )29.4( باأللــف عــام 1994 واســتمر 

ً
تقريبــا

 غيــر متوقــع عــام 2010،إذوصــل إلــى )34( 
ً
 ملحوظــا

ً
فــي التراجــع إلــى )27.6( باأللــف عــام 2004، إال أنــه ســجل ارتفاعــا

باأللــف19.

ومن املرجح أن هذا املعدل استمر باالرتفاع طوال سنوات األزمة إلى حدود )38( باأللف، بسبب التغيرات السلبية 
.20 ً

التي طالت محددات السلوك اإلنجابي لعدد كبير من األسر وال سيما املهّجرة قسريا

17 انظــر: الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة، “التقريــر الوطنــي األول عــن حالــة ســكان ســورية 2008”، مرجــع ســابق، امللحــق 
: الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة، “حالــة ســكان ســورية 2010”، مرجــع ســابق، دمشــق، 2011، 

ً
اإلحصائــي، وانظــر أيضــا

امللحــق اإلحصائــي.
18   تقديرات الباحث.

19   الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة، “التقريــر الوطنــي األول عــن حالــة ســكان ســورية 2008”، مرجــع ســابق، امللحــق 
اإلحصائــي.

20   تقديرات الباحث.
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مستوى الخصوبة . 4

 فــي حجــم الســكان وتركيبهــم العمــري والنوعــي، وهــي 
ً
تعــّد الخصوبــة مــن أهــم عوامــل النمــّو الســكانّي وأكثرهــا تأثيــرا

تعكس أنماط السلوك اإلنجابي لألزواج، وتتأثر بالعديد من العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية السائدة 
فــي املجتمــع. 

 الخصوبــة املرتفــع معظــم املحافظــات الســورّية، فرغــم انخفــاض معــّدل الخصوبــة الكليــة )متوســط 
ُ
ويســود نمــط

 فــي بدايــات 
ً
عــدد املواليــد األحيــاء املنجبيــن للمــرأة الواحــدة فــي حياتهــا اإلنجابيــة( مــن مســتوياته العليــا )7.9( مولــودا

مرحلــة النمــّو الســكانّي الســريع ومــا قبلهــا إلــى مســتوى فــوق املتوســط بقليــل فــي املرحلــة التــي تلــت ذروة النمــو الســكاني 
 عند هذا 

ً
 عام 2004، واســتقر تقريبا

ً
 عام 1994، و)3.6( مولودا

ً
الســريع في ســورية، فإنه بقي بحدود )4.2( مولودا

.21 ً
املســتوى فــي العقــد األول مــن القــرن الحالــي، إذ بلــغ عــام 2010 نحــو )3.5( مولــودا

نجبين للمرأة 
ُ
وتنســحب هــذه الصــورة علــى معــدل الخصوبــة الزواجيــة الكليــة )وهــو متوســط عــدد املواليــد األحيــاء امل

، رغم تراجعه من )7.4( 
ً
الواحدة املتزوجة أو التي سبق لها الزواج في حياتها اإلنجابية(، فال يزال هذا املعدل مرتفعا

 الركــود النســبي كمعــدل الخصوبــة الكليــة فــي األمــد 
ً
 عــام 2004، وأصابــه أيضــا

ً
 عــام 1994 إلــى )5.8(  مولــودا

ً
مولــودا

 للمــرأة الواحــدة22.
ً
الواقــع بيــن )2000-2010(، إذ بقــي عنــد حــدود )5.4( مولــودا

، يرتبــط مســتوى معــدل الخصوبــة بمحدديــن اثنيــن 
ً
وعمومــا

يعّبر األول عن طول املرحلة اإلنجابية التي يعّد متوسط العمر 
عنــد الــزواج األول عاملهــا األســاس، ويتعلــق الثانــي بعــدد مرات 
تكــرار الحمــول أثنــاء الــزواج، وتشــير البيانــات فــي ســورية إلــى 

ارتبــاط وثيــق لهذيــن املحدديــن مــع كّلٍ مــن:

• املســتوى التعليمــي للزوجيــن وبخاّصــة الزوجــة، إذ 	
.
ً
 ثانوّيــا

ً
ل خصوبــة املــرأة األميــة يســاوي ضعــف معــدل خصوبــة املــرأة املتعلمــة تعليمــا إنَّ معــدَّ

• مشــاركة املــرأة فــي النشــاط االقتصــادي، وبخاّصــة فــي مــا يتعلــق بالحالــة العمليــة للمــرأة فــي القطاعــات 	
االقتصاديــة خــارج القطــاع الزراعــّي، أو فــي العمــل املأجــور.

• مستوى الوعي املجتمعي.	

• الواقع االقتصادي واالجتماعي للزوجين )تأمين املسكن، ارتفاع تكاليف املعيشة(.	

 باألزمــة، فمــن املرجــح فــي ظــّل هــذا التغّيــر الســلبّي ملحــددات 
ً
 تأثــرت ســلبيا

ً
 إلــى أنَّ هــذه العوامــل كافــة

ً
هــذا، ونظــرا

 لكل سيدة، ومعدل 
ً
السلوك اإلنجابّي الذي صاحب األزمة، أن يرتفع معدل الخصوبة الكلية إلى نحو )4.1( مولودا

 أنــه كان مــن املتوقــع أن يتراجــع معــدل الخصوبــة 
ً
الخصوبــة الزواجيــة إلــى ســتة )6( مواليــد فــي العــام 232017. علمــا

، والزواجيــة إلــى )5( مواليــد، وفــق املســار االســتمراري )املرجعــي(، أي فــي حــال عــدم تعــرض 
ً
الكليــة إلــى )3.1( مولــودا

ســورية لهــذه األزمــة الحاليــة24.

21   يســود نمــط الخصوبــة املرتفعــة )أكثــر مــن 4 مواليــد للمــرأة الواحــدة( فــي ســت محافظــات ســورية هــي: درعــا، وديــر الــزور، 
والحســكة، والرقــة، وإدلــب، وحلــب، فــي حيــن تنتمــي محافظــات حمــص، وحمــاة وريــف دمشــق والقنيطــرة إلــى نمــط الخصوبــة 
 هــي: 

ً
املتوســطة )3-4 مواليــد للمــرأة الواحــدة(، أربــع محافظــات ســورية فقــط تنتمــي إلــى نمــط الخصوبــة املنخفضــة نســبيا

السويداء وطرطوس والالذقية ومدينة دمشق. ملزيد من التفصيل، انظر: الهيئة السورية لشؤون األسرة، “التقرير الوطني 
: الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة، “حالــة ســكان ســورية 

ً
األول عــن حالــة ســكان ســورية 2008”، مرجــع ســابق. وانظــر أيضــا

2010”، التقريــر الوطنــي الثانــي، مرجــع ســابق.
22   مصادر بيانات الفترة الزمنية 2004-2010، انظر: املرجع السابق.

23   تــم اســتخدام النمــوذج القيا�صــي لتحليــل املحــددات املباشــرة والوســيطة للخصوبــة )نمــوذج بونغارتــس وبوتــر( فــي 
االســتدالل الريا�صــي لتأثيــر كل متغيــر مــن هــذه املتغيــرات فــي مســتوى الخصوبــة. )ارتفــع كلٌّ مــن مؤشــري الزواجيــة واســتخدام 

وســائل تنظيــم االســرة بمقــدار أربــع نقــط مئويــة ليصــل مؤشــر الزواجيــة الــى 0.65 ومؤشــر تنظيــم األســرة إلــى0.63(.
24   تقديرات الباحث.

يرتبط مستوى معدل الخصوبة بمحددين اثنين يعّبر 
األول عن طول المرحلة اإلنجابية التي يعّد متوسط 

العمر عند الزواج األول عاملها األساس، ويتعلق الثاني 
بعدد مرات تكرار الحمول أثناء الزواج



2019 العــدد الخامــس – حزيران/يونيــو  

23

شكل رقم )5(

تطّور معّدلي الخصوبة الكلية والزواجية في األمد الواقع بين 1994-2017 )مولود/للمرأة(

وفق املسار االستمراري )املرجعي( واملسار اآلني

الخصوبة الزواجيةالخصوبة الكلية
املصدر: بيانات عامي 1994 و2004، املكتب املركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعامي 1994 و2004، 

واملسح الصحي األسري 2009، مرجع سابق، بيانات 2017 وفق تقديرات الباحث.

معدالت الوفيات. 5

 فــي املســتوى الصحــي للســكان بعاّمــة، وصحــة األم 
ً
 ملموســا

ً
أثمــرت الجهــود التنمويــة التــي بذلــت لعــدة عقــود تحســنا

والطفــل بخاّصــة، وتجلــى ذلــك بانخفــاض معــدل الوفيــات الخــام مــن )5.2( باأللــف عــام 1994 إلــى )3.8( باأللــف عام 
 .2010

وترافــق االنخفــاض املشــاهد فــي معــدل الوفيــات الخــام مــع انخفــاض مماثــل فــي االتجــاه ملعــدالت وفيــات الرضــع 
واألطفــال دون ســن الخمــس ســنوات ووفيــات األمهــات، إذ انخفــض معــدل وفيــات الرضــع مــن )34.6( باأللــف عــام 
1994 إلى )18.4( باأللف عام 2009، كما انخفض معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات من )41.7( باأللف 
 
ً
 ملحوظا

ً
إلى )21.8( باأللف في املّدة نفســها، وســّجل معدل وفيات األمهات بســبب الحمل والوالدة والنفاس تراجعا

مــن )107( وفــاة لــكل مئــة ألــف والدة حيــة عــام 1994 إلــى )58( وفــاة عــام 2004، ثــم إلــى )52( وفــاة عــام 2009.

بــذل لتجــاوز تداعيــات األزمــة والحــد مــن تأثيراتهــا فــي الصحــة العامــة، وصحــة 
ُ
هــذا، ورغــم الجهــود االســتثنائية التــي ت

 اســتغرق 
ً
 مبــذوال

ً
األمهــات واألطفــال علــى وجــه الخصــوص، إال أنــه مــن الواضــح أن هــذه األزمــة قــد أهــدرت جهــدا

عــدة عقــود للوصــول باملؤشــرات الديموغرافية-الحيويــة إلــى ذلــك املســتوى الــذي كانــت عليــه قبــل األزمــة، إذ تشــير 
التقديــرات األوليــة إلــى احتمــال ارتفــاع معــدل الوفيــات الخــام طــوال هــذه املــّدة إلــى نحــو )7( باأللــف، ومعــدل وفيــات 
األطفــال الرضــع إلــى أكثــر مــن )23( باأللــف، ومعــدل وفيــات األطفــال دون الخمــس ســنوات إلــى مــا يقــارب الـــ )25( 

باأللــف، ومعــدل وفيــات األمهــات إلــى نحــو )65( وفــاة لــكل مئــة ألــف والدة حيــة25.  

25   تقديرات الباحث.
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شكل رقم )6(

تطورمعدل الوفيات الخام في األمد الواقع بين 
2017-1994 )باأللف(

شكل رقم )7(

تطورمعدالت وفيات الرضع واألطفال دون الخمس 
سنوات في األمد الواقع بين 2017-1994 )باأللف(

املصدر: بيانات عام 1994: املكتب املركزي لإلحصاء، 
نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعام 1994. 

بيانات عام 2010: املجموعة اإلحصائية لعام 2011. 
بيانات عام 2017: وفق تقديرات الباحث.

املصدر: بيانات عامي 1994 و2004: نتائج التعداد العام 
للسكان واملساكن لعامي 1994 و2004. بيانات عام 2009: 

املسح الصحي األسري 2009، مرجع سابق. بيانات عام 
2017: وفق تقديرات الباحث.

شكل رقم )8(

تطور معدل وفيات األمهات  في األمد الواقع بين 2017-1994 )لكل مئة ألف والدة حية(

املصدر: بيانات عامي 1994 و2004: نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعامي 1994 و2004. بيانات عام 2009: 
املسح الصحي األسري 2009، مرجع سابق. بيانات عام 2017: وفق تقديرات الباحث.

، في ظّل األعباء والتحديات 
ً
ع في حال اســتمرار مّدة األزمة، أن تزداد املؤشــرات الديموغرافية-الحيوية تدهورا

ّ
ُيتوق

الهائلة التي أفرزتها اإلجراءات والتدابير غير اإلنسانية وغير القانونية التي اتخذتها بعض الدول العربية واإلقليمية 
 
ً
والغربيــة علــى ســورية ومؤسســاتها االقتصاديــة والخدميــة، وعلــى إداراتهــا التنفيذيــة، وقــد انعكــس هــذا األمــر ســلبا

بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى حيــاة املواطــن الســوري ومســتوى معيشــته وتلبيــة احتياجاتــه األساســية مــن غــذاء 
ودواء واستشفاء. وترافق ذلك مع األضرار البالغة التي أصابت منظومة العمل الصحية جراء تخريب البنى التحتية 
للعديــد مــن املستشــفيات واملراكــز الصحيــة ومؤسســات تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة واملنشــآت االقتصاديــة 
العاملــة فــي صناعــة األدويــة واألجهــزة الطبيــة ومســتلزمات الصحــة العامــة. ورغــم ذلــك تســتمر املنظومــة الصحيــة 
 فــي املؤسســات 

ً
الوطنيــة بمواصلــة عملهــا فــي توفيــر الخدمــات الصحيــة لجميــع املواطنيــن،إذ تقّدمهــا لهــم مجانــا

الحكوميــة العامــة.
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ً
لكــن ذلــك ال ينفــي أنَّ الضــرر الــذي أصــاب القطــاع الصحــي وتــردي األوضــاع األمنيــة فــي بعــض املناطــق انعكســا ســلبا

علــى توفيــر الخدمــات الصحيــة وشــمولها ملختلــف مناطــق القطــر وتمكيــن جميــع فئــات املجتمــع مــن االســتفادة منهــا، 
 أكبــر ورعايــة خاصــة ومنتظمــة قبــل األزمــة، 

ً
 تلــك التــي كانــت تتلقــى اهتمامــا

ً
ولعــل أكثــر الشــرائح االجتماعيــة تضــررا

أي األطفــال والنســاء،إذ تناقصــت قــدرة النســاء طــوال مــّدة األزمــة علــى الوصــول إلــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، 
فتراجعــت نســبة اإلشــراف الطبــي علــى الحمــل والــوالدة، وُحرمــت بعــض األمهــات مــن الرعايــة والخدمــات الطبيــة التــي 
كانــت تقــدم لهــن وألجنتهــن وألطفالهــن فــي مرحلــة الحمــل وأثنــاء وبعــد الــوالدة. كمــا تأثــرت برامــج اللقــاح املنتظمــة التــي 
بلغت نسبة تغطيتها قبل األزمة درجة الشمول شبه التام لجميع األطفال في سّن اللقاح وفي جميع مناطق القطر.

الهجرة الخارجية . 6

ل سجالت األحوال  ِ
ّ
ه قد تشك

ّ
ُيالحظ بسبب غياب بيانات دورية وشاملة حول الهجرة بنوعيها الداخلّي والخارجّي، أن

املدنيــة والتعــدادات الســكانية الدوريــة والتقديــرات الســكانية الســنوّية املصــادر الرئيســة الرســمية التــي يمكــن 
االعتمــاد عليهــا فــي اســتنباط مؤشــرات الهجــرة الخارجيــة، فالتعــدادات الســكانية وتقديراتهــا الســنوية توفــر بيانــات 
عــن عــدد الســوريين داخــل البــالد، إضافــة لغيــر الســوريين؛ بينمــا تشــمل ســجالت األحــوال املدنيــة أعــداد الســوريين 

فــي الخــارج والداخــل.

هــذا، وبمقارنــة بيانــات املصدريــن، يتبيــن أنــه حتــى قبــل األزمــة التــي عاشــتها ســورية منــذ عــام 2011 كان ميــزان صافــي 
ــّدر فــي األمــد الواقــع بيــن 

ُ
، أي أنَّ عــدد املغادريــن يفــوق عــدد القادميــن، وبمعــدل تصاعــدي ق

ً
الهجــرة الخارجيــة ســالبا

عامي )1994-2004( بنحو )0.8( باأللف، ارتفع إلى )9.2( باأللف في األمد الواقع بين )2004-2010(، وبحجم صافي 
هجــرة ســنوي )ســالب( بلــغ فــي املتوســط )12.6( ألــف مهاجــر فــي املرحلــة األولــى، وارتفــع بشــكل ملحــوظ إلــى نحــو )177( 

ألــف مهاجــر فــي املرحلــة الثانية.

جدول رقم )2(

تطور معدل )باأللف( وحجم صافي الهجرة اإلجمالي والسنوي في األمد الواقع بين 1994-2010 )ألف نسمة(

املّدة الزمنية
الحجم التراكمي لصافي 
الهجرة في األمد الزمنّي

متوسط حجم صافي 
الهجرة السنوي

معدل صافي الهجرة 
السنوي

2004-199412612.60.8
2010-200410611779.2

املصدر: حسابات الباحث باالستناد إلى نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعامي 1994 و2004،

واملجموعات اإلحصائية لعامي 2011-2005.
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 عــام 
ً
 عــام 1994 إلــى )2.015( مليونــا

ً
وباملحصلــة العامــة، ارتفــع الحجــم التراكمــي لصافــي الهجــرة مــن )1.889( مليونــا

 عــام 2010.
ً
2004 ثــم إلــى )3.076( مليونــا

شكل رقم )9(

الحجم التراكمي لصافي الهجرة )سالب( في األمد الواقع بين 1994-2010 )ألف نسمة(

املصدر: حسابات الباحث باالستناد إلى نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعامي 1994 و2004، واملجموعات 

اإلحصائية لعامي 2011-2005.

وُيرّجح أنَّ معدل صافي الهجرة االعتيادية )للدراســة أو للعمل أو ألســباب اعتيادية أخرى( قد ارتفع بشــكل ملحوظ 
ليتــراوح طــوال ســنوات األزمــة مــا بيــن )1-1.5( مليــون مهاجــر، ليصبــح الحجــم التراكمــي لصافــي الهجــرة الكلــي ملرحلــة 
األزمــة ومــا قبلهــا بحــدود )4.5( مليــون مهاجــر26. هــذا بالطبــع ال يشــمل حــاالت اللجــوء االضطراريــة التــي بــدأت بوتيــرة 
مَّ حدتها بشــكل ملموس 

َ
بطيئة ومحدودة في عام 2011، وتســارعت وتيرتها في العامين )2012-2014(، لتخف من ث

 من عام 2017 مع عودة أعداد متنامية من السوريين إلى 
ً
في عامي )2015-2016(، وتصبح باملجمل عكسية، بدءا
بلدهــم ال ســيما مــن دول الجــوار )لبنــان، تركيــا، األردن(.

وتتباين التقديرات حول العدد اإلجمالي لحاالت اللجوء إلى دول الجوار أو لبعض الدول العربية واألجنبية األخرى. 
ويعــود هــذا التبايــن ألســباب عديــدة بعضهــا موضوعــي يتصــل بتعــدد دول اللجــوء، وصعوبــات التســجيل والرصــد 
واملتابعــة، أو الخلــل وعــدم الدقــة أو الخبــرة فــي التســجيل أو نقــص الكــوادر املدربــة واملؤهلــة للتعامــل مــع مثــل هــذه 
الحــاالت ... وبعضهــا اآلخــر ُمتعّمــد يهــدف إلــى تضخيــم حجــم الظاهــرة، إمــا لكــي تتنصــل الــدول املســتقبلة مــن واجباتها 
تجاه الالجئين، أو لتمرير أهداف سياسة، أو لجني مكاسب مالية إضافية عبر األعداد الوهمية املضافة على العدد 
الحقيقــي أو الفعلــي، فيتــم تســجيل املهاجريــن االعتياديــن أو الزائريــن أو الســياح أو العابريــن ... ضمــن قوائــم اللجــوء.

وفي ضوء تقدير حجم السكان اآلنّي ومقارنته بحجم السكان وفق املسار االستمراري )بفرض عدم تعرض سورية 
لألزمــة الحاليــة(، ومــع أخــذ تغيــر حركــة املؤشــرات الديموغرافيــة الحيويــة واملكانيــة )الــوالدات والخصوبــة والوفيــات 
والهجرة الخارجية االعتيادية(، ونســبة عدم الشــمول في البيانات الســكانية ملرحلة ما قبل األزمة بالحســبان، فمن 
املرجح أن عدد حاالت اللجوء التراكمي-الفعلّي حتى منتصف عام 2017 هي بحدود )3.5-4( مليون نسمة، ويشمل 

هذا التقدير الحجم التراكمي للزيادة السكانية طوال سنوات اللجوء27.

26   تقديرات الباحث.

27   تقديرات الباحث.
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رابعًا
 السياسة السكانية في ظل األزمة

“التعثر والتحديث”

سوريةسورية

سوريةسورية
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ر. 1
ُّ
التعث

إنَّ مــرور البــالد بظــروف اســتثنائية والتداعيــات الســلبية لألزمــة التــي تمــر فيهــا ســورية منــذ مطلــع عــام 2011 التــي 
دّمــرت جهــود عــدة عقــود بذلــت لتحســين املؤشــرات الديموغرافيــة والتنمويــة، أدى إلــى:

• تعثــر /إيقــاف العمــل علــى تنفيــذ برامــج السياســة الســكانية بالشــكل املناســب“التي كانــت تهــدف 	
إلــى تحســين الخصائــص النوعيــة للســكان، وضبــط معــدالت النمــو الســكاني، وتجــاوز االختــالالت فــي 
التــوزع الســكاني، وردم الفجــوات التنمويــة بيــن املحافظــات واملناطــق املتعــددة والريــف والحضــر 

ضمــن كل محافظــة”.

• اقتصــار التنفيــذ علــى بعــض البرامــج االســتهدافية التــي تقــوم بهــا الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة 	
 فــي 

ً
بالتعــاون مــع بعــض الــوزارات املعنيــة )الزراعة/الصحــة(، أو علــى بعــض البرامــج الــواردة أصــال

خطــط وبرامــج الــوزارات والجهــات املعنيــة التــي تصــب فــي خدمــة مشــروع السياســة الســكانية، ســواء 
أكان ذلــك بطريقــة مباشــرة، أم غيــر مباشــرة. 

كمــا أن تــرّدي الوضــع اإلنســاني فــي ســورية وحــدوث تغيــرات 
مــن  مجموعــة  ــدا 

َّ
ول الســكانية،  الديناميكيــات  فــي  كبيــرة 

أهمهــا: اإلطــار  هــذا  فــي  األولويــة  ذات  التحديــات 

تحولــه -  دون  والحيلولــة  الســكاني  النــزوح  مســألة 
فــي  إلــى انزياحــات دائمــة، وتجنــب حــدوث تغيــرات 

الســكانية. التركيبــة 

أّدت ظــروف الحــرب وتداعياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة واإلجــراءات القســرية أحاديــة الجانــب - 
 إلــى 

ً
إلــى فقــدان عــدد كبيــر مــن الســكان ألماكــن ســكنهم الدائمــة ولفــرص عملهــم ومصــادر الدخل،إضافــة

صعوبــة وصولهــم إلــى الخدمــات العامــة املجانيــة التــي تتيحهــا الحكومــة، مــن تعليــم وصحــة وخدمــات 
 األســر للهجــرة أو اللجــوء.

ً
اجتماعيــة أخــرى، ودفعــت العديــد مــن الشــباب وأحيانــا

تدنــي الخصائــص النوعيــة للســكان )التعليــم، الصحــة، العمــل(: أهــدرت الحــرب علــى ســورية واإلجــراءات - 
القســرية أحاديــة الجانــب عــدة عقــود مضــت، مــن اإلنجــازات املتحققــة فــي بنــاء وتحديــث وتطويــر البنــى 

التحتيــة، وتأميــن املســتلزمات التعليميــة والصحيــة، وتأهيــل وتدريــب الكــوادر.

احتمالية ضياع فرصة انفتاح النافذة الديموغرافية.- 

 مــن مخاطــر، وســينتج عنهــا مخاطــر أخــرى، بعضهــا متوقــع 
ً
وعليــه، فــإنَّ تداعيــات هــذه األزمــة ســتفاقم مــا ذكــر آنفــا

وبعضها اآلخر ستكشفه حركة املتغيرات الديموغرافية في عالقتها مع املتغيرات السياسية والثقافية واالجتماعية 
واالقتصاديــة.

أّدت ظروف الحرب وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية 
واألمنية واإلجراءات القسرية أحادية الجانب إلى فقدان 

عدد كبير من السكان ألماكن سكنهم الدائمة ولفرص 
عملهم ومصادر الدخل، إضافًة إلى صعوبة وصولهم 

إلى الخدمات العامة المجانية التي تتيحها الحكومة
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ولعــلَّ أس املخاطــر املحتملــة هــو التأخــر فــي إعــادة إعمــار البنــى التحتيــة والوحــدات الســكنية املتضــررة، وبالتالــي بقــاء 
، يمكــن 

ً
قســم كبيــر مــن الســكان بحالــة عــدم اســتقرار جــراء األزمــة. ومــن جملــة املخاطــر املحتملــة أو املتوقعــة أيضــا

اإلشــارة إلــى مــا يأتــي:

ــُع أن تســتمر هــذه الفجــوات فــي - 
ّ
ــع األعمــار بمســافة جيــل ســكانّي، ويتوق

ّ
حــدوث فجــوات دوريــة فــي مضل

الظهــور ألكثــر مــن أربعــة أجيــال ســكانية.

تغيــر خصائــص الســلوك اإلنجابــي باتجــاه زيــادة عــدد األطفــال املرغــوب بإنجابهــم، مــا يعنــي عــودة مســتويات - 
الخصوبــة لتقتــرب مــن مســتوياتها فــي مرحلــة النمــّو الســكانّي الســريع.

ـــوات التنمويـــــــة بأنواعهــا املختلفــة )بيــن: املناطــق، وبيــن الريــف والحضــر، وبيــن الذكــور -  تعمــــــق الفجـــ
إلــخ(. واإلنــاث... 

تعمــق االختــالالت فــي التــوزع الســكاني بيــن املحافظــات واملناطــق الســورية، وارتفــاع الكثافــة الســكانية - 
العامــة واملجاليــة فــي مناطــق معينــة، علــى حســاب مناطــق أخــرى نتيجــة حركــة االنزياحــات الســكانية غيــر 

املســبوقة وغيــر املنتظمــة.

تفاقم مشكلة السكن العشوائي أثناء وبعد األزمة.- 

تدني املؤشرات التنموية الكمية والنوعية للموارد البشرية.- 

تدهور املســتوى املعي�صــي لشــرائح واســعة من الســكان محدودي الدخل، لترتفع نســبة الســكان دون خط - 
 )%11.4(، حســب تقديــرات مــا قبــل األزمــة إلــى أكثــر مــن ثلــث الســكان.

ً
الفقــر املدقــع مــن عشــر الســكان تقريبــا

خسارة قسم كبير من الكفاءات السورية ومن العمالة املاهرة واملدربة.- 

تراجع مساهمةإســهام القطاع الخاص في اســتيعاب الراغبين بالدخول إلى ســوق العمل، وتفاقم مشــكلة - 
البطالــة بجميــع أنواعها.
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التحديث. 2

“املســألة الســكانية تحتــاج إلــى نــوع جديــد مــن التخطيــط االســتراتيجي للدفــع باتجــاه تبنــي سياســة 
ســكانية ذات طابــع اجتماعــي واقتصــادي”.

بطبيعــة الحــال، وبعــد مــرور أكثــر مــن ثمانــي ســنوات علــى تعثــر تنفيــذ برامــج السياســة الســكانية التــي كانــت معــدة وفــق 
واقــع مؤشــرات مــا قبــل األزمــة، بــات مــن الضــروري صياغــة سياســة ســكانية جديــدة تســتجيب بشــكل عاجــل للواقــع 
الحالــّي ومؤشــراته، وتستشــرف، فــي الوقــت ذاتــه، السياســات والتدخــالت املطلوبــة علــى املســتوى التنمــوي متوســط 
وبعيــد األجــل كجــزء ال يتجــزأ مــن الخطــة الوطنيــة إلعــادة البنــاء والتنميــة علــى كامــل الجغرافيــة الســورية، تســهم فــي 

التصــدي للقضايــا واملشــكالت الديموغرافيــة الناجمــة عــن تداعياتهــا28.

وتشــكل جهــود وعمليــات مســاعدة األســر لتعزيــز صمودهــا وتعافيهــا، كمــا تشــكل مقومــات دعــم جميــع أوجــه معيشــتها 
األولوية القصوى في هذا املجال، إذ يتم العمل على االستجابة الحتياجات السكان املحليين واحتياجات الوافدين، 
ومســاعدة املجتمعــات املتضــررة علــى تجنــب املزيــد مــن الفقــر والتهميــش واالعتمــاد علــى املســاعدات اإلنســانية؛ ذلك 
بوساطة املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة لجميع القطاعات والفئات في عملية التنمية، فبناء التنمية الشاملة 
واملتوازنــة يتطلــب املشــاركة الفاعلــة لجميــع القطاعــات )حكومــي، خــاص، أهلــي، منظمــات ونقابــات شــعبية( وكذلــك 

لجميــع فئــات املجتمــع )شــباب، نســاء، ُمِســّنون، أطفــال، أســر 
الشــهداء، الجرحــى، الفقــراء...( بمــا يحقــق اإلفــادة مــن إســهام 
الجميــع، كّل حســب دوره وإمكاناتــه، وتكامــل هــذه األدوار، 
لتحقيــق غايــات التنميــة، بهــدف تخطــي تأثيــرات الحــرب مــن 
إرهــاب وتهجيــر، والعمــل علــى إحيــاء قيــم الهويــة واملواطنــة 

واملشــاركة االجتماعيــة.

وتعمــل الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات املعنيــة الحكوميــة الرســمية 
واألهليــة علــى تحديــث وثائــق السياســة الســكانية، وأنجــزت فــي هــذا الســياق وثائــق السياســة الســكانية املحليــة 
والبرامــج االســتهدافية فــي ثــالث محافظــات، هــي: حمــص، وطرطــوس، والســويداء كمشــروع رديــف ضمــن املشــروع 

التنمــوي الشــامل لســورية مــا بعــد الحــرب.

وتضمنــت الوثائــق املحدثــة مصفوفــة البرامــج االســتهدافية اآلنيــة لعــام 2018 واملتوســطة لغايــة عــام 2030 فــي 
مجــاالت:

العودة واالستقرار السكاني.  .1  

القوة البشرية وقوة العمل والتشغيل واالستخدام.  .2  

االلتحاق باملدرسة، والحّد من التسرب، ومتابعة التعليم.  .3  

الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.  .4  

 بعــام 
ً
28    تبــرز الحاجــة إلــى تحديــث البيانــات اإلحصائيــة واملؤشــرات القياســية الخاصــة بســنة األســاس التــي حــددت ســابقا

2011، وبالتالي تعديلها وتعديل املؤشــرات القياســية لســنة الهدف املرحلي التي حددت في عام 2015، وســنة الهدف النهائي 
لبرامــج السياســة الســكانية التــي حــددت فــي عــام 2025.

المسألة السكانية تحتاج إلى نوع جديد من التخطيط 
االستراتيجي للدفع باتجاه تبني سياسة سكانية ذات 

طابع اجتماعي واقتصادي
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مع التركيز على:

 جراء األزمة التي مرت فيها سورية.
ً
املناطق الجغرافية األكثر تضررا  .1  

الفئات العمرية: )أقل من 15 سنة( و)15 وأقل من 25 سنة(.  .2  

النساء املعيالت، واألرامل، واملطلقات، وكبار السن.  .3  

أسر ذوي الشهداء والجرحى.  .4  

كما تم تصميم وإعداد بطاقات للبرامج االســتهدافية في خمســة مجاالت وهي )التشــغيل، واالســتقرار والعودة، 
 لكل محافظة وهي:

ً
والتعليم، والصحة، ودعم األســر ذات الهشاشــة )املعاقون وذوو الجرحى والشــهداء( وفقا

التشغيل: تحسين مستويات النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل.  .1  

العودة واالستقرار: إعادة النازحين والالجئين إلى مناطق إقامتهم األصلية.  .2  

التعليم: االرتقاء بكفاية وشمول املستويات التعليمية.  .3  

لتعزيز  واالجتماعي  االقتصادي  النشاط  في  املشاركة  أجل  من  للمعاقين  التمكين  املعاقون:   .4  
إدماجهم في املجتمع.

أسر الشهداء والجرحى: التمكين ألسر الشهداء والجرحى ببرامج ومشاريع خاصة بدعم سبل   .5  
العيش.

الصحة: زيادة العمر املتوقع عند الوالدة؛ذلك بتحسين مستويات الصحة والصحة اإلنجابية   .6  
للسكان.
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خامسًا
التوصيات والمقترحات

سوريةسورية

سوريةسورية
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النمو السكاني. 1

بناء قاعدة معلومات سكانية ترصد التغيرات في حركة املؤشرات؛ذلك بهدف التدخل اآلنّي، بوساطة   .1  
برامج العمل التنفيذية السنوية، باإلضافة لرسم السياسات بعيدة املدى لتحسين هذه املؤشرات.

توفير املقومات االقتصادية واالجتماعية الالزمة لخفض معدالت الخصوبة التي يظهر بوضوح تأثرها   .2  
الكبير بعاملين مباشرين:

سن الزواج وبخاّصة لإلناث الذي يتحدد بناًء على املستوى التعليمي لهن ومشاركتهن بالعملية  أ.   
التنموية )النشاط االقتصادي( ومستوى الوعي املجتمعّي.

عدد مرات تكرار الحمل أثناء الزواج، الذي يتأثر باإلضافة إلى العوامل السابقة بمستوى  ب.   
خدمات الصحة اإلنجابية ومقدرة األسر على الحصول عليها.

الهجرة. 2

رسم سياسة وطنية واضحة تجاه الهجرة   .1  
الخارجية.

الحد من الهجرة الداخلية بالعمل على:  .2  
تحقيق عدالة أكبر في توزيع االستثمارات العامة  أ.   

.
ً
والخاصة جغرافيا

تحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات االجتماعية  ب.   
وخدمات البنى التحتية.

إحداث تنوع اقتصادي بما يتوافق مع امليزات النسبية للمحافظات واملناطق. ج.   
التوجه نحو البرامج االستهدافية لتخفيف التفاوت التنموي. د.   

االهتمام بموضوع االقتصاد املعرفي واالستثمار في رأس املال البشري. هـ.   

التطوير النوعي للخصائص السكانية. 1

ق جزء كبير من هذه املقّومات 
ّ
تتطلب االستفادة من فرصة النافذة الديموغرافية توفير مقومات استثمارها، ويتعل

بالجانب النوعي للســكان الذي ســينعكس بشــكل مباشــر على تحســين مجمل عملية التنمية، وهذا يســتدعي العمل 
علــى:

تحسين الخصائص النوعية التعليمية والثقافية والصحية للسكان.. 1

التمكين للمرأة من أجل تفعيل مشاركتها في عملية التنمية.. 2

تحسين مقومات املعيشة املختلفة املتعلقة بالقضايا الخدمية واالقتصادية.. 3

بنــاء قــدرات مؤهلــة متخصصــة فــي الســكان، ودعــم السياســة الســكانية القائمــة علــى الحــّد مــن الفقــر، . 4
وزيــادة معــدالت التشــغيل.

زيادة الوعي بالقضايا السكانية. 2

رفع مستوى الوعي السكاني والسلوك اإلنجابي للمواطنين، من أجل الحفاظ على املوازنة بين النمو . 1
السكاني والنمو االقتصادي.

إدخــال البعــد الســكانّي فــي املناهــج التعليميــة، واســتخدام وســائل اإلعــالم لتوعيــة املواطنيــن بقضايــا . 2
الســكان.

التوسع في استخدام وسائل تنظيم األسرة.. 3

تحفيــز  املجتمــع األهلــي والجمعيــات علــى القيــام بدورهمــا فــي قضايــا الســكان، بوســاطة العمــل . 4
االجتماعيــة. املســؤولية  مفهــوم  وتعميــق  التطوعــّي، 

تتطلب االستفادة من فرصة النافذة الديموغرافية 
توفير مقومات استثمارها، ويتعّلق جزء كبير من هذه 
المقّومات بالجانب النوعي للسكان الذي سينعكس 

بشكل مباشر على تحسين مجمل عملية التنمية
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