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تمهيد 

تعتــر الديناميكيــات الســكانية التــي متثلهــا الخصوبــة 

علــوم  مــن  فرعــا  ومكوناتهــا  والهجــرة  والوفيــات 

الحيــاة. يهتــم هــذا الفــرع مــن العلــوم بدراســة 

التغــرات القصــرة والطويلــة األجــل يف حجــم الســكان 

ــة.  ــة والبيئي ــات البيولوجي ــن العمــري والعملي والتكوي

وتتعامــل الديناميكيــات الســكانية مــع العوامــل التــي 

تؤثــر عــى معــدالت املواليــد والوفيــات والهجــرة. 

ــد  ــات الســكانية عــى العدي وتركــز دراســة الديناميكي

مــن املواضيــع مثــل عمــر الســكان أو انخفــاض عــدد 

ــي  ــل الت ــات والعوام ــن املوضوع ــا م ــكان وغره الس

الديناميكيــات  يف«  التحكــم  ويتــم  وراءهــا.  تقــف 

الســكانية مــن خــال العوامــل التــي تؤثــر عليهــا 

والتــي تشــمل العوامــل الدميوغرافيــة واالجتامعيــة 

واالقتصاديــة والبيئيــة وغرهــا.

التنميــة  أهــداف  مــن  الخامــس  الهــدف  وينــص 

أشــكال  كافــة  عــى  القضــاء  أن  عــى  املســتدامة 

التمييــز ضــد النســاء والفتيــات ال ميثــل حقــا أساســيا 

مــن حقــوق اإلنســان فحســب، بــل هــو أيضــا عامــل 

حاســم يف التعجيــل بتحقيــق التنميــة املســتدامة. وقــد 

ــه  ــات ل ــن النســاء والفتي ــرارا أن متك ــرارا وتك ــت م ثب

أثــر مضاعــف، ويســاعد عــى دفــع النمــو االقتصــادي 

والتنميــة يف جميــع املجــاالت. وال شــك أن تعزيز مكانة 

ــات  ــر جوهــري عــى ديناميكي ــه تأث املــرأة ســيكون ل

الســكان مــن خــال مشــاركتها يف اتخــاذ القــرارات 

املتعلقــة باإلنجــاب والعمــل والهجــرة وذلــك الرتبــاط 

ارتباطــا  الســكان  بديناميكيــات  االجتامعــي  النــوع 

ــات  وثيقــا مــن خــال العنــارص التــي متثلهــا ديناميكي

ــارص املســؤولة عــن تطــور  ــل العن ــي متث الســكان والت

ــكاين. ــو الس ــكان والنم ــم الس حج

ويقصــد بالنــوع االجتامعــي )أدواًرا اجتامعيــة يصنعهــا 

املجتمــع بنــاء عــى دور بيولوجــي لكنهــا تختلــف مــن 

مجتمــع إىل آخــر، ويتوقــع هــذا املجتمــع مــن الذكــر 

أو األنثــى التــرف يف شــكل محــدد وتكــون لهــام 

أدواًرا محــددة بنــاء عــى قيــم املجتمــع وعاداتــه. 

وهــذه األدوار هــي مــن صنــع اإلنســان ومل يولــد بهــا1.

وتؤثــر املتغــرات املرتبطــة بديناميكيــات الســكان عــى 

االتجاهــات الســكانية يف أي منطقــة مــن املناطــق. 

ومــن الواضــح أن ارتفــاع عــدد الســكان يخلــق ضغوطا 

وامليــاه  كاألرايض  الطبيعيــة  املــوارد  عــى  متزايــدة 

وإمــدادات الطاقــة. وتؤثــر التغــرات يف حجــم الســكان 

وتركيبهــم العمــري وتوزيعهــم الجغــرايف عــى العديــد 

ــاخ.  ــر املن ــذايئ وتغ ــن الغ ــا األم ــب ومنه ــن الجوان م

ــع أمنــاط االســتهاك  ــل املتغــرات الســكانية م وتتفاع

واالقتصاديــة  السياســية  والهيــاكل  والتكنولوجيــا 

ــة.  والبيئي

ــلبية  ــرات الس ــم التغ ــل يف فه ــذا التفاع ــاعد ه ويس

االســتيعابية  القــدرة  وتراجــع  البيئــي  كالتدهــور 

لــأرض2. 

 

1- https://unfoundation.org/blog/post/3-women-bringing-the-sdgs-to-life-in-new-york-city/

2- https://sites.google.com/site/resource12ubio/home/population-dynamics/an-introduction-to-population-dynamics
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أســايس  أمــر  الســكانية  الديناميكيــات  فهــم  إن 

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الطموحــة 

والشــاملة. ويعتــر النهــج القائــم عــى حقــوق 

الفــرد واحتياجاتــه وإمكانياتــه  اإلنســان- رؤيــة 

ويتأثــر  العمليــة.  هــذه  مــن  أساســيا  جــزءا   –

ــن  ــة م ــو االقتصــادي واالجتامعــي يف أي منطق النم

الســكان  بديناميكيــات  كبــر  حــد  إىل  املناطــق 

ــكل أو  ــي تتش ــرة( الت ــات والهج ــة والوفي )الخصوب

يجــب أن تتشــكل مــن خــال السياســات والرامــج 

التنمويــة. وعليــه، فــإن فهــم التفاعــل بــن الجنســن 

أمــر  الجنــس  إىل  تســتند  التــي  والديناميكيــات 

رضوري لصياغــة وتنفيــذ السياســات والرامــج التــي 

تهــدف إىل تغيــر البيئــة االجتامعيــة والسياســية 

واالقتصاديــة. 

الخصوبة

ميثــل معــدل اإلنجــاب الــكيل )معــدل الخصوبــة الكيل( 

متوســط عــدد األطفــال الذيــن ســتنجبهم املــرأة طيلــة 

حياتهــا اإلنجابيــة )49-15 ســنة(. وتختلــف أمنــاط 

ــل  ــن العوام ــد م ــا للعدي ــدول تبع ــن ال ــة ب الخصوب

اإلنجــاب.  مســتويات  تحديــد  يف  تؤثــر  قــد  التــي 

ــي ميكــن  ــة الت ــل املختلف ــن العوام ــد م ــاك العدي وهن

أن تؤثــر عــى معــدالت الخصوبــة. وتنقســم هــذه 

العوامــل إىل مجموعتــن3 مــن العوامــل هــي العوامــل 

ــرف  ــي تع ــارشا والت ــرا مب ــة تأث ــر الخصوب ــي تؤث الت

ــي  ــا Bongaarts والت ــي بينه ــل الوســيطة والت بالعوام

ــرض  ــر التع ــم األرسة، تأث ــائل تنظي ــر وس ــمل تأث تش

ــر اإلجهــاض املتعمــد، وعــدم اإلخصــاب  الجنــي، تأث

األربعــة  املكونــات  هــذه  أن  وبــن  الــوالدة،  بعــد 

متنــع خصوبــة مجتمــع معــن مــن الوصــول إىل الحــد 

األقــى ملعــدل الخصوبــة النظــري )الطبيعــي( البالــغ 

حــوايل 15.3 طفــل/ امــرأة، ويتــم اســتخدام هــذه 

املحــددات األربعــة لتحديــد معــدل الخصوبــة الــكيل 

ــددات  ــذه املح ــن ه ــدد م ــاهمة كل مح ــر ومس وتأث

يف خفــض معــدل الخصوبــة النظــري واملقــدر بحــوايل 

15.3 طفــا. 

وبــن Bongaarts أن معــدل الخصوبــة الــكيل هو نتاج 

تفاعــل املحــددات األربعــة. وتســمى املجموعــة الثانية 

مــن العوامــل بالعوامــل غــر املبــارشة التــي تؤثــر عــى 

الخصوبــة ممثلــة بالعوامــل االجتامعيــة مثــل العوامــل 

االقتصاديــة والتعليميــة ومــكان اإلقامة،....الخ. 

وتلعــب الخصوبــة دورا كبــرا يف تحديــد حجــم 

الســكان. وغالبــا مــا يتزايــد حجــم الســكان يف 

ــرة  ــة قص ــرات زمني ــال ف ــرة خ ــات الفق املجتمع

)مــن 5 إىل 10 ســنوات تقريبــا( نتيجــة الرتفــاع 

ــم  ــج لتنظي ــود برام ــدم وج ــاب وع ــدالت اإلنج مع

ــك،  ــة لذل ــات. ونتيج ــذه املجتمع ــل ه األرسة يف مث

املــدارس  مــن  مزيــد  بنــاء  إىل  الدولــة  تحتــاج 

3-  Bongaarts J. Modeling the fertility impact of the proximate determinants: time for a tune-up John Bongaarts. Demogr Res. 2015;33:535–560. 

doi:10.4054/DemRes.2015.33.19
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املختلفــة  التحتيــة  الصحيــة والبنيــة  والعيــادات 

مبعــدالت مســاوية ملســتوى معــدل النمــو الســكاين 

للحفــاظ عــى مســتوى مقبول للمســتويات املعيشــة 

العديــد مــن  التدهــور. وتعــاين  وحاميتهــا مــن 

الــدول مــن عــدم القــدرة عــى تخفيــض مســتويات 

معــدالت النمــو الســكاين املرتفعــة مــام يشــكل 

ضغوطــا عــى العديــد مــن القطاعــات كارتفــاع 

معــدالت البطالــة وانخفــاض معــدالت التشــغيل 

وتــدين مســتوى الخدمــات مبجملهــا كالخدمــات 

الصحيــة والتعليميــة والبنــى التحتيــة. 

أمــا العوامــل التــي تؤثــر يف الخصوبــة تأثــرا غــر مبارش 

فتشــمل العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة. 

ــل  ــة، مث ــة اإلنجابي ــى الصح ــرأة ع ــن امل ــر متك ويؤث

الخصوبــة وفــرة مــا بعــد الــوالدة واســتخدام وســائل 

تنظيــم األرسة، ويلعــب متكــن املــرأة دورا مهــام يف 

قــدرة املــرأة عــى اتخــاذ املــرأة خياراتهــا الخاصــة 

ومتابعــة األهــداف والتحكــم يف املعيشــة واملــوارد 

ــخصية.  الش

ويشــر ملخــص السياســات الصــادر عن املجلــس األعى 

للســكان بعنــوان )متكــن املــرأة والفتــاة واملســاواة بــن 

الجنســن بضــامن توفــر الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

والحقــوق اإلنجابيــة( إىل أن هنــاك عاقــة بــن متكــن 

ــم  ــا ت ــة. وعندم ــا اإلنجابي ــتها لحقوقه ــرأة ومامرس امل

قيــاس درجــة متكــن املــرأة مــن خــال مؤرشيــن هــام: 

عــدد األســباب التــي تعتقــد املــرأة أن لزوجهــا الحــق 

برضبهــا تبــن أنــه كلــام زاد عــدد هــذه األســباب تــدىن 

ــدد  ــام ع ــح. وثانيه ــس صحي ــا والعك ــا ومكانته متكينه

ــا الزوجــة، حيــث  ــي تشــارك به ــة الت القــرارات األرسي

تبــن أنــه كلــام قــل عــدد هــذه القــرارات تــدىن متكينها 

ومكانتهــا4.

ــل  ــول التكام ــع ح ــاق واس ــى نط ــامع ع ــاك إج وهن

ــة  ــراتيجية فعال ــا اس ــة باعتباره ــكان والتنمي ــن الس ب

يف التنميــة والتخطيــط الســكاين، وقــد اعتــر أحــد 

املبــادئ الرئيســة يف برنامــج عمــل مؤمتــر الســكان 

والتنميــة 1994 5، كــام شــدد صنــدوق األمــم املتحــدة 

الســكانية  الديناميكيــات  عــى   )2003( للســكان 

والهيــكل والصحــة اإلنجابيــة، ومتكــن املــرأة واملســاواة 

ــد  ــية يف الح ــل رئيس ــاف كعوام ــن واإلنص ــن الجنس ب

مــن الفقــر وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة يف املجتمــع. 

ويعتقــد أن اســتمرار الفقــر وانتشــاره وحــاالت اإلســاءة 

تؤثــر  االجتامعــي  النــوع  إىل  اســتنادا  االجتامعيــة 

عــى الجوانــب الدميوغرافيــة مثــل النمــو الســكاين 

وهيــكل الســكان وتوزيعهــم. ومــن ثــم فــإن التدابــر 

ــة  ــؤرشات الدميوغرافي ــى امل ــر ع ــو التأث ــة نح املوجه

والديناميكيــات الســكانية متثــل يف كثــر مــن األحيــان 

عــى اإلجــراءات الرئيســية يف عمليــة التخطيــط اإلمنايئ. 

وباملثــل، يعتــر متكــن النســاء وتحســن وضعهــن 

ــع6.  ــتدامة يف املجتم ــة املس ــق التنمي ــن لتحقي مهم

٤- املجلس األعى للسكان، 2020، ملخص سياسات تنكن املرأة والفتاة واملساواة بن الجنسن بضامن توفر الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية،

٥-  األمم املتحدة تقرير مؤمتر السكان والتنمية، القاهرة 199٤
6-  Begum, Sharifa, etl., 2011, INTEGRATION OF POPULATION AND GENDER CONCERNS INTO THE NATIONAL AND SECTORAL 

POLICIES AND PROGRAMMES: CURRENT STATUS AND CONSTRAINTS
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• معايــر النــوع االجتامعــي تؤثــر وتتأثــر عــى حــد 

ســواء برامــج تنظيــم األرسة، يتطلــب التأثــر الفعــال 

عــى معــدالت الخصوبــة االنتبــاه إىل هــذا التفاعــل.

ــوًدا  ــا قي ــة للجنســن تضــع عموًم • األدوار التقليدي

أكــر عــى وصــول املــرأة والرجــل إىل خدمــات 

تنظيــم األرسة، والتدخــات تســاعد عــى ضــامن 

ــاء  ــال والنس ــتفادة الرج ــول واس ــاواة يف الوص املس

مــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وتيســر 

ــم األرسة  ــأن تنظي ــاوض بش ــى التف ــرأة ع ــدرة امل ق

ــة. ــل بفعالي ــع الحم ــائل من ــتخدام وس واس

• ميكــن أن يــؤدي الوصــول إىل خدمــات تنظيــم 

األرسة / الصحــة اإلنجابيــة إىل تعزيــز املســاواة بــن 

ــى  ــرأة ع ــلطة امل ــادة س ــال زي ــن خ ــن، م الجنس

ــي  ــا االجتامع ــيع نطاقه ــة وتوس ــارات اإلنجابي الخي

ــة. ــا االقتصادي وفرصه

ــا  ــادة تحصيله ــرأة يف زي ــع امل ــن وض ــاهم تحس ويس

التعليمــي وفرصهــا االقتصاديــة ويــؤدي إىل زيــادة 

ويفــرض  القــرار،  صنــع  يف  مســاهمتها  وتفعيــل 

انخفــاض الخصوبــة نتيجــة لهــذا التقــدم يف متكــن 

املــرأة الــذي يبــدأ نتيجــة التغيــرات يف مســتويات 

الخصوبــة. وهنــاك أربــع مســارات رئيســية يؤثــر فيهــا 

متكــن املــرأة عــى خصوبــة املــرأة. وهــي تعليــم اإلناث 

ومشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل ومشــاركة املــرأة يف 

ــع  ــع القــرار واســتخدام املــرأة لوســائل من ــة صن عملي

ــكانية.  ــات الس ــع السياس ــران م ــل باالق الحم

أمــا العوامــل الثقافيــة مثــل تفضيــل الخصوبــة املرتفعة 

ــاء هــي عوامــل شــائعة يف التأثــر عــى  وتفضيــل األبن

ــادة  ــط الزي ــا ترتب ــا م ــا. وغالب ــرأة وخصوبته متكــن امل

ــة، يف  ــتويات الخصوب ــاض مس ــرأة بانخف ــن امل يف متك

حــن أن العوامــل الثقافيــة غالبــا مــا ترتبــط بانخفــاض 

مســتوى متكــن املــرأة وارتفــاع الخصوبــة7.

 ويتضــح مــن البيانــات حــدوث تحــول يف الســلطة يف 

ــك يف  ــة ذل ــن ماحظ ــات. وميك ــن املجتمع ــد م العدي

العديــد من العوامــل املرتبطــة بالتغــرات الدميوغرافية 

املتعلقــة بالخصوبــة مثــل تأخــر ســن الــزواج، وارتفــاع 

العمــر املتوقــع وقــت الــوالدة، وارتفــاع معــدالت 

ــزواج، وارتفــاع نســبة  الطــاق، وانخفــاض معــدالت ال

النســاء يف القــوى العاملــة، وارتفــاع مســتويات التعليــم 

ــة إىل  ــات الريفي ــن املجتمع ــول م ــاء، والتح ــن النس ب

املجتمعــات الحرضيــة والرامــج الحكوميــة التي تهدف 

إىل خفــض مســتويات اإلنجــاب.

وعــى الصعيــد العاملــي، ســيكون للديناميكيــات 

ــات املســتمرة،  الســكانية ال ســيام يف ســياق التفاوت

ــو  ــى النم ــة وع ــات التنمي ــى عملي ــر ع ــر كب تأث

ــج يف الســنوات القادمــة.  ــوازن والنتائ الشــامل واملت

كــام أنهــا تتحــدى قــدرة الدول عــى تحقيــق أهداف 

إمنائيــة واســعة النطــاق. وترتبــط الديناميكيــات 

الســكانية - مبــا يف ذلــك التغــرات يف معــدالت 

7- International Journal of Sociology of the Family, 2013, WOMEN›S EMPOWERMENT AND FERTILITY CHANGES, Vol. 39, No. 1/2, 

Spring-Autumn 2013 
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النمــو الســكاين، والركيــب العمــري، والخصوبــة، 

والوفيــات، والهجــرة وتوزيــع الســكان - ارتباطًــا 

وثيًقــا بالتحديــات اإلمنائيــة الوطنيــة والعامليــة. 

ــات دون  ويف الواقــع، ال ميكــن حــل أي مــن التحدي

االهتــامم بديناميكيــات الســكان.

الوفيات

ــال  ــا يف املج ــا ملموس ــرة تقدم ــود األخ ــهدت العق ش

ــاء  ــع أنح ــاة يف جمي ــد الحي ــى قي ــاء ع ــي والبق الصح

العــامل. ووفقــا لأمــم املتحــدة لعــام 2020 فقــد ارتفــع 

متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة لســكان العــامل 

ــة 1950 -  ــرة الزمني ــال الف ــا خ ــن 45.5 عام ككل م

1955 إىل 71.4 عامــا يف عــام 2015 وإىل 72.6 ســنة 

ــن  ــن الجنس ــاة ب ــع الحي ــن توق ــام 2020. وتباي يف ع

ــر  ــغ العم ــث بل ــام 2020، حي ــري يف ع ــكل جوه بش

املتوقــع للذكــور 70 ســنة مقابــل 75 ســنة لإلنــاث. كــام 

تبايــن حســب القــارات، حيــث بلــغ 71 ســنة للذكــور 

و75 ســنة لإلنــاث يف آســيا و75 ســنة للذكــور و82 

ســنة لإلنــاث يف أوروبــا و62 ســنة للذكــور و65 لإلنــاث 

يف أفريقيــا و72 ســنة للذكــور و79 ســنة لإلنــاث يف 

أمريــكا الاتينيــة و77 ســنة للذكــور و81 ســنة لإلنــاث 

ــع  ــاع توق ــظ ارتف ــن املاح ــاملية8. وم ــكا الش يف أمري

الحيــاة لإلنــاث مقارنــة بالذكــور يف كافــة القــارات 

مــام ســيكون لــه تأثــرات جوهريــة عــى ديناميكيــات 

الســكان وخاصــة مبــا يتعلــق بحجــم الســكان والركيب 

عنــارص  مــن  وغرهــا  الجنــس  ونســبة  العمــري 

ــرايف  ــال الدميوغ ــكل االنتق ــكان. وش ــات الس ديناميكي

تغــرا يف األمنــاط األساســية النخفــاض الوفيــات، حيــث 

ــن  ــدا ع ــات حســب الســبب بعي ــع الوفي تحــول توزي

ــل  ــة إىل منــط متث ــراض املعدي ــه األم منــط تهيمــن علي

ــن  ــى م ــة العظم ــة الغالبي ــر املعدي ــراض غ ــه األم في

ــايئ  ــال الوب ــة باالنتق ــذه العملي ــرف ه ــات. وتع الوفي

ــك الســل  ــا يف ذل ــة مب ــراض املعدي ــث شــكلت األم حي

ــع  ــف جمي ــن نص ــر م ــا أك ــهال وغره ــراض اإلس وأم

ــباب يف  ــذه األس ــاهامت ه ــت مس ــات وانخفض الوفي

إجــاميل الوفيــات بشــكل كبــر بحلــول منتصــف القــرن 

ــن.  العرشي

ترتبــط أهــم األســباب العامليــة للوفــاة حســب العــدد 

اإلجــاميل للوفيــات بثاثــة مواضيــع عامــة: القلــب 

واألوعيــة الدمويــة )مــرض القلــب اإلقفــاري والســكتة 

االنســداد  )مــرض  التنفــي  والجهــاز  الدماغيــة( 

الرئــوي املزمــن والتهابــات الجهــاز التنفــي الســفيل( 

ــاق  ــمل اختن ــي تش ــوالدة – والت ــي ال ــاالت حديث وح

الــوالدة وصدمــة الــوالدة وتعفــن دم حديثــي الــوالدة 

وااللتهابــات ومضاعفــات الــوالدة املبكــرة. وميكــن 

ــراض  ــات: األم ــاث فئ ــاة إىل ث ــباب الوف ــف أس تصني

ووفيــات  والطفيليــة  املعديــة  )األمــراض  املعديــة 

األمهــات ووفيــات مــا حــول الــوالدة وســوء التغذيــة( 

ــة )املزمنــة( واإلصابــات. وعــى املســتوى  وغــر املعدي

الــدويل فــإن 7 مــن 10 أهــم أســباب الوفيــات يف عــام 

ــذه  ــكلت ه ــارية، وش ــر الس ــراض غ ــي األم 2019 ه

ــن  ــات أو 80 % م ــع الوفي ــن جمي ــباب 44 % م األس

8- https://www.statista.com/statistics/270861/life-expectancy-by-continent/
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أعــى 10 أســباب. ومــع ذلــك، شــكلت جميــع األمــراض 

غــر املعديــة مجتمعــة 74 % مــن الوفيــات عــى 

مســتوى العــامل يف عــام 2019. وكان القاتــل األكــر هــو 

مــرض القلــب اإلقفــاري وكان مســؤوال عــن 16 % مــن 

إجــاميل الوفيــات يف العــامل. ومنــذ عــام 2000، ارتفعــت 

ــبب  ــاة بس ــون وف ــن 2 ملي ــر م ــات بأك ــداد الوفي أع

هــذا املــرض لتصــل إىل 8.9 مليــون حالــة وفــاة يف عــام 

ــة ومــرض االنســداد  2019. وشــكلت الســكتة الدماغي

ــة  ــة والثالث ــية الثاني ــباب الرئيس ــن األس ــوي املزم الرئ

للوفــاة وكانــت مســؤولة عــن حــوايل 11 % و6 % 

مــن إجــاميل الوفيــات عــى التــوايل. وظلــت التهابــات 

الجهــاز التنفــي الســفيل األمــراض املعديــة األكــر فتكا 

ــاة.  ــبب للوف ــة كس ــة الرابع ــت املرتب ــامل واحتل يف الع

ــة السادســة، حيــث  ــات الرسطــان باملرتب وجــاءت وفي

ارتفعــت وفيــات رسطــان القصبــة الهوائيــة والقصبــات 

الهوائيــة والرئــة. وصنــف مــرض الزهاميــر وغــره مــن 

ــي الســابع  ــبب الرئي ــاره الس ــرف باعتب ــكال الخ أش

للوفــاة وتتأثــر النســاء بشــكل أكــر مــن الرجــال بهــذا 

ــة  ــات الناجم ــن الوفي ــكلن 65 % م ــث ش ــرض، حي امل

عــن مــرض الزهاميــر وأشــكال الخــرف األخــرى، ودخــل 

ــاة  ــباب للوف ــرشة أس ــى ع ــن أع ــكري ضم ــرض الس م

وســاهم هــذا املــرض بارتفــاع وفيــات الذكــور بشــكل 

خــاص9.

 ويف األردن أظهــر معــدل الوفيــات الخــام )الــذي ميثــل 

ــك  ــف شــخص يف تل ــكل أل ــات يف الســنة ل عــدد الوفي

ــاث  ــور واإلن ــن الذك ــكل م ــرا ل ــا كب ــنة( انخفاض الس

منــذ عــام 1952، ويعــزى هــذا االنخفــاض أساســا 

ــة  إىل التحســن امللحــوظ يف الظــروف املعيشــية العام

ــد  ــكان. وق ــة للس ــة والطبي ــات الصحي ــر الخدم وتوف

حقــق األردن تحســنا كبــرا يف الخدمــات الصحيــة خال 

العقــود األخــرة مــن القــرن املــايض ويف الســنوات 

األخــرة مــن األلفيــة الجديــدة. فقــد انخفــض معــدل 

الوفيــات الخــام مــن مســتوياته املرتفعــة خــال عقــد 

الســتينات وعقــد الســبعينات مــن القــرن املــايض )18 

باأللــف و12 باأللــف خــال العقديــن املشــار إليهــام( 

مــام ســاهم يف زيــادة كبــرة يف توقعــات الحيــاة وقــت 

الوفيــات  أن معــدل  إىل  البيانــات  الــوالدة. وتشــر 

الخــام انخفــض خــال 1952 - 2020 مبــا مقــداره مــن 

16 نقطــة مئويــة )مــن حــوايل 22 لــكل ألــف يف عــام 

ــام 2019(10. ــف يف ع ــكل أل 1952 إىل 6 ل

وأشــارت نتائــج مســح الســكان والصحــة األرسيــة 

لعــام 2017 / 2018 إىل أن معــدل وفيــات األطفــال 

ــود  ــكل 1,000 مول ــغ 19 ل دون ســن الخامســة قــد بل

ــة  ــن الخامس ــات دون س ــم وفي ــدث معظ ــي، وتح ح

ــث  ــر، حي ــن العم ــنة األوىل م ــال الس ــر خ ــن العم م

ــكل 1,000  ــات األطفــال الرضــع 17 ل ــغ معــدل وفي بل

ــكل  ــال 3 ل ــات األطف ــدل وفي ــغ مع ــي. وبل ــود ح مول

1000 طفــل، وكــام هــو متوقــع، فــإن معــدل وفيــات 

ــات  ــدل وفي ــن مع ــى م ــوالدة أع ــي ال ــال حديث األطف

ــكل 1,000  ــوالدة )11 ل ــي ال ــد حديث ــا بع ــال م األطف

9- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

10- Saleh, Kamal, 2021, Women and Demography
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طفــل و6 لــكل 1,000 طفــل عــى التــوايل( ومتثــل 64.7 

% مــن إجــاميل وفيــات األطفــال الرضــع. وتتابــن قيمــة 

ــات األطفــال حســب الجنــس، حيــث كان  معــدل وفي

معــدل وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة أعــى للذكــور 

منــه لإلنــاث )13 لــكل 1,000 طفــل بالنســبة للذكــور 

مقابــل 8 لــكل 1,000 طفــل لإلنــاث(. ويرتفــع معــدل 

وفيــات األطفــال مــا بعــد الــوالدة بــن اإلنــاث مقارنــة 

بالذكــور )5 لــكل 1,000 طفــل للذكــور مقابــل 6 لــكل 

1,000 طفــل لإلنــاث(، وســجل معــدل وفيــات األطفــال 

الرضــع قيمــة أعــى بــن الذكــور مقارنــة بقيمتــه بــن 

ــل  ــور مقاب ــن الذك ــل ب ــكل 1,000 طف ــاث )17 ل اإلن

ــة،  ــة عام ــاث(، وبصف ــن اإلن ــل ب ــكل 1,000 طف 13 ل

فــإن معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة مــن 

ــكل  ــاث )21 ل ــة باإلن ــور مقارن ــن الذك العمــر أعــى ب

ــل  ــكل 1,000 طف ــل 17 ل ــور مقاب ــل للذك 1,000 طف

ــاث(11 . لإلن

ويشــر توقــع الحيــاة وقــت الــوالدة الــذي يعكــس 

ــع أن يعيشــها  ــي يتوق ــدد الســنوات الت متوســط ع

املولــود الجديــد بافــراض ثبــات معــدالت الوفيــات 

الســائدة. وقــد شــهد األردن زيــادة كبرة يف متوســط 

ــواء  ــد س ــى ح ــاث ع ــور واإلن ــع للذك ــر املتوق العم

منــذ عــام 1961. فقــد بلــغ عــدد الســنوات املضافــة 

ــن 52.6  ــنة )م ــور 19.7 س ــع للذك ــر املتوق إىل العم

ــام 2017(  ــنة يف ع ــام 1961 إىل 72.3 س ــنة يف ع س

ــنة يف  ــن 52 س ــاث )م ــنة لإلن ــع 23.1 س ــة م مقارن

عــام 1961 إىل 75.1 ســنة يف عــام 2017(، ونجمــت 

هــذه الزيــادة يف االردن بســبب التحســن امللحــوظ 

للســكان مــام  املعيشــية والصحيــة  الظــروف  يف 

انعكــس بشــكل إيجــايب عــى فــرص البقــاء عــى قيد 

الحيــاة. وتشــر البيانــات إىل أن احتــامل البقــاء عــى 

ــاث، ولكــن الفجــوة  ــح اإلن ــل لصال ــاة ميي ــد الحي قي

ــاث  ــور واإلن ــن الذك ــع ب ــر املتوق ــط العم يف متوس

ــام 1976  ــنوات؛ يف ع ــن 5 س ــص م ــذة يف التقل آخ

)57 ســنة للذكــور مقابــل 62 ســنة لإلنــاث يف عــام 

1976( إىل حــوايل 3 ســنوات يف عــام 2017 )72.3 

ــام 2017(12. ــاث يف ع ــور و75.1 ســنة لإلن ســنة للذك

ــات  ــة بيان ــة العاملي ــة الصح ــرات منظم ــت تقدي أتاح

شــاملة13 ميكــن االعتــامد عليهــا يف بحــث أســباب 

ــاث يف األردن لعــام 2019،  ــات بــن الذكــور واإلن الوفي

يف  واالحتياجــات  األولويــات  ترتيــب  اىل  باإلضافــة 

ــتثامرات  ــة إىل اس ــا الحاج ــّس فيه ــي مت ــاالت الت املج

إضافيــة يف الخدمــات الصحيــة لتقليــل مــن أثــار هــذه 

األمــراض وتحســن األمنــاط املعيشــية للناس، واألشــكال 

التاليــة تــرز األســباب العــرشة األوىل لوفيــات الذكــور 

واإلنــاث مــن حيــث معــدل انتشــارها يف األردن لعــام 

.2019

ــام 2019  ــاة يف األردن لع ــاالت الوف ــل ح ــت مجم بلغ

حســب تقديــرات منظمــة الصحــة العامليــة )26,990( 

حالــة وفــاة توزعــت مبــا نســبته %47.5 إنــاث و52.5% 

ذكــور.

11- دائرة اإلحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األرسية لعام 2018/2017

12- دائرة اإلحصاءات العامة، تعداد السكان 1961، مسح الخصوبة األردين 1976، وقسم السكان 2017
13- https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-causes-of-dalys
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عــن  مســؤولة  األوىل  العــرشة  األســباب  كانــت   

)19,102( حالــة وفــاة للذكــور واإلنــاث ومبــا يعــادل 

ــام 2019،  ــات يف األردن لع ــل الوفي ــن مجم %70.1 م

ــاث  ــات اإلن ــل وفي ــن مجم ــبته %71.8 م ــا نس ومب

ــور. ــات الذك ــل وفي ــن مجم و69.8 % م

متثلــت 7 مــن األســباب العــرشة الرئيســية للوفــاة 

يف األردن يف عــام 2019 يف األمــراض غــر الســارية 

)أمــراض القلــب اإلقفاريــة، الجلطــات، أمــراض القلــب 

وارتفــاع ضغــط الــدم، الســكري، أمراض الــكى، رسطان 

الثــدي عنــد اإلنــاث، رسطــان القصبــة الهوائيــة والرئــة، 

والتشــوهات الخلقيــة(، وأدت األســباب الســبعة األوىل 

ــات  ــن الوفي ــادل )%82.8( م ــا يع ــاث اىل م ــدى اإلن ل

ــادل 74.2%  ــا يع ــاث، وم ــدى اإلن ــرشة ل ــباب الع لأس

مــن الوفيــات نتيجــة األســباب العــرشة لــدى الذكــور.

األول  املصــدر  االفقاريــة  القلــب  أمــراض  شــكلت 

ــدى  ــد شــكلت ل ــاث، فق ــور واإلن ــدى الذك ــات ل للوفي

ــف مــن الذكــور، يف حــن  ــة أل ــكل مائ الذكــور 52.7 ل

شــكلت لــدى اإلنــاث 43.3 لــكل مائــة ألــف مــن 

ــاث.  اإلن

متيــزت األســباب العــرشة لوفيــات اإلنــاث عــن الذكــور 

بالوفيــات الناتجــة عــن رسطــان الثــدي وجــاء ترتيبهــا 

الســادس بــن األســباب العــرشة لوفيــات اإلنــاث فقــد 

بلغــت 13.8 وفــاة لــكل مائــة ألــف من اإلنــاث، ومرض 

الزهاميــر وأنــواع الخــرف األخــرى وجــاء ترتيبهــا العارش 

فقــد بلغــت مبعــدل 8.4 لــكل مائــة ألــف مــن اإلنــاث 

أمــا مييــز األســباب العــرشة لوفيــات الذكــور فقــد 

كانــت وفيــات رسطانــات القصبــة الهوائيــة والشــعب 

الهوائيــة والرئــة. حيــث جــاء ترتيبهــا الرابــع مــن بــن 

األســباب العــرشة لوفيــات الذكــور، وقــد بلغــت 17.2 

وفــاة لــكل مائــة ألــف مــن الذكــور.
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شــكلت وفيــات الذكــور بســبب حــوادث الطــرق 

24.2 حالــة وفــاة لــكل مائــة ألــف مــن الذكــور وجــاء 

ترتيبهــا الثــاين بــن األســباب العــرش لوفيــات الذكــور، 

ــباب  ــن األس ــبية ب ــا النس ــى أهميته ــت ع ــام حافظ ك

العــرشة لوفيــات اإلنــاث إال أنهــا اقــل انتشــارا باملقارنــة 

ــدل 9.6  ــن ومبع ــا الثام ــد جــاء ترتيبه ــور فق ــع الذك م

ــة ألــف مــن اإلنــاث. وفــاة لــكل مائ

ــط  ــاع ضغ ــب وارتف ــراض القل ــة وأم ــر الجلط تعت

الــدم والســكري وأمــراض الــكى مــن اهــم األمــراض 

التــي تســبب الوفيــات لــدى اإلنــاث، فقــد حصلــت 

ــس  ــع والخام ــث والراب ــاين والثال ــب الث ــى الرتي ع

والســادس عــى التــوايل، يف حــن جــاء ترتيبهــا لــدى 

الذكــور )الجلطــات الرتيــب الثالــث، أمــراض القلــب 

وضغــط الــدم الرتيــب الثامــن، والســكري الرتيــب 

الســادس وأمــراض الــكى الرتيــب الســابع(، وتحتــل 

حــاالت وفيــات حديثــي الــوالدة بــن املواليــد اإلناث 

املركــز الســابع، يف حــن احتلــت الرتيــب الخامــس 

بــن األســباب العــرشة للوفيــات بــن الذكــور.

الهجرة

ــرايف  ــر الدميوغ ــركا للتغ ــة مح ــرة الدولي ــكل الهج تش

ارتفــاع  يف منطقتــي اإلرســال واالســتقبال، ويــؤدي 

عــدد الســكان وعــدد قــوة العمــل يف الــدول املرســلة 

للمهاجريــن تغــرا دميوغرافيــا يف دول االســتقبال التــي 

ــا  ــا م ــة. وغالب ــدي العامل ــادة مــن نقــص األي تعــاين ع

تحــدث الهجــرة كمهــرب مــن عــدم املســاواة يف الفرص 

يف دولهــم أو الهــروب مــن االضطهــاد أو بســبب تغــر 

ــر  ــة أو الراعــات أو الفق ــاخ أو الكــوارث الطبيعي املن

أو الــزواج أو االلتحــاق بــاألرسة، وتوفــر الهجــرة فرصــة 

لتحســن حالــة الشــخص يف بيئــة جديــدة، ومــع ذلــك، 

يواجــه العديــد مــن املهاجريــن مــن العاملــة غــر 

املنتظمــة أشــكاال متعــددة مــن عــدم املســاواة يف دول 

االســتقبال مثــل عــدم االســتقرار وظــروف العمــل 

وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، ويتعــرض املهاجــرون 

للتمييــز واالســتغال والعمــل يف ظــروف غــر مامئــة، 

ــاث  ــن إن ــة لكونه ــون املهاجــرات ضحي ــا تك ــا م وغالب

وكونهــن مهاجــرات، حيــث يواجهــن االســتغال يف 

ــة.  ــام الراح ــود أي ــدم وج ــور وع ــدين األج ــل وت العم

وال متلــك املهاجــرات غــر القانونيــات أي إمكانيــة 

للحصــول عــى الجنســية والخدمــات الصحيــة. وال 

تطبــق املواثيــق املتعلقــة بحقــوق اإلنســان عــى 

يتعرضــون ألنــواع  مــا  املهاجريــن وعــادة  العــامل 

ــف 14. العن

ــة  ــرا مقارن ــدا كب ــة تزاي ــرة الدولي ــم الهج ــهد حج ش

بحجمهــا ســابقا. ويقــدر عــدد املهاجريــن الدوليــن يف 

عــام 2020 بحــوايل 272 مليــون مهاجــر أو مــا نســبته 

3.5 % مــن ســكان العــامل. مــام يعنــي أن الغالبيــة 

العظمــى مــن النــاس عــى مســتوى العــامل )96.5 

ــغ عــدد  ــه، وبل ــدوا في ــذي ول ــد ال %( يقيمــون يف البل

ــرة يف  ــون مهاج ــة 139.4 ملي ــرة دولي ــرات هج املهاج

ــام 2020.  ع

14- United Nations, 2018, Population dynamics and inequality in Asia and the Pacific
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وتجــاوز عــدد املهاجــرات عــدد املهاجريــن الذكــور يف 

ــا وأمريــكا الشــاملية وأوقيانوســيا ويرجــع ذلــك  أوروب

جزئيــا إىل ارتفــاع متوســط العمــر املتوقــع للنســاء 

املهاجــرات  عــى  الطلــب  تزايــد  وإىل  املهاجــرات 

للعمــل املتصــل بالرعايــة ويقيــم مــا يقــرب مــن ثلثــي 

الدخــل،  املرتفعــة  الــدول  يف  الدوليــن  املهاجريــن 

يف حــن يقيــم 31 % يف الــدول املتوســطة الدخــل 

وحــوايل 4 % يف املائــة يف البلــدان املنخفضــة الدخــل. 

ــة  ــدان املنخفض ــتضيف البل ــرى، تس ــة أخ ــن ناحي وم

واملتوســطة الدخــل 80 % مــن الاجئــن يف العــامل 

يف عــام 2020. ويشــكل الاجئــون حــوايل 3 % مــن 

املهاجريــن الدوليــن يف الــدول املرتفعــة الدخــل مقابل 

ــدول  ــدول املتوســطة الدخــل و50 % يف ال 25 % يف ال

ــل 15.  ــة الدخ املنخفض

ويؤثــر نــوع الجنــس عــى أســباب الهجــرة واختيــار 

ــبكات  ــا والش ــرة وكيفيته ــكان الهج ــن وم املهاجري

واملــوارد  والفــرص  املهاجــرون  يســتخدمها  التــي 

والعاقــات  االســتقبال  مناطــق  لهــم يف  املتاحــة 

ــاط  ــر ونق ــف املخاط ــال. وتختل ــة اإلرس ــع منطق م

الضعــف واالحتياجــات حســب الجنــس اختافــا 

والعاقــات  والتوقعــات  األدوار  وتؤثــر  جذريــا. 

ــكل  ــس بش ــة بالجن ــلطة املرتبط ــات الس وديناميكي

كبــر عــى جميــع جوانــب عمليــة الهجــرة. وعليــه، 

فمــن األهميــة مبــكان فهــم كيفيــة تفاعــل الجنســن 

مــع الهجــرة. ونظــرا لطبيعــة الهجــرة الخاصــة بنــوع 

الجنــس، فــا بــد مــن تطبيــق املســاواة يف الحقــوق 

ومكافحــة  والتنقــل  التوظيــف  قوانــن  مبوجــب 

املامرســات التمييزيــة وفهــم كيفيــة تأثــر نــوع 

ــوع  ــر ن ــه وتأث الجنــس عــى الهجــرة واالســتجابة ل

ــة.  ــات االجتامعي ــول إىل الخدم ــى الوص ــس ع الجن

ومعالجــة  الضعــف  وأوجــه  املخاطــر  وتحديــد 

ــن. ــى أدوار الجنس ــرة ع ــلبية للهج ــرات الس التأث

ــه أن وجــود إطــار تنظيمــي يســتند  ومــام ال شــك في

يســهم يف حصــول  والشــمولية  املســاواة  مبــدأ  إىل 

ــى  ــول ع ــامن الحص ــوق. ولض ــى الحق ــن ع املهاجري

هــذه الحقــوق، فإنــه مــن الــرضوري وضــع سياســات 

ــد  ــات ترص ــة وآلي ــوق فعال ــذه الحق ــل ه ــة تجع عام

الوفــاء بهــا وتجعــل اســراتيجيات إنفاذهــا ظاهــرة يف 

حالــة انتهاكهــا. وقــد حــددت دراســات مختلفــة وجود 

ــول  ــام حص ــا أم ــف عائق ــي تق ــات الت ــض الصعوب بع

املهاجريــن بوجــه عــام والنســاء املهاجــرات بوجــه 

خــاص عــى الحقــوق االجتامعيــة. وميكــن تقســيم 

هــذه الصعوبــات إىل فئتــن هــام: الحواجــز يف الوصــول 

إىل النظــم العامــة التــي تضمــن الحصول عــى الحقوق 

مــن جهــة، والحواجــز التــي تحــول دون االنتقــال عــر 

ــام  ــة أخــرى. وفي ــة مــن جه ــة االجتامعي ــر الرعاي دوائ

يتعلــق بالفئــة األوىل، هنــاك عقبــات تعــرض الوصــول 

ــات  ــا بطلب ــط أساس ــي ترتب ــات الت ــوارد والخدم إىل امل

الحصــول عــى الوثائــق للوصــول إليهــا. فعــى ســبيل 

املثــال ، تتطلــب بعــض املؤسســات التعليميــة تحديــد 

15-  IOM UN Migration, 2020, World Migration Report 2020
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ــهادات ،  ــدار الش ــا أو إص ــاق به ــة لالتح ــة خاص هوي

يف حــن أن بعــض مؤسســات الرعايــة الصحيــة تطلــب 

ذلــك مــن أجــل تحديــد موعــد أو الحصول عــى الدواء 

أو لــوازم العمليــات الجراحيــة. وهــذا يكشــف التناقض 

بــن بعــض املؤسســات والقواعــد واإلجــراءات اإلداريــة 

ــة  ــل حامي ــن أج ــا م ــي تعديله ــي ينبغ ــة والت الوطني

حقــوق املهاجريــن. أمــا النــوع الثــاين مــن الصعوبــات، 

فيتمثــل بحــاالت التمييــز وســوء معاملــة املهاجريــن يف 

دوائــر الرعايــة االجتامعيــة. كالعقبات التــي تحول دون 

الحصــول عــى الخدمــات، وتســهم هــذه الصعوبــات يف 

ــن ومتنعهــم مــن اللجــوء إىل  ــاك حقــوق املهاجري انته

ــدم  ــإن ع ــك، ف ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــات العام املؤسس

وجــود منظــور جنســاين يف التدخــات االجتامعيــة 

ميكــن أن يزيــد مــن إعاقــة متتــع املهاجــرات بحقوقهــن 

بشــكل فعــال16.

ــة  ــة االقتصادي ــرات يف التنمي ــاء املهاج ــهم النس تس

كفاءاتهــن  خــال  مــن  االســتقبال  مناطــق  يف 

ومهاراتهــن، كــام تســاهم املــرأة يف تحســن اقتصــاد 

ــادة  ــن وزي ــال تحوياته ــن خ ــال م ــق اإلرس مناط

ــة. ويف  ــن األصلي ــم إىل مناطقه ــد عودته ــرة عن الخ

كثــر مــن األحيــان، تقــوم املهاجــرات بتحفيــز أفــراد 

األرسة اآلخريــن عــى الهجــرة عــن طريــق دفــع 

املهاجــرات مصــادر  وتعتــر  تكاليــف هجرتهــم. 

التحويــات املاليــة التــي ميكــن اســتخدامها لتحســن 

القــدرات  وتعزيــز  اآلخريــن  األرسة  أفــراد  رفــاه 

ــل  ــتقبال، تعم ــق االس ــأرسة. يف مناط ــة ل االقتصادي

املهاجــرات عــى متكــن أنفســهن وغالبــا مــا يقمــن 

بتغيــر العاقــات بــن الجنســن داخــل أرسهــم. ويف 

العديــد مــن الــدول تعمــل املهاجــرات العائــدات إىل 

ــي  ــة الت ــر الحكومي ــامت غ ــكيل املنظ ــن بتش دوله

متــارس الضغــط مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن 

واملشــاركة فيهــا وينــرشن أهميــة الحقــوق والفــرص 

ــرأة17. ــة للم املتاح

تشــر البيانــات إىل أن نســبة غــر األردنيــن املقيمــن يف 

األردن قــد ارتفعــت مــن 4.2 % مــن إجــاميل الســكان 

يف عــام 1979 إىل 7.6 % مــن إجــاميل الســكان يف عــام 

1994 وإىل 30.6 % مــن إجــاميل الســكان يف عام 2015. 

ــام للســكان واملســاكن  وأشــارت نتائــج التعــداد الع

2015 إىل أن عــدد الســكان غــر األردنيــن يف اململكــة 

ــورية  ــيات الس ــكلت الجنس ــغ 2,918,125. وش ــد بل ق

ــة  ــة والليبي ــة واليمني ــة والفلســطينية والعراقي واملري

2,720,740 نســمة أو 93.2 % مــن غــر األردنيــن 

املقيمــن يف األردن. وشــكل الســوريون النســبة األكــر 

مــن غــر األردنين املقيمــن يف األردن أو 43.4 % تاهم 

املريــون بنســبة بلغــت 21.8 % والفلســطينيون مبــا 

ــا  ــكل الرعاي ــرى، ش ــة أخ ــن جه ــبته 21.7 %. وم نس

العــرب واألجانــب اآلخــرون النســبة املتبقيــة. وبلغــت 

نســبة الجنــس بــن غــر األردنيــن )الذكــور لــكل 100 

أنثــى( 135.5، مــام يشــر إىل أن نســبة كبــرة مــن غــر 

ــن  ــي يهيم ــدة الت ــة الواف ــن العامل ــم م ــن ه األردني

16- IOM Development Fund, 2015, Migrant Women and Gender Violence: Strategies and perspectives for interventions

17- املصدر السابق 
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ــد النظــر إىل نســبة  ــك عن ــور. ويتضــح ذل ــا الذك عليه

ــبة  ــن )نس ــن والليبي ــن واليمني ــن املري ــس ب الجن

الجنــس 465، 151.2، 149 مــن الذكــور لــكل أنثــى 

عــى التــوايل(. وأشــارت نتائــج التعــداد العــام للســكان 

األردنيــات  اإلنــاث  عــدد  أن  إىل   2015 واملســاكن 

املهاجــرات هجــرة حياتيــة الــايئ يقمــن يف األردن قــد 

ــغ  ــات البال ــاث األردني ــغ 193,151 مــن إجــاميل اإلن بل

3,236,958، مــام يعنــي أن 6 % مــن اإلنــاث األردنيــات 

ــرى  ــات أخ ــن يف محافظ ــن ليقم ــكان والدته ــرن م غ

غــر محافظــات والدتهــن18.

الخالصة والتوصيات

الديناميكيــات  بــن  العاقــة  حــول  للبحــث  وفقــا 

الســكانية والجنــس، فمــن الــرضوري القيــام مبــا يــيل:

1- الحاجــة إىل إدمــاج النــوع االجتامعــي يف جميــع 

اســراتيجيات وبرامــج التنميــة

ــة يف  ــة املتاح ــوى العامل ــال للق ــتثامر الفع 2- االس

املجتمــع وخاصــة اإلنــاث الــايت يشــكلن حــوايل 

نصــف الســكان يف املجتمــع، وإهاملهــن يعنــي 

املخاطــرة بتجميــد وتعطيــل إمكانــات املجتمــع

املجتمعيــة  الفــوارق  معالجــة  عــى  العمــل   -3

والسياســية والثقافيــة القامئــة عــى نــوع الجنــس يف 

ــة ــا التنمي قضاي

4- ضــامن تكافــؤ الفــرص وإمكانيــة حصــول املــرأة 

عــى املــوارد بنفــس القــدر الــذي يتمتــع بــه الرجــل 

لتحقيــق املســاواة الكاملــة يف الفــرص

ــى  ــر ع ــو التأث ــة نح ــراءات املوجه ــز اإلج 5- تعزي

الديناميكيــات الدميغرافيــة والســكانية

6- توســيع نطــاق مامرســة الحكــم الجيــد والرشــيد، 

ــزات  ــن التحي ــل م ــى األق ــل ع ــل أو يقل ــه يزي ألن

ــوع الجنــس بــن الســكان ــات القامئــة عــى ن والتفاوت

7- تحســن نوعيــة السياســات والرامــج واملشــاريع 

ــة الحتياجــات الجنســن  ــاة التام ــة، ألن املراع العام

تــؤدي إىل إيجــاد حلــول مناســبة وتخصيــص األمــوال 

العامــة عــى النحــو املناســب

8- التحــرر مــن القوالــب النمطيــة التــي تضــع 

العديــد مــن الرجــال والنســاء يف وظائــف تحــد مــن 

إنتاجيتهــم وقدرتهــم عــى اتخــاذ خيــارات لتحســن 

ــم وضعه

9- التمكــن االقتصــادي للمــرأة هــو الطريــق املبارش 

ــر  ــى الفق ــاء ع ــن والقض ــن الجنس ــاواة ب إىل املس

وتحقيــق النمــو االقتصــادي الشــامل

18- Saleh, Kamal, 2021, Women and Demography 
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