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  مقدمة
  

ض السريع في معدالت الوفيات خالل النصف السيما االنخفاوتسبب التحول الديمغرافي السريع،   
 . )1(وشيخوخة السكان في العديد من البلدان النامية يكل العمريھالرات في تغي�في األخير من القرن العشرين 

النمو السريع الذي شھدته اقتصادات شرق آسيا وكانت ھذه التغي�رات من العوامل الرئيسية التي أسھمت في 
 . التخفيف من حدة الفقرإلى كبيرة في نصيب الفرد من الدخل و ةالذي أدى إلى زيادفي السنوات األخيرة، و

 تمثل فيكان له أثر عميق على النمو االقتصادي  الھيكل العمريوقد أظھرت دراسات عديدة أن التحول في 
 وشيخوخةار ع األعمرات الديمغرافية وتوز�النظر في التغي�لذلك من الضروري .  )2(المدخرات واالستثمارات

والمسنين  التخطيط للتنمية االقتصادية ورفاه السكان عموماً عندالسكان على الصعيدين الوطني واإلقليمي 
  .خصوصاً

  
  على مسار التحوالت في الخصوبة  المالمح الديمغرافية للبلدان العربية ويركز ھذا العدد من  

الفترة  فيدن في البلدان العربية االثنين والعشرين سكان األرياف والمفي أعداد تجاھات يتناول االوالوفيات و
الفترة  فيسكان األرياف  وشيخوخة الھيكل العمريرات في لتغي�يتناول ھذا العدد اكما  . -
األردن وتونس والجمھورية العربية السورية والصومال والعراق  ثمانية بلدان عربية ھي في -

ھناك ما يدل على  الشيخوخة في المنطقة العربية ظاھرة حديثة نسبياًينما تعتبر وب . والمغرب واليمن مصرو
ومن أھم العوامل .  شيخوخة السكان في المناطق الريفية قد بدأت منذ زمن في العديد من البلدان العربية أن

 لمدينة بحثاًمن الريف إلى اھجرة السكان ممن ھم في سن العمل المتسارعة  شيخوخةنمط ھذه التأثيراً في 
ويتناول  . من المدينة إلى الريف بعد التقاعد+) (وما فوق  عن عمل، وھجرة السكان ممن ھم في سن 

منظورين  من شيخوخة السكان في المناطق الريفيةو الھيكل العمرير في التحول الديمغرافي والتغي�النقاش 
عنصر دور المختارة وذلك بھدف تسليط الضوء على الجغرافي في البلدان العربية الثمانية  حراكال) أ: (ھما

 ؛)3(المدنالسكان ممن ھم في سن العمل إلى ھجرة على  ھتماموتركيز اال الھيكل العمرير الھجرة في تغي�
 . وما فوقسنة  ومن سنة  إلى  ، أي من بحثموضوع ال عمريةفئات الالتركيبة ختالف في اال) ب(
ة يالقسم األخير التحديات اإلنمائية الرئيسعدد ھذين المنظورين بينما يتناول ال ان ھذن من األوالاالقسميتناول و

يعرض االستنتاجات والتوصيات، شيخوخة السكان في المناطق الريفية والتي تطرحھا الھجرة إلى المدن و
  .في ھذا المجالعلى السياسات السليمة ويركز 

  
  البيانات والمنھجية

  
  لفترة لمم المتحدة والموزعة حسب العمر والجنس لألالمنقحة  يةلسكانتقديرات اال تستخدما  
واتجاھات الخصوبة والوفيات في البلدان العربية االثنين  شيخوخةالظاھرة في دراسة  -

في األرياف والمدن، وإلى حسب العمر لفئات السكانية ونظراً إلى عدم وجود توزيع مالئم ل . )4(والعشرين
الواسعة، حاولت ھذه الدراسة توزيع التقديرات  يةمرعفئات الالأنماط الھجرة إلى المدن ضمن  فھمضرورة 

إال أن  . حسب مكان اإلقامة في األرياف أو المدن لبلدان العربية الثمانية موضوع الدراسةلالسكانية المتاحة 

.وما فوق ممن ھم في سن  السكانالشيخوخة بنمو نسبة  عرففي ھذا السياق، ت)  1(

 نظر مثالًا)  2(
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رة األساس أعاقت تحليل اتجاھات لفتلاإلقامة في األرياف أو المدن في ھذه البلدان  عن مكانالبيانات قلة 
لك استخدم مؤشران لذ . سكان األريافعن إسقاطات لخروج باألرياف والمدن حسب األعمار لفي سكان ال

اتجاه مجموع سكان األرياف في كل بلد من ) أ( :ھماسكان األرياف، عن بديالن للحصول على إسقاطات 
ع سكان األرياف حسب العمر في توز�) ب(و؛ ى عام ، أي حتالبلدان الثمانية خالل فترة قصيرة نسبياً

سنة  فيع سكان األرياف توز�فتراض ثبات ، مع اكل بلد من مجموعة البلدان الثمانية حتى عام 
من  سكان المدنالھيكل العمري لبعض األسس لتحليل التحول في توفر ھذه الفرضية ف . )5()(األساس 

ع سكان المدن ضمن توز�استخراج وتم  . منھاالمسنين إليھا وعودة باب والكبار خالل التركيز على ھجرة الش
متبقية من تقديرات مجموع السكان بحساب القيمة الالواسعة في كل بلد من البلدان الثمانية  يةفئات العمرال
جدولي المرفق  نظرا(للتنقيح الذي أجرته األمم المتحدة  وفقاً ،الموزعة حسب العمر) سكان األرياف والمدن(

سكان المدن في البلدان الثمانية موضوع الدراسة، الھيكل العمري لالتحوالت في كذلك  تعرضو . )6()و 
الواسعة، أي  يةفئات العمرالضمن  - لفترة لفيھا مجموع السكان إضافة إلى تحليل معدالت نمو 

  .سنة وما فوق سنة و - ، وسنة -
  

  ھمحجم السكان ونمو
  

مليون  ألمم المتحدة، ارتفع عدد سكان البلدان العربية من لالمنقحة  يةتقديرات السكانلل اًوفق  
رات على المدى إسقاطات المتغي�من حيث و . )7(في عام نسمة مليون  إلى  في عام نسمة 

 في عام نسمة مليون  شرين ، يتوقع أن يبلغ عدد السكان في البلدان العربية االثنين والعالمتوسط
 في المائة سنوياً  ل النمو األس�ي منمعدمتوسط ينخفض قد و . في عام نسمة مليون  و

  ، ويرجح أن -خالل الفترة  في المائة سنوياً إلى  -خالل الفترة 
   - خالل الفترة  ائة سنوياًفي الم حتى يقارب  عام ستمر في االنخفاض بعد ي
  ).نظر الشكل ا(
  

يوضح ھذا االختالف  الشكل و . اختالفاً كبيراً بين بلد وآخرلبلدان العربية اسكان  يختلف عدد  
 . في البلدان العربية االثنين والعشرين حسبما ھو متوقع لعام  ويتضمن اسقاطات عن حجم السكان

 المنطقة من حيث عدد سكانھا الذي سيبلغ  بلدانمصر ستبقى في طليعة اإلسقاطات تشير إلى أن و
المقارنة بين و . نسمة مليون عدد السكان  سيبلغنسمة بينما قطر ستكون في آخر الترتيب حيث مليون 

إلى  فالتوقعات تشير تحديداً . تكشف عن ديناميات سكانية مثيرة لالھتمامفي عامين متباعدين أعداد السكان 
 . - أخرى خالل الفترة  النمو السكاني في بعض البلدان سيفوق بكثير النمو السكاني في بلدانأن 

، )مليون (، والمملكة العربية السعودية )مليون (، واليمن )مليون (مصر  ذه البلدانھ وأبرز
يضاف إلى  ). مليون (بية السورية والجمھورية العر) مليون (والسودان ) مليون (والعراق 

في لم تشھد األرياف ) أ: (ھي - الفترة  فيأسباب الفتراض توزيع ثابت ألعمار سكان الريف ھناك ثالثة  ) 5(
حدوث انخفاض كبير في ھذه الخصوبة احتماالت في الماضي وال تزال الخصوبة معدالت  فيطفيفة رات تغي�سوى  معظم البلدان العربية
متوسط رغم انخفاض معدالت وفيات الر�ضع في المناطق الريفية، ليس من المحتمل أن يسجل ) ب(المقبلة ضئيلة؛ في األعوام العشرة 

في معدالت الخصوبة والوفيات في  كبيرالنخفاض القتصر االريفية في المنطقة، وقد امجتمعات في معظم ال اًكبير العمر المتوقع ارتفاعاً
سلم األفضل وربما األالطريقة  -في الفترة ع أعمار سكان الريف توز�ثبات افتراض يعتبر ) ج(وعلى المدن؛  البلدان العربية

.في ظل عدم توفر بيانات موثوقة العمر سكان الريف حسبعن عداد إسقاطات إل

يمكن .  ، شعبة السكان "تنقيح عام : التوقعات السكانية العالمية"إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،  ) 6(
.: االطالع عليھا على الموقع التالي

.سهالمرجع نف ) 7(
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ذلك أن متوسط معدالت النمو السكاني في معظم ھذه البلدان كان أعلى بكثير خالل السنوات األولى من تلك 
  .الفترة، ال سيما في المملكة العربية السعودية واليمن
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.  ، شعبة السكان "تنقيح عام : السكانية العالمية التوقعات" ،اإلسكوا، استناداً إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: المصدر

World Population Prospects: The 2006 Revision ع عليھا على الموقع التالي، يمكن االطال :
  .و مرفق جدولي النظر ا . 
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.  ، شعبة السكان "تنقيح عام : السكانية العالمية التوقعات" ،اإلسكوا، استناداً إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: المصدر
World Population Prospects: The 2006 Revision ع عليھا على الموقع التالي، يمكن االطال :

  .مرفق جدول النظر ا.  

  مستويات الخصوبة واتجاھاتھا
  

في البلدان العربية االثنين والعشرين إلى السكاني النمو عزى االنخفاض المتوقع في متوسط معدل ُي  
 بي�نوي . )8(- ال سيما خالل الفترة واالنخفاض المتوقع في معدل الخصوبة اإلجمالي في المنطقة، 

وبينما يتوقع  . -الفترة خالل اتجاھات معدل الخصوبة اإلجمالي في المنطقة العربية  الشكل 
اختالفاً كبيراً بين االنخفاض سيختلف حجم ھذا بلدان المنطقة،  جميعالخصوبة اإلجمالي في  انخفاض معدل

معدالت الخصوبة تلتقي جميع تلك الفترة، يتوقع أن  وعقب . - ال سيما خالل الفترة و، بلد وآخر
البلدان العربية جميع في  بحلول عام  اإلحاللأو حتى دون مستوى  اإلحاللمستوى  عنداإلجمالية 

  ).مرفق جدول النظر ا(مان باستثناء الصومال واليمن وُعوذلك ، تقريباً
  

  2050-1980في البلدان العربية،  معدالت الخصوبة اإلجمالية  -3 الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مرفق جدول النظر ا . اإلسكوا: المصدر

  
  العمر المتوقعمتوسط الوفيات و

  

.انقضاء فترة قدرتھا على اإلنجاب قبلالمرأة تنجبھم معدل الخصوبة اإلجمالي ھو متوسط عدد األوالد الذين  ) 8(

لبنان

موريتانيا

عمان

الصومال

تونس

اليمن

اليمن

 -  

الجزائر البحرين جزر القمر جيبوتي مصر
العراق األردن الكويت لبنان الجماھيرية العربية الليبية

المغرب فلسطين ُعمان قطر
الصومال لسودانا الجمھورية العربية السورية تونس

ةاإلمارات العربية المتحد �ليمن

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

المملكة العربية السعودية
موريتانيا
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منذ عام و . العمر المتوقع عند الوالدةمتوسط و الرضعاتجاھات معدل وفيات  و الشكالن  بي�ني  
لما تشير إليه قيم وفيات  وفقاًو . الوفياتمعدل في  اًكبير اًانخفاض البلدان العربية تقريباً شھدت جميع، 
.  الوفياتمعدل  في ارتفاعاًالعراق ل سج -لفترة لالعمر المتوقع عند الوالدة متوسط الرضع و

ستمر في تسجيل أعلى معدالت يتوقع أن يولكنه ، في معدل وفيات الرضع انخفاضاًفقد شھد الصومال وأما 
أما البلدان  . لكل ألف مولود حي وقدره ، عام  حتىالبلدان العربية  جميعوفيات الرضع بين ل

لكل ألف مولود حي بحلول عام  فيھا نسبة  معدالت وفيات الرضع جاوزالتي يرجح أن تتاألخرى العربية 
المنطقة، يتوقع أن  وفي باقي بلدان ). (والسودان ) (وجيبوتي ) (موريتانيا  شملفت 

حد لكل ألف مولود حي في اإلمارات العربية المتحدة و  حد أدنى قدرهيتراوح معدل وفيات الرضع بين 
  ).مرفق جدول النظر ا(د حي في اليمن لكل ألف مولو  أقصى قدره

  
  2050-1980معدالت وفيات الرضع في البلدان العربية،   -4 الشكل

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مرفق جدول النظر ا . اإلسكوا: المصدر

  
العمر المتوقع عند الوالدة للذكور واإلناث في البلدان العربية االثنين والعشرين خالل  ارتفع متوسط  
فبحلول عام  ). نظر الشكل ا(بدرجات متفاوتة  رتفاعاال استمر ھذي، ويتوقع أن - الفترة 

حيث ، دةاإلمارات العربية المتححده األقصى في ع عند الوالدة العمر المتوق متوسط بلغي، يتوقع أن 
حده ع عند الوالدة لعمر المتوقمتوسط ال سجأن ييتوقع و . لإلناث سنة ، وللذكور سنة يصل إلى 

أما البلدان العربية الستة التي  . لإلناث سنة ، وللذكور سنة األدنى في الصومال حيث يصل إلى 
والسودان  الصومال وجيبوتيسنة فھي  ن عالعمر المتوقع عند الوالدة لإلناث متوسط فيھا  قليتوقع أن ي

الجزائر

جزر القمر

جيبوتي

جيبوتي

مصر

العراق

العراق

موريتانيا

الصومال

الصومال

السودان

تونس

اإلمارات العربية المتحدة

اليمن

اليمن

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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العمر المتوقع عند متوسط ق في ارلفولوالصومال، يتوقع، جيبوتي وباستثناء  . وموريتانيا والعراق واليمن
  .أن تتقلص كثيراً بعد عام  الوالدة التي كانت سائدة في المنطقة في عام 
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العمر المتوقع عند الوالدة في البلدان العربية االثنين والعشرين متوسط الزيادة في  الشكل  وضحي  
وقد وز�عت البلدان بالترتيب االنحداري حسب  . - و -الفترتين  فيحسب الجنس 

العمر متوسط في  ارتفاعاًبلدان المنطقة، باستثناء العراق،  جميعفقد سجلت   .إلناثمتوسط العمر المتوقع ل
العمر وتجاوز ھذا االرتفاع في متوسط  . )9(- المتوقع عند الوالدة للذكور واإلناث خالل الفترة 

البلدان العربية، المتوقع عند الوالدة للذكور في غالبية  العمرمتوسط في  رتفاعالمتوقع عند الوالدة لإلناث اال
-وخالل الفترة  ). مرفق جدول النظر ا(حيث كان العكس صحيحاً تسعة بلدان في المنطقة باستثناء 

الصومال بينما سجل المتوقع عند الوالدة للذكور واإلناث مصر أكبر زيادة في متوسط العمر لت ، سج
  .أدنى زيادة

  
  ع عند الوالدة في البلدان العربية حسب الجنسالعمر المتوقمتوسط الزيادة في   -6 الشكل

  
  2005-1980  -ألف

  

  2050-1980  -باء

وانخفاضاً الوفيات  عدلفي م انعدام االستقرار السياسي والخسارة الفادحة في األرواح، ارتفاعاًبسبب  سجل العراق، ربما ) 9(
.دة للذكور واإلناثالعمر المتوقع عند الوالفي متوسط 

-

- -
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الل الفترة العمر المتوقع عند الوالدة خمتوسط في  ةزياد كبرن البلدان التي حققت أأ عموماًويالحظ   
 . العمر المتوقع عند الوالدة في عام معدالت لمتوسط التي سجلت أدنى  البلدانھي  -

  العمر المتوقع عند الوالدة في متوسط ع أن يسجل اليمن أعلى نسبة تحسن في وفي ھذا السياق، يتوق
لتوقعات إلى وتشير ا . نة لإلناثس سنة للذكور و  حيث سيرتفع ھذا المتوسط بمعدلالمنطقة للجنسين، 

العمر المتوقع عند الوالدة للذكور واإلناث بعد متوسط سريعة في  ةأن غالبية البلدان العربية ستسجل زياد
متدنية بلغت فيھا الوفيات معدالت في البلدان التي  أقل نسبياًة ستكون الزيادإال أن ھذه ، - الفترة 

  .والعشرين في مطلع القرن الحادي جداً
  

  ع السكانتوّز
  

مليارات نسمة سيعيشون في   يالتقديرات إلى أن أكثر من نصف سكان العالم أآخر تشير   
 . )10(مليارات بحلول عام  إلى حوالى  عددويتوقع أن يرتفع ھذا ال . المناطق الحضرية في عام 

على حساب  التوسع العمرانيتسارع  ن حيثسيما مالمنطقة العربية، ال  آثار علىھذه الظاھرة العالمية لو
األرياف والمدن في المنطقة العربية خالل الفترة في  يةسكانالتحوالت ال الشكل  ويبي�ن . سكان األرياف

  .سكان المدنعدد زيادة في  قابلهسكان األرياف في البلدان العربية تواالنخفاض في عدد  . -
 (في الكويت فتبلغ أعلى نسبة لھا ، ختلف بين بلد وآخرسكان المدن تعدد ي ھذه الزيادة ف سرعةلكن 

في  (لبنان و ،)في المائة (ثم البحرين  ،)في المائة (قطر  ا، تليھبحلول ) في المائة
  المملكة العربية السعودية و ،)في المائة (اإلمارات العربية المتحدة و ،)المائة

ان المدن في المنطقة العربية ة سكنسبأما  ). في المائة (والجماھيرية العربية الليبية  ،)ي المائةف (

)10 ( State of world 
population 2007: Unleashing the potential of urban growth 
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جدول نظر ا(التوسع العمراني سرعة  مما يدل على في المائة في عام  جاوز ع أن تتككل فيتوق
  ).مرفق ال
  

يسجل األردن أعلى نسبة لسكان المدن  ومن بين البلدان العربية الثمانية موضوع الدراسة، يتوقع أن  
ويتوقع كذلك أن يبلغ التوسع العمراني حده األقصى .  وبالتالي أدنى نسبة لسكان األرياف) في المائة (

وبالتالي أن يسجل ھذا البلد أكبر انخفاض في ) في المائة ( -في المغرب خالل الفترة 
فالتوسع العمراني يتسارع في البلدان الثمانية كلھا، غير أن التوقعات تشير .  النسبة المئوية لسكان األرياف

ويتوقع أن تبلغ نسبة سكان األرياف حدھا األعلى في اليمن .  إلى أن سرعته ستكون أقل في مصر والعراق
   في المائة في المائة، يليه الصومال بنسبة  حيث تصل إلى 
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  في المناطق الريفية سكانال شيخوخةالمدن والھجرة إلى 



 

 

 --

  
   األعمار بين عإلى المدن وتأثيرھا على توز�من األرياف الھجرة تقييماً لحجم ھذا القسم تضمن ي  

الھيكل يعرض فيما يلي التحول في و  .ةفي البلدان العربية الثمانية المختار شيخوخةالوسكان األرياف 
ي وھ ،الواسعة يةفئات العمرالفي ثالث من  ينمو السكانالتجاھات معدالت ثم يحلل اسكان المدن، العمري ل

  .سنة وما فوق سنة وفئة  -وفئة سنة  -فئة 
  

  سكان المدنالھيكل العمري ل
  

فالتحول في الخصوبة  . بمعدالت متفاوتةيمغرافية تحوالت دالبلدان العربية االثنين والعشرين تشھد   
 ثابتاًاعتمدت الدراسة ھيكالً عمرياً ، آنفاًوكما ذكر  . )11(سكان ھذه البلدانالھيكل العمري لوالوفيات يغي�ر 

رات في يمكن استخدام تحليل التغي�و . سكان األريافعن إسقاطات بھدف وضع  بحثخالل الفترة موضوع ال
لتوصل إلى استنتاجات حول بھدف ا) متبقية من مجموع السكانالقيمة وھي ال(سكان المدن لالھيكل العمري 

 شيخوخة السكان في المناطق الريفيةإلى المدن ومن األرياف الواسعة، والھجرة  يةفئات العمرالرات في التغي�
  .تى عام سكان األرياف حعن ھا إسقاطات لالثمانية المختارة التي أعدت العربية في البلدان 

سنة  -ھي فئة  يةلسكان في خمس فئات عمرالھيكل العمري لرات في التغي� ويتناول ھذا الكتي�ب  
 بي�نانألوليان تالفئتان اف . سنة وما فوق سنة وفئة  -وفئة سنة  - وفئة سنة  - وفئة 

الفئة أما  . رات في الخصوبةتغي�ة السن - فئة وضح الرات المتعلقة بالسكان من األطفال، في حين تالتغي�
 . على مقاعد الدراسةالعاملة أو ضم السكان الشباب الذين يكونون عادة في صفوف القوة فتسنة  - 

 . النشاط االقتصاديوالمساھمين في في سن العمل ساسية التي تضم السكان ھي الفئة األسنة  -والفئة 
سنة  - يعتمد معظمھم على السكان العاملين من فئة  ذينال المسنينسنة وما فوق تضم  الفئة و

يؤثر الھيكل العمري وقد أظھرت الدراسات الحديثة أن   .تلبية احتياجاتھم االستھالكية والصحيةإلعالتھم و
  .)12(، وبالتالي على االقتصاد الوطنيالناتج المحلي اإلجماليمن نصيب الفرد معدل نمو  كثيراً في

  
سكان المدن في البلدان العربية الثمانية موضوع الھيكل العمري لالتحول في  كل الشويوضح   

سكان الھيكل العمري لرات ھامة في فقد سجلت البلدان الثمانية تغي� . - الدراسة خالل الفترة 
كذلك، سجلت حصة الشباب من السكان  . ، وقد تستمر حتى عام و المدن بين العامين 
باستثناء العراق  في البلدان الثمانية تسارع بعد عام و منذ عام  اًطردم المعالين انخفاضاً

المدن  فيالكبير السكاني النمو تتمثل في التي تميز غالبية البلدان موضوع الدراسة فسمة أما ال . والصومال
 - من ھذه الفئة أي ساسية ريحة األللشما سن العمل، وال سي من ھم فيسنة التي تضم  - فئة ل

سكان المدن من فئة من ھم في سن العمل نسبة ارتفعت  ففي مصر مثالً . قتصادياًسنة التي تضم الناشطين ا
، ويتوقع أن تبلغ في المائة في عام  إلى  في المائة في عام  من سنة،  - أي 

األساسية والناشطة الشريحة سكان المدن من  وازداد عدد . في المائة في عام  ھذه النسبة 

)11(  .
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في المائة في  إلى  في المائة في عام  حيث ارتفعت نسبتھم من سنة،  - أي  قتصادياًا
تشھد ارتفاعاً أما البلدان األخرى التي يتوقع أن  . في المائة في عام  ، ويتوقع أن تبلغ عام 
نسبة ويتوقع أن تنخفض  . األردن وتونس والمغربشمل فتفي المدن من ھم في سن العمل  ةتركز فئ في
ومن المثير لالھتمام  . -خالل الفترة في تونس والمغرب ) سنة - (المدن في شباب ال

، في مصر مثالًف . لعربيةفي البلدان ا سنة وما فوق في المدن الفئة نسبة تركز  ارتفاععلى  غياب ما يدل
في المائة في عام  إلى  في المائة في عام  فئة من ھذه اليتوقع أن ترتفع نسبة سكان المدن في 

أن في تونس والمغرب، و في المائة و أن تتراوح نسبة سكان المدن المسنين بين كذلك يتوقع و . 
توخي الحذر حيال ويجب  . لبلدان العربية بحلول عام قي اافي المائة في ب و تنخفض إلى ما بين 
تشير إال أنھا .  ثبات الھيكل العمري لسكان األريافالقيم الرقمية ألنھا تستند إلى فرضية وھذه النسب المئوية 

النسبي للبلدان المختارة وتبي�ن الوضع شريحتي من ھم في سن العمل، في كبير في المدن سكاني إلى نمو 
  .ذا الصعيدعلى ھ

  
  اتجاھات معدالت النمو اإلجمالية، في المدن واألرياف

  
داخل البلدان الثمانية موضوع الدراسة وفيما بينھا  ينمو السكانالفي معدالت اختالفات كبيرة لوحظت   
  كذلك سج�لت و . سنة وما فوق و سنة - ، و سنة - الواسعة، أي  يةفئات العمرالضمن 

ية وذلك خالل الفترة فئات العمرفي جميع ال) في المدن واألرياف(معدالت النمو  ي مجموعفتقلبات كبيرة 
األخيرة، كان معدل  عوامفي األ اًسياسياضطراباً وباستثناء العراق والصومال، اللذين شھدا  . -

موع السكان أعلى بكثير من معدل نمو مجسنة  - أي من ھم في سن العمل من فئةنمو سكان المدن 
 فئةضمن معدل نمو سكان األرياف أدنى أي سجل  . - وسكان األرياف، ال سيما بعد الفترة 

سكان نمو سكان المدن ومعدل نمو تراوح معدل نمو مجموع السكان بين معدل و، إقتصادياً ينالناشط
 سكان المدن، انخفاضاًفيھا نسبة ترتفع ال سيما تلك التي و، المنطقة شھد معظم بلدانتويتوقع أن  . األرياف

لكن  . الخصوبةمعدل يعزى إلى انخفاض سريع في سنة  -صفرسكان من فئة الفي معدل نمو  حاداً
مجموع السكان نمو أعلى من معدل من ھذه الفئة سيكون التوقعات تشير إلى أن معدل نمو سكان األرياف 

بسبب الفوارق في معدالت ، وذلك لول عام سكان المدن في غالبية بلدان المنطقة بحمعدل نمو و
  .الخصوبة بين األرياف والمدن

  
  التحول في الھيكل العمري لسكان المدن في البلدان العربية   -8الشكل 
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فقد تبين أن معدل نمو . في غالبية البلدانسنة وما فوق  في فئة ة فريدبعض االتجاھات الالحظ ت  

أرياف ھذه الفئة من  تختفيأن  ويتوقع . ھذه الفئة في األريافمعدل نمو  يتجاوزالمسنين سكان المدن من 
توفر احصاءات عدم  عن ويمكن أن يكون ھذا االتجاه غير المتوقع ناجماً . بحلول عام البلدان  بعض

جراء تقديرات دقيقة للفئات العمرية إصعوبة  وبالتاليسكانية موزعة حسب المناطق وحسب الفئات العمرية 
باقين على لل يرتفع العدد المطلق فمع التحول السريع في معدالت الوفيات، يتوقع أن.   رياف والمدنفي األ

سكان األرياف الھيكل العمري لات بض ثارتفابسبب و . المسنين، وبالتالي النسبة المئوية للسكان من قيد الحياة
الشيخوخة على مما يخفي أثر المسنين، من  ر في النسبة المئوية لسكان األريافظھر التغي�ي، ال آنفاًالمذكور 

القيمة المتبقية من إسقاطات أجري على أساس بما أن تقدير سكان المدن و . ألريافسكان االھيكل العمري ل
، األمر سنة وما فوق الفئة في تقدير سكان المدن من أن تكون قد حدثت مبالغة مجموع السكان، يمكن 

من  فوقسنة وما  السكان من فئة لكن ھجرة  . لشريحةسكان المدن من ھذه االذي يفسر ارتفاع معدل نمو 
ال سيما في القطاعين الصحي و، في األريافنقص في البنية التحتية حدث نتيجة لليمكن أن تاألرياف 

رھا برامج المالئمة التي توفإلى التغطية  ونفتقريالمسنين الناشطين اقتصادياً من فغالبية  . )13(واالقتصادي
  .عن عمل ثاًبح نداالنتقال إلى الميضطرون إلى الضمان االجتماعي وبالتالي 

  إلى المدنمن األرياف الھجرة 
  

   أنحاء المنطقة العربيةھناك ما يدل على أن الھجرة من األرياف إلى المدن تحدث في مختلف   
التحول في  الظاھرة عموماًومما يؤكد ھذه  . لكن بدرجات متفاوتة فئات من ھم في سن العمل فيال سيما و

 يسكانالنمو الان العربية الثمانية المختارة وتحليل االتجاھات في معدالت كان المدن في البلدالھيكل العمري لس
ھي دليل على أرياف بعض البلدان ي المنخفضة أو السلبية في سكانالنمو ت الفمعدال . األرياف والمدنفي 

حتى ر تستمع أن معدالت النمو السكاني المتصاعدة في المدن فيتوقأما  . كبير من األرياف إلى المدنتحول 
افتراض ثبات الھيكل العمري إلى  ونظراً . دراسةموضوع الفترة العام األخير من الھو الذي  عام 

في تقدير معدل نمو أن يكون قد حدث تقصير ، يمكن مستوى عام عند سكان األرياف الذي حدد ل
أما  . سنة وما فوق فئة الم في تقدير أرقا سنة، ومبالغة - يھا من الفئة الھجرة إلسكان المدن وحجم 

أعلى منھا في البلدان في القوة العاملة في البلدان العربية المسنين مشاركة نسبة في ھذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن  ) 13(
  .في المائة في البلدان المتقدمة في البلدان العربية مقابل في المائة   المتقدمة إذ تجاوزت نسبة
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من األرياف ل مل فيمكن أن يكون نتيجة لتسارع التحوالتقصير في تقدير ھجرة شريحة من ھم في سن الع
 . سكان المدنالھيكل العمري لالسيناريو الحالي للتحول في الذي يدل عليه و الذي بدأ في عام إلى المدن 

بينما من ھم في سن العمل،  ةفئفي النسبة المئوية للسكان ثبات  فافتراض ثبات الھيكل العمري يؤدي إلى
، أي من ھم في سن العمللالفئة األساسية إلى انخفاض نسبة في الواقع أعداد كبيرة من األرياف ھجرة تؤدي 
إلى من األرياف الھجرة أن يكون حجم يمكن وھكذا،  . سنة، في التوزع العمري لسكان األرياف - 

من ھم في لسكان المدن في فئة مما أشارت إليه ھذه الدراسة، األمر الذي يؤدي إلى تركز أكبر  ركبالمدن أ
  .سن العمل

  
  شيخوخة السكان في المناطق الريفية

  
شأنھا شأن العديد من البلدان  تشھد البلدان العربية تسارعاً في شيخوخة السكان في المناطق الريفية  
مفھوم جزئي يتمثل وعامة شيخوخة السكان على مفھوم كلي يتمثل في خة ظاھرة الشيخووتنطوي  . النامية

حسب العمر  يالسكان الھيكلالتحول في بالمعنى الكلي، تشير إلى شيخوخة السكان ف.  شيخوخة األفرادفي 
شيخوخة األفراد أما   .)14(ويعب�ر عنھا في شكل ھرم رات في الوفيات والخصوبة والھجرةلتغي�لنتيجة  والجنس

 بي�نوي . في المنطقة العربيةسكان األرياف في شيخوخة كثيراً انخفاض معدالت الوفيات، ولم تسھم بتتأثر ف
فمؤشر  . شيخوخة سكان األرياف والمدن في البلدان العربية المختارةلمؤشرات  ةثالثالتالي الجدول 

؛ فوقوما  سنة شخص لھم من العمر  لكل  وما فوق في سن الشيخوخة يقيس عدد من ھم 
شخص  وما دون لكل  سنة في عمر  قيس عدد األشخاص ممن ھمي صغار السننسبة إعالة ومؤشر 

سنة  شخاص ممن ھم قيس عدد األينسبة إعالة كبار السن  مؤشر؛ وسنة و تتراوح أعمارھم بين 
  .سنة و شخص تتراوح أعمارھم بين  لكل  وما فوق

  
  
  
 
 
 

  يخوخة لسكان األرياف والمدن في البلدان العربية المختارةمؤشرات الش
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                          المغرب
                          تونس

الجمھورية العربية 
                          السورية
                  .        الصومال

        ..    ..              اليمن

  .إعداد اإلسكوا: المصدر
  .تعني عدم توفر البيانات(..) عالمة النقطتان : مالحظة

  
في  (ليه تونس ت) في المائة (في المغرب معدل مؤشر شيخوخة سكان األرياف أعلى  يبلغ  
في المائة في  في المائة في الصومال و البلدان فيتراوح المؤشر بين  باقيأما في  ). المائة

 . في البلدان العربيةال تزال بطيئة شيخوخة سكان األرياف وھذا يدل على أن  . الجمھورية العربية السورية
مؤشر أما  . العمر المتوقعمتوسط فاع انخفاض الخصوبة وارت على أثريتوقع أن يرتفع مؤشر الشيخوخة و

ال سيما في اليمن والعراق والبلدان الثمانية المختارة،  جميعفي  فمرتفع نسبياًفي األرياف نسبة إعالة الشباب 
سكان  تناقصالذي يترافق مع  األريافالخصوبة في  معدلرتفاع اإلى  لكويعزى ذ . والصومال واألردن

 حاداً األرياف انحفاضاً تشھدح أن ومن غير المرج . الناشطة إقتصادياً عمريةالفئات الاألرياف بسبب ھجرة 
إلى المدن، يمكن من األرياف المتوقعة في الھجرة  ةالزيادونظراً إلى  . قبل عام في معدل الخصوبة 

كبار إعالة مؤشر  ويتوقع أن يسجل . - خالل الفترة  ارتفاعاً صغار السنإعالة  يسجل مؤشرأن 
؛ في ظل افتراض ثبات ستبقى ثابتة حتى عام جميع النسب  ومع أن . في المستقبل ارتفاعاًكذلك السن 

الخصوبة والوفيات في األرياف في معدالت يتوقع أن تحدث تحوالت في الھيكل العمري لسكان األرياف، 
من سجل زيادة يأو  اًبقى ثابتيقد  سنصغار الإعالة مؤشر لكن  . وإن بمعدالت متفاوتة البلدان العربية جميع

إعالة كبار  يرتفع مؤشرويتوقع أن   .ندھجرة من ھم في سن العمل من األرياف إلى الم أسبابھا الرئيسية
ھجرة من إضافة إلى ، سنة وما فوق للفئة العمر المتوقع والرتفاع متوسط د افرشيخوخة األلالسن نتيجة 

إلى  ندمن الم سنة وما فوق وعودة المھاجرين من فئة  ندالمإلى األرياف ھم في سن العمل من 
 اًكبير ارتفاعاًإعالة الشباب وكبار السن  أياإلعالة اإلجمالي  معدل ونتيجة لذلك، يمكن أن يسجل . األرياف

اإلعالة  معدل، وأن يبقى تصاعدياً مؤشر الشيخوخة اتجاھاًيشھد فيتوقع أن  ،المدنأما في  . ن األريافم
فئات من ھم  ة السكانية فيالخصوبة في المدن والزيادمعدل أو ينخفض بسبب االنخفاض الحاد في  كلي ثابتاًال

  .في سن العمل
  
  
  
  

  شيخوخة السكان في المناطق الريفيةإلى المدن ومن األرياف آثار الھجرة 
  

من كان العالم أكثر من نصف س سيكونعن صندوق األمم المتحدة للسكان  تقرير صدر مؤخراًوفقاً ل  
 يحوالوعلى أساس معدل االنخفاض الحالي في سكان األرياف، سيكون .  المقيمين في المدن في عام 

يرتفع بذلك عدد سكان المدن ، لبحلول عام المدن لعيش في ھاجروا من األرياف لمليون نسمة قد  
 . )15(في عام نسمة مليارات  9.إلى  في عام نسمة ماليين  من  نمواًالمناطق في أقل 

)15 ( State of world 
population 2007: Unleashing the potential of urban growth 



 

 

 --

في المائة من سكان المدن في العالم بحلول  البلدان النامية  تبلغ حصةإلى ھذه اإلسقاطات، سوف  استناداًو
لوحظ ھذا التحول في البلدان العربية الثمانية المختارة موضوع ھذه الدراسة، حيث وقد  . )16(عام 

من ھم في سن لالشريحة األساسية  منال سيما ون، دإلى الماألرياف ن من للسكا كبيرةانتقال  حركةسجلت 
في المائة من مجموع السكان في البلدان   أكثر منھذه البلدان الثمانية وتضم  . سنة -  أي العمل

اإلمارات  بالسكان، أي ھا ال تشمل أكثر بلدان المنطقة ثراء� واألقل اكتظاظاًغير أن العربية االثنين والعشرين،
بلدان أوروبية المستوى الذي بلغته  نصيب الفرد من الدخلحيث يتجاوز العربية المتحدة وقطر والكويت، 

 جميعفي  من األرياف إلى المدنسيناريو تحول السكان عن بدقة  عبرلكن البلدان الثمانية المختارة ت . عديدة
شيخوخة السكان في إلى المدن ومن األرياف الھجرة تنطبق المالحظات بشأن  لكلذو . البلدان العربية
  .األربعة عشر المتبقيةالبلدان العربية واقع  علىالبلدان الثمانية المختارة ھذه في  المناطق الريفية

  
إلى المدن في البلدان العربية آثار بعيدة المدى على التحول من األرياف ويمكن أن تترتب على   

األرياف في البلدان في سكان ظاھرة شيخوخة الفقد لوحظ  . ن في المنطقةالزراعة واالقتصاد والبيئة والسكا
األرياف في البلدان الثمانية في سكان الأن شيخوخة أيضاً لوحظ و . )17(المدنالفقيرة ھي أسرع منھا في 

إلى من األرياف كبيرة ممن ھم في سن العمل أعداد بسبب ھجرة في المدن  تطوراً منھاالمختارة أسرع 
من األرياف إلى المدن يمكن أن تسھم في تسارع شيخوخة النساء في سن اإلنجاب كما إن ھجرة  . ندالم

ويحتمل  . من انخفاض في معدالت الوالدة في األرياف اإلى ما ينتج عنھ نظراً السكان في المناطق الريفية
ففي بلدان  . طاع الزراعةمباشر على اليد العاملة في قأثر إلى المدن من األرياف أن يترتب على الھجرة 

ازدياد بسبب  الفئات الناشطة اقتصادياًمع تدني أعداد  الزراعة تدريجياًفي العاملة تقل األيدي عديدة، يمكن أن 
اإلنتاج الزراعي أو وذلك يطرح تحديات كبيرة أمام زيادة  الخصوبةمعدالت الھجرة إلى المدن وانخفاض 

 . )18(على كثافة اليد العاملة التي تعتمداإلنتاج في أنماط ال سيما اج، والمستوى الحالي من اإلنتالحفاظ على 
على االقتصاد سلباً يتوقع أن ينخفض اإلنتاج الزراعي بسبب الشيخوخة السريعة لسكان األرياف فيؤثر ولذلك 
  .الريفي

  
  
  

  االستنتاجات

ذي يحدد ظاھرة شيخوخة العامل الرئيسي الإلى المدن ھي من األرياف الھجرة يتضح مما سبق أن   
 على التنمية تنجم عن التي تحدثھا شيخوخة السكان في المناطق الريفيةاآلثار و  .السكان في المناطق الريفية

يتوقع و  .تأثير الشيخوخة على التنظيم االجتماعي والمؤسسات االجتماعية، بما فيھا العائالت واألسر المعيشية
الظروف تخضع ، وحيث سريعاً ديمغرافياً راًالتي تشھد تغي� األرياففي أن يكون تأثير الشيخوخة أكثر حدة 

استمرار التحول  يؤديويتوقع أن  . )19(سائدةلظروف البيئية والثقافية والسياسية اللاالجتماعية واالقتصادية 

.المرجع نفسه ) 16(

 نظر مثالًا  )17(
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.المرجع نفسه ) 19(
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 ضغط ھائل على البنية التحتية في المدن وغيرھا من المناطق الحضرية فيمن األرياف إلى المدن إلى 
  .البيئةالمدن مما يلحق أضراراً بالطلب على السكن والنقل في  إلى زيادةھذا الواقع  ؤديوقد ي . المنطقة

سكان الخالء القرى من فقد يكون إل . غير صحيح بالضرورةالعكس ريف لكن من الن تحتاج إلى دعم دفالم
م في لسكان ممن ھإلى المدن لفئة امن األرياف بطاء عجلة التحول إلالجھود بذل يجب  لكلذ . عواقب وخيمة

في تكوين اًًرئيسي اًًمصدرباعتباره الريف موقع وتعزيز األرياف على الذات في  سن العمل بتشجيع االعتماد
في تلبية الطلب المتزايد على األغذية والمنتجات الزراعية  اًًيساسأ من ناحية وعامالًالمحلي الزراعي  الناتج

  .ھذه المنتجات في البلدان العربية أسعار وفي كبح ارتفاع
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  رفقلما

  2050- 1980مجموع السكان في المنطقة العربية،   - 1 جدول المرفق
  )بالماليين(

        (*)    البلد أو اإلقليم
            األردن

            اإلمارات العربية المتحدة
            ينالبحر
            تونس

            الجزائر
            جزر القمر

            الجماھيرية العربية الليبية
            الجمھورية العربية السورية

          .  جيبوتي
            السودان
            الصومال
            العراق
            عمان

            فلسطين
            قطر

    99.        الكويت
            لبنان
            مصر

            المغرب
            موريتانيا

            المملكة العربية السعودية
            اليمن

            يةالمنطقة العرب
.   ، شعبة السكان"تنقيح عام : السكانية العالمية التوقعات"اإلسكوا، استناداً إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، : المصدر

World Population Prospects: The 2006 Revision ، يمكن االطالع عليھا على الموقع التالي: 
.  

  .أرقام السكان لمنتصف عام : (*) مالحظة

  النمو السكاني السنوياتجاھات متوسط معدل   - 2 جدول المرفق
  -  -  -  -  البلد أو اإلقليم

          األردن
  -        اإلمارات العربية المتحدة

          البحرين
          تونس

          الجزائر
          جزر القمر

          العربية الليبيةالجماھيرية 
          الجمھورية العربية السورية

          جيبوتي
          السودان
          الصومال
          العراق
          عمان

          فلسطين
  -        قطر

          الكويت
          لبنان
          مصر

          المغرب
          موريتانيا

          المملكة العربية السعودية
          اليمن

          المنطقة العربية

  .اإلسكوا، ُأعدت استناداً إلى جدول المرفق : المصدر
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  2050-1980معدل الخصوبة اإلجمالي في البلدان العربية،   - 3 دول المرفقج

  )لكل ألف نسمة(
  

  البلد أو اإلقليم

  معد�ل الخصوبة اإلجمالي
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
                              األردن

اإلمارات 
                              العربية المتحدة

                              البحرين
                              تونس

                              الجزائر
                              جزر القمر

الجماھيرية 
                              العربية الليبية

الجمھورية 
العربية 
                              السورية
                              جيبوتي
                              السودان
                              الصومال
                              العراق
                              عمان
                              نفلسطي
                              قطر

                              الكويت
                              لبنان
                              مصر

                              المغرب
                              موريتانيا
عربية المملكة ال
                              السعودية
                              اليمن

 World Population Prospects: The 2006 . ، شعبة السكان "تنقيح عام  :السكانية العالمية التوقعات" ،اإلسكوا، استناداً إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: المصدر

Revision يمكن االطالع عليھا على الموقع التالي ، :.
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  2050- 1980في البلدان العربية،  ضعمعدل وفيات الر  - 4 جدول المرفق
  )لكل ألف مولود حي(

  

البلد أو 
  اإلقليم

  معدل وفيات الرضع
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
                              األردن

اإلمارات 
العربية 
                              المتحدة
                              البحرين
                              تونس

                              الجزائر
                              جزر القمر

الجماھيرية 
العربية 
                              الليبية

الجمھورية 
العربية 
                              السورية
                              جيبوتي
                      1.        السودان
                              الصومال
                              العراق
                              عمان

                              فلسطين
                              قطر

                              الكويت
                              لبنان
                              مصر

                              المغرب
                              موريتانيا
المملكة 
العربية 
                              السعودية
                              اليمن

.  ، شعبة السكان "تنقيح عام : السكانية العالمية التوقعات" ،اإلسكوا، استناداً إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: المصدر
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  2050- 1980العمر المتوقع عند الوالدة في البلدان العربية حسب الجنس، متوسط   - 5 جدول المرفق

  )سنواتبال(
  

البلد أو 
  اإلقليم

  متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في البلدان العربية حسب الجنس
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى
                                                        8.  األردن

اإلمارات 
العربية 
                  .                                        المتحدة
                                                          البحرين
                              6.                            تونس

                                                          الجزائر
                                                          جزر القمر
الجماھيرية 

العربية 
                                                          الليبية

الجمھورية 
العربية 
                                                          السورية
                                                          جيبوتي
                                                          السودان
                                                          الصومال
                                                          العراق
                                                          ُعمان

    .                                                      فلسطين
                                                          قطر

                9.                                          الكويت
                                                          لبنان

                                                          مصر 
                                                          المغرب
                                                          موريتانيا
المملكة 

العربية 
                                                          السعودية

                                                        .  اليمن

 World Population Prospects: The 2006 . شعبة السكان  ،"تنقيح عام : السكانية العالمية التوقعات" ،اإلسكوا، استناداً إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: المصدر

Revision يمكن االطالع عليھا على الموقع التالي ، :.



 

 

 --

  العمر المتوقع عند الوالدة في البلدان العربية متوسط الزيادة في   - 6 جدول المرفق
  2050- 1980و 2005- 1980 حسب الجنس

  )بالسنوات(

  البلد أو اإلقليم

  الزيادة في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
 -   -  

  ذكور  إناث  ذكور  إناث
          األردن

          اإلمارات العربية المتحدة
          البحرين
          تونس

          الجزائر
          جزر القمر

          الجماھيرية العربية الليبية
  .        الجمھورية العربية السورية

          جيبوتي
          السودان
          الصومال
      -   -   العراق
          ُعمان

          فلسطين
          قطر

          الكويت
          لبنان
          مصر

          المغرب
          موريتانيا

          المملكة العربية السعودية
          اليمن

  . جدول المرفقبيانات ُحسبت استناداً إلى اإلسكوا، : المصدر
  

  2020-1980سكان األرياف والمدن، تقديرات واسقاطات   - 7 جدول المرفق
  )المئوية ةبالنسب(

  البلد أو اإلقليم
  النسبة المئوية لسكان المدن  النسبة المئوية لسكان األرياف

                    
                      المنطقة العربية

      7.                األردن
                      اإلمارات العربية المتحدة

                      البحرين
                      الجزائر

    .                  جزر القمر
                      الجماھيرية العربية الليبية

                      الجمھورية العربية السورية
                      جيبوتي
  .                    السودان
                      الصومال
                      العراق
                      ُعمان

                      فلسطين
        8.              قطر



 

 

 --

                      الكويت

  )تابع( 7 جدول المرفق
  

  البلد أو اإلقليم
  النسبة المئوية لسكان المدن  النسبة المئوية لسكان األرياف

                    
                      لبنان
                      مصر

                      المغرب
                      موريتانيا

                      المملكة العربية السعودية
                      تونس
                      اليمن

.  ، شعبة السكان "تنقيح عام : السكانية العالمية التوقعات" ،اإلسكوا، استناداً إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: المصدر
World Population Prospects: The 2006 Revision يمكن االطالع عليھا على الموقع التالي ، :

.
  

  الواسعة،  يةفئات العمرالسكان األرياف حسب تقديرات واسقاطات   - 8 رفقجدول الم
1980 -2015  

  
                  البلد

                  األردن
-                          

-                          
+                          

                              المجموع
                  تونس

-                                  
-                                  

+                          
                                  المجموع

الجمھورية 
العربية 
  السورية

                

-                                  
-                                  

+                          
                                  المجموع
                  الصومال

-                                  
-                                  

+                          
                                  المجموع
                  العراق

-                                 
-                                 

+                          
                                  المجموع
                  مصر

-            
  

                    

-            
  

                    

+                                 
            المجموع

  
                    

                  المغرب
-                                  

-                                  
+                          

                                المجموع



 

 

 --

  
                  اليمن

-                                  
-                                  

+                          
                                  المجموع

  .إعداد اإلسكوا: المصدر
  الواسعة،  يةفئات العمرالسكان المدن حسب تقديرات واسقاطات   - 9 جدول المرفق

1980 -2015  
  

                  البلد
                  األردن

-                                
-                                

+                          
                                  المجموع
                  تونس

-                                  
-                                  

+                          
                                  المجموع

الجمھورية العربية 
  السورية

                

-                                  
-                                  

+                          
                                  المجموع
                  الصومال

-              ..              
-                ..              

+              ..           
              ..                  المجموع
                  العراق

-                                 
-                                  

+                          
                                  المجموع
                  مصر

-                                  
-                                  

+                                
                                  المجموع
                  المغرب

-                                  
-                                  

+                            
                                  المجموع
                  اليمن

-     ..  ..  ..  ..  ..  ..      
-     ..  ..  ..  ..  ..  ..      

+     ..  ..  ..  ..  ..  ..     
                          ..      المجموع

  .إعداد اإلسكوا: المصدر
  .بياناتعدم توفر التعني (..) ن يالنقطتعالمة : مالحظة

  
  في البلدان العربية المختارة،  سكان المدنالھيكل العمري لالتحول في   - 10 جدول المرفق

1980 -2015  
  

                  البلد
                  األردن

-                  



 

 

 --

-            .      
-                  
-                  

+                  
                  تونس

-                  
-                  

-                  
-                  

+                  

  )تابع( 10 جدول المرفق
  

                  البلد
الجمھورية العربية 

  السورية
                

-                  
-                  

-                  
-                  

+  .                
                  الصومال

-          ..        
-          ..        

-          ..        
-          ..      .27  

+          ..        
                  العراق

-                  
-                  

-                  
-                  

+                  
                  مصر

-                  
-                  

-                  
-    .62              

+                  
                  المغرب

-                  
-                  

-                  
-                  

+                  
                  اليمن

-    ..  ..  ..  ..  ..  ..    
-    ..  ..  ..  ..  ..  ..    

-    ..  ..  ..  ..  ..  ..    
-    ..  ..  ..  ..  ..  ..    

+    ..  ..  ..  ..  ..  ..    

  . جدول المرفقبيانات ُحسبت استناداً إلى اإلسكوا، : المصدر
  .عدم توفر البياناتتعني (..) ن يالنقطتعالمة : مالحظة

  
ي لمجموع السكان وسكان ا  - 11 جدول المرفق    يةفئات العمرالحسب  لمدن وسكان األريافمعدل النمو األسِّ

  2015- 1980الواسعة في البلدان العربية المختارة، 
  )المئوية ةبالنسب(

  البلد
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
  14-0  األردن



 

 

 --

                المجموع
  -              األرياف
            -    المدن

  15 -64  
                المجموع
                األرياف
            -    المدن

  +65  
  .              المجموع
                األرياف
            -    المدن

  )تابع( 11 جدول المرفق

  البلد
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
  14-0  تونس

    -  -  -  -      المجموع
    -  -  -  -      األرياف
  -              المدن

  15 -64  
                المجموع
                األرياف
  -              المدن

  +65  
                المجموع
                األرياف
  -              المدن

                
  14-0  الجمھورية العربية السورية

                المجموع
      -  -        األرياف
                المدن

  15 -64  
                المجموع
                األرياف
                المدن

  +65  
                المجموع
                األرياف

                مدنال
                

  14-0  الصومال
          -    -  المجموع
          -    -  األرياف
          -    -  المدن

  15 -64    
          -      المجموع
          89.      األرياف
          -    -  المدن

  +65  
          -      المجموع



 

 

 --

          -  -    األرياف
          -    -  المدن
  14-0  مصر

                المجموع
    -  -  -  -      األرياف
                المدن

  15 -64  
                المجموع
                األرياف
                المدن

  
  
  
  )تابع( 11 جدول المرفق

  البلد
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
  14-0  المغرب
    -  -  -        المجموع
    -  -  -        األرياف
  -  -  -  -        المدن

  15 -64  
                المجموع
                األرياف
  -  -  -  -        المدن

  +65  
                المجموع
                األرياف
  -  -  -  -        المدن

  . جدول المرفقبيانات ُحسبت استناداً إلى اإلسكوا، : المصدر

  



 
األرياف  -ألف المدن  -باء
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