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اىتم الجغرافيون بالدراسات السكانية ودراسة تفاعل االنسان مع البيئة التي يعيش فييا حيث نتجة عنو

تغيرات سكانية زيارة او نقصان تحت تاثير حركة السكان المكانية او ما يسمى باليجرة التي تؤثر بنمو

 لذا كانت اليجرة االنثوي الوافدة الى مممكة البحرين احد المؤثرات الديموغرافية.السكان وحجميم وتوزيعيم
 وتيدف الى التعرف ودراسة اليجرة.التي كان لو االثر في مختمفة عمميات التنمية في مجاالت متعددة

) وبيان حجيما ونموىا وتوزيعيا2010، 2001، 1999، 1981( الوافدة االنثوي الى المممكة لسنوات
 واظير.حيث تم االعتماد عمى مصادر البيانات المتمثمة بنتائج التعدادات السكانية لسنوات المذكورة
الدراسة ان ىناك تبيان في حجم االناث الوافدة فضل عن استقبل المممكة جنسيات متعددة من االناث
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Abstract
Geographical observers have paid attention to population studies and the
study of the interaction of human beings with their environment that resulted in
the increase or decrease of population under the influence of special population
movement or what is called 'migration' that affects the rise, size, and distribution
of the population. The migration to Bahrain is one of the factors that affect the
demography which resulted in various aspects of development. The study also
aims at recognizing migration to Bahrain from 1981 up to 2010. It also tries to
show the size and the distribution of this migration depending on data sources
that represent population census for these years. The research also exposes that
there is a variation in the size of women migration and that Bahrain has accepted
different nationalities of female migration which has affected the structure of the
population in Bahrain.
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ملخص البحث:

تشكل اليجرة الوافدة االنثوية الى مممكة البحرين ،احد الروافد الديموغرافية التي كان ليا االثر في

مختمف عمميات التنمية بمجاالتيا المتعددة ،فضالً عن تحقيق متطمبات اخرى سادت المجتمع البحريني
الجديد في ظل الرفاه االقتصادي واالجتماعي ،لذلك فان ىذه الدراسة تيدف الى التعرف عمى اليجرة

الوافدة االنثوية الى مممكة البحرين خالل االعوام ( )2010 ،2001 ،1999 ،1981وذلك من خالل

متابعة مسيرة تمك اليجرة وبيان حجميا ونموىا وتوزيعيا وتياراتيا.

وقد تم االعتماد في تحقيق متطمبات ىذه الدراسة عمى مصادر البيانات االحصائية المتمثمة بنتائج

التعدادات السكانية لألعوام المذكورة اعاله .مما يتيح مجاالً لمتابعة التغيرات في حجم المياجرات االناث.

فضالً عن التعدادات االخيرة لدول مجمس التعاون الخميجي لتحقيق مبدأ المقارنة الى جانب المصادر
المكتبية ذات العالقة بالموضوع.

خمص البحث الى تباين اعداد االناث الوافدات الى المممكة خالل سنوات المقارنة فنالحظ ان نسبة

الوافدات بمغت  %24،4من اجمالي الوافدين لعام  2001بينما كانت  %24،5من اجمالي الوافدين عام
 1981م ومن الطبيعي ان وجودىم وزيادة نسبتيم بين عام واخر يؤدي الى احداث تغيرات ديموغرافية في

خصائص السكان االصميين وكذلك المياجرين ،كما اظير البحث استقطاب بعض مناطق المممكة لإلناث

الوافدات كمدن (المنامة ،المحرق ،الرفاع) عمى حساب المناطق االخرى .كذلك استقبمت المممكة جنسيات
من المياجرات االناث ذات اصول عرقية متعددة ،كانت السيادة فييا لمجنسيات االسيوية التي شيدت

ارتفاعيا في حجميا ونسبتيا دون غيرىا التي بمغت  %75،5 ،%74،3 ،%61،8من اجمالي الوافدات

خالل سنوات الدراسة  2010 ،2001 ،1999 ،1981عمى التوالي ،في حين شكمت الجنسيات االنثوية

العربية  %12،3عام  1981و  %14،5عام  1999و  %11عام  2001و عام  2010من اجمالي
الوافدات لمممكة .لذلك ال ينبغي التقميل من اثر ىذه الظاىرة التي اخمت في التركيبة السكانية لممممكة.

املقــــــذمت:

رغم االنتقائية النوعية العمرية التي تميز اليجرة بأنماطيا المختمفة .اال ان اليجرة الوافدة نحو دول

مجمس التعاون الخميجي بشكل عام .و مممكة البحرين بشكل خاص قد شذت عن ىذه القاعدة ،فاستقبمت

دول الخميج العربي ومنيا البحرين وفوداً من المياجرات االناث الالتي اسيمن بنصيب في سوق العمل
بعد تيار التحديث الذي اجتاح المنطقة وحاجتيا الى االيدي العاممة التي عجزت دول المنطقة عن

استيعابيا بسبب صغر احجاميا السكانية .وانخفاض معدالت مشاركة المواطنين في قوة العمل ومنيا

انخفاض مساىمة المرأة في االنشطة االقتصادية ،وقمة خيراتيا ومؤىالتيا وكفاءتيا منيا الفنية والتقنية
التي تؤىميا لسد متطمبات مسيرة التنمية بكافة مجاالتيا.

لذلك فان ىذه اليجرة ستستمر في عمق تأثيرىا وشدة توافده لسنين قادمة ،في ظل تنامي وتوسع الطمبات
عمييا ،نتيجة لحاجة مممكة البحرين الى قوة العمل والخبرة الوطنية ،او لتحقيق متطمبات اخرى ظيرت في

المجتمع البحريني الجديد في ظل الرفاه االقتصادي واالجتماعي الذي كان وراء مبررات الطمب عمييا .وقد
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احتمت المياجرات االناث نحو المممكة نصيباً من القوى العاممة في االنشطة االقتصادية وخاصة الخدمية
منيا ،في ظل عدم مشاركة االناث البحرينيات عن اشغال بعض االنشطة لدوافع تتعمق بالوضع
االقتصادي واالجتماعي لين ،او تفشي البطالة المرفية والمبكرة بين افرادىا الذين ىم في سن العمل

باإلضافة الى ظيور بعض االنشطة الخدمية ودورىا في الحياة العامة لألسرة البحرينية كالخادمات
والمربيات وغيرىا ،وطمبيا المتزايد عمى الوافدات وخاصة االسيويات منين ،والتي اصبحت ظاىرة تستحق

التأمل والتفكير في ظل ما تمحقو من اثار سمبية بالمجتمع الخميجي والبناء االسري المكون ليا.
هذف الذراست ومشكلتها:

في ظل تنامي اليجرة الوافدة االنثوية نحو مممكة البحرين وزيادة اثارىا في الخصائص الديموغرافية

واالقتصادية واالجتماعية اعدت ىذه الدراسة بيدف التعرف عمى اليجرة الوافدة االنثوية ومتابعة مسيرتيا
من خالل احجاميا ونموىا وتوزيعيا وتياراتيا خالل اعوام  2010 ،2001 ،1999 ،1981من ىنا فان

التوجو لدراسة تمك الظاىرة يثير عدة تساؤالت يسعى الباحث لمتوقف عندىا تحميالً وتفسي اًر ،وىذه

التساؤالت ىي:

 .1ىل اليجرة الوافدة االنثوية تأثر عمى الواقع الديموغرافي لسكان المممكة؟

 .2ىل ظيرت في المممكة مناطق ادارية كانت تشكل مناطق جذب لممياج ارت االناث.
 .3ما ىي التيارات السائدة ضمن تمك اليجرة؟ وما اسبابيا؟

مصادر البياناث واالجراءاث املنهجيت:

من اجل تتبع حجم اليجرة الوافدة االنثوية ونموىا وتوزيعيا وتياراتيا ورصد التغيرات الديموغرافية التي

طرأت عمييا ،فقد اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي عمى بيانات التعدادات السكانية لألعوام ،1999 ،1981

 2010 ،2001فضالً عن التعدادات السابقة لعام  1981التي خضعت ليا المممكة خالل مسيرتيا

التعدادية والتي ابتدأتيا عام  1941وما تالىا من تعدادات ألعوام .1071 ،1965 ،1959 ،1950

فضالً عن االحصاءات االخرى الخاصة بدول مجمس التعاون الخميجي.

لقد قسم البحث الى ثالث محاور ،تناول المحور االول حجم ونمو اليجرة الوافدة االنثوية بينما تناول

المحور الثاني التوزيع الجغرافي لإلناث الوافدات ،في حين خصص المحور الثالث لتتبع تيارات اليجرة

الوافدة الى مممكة البحرين.

اوالً :حجم ونمو الهجرة الوافدة االنثوية الى مممكة البحرين

حدثت تحوالت وتغيرات ديموغرافية في رصيد اليجرة الوافدة االنثوية الى مممكة البحرين خالل سنوات

التعداد االخيرة ويتضح من الجدول ( )1والشكل ( )1البيانات الخاصة باعدادىن ونسبتيم في التعدادات

المختمفة ومدى مساىمتيم في تكوين ونمو السكان في المممكة البحرينية.
لقد ازداد عدد االناث الوافدات الى مممكة البحرين حتى وصل

حوالي

نسمة عام  2010وبنسبة بمغت

 .بينما كانت  75911انثى عام  2001وبنسبة  %41من اجمالي الوافدين وىذا يماثل اكثر

احد عشرة مرة عما كان عميو في تعداد  1959فقد بمغ عددىن  6692انثى وبنسبة  %27،4من اجمالي
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الوافدين ويعكس ىذا االنخفاض في العدد خالل  .1959الى قمة اجمالي اعداد السكان الوافدين سواء في
الذكور او االناث في ظل عدم تنامي الوضع االقتصادي واالجتماعي نتيجة لقمة انتاج البترول فييا والذي

لعب دو اًر في التطور االقتصادي واالجتماعي بدرجة كبيرة في مممكة البحرين.

ان ىذا يؤكد عمى العالقة القوية بين انتاج النفط ونسبة الوافدين من اجمالي السكان ،فقوة االقتصاد

وكثرة االستثمارات وتبني خطط تنموية واسعة والتمويل البترولي اليائل جعل الطمب عمى قوة العمل الوافدة

كبي اًر .وىذا لم يتوفر في المممكة البحرينية منذ عقد االربعينات وحتى النصف الثاني من السبعينات ،لذلك

كان نمو شريحة الوافدين بطيئاً ،ثم حدثت قفزتيا الكبيرة في النصف الثاني من السبعينات استجابة لتزايد
خطط التنمية ببرامجيا المختمفة واتجاه سياستيا االقتصادية نحو توزيع مصادر دخميا بحيث اصبح يرتكز

عمى مصادر متعددة نفطية وصناعية ومالية وبنوك وتجارة وخدمات وسياحة وغيرىا (الخياط،1982 ،

 .)202فضالً عن الرفاه االقتصادي واالجتماعي الذي ساد عند سكان البحرين وادى الى خمق فرصاً

لمعمل ال يمكن اشباعيا محمياً وخاصة الخدمية منيا .بالنظر لطبيعة االنشطة
جدول ()1

حجم ونسب االناث الوافدات الى مممكة البحرين ومعدالت نموىا خالل سنوات التعداد 2010 – 1959

الشية

امجالي الشكاٌ يف البحريً

امجالي االىاث يف البحريً

اليشبة يف امجالي الشكاٌ %

امجالي الوافديً

اليشبة يف امجالي الشكاٌ %

االىاث الوافدات

اليشبة يف امجالي الشكاٌ %

اليشبة يف امجالي االىاث %

اليشبة يف امجالي الوافديً %

معدل الينو الشيوي  %إلمجالي
الوافديً

معدل الينو الشيوي  %إلمجالي
االىاث الوافدات

9191
9139
9119
9149
9119
1449
1494

934949
941144
193414
494114
414449
394343
9143919

39994
41491
11133
933449
194319
113199

3954
3959
3351
3953
31
3153

13349
44441
41449
991414
943141
133141

91
19
9159
41
4353
4153

3311
99414
99434
11311
94441
19199

351
351
951
154
9453
9951

9451
9451
9953
9454
1951
9951

1153
1153
1151
1359
1159
1153

154
4519959
959
151

151
4543151
351
459

المصدر :حسبت النسب من قبل الباحث اما االرقام المطمقة فمصدرىا:

 .1دولة البحرين ،الجياز المركزي لإلحصاء ،ادارة االحصاء ،التعداد العام لمسكان والمساكن والمباني والمنشآت،1993 ،
جدول ( )1-1-2ص.6
 .2دولة البحرين ،الجياز المركزي لإلحصاء ،ادارة االحصاء ،المجموعة االحصائية .1994 ،البحرين ،ديسمبر ،1996
جدول ( )2-5( ،)2-1ص .23-21

 .3دولة البحرين ،و ازرة شؤون مجمس الوزراء ،الجياز المركزي لإلحصاء ،النتائج االساسية لمتعداد العام لمسكان والمباني
والمنشآت ،الجزء االول جدول ( )A2و ( ،)1-2-1ص .)51 -31

االقتصادية الذي تقوم بو العمالة وخاصة االنثوية منيا والتي ال تحتاج بعضيا الى مستويات تعميمية

وتأىيمية وتدريبية عالية .ولعل ىذه الحقيقة ىي التي تفسر ارتفاع حجم اليجرة الوافدة االنثوية خالل
التعدادات االخيرة .كما يتضح ذلك بجالء من خالل متابعة معطيات جدول ( )1وشكل ( )2وبناءاً عميو
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يالحظ ارتفاع حجم االناث الوافدات من  6692انثى عام  1959وبنسبة  %27،4من اجمالي الوافدين
البالغ حجميم  24401نسمة والذي يشكل حوالي  %17من سكان المممكة الى  11373انثى عام
 1965وبنسبة بمغت  %29،6من اجمالي الوافدين البالغ حجميم  138389نسمة اي بنسبة  %21من
اجمالي السكان ،ولعل من المناسب توضيح بان االناث الوافدات قد شكمت نسبة  %13،7 ، %10،2من

اجمالي االناث في المممكة خالل التعدادين السابقين ،ولعل ىذا االرتفاع ما بين التعدادين في حجم االناث

الوافدات الى المممكة قد رفع من معدل السنوي الى  ،%9،2ويعكس ىذا االرتفاع تزايد العائدات النفطية
التي ازدادت في الستينات وفوائدىا المالية وضخامة سيولتيا النقدية التي تم توجيييا نحو القطاعات

الخدمية والتجارية والعمرانية واالجتماعية والتعميمية والصحية وغيرىا التي استوجبت استقدام اعداداً من

العمالة الوافدة اال انيا اعداداً معتدلة نسبياً ،وكان لمعمالة االنثوية جانباً منيا ولبعض انشطتيا .الن مسيرة
التنمية كانت معتدلة الخطوات ،فضالً عن عدم تناسي الكثير من فرص العمل التي اقتحمتيا العمالة

االنثوية الوافدة مؤخ اًر ،وتوقف النمو توقفاً تاماً بين تعدادي  1965و  1971فقد انخفض حجم المياجرين
الوافدين ومن ضمنيم االناث الوافدات بسبب ما فرضتو حكومة البحرين من تحديد اليجرة الوافدة الييا.

فضالً ان بعض البحرينيين والوافدين قد بدأوا بمغادرة البحرين نحو االقطار العربية الخميجية االخرى التي

كانت تمر بمرحمة نمو ىائل في خططيا التنموية كقطر واالمارات العربية المتحدة (الخياط)91 ،1982 ،

وليذا فقد انخفض عدد الوافدين الى  37885نسمة عام  1971اي بنسبة  %17،5من اجمالي السكان
مقارنة بعام  1965والبالغ عددىم  38389نسمة اي بنسبة  %21من اجمالي السكان وكذلك فقد تأثرت

اعداد االناث الوافدات فانخفض عددىن الى  1143انثى عام  1971وبنسبة بمغت  %29،9من اجمالي

الوافدين و  %5،2من اجمالي السكان و  %11،1من اجمالي االناث بعد ان كانت تشكل  6،2من
اجمالي السكان  %13،7من اجمالي االناث عام  .1965وبذلك فان معدل النمو السنوي خالل الفترة

 1971-1965قد ىبط الى السالب ليبمغ  %04،0-وجدير بالذكر ان ىذا المعدل يتوافق مع معدل
النمو السنوي العام لموافدين والذي يبمغ  .%0،2-وفي السبعينات وبفضل تزايد خطط التنمية واتجاه
السياسة االقتصادية لممممكة نحو توزيع مصادر الدخل ،وتزايد اىمية البحرين كمركز مالي عالمي ذات

موقع استراتيجي ،ولتوسع الخدمات فييا خاصة التجارية ،ولنمو فييا قطاع صناعي نشيط (محمود،
 )34 ،1988بدأت البحرين تحتاج الى اعداد كبيرة من المؤىالت والخبرات الضرورية التي عجزت عن
ممئيا ،لذلك فان البديل لسد ىذا النقص ىو في تدفق االيدي العاممة االجنبية الذكرية خاصة منيا

واالنثوية .وذلك لإلسيام في تنفيذ المشاريع التنموية ،كما ان تنامي بعض االنشطة التي حظيت بالقبول
من قبل المجتمع البحريني كالخادمات والمربيات وغيرىا وقد حفزت اليجرة الوافدة االنثوية عمى القدوم الى

البحرين لسدىا.

لذلك ازداد معدل النمو السنوي لإلناث بسرعة فاقت كل الفترات السابقة وكذلك الالحقة حيث بمغ

 %9،2لمفترة ( )1981-1971وبعد ىذا المعدل منخفضاً مقارنة بمعدل النمو السنوي العام لممياجرين
الوافدين لممممكة والبالغ  .%11،5لذا فان معدل السنوي مرتفعاً خالل ىذه الفترة ،وبنفس الوقت ارتفع
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حجم االناث الوافدات الى  27495انثى عام  ،1981اي بنسبة  %24،5من اجمالي الوافدين البالغ
حجميم  112378نسمة اي ما نسبتو  %32من اجمالي السكان ،كما ان ىذا الحجم الوافدين االناث قد

رفع نصيبيم بالنسبة إلجمالي السكان واالناث والبالغ ما نسبتو عمى التوالي  %7،8و  %18،8خالل
نفس العام .وتضاعف حجم االناث الوافدين الى الضعف تقريباً في عام  1991ليبمغ  53839انثى بنسبة

 %29،1من اجمالي الوافدين و  %25،2من اجمالي االناث و  %10،6من اجمالي السكان.

وعم ىىى العم ىىوم فى ىىان حج ىىم االن ىىاث الوافىىىدات ي ىىأتي انعكاسى ىاً لمزيى ىىادة ف ىىي حج ىىم الوافى ىىدين عمومى ىاً والبى ىىالغ

 184732نسىىمة اي بنسىىبة  %36،4مىىن اجمىىالي السىىكان وال شىىك ان ارتفىىاع حجىىم االنىىاث الوافىىدات عىىام
 1991قد رفع ايضاً من معىدل النمىو السىنوي البىالغ لموافىدين  %6،9لمفتىرة  .1991-1981وىىذا المعىدل

يعد مرتفعاً اذا ما قورن مع معدل النمو السنوي العام لموافىدين خىالل الفتىرة ذاتيىا والبىالغ  .%5،1وفىي ىىذا
جاللىىة عمىىى س ىريان اليج ىرة الوافىىدة االنثويىىة لممممكىىة خاصىىة او ت ازيىىد الطمىىب عمييىىا فىىي المجتمىىع الخميجىىي

عامة .وعمى العموم فان تراجع معدل النمو السنوي لموافدين عموماً ومنيم االناث يعكس ما شىيدتو منطقىة

الخميج خالل ىذه الفترة من عدم استقرار من الناحية السياسية بعد حرب الخمىيج االولىى ()1988-1980

والثانية ( )1991-1990وتداعياتيا عمى المنطقة .فضالً عن ما فرضتو المممكة من قيود واجراءات عمى
اليج ىرة الوافىىدة سىىيتوافق مىىع احتياجاتيىىا لسىىد ش ىواغر الوظىىائف او خمجتيىىا اي اسىىتخدام العمالىىة الخميجيىىة،

االمىىر الىىذي جعميىىا تحقىىق ىىىذا الجانىىب مىىن سياسىىتيا السىىكانية اليادفىىة ايض ىاً الىىى تنميىىة مواردىىىا البش ىرية

وتأىيميا وتدريبيا اال ان معدل النمو السنوي لإلناث الوافدات قد تراجع لمفترة  2010-1991ليبمغ %3،5
ويبىىدو ان ىىىذا الت ارجىىع ال يعكىىس انخفىىاض اعىىداد االنىىاث الوافىىدات بىىل ان االرقىىام تظيىىر االرتفىىاع فقىىد بمىىغ

حجميا  75911انثى عام  2001اي بنسبة  %31مىن اجمىالي الوافىدين و  %27،4مىن اجمىالي االنىاث
و  %11،7مىىن اجمىىالي السىىكان ويبىىدو ان ىىىذا الت ارجىىع فىىي معىىدل النمىىو السىىنوي خىىالل ىىىذه الفتىرة قىىد سىىاد

الوافىىدين عموم ىاً والبىىالغ  %2،9اال ان ىىىذه المسىىاحة الرقميىىة مىىا بىىين المعىىدلين تعكىىس فىىي الحقيقىىة تنىىامي
الطمىىب عمىىى االنىىاث الوافىىدات فىىي المممكىىة وفىىي دول مجمىىس الخميجىىي االخىىرى ،حيىىث شىىكمت ىىىذه اليج ىرة
االنثوي ىىة نس ىىبيا بمغ ىىت  %2804،%2604،%3402،%3006م ىىن اجم ىىاعي الوف ىىدين ف ىىي ك ىىل م ىىن المممك ىىة

العربية السعودية في بغداد عام  2004و الكويت في بغداد عىام  2005و دولىة االمىارات العربيىة المتحىدة
في بغداد عام  ، 2005و سمطنو عمان في عام  2004ودولة قطر عام 1996

()*i

،

ثانيىىا التوزيىىع الجغ ارفىىي فىىي لالنىىاث الوافىىدات الىىى مممكىىة البح ىرين وتمثىىل بتىىوزيعيم عمىىى الوحىىدات المكانيىىة

لممممكة و الممثمة بالمناطق االدارية و اتجاىات التغير في التوزيع خالل اعىوام ،2001 ،1991 ،1981
 ،2010ونجىىد االشىىارة الىىى ان الجىىداول  2والشىىكل ( ) بكشىىفاف عىىن تبىىاين واضىىح فىىي التوزيىىع ،لقىىد ازداد
تضىىخم بعىىض النىىاطق و اصىىبحت منطقىىو اسىىتقطاب لموفىىدين عامىىو لالنىىاث الوافىىدات خاصىىو االمىىر الىىذي
ادى الىىى زيىىاده اليىىوه فىىي االحجىىام السىىكانية بىىين تمىىك النىىاطق ،وتىىاتي النىىاطق فىىي مقدمىىو منىىاطق البح ىرين

اسىتقباال لموافىدات الييىىا و البىالغ  %6203عىىام  1981و  %4807عىام  1991و  %4208عىىام ، 2001
%عام، 2010ان ىذه االرقام تعكس اىميو الوافدات و الدور االتي يساىمن فيو العاصمة النامة باعتبارىا
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اوف ىىر حظى ىىا فى ىىي س ىىوق العمىىىل و مسىىىتوى المعيش ىىة االعمى ىىى و الحيى ىىاه االجتماعي ىىة ذات االبعى ىىاد العديىىىده و
العالق ىىات االوس ىىع فض ىىال ع ىىن اني ىىا عاص ىىمة المممك ىىو ،حي ىىث ترك ىىز ال ىىو ازرات و الموسس ىىات االقتص ىىادية و
االجتماعي ىىة و التعميمي ىىة وغيرى ىىا ام ىىا انخف ىىاض النس ىىب خ ىىالل الس ىىنوات التع ىىدادات الس ىىابقة فان ىىو ال يعك ىىس
انخفاضا مماثال في اعداد السكانية التي ارتفعت خالل تمىك الفتىرة و انمىا قىد يكىون بسىب االسىتقطاب الىذي
شيدتو بعض مناطق المممكة لمياجرات و الوافدات الييا كالرفاع و الوسطى و الحرية فقد تقاربىت كىل مىن

الحرية و الرفاع في احجام و نسب الوافدات الييا خالل سنوات  ،1991، 1981في حين ان زيىادة كانىت
لصالح الرفاع عام  2001ىو امر يعزى الىى الطبيعىة المنطقىة السىكنية التىي اسىتقطبت السىكان المىواطنين
نتيج ىىة الىميتي ىىا االقتص ىىادية ل ىىذلك فان ىىو ليجى ىره الواف ىىدات اليي ىىا يع ىىود ال ىىى عممي ىىن ف ىىي بع ىىض المرافع ىىة و

الموسسىىات الميجىىورة فىىي المنطقىىة فضىىال عىىن عمىىل الكثيىىر مىىنين داخىىل االسىىر البحىىر سىىبق التىىي تفصىىل
االسىتقطاب فييىا لطابعيىا السىىكني المعىادىء وتتبىاين منىىاطق المممكىة االخىرى فىىي احجىام و نسىب الوافىىدات
التي خالل سنوات المقارنة فييا لعدم التوازن في سوى العمىل و تخطىيط النشىاط االقتصىادي و االجتمىاعي

بين مختمف الناطق فضال عن عدم التوازن في توزيع سكان البحرين و ىذا لو انعكاساتو فىي تبىاين احجىام
جدول( ) 2

الوافدات و نسبيم.

توزيع االناث الوافدات الى مممكة البحرين حسب مناطق المممكة لسنوات 2010-2001-1991 – 1981

المنطقة
االدارية

1981
العدد

1991

%

العدد

2001
العدد

%

2010

%

الحد

219

008

828

105

1004

103

المحرق

2944

1007

7089

1302

10443

1308

المنامة

27131

6203

26200

4807

32504

4208

جد حفص

844

302

1895

305

2499

303

المطقة الشمالية

1763

604

3493

605

5269

609

ستره

119

004

864

106

2105

208

المنطقة الوسطى

733

207

1602

3

3608

408

مدينة عيسى

695

205

2394

404

2763

306

الرفاع

2825

1003

7187

1303

12132

16

المنطقة الغربية

117

006

810

105

893

102

المنطقة الجنوبية

19

001

242

005

224

003

1235

203

2467

302

53839

100

75911

100

مدينة حمد
المجموع

27509

100

المصدر :حيث النسب من قبل الباحث اما االرقام المطمقة فمصدرىا-:
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 ،1دولىىو البح ىرين الجيىىاز المركىىزي لالحصىىاء ادارة االحصىىاء  ،المجموعىىة االحصىىائية ،1994كىىانون االول  1994جىىدول
( )5-1ص 24-12
 ، 2دولىىو البحىرين الجيىىاز المركىىز لالحصىىاء التعىىداد العىىام لمسىىكان و المسىىاكن العامىىة و المبىىاني و المنشىىئات  1991،الجىىزء
الثاني  ،البحرين  1992جدول ( )1-1-2ص60
 ، 3دولو البحرين و ازرة شؤون مجمس الوزراء  ،الجياز المركزي لالحصاء  ،النتائج االساسية لمتعداد العام لمسكان و المباني

و المنشئات  2001،الجزء االول جدول ( )1-2-2ص 53

ثالثا -:تياراث اهلجرة الىافذة االنثىيت اىل البحرين :

لفىىد اضىىافت الميىىاجرات الوافىىدات الىىى المممكىىة تشىىكيمو مىىن االصىىول العرفيىىة المتعىىددة لىىذلك فىىان د ارسىىتيا
تقتضي تصنيفيا حسب مصادرىا الواردة منيا و التي اعتمدتيا التعدادات السكانية  ،ويتضح من معطيات

الجىىدول ( ) و شىىكل ( ) ان ىنىىاك نمطىىين رئيسىىين مىىن اليجىرة الوافىىدة االنثويىىة الىىى المممكىىة بحسىىب بمىىد
االقامة  ،فالنمط االول و تمثمىو الجنسىيات العربيىة والتىي تمثميىا بسىبيا  ،التىي بمغىت  %1807عىام 1981

 %1806،ع ىىام  %1502 ، 1991ع ىىام  % ، 2001ع ىىام  ، 2010ان الجنس ىىيات االنثوي ىىة العربي ىىة ق ىىد
تزايدت اعدادىا خالل اعوام التعدادات سىابقو الىذكر لمتبىع ،11539، 9993، 5163

 ،اثنىى عمىى

التوالي االن ىذه الزيادة لىم ترفىع مىن نسىبو مسىاىمتين عىن اجمىالي الجنسىيات االنثويىة و خاصىة االسىيوية

منيا و التي تقومو كثي ار مما عميو مىن نسىب االنىاث الوافىدات العربيىات و ىىذا شىذوذا فىي القاعىدة السىكانية
الوافدة الى المممكة و الى جميع دول مجمس التعاون الخميجي و بمراجعو ارقىام و نسىب الوافىدات العربيىات

م ىىن اجم ىىالي الواف ىىدات نالح ىىظ ب ىىان الواف ىىدات م ىىن دول مجم ىىس التع ىىاون الخميج ىىي يش ىىكمن %401، %604

 %402،وكىذلك %402عمىىى التىوالي مىىن اجمىالي الوافىىدات خىىالل السىىنوات المقارنىة ،امىىا بالنسىىبة لمجنسىىيات
العربيىىة االخىىرى فقىىد شىىكمت نسىىبيا متباينىىة فقىىد بمغىىت عىىام  1981نسىىبة %1203وفىىي عىىام  1991بمغىىت

 %1405و فىىي عىىام  1991بمغىىت  %11وفىىي عىىام  2010بمغىىت  %مىىن اجمىىالي الوافىىدات ،اذن يمكىىن
القىىول ان الوافىىدات غيىىر العربيىىات فقىىد شىىكمن اكبىىر تجمىىع لموافىىدات فىىي المممكىىة حيىىث بمغىىت نسىىبين حىوالي
 % ،%8408، 81045، %8102وعم ىىى التى ىوالي ف ىىي س ىىنوات التع ىىداد المقارن ىىة ،ام ىىا م ىىن حي ىىث التركي ىىب
التفصىىيمي لمجنسىىيات غيىىر العربيىىة فىىيمكن القىىول بىىان الجنسىىيات االسىىيوية فقىىد شىىيدت ارتفىىاع ف حجميىىا و

نسىىبتيا دون غيرىىىا لتبمىىغ ، % 7505 ، %7403 ، %6108

 %م ىىن اجمىىالي الوافىىدات خىىالل س ىىنوات

المقارن ىىة  ،و مم ىىا الش ىىك في ىىو ان الواف ىىدات م ىىن الجنس ىىيات االس ىىيوية االنثوي ىىة فق ىىد ت ازي ىىدت اع ىىدادىا خ ىىالل

التعىىدادات االخي ىرة بدرجىىة اكبىىر ممىىا عميىىو فىىي بغىىداد  ، 1981االمىىر الىىذي يعكىىس زيىىاده الطمىىب عمىىى تمىىك
الجنسيات خالل ىذه الفترة ،اما الجنسىيات االجنبيىة االخىرى فكانىت احجاميىا قميمىو مقارنىو بالتيىار االسىيوي

لىىذلك فقىىد شىىكمت نسىىبو بمغىىت  %1708مىىن اجمىىالي الوافىىدات االنىىاث عىىام  ، 1981اال ان ىىىذه النسىىبة فقىىد
انخفضىىت الىىى  %903، %701مىىن اجمىىالي الوافىىدات فىىي تعىىدادي  2001 ،1991وفىىي ىىىذا داللىىة عمىىى
منافسىىة الجنسىىيات االسىىيوية لمثىىل ىىىذه الجنسىىيات االخىىرى ،و تىىاتي الجنسىىيات االوربيىىة فىىي مقدمىىو تممىىك

الجنسيات من حيث حجميا و نسبيا حيث بمغىت نسىبيم  %1503عىام  1981اال ان اعىدادىن و نسىبتين

فقىىد انخفضىىت بشىىكل واضىىح خىىالل سىىنوات  2010 ، 2001 ،1991لتبمىىغ ح ىوالي % ،%309،%504
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عم ىىى التى ىوالي اال ان ى ىىذه النس ىىب التى ىزال ى ىىي االعم ىىى بالنس ىىبة لب ىىاقي الجنس ىىيات االجنبي ىىة و يب ىىدوان ى ىىذا
االنخفاض خالل التعدادات االخرى فقد يعود الى حالىو عىدم اسىتقرار التىي احاطىت بالمنطقىة الخميجيىة بعىد

حرب الخميج الثانية و ماتالىا من تداعيات ال تزال نعيشيا المنطقة المعدالت.
جدول ()3

توزيع االناث الوافدات الى المممكة البحرين حسب الجنسية في تعدادات 2010 , 2001 , 1881 , 1891

الجنسية

1981
العدد

1991

2001

%

العدد

%

اجمااااالي الوافاااادات

5163

1807

9993

1806

11539

1502

دول مجماااااااااااااااااااس

1772

604

2202

401

3187

402

عاارب اخاارون ماان

3391

1203

7791

1405

8352

11

العربيات

التعاون الخميجي

بااااااااااني البمااااااااادان

%

العدد

2010
العدد

%

العربية

اجمالي المهاجرات

22346

8102

43846

8104

64372

8403

اسيوية

16999

6108

39997

7403

57253

7505

افريقية

140

005

186

004

2582

304

اوربية

4198

1503

2923

504

2955

304

امريكا الشمالية

417

105

562

1

1271

107

امريكا الجنوبية

15

001

51

001

35

0004

اندنوسيا

117

004

127

001

246

003

المجموع

27509

100

53839

100

75911

من العرب

المصدر  -:حيث النسب من قبل الباحث اما االرقام المطمقة فمصدرىا -:
،1دولىىو البح ىرين  ،الجيىىاز المركىىزي لالحصىىاء  ،اداره االحصىىاء المجمىىوع االحصىىائية ،1994كىىانون االول  1994جىىدول
( )3-8-2ص69
،2دولة البجرين  ،الجياز المركزي لالحصاء  ،ادارة االحصاء  ،التعداد العام لمسكان والمساااكن والمباني والمنشات 1991
(،النتائج التمخيصية) والجزء الثاني البحرين  1993جدول ()1-8-3ص،210

3,http:www,bahrain,gov,bb/census2001/10/Arabic,i
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اهلجرة االنثويت الوافدة اىل مملكت البحرين خالل االعوام 2010 -2001 -1888 -1891ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلــــــــــــامتت:

من خالل تحميل ظاىرة اليجرة االنثوية الوافدة الى مممكة البحرين خمص البحث الى النتائج االتية-:

 .1تنامي معدالت اليجرة الوافدة االنثوية لمممكة البحرين خالل سنوات التعدادات وزيىارة حجميىا ونصىيبيا
مىىن اجمىىالي الوافىىدين االمىىر الىىذي يعكىىس زيىىادة الطمىىب عمييىىا لسىىد متطمبىىات خطىىط التنميىىة وبرامجيىىا

المختمفىىة ولسىىد طمبىىات االسىىر البحرينيىىة التىىي ت ازيىىدت احتياجاتيىىا فىىي ظىىل القىىوى الوافىىده وتحىىت مظمىىة
الرفاه االقتصادي واالجتماعي الذي تتمتع فيو.

 .2سيطرة الوافدات االسيوبات عمى اجمالي الوافدات لمممكة البحرين حيث مثمت نسبا عالية مىن الوافىدات
خىىالل سىىنوات المقارنىىو فىىي حيىىث تىىدنت نسىىبب الواف ىىدات مىىن الجنسىىيات العربيىىة ممىىا شىىكل خىىال ف ىىي
التركيبة السكانية مع يرافقيا من اثار اجتماعية ودينية ولغوية.

 .3وجىىود حالىىة مىىن عىىدم الق ىوازين فىىي توزيىىع االنىىاث الوافىىدات عمىىى منىىاطق المممكىىة بحيىىث تكىىون السىىيادة
لمعاص ىىمة المنام ىىو كمرك ىىز اداري واقتص ىىادي واجتم ىىاعي وثق ىىافي بينم ىىا ت ىىاتي بغي ىىة اتح ىىاد المممك ىىو ف ىىي

الترتيب االدنى الختالف مواقعيا واىميتيا.

التىصياث

.1التاكيد عمىى وضىع سياسىو سىكانيو ىادفىو الىى تنظىيم اليجىرات االنثويىو بشىكل يتوافىق مىع حاجىو المممكىة
الى تمك القوى لتسير برامجيا التنمويو المختمفة

.2وضع بعض االسس والمعايير واالجراءات التنظميو الخاصىو بىدخول واسىتقبال واختيىار االنىاث الوافىدات
وبشكل خاص من يعممن داخل االمر وذلك لمحد من اثارىىا السىمبية فىي المجتمىع البحرينىي والبنىاء االسىري

بحيث التكون ىذه الوافدات معاول ىدم في العائمو بصوره خاصو والمجتمع بصوره عامو.

 .3اجراء المزيد من الدراسات الخاصىة بىاليجرات الوافىدة االنثويىة و فوائىدىا العاممىة مىن حيىث جنسىياتيا و
خصائصيا السكانية و اثارىا عمى المسيرة النسوية فىي المممكىة و مىن الطبيعىي ان تمىك الد ارسىات تتطمىب

الكثير من المعمومات الخاصة عن االناث الوافدات و التي ينبغي رصدىا .
اهلـــــــــــــىامش

(*) حيث النسب من قبل الباحث باالعتماد عمى الوافدات السكانية ازداد كل من المممكة العربية السعودية و الكويت و
االمارات العربية المتحدة و عمان و قطر و كذلك باالعتماد عمى -:

_ مجمس التعاون لدول الخميج العربية  ،االمانة العامة مركز المعمومات ادارة االحصاء و النشرة االحصائية العدد ()100

الرياض  2006،جدول رقم ()1
االمم المتحدة ،المجنة االقتصادية و االجتماعية لدول غربي احياء كشوفات البيانات االيموغرافية و ما يتصل بيا منبيانات اقتصادية و اجتماعية ،العدد 9بيروت  1997جدول ()1
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اهلجرة االنثويت الوافدة اىل مملكت البحرين خالل االعوام 2010 -2001 -1888 -1891ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصـــــــــــــــادر -:

.1االمىىم المتحىىدة المجنىىة االقتصىىادية و االجتماعيىىة لىىدول غىىرب اسىىيا ،كشىىوفات البيانىىات الديموغرافيىىة و مىىا
يتصل بيا من بيانات اقتصادية و اجتماعية ،العدد( )9بيروت  1997م

.2دولو البحرين  ،الجياز المركزي لالحصاء  ،ادارة االحصىاء  ،التعىداد العىام لسىكان البحىرين و المسىاكن

 ،و المنشات( ، 1991 ،النتائج التمخيصية )،الجزء الثاني  ،البحرين 1993م

 .3دولو البحرين  ،الجياز المركزي لالحصاء  ،ادارة االحصاء ،المجموعة االحصائية  1994،م البحرين

. 1995

 .4دولىىو البح ىرين  ،و ازرة شىىؤون مجمىىس الىىوزراء  ،الجيىىاز المركىىزي الالحصىىاء  ،نتىىائج االساسىىية لمتعىىداد
العام لمسكان  ،المباني و النشات  ، 2001،الجزء االول .

.5الخياط  ،حسن  ،الرصيد السكاني لدول الخميج العربية منشورات مركز الوثىائق و الد ارسىات االنسىانية ،
جامعة قطر ،قطر  1982م .

.6مجم ىىس التع ىىاون ل ىىدول الخم ىىيج العرب ىىي  ،االمان ىىة العام ىىة  ،مرك ىىز المعموم ىىات اداره االحص ىىاء  ،النشى ىرة
االحصائية العدد ( )15الرياض  2006،م .

.7محمى ىىود  ،محمى ىىود توفيى ىىق  ،سى ىىكان البح ى ىرين  ،د ارسى ىىة فى ىىي الجغرافيى ىىة الديموغرافيى ىىة  ،معيى ىىد البحى ىىوث و

الدراسات العربية  ،سمسمة الدراسات الخاصة ( )37القاىرة  1988م

8. http://www.bahrain.gov .bb\census.2001 port2101\Arabic.
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