
الجمعة 8 يناير 2010   33اقتصاد
فى دراسة متخصصة تحث الهيئات الحكومية على إنشاء هيئة لمراقبة البيانات السكانية 

اعداد: محمود فاروق
كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل مركز 
دراس���ات االقتصاد الرقمي »مدار« وشركة 
»أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق« 
عن أن أرقام اإلحصاءات السكانية في دول 
اخلليج واملعتمدة من قبل املنظمات احمللية 
واإلقليمية والدولية، مبا فيها »منظمة األمم 
 World( »الدولي املتحدة« )UN( و»البن���ك 
Bank(، تختل���ف بنح���و 25% أو أكث���ر عن 
معظم التقديرات الرسمية، مما يتسبب في 
إحداث مشكالت حقيقية وتغيير جذري في 
املؤشرات االجتماعية واالقتصادية. ويحظى 
التعداد السكاني بأهمية كبيرة في الدول على 
مستويات عدة نظرا لكونه األساس حلساب 
مؤش���رات األداء مبا فيها نصيب الفرد من 
الناجت اإلجمال���ي احمللي ومعدالت االلتحاق 
باجلامعات ومعاهد التعليم العالي ونسبة 
انتشار تكنولوجيا املعلومات وعدد األطباء 

لكل 1000 نسمة.
وأش���ارت الدراسة إلى أن بعض الدول 
تعتمد أكثر من إحصاء سكاني رسمي مع 
وجود اختالفات كبيرة بني تلك التقديرات 
كما هو احل���ال في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة التي متتلك أرقاما متضاربة معتمدة 
م���ن قبل كل من »منظم���ة األمم املتحدة« 
و»املجلس الوطني االحتادي« )FNC( ووزارة 

االقتصاد )MoE(، ووزارة العمل.
وينتج ع���ن اإلحصائيات الس���كانية 
املتضاربة ارتفاع مؤشرات أداء الدولة في 
فئات إحصائية معينة. على سبيل املثال، 
تشير البيانات الصادرة عن »االحتاد الدولي 
لالتص���االت« )ITU( إلى أن دولة اإلمارات 
سجلت أعلى معدالت انتشار للهواتف النقالة 
في العالم خالل العام 2007 بنسبة %176.52. 
وتأتي هذه النتائج بناء على تقديرات التعداد 
السكاني في اإلمارات البالغة 4.38 ماليني 
نسمة بنهاية العام ذاته. ومن جهة أخرى، 
تأتي اإلحصاءات الس���كانية الصادرة عن 
املجلس الوطني االحتادي نهاية العام 2007 
أكثر واقعية من التقديرات السابقة، حيث 
بلغت 6.5 ماليني نسمة تقريبا. وباالعتماد 
عل���ى تقديرات املجلس الوطني االحتادي 
لعدد السكان، سجل مؤشر انتشار الهواتف 
املتحركة مع���دل 119.06% لينخفض بذلك 
تصنيف اإلمارات م���ن املرتبة األولى إلى 

املرتبة السادسة عشرة عامليا.
وجاء مؤشر املجلس الوطني االحتادي 
أعلى مبعدل 57 نقطة مئوية من املؤش���ر 
ال���ذي مت إعالن���ه في هذه الدراس���ة التي 
أجراها مركز دراس���ات االقتصاد الرقمي 
)مدار( و»أورينت بالنيت للعالقات العامة 
التقديرات  والتسويق« والتي استخدمت 
الرسمية الصادرة عن املصادر احلكومية. 
وبإعادة حساب املؤشر الصادر عن االحتاد 
الدولي لالتصاالت في الدول األخرى األعضاء 
في مجلس التعاون اخلليجي، تظهر العديد 
من الفوارق الكبيرة التي تصل إلى 56 نقطة 
مئوية في قطر و46 نقطة في البحرين و16 
نقطة في الكويت و8 نقاط في سلطنة عمان 

أفادت املعلومات الصادرة عن كل من مركز 
دراسات االقتصاد الرقمي »مدار« و»أورينت 
بالنيت للعالقات العامة والتس���ويق« ان 
الركود الذي يشهده االقتصاد العاملي في 
الوقت احلالي يشكل أحد العوامل املؤثرة في 
تغير التعداد السكاني والتركيبة السكانية، 
وعلى سبيل املثال ستفرض األزمة املالية 
الراهنة على أعداد كبيرة من الوافدين، الذين 
أحضروا عائالتهم للعيش في دول اخلليج، 
اعادة أس���رهم الى أوطانهم حيث تكاليف 
املعيشة أقل مقارنة مع املنطقة. وبالتأكيد 
سيترك هذا التوجه أثرا واضحا على تغير 
توزي���ع الفئات العمرية ونس���بة الذكور 
الى االناث فضال عن العديد من املؤشرات 
الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية 
ومؤشرات انتشار تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
ويضيف وجود أعداد كبيرة من السكان 
املؤقت���ني من العمال غي���ر املهرة أو ذوي 
املهارات املتدني���ة بني الوافدين املزيد من 
التعقيدات واالختالفات بني مؤشرات األداء، 
وشكل هؤالء العمال الذين مت استقدامهم 
بشكل رئيس���ي من جنوب آسيا وجنوب 
شرق آس���يا نحو 35% من اجمالي سكان 
االمارات و45% في قطر ونسبا أقل في كل 
من الكوي���ت والبحرين، في حني تركزت 
أقل النسب في سلطنة عمان والسعودية 

وذلك خالل العام 2008.

حلول مقترحة

أفادت دراس���ة مركز دراسات االقتصاد 
الرقمي »مدار« و»أورينت بالنيت للعالقات 
العامة والتس���ويق« بأنه مت البدء بتشكيل 
هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن انشاء 
قاعدة بيانات رسمية وحتديثها بشكل دوري 
لتضم جميع االحصاءات السكانية والبيانات 
الدميوغرافية املتنوعة ذات الصلة في دولتني 
أو ثالث من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وأشارت الدراسة الى أن هذه الهيئة ستتولى 
أيضا مسؤولية استخدام القنوات املناسبة 
لتزويد األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى 
بنتائج االحصاءات السكانية والتعداد السكاني 
والبيانات الدميوغرافي���ة ذات الصلة، كما 
يتوجب على الهيئة مراقبة التقارير واألبحاث 
البيانات  العاملية لضمان دق���ة ومصداقية 

املستخدمة.
وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد ثالثة 
مس���تويات للت����عداد الس���كاني لتوفير 
ص���ورة أكث���ر واقع���ية ع���ن الب�يانات 
السكاني وضمان  الدميوغرافية والتوزع 
حتقيق أعلى مستويات الدقة واملوثوقية 
في قياس املؤشرات ذات الصلة، ويتضمن 
املس���توى األول لتعداد السكان املواطنني 
األصلي���ني فق���ط ف���ي كل دولة من دول 
اخلليج، في حني يش���مل املستوى الثاني 
املواطن���ني والوافدين باس���تثناء العمالة 
املؤقتة ويضم املس���توى الثالث مجموع 
السكان مبختلف الشرائح مبا فيها القوى 

العاملة املؤقتة.

و1.58 نقطة في اململكة العربية السعودية. 
وباستثناء السعودية، تشير هذه النتائج 
إلى أن معدالت انتش���ار الهواتف النقالة 
وفق حسابات االحتاد الدولي لالتصاالت، 
باستخدام إحصاءات س���كانية قدمية أو 
تقديرات أدنى من الواقع، مت تضخيمها إلى 
حد كبير دون قصد أو نتيجة قلة االهتمام، 
مما أدى إلى توفير معلومات غير صحيحة أو 
غير موثوق بها حول واقع انتشار الهواتف 

املتحركة في دول اخلليج.
وأفاد تقرير صادر عن »صندوق النقد 
الدولي« )IMF( بأن دولة قطر سجلت أعلى 
دخل للفرد في العالم من الناجت اإلجمالي 
GDP-( احمللي وفق معادلة القوة الشرائية

PPP( في العام 2008 مبعدل 85.868 دوالرا 
وذلك بناء على التعداد السكاني البالغ 1.1 
مليون نس���مة. وباالعتماد على اإلحصاء 
السكاني الرسمي الذي يصل إلى 1.45 مليون 
نسمة الصادر عن جهاز اإلحصاء في قطر 
)Qatar Statistics Authority( منتصف العام 
2008، سجل نصيب الفرد من الناجت اإلجمالي 
احمللي 65.092 دوالرا خ���الل العام ذاته، 
أي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي 
بأكثر من 24%. ويؤدي هذا التصحيح إلى 
تخفيض الترتيب العاملي لدولة قطر مرتبة 
واحدة فقط لتحتل بذلك اللوكس���مبورغ 

املرتبة األولى عامليا.
وقال عبد القادر كاملي، رئيس ومدير 
األبحاث في مركز دراسات االقتصاد الرقمي 
)مدار(: »يشهد سوق العمل في دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي دخول وخروج أعداد 
كبيرة جدا من العمال���ة الوافدة بصورة 
متواصلة، األمر الذي يترك تأثيرا واضحا على 
اإلحصاءات السكانية في بعض هذه الدول 
من عام آلخر، وينتج عن هذه االختالفات 
تضارب في مؤش���رات األداء السنوية مبا 
فيها مؤشر الناجت االجمالي احمللي ومعدالت 
انتشار تكنولوجيا املعلومات. ويتسبب 

ركزت الدراس���ة الص���ادرة عن مركز 
دراسات االقتصاد الرقمي »مدار« و»أورينت 
بالنيت للعالقات العامة« على حتليل أرقام 
االحصاءات املستخدمة من قبل املنظمات 
التابعة لألمم املتحدة خالل السنوات اخلمس 
املاضي���ة )2004 � 2008( بهدف حس���اب 
معدالت النمو الس���كاني في كل من الدول 
الس���ت األعضاء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومتت مقارنة هذه النتائج مع 
معدالت النمو التي مت التوصل اليها وفق 
التقديرات الرسمية املتوافرة عن كل عام، 
وأظهرت املقارنة وجود فوارق كبيرة في 
معدالت النمو، حيث س���جل معدل النمو 
الس���كاني في االمارات 2.66% خالل العام 
2008 وذلك وفق بيانات األمم املتحدة، في 
حني بلغ 13% بناء على البيانات الرسمية، 
وسجلت مختلف معدالت النمو السكاني 
لدولة االمارات اختالفات عديدة لتزداد بذلك 
الفجوة بني بيانات األمم املتحدة واالحصاءات 

الرسمية عاما بعد عام.
وأظهرت معدالت النمو السكاني اختالفا 
كبيرا بالنسبة لدولتي الكويت وقطر، حيث 
أشارت البيانات الصادرة عن منظمة األمم 
املتحدة الى أن معدالت النمو السكاني في 
الكويت سجلت 3% خالل العام 2005 في 
حني وصلت ال���ى 8.62% وفق التقديرات 
احلكومية الرسمية. أما معدالت النمو في 
السعودية فلم تظهر اختالفا كبيرا، اذ كشفت 
التقديرات الرسمية عن معدل منو منخفض 
يصل الى 1.84% أي أقل من املعدل الصادر 
عن األمم املتحدة، وفي اململكة يوجد العديد 
من املؤشرات التي تدل على أن االحصاءات 
الس���كانية الرسمية الصادرة عن اجلهات 
احلكومية خالل السنوات القليلة املاضية 
جاءت منخفضة بش���كل مبالغ فيه، ومن 
املتوقع أن يسهم االحصاء املقرر اجراؤه 
قبل نهاية العام احلالي في تصحيح بيانات 

التعداد السكاني في السعودية.

التع���اون اخلليجي متثل  دول مجل���س 
حالة اس���تثنائية في التركيبة السكانية، 
حيث يالحظ أن معدالت منوها السكاني 
وبياناته���ا الدميوغرافية خالفت القوانني 
واملعايي���ر املعروفة مما أدى الى جتاهلها 
وتخفيض املؤش���رات اخلاصة بالتعداد 
السكاني واملؤشرات األخرى ذات الصلة، 
وسجلت كل من االمارات وقطر والكويت 
والبحرين أعلى مس���تويات تضارب في 
البيانات السكانية نظرا الستقطابها أعدادا 
كبيرة من العمالة الوافدة، مما يجعلها من 
بني الدول التي تض���م أعلى معدالت منو 
سكاني في منطقة اخلليج ومن بني أعلى 

املعدالت في العالم.
واعتمدت دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل العقود الثالث���ة أو األربعة املاضية 
على اس���تقطاب العمال���ة الوافدة لتلبية 
احتياجات ومتطلبات احدى أكبر وأسرع 
الطفرات االنشائية والتنموية في العالم، 
وواصلت هذه القوى العاملة، التي تشمل 
شريحة واسعة ابتداء من العمال الى اخلبراء 
املؤهلني ذوي اخلبرات العالية، منوها على 
مر السنوات لتشكل بذلك بني 20 و80% من 
التعداد الس���كاني في دول املنطقة بنهاية 

العام 2008.
وعلى الرغم من أنه في معظم دول العالم 
يتحول جزء من السكان الوافدين الى مقيمني 
دائمني ليتم في النهاية منحهم اجلنسية، 
اال أن دول اخلليج تفرض قوانني صارمة 
جدا ملنح اجلنسية، مما يتيح املجال أمام 
قل���ة فقط من الوافدين املقيمني للحصول 
على احدى اجلنسيات اخلليجية. وكشفت 
الدراسة عن أن وجود هذه النسبة املرتفعة 
من الوافدين مقارنة مع املواطنني تفرض 
العديد من التحديات واملشكالت التي تتطلب 
حتدي���د اس���تراتيجيات فاعلة لتصحيح 
األدوات املتبعة في قياس مؤشرات األداء 

الوطني.

وجود العدي���د من البيانات واالحصاءات 
السكانية الرسمية الصادرة عن العديد من 
الهيئات احلكومية في تفاقم هذه املشكلة، 
وفي هذا االطار، تتمث���ل اخلطوة االولى 
حلل هذه القضية في تعيني هيئة حكومية 
مستقلة تتولى مسؤولية حتديث قاعدة 
السكانية بصورة  البيانات واالحصاءات 
دورية والتحقق من البيانات واملعلومات 
ذات الصلة وفق أفضل املمارسات واملعايير 

الدولية«.
من جهت���ه قال نض���ال أبوزكي املدير 
العام لش���ركة »أورينت بالنيت للعالقات 
العامة والتس���ويق«: »يتسبب انخفاض 
مستوى موثوقية مؤشرات األداء وغيرها 
من االحصاءات والبيانات الرئيسية في خلق 
املزيد من التحديات أمام الهيئات احلكومية 
ومؤسسات قطاع األعمال في املنطقة السيما 
في مجال اتخاذ القرارات االس���تراتيجية 
التي تؤثر بصورة مباش���رة على عملية 
التنمية االجتماعية واالقتصادية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، ومن هذا املنطلق، 
البد من اتخ���اذ اج���راءات فاعلة لضمان 
تطابق االحصاءات الس���كانية والبيانات 

الدميوغرافية في منطقة اخلليج«.
ويعكس االحصاء السكاني، فيما لو مت 
اجراؤه بشكل صحيح، الرقم الدقيق للتعداد 
السكاني خالل سنة معينة، ليضاف اليه 
بعد ذلك معدل النمو الس���كاني للحصول 
على تقديرات منطقية لتعداد السكان في 
الدولة املعنية لعدة سنوات متتالية. وفي 
حال لم يتم حدوث أي تغيير جذري، كما 
هو احلال في احلروب أو الكوارث الطبيعية، 
فإن تعداد السكان يزداد عادة وفق منوذج 
منو ثابت الى حد ما بناء على معدل الوالدات 

والوفيات والهجرة.
وأشار كل من مركز دراسات االقتصاد 
الرقمي »مدار« و»أورينت بالنيت للعالقات 
العامة« الى أن الدول الس���ت األعضاء في 

عامل رئيسي في تغير المؤشرات االجتماعيةالركود االقتصادي العالمي
واالقتصادية والتركيبة السكانية في الخليج

* أرقام تعداد السكان املستخدمة حلساب النمو هي لنهاية العام، او مت تعديلها لنهاية العام من قبل مركز دراسات االقتصاد الرقمي )مدار(.

ارتف��اع أع��داد 
العمال�ة الوافدة يترك 
عل�ى  واضح�ًا  تأثي�رًا 
االقتصادية  المؤشرات 
فيه�ا  بم�ا  الحي�وي�ة 
الن��ات�ج اإلجم�ال�ي 
انتشار  المحلي ومعدل 
تكنولوج�يا المعلومات

الدراسة توصي بضرورة 
اعتم�اد ثالث�ة مس�تويات 
لتوفير  الس�كاني  للتع�داد 
صورة واقعية ع�ن البيانات 
الديموغراف�ي�ة وضم��ان 
تحقي�ق أعل�ى مس�تويات 
ف�ي  والموثوقي�ة  الدق�ة 
الم��ؤش�رات  قي��اس 

معدالت انتشار الهواتف المتحركة في دول مجلس التعاون 2007
)بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت، مقابل بيانات مركز مدار(
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حسابات االتحاد 

الدولي لالتصاالت
حسابات مركز مدار )*(

حسب بيانات االتحاد التغيير في الترتيب العالمي

الدولي لالتصاالت

حسب التقديرات 

الرسمية إلىمن
119.061164.380.0006.493.929%176.52%اإلمارات

94.55354840.0001.337.329%150.52%قطر
103.25645750.0001.080.869%148.80%البحرين
116.34262024.730.00024.395.000%114.76%السعودية
81.5953782.850.0003.399.637%97.32%الكويت
87.7855682.600.0002.848.000%96.15%عمان

تعداد سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة
)البيانات المنشورة من قبل األمم المتحدة مقابل البيانات الوطنية / الرسمية(

20042005200620072008

���6.493.9297.338.140
)تقدير(

����%13.00

3.933.0004.089.0004.233.0004.364.0004.485.000

4.011.0004.161.0004.298.5004.424.5004.542.000

2.66%2.93%3.30%3.74%النمو

3.761.0003.986.0004.229.0004.488.0004.765.000

3.873.5004.106.4274.358.5004.626.5004.915.500

6.25%6.15%6.14%6.01%النمو

تعداد سكان دولة قطر
)البيانات المنشورة من قبل األمم المتحدة مقابل البيانات الوطنية(

المصدر20042005200620072008
جهاز اإلحصاء في قطر، مبنتصف العام760.946888.4511.041.7331.226.2111.448.446

جهاز اإلحصاء في قطر، بنهاية العام )معدلة من قبل 824.699965.0921.133.9721.337.3291.553.729
مركز مدار(

16.18%17.93%17.50%17.02%النمو
بيانات األمم املتحدة مبنتصف العام797.000885.0001.001.0001.138.0001.281.000

بيانات األمم املتحدة بنهاية العام )معدلة من قبل مركز 841.000943.0001.069.5001.209.5001.345.000
مدار(

11.20%13.09%13.41%12.13%النمو

معدالت النمو السكاني في دول مجلس التعاون )بيانات األمم المتحدة مقابل البيانات الوطنية(
المصدر2005200620072008الدولة

مركز دراسات االقتصاد الرقمي )مدار(، باالعتماد على احصاءات 13.00%15.36%14.30%14.00%االمارات
قام بإعدادها املجلس الوطني االحتادي ووزارة العمل

بيانات االمم املتحدة2.66%2.93%3.30%3.74%االمارات

جهاز االحصاء في قطر16.18%17.93%17.50%17.02%قطر

بيانات االمم املتحدة11.20%13.09%13.41%12.13%قطر

الهيئة العامة للمعلومات املدنية1.24%6.81%6.41%8.62%الكويت

بيانات االمم املتحدة2.32%2.49%2.76%3.05%الكويت

اجلهاز املركزي للمعلومات )جهاز االحصاء سابقا(6.96%8.10%8.14%7.98%البحرين

بيانات االمم املتحدة2.02%2.13%2.17%2.22%البحرين

وزارة االقتصاد والتخطيط3.46%2.37%1.84%2.52%السعودية

بيانات االمم املتحدة2.09%2.15%2.23%2.34%السعودية

وزارة االقتصاد الوطني5.80%7.07%4.60%3.27%عمان

بيانات االمم املتحدة2.16%2.13%2.04%1.93%عمان


